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  إرجاء لقاء إعالن الحكومة الجديدة بين عباس ومشعل في القاهرة  .1

 رئيس وفد حركة ، أنرام اهللامن  19/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  نشرت
ء الذي كان مقررا عقده في العاصمة المصرية القاهرة فتح للحوار عزام األحمد، قال إنه تم تأجيل اللقا

  .بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وبحضور طرفي الحوار
، إنه نظرا الرتباطات الرئيس، ومن أجل توفير أجواء أفضل لالتفاق "وفا"ـوأضاف األحمد في تصريح ل

الحة، اقترحنا وطلبنا من اإلخوة في حماس وكذلك من القيادة المصرية والسير قدما نحو تنفيذ اتفاق المص
سنقوم بعد عدة أيام باالتصال لتحديد موعد جديد للقاء من أجل توفير : وتابع قائال .تأجيل اللقاء عدة أيام

ا أجواء مالئمة ومناسبة يكون فيها الرئيس قد أنهى ارتباطاته، خاصة أن هناك جولة لسيادته تشمل تركي
  .وأعرب عن أمله بأن يكون اللقاء القادم قريبا وأن يكلل بالنجاح .خالل اليومين المقبلين

 فضل عدم الكشف عن نقال عن وكاالت أن مسؤوال فلسطينيا 20/6/2011الخليج، الشارقة،  وذكرت
 السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة وتأجيل لقاء عباس مع مشعل الذي كان"ن ، كشف أمس أاسمه

 عباس تمسك بطرح فياض أنوأوضح  .”مقرراً غداً، هو الخالف على ترؤس فياض الحكومة الجديدة
رئيساً للحكومة الجديدة وفي المقابل تمسكت حماس برفضه بشكل قاطع ونهائي، ما حدا بالطرفين إلى 

ين الطرفين  عن انهيار المصالحة بل لجأ إلى تأجيل اللقاء في محاولة الحتواء األزمة باإلعالنعدم 
  .والحيلولة دون انفجار الموقف وانهيار خطوات المصالحة

 آخر إشعار إلىوأكد قيادي في حماس رفض كشف اسمه، تأجيل اللقاء المقرر بين عباس ومشعل 
  . "وإداريةفنية "ألسباب 

ة عضو اللجن، أن القاهرة جيهان الحسيني نقال عن مراسلتها من 20/6/2011الحياة، لندن، وجاء في 
 إن تأجيل "الحياة"المركزية لحركة فتح، عضو وفدها في الحوار مع حركة حماس صخر بسيسو قال لـ

 ستتوقف، أو أن المصالحة األمور أن اإلطالقعقد جلسة الحوار في شأن ملف الحكومة ال يعني على 
لنشاطات ستعطل إلى حين حسم هذا الملف، الفتاً إلى أن هناك مجموعة من اإلجراءات والخطوات وا

التي ال بد من اتخاذها وتكون بمثابة إشارات ايجابية يلمسها المواطن الفلسطيني وتشعره بأجواء 
وأشار إلى ملف المعتقلين وضرورة . المصالحة، وكذلك هناك صور تعبر عن االنقسام ال بد من إنهائها

تبات إلى الموظفين العمل على انجازه، خصوصاً أنه لم يتبق منه الكثير، وكذلك عودة صرف المر
وحرية الحركة لألفراد والتنقل والسفر وتفعيل مؤسسات المجلس التشريعي وإعادة فتح مكاتب للحركتين، 
سواء في غزة أو الضفة، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخلق أجواء إيجابية على األمن وخطوات إيجابية 

  .على األرض تشعر المواطنين بأن الوحدة بدأت تعود
يادي في فتح حركة حماس من استبعاد اسم سالم فياض، وقال إن رئيس أي حكومة فلسطينية وحذر ق

مقبلة غير فياض، حتى لو كان شخصية برتوكولية في هذا الموقع، فإن الحكومة لن تُقبل، ولن يمكن 
اهظاً، تمريرها دولياً، ألنها ستكون حكومة ليس لها تحالفات دولية تمكنها من الصمود، والثمن سيكون ب
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وحينئذ فإن حماس ستتحمل مسؤولية ما سيحدث من انتكاسات في الوضع الفلسطيني نتيجة ذلك، داعياً 
اياها إلى عدم الخوض في معركة الحكومة والمساهمة في إقصاء فياض، خصوصاً أن الحكومة 

  .الفلسطينية المقبلة ستكون مرحلية ومهامها محددة
 األغلب سيعلن في األيام المقبلة رفضه تولي منصب رئيس وتقول مصادر مقربة من فياض إنه على

 تحقيقها عبر مبادرته الشهيرة القائمة على ترك إلىالحكومة كي ال يكون عقبة أمام مصالحة سعى هو 
  . حين إجراء االنتخابات بعد عامإلىإدارة األمن في غزة لحماس وفي الضفة للسلطة 

  
  الفلسطينية مصالحةملتزمون بالعمل من أجل إنجاز ال: هنية .2

إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن غزة من  19/4/2011 المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر
تأجيل اللقاء " فتح"بالمصالحة والعمل على تطبيقها، بالرغم من طلب حركة " حماس"أكد التزام حركة 

ياسي للحركة خالد مشعل، ورئيس الذي كان يفترض أن يعقد الثالثاء المقبل بين رئيس المكتب الس
وقال هنية في كلمٍة خالل حفل افتتاح عدة مشاريع خدماتية في مدينة غزة مساء  .السلطة محمود عباس

سنبقى ملتزمون بالمصالحة وندفع نحو تطبيقها على األرض من أجل القدس " :19/6يوم األحد 
تح طلبت تأجيل لقاء القاهرة الذي ترعاه حركة ف " أنوأضاف ". التحديات والمخاطرهةواجموالالجئين و

 :وقال (..).مصر، كنا جاهزون لهذا اللقاء، ولدينا الرغبة لمعالجة كل القضايا لتخرج حكومة التوافق 
ذهبنا للمصالحة بقناعٍة ورغبٍة ألننا مقتنعون أنه ال بديل عن الوحدة لتمتين جبهتها الداخلية ومجابهة "

  ".التحديات
" لفلسطيني انتصر بصموده على هذه األرض، وإفشاله مفاعيل الحصار الصهيوني، قائالًوأكد أن شعبنا ا

انتصرنا حينما حررنا هذه األرض ثم حينما كسرنا هذا الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة 
اليوم أشعر أننا في عام الحصاد لسنوات الصبر والمحنة  ":وأضاف ".بسبب إرادته الحرة وقراره المستقل

حصاد من المشاريع الواسعة في كل محافظة ومدينة، المشاريع الرسمية والبلدية واألهلية في حركة 
  ".إعمار تدلل على قدرة هذا الشعب على بناء ذاته ومواجهة التحديات والصعاب

انتصرنا ونحن نعيد إعمار ما دمره االحتالل، هذا الدمار الذي كان في كل مكان بفعل وحشية "وتابع 
 ألف يعملون في قطاع البناء 13شعبنا يبني ويعمر بإمكانياته الذاتية اليوم أكثر من " :وقال ".اللاالحت

  ".وإعادة إعمار ما دمره االحتالل من خالل القدرة والتمويل الذاتي
المؤامرة على غزة سقطت وأن غزة انتصرت "وأكد أن حركة اإلعمار في قطاع غزة، تدلل على أن 

ى طرح البديل الذاتي أو العربي او اإلسالمي بدل المال المشروط، الذي يقدم مقابل وأن شعبنا قادر عل
  ".التزامات تمس وطنية وتاريخ الشعب الفلسطيني

، وأكد على تمسك الشعب 63كما كرم هنية أعضاء اللجنة العليا لفعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ
  .را أن فعاليات النكبة كانت البداية لدفن النكبةالفلسطيني بكامل الحقوق والثوابت الفلسطينية، معتب

 مليون شيقل   140 هنية تعهد بتسديد      أن إسماعيل  غزةمن   19/6/2011وكالة سما اإلخبارية،    وأضافت  
وهي الديون المستحقة على بلدية غزة لصالح شركة الكهرباء الفلسطينية بدل إنارة شوارع المدينة طيلـة                

  .لوقوف إلى جانب بلدية غزة وبلديات القطاع في أزمتها الماليةالفترة الماضية، متعهداً با
  

  نوافق على أية مبادرة للعودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية: عباس .3
 جدد الرئيس محمود عباس، يوم األحد، التأكيد على موافقة القيادة الفلسطينية على قبـول أيـة                 : رام اهللا 

وأكد الرئيس عباس في مؤتمر صـحفي        . المرجعيات الدولية المعروفة   مبادرة سالم تقدم لها على أساس     
عقده مع نظيره الدومنيكاني ليونيل فرناندز، في رام اهللا، ترحيب القيادة بخطاب الرئيس األميركي باراك               

: وقـال  .أوباما، وبالمبادرة الفرنسية الستئناف المفاوضات، وبالمرجعيات الدولية لتحريك العملية السلمية         
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بحثنا مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية األوروبية كاثرن أشتون الجهود الدولية، وإمكانية عقد اجتمـاع               '
  .'للراعية الشهر القادم

، 1967هدفنا األساس هو نيل الحرية واالستقالل لشعبنا وقيام دولته المـستقلة علـى حـدود                ': أضافو
نطقة بما فيها إسرائيل، كذلك أطلعت سيادة الـرئيس         لنعيش بأمن وسالم واستقرار إلى جوار كل دول الم        

الدومنيكاني على تحركنا في مجال المصالحة الوطنية، وأننا نعمل على تشكيل حكومة مـستقلين تلتـزم                
بسياستنا، وتكمل البرنامج الذي بدأته الحكومة الحالية في مجاالت التنمية المختلفة، وسيكون لهـا مهـام                

  .'دة إعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخاباتإضافية وهي البدء في إعا
 19/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تهديد أمريكي باستخدام الفيتو ضد االعتراف بدولة فلسطينية: شعثنبيل  .4

وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث، أن       ” فتح“أكد مفوض العالقات الدولية في حركة       : وكاالت
ضد الطلب الفلسطيني، الفتاً،    ” الفيتو“ة األمريكية أبلغت القيادة الفلسطينية أنها ستستخدم حق النقض          اإلدار

ولوح بهذا الصدد   . في تصريحات إذاعية، إلى أن القيادة تبحث عن مخرج لتجنب هذا الموقف األمريكي            
قبة وليس عضواً كـامالً،     إلى إمكان التوجه بطلب فلسطيني لألمم المتحدة لالعتراف بفلسطين كدولة مرا          

ما سيسهل انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة مـستقبال وسـيجنب           “فيما يتم االعتراف بالدولة الفلسطينية      
ونفى شعث األنباء التي تتحدث عن موافقة عباس علـى عـرض أمريكـي للعـودة                 .”الفيتو األمريكي 

لبناء االستيطاني واالعتراف بحدود     وقال إن الموقف الفلسطيني واضح وهو ضرورة وقف ا         ،للمفاوضات
  . للدولة الفلسطينية للقبول باستئناف المفاوضات67

  20/6/2011الخليج، الشارقة، 
 

  واشنطن لم تُقدم حتى اآلن أية عروض الستئناف المفاوضات: عريقات .5
 صائب  رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي     ' فتح'أكد عضو اللجنة المركزية لحركة      : أريحا

عريقات، أن الجانب األميركي لم ُيقدم حتى اآلن أية عروض للرئيس محمود عباس الستئناف ُمحادثـات                
أن إدارة الرئيس باراك أوبامـا سـتُحاول        'وأشار إلى أن كل ما قاله السفير ديفيد هيل،           .الوضع النهائي 

 ،وقـال  .'طاب الرئيس أوباما  إيجاد ُمعادلة الستئناف مفاوضات الوضع النهائي على أساس ما جاء في خ           
مع وزيرة التعاون الدولي السويدية جونيال كارلسون، والمبعوث الياباني لعملية السالم ليمـورا،             بعد لقائه   

 إن الرئيس محمود عباس أكد للسفير هيل أن استئناف المفاوضات يتطلب قبول الحكومـة               ،كل على حدة  
 تبادل طفيف لألرض بالقيمـة والمثـل، ووقـف كافـة             مع 1967اإلسرائيلية لمبدأ الدولتين على حدود      

  .النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية
  19/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   سلطات االحتالل بتهويد القدسإجراءاتسليم الزعنون يدعو لدعم المقدسيين ووقف  .6

لوطني الفلسطيني سليم الزعنون بضرورة اإلسراع في طالب رئيس المجلس ا:  كمال زكارنة-  عمان
العمل على وقف المخططات التي تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذها في مدينة القدس بهدف 
تهويدها بالكامل في ضوء االجراءات التي تسير بشكل متصاعد ودون توقف سواء على صعيد البناء 

توطنين اليهود الى المدينة المقدسة واحاللهم مكان السكان االستيطاني ونقل اعداد كبيرة من المس
الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم بعد هدم منازلهم اوعلى صعيد تغيير المعالم التاريخية والدينية والثقافية 

  .العربية واالسالمية واستبدالها باسماء يهودية مزورة
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طقة القصور األموية المالصقة للمسجد وتحويلها إن االحتالل بدأ بتهويد من" الدستور"وقال الزعنون لـ
وتحويل محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس إلى حدائق توارتية، فيما " للهكيل المزعوم"إلى مطاهر 

بدأت بتغيير أسماء الشوارع في المدينة إلى أسماء يهودية وتتم هذه األعمال وغيرها من تدمير للمعالم 
خية، والسيطرة على أوقاف إسالمية تابعة للمسجد األقصى بسرية تامة وبسرعة اإلسالمية األثرية التاري

  .فائقة بإشراف مهندسين ومتخصصين
 20/6/2011الدستور، عمان، 

  
   من فتحاً منفردجاءتأجيل لقاء مشعل عباس : الرشق .7

إن حركة فتح طلبت تأجيل لقاء "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق : دمشق
 ".بحضور مشعل وعباس" فتح"و" حماس"صالحة، الذي كان مقررا يوم الثالثاء في القاهرة، بين الم

للحوار عزام األحمد " فتح"أن رئيس وفد حركة " قدس برس"وأوضح الرشق في تصريحات خاصة لـ
اتصل بهم طالبا تأجيل الموعد، ألن محمود عباس مازال مصرا على تولي سالم فياض رئاسة الحكومة 

وأكد أن موقف حماس هو مع  ".حماس"لم يتم التوافق على التأجيل مع : "وأضاف. لفلسطينية المقبلةا
لم " فتح"إمضاء الموعد المقرر بال تأجيل، وأن إعالن التأجيل جاء كخطوة منفردة من اإلخوة في حركة 

  .يتم االتفاق بشأنها ال مع حركة حماس وال مع الراعي المصري
ن فكرة االجتماع بحضور مشعل وعباس هي في األساس مقترح من حركة فتح، وأشار الرشق إلى أ

وهذا كان واضحا لوفد . وافقت عليه حماس على قاعدة موقفها الواضح بعدم قبول فياض رئيسا للوزراء
وعلى هذا األساس تم االتصال بخالد مشعل وبمحمود عباس وترتيب الموعد . فتح وللراعي المصري

إننا نأمل أن يلتئم االجتماع قريبا لالتفاق على الحكومة : "وأضاف ).21/6(الثالثاء يوم الذي كان مقررا 
وشدد الرشق على أن اختيار رئيس الوزراء  ".ومتابعة ملفات المصالحة، فالتأخير ليس من مصلحة أحد

وحيد يتم بالتوافق، وال يتم فرض خيار محدد من أي طرف، وال يجوز حشر الشعب الفلسطيني بخيار 
  .ويتيم بينما هو غني بالكفاءات الوطنية والمهنية القادرة على إدارة المرحلة

  19/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حماس تنفي تلقيها عرضاً أوروبياً جديداً لصفقة تبادل أسرى .8
ق بصفقة نفت حركة حماس مزاعم إسرائيلية، حول تلقيها عرضاً أوروبياً جديداً يتعل : رائد الفي- غزة 

 مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، طتبادل األسرى، تتضمن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي غلعاد شالي
لم تتلق حماس أي “وقال القيادي في حركة حماس صالح البردويل في تصريح، أمس، . وحوافز أخرى

  ."عرض رسمي جديد يتعلق بصفقة تبادل األسرى
  20/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ة يعطي دفعة معنوية كبير لغزةاستمرار تدفق القوافلحماس  .9

أكد صالح البردويل القيادي في حماس أن استمرار وصول القوافل هو عملية :  محمد أبو شحمة- رفح
تراكمية تساهم إلى حد كبير جدا في ثقب الجدار المفروض على قطاع غزة، ويسجد حقيقة أن صمود 

  . ضامن اإلنساني مع القطاعالشعب في غزة هو مدخل للتعاطف والت
إلى أن استمرار تدفق القوافل يعطي دفعة معنوية كبيرة، ولمسة " فلسطين"وأشار البردويل في تصريح لـ

  . وفاء للشعب الذي قدم كثيرا من أجل اإلفالت من الهيمنة اإلسرائيلية واألمريكية على المنطقة
لمفروضة عليها بشأن إعادة فتح معبر رفح وأوضح أن القيادة المصرية ستتغلب على كل الضغوط ا
  . بشكل دائم، مطالبا مصر بالوفاء بالتزامها بشأن فتح المعبر
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 )التي وصلت غزة اليوم(قافلة اميال االبتسامات بينما أكد إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس أن 
تفضح جرائم االحتالل ستسهم في رفع معنويات الشعب الفلسطيني وستخفف المعاناة وستكسر الحصار و

  . التي تمارس ضد شعبنا
وحيا رضوان القائمين على قافلة أميال وكل القوافل التي تأتي إلى قطاع غزة، داعيا إلى استمرار تدفق 

  . تلك القوافل حتى يكسر الحصار بشكل كامل عن غزة
 20/6/2011موقع فلسطين أون لالين، 

  
  بالعودة لغزة نهاية الشهر الجاريعدد من نشطاء فتح الفارين لمصر يبدأون  .10

من المقرر ان يعود إلى قطاع غزة نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر القادم  :أشرف الهور - القاهرة 
سبعون ناشطاً من فتح موجودون في مصر بعد أن لجأوا إليها عقب سيطرة حركة حماس على القطاع 

 ناشط 70 فان هؤالء الـ "القدس العربي "توبحسب ما علم .2007من العام ) يونيو(منتصف حزيران 
يمثلون الجزء األول من النشطاء الذين سيعودون للقطاع، بموجب قرار اتخذته قيادة الحركة في وقت 

  .سابق، هم ونشطاء آخرون فروا إلى الضفة الغربية في ذات الفترة
دوالرا، فيما يتلقى  250ويتلقى هؤالء النشطاء الموجودون في مصر مساعدة مالية شهرية قدرها 

وال يحمل النشطاء الموجودون في  . دوالرا في الشهر350الموجودون في الضفة الغربية مساعدة قدرها 
  . شؤونهم الداخليةإلدارة، وشكلوا مع بداية وصولهم لجنة إقاماتمصر 

  20/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   في البيان الوزاري "اردالب"ملف   تطالب بإدراج" الديمقراطية"لـمذكرة : لبنان .11
 يترأسه مسؤولها في الشمال أبو " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "التقى أمس األول وفد قيادي من 

لؤي أركان، وزيري المالية محمد الصفدي والشباب والرياضة فيصل كرامي، لتهنئتهما بتشكيل 
. لرفعها إلى رئيس الحكومة والوزراءالحكومة، وقدم لكل منهما مذكرة من أبناء مخيم نهر البارد، 

وتطالب المذكرة بإدراج ملف المخيم في البيان الوزاري للحكومة، واتخاذ قرار سياسي بتسريع وتيرة 
اإلعمار وتوفير األموال المطلوبة إلعادة إعمار المخيم بجزءيه القديم والجديد والتعويض على العائالت 

نهاء الحالة العسكرية واألمنية وغيرها من الشؤون المتعلقة والتجار وأصحاب السيارات المدمرة، وإ
وتلفت المذكرة إلى أن إنهاء معاناة أبناء المخيم وإقرار حق العمل والتملك والتعاطي اإلنساني . بالمخيم

من شأنه تعزيز العالقات األخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني «مع مخيم نهر البارد وعموم المخيمات 
طيني، ويشكل دعما حقيقيا لنضال شعبنا من أجل العودة إلى دياره وممتلكاته في فلسطين تطبيقا والفلس

  .»، نقيضا لكل مشاريع التوطين والتهجير194للقرار الدولي الرقم 
  20/6/2011السفير، بيروت، 

  
    بالمشاركة في انتخابات التشريعي والخط المقاوم تراجعأخطأتحماس : غوشةمصادر نقالً عن  .12

 إبراهيم غوشة بخطأ حركته حينما .م" حماس" أقر أول من ترأس المكتب السياسي لـ: وكاالت- دمشق 
م، الفتاً إلى أن هذا األمر لم يكن 2006قررت المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في العام 

  . عبد العزيز الرنتيسي على قيد الحياة.ليحدث لو كان الشيخ المؤسس أحمد ياسين ود
بعد استشهاد الرموز الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي ومن "ونقلت مصادر محيطة بغوشة قوله 

قبله إبراهيم المقادمة وصالح شحادة وغيرهم، تراجع الخط المبدئي المقاوم وتراجع األمل بتحرير القدس 
  ".أوسلو"فكان دخول االنتخابات تحت سقف " البراغماتي"لمصلحة الخط 

 19/6/2011 سما اإلخبارية، وكالة
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   على مواجهة حرب صاروخية شاملة"5 - نقطة تحول  " تبدأ أكبر تدريبات"إسرائيل" .13

، بدأت قوات الدفاع المدني »العيش على الحراب«في إطار سياسة دب الفزع و:  نظير مجلي- تل أبيب
، لمواجهة الخطر »كلهالشعب «وغيرها من وحدات الجيش اإلسرائيلي، أمس، تدريبات ضخمة بمشاركة 

المزعوم المبني على وهم تعرض إسرائيل لحرب شاملة من إيران وسوريا وحزب اهللا لبنان وحماس 
وقد أطلقوا على هذه التدريبات اسم ). 48فلسطينيي (قطاع غزة، وحتى المواطنين العرب في إسرائيل 

لوزراء، بنيامين نتنياهو، خالل وقد افتتحها رئيس ا. ، وتستمر حتى الخميس المقبل»5 - نقطة تحول «
جلسة الحكومة العادية، أمس، بالقول إن إسرائيل تواجه أخطارا قوية وإنها أصبحت اليوم أقوى من أي 

وقال وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي، إن الغرض من التمرين القطري هو محاكاة . وقت مضى
لردع اإلسرائيلية ستجعل من تسول له نفسه أن قوة ا«سيناريو خطير لهجوم صاروخي شامل، وهدد بـ

  .»ضربها أن يعيد التفكير في الموضوع
وقال قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال يائير جوالن، إن الخطر الذي تواجهه إسرائيل 

وأجرى مقارنة غير عادية بين . »صحيح أنه ليس خطرا وجوديا ولكنه خطر كبير«غير مسبوق، 
ف الصاروخي الذي يهدد إسرائيل، والقصف الذي تعرضت له بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، القص
 أطنان من المتفجرات في كل ليلة، بينما 206خالل تسعة أسابيع تعرضت بريطانيا لقصف بزنة «: وقال

 تمتلكها فإذا جمعنا الصواريخ التي.  طنا90إسرائيل تعرضت طيلة حرب لبنان الثانية لقصف زنته 
إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس اليوم وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن كل ما ستتعرض له 

 طن متفجرات 2000 -  1000إسرائيل من قصف، في حال شُنت عليها حرب شاملة، سيكون بزنة 
 على ذلك وبناء. »المقصود أن إسرائيل لن تدمر بهذا القصف، ولكنها ستتضرر كثيرا. طيلة شهر كامل

  .تجري الجبهة الداخلية هذه التدريبات بهدف تقليص األضرار في األرواح والممتلكات
وقد بدأت التدريبات أمس في الوزارات والدوائر الحكومية، وستشمل اليوم وغدا وبعد غد، فحص 

). جزئي ستشارك في التدريبات بشكل كامل والبقية بشكل 80 بلدة، منها 256(جاهزية السلطات المحلية 
وستصل التدريبات إلى ذروتها بعد غد األربعاء، حيث يشارك فيها المجلس الوزاري األمني المصغر، 

  .وسيتم إطالق صافرات الخطر مرتين، إحداهما في المساء، كي ينزل جميع المواطنين إلى المالجئ
 من النواب والوزراء )الكنيست(وخالل هذه التدريبات سيتم تفريغ قاعات وأروقة البرلمان اإلسرائيلي 

والمساعدين وإنزالهم إلى المالجئ، وتفريغ مستشفيين في منطقة تل أبيب وأحد السجون الكبرى، وسيتم 
إخالء سكان حي كبير في تل أبيب، باعتبار تعرضه المفترض لسقوط طائرة مروحية فوق سطوح أحد 

وسوف يتم إخالء . المركزيةكما ستتم مواجهة قصف صاروخي على محطة توليد الكهرباء . أبنيته
عشرات اآلالف من المواطنين من منطقة المركز إلى المستوطنات في الضفة الغربية، بعد تعرضهم 

  .لقصف بصواريخ تحمل رؤوسا غير تقليدية
وتأخذ الجبهة الداخلية في االعتبار احتمال انضمام المواطنين العرب في إسرائيل إلى حرب كهذه، عن 

جاج وتنظيم المظاهرات، وهو سيناريو غير واقعي لكنه يطرح مؤخرا في إطار طريق أعمال االحت
  .التحريض عليهم وإظهارهم معادين للدولة

وتشمل أيضا تدريبات حول إخالء سكان ومواجهة أزمة مياه، ومواجهة مواد خطيرة، وإيصال قوافل 
قيادة الجبهة «وعلم أن . لتكريرإمدادات، ومواجهة أحداث في منشآت استراتيجية، مثل الموانئ ومصانع ا

  .تدرس إمكانية نقل رسائل نصية قصيرة بواسطة الهاتف الجوال» الداخلية
  20/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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  وذهاب الفلسطينيين لألمم المتحدة خطأ"... إسرائيل"الفشل في تحقيق السالم يهدد : بيريز .14

رئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز، حذر من مغبة  ال، أنالقدس من 20/6/2011موقع سي ان ان، نشر 
استمرار الجمود في عملية السالم مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بين 

للغاية، " ملحة"ومشددا على أن الحاجة اليوم إلى تفاهم مع الجانب الفلسطيني باتت " ينفد سريعاً،"الجانبين 
وقال بيريز، في  . توجه السلطة الوطنية إلى األمم المتحدة إلعالن دولة مستقلةمع التحذير من خيار

أظن أنه أمر ملح للغاية، وال أظن أن هناك الكثير من الوقت أمام الجانبين، : "CNNمقابلة خاصة مع 
  ."ولذلك يجب التحرك بشكل ديناميكي

ية باللجوء إلى األمم المتحدة للحصول على وتطرق بيريز في المقابلة إلى تلويح السلطة الوطنية الفلسطين
اعتراف من جمعيتها العامة بدولة مستقلة، وذلك رداً منها على استمرار المراوحة في عملية السالم 

وشرح بيريز وجهة نظره، بالقول إنه  .ورفض تل أبيب للمطالب المتعلقة بملفات بينها االستيطان والقدس
إذا قررت اعتماد خيار : "وتابع .ن االستقالل دون دخول عملية سالمالذهاب إلى مرحلة إعال" من الخطأ"

.. االعتراف غير كاف.. الحصول على اعتراف، فستحصل عليه، ولكن لن يكون هناك تغيير في الوضع
يحاول "وأعرب الرئيس اإلسرائيلي عن ثقته بأن رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو،  ."ال بد من نيل القبول

التي تريدها " الهوية اليهودية"لكنه لم يخف قلقه من المخاطر التي قد تترتب على " الم،التوصل إلى س
أو دولة ال تتمتع بغالبية .. إذا كان هناك دولة واحدة ليس فيها غالبية واضحة: "وأضاف .إسرائيل لنفسها

  ."يهودية، فسنكون أمام أمر يخالف كل ما نعمل لتحقيقه
إن الفشل في تحقيق السالم يهدد جوهر : " قاليزبير، ان 19/6/2011، موقع عكا االخباريونشر 

لو كانت دولة واحدة تفتقر إلى األغلبية الواضحة أو أغلبية غير "، وأضاف "وطبيعة يهودية إسرائيل
  ".اليهودية، فإن ذلك هو عكس ما نصبوا إليه ونعمل جاهدين من أجل عدم تجسيده على األرض

  
   لباراكاسي سياانتنياهو يتجاهل طلب .15

، يقضي بتأجيل "أيهود باراك"طلباً لوزير الجيش " بنيامين نتنياهو"تجاهل رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
النقاش في موضوع تحويل ونقل لواء االستيطان التابع للهستدروت من وزارة الزراعة إلى مكتب رئيس 

  .الحكومة
الل اجتماع ُعقد صباح اليوم األحد، والتي وكان الوزراء اإلسرائيليون قد صادقوا على تلك الخطوة خ

ستعمل على تقليص صالحيات وزير الجيش والمس بقدرته على مراقبة نشاط تلك المنظومة االستيطانية 
  .في المناطق

يشار إلى أن ذلك اإلجراء يقضي بعدم ضرورة الحصول على إذن من وزير الجيش فيما يتعلق بالنشاط 
  .ات تنسيق فقطاإلستيطاني، وإنما تتم عملي

بتأجيل النقاش في هذا األمر، بسبب تواجده في الخارج، إال أن رئيس الحكومة " باراك"من جانبه، طالب 
  .رفض ذلك رفضاً قاطعاً

  19/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  قيام الدولة الفلسطينية أمر ال يمكن منعه: شكينازيأ .16
تبني خطة سياسية "جابي اشكنازي إسرائيل إلى دعا رئيس أركان الجيش االسرائيلي السابق : القدس

  ".واضحة تقود الى عقد اتفاقية سالم مع الجانب الفلسطيني، الن قيام الدولة الفلسطينية امر ال يمكن منعه
جاءت دعوة اشكنازي في أول حديث صحافي له منذ انهاء مهامه رئيسا لالركان، تطرق خالله للعديد 

  .ة الراهنةمن القضايا االمنية والسياسي
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والتي قال فيها إنه ال توجد " مائير داغان"التصريحات العلنية لرئيس الموساد السابق " اشكنازي"وانتقد 
 وال تملك إسرائيل القدرة على وقف البرنامج 2012خطة إسرائيلية لمهاجمة إيران حتى نهاية العام 

  .يميةالنووي اإليراني، وحذر من أن مهاجمة طهران ستؤدي إلى حرب إقل
  20/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  قضية الجاسوس عالمة على مدى تردي العالقات الثنائية:  السابق في مصريسرائيلاإلسفير ال .17

قال سفير الدولة العبرية األسبق في مصر، تسفي مازئيل، إن قضية إيالن :  زهير أندراوس- الناصرة 
 ة في مصر، يجب أنتكون بمثابة غرابيل، المتهم بالجاسوسي ا، كما أنّها يجب أنتقلق اإلسرائيليين كثير

وبرأيه فإن اإلسرائيليين الذين . صفارة إنذار لصنّاع القرار في تل أبيب على مستقبل العالقات مع القاهرة
آمنوا برياح التغيير القادمة من مصر بعد خلع حسني مبارك، تراجعوا عن نمط التفكير المذكور، الفتًا 

ه حتى اليوم الواقع يثبت عكس ذلك، معبرا عن تشاؤمه من مستقبل العالقات الثنائية، إذ تبين أنّه إلى أنّ
بعد الثورة المصرية حدثت عدة تغييرات صورية في الساحة السياسية المصرية وفي طرق التفكير التي 

  .تقود دوائر صنع القرار في القاهرة، على حد تعبيره
  20/6/2011 ،القدس العربي، لندن

  
  "الشرق األوسط يتسلح بشكل جنوني: " اإلسرائيليقائد سالح الجو .18

أن الشرق األوسط يسوده تسلح جنوني وغير " عيدن نحوشتان"ادعى قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجنرال 
وقال في لقاء ُأجري معه بشأن  .مسبوق من ناحية الكم، وكذلك من ناحية التكاليف المالية الباهظة

إن هذا السباق يدور بين الدول بال استثناء تقريبا، وأيضا بين : "طورات الحاصلة في الشرق األوسطالت
التنظيمات مثل حماس وحزب اهللا، فكل من يستطيع الشراء يقدم على ذلك دون عوائق ويبذل في ذلك 

كون فقط باألسلحة على أن عملية التزود بالسالح ال ت" نحوشتان"وأكد  ".قصارى جهده من أجل بناء القوة
المتقدمة، وإنما بوسائل قتالية ُصنِّفت بالخطيرة والتي تشكل تهديدا واضحا وتعمل على خلق نوع من عدم 
التوازن في المنطقة، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك عتادا جديدا من روسيا وتوظف أمواال طائلة في المجال 

إن العالم يتغير أمام أعيننا وعليه " الجو وأضاف قائد سالح .الجوي وبصواريخ ضد الطائرات أيضا
يتوجب علينا أن نكون على جاهزية تامة وأن يكون هناك توافق في ميزان القوة، لكي نواجه التحديات 

  ".واألخطار التي على إسرائيل أن تدرسها جيدا، وأن تقوم بتحليلها وإعداد الالزم لها
إن سالح الجو : "سائل قتالية دقيقة وبعيدة المدى، قالورداً على سؤال حول كيفية سالح البر بامتالك و

  ".هو القوة األساسية والرئيسية في الجيش، وبإمكانه أن يضرب في عمق العدو ودون أي عوائق
  19/6/2011، موقع عكا االخباري

  
   لغزة 2منع وصول أسطول الحرية يالبحرية سسالح : قائد البحرية اإلسرائيلية .19

ة اإلسرائيلية، إن البحرية سوف تمنع وصول أسطول الحرية الثاني لكسر الحصار قال قائد سالح البحري
  .اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات

وخالل حفل إنهاء دورة تدريبية لوحدة غواصين تابعة للبحرية، وجه الجنرال إليعيزر مروم تحذيرا 
 باتجاه قطاع غزة في نهاية الشهر لمنظمي حملة أسطول الحرية الثاني، الذي يفترض أن يتحرك

، مدعيا "أسطول الكراهية"وقال مروم إن سالح البحرية منع وسيواصل منع وصول ما أسماه . الجاري
االحتكاك مع مقاتلي الجيش اإلسرائيلي، وإثارة ضجة إعالمية، وخلق عدم "أن أهداف األسطول هي 
كافة الجهات بإلقاء ثقلها لمنع انطالق أسطول وطالب مروم  .على حد تعبيره". شرعية لدولة إلسرائيل
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وزعم مروم أن أسطول الحرية يتيح لحركة ". أسطول االستفزاز"الحرية الثاني، الذي أطلق عليه أيضا 
  ".فرض اإلرهاب على إسرائيل"حماس التزود بكلميات غير محدودة من الوسائل القتالية و

  20/6/2011، 48 موقع عرب
  

  2 في أسطول الحرية"مرمرةسفينة " مشاركة  تشيد بعدم"إسرائيل" .20
أسطول “، أمس، ترحيبها بعدم مشاركة سفينة مافي مرمرة التركية في ”إسرائيل“أعلنت : وكاالت
نعتبر أنه “رافضاً كشف هويته ” إسرائيلي“وقال مسؤول . ، الذي سيبحر قريباً الى قطاع غزة”2الحرية

لكنه شدد على أن  .”وتركيا” إسرائيل“لعالقات الطبيعية بين قرار إيجابي، ونأمل في أن يسهم في إعادة ا
  .”ان الحصار البحري على قطاع غزة مستمر، وسنقوم بما هو ضروري الحترامه. سياستنا لم تتبدل “

  20/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  يالئحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي أمر جنوده بدهس شاب فلسطين:  اإلسرائيليةالنيابة العسكرية .21
قدمت النيابة العسكرية اإلسرائيلية  إلى المحكمة العسكرية في يافا، اليوم، الئحة اتهام ضد ضابط كبير 
في الجيش اإلسرائيلي  أمر جنوده بدهس شاب فلسطيني على الرغم من أن الشاب معاق عقليا ولم يشكل 

نطقة قرية كفر الديك وحسب الئحة االتهام، كان الضابط وعدد من الجنود في م .خطرا على الجنود
في المنطقة، وأمر الضابط سائق السيارة )  عاما19(بالقرب من قلقيلية، فصادف تواجد الشاب الفلسطيني 

وأضافت النيابة العسكرية في الئحة  .العسكرية بدهس الشاب الفلسطيني والذي أصيب بجروح بالغة
تمكنت مؤخرا فقط من جمع األدلة ضد االتهام أن دهس الشاب وقع قبل عامين لكن الشرطة العسكرية 

  .الضابط
  20/6/2011، 48موقع عرب

  
   حالة من الذعر في حيفا بعد تهديد جنديين بقتل المارة:القناة الثانية اإلسرائيلية .22

عندما األحد كشفت القناة الثانية اإلسرائيلية النقاب عن حالة من الذعر سادت مدينة حيفا صباح يوم 
 اإلسرائيلي في شرفة احد المنازل بالمدنية وصوبوا سالحهم اتجاه المارة تحصن جنديين من الجيش

 ،الشرطة اإلسرائيلية باقتحام المنزل الذي تحصن به الجنديين واعتقلوهما وقامت .وهددوا السكان بالقتل
، كما عثر على اشتال من مادة المارجوانا والمخدرات m16وعثر بحوزتهما على قطعتي سالح من نوع 

 19وتبين من خالل التحقيق أنهم جنود في الخدمة الدائمة بالجيش، وهم شابين في سن  . المنزلداخل
  .عام، وتم نقلهما إلى الشرطة العسكرية للتحقيق ومعرفة سبب قيامهما بهذه الفعلة

  19/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  ة والده يطالب واشنطن بالسماح للجاسوس بوالرد بحضور جناز اإلسرائيليالكيان .23
الصهيوني رؤوبين ريفلين في رسالة عاجلة الى نائب الرئيس األمريكي ” الكنيست“دعا رئيس : )ا.ب.د(

” إسرائيل“جو بايدن السماح لجوناثان بوالرد المسجون في الواليات المتحدة بتهمة التجسس لحساب 
ريفلين تأكيده أن هذه عن ” اإلسرائيلية“ونقلت االذاعة . بحضور جنازة والده الذي توفي أول أمس
  .، تعبر عن موقف السواد األعظم في الكيان”الكنيست“الرسالة التي تحمل توقيعات غالبية أعضاء 

يهاجمون اإلدارة األمريكية ” اإلسرائيليين“أحمد الطيبي إن ” الكنيست“من جانبه، قال العضو العربي في 
باستمرار السجناء الفلسطينيين من حضور لعدم سماحها لبوالرد بحضور جنازة والده بينما يمنعون 

  . جنازات أولياء أمورهم
  20/6/2011، الخليج، الشارقة
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  دعوة لسحب جائزة أديب إسرائيلي لتصريحه بأنّ نتنياهو مثل هتلر  .24

المعارض مؤخرا، ) كاديما(توجه عضو الكنيست عتنيئيل شنلر من حزب :  زهير أندراوس-الناصرة 
بطلب سحب الجائزة من األديب اإلسرائيلي ناتان زاخ، وذلك في أعقاب ) ئيلجائزة إسرا(إلى لجنة 

والتي جاء فيها أن ) ريشيت بيت(تصريحاته يوم أمس األول، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية 
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هتلر انتخب في انتخابات ديمقراطية

نتنياهو انتخب في انتخابات ديمقراطية، وهكذا هتلر : العبرية قال زاخ' هآرتس'ع صحيفة وفي حديثه م
أيضا، وستالين وماوتسي تونغ، وأيضا بول بوت في كمبوديا، جميعهم انتخبوا في انتخابات ديمقراطية، 

  .يعفهل هذا يعني أنه يجب عدم االعتراض على قراراتهم؟ لم أتحدث عن نتنياهو، وإنما عن الجم
وهذه العاصفة الثانية التي يثيرها زاخ في الدولة العبرية مؤخرا، فقد أعلن إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أنه 

بعدها بوقت قصير، قال لصحيفة . ينوي االشتراك في األسطول البحري القادم لكسر الحصار عن غزة
ذكر الناس بأن آرائي لم تتغير في أريد أن أ. انه ال يفهم لماذا أثارت كلماته عاصفة' يديعوت أحرونوت'

 أعلنت في برنامج تلفزيوني أن قدمي أبدا 1978عندما عدت من إنكلترا في عام . العشرين عاما األخيرة
  .لن أطأ أرضاً محتلة. لن تتخطيان الخط األخضر، لن أذهب هناك، وأنا ال أريد أن تذهب كتبي هناك

د بعد خمسين عاماً إن لم يكن قبل هذا، وفي هذه األثناء أخاف أن تتوقف هذه الدولة عن الوجو: وأضاف
أنا مستعد للرحلة، . ال أريد أن أري مجدداً عشرات القتلى بال سبب: ستندلع حرب وراء حرب، وتابع

هناك أشياء ينبغي فعلها مثلما ينبغي تحرير غلعاد شليط، ولكننا . ولو كنت سباحاً أفضل كنت ألسبح أيضاً
  .سالمي بعنادنابنينا الجهاد اإل

وعن إقامته في إسرائيل قال إنه لو كان يعرف أن إسرائيل ستكون ما عليه اليوم، لم يكن ليعود إليها من 
ال يجب أن أسمع يومياً عن تعذيبات  .يمكنني الكتابة بالعبرية من دون أن أعيش هنا: 1978إنجلترا في 

  .دولة أبرتهايدلن أرغب في إنهاء حياتي في . أو قتل فلسطينيين بالخطأ
العاصفة التي أثارتها كلمات زاخ كانت شديدة، حيث طالبت النائبة في الكنيست ميري ريجف، عن حزب 
: الليكود، بإزالة قصائده من المناهج التعليمية في المدارس إذا نفذ نيته باالنضمام لرحلة غزة، وأضافت

صائد شاعر ذي ضمير مزدوج، وقالت إنها ال نريد أن يتم اختبار التالميذ في امتحانات التخرج في ق
  . توجهت في هذا األمر إلي وزير التعليم، جدعون سعر

  20/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  انخفاض ملحوظ في نسبة انضمام البدو للجيش اإلسرائيلي: تقرير .25
إلى الجيش شهدت السنوات األخيرة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الشبان البدو الذين ينضموا 

وأوضح تقرير خاص  .اإلسرائيلي في كل عام، بسبب الحمالت اإلعالمية التوعوية الرافضة لهذا التجنيد
أن في األعوام الماضية بدأت بعض المنظمات بحملة ) ريشت بيت(إلذاعة العالمة للجيش اإلسرائيلي 

 العسكرية في صفوف الجيش عبر شبكات االنترنت، ضد قيام العرب عامتاً والبدو خاصة بأداء الخدمة
  .اإلسرائيلي

هذه الحملة حظيت بدعم خاص من األعضاء العرب في الكنيست اإلسرائيلي، باإلضافة إلى بعض 
  .رؤساء المجالس البدوية الذين من جهة يحتجون على عدم المساواة بينهم وبين اإلسرائيليين في الحقوق

 شاب في 1000نون داخل إسرائيل، يخدم منهم  ألف بدوي يقط300وأشار التقرير إلى أن من بين 
وتحدث التقرير عن األسباب التي أدت في إلى االنخفاض الملحوظ في عدد  .صفوف الجيش اإلسرائيلي

الشبان الذين يخدمون في الجيش والتي من بينها تصاعد قوة الحركة اإلسالمية في المناطق الداخلية، و 
التي تظهر في مواظبتهم في السنوات األخيرة على إحياء ذكرى يوم تمسك البدو في قوميتهم الفلسطينية و
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األرض الفلسطيني، باإلضافة إلى الحرب األخيرة التي شهدها قطاع غزة وما لها من تأثير كبير في 
ولفت التقرير إلى أن بعض الجنود  .خفض نسبة الشبان المنضمين في صفوف الجيش اإلسرائيلي

 كبيراً من عائالتهم مما دفع البعض منهم لترك الخدمة في صفوف الجيش اإلسرائيليين يتلقون ضغطاً
. اإلسرائيلي، ومنهم من قال انه يخلع البزة العسكرية قبل دخوله إلى قريته خجالً من خدمة في الجيش

وحذر التقرير من تزايد احتماالت انفجار المجتمع البدوي بسبب عدم حل الحكومة اإلسرائيلية للمشاكل 
  .تطرأ داخل المجتمع البدويالتي 

  19/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  تل أبيب قلقة من تعيين العرابى وزيراً لخارجية مصر: "يديعوت" .26
محمد العرابى وزير  .اإلسرائيلية على تصريحات د" يديعوت أحرونوت" علقت صحيفة :القدس المحتلة

نبيل العربى  .نفس السياسة التى وضعها دالخارجية المصري الجديد، التى أعلن فيها أنه سيسير على 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصريح  . يناير25ليعبر عن طموحات وآمال المصريين عقب ثورة 
 وضع سياسة تنتقد إسرائيل بشكل شديد، موضحة ييجعل تل أبيب تشعر بالقلق البالغ، نظراً ألن العرب
  .القات جديدة مع إيرانأنه أعلن فى بداية منصبه أنه سيعمل على فتح ع

  20/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   شخصية فلسطينية تدعو لتحصين المصالحة118 .27
 طالبت شخصيات اعتبارية فلسطينية باإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة بكل بنوده وبالتوازي وعدم :غزة

لها، بما فيها إعمار قطاع التلكؤ، والبدء في تشكيل الحكومة حتى تتمكن من ممارسة المهمات المحددة 
  .غزة كأولوية

 من األكاديميين وممثلي المنظمات األهلية والمخاتير والوجهاء ورجال اإلصالح والعمال 118وشدد 
ضرورة المبادرة بإطالق المعتقلين السياسيين فوراً "والنقابين والمهنيين ورجال األعمال والمستقلين، على 

لقمعية في الضفة وغزة من أجل توفير المناخات اإليجابية إلنجاح ووقف كل اإلجراءات والممارسات ا
عقد " اللجنة القيادية العليا للمصالحة إلى "ورقة موقف"ودعوا في . "المصالحة وتطبيق االتفاق وحمايته

اجتماع عاجل لتمارس دورها وفق ما تقرر في اتفاق المصالحة كخطوة ملموسة في تجسيد الشراكة في 
لتحرير، وبما يحافظ عليها، وهذا يتطلب تطويرها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس إطار منظمة ا
العمل على تطوير ما جاء في اتفاق المصالحة في شأن نظام االنتخابات "كما طالبوا بـ. "ديموقراطية

لمبدأ التشريعية لتقوم على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل، باعتبار ذلك ُيوفر األساس األكثر عدالً 
  ."مشاركة القوى السياسية والمجتمعية في النظام السياسي والتقرير في الشأن الفلسطيني

وضع سياسة هدفها المعالجة السريعة لقضايا الناس عبر حل قضية الخريجين العاطلين من "وحضوا على 
ضاع ضحايا العمل، وتسوية أوضاع موظفي السلطة من غزة بتنفيذ قانون الخدمة المدنية، ومعالجة أو

، عالوة على التأكيد على "االنقسام من منتسبي األجهزة األمنية وموظفي العقود في جميع الوزارات
حرية السفر والتنقل لكل مواطن، وحق الجميع في الحصول على جواز سفر من دون إعاقة، إضافة إلى "

  ."لتوافق الوطنيحل مشكلة العمال العاطلين من العمل بإيجاد حلول إبداعية لهم في إطار ا
  20/6/2011الحياة، لندن، 

  
  مطالب شعبية ورسمية بزيارة مشتركة لعباس ومشعل إلى غزة: الدراوي .28

 كشف رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي النقاب عن وجود مطالب :القاهرة
 بزيارة مشتركة يقوم بها شعبية ورسمية في مصر، ترغب في أن تنتهي اجتماعات حركتي حماس وفتح
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رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى قطاع 
وأوضح الدراوي، في  .غزة، على الرغم من المخاطر التي تكتنف حياة مشعل في مثل هذه الزيارة

فلسطينيين على السواء إلنهاء أن هناك آماالً كبيرة لدى المصريين وال" قدس برس"تصريحات خاصة لـ
  . بحضور عباس ومشعل21/6فتح يوم الثالثاء المقبل وكافة الملفات العالقة في اجتماعات حماس 

  19/6/2011قدس برس، 
  

   عملية اعتقال واستدعاء منذ توقيع اتفاق إنهاء االنقسام277": ائتالف حماية المصالحة" .29
ينية عن استهجانه من استمرار حمالت االستدعاء واالعتقال الفلسط" ائتالف حماية المصالحة" عبر :غزة

في انتهاك صارخ التفاق المصالحة الذي جرى التوقيع "على خلفيات سياسية، ال سيما في الضفة الغربية، 
وقال االئتالف، في تصريح  ".عليه قبل نحو شهر ونصف الشهر بين حركتي حماس وفتح في القاهرة

إن األمر تجاوز مطالبنا لمعالجة : "نسخة عنه" قدس برس"، تلقت 19/6 صحفي صادر عنه يوم األحد
ملف المعتقلين السياسيين إلى وقف هذه السياسات المتواصلة عبر االعتقاالت واالستدعاءات، التي من 

ولفت النظر إلى أنه منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابع  ".شأنها توجيه ضربة قاضية لجهود المصالحة
 حالة استدعاء على خلفية سياسية، 231رصد االئتالف نحو " مايو الماضي حتى اليوم؛ /رمن أيا

في . أخرىمعظمهم أفراد ينتمون لحركة حماس والجهاد، فيما استدعي بعض عناصر الشعبية وفصائل 
ة حين تم رصد أربع حاالت استدعاء من قبل الحكومة في غزة لعناصر من األجهزة األمنية التابعة للسلط

 أن التقارير الموثقة التي ، مؤكداً" حالة اعتقال جديدة في الضفة الغربية42كما تم توثيق . الفلسطينية
  . المعنيةاألطرفبحوزة االئتالف سيتم نشر تفاصيلها الحقًا، وسيتم تسليم نسخ عنها لكل 

  19/6/2011قدس برس، 
  

   وحدة استيطانية2000بلدية االحتالل في القدس تقر توسيع  .30
 وحدة استيطانية 2000وافقت بلدية االحتالل في القدس، أمس، على توسيع :  يوسف الشايب–رام اهللا 
شرقي القدس، بحيث يمكن لكل وحدة إضافة غرفة جديدة حسب  االستيطاني في" رامات شلومو"في حي 

  .ما جاء في بيان لبلدية االحتالل
مته أعمال تطوير للبنية التحتية في المنطقة الممتدة وشرعت بلدية االحتالل في القدس، أمس، بتنفيذ ما أس

من شارع المقدسي في حي واد الجوز شمال البلدة القديمة بالقدس المحتلة وحتى دوار مفرق وزارة 
نشرت البلدية إعالنا في صحف إسرائيلية  و. إلى الشارات الضوئية في المنطقةالداخلية، وصوالً

 أعمال أنجزتإن البلدية ومعها وزارة المواصالت، وشركة موريا "يه وصحيفة القدس الفلسطينية، قالت ف
  ".تطوير وتحسين شارع واد الجوز من منطقة الجامعة وحتى مفترق روكفلر

 شهرا، وفي فترتي الليل والنهار، ما يستوجب 24ووفقا لإلعالن، فسيستغرق العمل في المشروع 
  .تغييرات أساسية في حركة السير في تلك المنطقة

  20/6/2011الغد، عمان، 
  

  االحتالل ينبش عشرات القبور اإلسالمية في يافا وينقل رفات الموتى إلى مكان مجهول .31
عن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في هذه " مؤسسة األقصى للوقف والتراث" كشف :القدس المحتلة

 المالصقة للمسجد الكبير في يافا داخل اإلسالمية التاريخية" القشلة"األيام، بنبش عشرات القبور في مقبرة 
" قدس برس"وأكدت المؤسسة األقصى، في بيان مكتوب تلقت  .1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

وما يسمى بسلطة اآلثار اإلسرائيلية بعمليات حفر ونبش " ناكش"، قيام شركة 19/6نسخة عنه يوم األحد 
عمليات متقدمة لبناء فندق "، مشيرة إلى أنها "القشلة"ماة بمقبرة واسعة للمقبرة اإلسالمية التاريخية المس
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، وأضافت المؤسسة بأن سلطة اآلثار اإلسرائيلية تقوم بتجميع رفات المسلمين "سياحي على أرض المقبرة
بعلب كرتونية في مخبأ بجانب المقبرة، تمهيدا لنقلها سراً إلى مكان مجهول، وما زالت عشرات القبور 

وأشارت مؤسسة األقصى إلى أن جهات إسرائيلية  .وتى المسلمين متناثرة في أنحاء المقبرةوعظام م
تحاول مساومة أهالي يافا على أرض المقبرة  بهدف االستمرار ببناء فندق سياحي على أرض المقبرة، 

قف القاضي إالّ أن أهالي يافا جميعا أعلنوا موقفهم ومطلبهم الثابت، ورفضوا أي مساومة على هذا المو"
  ".بإيقاف مطلق وفوري بناء الفندق المذكور على أرض مقبرة القشلة

  19/6/2011قدس برس، 
  

   سلطات االحتالل بتهويد القدسإجراءاتنجم يدعو لدعم المقدسيين ووقف  .32
 المبارك وقبة الصخرة المشرفة المهندس األقصىقال نائب رئيس لجنة المسجد :  كمال زكارنة- عمان 

 وال يخفي تجاهله  وتعصباً الجماعات اليهودية تطرفاًأكثر سياسة نتنياهو واضحة فهو يمثل إنرائف نجم 
 مهما إنهموقال نجم للدستور  . ويعتبرهما غير قادرين على تحرير فلسطينواإلسالميللعالمين العربي 

هوية العربية  من مشاريع تهويدية فان الشعب الفلسطيني في القدس هو الكفيل بالمحافظة على الأقاموا
 التي تبقى والتي قدسها اهللا في األرضالذي يبني ونحن نقدس   هواإلنسانن  للمدينة المقدسة ألاإلسالمية

 بهدف تثبيت المقدسيين  ومعنوياً وسياسياً القدس مادياًألبناءوطالب بتوفير الدعم الالزم  .القران الكريم
  .ل في هذا الصراع المحتدمالفيص في وجه االحتالل الن العامل الديمغرافي هو

  20/6/2011الدستور، عمان، 
  

   استبدال أسماء أبنائهم في صفقة شاليطةشاعإل ذوي األسرى عدم االكتراث يطالبمركز أحرار  .33
طالب مركز أحرار الذي يهتم بأوضاع األسرى الفلسطينيين من ذوي هؤالء :  أشرف الهور-القاهرة 

وحث فؤاد الخفش  .ليطااء عن استبدال أسماء أبنائهم في صفقة شعدم االكتراث بما يتم إشاعته من أنب
مدير مركز أحرار في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه ذوي األسرى على عدم االستماع لما يشاع 

وأكد الخفش على  .ليطا المقاومة تنازلت عن بعض األسماء خالل مفاوضتها إلنجاز صفقة شأنعن 
، مشدداً على أنها وبعد أربعة أعوام "وأنها لن تتخلى عن األسرى والقياداتالوثوق بالمقاومة "ضرورة 

لن تكون منحازة إال لقرارها األول اإلفراج عن القيادات والرموز وذوي األحكام "من التمسك بمطالبها 
  ."العالية

  20/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   ذويهااألسيرة الوحيدة من غزة تدخل عامها السابع دون أن ترى .34
، عامها السادس بشكل متواصل 19/6 تُتم األسيرة الوحيدة في قطاع غزة وفاء البس، يوم األحد :غزة

وأفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن  .في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وتدخل يوم االثنين عامها السابع
لتها بزيارتها منذ اعتقالها في األسيرة وفاء لم تر والدها أو والدتها، ولم ُيسمح ألي من أفراد عائ

، كما لم ُيسمح لها باالتصال ولو لدقائق معدودة بذويها ومحادثة والديها منذ أكثر من 20/6/2005
عامين، مما اضطرها لالعتماد على اإلذاعات المحلية ومتابعة برامجها الخاصة باألسرى على أمل أن 

  .تستمع من خاللها ألصواتهم واالطمئنان عليهم
  19/6/2011 برس، قدس
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  تصل غزة مطلع تموز قادمة من جنوب أفريقيا" قافلة األسرى" .35
، والتي ستأتي من "قافلة الحرية ألسرى فلسطين" قالت جمعية حقوقية فلسطينية إنها تستعد الستقبال :غزة

 كأول قافلة أجنبية تخصص مجيئها لدعم قضية"، )يوليو/ تموز(جنوب أفريقيا مطلع الشهر القادم 
لألسرى والمحررين، في تصريح " واعد"وأوضحت جمعية  ".األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

 وشخصية نسخة عنه، بأن القافلة مكونة من خمسة وثالثين متضامناً" قدس برس"صحفي مكتوب تلقت 
أثناء اعتبارية، وسيكون برنامجهم مركزا على زيارة بيوت ذوي األسرى، وإعمار البيوت التي دمرت 

   .2008العدوان اإلسرارئيلي على غزة نهاية عام 
  19/6/2011قدس برس، 

  
  نحو نصف سكان الضفة وغزة الجئون: بمناسبة اليوم العالمي لالجئين .36

 مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من 1948كانت المأساة اإلنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 
من % 66.0 ألف عربي فلسطيني، أي ما نسبته 957لي األراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوا

، وذلك حسب 1948إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عشية حرب عام 
  .1950تقديرات األمم المتحدة عام 

 مليون 4.8 نحو 2010وتشير سجالت وكالة األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين منتصف عام 
 وهذه األرقام تمثل الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين، وقد شكل الالجئون الفلسطينيون الجئ

من % 16.4 ما نسبته 2010المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث منتصف عام 
لعربية، أما على مستوى الدول ا. في قطاع غزة% 23.3إجمالي الالجئين المسجلين لدى األونروا مقابل 

في حين بلغت  % 41.6فقد بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في األردن حوالي 
  %.9.9وفي سوريا % 8.9النسبة في لبنان 

من % 43.4 إلى أن نسبة السكان الالجئين في أراضي السلطة الفلسطينية 2010وتشير البيانات لعام 
من السكان % 29.7ن في األراضي الفلسطينية، وتشير البيانات إلى أن مجمل السكان الفلسطينيين المقيمي

 أفراد الجئين، في حين بلغت نسبة 3 أفراد هناك 10في الضفة الغربية الجئين أي أنه من بين كل 
  . أفراد الجئين7 أفراد هناك 10أي أنه من بين كل % 67.3الالجئين في قطاع غزة 

 سنة في األراضي الفلسطينية 15 نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن وتشير البيانات اإلحصائية إلى أن
لغير الالجئين، كما % 40.9مقابل % 41.8، في حين بلغت هذه النسبة لالجئين %41.3قد بلغت 

من مجموع % 3.4يالحظ ارتفاع نسبة كبار السن لدى الالجئين مقارنة مع غير الالجئين إذ بلغت 
  %.2.3ير الالجئين الالجئين في حين بلغت لغ

 في أراضي السلطة الفلسطينية بلغ 2010وتشير البيانات اإلحصائية إلى أن معدل الخصوبة الكلي لعام 
  . مولودا4.2ً

أن % 28.2وأظهر مؤشر نسبة الفقر بين األفراد الالجئين وفقاً ألنماط استهالك األسرة الشهري الحقيقي 
  %.23.9 باألفراد غير الالجئين وضع األفراد الالجئين أسوأ حاالً مقارنة

وأشارت البيانات إلى أن مخيمات الالجئين في أراضي السلطة الفلسطينية هي األكثر فقراً مقارنة مع 
من األفراد في المخيمات يعانون من الفقر % 32.1سكان الريف والحضر، فقد أظهرت البيانات أن 

 الحضرية، وقد يعود ارتفاع معدالت الفقر في في المناطق% 25.8في المناطق الريفية و% 21.9مقابل 
مخيمات الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع غيرها 
من األسر، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة ككل، فقطاع غزة يشهد أعلى معدالت للفقر 

مقابل % 38.0ث بلغت نسبة الفقر بين األفراد في قطاع غزة بغض النظر عن نوع التجمع السكاني، حي
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وتشير البيانات بأن هناك فرقًاً واضحاً على مستوى البطالة بين الالجئين . في الضفة الغربية% 18.3
بين غير % 20.5مقابل % 29.5وبين غير الالجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين الالجئين ليصل إلى 

  .الالجئين
في حين بلغت % 4.8 سنة فأكثر 15 لألفراد 2010األمية لالجئين الفلسطينيين خالل عام بلغت نسبة 

 سنة فأكثر الحاصلين على درجة 15كما وارتفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين %. 5.2لغير الالجئين 
لغير % 10.0 سنة فأكثر، في حين بلغت 15من مجمل الالجئين % 10.9البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 

  .الجئينال
  19/6/2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
  سكان ومتطوعون في مخيم غزة متخوفون واألونروا تنفي نيتها سحب خدماتها: األردن .37

لالجئين الفلسطينيين في جرش عن " غزة"عبر أهال ومتطوعون في مخيم :  صابرين الطعيمات- جرش 
وجاءت تخوفات السكان  .خدماتها من المخيمتخوفهم من وجود نية لدى وكالة األونروا لسحب 

والمتطوعين عقب تصريحات منسوبة لمديرة عمليات الوكالة في األردن ساندرا ميتشيل ولم يتم التأكد 
من صحتها خالل اجتماع عقد في المخيم الثالثاء الماضي، أشارت فيها إلى أن األونروا ستعمل على 

، يؤهلهم للعمل والحفاظ على حقوقهم بشكل أكبر، خاصة وأن توفير غطاء ودعم حكوميين ألهالي المخيم
  .أبناء المخيم ومراكزه، غير محميين قانونيا وسياسيا، وال يتمتعون بأي حماية قانونية

عدم وجود توجه لدى الوكالة لتقليص خدماتها أو إنهائها، برغم الوضع "وهو ما نفته ميتشيل مؤكدة 
الوكالة ستستمر في عملها وستواصل تقديم خدماتها "وأضافت أن  ."المالي الصعب الذي تشهده راهناً

  ".لالجئين الفلسطينيين، وال توجه لديها لتخفيضها أو إنهائها في مخيم جرش وغيرها من المخيمات
  20/6/2011الغد، عمان، 

  
  كارثة بيئية كبيرة تهدد مخيم الرشيدية: لبنان .38

بعد إقفال مكب راس العين في صور، . الرشيدية والجوار كارثة بيئية كبيرة تهدد مخيم :سوزان هاشم
 المخيم ألي مساحة حتى للسكن؟ في حين يفتقر. بات لزاماً على أهل المخيم تصريف نفاياتهم بأي طريقة

  .  والنفايات من خلفهم، أما البلديات المجاورة فترفض التعاون"من أمامهم"يبقى البحر 
إذ طفح كيل .  في مخيم الرشيدية صحياً وبيئياً"تنفجر" األوضاعت منذ أقل من أسبوعين تقريباً، كادف

 الروائح إلىالمستوعبات بأكياس النفايات، فتدلت منها واندلقت حولها في جميع أرجاء المخيم حاملة معها 
 الحشرات المتنوعة إلى إضافة الفيروسات والبكتيريا أنواع مختلف ،"عين الشمس"الكريهة المختمرة في 

 يوماً تكومت النفايات أمام المنازل، وبمحاذاة تجمع المدارس 13على مدى . ب والقطط الشاردةوالكال
ال بل إنها وصلت إلى مداخل المقبرة فيه، إذ توقف عمال األونروا عن نقل النفايات بعدما . في المخيم

  . جاد البديل في شمال المخيم الذي استحدث استثنائياً ريثما يصار إلى إي"المؤقت"أقفل المكب 
  بدأتتصريف النفايات، ، أن أزمة نروا في مخيم الرشيديةومدير الخدمات في وكالة األفي حين أعلن 

  .نروا على استعداد لدفع أي كلفة تترتب عليهم، مقابل تصريف النفاياتومعلناً أن األ ." أشهر3منذ نحو "
  20/6/2011األخبار، بيروت، 

  
  تجري دراسة مسحية ألوضاع الالجئين" الشؤون الفلسطينية: "األردن .39

أجرت دائرة الشؤون الفلسطينية واإلحصاءات العامة بالتعاون مع معهد فافو النرويجـي            ): بترا( – عمان
مسوحات ميدانية اقتصادية واجتماعية ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في المملكة بهدف تحديث المعلومات            

  . من تنفيذ المشاريع التنموية لهماالقتصادية واالجتماعية عنهم بما يمكن
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وقال مدير عام الدائرة المهندس وجيه عزايزة إنه سيتم تحديث المعلومات بشكل دوري، الفتـا إلـى أن                  
المرحلة الثانية من المسوحات التي تتضمن إجراء دراسات ميدانية حول أوضاع الالجئـين الفلـسطينيين      

  .لحاليالمقيمين خارج المخيمات ستبدأ خالل العام ا
% 18ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في األردن المسجلين لدى وكالة األونروا نحو مليوني الجئ يقيم               

  .منهم في ثالثة عشر مخيماً
20/6/2011، الغد، عمان  

  
  ماري روز دحالنل كتاب جديد": فلسطين ودول الخليج" .40

ابة عن تاريخها، ألن هذا األخير متداخل تنفرد فلسطين عن قريناتها العربيات، بتفرد الكت: أحمد جابر
صحيح أن ال . بشدة مع كل تاريخ وطني عربي على حدة، ولصيق بحصيلة التواريخ العربية مجتمعة

وجود ألية جغرافيا معزولة، حتى يكون تاريخها معزوالً، لكن الصحيح أيضاً أن الجغرافيا الفلسطينية 
 الخارج والداخل، بحيث تكاد المعادلة تنقلب في مصلحة ، لذلك فإن تاريخها حافل بثقل"نادرة"حالة 

العامل الخارجي، بسبب من األوزان الثقيلة التي قررت، من الخارج، مصير فلسطين الجغرافي، وما 
  .زالت تعيد صناعة وقولبة مصيرها االجتماعي والسياسي

صدر عن مركز  ("جفلسطين ودول الخلي"ضمن السياق التداخلي، كتبت روزماري سعيد زحالن، عن 
، وحاولت تتبع )المحسن القطان للقضية الفلسطينية  بيروت، بالتعاون مع عبد- دراسات الوحدة العربية 

، وحطت "وعد بلفور" بينها، من خالل محطات تاريخية عديدة، بدأت مع افتضاح أمر "العالقات الفعلية"
، التي "فترة الما بعد"تحضر ما حفلت به رحالها في عقد التسعينات، وذلك في انتظار متابعة أخرى، تس

  .ما زالت صاخبة وخطيرة، وفقاً لكل المقاييس السياسية
  20/6/2011الحياة، لندن، 

  
  لعودة إلى المفاوضاتا تأمين يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في عاهل األردن .41

ـ             :بترا -عمان   ي العمـل لمـساعدة    أكد العاهل األردني عبد اهللا الثاني مـسؤولية المجتمـع الـدولي ف
 إلى قيام   الفلسطينيين واإلسرائيليين للعودة إلى المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وصوالً           

 رئـيس جمهوريـة     هلااسـتقب خالل   عاهل األردن وأعرب   .1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود      
 الدومنيكان ودول أمريكا الالتينيـة الداعمـة        الدومينيكان ليونيل فرنانديز رينا عن شكره وتقديره لموقف       

  .لحق الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني
أكد الرئيس فرنانديز رينا أن بالده ودول أمريكا الالتينية بشكل عام، تدعم الجهـود الدوليـة            من جهته،   و

حقق تطلعات الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على األرض          إليجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ي     
  .الفلسطينية، على أساس حل الدولتين

هناك اهتمام كبير مـن بـالده        "وقال وزير الخارجية جمهورية الدومنيكان كارلوس موراليس ترونكوسو       
  ."ائيليبالقضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني اإلسر

20/6/2011، الرأي، عمان  
 

  مؤتمر لمقاومة التطبيع يعتبر إلغاء معاهدة وادي عربة خطوة أولى نحو اإلصالح .42
دعا البيان الختامي للمؤتمر النقابي الثاني لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي أقامته لجنة              : عمان

 السبت، إلى ضرورة إلغاء معاهدة وادي عربة،        العمل الوطني في نقابة المهندسين في إربد اول من امس         
كانت "واعتبر المؤتمرون أن معاهدة وادي عربة        ."كخطوة أولى من خطوات اإلصالح السياسي المنشود      "
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وطالب البيان برفض كـل      ".أحد األسباب الرئيسية للفساد وتراجع الحريات السياسية والرؤى اإلصالحية        
  .ة، وتؤدي إلى إقامة ما يسمى بالوطن البديلالطروحات، التي تكرس شطب حق العود

عن الجندي أحمد الدقامسة، والعمل الجـاد لإلفـراج عـن           " اإلفراج الفوري "ودعا المؤتمر الحكومة الى     
األسرى األردنيين في سجون اإلحتالل الصهيوني، مطالبا بضرورة عقد مؤتمر وطني للتطوير التربوي             

  .راسية الحاليةيتم فيه إعادة النظر في المناهج الد
ودعا نقيب المهندسين عبداهللا عبيدات، خالل المؤتمر جميع النقابات واألحـزاب واألنديـة والفاعليـات               

، مبينا أن تفعيل ثقافة المقاومـة ونـشرها         "تفعيل النشاطات المقاومة للتطبيع   "الشعبية وأبناء العشائر، إلى     
افة السالم واالستسالم، التي لـم تجلـب سـوى          وليس المضي في ثق   "تعد السبيل الفعال لحماية الوطن،      

  ."المؤامرات والخراب
20/6/2011، الغد، عمان  

 
  "إسرائيل"يزيد الضغط على " 2الحرية "انسحاب تركيا من : لجنة شريان الحياة األردنية .43

 كد رئيس لجنة شريان الحياة األردنية المهندس وائل السقا، أن انـسحاب تركيـا         أ:  محمد الكيالي  -عمان  
، التـي   "إسـرائيل "، يساهم في زيادة الضغوط الدولية على        "2أسطول الحرية   "الرسمي من المشاركة في     

 في  "إسرائيل"وقال السقا ان انسحاب تركيا، سيدخل        .كانت تتعذر بوجود دولة إسالمية في قيادة األسطول       
اطنيها في كسر الحصار    مواجهة مباشرة مع عدد كبير من الدول األوروبية، التي سيشارك المئات من مو            

  .عن قطاع غزة
20/6/2011، الغد، عمان  

 
 وفد أردني يناقش في غزة آلية ايصال المساعدات لمستحقيها .44

التقى مدير اإلدارة والخدمات في الهيئة الخيرية الهاشمية األردنية راشـد عـوض             :  سمير حمتو  -غزة  
وذلك لالتفاق على آلية التنسيق والتواصل      الزبيدي وزير الشؤون االجتماعية في غزة أحمد الكرد أمس،          

وأكد الزبيـدي اسـتعداد      .بين الهيئة والحكومة الفلسطينية في كيفية إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني         
الهيئة التام لتقديم ما يخدم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، لما لمسه لدى المواطن في قطاع غـزة مـن                   

 أن وضـع     الكـرد  وبين .لتأهيل بشكل يختلف عن باقي الشعوب األخرى      إرادة وقدرة واستعداد للعمل وا    
   .الشعب الفلسطيني صعب في ظل الحصار المفروض عليه

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على آليه إليصال المساعدات لمستحقيها مـن خـالل خطـوات عمليـة                  
  .ودراسة لحالة السوق وتحديد االحتياجات

20/6/2011، الدستور، عمان  
 

  "إسرائيل"ـب" مسار الخيول"أردنيون يشاركون في بطولة  .45
أكدت األمين العام التحاد الفروسية الملكي سهى كامل عدم وجود أي عالقـة أو علـم لالتحـاد                   :عمان

، التي قال الموقع اإللكتروني لإلذاعة اإلسـرائيلية إنهـا          "مسار الخيول "بمشاركة ستة أردنيين في بطولة      
 ."في منطقة جبال هجلبواع، بمشاركة خيالة من الجانبين اليهودي والعربـي          "الماضي  أقيمت يوم الجمعة    

، فإن المشاركة   إذا كان الخبر صحيحاً   "نسخة منه، إنه    " الغد"وقالت كامل في بيان أصدره االتحاد، وتلقت        
تمت بصفة شخصية ومن دون علم االتحاد وبمشاركة فرسان ليسوا منـضمين التحـاد الفروسـية، وال                 

 ."يمثلونه
20/6/2011، الغد، عمان  
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  والفصائل الفلسطينية ترحب " شؤون الالجئين"تعيين مدير لـ: لبنان .46
، وتـأخر إصـدار المعـامالت       بعد مرور أسبوع على شغور مركز مدير شؤون الالجئين الفلـسطينيين          

الرسمية للفلسطينيين، أصدر وزير الداخلية مروان شربل في نهاية األسبوع الماضي، مرسـوماً قـضى               
بتعيين الياس خوري مديراً بالتكليف، للمركز الذي شغر إثر إحالة العميد نقوال الهبـر علـى التقاعـد،                  

  . وتجديد التفويض بالتوقيع للمالزم رمزي فرحات
 الفصائل الفلسطينية بقرار التعيين، بعدما خبروا عن كثب المعاناة التي تضاعفت علـى عـاتق                ورحبت

  . الالجئين، وحالت دون إصدار األوراق الثبوتية وتثبيت معامالت الوالدات والوفيات
20/6/2011، السفير، بيروت  

 
  مصر تتهم الحكومة اإلسرائيلية بعرقلة صفقة تبادل األسرى .47

كُشف النقاب أمس األحد في تل أبيب عن وجـود خالفـات بـين النظـام                :  أندراوس زهير -الناصرة  
المصري الجديد وبين الحكومة اإلسرائيلية في كل ما يتعلق بالمفاوضات إلخراج صفقة تبادل األسـرى               

العبريـة إن مـسؤولين رفيعـي       ' هـآرتس 'وقالت صحيفة    .بين تل أبيب وحركة حماس إلى حيز التنفيذ       
ي القاهرة اتهموا الجانب اإلسرائيلي بأنّه يعمل كل ما في وسعه من أجـل منـع التقّـدم فـي                    المستوى ف 

المفاوضات غير المباشرة، وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت هذه االتهامات، في              
د عز الـدين    حين قالت مصادر ألمانية، بحسب الصحيفة، إن من ُيعيق تقدم المفاوضات هو كتائب الشهي             

القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وأنّها غير معنية بإبرام الصفقة، علـى حـد تعبيـر المـصادر             
  .المقربة من المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل

              ة، فقد تحدثت إلى مسؤولين مصريين، مطلعين على القضية، والذين قالوا إنوبحسب الصحيفة اإلسرائيلي
لي في القضية والتوجه الذي يقوده ديفيد ميدان، مبعوث رئيس الوزراء لشؤون األسرى             التصرف اإلسرائي 

والمفقودين، بنيامين نتنياهو، سيؤديان في نهاية المطاف إلى اختفاء الجندي اإلسرائيلي المأسـور لـدى               
  . كليا عن الوجود2006 يونيو من العام /المقاومة الفلسطينية منذ حزيران

يين أنّه في الجانب اإلسرائيلي ال يوجد أي استعداد للتنازل أو محاولة التوصل إلـى حـل                 تبين للمصر و
وسط لجسر الخالفات بين حماس وتل أبيب، وبالمقابل، شددت المصادر المصرية، على أن حركة حماس               

  .أبدت مرونة في المواقف
  : م إبرام الصفقةفإن هناك عائقين أما' هآرتس'وبحسب المصادر المصرية، كما قالت 

 أسيرا من قائمة األسرى الذين وردت أسماؤهم فـي  450، الطلب اإلسرائيلي القاضي بطرد     العائق األول 
قائمة حماس، أي نصف األسرى، ووفق المصادر عينها فإن الحديث اإلسرائيلي عن عملية الطرد بهـذه                

  األرقام ليس مقبوالً، وال يمكن لعاقل أن يتقبله
، بحسب المحافل المصرية، فيتعلق باألسرى الذين يعتبـرون لـدى حركـة حمـاس مـن          نيالعائق الثا 

القياديين، باإلضافة إلى المناضل مروان البرغوثي، واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد             
  .سعدات، والذين ترفض الدولة العبرية إطالق سراحهم

  20/6/2011، القدس العربي، لندن
 

   مصريينثالثة مقابل تسليم الجاسوس االسرائيلي عن باإلفراج تطالب "إسرائيل": مصر .48
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حزيران وجود اتصاالت دبلوماسية مكثفة بين كـل مـن           / يونيو 19كشف مصدر قضائي مصري يوم      
الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل من جهة وبين مصر من جهة أخرى، لمحاولة اإلفراج عن ضـابط                

  .شايم جراييل المتهم بالتجسس واإلضرار باألمن القومى للبالدالموساد إيالن ت
قال تقرير إخباري مصري أن السلطات اإلسرائيلية طلبت من مصر تسليم جرابيل مقابل قيام الـسلطات                

والجـدير  . اإلسرائيلية بتسليم ثالثة مصريين تم القبض عليهم في إسرائيل ويواجهون اتهامـات مختلفـة             
اإلسرائيلية نفت علمها بالقبض على جرابيل مشيرة الى انـه دخـل بجـواز سـفره                بالذكر أن السلطات    

. األمريكي، حيث أنه يحمل جنسية مزدوجة، ولذلك فإن الجانب األمريكي هو المسؤول عن متابعة ملفـه               
وبعد ذلك زاره وفد دبلوماسي من السفارة اإلسرائيلية، ومع ذلك ال تزال تنفي وجود اتصال بينه وبـين                  

  .هة استخباراتية في إسرائيلأي ج
  20/6/2011األخبار المصرية، 

 
  الفلسطينيةلن تسمح بحدوث فشل في ملف الحكومة مصر : مصري مصدر .49

الحوار الثالثـة    جلسة وذلك بعد ارجاء      مصدرا مصريا موثوقاً به للحياة     قال:  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ئيس محمود عباس ورئـيس المكتـب الـسياسي         التي كان يفترض أن تعقد غداً في القاهرة بحضور الر         

إن مصر لن تسمح بحدوث فـشل فـي         : لحماس خالد مشعل، إلى حين اكتمال التشاور في ملف الحكومة         
ملف الحكومة حتى ال ينعكس سلباً على المصالحة التي ترعاها مصر، والتي تحققت، داعياً إلى ضرورة                

قع رئاسة الحكومة، موضحاً أن مصر لم تشارك في         التوافق بين فتح وحماس على االسم الذي سيشغل مو        
  .ترتيبات اللقاء الذي كان المفترض أن يجمع كال من عباس ومشعل في جلسة حوار غداً

 20/6/2011، الحياة، لندن
 

  طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدةلالعرب يبحثون إجراءات التوجه إلى مجلس األمن  .50
للجنة القانونية العربية اليوم فـي مقـر الجامعـة العربيـة بالقـاهرة              تبحث ا : نادية سعد الدين   – عمان

 1967اإلجراءات والخطوات الالزمة للتوجه إلى مجلس األمن بطلب عضوية دولة فلسطين على حدود              
ويدرس الخبراء العرب في االجتماع اإلجراءات القانونية الواجـب          .وعاصمتها القدس، في األمم المتحدة    

وأكـد أن    .تقدم بالعضوية في المنظمة األممية، وبحث المسائل المتعلقة بالموعد والطلـب          اتباعها حيال ال  
 يستند إلى القانون الدولي والـشرعية       1967الذهاب الفلسطيني لطلب عضوية دولة فلسطين على حدود         "

  ".دول العالم إلى تقديم الدعم والمساندة في ذلك"، داعياً "الدولية ومرجعيات عملية السالم
 20/6/2011، لغد، عمانا

  
   المؤتمر اإلسالمي تدعم إعالن الدولة الفلسطينيةمنظمة : أوغلو .51

المـؤتمر  “أكد األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلـو للخلـيج أن موقـف                :وكاالت -القاهرة  
ل اجتمـاع    وهو بالفعل ما سيعلن عنه خال      67ـمبدئي ومؤيد لقيام دولة فلسطينية في حدود ال       ” اإلسالمي

 دولة عضوة في المنظمة     57أستانة، ما سيكون بمثابة رسالة واضحة وقوية للمجتمع الدولي حول التفاف            
حول القرار الفلسطيني، وسوف تكون قوة دافعة إلضفاء الزخم المطلوب للمخاض الفلسطيني في األمـم               

  .نية المستقلة وعاصمتها القدس المتحدة في سبتمبر المقبل، من أجل رفد التأييد الدولي للدولة الفلسطي
  20/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   قطاع غزة تدخل" 3أميال من االبتسامات "قافلة المساعدات األوروبية  .52
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إلى قطـاع غـزة،   " 3أميال من االبتسامات "وصلت قافلة المساعدات األوروبية :  محمد أبو شحمة -رفح
وحيا المتضامنون على مـتن القافلـة       . مع مصر ، عبر معبر رفح البري الحدودي       2011-6-19األحد  

وأكد وزير الشئون االجتماعية أحمد الكـرد       . الشعب الفلسطيني بعد أن وطئت أقدامهم أرض قطاع غزة        
خالل مؤتمر صحفي مع المشاركين في القافلة أن الحصار المفروض على غزة ُمنذ خمس سنوات مازال                

عة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسـالمي والمؤسـسات         مستمرا لهذه األيام رغم المناشدات من جام      
  . الدولية برفعه

أن التسهيالت التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ال تعني لهم أي شيء ولم تنه              "من جهة أخرى، أوضح     
معاناة آالف المرضى واألطفال والنساء المنتظرين لساعات طويلة السماح لهم بالدخول إلى مصر للعالج              

  ". بالقطارة"وقال إن الجانب المصري يسمح بسفر الفلسطينيين عبر معبر رفح ". ة أقاربهموزيار
أن الحصار على أهالي قطـاع غـزة سيفـشل          ) 3(من جانبه، أكد عصام يوسف منسق قافلة ابتسامات         

أن العالم كله مع أهل غزة ولن ينساها، ولديـه          "وسينهي أمام وصول العديد من القوافل، وأضاف يوسف         
وأشاد يوسف بالمعاملة المـصرية الحـسنة       ". يقين أن الشعب الفلسطيني على حق واالحتالل هو الباطل        

للمشاركين في القافلة من خالل االستقبال الطيب من قبل محافظ شمال سيناء خالفًا للمرات السابقة، الفتًا                
قـال وزيـر التنميـة      من جانبه،   . أن هذا تغير تاريخي وجذري وسيصب في صالح القضية الفلسطينية         

البريطاني األسبق شاهد ملك وهو أحد القادمين على متن القافلة إننا ندعم مطالب الشعب الفلسطيني فـي                 
ورحب ملك بالوحدة الفلسطينية بين حركتي فـتح        . اإلسرائيلي" الظلم واالضطهاد "غزة ونقف معهم ضد     

  .  الشعبوحماس، موضحا أن النصر والتحرير ال يحدث إال من خالل وحدة
20/6/2011موقع فلسطين أون لالين،   

  
   وندعمها إلقامة الدولةالفلسطينية نتابع خطوات السلطة :وزيرة التعاون الدولي السويدية .53

  الفلـسطيني  رئيس الوزراء خالل لقائها    ، وزيرة التعاون الدولي السويدية غونيال كارلسون      ثمنت: رام اهللا 
لطة الوطنية في مجال بناء المؤسسات وتعزيز قدرتها واالرتقاء          سالم فياض، بعد ظهر امس جهود الس       .د

نحن نتابع الخطوات الحثيثة التي تقوم بهـا الـسلطة الوطنيـة            "بها للوصول إلى دولة فلسطينية، وقالت       
  ."والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، األمر الذي ندعمه وسنستمر في دعمه

20/6/2011،  رام اهللالحياة الجديدة،  
  

   رام اهللا دعمه دولة فلسطينية وفق القرارات الدوليةمنرئيس الدومنيكان يعلن  .54
فـي مـؤتمر    ،  الرئيس محمود عباس أمـس     خالل لقائه    أكد الرئيس الدومنيكاني ليونيل فرناندز    : رام اهللا 

سطينية على أساس القرارات    أن دولته تدعم قيام الدولة الفل     ،  صحافي مشترك في مقر الرئاسة في رام اهللا       
الدولية، وهي تدعم المساعي الفلسطينية من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية وفق قرارات األمم المتحدة              

  .لتعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل
20/6/2011، الحياة، لندن  

  
  "إسرائيل" لصالح  مخترقي حزب اهللا"هويات"واشنطن مهتمة بمعرفة  .55

سماء وهويـات الشخـصيات     أميركية بمعرفة   اهتمت اوساط االدارة األ   : ن عبد الحسين   حسي -واشنطن  
  ."سرائيلإ"التي تم اكتشافها على انها تتجسس لمصلحة » حزب اهللا«الرفيعة داخل 

ال ان إوقالت االوساط االميركية انه على رغم العالقة الوثيقة بين الواليات المتحدة وحليفتهـا اسـرائيل،         
ستخباراتي، وهما ال تتشاركان المعلومات اال في حال طلبـت          لتين خصوصيتها في العمل اال    لكل من الدو  

  .خرى في حقول معينةذلك واحدة من األ
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وألن مواضيع الجاسوسية حساسة حتى بين واشنطن وحليفتها، فان الواليات المتحدة لم تحصل حتى االن               
  .من عمالء اسرائيل» هللاحزب ا«على هويات المسؤولين ممن تم اعتقالهم من داخل 

تـم  » حـزب اهللا  «ورجح مسؤول اميركي ان اسرائيل ال تعلم حتى االن من ممن يعمل لمصلحتها داخل               
ان يختبـئ عمـالء     «ورجح أيـضا،    . القبض عليه، ومن نجا ومازال طليقا ومازال يعمل داخل الحزب         

في هذه االثناء، ينقطعـون عـن       سرائيل داخل حزب اهللا لفترة معينة حتى ينجلي الخطر المحدق بهم، و           إ
  .»سرائيل فيصبح متعذرا معرفة من تم القبض عليه ومن اليزال حراإاالتصال بمديريهم داخل 
العمالء من غير افراد الحزب تتم احاطة خبر اعتقالهم بالكثير من الضجة            «ن  أوقال المسؤول االميركي    

  .»يةاالعالمية، اما العمالء داخل الحزب، فاعتقالهم يحاط بسر
سرائيل تعمل منذ خمس سنوات علـى اغـراق صـفوف           إواشنطن تعلم ان    «وختم المسؤول بالقول ان     

 فـي لبنـان     اإلسـرائيليين ، وان من بين العمالء      »الحزب والقوى االمنية اللبنانية الموالية له بعمالء لها       
  .»سياسيين رفيعي المستوى ومقربين جدا او متحالفين مع الحزب«

20/6/2011، الراي، الكويت  
  

  عضوية الكاملة باألمم المتحدة على الفلسطين يدعم حصول االتحاد اإلفريقي .56
 القاهرة مساندة أعضاء االتحاد بالكامل للموقف العربي بالتوجه من أآد رئيس االتحاد اإلفريقي جان بينج 

نه أعطى تعليمات إلى إلى األمم المتحدة للحصول على عضوية فلسطين الكاملة باألمم المتحدة، مشيرًا إلى أ
  . مندوب االتحاد في األمم المتحدة لبدء التحرك الالزم لدعم هذا القرار

  20/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  تستطيع أن تعزل نفسها عن أي انتخابات مقبلة الحماس : حوار مع أبو مرزوق .57
سى أبومرزوق، مو» حماس«اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  من محمد أبوخضير- القاهرة 

  .»لن تقبل حكومة فلسطينية توافقية حتى لو شكلت من شخصيات قبلتها سابقاً«ان إسرائيل 
ستكون بمنأى عن البرنامج السياسي، «، على ان الحكومة »الراي«وشدد أبومرزوق في لقاء خاص مع 

ي وضع او تنفيذ وهناك لجنة اخرى تتولي اعداد هذا البرنامج، ورئيس الوزراء المقبل ليس له دور ف
  .»البرنامج السياسي وكذلك كل الوزراء لديهم مهمة محددة في االتفاق

وفتح طيبة ومريحة، وهذا » ان االجواء بين قيادتي حماس«وعن اجواء الحوار االخير في القاهرة، قال 
ق لطبيعة المرحلة، خصوصا اننا نحاول طي صفحة االنقسام بافضل طريقة ممكنة، حيث طبيعة االتفا

الكثيرين ينتظرون تشكيل «، مشيراً إلى ان »المقبل، مرحلة انتقالية بسيطة وحكومة ذات مهمات محددة
  .»الحكومة ليعلنوا مواقفهم منها وفي مقدمهم االميركيون واألوروبيون وغيرهم

ة سيكون نهاية مرحلة االنقسام وبداية مرحلة جديد«ولفت أبومرزوق إلى ان تشكيل الحكومة التوافقية 
  .»تتسم بوحدة شعبنا وتماسكه حتى يتمكن من تحقيق اهدافه

هناك تحفظان بخصوص االخ سالم فياض، األول انه كان هناك «: وعن استبعاد اسم سالم فياض، قال
حكومة في الضفة الغربية وحكومة في قطاع غزة، فبقاء اسماعيل هنية مثالً او سالم فياض في رئاسة 

شكل ال يستقيم وال يعطي االنطباع ان هناك تغييراً، كما اننا اتفقنا على انه ال الحكومة المقبلة من حيث ال
  .»نريد ان يكون هناك اي اسم في موضع تجاذب

ال شك نريد رئيس وزراء له «: وعن الشخصية التي يمكن ان تتولى هذا المنصب، قال أبومرزوق
ومة الفلسطينية منذ اتفاقية اوسلو جاءت عالقات واسعة وقدرة على التواصل مع العالم باسره، الن الحك

بعملية قيصرية غير طبيعية تحملت مسؤوليات كاملة لشعبنا في الضفة الغريبة وقطاع غزة رغم انها ال 
تستطيع ان تكون حكومة مستقلة بالمعنى المفهوم فالسيادة منقوصة، اذ ان اسرائيل تسيطر على المعابر 

  .»واالرض واالجواء وكل شيء



  

  

 
 

  

            25 ص                                    2181:         العدد       20/6/2011 اإلثنين :التاريخ

في ملف المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، » فتح«و» حماس«عة الحل الذي توصلت اليه وعن طبي
هذا الملف الغائب الحاضر الشائك يعكر اجواء «، ان »حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ 

ني اخاه المصالحة ويحول االجواء باهتة النه يتعلق باالنسان الفلسطيني، إذ من المعيب ان يعتقل فلسطي
الفلسطيني لخالف فكري، وال يمكن ان يكون هناك فلسطيني يجرؤ على ان ينتقص من حقوق اخيه 
الفلسطيني، سواء حقه في السفر او التنقل او في التعبير عن الرأي وحقه في تأسيس االحزاب والهيئات 

  .»وحقه في تكوين الجمعيات والمؤسسات التي تخدم المجتمع وكافة الحقوق االخرى
هذه حقوق يجب ان يتمتع بها المواطن الفلسطيني، هذا ما نريد وما نتطلع اليه والصورة التي «وأكد أن 

  .»نسعى اليها لتشكل نموذجاً في المنطقة باسرها
وتابع ان قضية المعتقلين ومن ضمنها ملف المؤسسات والجمعيات المغلقة وجوازات السفر والمحرومين 

 نهاية لها واتفقنا على ترتيبات وقدمت قوائم باسماء المعتقلين في الضفة تم وضع«من السفر والتنقالت 
ان هناك وعودا ولجان متابعة في الضفة الغربية «وقال . »الغربية وكذلك المعتقلين في قطاع غزة

  .»وقطاع غزة، وكذلك هناك دور لالخوة في مصر في هذا الملف النهائه بكافة ذيوله وارتباطاته
من دون شك، «: ، رد أبومرزوق»حماس« ما يحدث في سورية اليوم وانعكاساته على وعن مدى تأثير

سورية ليست البلد الهامشي بل هي ركيزة في الوطن العربي وجزء من اراضيها محتل وهي على خط 
المواجهة دولة تحتضن المقاومة وتحتضن شعبنا الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وبالتالي ما يجري في 

مؤلم ويؤثر على القضية الفلسطينية، بصورة او بأخرى، وبالتالي نحاول جاهدين ان نعطي سورية امر 
، مشيراً إلى ان الشعب الفلسطيني »الصورة التي يجب ان تعطي والتعامل مع هذه االزمة من هذا النوع

  .عانى كثيراً من جراء االزمات العربية الداخلية وفي ازمات العرب في ما بينهم
كلما ابتعدنا بانفسنا شيئاً عن التدخالت في هذه الشؤون كلما كانت صورة الفلسطيني «واوضح انه 

نحن نتطلع إلى ان تنتهي هذه االزمة بحيث تحمي الشعب السوري والشعب «: وتابع. »افضل
  .»الفلسطيني

ء في نعلم ان هناك مشاكل متعددة، سوا. انها قصة قديمة متجددة«وعن قضية معبر رفح، أكد أبومرزوق 
الناحية األمنية في سيناء او من الناحية العملية في المعبر نفسه من حيث االنفتاح الكبير على القطاع، 
كون االجراءات التي اتخذت والتي يشكر عليها االخوة في مصر اجراءات كانت مطلب فلسطين الملح، 

 الن الناس كانوا ينتظرون هذه ولكن فور االعالن عن االجراءات الجديدة تدفقت اعداد كبيرة على المعبر
  .»الخطوة
من دون شك هذا تسبب في مشاكل نعترف بها، اضافة إلى انزعاج اطراف اخرى في المنطقة «: وتابع

من فتح المعبر بهذه اآللية، وكانت لهم تعبيرات مختلفة عبروا عن انزعاجهم بصورة واخرى، وهذه 
وفي منطقها السياسي وبانتهازية، وهي اطراف سادية االطراف تتمتع بانعدام االنسانية في تصوراتها 

  .تستمتع بتعذيب الفلسطينيين لمجرد ان لديها رؤية سياسية او امنية
لكن نحن نقول في النهاية، ان الجغرافية السياسية حاكمة وان عالقة مصر والقطاع ال يمكن ان يتجاوزها 

حتالل والحصار ال بد ان يأخذ في احد باي شكل من االشكال، وظرف قطاع غزة الواقع تحت اال
االعتبار، وسنقوم مع اشقائنا في مصر يصيغة توفر الراحة ألهلنا في القطاع ولمصر ونأمل الوصول 

  .»إلى هذه الصيغة قريباً
وأكد أبومرزوق، من ناحية اخرى، انه لم يطرح في الجلسة الماضية قضية تفعيل المجلس التشريعي، 

ي اكثر المؤسسات السلطوية شرعية من الناحية القانونية وال جدل في ان المجلس التشريع«وقال 
ضرورة تفعيلها، خصوصا ان العالم بأسره يشهد بنزاهة انتخاب اعضائه، ونحن نعلم ان هناك موقفاً 
إسرائيلياً من المجلس التشريعي وخلفيات اعضائه، لكن هذا قدر الشعب الفلسطيني الذي اذا اراد ان 

  .تمثل ارادته عليه ان يأخذ في االعتبار هذه الظروف والمتغيرات التي تموج بها المنطقةيشكل اي هيئة 
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ال مجال لتجاوز المجلس التشريعي او طي صفحته وسيستأنف اعماله كاملة ومن حقه «وشدد على انه 
، لكن ان يأخذ الوزراء الثقة منه ومن حقه ان يحاسب الوزراء وان تعرض كافة المراسيم الرئيسية عليه

بحكم تواجد المجلس في ارض محتلة، فان تدخل االحتالل يعطل هذه الشرعية، الن عدداً كبيراً من 
وهذا يدفعنا إلى عمل كل شيء بالتوافق الفلسطيني إلى ان . اعضاء المجلس اسرى واالعتقاالت مستمرة

  .»ينتهي هذا االحتالل البغيض
نية، إال انه ال بد ان يكون هناك توافق بين جميع الكتل بالغالبية البرلما» حماس«واضاف انه رغم تمتع 

كالتخوف » فتح«البرلمانية على هذه الغالبية، اضافة إلى التخوفات التي تخشاها الرئاسة بقيادة ابو مازن و
من انعقاد المجلس التشريعي على المحيط الدولي، وسنأخذ كل هذه القضايا في االعتبار لنخرج بصيغة 

  .»النعكاس الصورة القانونية الموجودة في القانون االساس على عمل المجلس التشريعينتوافق عليها 
منذ ما يزيد على عامين، كان «وحول تجدد الحديث عن صفقة تبادل اسرى مع إسرائيل، قال أبومرزوق 

 450شاليت مقابل ، ) الجندي االسرائيلي جلعاد(هناك اتفاق عبر الوسيط المصري على صفقة اطالق 
هذا . وجزء تقدمه إسرائيل بالتوافق مع مصر» حماس«، وجزء من القوائم تقدمه 550سيراً اضافة إلى ا

الموضوع تمت متابعته حتى سقوط حكومة ايهود اولمرت حيث كانت الصفقة قاب قوسين او ادنى من 
 ومن نقطة عملية التبادل، حتى جاء نتنياهو وابطل كل هذا االتفاق وحاول ان يعيد التفاوض من جديد

غير محمودة واحضر وسيطاً المانياً لم يكن موفقاً، حاول اال يجعلها صفقة تبادل اسرى بل صفقة ابعاد 
  .»لالخوة االسرى والمعتقلين، وهذا المسعى على مدار عامين من الرحالت المكوكية فشل
ات ما يربك الوضع واشار إلى ان نتنياهو ومكتبه يتوليان منذ مدة طويلة اصدار التصريحات واالشاع

  .وداخل السجون واهالي االسرى
حماس جاهزة إلستئناف عملية الوساطة من حيث نهاية فترة اولمرت، بحيث يوجد هناك الكثير «وأكد ان 

من االسس التي يجب ان نأخذها بعين االعتبار لننهي هذا الملف بعيداً عن التفصيالت وعن اإلعالم وعن 
  .»تسريب المسميات

ن نعلم اننا نتعامل مع عدو ال يتمتع بقليل من االخالق في هذا الملف، لكن ماذا نفعل، هذا نح«: وقال
  .»األمر وهذه االجواء التي نعيشها وهذه طبيعة العدو الذي نتعامل معه

وعن سبب عدم مشاركة محمود الزهار في الجولة االخيرة من المحادثات الفلسطينية، قال أبومرزوق انه 
ع ان يتجاوز رمزية الدكتور محمود الزهار، وال موقعه القيادي وال ما قدمه، فاالخ ال احد يستطي«

  .»الزهار قدم ثالثة من الشهداء فهو نموذج للقائد المجاهد ولم يقدم احد مثل ما قدم ابو خالد
  .»ال احد يزاود على الزهار إطالقاً، ولكن اإلعالم ليس دوماً جيداً«وتابع 

حضور الزهار جلسة الحوار وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة في ولم يستبعد أبومرزوق 
  .خالد مشعل وإزالة الرواسب» حماس«القاهرة واالجتماع مع رئيس المكتب السياسي لـ

صحيح ان بعض الفلسطينيين ال «وقال . »ان قطاع غزة مفتوح لكل الفلسطينيين«وأكد أبومرزوق 
 بسبب االحتالل بسبب عدم حيازتهم هوية، ولكن كل من يحمل هوية سواء يستطيعون العودة إلى القطاع

  .»فتح او غير فتح، من حقه العودة إلى وطنه
  .»معظم الذين خرجوا من غزة عادوا ومن الممكن عودة الباقين من دون مشكلة«واضاف ان 

يقرر بنفسه، فموقف على دحالن ان يقدر و«وبالنسبة لعودة محمد دحالن عضو المجلس التشريعي، قال، 
حماس الواضح ان من حق كل ابناء الشعب الفلسطيني العودة إلى ديارهم وال نمانع وليس لدينا ما يمنع 

االن التاريخ جزء من القرار . عودة اي فلسطيني، فكل انسان يقدر هل يستطيع ان يمارس حقه اليوم
لك كل انسان يستطيع ان يقدر لنفسه والفترة الماضية ال تستطيع ان تنزعها عن صورة المستقبل، لذ

  .»الصورة التي رسمها في الماضي والتي يريد ان يستكملها في المستقبل
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، »فتح«وعن ظاهر الخالف بين دحالن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واللجنة المركزية لـ 
تنظيمات الفلسطينية، انا شخصياً ال أحب الخوض في الخالفات الداخلية لالحزاب وال«قال أبومرزوق 

  .»لكن في اعتقادي ان اي خالف داخل اي تنظيم ليس في صالح الشعب والمجتمع الفلسطيني
وحول ما ينتاب المواطن الفلسطيني واالجواء المحيطة بهذه والتي ال توحي بمصالحة انهاء االنقسام، أكد 

فوف فتح وحماس بان هذه االجواء كان هناك سؤال يثار في اإلعالم وحتى في االجواء التنظيمية في ص«
ضد المصالحة وضد االتفاق، ولكن في اعتقادي وقد قلت هذا خالل االجتماع مع وفد فتح، ان هذه التقييم 

  .»غير صحيح
 يوماً حيث لم ير جميع الذين يتحدثون سلباً عن 40االتفاق مضى على توقيعه ما يزيد على «وتابع ان 

هناك امور ملموسة يجب ان يشعر بها المواطن الفلسطيني مباشرة االتفاق اي تغيير على االرض، ف
وتنعكس على واقعنا في الداخل والخارج، لألسف لم نعكسها وهذه االجواء ليس لها عالقة بالحكومة فقط 
وانما لها عالقة بمعيشة وكرامة المواطن وحقوقه االساسية كافة والتي نشأت بعد االنقسام فقد سادت 

  .»ة في القطاع في حين لم يلمسها احد في الضفةاجواء المصالح
ذهبت إلى قطاع غزة والضفة الغربية «واستشهد أبومرزوق بما قاله رجل االعمال منيب المصري 

  .»ووجدت ان هناك اجواء مصالحة في قطاع غزة ولم اجد ذلك في الضفة الغربية
 من المعتقلين وال زالت مؤسسات حماس في الضفة ما زالت مغلقة وهناك عدد كبير«وقال ان 

االستدعاءات مستمرة ويمنع التظاهر والمسيرات وحرية التعبير ممنوعة، فكل هذه المسائل تعكس حقيقة 
هذه المظاهر الوحدوية لماذا تغيب؟ ليشعر ابن فتح بان ابن حماس يدافع «وتساءل . »اجواء المصالحة

يدافع عن حقه في التعبير والحرية وغيرها من عن حقه في التعبير وكذلك ابن حماس يشعر بان ابن فتح 
الحقوق االساسية، هذا ما نريد ان نصل اليه، وبالتالي كان الحديث االبرز في هذا االجتماع هو عن 

  .»المعتقلين وهذه االجواء
وجدنا ان المسؤولية متبادلة، وما وجدناه من تعامل في قضية المعتقلين السياسيين لم نجده في «واضاف 
الشعور والتعامل من قبل وفد فتح بعيد عن ما وقعناه لحل قضية المعتقلين «، مؤكداً ان »لسة سابقةاي ج

  .»السياسيين، لذلك كان يجب فوراً ان تتغير هذه الصورة
لقد حصل تقدم مهم في هذه الجولة وقد تبادلنا قوائم المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، «: وتابع

قل، وكان وال زال موقفنا واضحاً ان الحركة ستفرج عن اي معتقل على ان تتحمل ولماذا كل منهم معت
وتوقع ان ملف المعتقلين سيتم إغالقه خالل  .»مسؤولية الجرم الذي قد يرتكبه وكذلك في الضفة الغربية

  .االسبوع المقبل
 والملفات بما المفروض اننا لم نستغرق كل هذا الوقت في الحوار حول الحكومة«واوضح أبومرزوق، 

فيها ملف الحكومة والمفروض تم إغالق هذه الملفات منذ فترة ولكن الحكومة الفلسطينية تختلف عن كل 
الحكومات األخرى النها يجب ان تتواءم مع رغبات الشعب اوالً، ومصالحه العليا ثم مع الظرف الدولي 

عاة كافة هذه المتغيرات والحسابات ما والرباعية الدولية ومع االحتالل كل هذه الظروف تحتم عليك مرا
يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، لذلك كان التدقيق في االسماء وكفاءتها ومراعاة بعدها عن الفصائل 

، مشيراً إلى ان معظم كفاءات الشعب الفلسطيني منتمية، وبالتالي نتحدث عن هامش ومساحة »الفلسطينية
  .عضاء الحكومة وهذا سبب التأخيرضيقة وخيارات وشروط يجب ان تنطبق على ا

ولفت إلى ان هناك ملفات وقضايا كثيرة لم يستكمل االتفاق في شأنها، خصوصا تلك المتعلقة بلجنة 
االنتخابات ومحكمتها والفترة االنتقالية السابقة وعرضها على المجلس التشريعي بعد تفعيله، مؤكداً أن 

ة ونحن سننظر فيها خالل هذا العام وال بد من انهائها بحيث هناك الكثير من القضايا التي مازالت عالق«
  .»تكون اجواء اكثر اطمئناناً في الضفة والقطاع إلجراء االنتخابات
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يجب ان يشعر المواطن الفلسطيني بانه ال يوجد ما يعيق او ما يشوب اي قائمة من القوائم او اي «: وقال
 وبان لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات من شخص مستقل في الضفة والقطاع والقدس المحتلة،

  .»دون ضغوط
استراتيجية حماس لم تتغير، لكن لدينا هدفاً قريباً بعد فوزنا في االنتخابات «وأكد أبومرزوق ان 

التشريعية، وهو هدف وطني مهم نسعى ونساهم فيه سواء الدولة الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع 
من دون االعتراف بإسرائيل، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وهيكلتها من غزة والقدس المحتلة 

كما نسعى إلى . جديد، برامجها وهياكلها ومؤسساتها، وهو هدف نسعى في المرحلة المقبلة إلى انجازه
تطوير الصيغ المقاومة المشتركة بين الفصائل وفي قيادات مشتركة وعمل مقاوم متفق عليه والجميع 

  .»لتزم به كمشروع وطنيم
ان هناك مسارات معينة تسعى الحركة العمل عليها، مسار الدولة ومنظمة التحرير والمشروع «واضاف 

الوطني والالجئين وضرورة وضع قضيتهم على طاولة البحث لحلها خاصة ان هذه القضية اخذت من 
  .»سارات المركزيةالزخم ما لم تأخذه في سنوات عدة وكذلك القدس وباقي الملفات والم

في تشكيلها والضغط » حماس«ورداً على الحملة اإلسرائيلية ضد حكومة التوافق الوطني لمشاركة 
إسرائيل لن تقبل حكومة توافقية حتى لو احضرنا فيها من «اإلسرائيلي لعدم قبولها، قال أبومرزوق، 

، لذلك يجب طي هذا الموضع وان قبلتهم إسرائيل في السابق، لمجرد اننا في حماس وفتح متفقون عليها
نركز على حكومة تخدم الشعب واالهداف الفلسطينية ونسعي لقبولها في المجتمع الدولي بعيداً عن رضا 

  .»وغضب إسرائيل
نحن منذ البداية «: وهل هناك حوار مع إسرائيل وهل من الممكن فتح مثل هذا الحوار؟ رد أبومرزوق

ها منظمة التحرير مع اسرائيل، فهل افعل ما كنت انكره على ضد الحوار والمفاوضات التي انشأت
  ؟»االخرين
ونحن نعتقد ان القضية في حد ذاتها ليست مناكفة سياسية وانما مصلحة فلسطينية جوهرية، فال «: وتابع

يمكن اجراء مفاوضات بين محتل وشعب تحت االحتالل إذا كانت موازين القوى بهذا الشكل، وإذا كان 
ملك هذا الكم من األوراق وال يمكن اجراء حوارات ما لم يعترف بك عدوك ويعيد الحقوق ي» العدو«

التي سلبها منك وعندما يتم ذلك يمكن التفاوض على اآللية ومن دون ذلك يعتبر نوعاً من االستسالم 
  .»واالعتراف بهزيمة قبل وقوعها على االرض

واهمها واكثرها هو «في المستقبل، » حماس«تي تقلق ولفت أبومرزوق إلى ان هناك العديد من المسائل ال
كيف ال يتكرر االنقسام مرة ثانية وكيف سيكون التعامل داخل مجتمعنا تعامالً حضارياً مدنياً بعيداً عن 

  .العنف الداخلي
وما يقلق حماس، برنامج المقاومة كيف له ان يعود بزخم بتأييد إقليمي له، كما يقلق الحركة اوضاع 

ين في مختلف دول العالم وكيفية بلورة برنامج لعودتهم إلى الوطن والمحافظة على حقوقهم في الالجئ
الدول التي يعيشون فيها، وما يقلقنا حجم التمزق في الساحة الفلسطينية وكيفية جمع هذا الشتات باقل قدر 

إطار الموضوع  العربية في -من الخالفات وفي بوتقة واحدة، وتؤرقنا طبيعة العالقات العربية 
الفلسطيني فنحن نريد عالقات اكثر شفافية واكثر مسؤولية، بحيث تعود قضية فلسطين والشعب 

  .الفلسطيني إلى عمقها وتصبح قضية العرب والمسلمين
والقلق المركزي، نابع من حجم الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني في ظل إدارة اميركية تتعامل مع هذا 

  .»وهذا الظلم يقلق حماساالحتالل وتسانده 
على رؤية أمنية واحدة، أكد أبومرزوق » فتح«و» حماس«وعن الرؤية األمنية وامكانية ان تتفق 

سنسعى جهدنا الن يكون الخالف في اضيق نطاقه وان نتفق على مسائل عدة، استراتيجية امنية «
، واللجنة المشتركة مطلوب منها والمبادئ التي نتعامل معها واالسس التي يجب ان يتم التعامل بموجبها
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وضع وتحديد السياسات بعد ذلك تبقى التدخالت اإلسرائيلية والتطبيق وصعوباته واألمالءات ونأمل ان 
  .»نتمكن من التعامل معها

هذا األمر لم يعد مطروحاً، فهذه المبادرة تحولت مثل «وعن تجدد الحديث عن المبادرة العربية، قال ان 
 وغيره، فالمبادرة حاولت اطراف عربية 194ة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سواء القرار القرارات الدولي

  .»كثيرة تجميدها وسحبها عن الطاولة بسبب العنجهية والرفض اإلسرائيلي
  .»قرارات األمم المتحدة لم تعد مطروحة على الطاولة«واضاف ان 

فاوضات هي مرجعية نفسها وليس قرارات األمم الواليات المتحدة تضغط من اجل ان تكون الم«وأكد ان 
  .»هذا هو الضعف الذي صنعناه بانفسنا كفلسطينيين وعرب«وقال ان . »المتحدة والمبادرات العربية

. وشدد على ضرورة تجديد الروح وبعثها من جديد ومحاولة معالجة هذه القضايا قبل طرح اي مبادرات
  .»سك بحقوقنا ومقدرات شعبنا ورفع الظلم عنهال بد من رفع سقف مطالبنا والتم«: وقال

  .»حماس لم تطرح موضوع فتح مكتب للحركة في العاصمة المصرية«وأكد أبومرزوق أن 
سواء طرحت حماس او لم تطرح «مرشحاً للرئاسة الفلسطينية، قال أبومرزوق » حماس«وحول طرح 

ى الساحة الفلسطينية، ال تستطيع مرشحاً للرئاسة، ال تستطيع ان تعزل نفسها عن اي انتخابات عل
  .»انتخابات الرئاسة وال انتخابات التشريعي او محلية او بلدية ان تعزل نفسها عنها

حماس سيكون لها موقفها سلباً او ايجاباً من اي موضوع في االنتخابات المقبلة، لكن تحديد «واوضح ان 
القاعدة العامة، اننا ال نستطيع «مؤكداً، ، »الموقف وحجمه وحجم المشاركة والمسميات تطرح في حينها

  .»ان نعزل انفسنا عن أي انتخابات مقبلة
ستحصل على نسبة «في االنتخابات المقبلة، رد ان الحركة » حماس«وعن النسبة التي قد تحصل عليها 

  .» بناء على دراسات واستطالعات ميدانية2006اكبر من النسبة التي حصلت عليها في انتخابات 
استطالعات غير بريئة، بل انها موجهة، ولكن في التحليل « ان معظم ما ينشر في االعالم وقال

الموضوعي لحماس ومواقفها ووعودها بال شك ستأخذ موقعها األهم في الساحة الفلسطينية واكبر مما 
  .»حصلت في االنتخابات الماضية

  20/6/2011الرأي، الكويت، 
 

  كفاية .. سالم فياض .58
  محسن صالح. د

وأال .  أن يرحل- بعد أربع سنوات على رئاسته لحكومة السلطة الفلسطينية في رام اهللا-آن لسالم فياض 
ليس األمر شخصياً، وال . يتم ترشيحه لرئاسة وزراء حكومة المصالحة الوطنية أو التكنوقراط القادمة

  .شروع الذي يحملهمرتبطاً بكفاءاته أو إمكاناته الذاتية؛ ولكن مشكلته هي في أدائه، وفي الم
سالم فياض كان عنواناً أساسياً لحالة االنقسام الفلسطيني، وكان رجل إدارة األزمة مع حماس وقوى 
المقاومة؛ وظل بقاؤه مرهوناً باستمرار االختالف بين فتح وحماس، ورضي لنفسه أن يتعامل مع القوى 

ارجة عن القانون، بينما كان هو في  كقوى خ- في انتخابات حرة نزيهة- التي تمثّل الشعب الفلسطيني 
الوقت نفسه يعاني من شرعية منقوصة، ال تجرؤ أن تجمع المجلس التشريعي الفلسطيني ولو في جلسة 

  .واحدة، ألن الشرعية الحقيقية كانت ستنزع الثقة عنه
سياسي ورضي لنفسه أن ينسق أمنياً مع االحتالل اإلسرائيلي، ليطارد رجال المقاومة ورموز العمل ال

وباختصار فإن فياض كان . والعمل االجتماعي والخيري، ورؤساء البلديات التي تخالفه أو تعارضه
  .عنواناً للمشكلة، ولم يكن عنواناً للحل
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إن إصرار محمود عباس على ترشيح فياض يضع عالمات استفهام كبيرة على مدى جديته في تحقيق 
إدارة وصناعة القرار الوطني الفلسطيني لكافة القوى المصالحة الوطنية، وتحقيق شراكة حقيقية في 

  .الفلسطينية
االحتجاج بضرورة تحصيل الرضا األميركي واإلسرائيلي على شخص رئيس الوزراء هو احتجاج ال 
قيمة له لمن يريدون الدخول في مصالحة وطنية فلسطينية جادة، وهو يعني أن أصحاب هذه الحجة قبلوا 

  .سرائيليون هم فاعال رئيسيا ومحددا أساسيا في صناعة القرار الفلسطينيأن يكون األميركان واإل
؛ فإذا كان مقبوالً التدخل األميركي ...وعند ذلك فإن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تفقد جوهرها ومعناها

اء ، فمعنى ذلك أنهم سيتدخلون بقوة أكبر لمنع إعادة بن)تشكيل الحكومة(اإلسرائيلي في أهون األمور 
وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، كما سيتدخلون بقوة أكثر عنفاً وشدة لمنع إعادة ترتيب وتشكيل 

" بيت الطاعة"األجهزة األمنية، وسيتمكنون من تعطيل المصالحة ما لم تدخل حماس وأخواتها في 
  ...اإلسرائيلي األميركي

ين بما يطلبه المحتلون، وإنما بما يطلبه في مرحلة التحرر الوطني والتخلص من االحتالل، لسنا معني
  .الفلسطينيون، ولسنا معنيين بمتطلبات االحتالل، وإنما بمتطلبات التخلص منه

ورضا أميركا، وإنما نريد رمزاً يسعى " إسرائيل"وفي مرحلة المصالحة، ال نريد رمزاً مهموماً برضا 
  .ضب ذلك أعداء المشروع الوطني الفلسطيني، ويحظى برضا شعبه؛ حتى لو أغ)أوالً وأخيراً(لرضا اهللا 

وبشكل عام، فلن تكون . وغضبهما هما شهادات حسن سلوك فلسطينية" إسرائيل"إذ إن انزعاج أميركا و
هناك مصالحة حقيقية جادة، ما لم يتم تنفيذ أجندة وطنية خالصة حتى لو كانت ضد اعتبارات الخصوم 

  . ليس هو جسر العبور إلى المصالحة الوطنيةوالرضا اإلسرائيلي واألميركي. واألعداد
ويدرك عباس قبل غيره . يدرك عباس قبل غيره أن فياض ليس شخصية اإلجماع التي تحتاجها المرحلة

  .أن فياض مرفوض من حماس وباقي فصائل المقاومة
فهل يريد عباس تقطيع األشهر القادمة في جدل حول شخص رئيس الوزراء وصوالً إلى شهر 

أيلول، للتصويت على إعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، وقبل أن يغضب األميركان /سبتمبر
  .بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية واستحقاقاتها؟" إسرائيل"وحلفاء 

عند ذلك ستشعر الفصائل الفلسطينية األخرى، أن األمر لم يكن بالنسبة لعباس أكثر من تحصيل مصالحة 
بشرعيته الرئاسية، وتمثيله للشعب الفلسطيني، ليقدم نفسه بشكل أفضل وأقوى في مؤقتة، اعترفت له 

  .األمم المتحدة؟ وبالتالي فإن األمر كان عمالً تكتيكياً مرحلياً
وإذا كانت المرحلة القادمة يفترض فيها أن تكون مرحلة بناء الثقة، فلماذا بدأها عباس بما يزيد الشكوك 

تحديد اسم رئيس الوزراء أخذ حتى اآلن بضعة أسابيع فكيف يمكن معالجة والمخاوف؟ وإذا كان مجرد 
مشاكل أكثر تعقيداً وحساسية كملفات األمن الفلسطيني، وملفات منظمة التحرير الفلسطينية، وملفات 

  .وغيرها؟... األسرى واإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ومكافحة الفساد واالنتخابات
 مضت على حكومة سالم فياض، كان كشفُ إنجازاتها في أداء االستحقاقات أربع سنوات عجاف

  .اإلسرائيلية أكبر من كشف إنجازاتها في أداء االستحقاقات الوطنية
 شكّل بطلب من - مقعدا132ًبمقعدين فقط من أصل " الطريق الثالث"الذي فاز هو وحزبه - سالم فياض 

بعد نحو شهر إلى حكومة " بقدرة قادر"م تحولت ، ث17/6/2007الرئيس عباس حكومة طوارئ في 
  .تسيير أعمال

يتيح للرئاسة إعالن حالة الطوارئ فقط، دون أن ) الدستور(بالرغم من أن النظام األساسي الفلسطيني 
حكومة (يتيح لها تشكيل حكومة طوارئ، كما أن النظام األساسي يحول الحكومة القائمة في ذلك الوقت 

  . حكومة تسيير أعمالإلى) إسماعيل هنية
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وحتى لو سلمنا جدالً بشرعية حكومة فياض، فإن الدستور الفلسطيني يلزمها بنيل ثقة المجلس التشريعي 
وما كان لشخص يريد أن يلقى اإلجماع وثقة الشعب أال يحترم دستوره . وهو ما لم تحصل عليه مطلقاً

  .وأن يلتف على إرادته
 أن يكون المحدد الفاعل واألساس في بقائه فلسطينياً، هو تعطيل ومن الناحية العملية فقد رضي فياض

المجلس التشريعي وحرمانه من أداء مهامه، ومستعيناً بدالً من ذلك بترسانة من القوانين المؤقتة التي 
  !! مراسيم خالل سنة واحدة فقط406أصدرها محمود عباس والتي بلغت 

ائل المعارضة الفلسطينية فقط، وإنما كان محلَّ فياض لم يكن محلَّ اعتراض حماس وعدد من فص
اعتراض الكثير من كوادر فتح وقياداتها، التي كانت تحتج عليه بقوة لكنها تضطر للسكوت على مضض 

  ).واإلسرائيليين واألميركان عليه(بسبب إصرار عباس 
، وشبهه تعرض فياض لهجوم عنيف) 26/5/2008( لحركة فتح 25وخالل دورة المجلس الثوري الـ

البعض ببول بريمر أول حاكم أميركي للعراق، واعتبر آخرون حكومته حكومة أميركية مفروضة على 
  .الفلسطينيين

، واجه معارضة من كتلة فتح البرلمانية، التي ضغط عليها 19/5/2009وعندما شكل فياض حكومته في 
لته من الوزارة بعد بضعة أسابيع، ثم إن القائد الفتحاوي حاتم عبد القادر قدم استقا. عباس للسكوت

  .التهامه فياض بالتقصير تجاه ملف القدس
بما فيها (األداء األمني لفياض وحكومته ال ُيشرف أحداً، ففضالً عن أنه أحال المئات من الكوادر الوطنية 

ن، فإنه فتح في األجهزة األمنية إلى التقاعد، واستقدم األتباع والموالي) الكثير من العناصر الفتحاوية
المجال أمام الخبراء األميركيين وخصوصاً كيث دايتون ومن بعده مايكل مولر، إلعداد األجهزة األمنية 

  .بما يتوافق واستحقاقات التسوية ومالحقة قوى المقاومة
إلى قمته، من تبادل معلومات، وكشف شبكات " إسرائيل"وفي عهد فياض وصل التعاون األمني مع 

ض على رجالها، وقمع المظاهرات، ومنع االحتكاك باإلسرائيليين، وإعادة إسرائيليين دخلوا المقاومة والقب
  .إلى مناطق السلطة

سعت السلطة تحت قيادة فياض إلى تجنيد عناصر شرطة ال تملك وعياً وال ماضياً وطنياً وال روحاً 
 باعتبارهم خارجين عن وطنية، وتتعامل مع قوى المقاومة كما تتعامل مع اللصوص وتجار المخدرات

وكانت النتيجة عدة كتائب جرى إعدادها بإشراف دايتون، وكان يتم الحديث عنها بحسب جريدة . القانون
  ".أبناء دايتون"على أنهم ) 2008نيسان /أبريل(هآرتس 

وبحسب المصادر اإلسرائيلية فقد وصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية إلى مستويات غير مسبوقة، إلى 
 ألول مرة منذ أكثر من عشرين 2010يعلن في سنة ) الشاباك(جة جعلت جهاز األمن اإلسرائيلي در

  .عاماً خلو قائمته من المطلوبين الفلسطينيين
في بروكسل، والذي " لجنة ارتباط الدول المانحة"وقد كشفت الحكومة اإلسرائيلية في تقريرها المقدم إلى 

 عملية مشتركة مع قوات 2,968 قامت أجهزة االحتالل بـ2010، أنه في سنة 14/3/2011نُشر في 
  . اجتماعاً مشتركاً معها686األمن الفلسطينية في الضفة الغربية، كما عقدت 

 فقد -الذي يفخر فياض بأدائه، والذي يحتج به عباس ومناصروه لتعيين فياض- أما الجانب االقتصادي 
أسير االحتالل وأسير الحصار وأسير المساعدات وهو اقتصاد يبقى . جرى تضخيمه بأكثر مما يستحق

  .األجنبية
 مليارات دوالر 5.7 مليارات إلى 4.6فقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي تحت حكومة فياض من نحو 

 ملياراً 168، مقارنة بارتفاع الناتج المحلي اإلسرائيلي للفترة نفسها من 2010- 2007تقريباً في الفترة 
  .ر للفترة نفسها مليار دوال217إلى 
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 دوالر إلى 1,298وبعبارة أخرى، فإن نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع من 
 دوالرات في ثالث سنوات 204 أي زاد خالل حكم فياض بمبلغ 2010- 2007 دوالر في الفترة 1,502
 دوالرا إلى 23,300لفترة نفسها من  دوالراً سنوياً؛ بينما زاد دخل الفرد اإلسرائيلي السنوي ل68بمعدل 

  . دوالر سنويا1,733ً دوالرا أي بمعدل زيادة مقداره 28,500
إن مشكلة اقتصاد السلطة الفلسطينية أنه تم تصميمه بحيث يكون تحت رحمة االحتالل اإلسرائيلي، 

خاصة . ياسيوتحت رحمة استحقاقات عملية التسوية، ليصبح الضغط االقتصادي نوعاً من االبتزاز الس
من ميزانية السلطة تأتي من مساعدات الدول المانحة، وأن حوالي ثلث % 55- 50إذا علمنا أن نحو 

  .بتحصيلها" إسرائيل"الميزانية يأتي من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تقوم 
، وشكل والجهات األجنبية لتفرض على الفلسطينيين من يستلم هذه األموال" إسرائيل"وعند ذلك تأتي 

. التعامل معها، وليكون فياض هو المرشح المفضل الموثوق لضمان التنفيذ، بما ال يتعارض مع سياساتها
  .وهنا فإن األمر ليس مرتبطاً بالكفاءة والشفافية فقط، وإنما باألداء السياسي واألمني

لشواغر والمواقع وقد استفاد فياض من وجود المال بين يديه، وتوظيفه سياسياً وأمنياً، ومن ملء ا
  .بالداعمين له ولسياساته، والتخلص من الكثير من العناصر المخالفة

وفي الوقت الذي أغلق فيه الباب أمام مؤيدي حماس وتيارات المقاومة دون العمل في مؤسسات السلطة 
نظمة ووجدت فتح وفصائل الم. ووزاراتها، فإنه وضع اآلالف من كوادر فتح تحت سيف الوالء والُمرتَّب

  .أن ميزانيتها، أو جزءاً منها، تأخذه من فياض، مما خفض سقف اعتراضاتها واحتجاجاتها إلى حد كبير
 كان يقدم - الذي كان يفتخر بأن حكومته تنفق أكثر من مائة مليون دوالر شهرياً على قطاع غزة- فياض 

الذين ال يذهبون للعمل، فالصحيح أن مبلغاً ضخماً كان يذهب للموظفين . صورة منقوصة عن الحقيقة
فمنذ االنقسام الفلسطيني والسلطة في رام اهللا تدفع الرواتب لمن يجلس في بيته، وتوقف الرواتب عمن 

  .يذهب إلى العمل إال ضمن استثناءات محددة كالصحة والتعليم
، شرط أن يبقوا في بيوتهم)  ألفا78ًمن أصل (فكانت حكومة فياض تنفق على نحو ستين ألف موظف 

  .من الرواتب التي تحولها السلطة في رام اهللا إلى القطاع% 86وهؤالء كانوا يحصلون على 
في التوظيف ) ومن خلفه قيادة السلطة(وبمعنى آخر، فإن األموال المرسلة إلى غزة استخدمها فياض 

ولئك الذين السياسي؛ وأوجدت وضعاً شاذاً كانت نتيجته مكافأة المتغيب المستنكف عن العمل، ومعاقبة أ
  .التزموا بأعمالهم وخدمة شعبهم

لم يتحقق منه ) 2011-2009(مشروع سالم فياض إلنشاء البنى التحتية للدولة الفلسطينية خالل سنتين 
  ).2011أغسطس (إنجاز ذو بال، مع أنه لم يتبقَ على إنهائه إال شهران 

لتي كان يعرفها فياض قبل طرح وإذا كان من السهل الحديث عن المعوقات التي يعرفها الجميع، وا
مشروعه وفي أثنائه، فلماذا جرى التغاضي عنها في مقابل دفع أثمان هائلة أدت إلى ضرب النسيج 
الوطني الفلسطيني، وتمزيق وحدته الوطنية، وضرب البنى التحتية للعمل الخيري وللعمل المقاوم؟، وهل 

فتعل حول الدولة؟، وأين هذا مما حققه بعض المظاهر المتواضعة هنا وهناك تستحق الضجيج الم
اإلسرائيليون من عمليات تهويد، خصوصاً في القدس، وسرقة أراضٍ وسرقة مياه، وإذالل لإلنسان 

  .الفلسطيني
ال يمكن وضع كل اللوم على سالم فياض، فمحمود عباس هو المسؤول األساسي عن اختياره وعن تحديد 

أن يكون رمز تلك المرحلة بكل ما فيها من سوءات، فعليه أن ولكن ما دام فياض رضي لنفسه . المسار
  .يرحل حتى يتمكن الفلسطينيون من فتح صفحة جديدة

 18/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ودحالن مرة أخرى» فتح«عن  .59
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   راسم المدهون
أحدث قرار الرئيــس محمــود عــباس فصــل زمـيله في عضـوية اللجنــة المركــزية 

كة فتح تداعيات لم تهدأ، وال أظنها ستــهدأ في المـــدى المنظور، بل لعلّها، وهذا هو األرجح، لحر
التي يجــد أعضاؤها، » فتح«ستتفـــاعل ال بيـــن الطــرفين وحسب، ولكن أيضاً في أوساط 

هــم من جهة يرون أن القرار غير : بعد قرار الفصل، أنفسهم في حــالة ارتباك غير مسبوقة
تنظيمي، لم يتم اتخاذه عبر القنوات التنظيمية الشرعية، ومن جهة أخرى يحملون كثيراً من المالحظات 

التي يشكلها في أوساطهم، من دون أن ننسى بالطبع أن كثراً » الظاهرة«على محــمد دحــالن و
  .منهم، خصوصاً في غزة، يدينون بالوالء لعضو اللجنة المركزية المفصول

يعاً على بعض تداعيات قرار الفصل فلن نجد أكثر تعبيراً من ذلك التصريح الغاضب ولو مررنا سر
، في »يبلُه ويشرب ميته«دعوه : الذي أطلقه دحالن تعليقاً على قرار أبو مازن، والذي قال فيه باستخفاف

ماثالً له إشارة اعتداد واضح إلى حجم التحدي الذي يرفعه في وجه رئيس حركته، والذي لم نشهد تحدياً م
، وأخذ بعضها طابعاً شرساً لم يخل حتى من »فتح«من قبل على رغم األزمات الكثيرة التي عاشتها 

  .اقتتال بالسالح
 األزمة يبدوان في سياق تداعياتها وقد –ذلك أن طرفي القرار . »معركة كسر عظم«هي بمعنى ما 

ب الخالفات الظاهرة على السطح تمترس كل منهما بموقف نهائي طابعه األبرز اإلقصاء، ليس بسب
، حاسمة ونهائية سواء في الوجود »المعركة«وحسب، ولكن أيضاً بسبب رغبة كل منهما أن تكون هذه 

التنظيمي القيادي في إطار فتح، وأيضاً في السياسة، التي بات واضحاً أن محمد دحالن يهيئ نفسه لدور 
ازن بات يشعر أخيراً بثقل ووطأة ما يمثله دحالن من أكبر يشعر بأنه يستحقه، فيما خصمه اللدود أبو م

إزعاج وشغب على سياساته عموماً، إلى حد إعطاء أوامره بإقصاء كل من يؤيدون دحالن، ولو 
  .بالتعاطف، كما قالت األنباء الواردة من هناك

ساخر ربما، على رغم تعــقيدات األزمــة وتــشابكاتها وتأثيرها الخطير، إال أنها، وهذا جانبها ال
الفوضى : تحمل الكثير من مالمح الساحة السياسية الفلسطينية التي حكمت عملها طيلة العقود الماضية

والتجريب، وسهولة أن يحقق أُي مغامر لنفسه مكاناً في صفوفها، فالوسيلة الرائجة والفعالة هي 
لسياسية والتنظيمية سمحت على فوضى ورخاوة العالقات ا. والشطارة بالمعنى الشعبوي للكلمة» الفهلوة«

مدار عقود لكثر من القيادات األولى والمتوسطة أن تقيم عالقات مع الدول والهيئات السياسية العربية 
، أي لمصلحتهم هم، عالقات تأخذ عادة يافطة التنظيم ولكنها في الحقيقة تصب في )من الباطن(واألجنبية 

  .مصلحة صاحبها وحسب
ى اختالفهم أن عدداً من ممثلي منظمة التحرير في بعض العواصم العربية قد يتذكر الفلسطينيون عل

استعاض الناس عن أسمائهم الكاملة بأسمائهم األولى الصغيرة مرتبطة بالعواصم التي يعملون فيها، فبتنا 
نسمع عن فالن الجزائر، وفالن العراق وهكذا، وهي تسميات عكست إلى حد بعيد حقيقة أن ممثلية 

مة في هذه العاصمة أو تلك ليست أكثر من إقطاعية للممثل ذاته، والذي يتصرف على ذلك المنظ
  .األساس

في سياق نهج سياسي وتنظيمي كهذا نمت وترعرعت آفات الحالة الفلسطينية التي لم تجد على مدار تلك 
ى الحد الذي صارت العقود وقفة جدية أمامها لمعالجتها واجتثاثها، وهو ما جعل تلك األخطاء تتراكم ال

معه هي األساس والمركز، وكل ما عداها من اإليجابيات ظواهر هامشية تكافح من أجل تثبيت وجودها، 
وحين لم تستطع اكتفت بالتعايش مع تلك الظواهر الشاذة والسكوت عنها، أو تناولها بالنقد الخجول بين 

  .وقت وآخر
عنها البصر » غضت«الذات مرتبكة أمام مشاكلها التي ب» فتح«اليوم تبدو الحالة الفلسطينية عموماً و 

اليوم أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير، بل » قضية محمد دحالن«والبصيرة عقوداً طويلة، وتبدو 
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إلى بر األمان » فتح«فهل يمكن الوصول بسفينة . التي تنذر ببداية صراعات عاشت طويالً تحت الرماد
  ياسية الفتحاوية الراهنة؟عبر األطر التنظيمية والس

 المعضلة ال يمكن أن يتحقق إال بالعودة من –للجميع من هذا المأزق » خروج آمن«أعتقد أن تحقيق 
ال يمكن رؤية حلول . جديد للبديهيات التي عرفتها شعوب األرض كلها وهي المساحة الديموقراطية

ي هنا مؤتمراً حقيقياً ال يقوم على التلفيق بالذات، وأعن» فتح«صحية وطبيعية من دون االحتكام لشرعية 
حصص العضوية كما جرت العادة في مؤتمرات سابقة، وبالذات المؤتمر » توزيع«والترضيات، و

األخير، والذي نعتقد أن شكل انعقاده، ومن ثم نتائجه قد أسهمت الى حد بعيد في توتير األجواء التنظيمية 
أبو » ينتصر«قد  .دون ذلك ال شيء لى اللحظة التي نشهدها اليومالداخلية، وتأجيج الصراعات وصوالً ا

من جديد وتتأجل لحظة الحسم » تبويس لحى«مازن بإقصاء دحالن، وقد يصل الطرفان الى مصالحة و 
  ?ذاتها؟» فتح«وماذا عن مشاكل : بينهما في صراعهما الساخن، ولكن لنعود جميعاً ونسأل

  20/6/2011، الحياة، لندن
  

  !لرقم األصعبفياض ا .60
  رأي القدس

تأجيل االجتماع المنتظر عقده ' حماس'و' فتح'لم يكن مفاجئاً بالنسبة الينا ان يعلن متحدثون باسم حركتي 
خالد مشعل ' حماس'غداً الثالثاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

دير شؤون االراضي المحتلة في الفترة المقبلة خلفاً لالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ت
فالفجوة بين مواقف الطرفين، حول هوية رئيس الوزراء مازالت . لحكومة الدكتور سالم فياض المستقيلة

  .واسعة فشلت كل االتصاالت والضغوط في تجسيرها
واالصرار على احقية الطرفان لم يعترفا بالفشل في التوصل الى اتفاق بسبب تمترس كل طرف بموقفه، 

مرشحه في تشكيل الحكومة، ولذلك اعلنا مواصلة االتصاالت لتحديد موعد جديد للقاء، ربما الفساح 
  .المجال لوساطات من هنا وهناك للتوصل الى حل وسط

الرئيس محمود عباس يصر على تكليف الدكتور فياض بتشكيل الحكومة الجديدة تحت ذريعة مواصلة 
 قبل عامين تقريباً الستكمال بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية الموعودة، بينما ترفض جهوده التي بدأها

على الدكتور فياض وتطرح السيد جمال الخضري الشخصية ' الفيتو'هذا الطرح، وتضع ' حماس'حركة 
  .جملة وتفصيالً' فتح'المستقلة كبديل، وهو طرح ترفضه حركة 

فياض على رئاسة الحكومة يعود في االساس الى تجنب اي غضب االصرار على استمرار الدكتور 
امريكي غربي، واستمرار تدفق اموال الدول المانحة الى خزينة السلطة الفلسطينية وبما يمكنها من دفع 

  . الف شخص مسجلين على قوائم موظفيها150رواتب حوالى 
وقت، وعدم اثارة المزيد من غضب االستراتيجية التي يتبعها الرئيس عباس حاليا تتلخص في كسب ال

سبتمبر المقبل، حيث /امريكا واوروبا، حتى انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة لالمم المتحدة في ايلول
 بما 1967من المقرر ان تطرح مسألة االعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة على االراضي المحتلة عام 

  .فيها القدس
وزراء جديد غير الدكتور فياض الذي يحظى بدعم الغرب ومساندته وثقته قد وهو يرى ان تعيين رئيس 

  .يخلق صعوبات مالية وسياسية ال يمكن تحمل تبعاتها
ال تعارض الشق االول من هذه االستراتيجية اي الذهاب الى الجمعية العامة في االمم ' حماس'حركة 

يس عباس ملتزم كليا بها، ولكنها ال تعتقد ان المتحدة، ووقعت وثيقة المصالحة وهي تعلم جيدا ان الرئ
اختيار رئيس وزراء جديد غير السيد فياض يمكن ان يتعارض مع ذلك، الن تشكيل حكومة فلسطينية هو 
شأن داخلي فلسطيني بحت ال يجب ان تؤثر فيه اي دولة خارجية، سواء الواليات المتحدة او غيرها، 
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ن رئيس الوزراء المقبل من قطاع غزة، تماما مثلما كان عليه مضافا الى ذلك ان الحركة تفضل ان يكو
الحال في حكومة الوحدة الوطنية االولى التي تشكلت بناء على اتفاق المصالحة في الطائف واختير السيد 

  .اسماعيل هنية رئيسا لها
 باكبر عدد فاذا كانت الحركة قد تنازلت عن حقها في تولي احد مسؤوليها رئاسة الحكومة وهي الفائزة

  .من المقاعد في المجلس التشريعي فان من حقها اختيار شخصية مستقلة لهذه الحكومة تكون من القطاع
بالموافقة على رئاسة الدكتور فياض للحكومة ' حماس'االمر المرجح ان تستمر االتصاالت القناع حركة 

اله، حفاظا على المصالحة التي ما سبتمبر المقبل على اقل تقدير، او بقاء الوضع على ح/حتى شهر ايلول
فالوضع الراهن ال يحتمل انهيار . زال عودها اخضر، وتدفق اموال الدول المانحة او االثنين معا

  !المصالحة وعودة الخالفات في ظل غياب المقاومة وغياب المفاوضات ايضا
  20/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  اوباما لن يفعل شيئا .61

  تسفي برئيل
هكذا سأل وأجاب دان كيرتسر، . » ال شيء-عل رئيس اميركي عندما تقول له اسرائيل ال؟ ماذا يف«

سفير الواليات المتحدة في اسرائيل في الماضي، في مؤتمر رابطة دراسات اسرائيل في االسبوع 
في فأوباما لم يفعل شيئا عندما أهانه نتنياهو . يجب أال يدهش كالمه أحدا. الماضي في جامعة براندايس

اللقاء المعلن في البيت االبيض، وحين خطبته في مجلس النواب االميركي؛ وال عندما رفض نتنياهو 
طلب تجميد المستوطنات، وال حينما رفض أفكاره ايضا في شأن تفاوض مع الفلسطينيين في حدود 

1967.  
رتسر عن هذا ، كان جواب كي»ومتى في المدة االخيرة قال سفير اميركي شيئا ما أغضب اسرائيل؟«

على «إن استنتاج كيرتسر قاطع ال لبس فيه، فال يوجد تصميم اميركي . »لم يحدث هذا«. ايضا مشابها
. ، ولهذا ال داعي ايضا لوقف النفس توقعا لمبادرة اميركية جديدة»اللعب في الوحل االسرائيلي الفلسطيني

  .قدرة اميركيتان على تحقيقهايقول كيرتسر في واقع االمر انه ال تعوزنا مبادرة بل ارادة و
ليست واشنطن متفرغة اآلن الجراء سياسي ذي شأن في الشرق «. ليس كيرتسر وحده في هذا التصور

هي في األكثر ستُحدث ضجيجا ما قُبيل «، يقول مسؤول كبير في وزارة الخارجية االميركية، »االوسط
يعلم دنيس روس وديفيد هيل اللذان . » أساسبل انها ستنضم لكل مبادرة اوروبية مهما كانت بال. ايلول

وهما ال . جاءا الى القدس في االسبوع الماضي وكأنهما عداءان اولمبيان أنهما يحمالن شعلة مطفأة
دبلوماسية «من المؤكد ان بعثتهما ال تلبي معيار . يستطيعان جلب بشارة من غير مادة وقود جديدة

  .»مصممة جريئة
ارجية أو البيت االبيض بالحجارة حكمة ضئيلة تشبه رمي من يغرق في لكن رمي نوافذ وزارة الخ

ليس اوباما وفريقه العبين ينتظرون في نفاد صبر منح نقاط . مستنقع الشاطئ بالوحل، الجتذاب االنتباه
لم تأت واشنطن لتتفضل على اسرائيل أو على الفلسطينيين . يبذله لهم حكامهم في اسرائيل أو في رام اهللا

الن الواليات المتحدة برغم زعمها أنها ال تستطيع أن . تت في األساس لترفع منزلتها في المنطقةبل أ
تريد السالم أكثر من الطرفين، هي قوة ذات مصلحة، وخدمة الوساطة التي تعرضها على اسرائيل هي 

ية، وعندما النه عندما يزعزع الشرق االوسط بين حروب أهلية وبين استنبات ديمقراط. من اجل الربح
ينشأ عن الماضي من جديد تنافس في التأثير بين الواليات المتحدة وروسيا والصين، وعندما تشحذ 

 فان – ولتكن ما كانت –اوروبا بالحاح دقيق أظافرها اللطيفة استعدادا للمرحلة التالية في الشرق االوسط 
  .ومن هم األخيار ومن هم األشرار. االواليات المتحدة تريد ان تعلم ويجب ان تعلم من يقف الى جانبه
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فقد كانت اسرائيل بحسب تعريفها مع الواليات المتحدة أما أكثر الدول : لم تكن للرئيس بوش أية مشكلة
نفذتها الواليات المتحدة . لم ينفذ الجمهور العربي آنذاك االنقالبات. »ضدها«العربية واالسالمية فكانت 

اوباما، الذي يحاول الخالص من مستنقعات االحتالل االميركي وأن و. سواء أراد الجمهور ذلك أم ال
يحافظ في نفس الوقت على مكانة بلده في المنطقة، يحتاج اآلن الى شريك اسرائيلي يوافق على تبني 
التوجه الذي مؤداه أن التأييد والتعاون االميركيين ضروريان لوجود اسرائيل أكثر من عدد من 

انه ال يطلب مقابال عن الماضي بل يعرض اقتراح ربح . درات الصخريةالمستوطنات على المنح
فليس الحديث عن عالقات عاطفية، وعن دين اخالقي اسرائيلي للواليات المتحدة بل عن . للمستقبل
  .مصالح

ال «وماذا يكون اذا رفضت اسرائيل مرة اخرى خطة االعمال االميركية ولم تتبن تحديد اوباما للربح؟ 
فالواليات المتحدة لن تفرض عقوبات على اسرائيل ولن تجمد . ك الذي تحدث عنه كيرتسرذا» شيء

لكن اسرائيل ستصبح . المساعدة بل ستوافق على االستمرار في استضافة رؤساء حكومة اسرائيليين
عند . زبونا ذات دين ال تجهد نفسها حتى في عرض استعداد لقضائه. آنذاك زبونا بدل أن تكون شريكة

وكلهم على ثقة بأنها صديقات . واليات المتحدة زبائن كُثر مثلها في الشرق االوسط وفي العالم كلهال
الذي أخذ ينشأ في العالقات بين اسرائيل وجبهتها الخلفية » الالشيء«هذا هو جوهر . اميركا

عالقات يشهد على خواء ال» ال شيء«العجز بل هو » ال شيء«وهذا على التحقيق ليس . االستراتيجية
  .بين اسرائيل والواليات المتحدة

  صحيفة هآرتس
  20/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  هل تعرف اليد الفلسطينية اليسرى ما تفعله اليمنى؟ .62

   ستيوارت ليتلوود
 من الناشطين -وربما الماليين- تشوش ورسائل مختلطة، بينما ننتظر دعوة للعمل هناك مئات اآلالف 

آملين بأن تطلق القيادة ... متشبثين بالمقود بتوتر... دين للفلسطينيين هناك في االنتظارالمخلصين المؤي
الفلسطينية نداءها للتحرك، لالنخراط، لتهيئة المزاج، وتمهيد الطريق من أجل إنجاح المحاولة المصيرية 

  .المقبل) سبتمبر(لتحصيل اعتراف األمم المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية في أيلول 
وهم يتوقون إلى سماع ثيمة متماسكة؛ إلى إطالق استراتيجية جريئة ورسالة قوية ومقنعة، ترتب القضية 

لكن اليوم الكبير بات على بعد ثالثة أشهر فقط، . الفلسطينية بطريقة ال يمكن دحضها وال المجادلة حولها
ف يحتاج األمر إلى التفكير وسو. ، كما تدعوه وسائل اإلعالم، يخيم علينا"الموسم األحمق"وما يزال 

  .الثاقب وبذل جهد فوق طاقة البشر من أجل خلق ضوضاء كافية للفت انتباه العالم
، "معن"لكن السلطة الفلسطينية تعرض بداية غير واعدة، مع توارد األخبار المحبطة التي نشرها موقع 

، وفقاً للرئيس "اً لقضية الفلسطينيينالدفع باتجاه الدولة في األمم المتحدة لن يقدم شيئ"والتي تقول بأن 
كما نُقل عنه قوله بأن المبادرة سوف تُجهض بحقيقة أن على الفلسطينيين أوالً تحصيل . محمود عباس

  .دعم مجلس األمن قبل أن يذهبوا إلى الجمعية العامة
ة القائلة بأن تأكيد غير ملزم على القرارات السابق"وبهذا، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل فيه المرء هو 

وقال التقرير إن القيادة الفلسطينية تمضي قدماً بخطتها لمقاربة األمم ". للفلسطينيين حقا في إقامة دولة
  ".من أجل إنقاذ ماء الوجه أمام الشعب الفلسطيني"المتحدة، فقط 
 أكبر ، فإن عضواً في فريق التفاوض أنكر مضامين هذا التقرير، وقال إن بعض"معن"ووفقاً ألخبار 

وكان .وأهم محامي العالم الدوليين يدعمون المبادرة، وإن الفلسطينيين آملون بأنهم سوف ينجحون
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من هم : ولكن. مفاوضو منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذوا مهنة من إفساد المفاوضات طوال سنوات
  .هم؟ لقد حان الوقت ألن نعرف وجوههم وخلفيات"الفريق المفاوض"بالضبط أعضاء ذلك 

... السلطة الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطيني: وهاكم ما هو أكثر سخفاً
أي شيء في هذه األسماء يقول شيئاً مختلفاً؟ ينبغي ألولئك منا ممن يعيشون في العالم الخارجي أن 

يس صوت منظمة التحرير فصوت من سيكون؟ ل. يستمعوا إلى سلطة واحدة، وإال فسوف نفقد الصبر
فلدى هذه المنظمة تنويعات شبه عسكرية قوية في اللهجة، بوصفها صناعة عرفات . الفلسطينية بكل تأكيد

فكم سيكون من الذكاء جلب اسم كهذا إلى مائدة التفاوض أو األمم المتحدة في وقت كهذا؟ ومع . القديمة
وهناك ". عالقات عامة"تي لديها بدورها وحدة ، ال"دائرة لشؤون المفاوضات"ذلك، فإن لدى المنظمة 

  فهل تنويان حقاً قيادة هذه الحركة من أجل إقامة الدولة؟. الكثير من الدسم في كل منهما
ومع أنه ربما . مثل عباس. لقد حان الوقت اآلن للتخلص من كل األمتعة الزائدة وغير المرغوب فيها

اإلسرائيليين، فإن ذلك لن يساعد في هذا الوضع، ولم يسبق يكون الديناصور المدلل لكل من األميركيين و
منتدى "وهناك بكل تأكيد مواهب يعتد بها في أوساط . له أبداً أن ساعد القضية الفلسطينية على أي حال

وقد ترك األمر لروبرت . ، والتي ظلت تعمل بهدوء على جمع األجزاء معاً خلف الكواليس"فلسطين
األخبار عن عملهم، بينما أبقتنا منظمة تحرير عباس ووحدات العالقات العامة فيسك وحده حتى يزودنا ب

  .التابعة لها في الظالم
كنت قد ظننت أيضاً أن كبير المفاوضين، صائب عريقات، قد استقال من منصبه في أعقاب فضيحة 

 في محادثات ، التي كشفت عن السلوك المشين الذي مارسه الفريق الفلسطيني المفاوض"أوراق فلسطين"
إنه ما يزال هناك، ويصدر التصريحات . ولكن، كال. السالم المغثية والمثيرة للشفقة مع اإلسرائيليين

وقد ذُكر أن عريقات يتحدث . ويبدو أنه الصوت الوحيد، وهو يستمر في االحتفاظ بدور بارز. الصحافية
  .في واشنطن مع المسؤولين األميركيين عن إحياء عملية السالم

ما يضيف إلى حالة االرتباك واإلظهار للعالم أن بوسعه مواجهة طريقين في آن واحد، نقل عن عباس وم
ترحيبه بخطة وضعها وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه لترتيب عقد مؤتمر في باريس في شهر تموز 

رد "د ويقول جوبيه إن عباس ق. ، حيث يمكن استئناف المفاوضات التي فقدت مصداقيتها)يوليو(
  ".باإليجاب

وليس هناك ما هو أكثر . كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بالفكرة أيضاً، كما قيل لنا
احتماالً ألن يلقي بمطالبتهم الحصول على اعتراف األمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية إلى غياهب 

ازنة مع محتل غير شرعي، خارجة عن مسارها وغير متو" مفاوضات"العشب الطويل من استئناف 
  .ومصمم على جعل االحتالل واقعاً دائماً

ثم، لماذا يقوم جوبيه بذلك؟ وإذا كان قلقاً ومعنياً بالسالم في الشرق األوسط إلى هذا الحد، فلماذا ال يركز 
م بفلسطين كدولة مستقلة على حدود ما قبل العا) سبتمبر(على ضمان أن تعترف األمم المتحدة في أيلول 

  .؟ سوف ينشأ السالم العادل والمناسب عن ذلك1967
للسلطة الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير " خريطة السالم المستنيرة"

إن القيادة : "الفلسطينيةباألمس، تلقيت بياناً صحافياً صادراً عن السفارة الفلسطينية في لندن، والذي قال
 أن المفاوضات التي ال نهاية لها مع إسرائيل لم تفض إلى حل عادل الفلسطينية قد خلصت إلى

ويأتي قرار القيادة الفلسطينية السعي إلى الحصول على اعتراف من األمم المتحدة بدولة ... للصراع
، يأتي نتيجة لحالة الجمود التي تصيب عملية )سبتمبر( في شهر أيلول 1967فلسطينية على حدود العام 

 حظيت هذه الخطوة المشروعة بترحيب العديد من البلدان التي اعترفت بالجهود المضنية وقد. السالم
التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتحقيق تسوية عن طريق التفاوض، والتي تعترف بحق الشعب الفلسطيني 

ساسيان، ونقلت الوثيقة عن السفير الفلسطيني البروفيسور مانويل ح".في تقرير المصير وإقامة الدولة
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إن األسس التي يسعى الفلسطينيون على أساسها إلى إقامة وطن، تقوم على مبادئ السالم والحرية :"قوله
وتشكل كل من سياسة هدم . والرخاء واألمن، وهي األسس التي تبرر إسرائيل بها احتاللها الوحشي

 الشرعي على األراضي المنازل، وعمليات إخالء العائالت، وإلغاء بطاقات الهوية، واالحتالل غير
الفلسطينية، وإعادة رسم الخرائط في القدس، وتعثر محادثات السالم، وتجاهل القانون الدولي، تشكل كلها 

  ...".تكتيكات تستخدمها إسرائيل لوقف إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة
دولة فلسطينية في أيلول ودعم االعتراف ب" اغتنام اللحظة"ويدعو الدكتور حساسيان المجتمع الدولي إلى 

  ".هذه هي خريطة الطريق المستنير لتحقيق السالم: "ويقول). سبتمبر(
وإنما عليك . فهل هذه دعوة إلى العمل؟ من يدري؟ لكنه ال يكفي إرسال بيان صحافي بالبريد اإللكتروني

 ال أستطيع العثور عليه وأنا. المتابعة، والتأكد من أن تبثه المنشورات ووسائل اإلعالم الرئيسية والمهمة
  .في موقع السفارة، إذ ليس هناك رابط مرفق

أما بالنسبة للناشطين، فإن البيان ال يحتوي على خطة عمل، وال على إيجاز ومادة إعالمية، وال على 
في مواجهة عمالء محور " خطوط يمكن احتاللها"يمكن للناشطين أن يتسلحوا بها، وال " قاتلة"إحصاءات 
المتحدة وإسرائيل، وال تفاصيل لالتصال بمتحدثين إعالميين بليغين ودهاة، والتي تكون متاحة الواليات 

  .وباختصار، ال شيء لدعم الحملة... تحت اليد في أي لحظة
  !ولكن، من يدري؟ ربما تكون رزم المعلومات قادمة على الطريق

؟ إن هذه اللغة هي "ينيون إلى إقامة وطنيسعى الفلسط"ثم، لماذا يتم إفساد األمر كله بعبارات الذل، مثل 
التي استخدمها الراشون والمتالعبون الصهاينة بعد الحرب العالمية األولى، عندما كانوا يحاولون شق 

  .وهم يحاولون استعادته فحسب! إن للفلسطينيين وطنا بالفعل، بحق اهللا. طريقهم إلى فلسطين بالتملق
 السلطة الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وباسم منظمة إن األستاذ حساسيان هو الناطق باسم

وهكذا، . ومن المؤكد أنه قيل له أن يتمسك بنص رام اهللا. التحرير الفلسطينية هنا في المملكة المتحدة
لكن الغرض الحقيقي من ". السالم والرخاء والحرية واألمن"ووفقا لرام اهللا، فإن األسس إلقامة وطن هي 

ق، بالتأكيد، هو وضع حد لالحتالل الوحشي، وتأمين عودة األراضي والموارد الطبيعية المسروقة، التطبي
وال . وإعادة الالجئين إلى ديارهم إذا رغبوا في ذلك، وأن تصبح للفلسطينيين دولة مستقلة تقرر مصيرها

طالب الفلسطينيين وتستند م.يمكن أن يكون هناك سالم ورخاء وحرية وأمن حتى يتم تحقيق هذه األمور
وهي مترسخة في . مباشرة إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة العديدة، القابعة في انتظار التنفيذ
  .نهاية المطاف في التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان وفي مبادئ ميثاق األمم المتحدة

عندما يأتي وقت الفرز الصعب في هل ستحترم كبار الدول األعضاء هذه المبادئ الجليلة : والسؤال هو
  ؟ أم أنها سوف تري العالم كم أصبحت بال قانون، وانتهازية وفاسدة؟)سبتمبر(أيلول 

لعل إحدى أقوى األوراق في يد الفلسطينيين هي إدراك أنها لم تكن هناك قط، وال يمكن أن تكون هناك 
ال يمكن التوقع من أحد، منطقياً، أن و. أبداً أي مفاوضات ذات مغزى مع إسرائيل في الظروف الراهنة

وباإلضافة إلى ذلك، كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي . بينما يكون هناك مسدس موجه إلى رأسه" يتفاوض"
ومن . قد رفض إجراء محادثات مع حكومة فلسطينية تضم بعض العناصر المعينة المنتخبة ديمقراطياً

  .تقدم إلى األمم المتحدةالواضح أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو ال
وإذن، ما الذي يمكن أن نفهمه من الرسائل المختلطة التي تصدر في هذه الساعة، الحادية عشرة؟ هل 
تعرف اليد الفلسطينية اليسرى ما تقوم به اليد اليمنى؟ وهل تذهب السلطة الفلسطينية، السلطة الوطنية 

 إلى األمم المتحدة، أم أنها تذهب وهي عاقدة العزم الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية بكل إخالص
لو أنني كنت فلسطينياً، لكنت " محادثات السالم؟"على إجهاض آمال شعبها عن طريق التسلي بالمزيد من 

  .اآلن أشد شعري
  12/6/2011) ميدل إيست أونالين(
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  20/6/2011، الغد، عمان
 
  
  
  
  

  :كاريكاتير .63
  

    
  20/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 


