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   ض أن رئيسها هو سالم فياالقولومن حقي .. الحكومة المقبلة تتبع سياستي :عباس .1

إن من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، ونعم هو 'قال الرئيس محمود عباس، اليوم االثنين، : نعما
  .'سالم فياض

الحكومة االنتقالية لمدة '، أن )lbc(مؤسسة اللبنانية لإلرسال على ال' مباشر'وأضاف سيادته، في برنامج 
 شهرا، لها مهمتان فقط األولى إعادة بناء غزة، والثانية اإلعداد لالنتخابات، والمهم أن هذه 11 أو 10

الحكومة تتبع سياستي ألنني أنا فقط المسؤول اآلن الذي يدير سياسة السلطة ومنظمة التحرير التي تقود 
، أنا رئيس %100ة، وأنا من يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا وارد في بنود المصالحة السياس

السلطة، والحكومة انتقالية، تقسم اليمين أمامي، وال تأخذ ثقة من المجلس التشريعي ألنها حكومة انتقالية 
تقدم لي، تقسم اليمين  هي تابعة لي مباشرة، ربما تعرض عليه بعد أشهر من هذا الوقت، إنما اآلن إذاً

  .'أمامي
إنني من يتحمل المسؤولية وتبعات عمل هذه الحكومة، إذا من حقي أن أقول من هو ': عباسوأضاف 

  .'رئيس الحكومة، نعم رئيس الحكومة هو سالم فياض
نحن عملنا مبادرة، والمبادرة اتفق عليها ووقعت من قبل حماس بعد شهر ونصف تقريبا ':  عباسوتابع
، يتفق عليها، 'تكنوقراط'، وهذه المبادرة تقول حكومة مستقلين و'فتح'القها في القاهرة، ووقعت من من إط

بالتوافق، يتفق على أنها هي فعال هذه األسماء، ال أنا استطيع أن أقدم اسما فتحاويا بالسر وال هم 
  .'ستقلة وكلها فنيةيستطيعون أن يقدموا اسما حمساويا بالسر، وإنما علينا أن نقدم أسماء كلها م

إن الحكومة الجديدة برئاسة سالم فياض لن يكون لها برنامج سياسي، هو تكنوقراطي 'عباس وتابع 
ومستقل، وهو مجرب، وبصراحة ال توجد دولة عربية حصلت على شهادات في النزاهة والمحاسبة 

 ومن صندوق النقد والدقة كما حصلت عليها حكومة سالم فياض رسمية ومكتوبة، من البنك الدولي
  .'.. الدولي
اللقاء أجري في عمان قبل (ربما هناك مشروع لقاء بيني وبين خالد مشعل يوم الثالثاء ' :عباسوقال 

، القضية ليست فيتو، ال يحق لك أن تضع فيتو وتقول أنا ال أريد هذا، )تأجيل لقاء الرئيس مع مشعل
 حكومة تدفعنا إلى األمام وال تعيدنا إلى الوراء، ونحن اتفقنا وخطابي واضح في القاهرة، وقلت أريد

  .'وتدفعنا إلى مزيد من اإلنجازات وال تضعنا بمزيد من الحصارات
 إن الحكومة اإلسرائيلية يمكن أن تعطل على أي شخص، والدليل على ذلك أن حكومة سالم عباسوقال 

 التي تجمعها لنا، وباقي العالم،  مليون دوالر التي هي الضرائب100فياض الموجودة أوقفت لنا أكثر 
عالقات سالم فياض من الناحية التقنية معه ممتازة وجيدة، والدليل على ذلك أنهم أعطونا هذه الشهادات، 

 أشهر ما الذي يمنع أن يكون هو، وبعدها إذا 9هذه المؤسسات الدولية ليست مؤسسات خيرية، والقضية 
يسا ورئيسا للوزراء والوزراء وهي قضية انتقالية ال أكثر، أخذت حماس االنتخابات تختار من تريد رئ

  .'وهي انتخابات حرة وال نريد أن ندخل في التوقعات، واحد ينجح واآلخر يسقط
الوزراء يتم اختيارهم بالتشاور، وأنه ال '، مشددا على أن 'إننا ذاهبون للقاء مشعل لنتحاور 'عباسوقال 

، كما أن حماس ال يجب أن تعرض شخصا '، وال من أي تنظيميمكن أن يكونوا من حماس وال من فتح
  .من حماس أو قريبا من حماس، كما سيادته ال يقبل بعرض شخص من فتح

ال يصلح في هذه المرحلة أن الوزير يكون له أي انتماء، ألني قدمت مبادرة وهم قبلوها، ': عباسوقال 
استها لي، وهذا ما تم التوافق عليه والتوقيع وهي تشكيل حكومة من المستقلين والتكنوقراط، تتبع سي

  .'عليه، ولم يفرض علينا
، مضيفا أن 'نجلس معهم ونتحاور 'عباسوفي حال أصرت حماس على استبعاد الدكتور فياض، قال 

الحكومة ليست لحماس ولفتح، الحكومة مؤقتة وانتقالية، والتوافق على الحكومة ال يعني أن تقول أريد 
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ده، وأرفض الشخص الذي يعرض إذا لم يكن مستقال وإذا لم يكن تكنوقراط فقط، وما فالن أو ال أري
دامت الحكومة تابعة لي وأنا أتحمل مسؤولياتها وأتحمل تبعاتها وأتحمل كل غلطة فيها، إذا أن صاحب 

  .'الحق بأن أقول من أريد ومن ال أريد دون أن أجحف بحقك
ف ليس الحكومة، والهدف ليس كيف تمشي الحكومة، يوجد لماذا نفترض الفشل؟، الهد 'عباسوتساءل 

عندي ما هو أهم وأخطر، استحقاق الدولة واألمم المتحدة، وأنا ال أريد أن أوقف مسيرة الشعب 
  .'الفلسطيني على من هذا ومن هذا، وإال فنحن أناس غير مسؤولين

  :االنتفاضة الشعبية
و أن الثورات العربية كلها اآلن، التي حصلت منذ أشهر إننا نسير كما سارت الثورات العربية، أ'وقال 

إلى اآلن، كلها تسير بانتفاضات سلمية، نحن لسنا ضد االنتفاضات السلمية، وكانت لنا في الثمانينات 
وأوائل التسعينات انتفاضة سلمية هي التي أدت إلى مدريد، وإلى أوسلو، والتي أدت إلى اتفاق، ولكن 

 كانت انتفاضة مسلحة، فدمرت األرض 2005 وانتهت حوالي 2000تي بدأت عام االنتفاضة الثانية ال
ودمرت البلد ودمرت السكان ودمرت كل شيء، ولذلك قلت أنا ضد االنتفاضة المسلحة، ومع االنتفاضة 
الشعبية التي تحصل أسبوعيا عندنا بالمناسبة، والمفيد أن كل االنتفاضات العربية اآلن تتحدث عن 

  .'مية وليس عن انتفاضة مسلحة، وربما تبعونا ولكن هم في الطريق الصحيحانتفاضة سل
أول مظاهرة ': إن االنتفاضات الشعبية األسبوعية في فلسطين موجهة لإلسرائيليين، وقالعباس وأضاف 

 ليقولوا ال بد 20 أو 10 أو 4تخرج ضدي لن أسمح لها أن تستمر وسأخرج قبلها، ولن أقبل أن يخرج 
محمود عباس وسأخرج قبل أن يقولوا هذا ألني اعتبر نفسي وقتها أنني ضد إرادة الشعب من إسقاط 

  .'وسأخرج قبل أن يقولوا هذا
 آذار واجتاحت كل المدن الفلسطينية وقالت ال لالنقسام 15خرجت عندنا مظاهرات في ': عباسوتابع 

ي حول الذهاب إلى غزة الفلسطيني، وفي اليوم التالي كان عندنا مجلس مركزي وأصدرت مبادرت
وانتهت القصة، فإذا نحن مع ما يريده الشعب ونلبي ما يريده الشعب، ولنفترض جدال أن للشعب مواقف 

  .'عكس مواقفي فسأخرج من السلطة ولن أبقى يوما واحدا فيها
  :الترشح للرئاسة

يعني زيادة سنة قضيت خمس سنوات 'عباس وحول ترشح سيادته للرئاسة في االنتخابات المقبلة، قال 
ونصف عن المدة المقررة لي، أنا مقرر لي أربع سنوات، ولظروفنا الداخلية مضى علي خمس سنوات 
ونصف بسبب عدم وجود انتخابات وبسبب عدم رغبة حماس بإجراء انتخابات قبل أن نجري المصالحة، 

أرشح نفسي لالنتخابات وال واآلن نحن اتفقنا على أن االنتخابات ستكون حتما في شهر مايو المقبل، لن 
  .'أريد أن أكرر هذا الكالم

  :المعتقلون
 إن هذا الملف يجب أن يكون واضحا لحماس كما أوضحه سيادته لخالد عباسوبالنسبة للمعتقلين، قال 

تهريب السالح، وتهريب : سأستمر في االعتقال لثالثة أسباب وهي': مشعل ولغيره، مضيفا سيادته
موال، لكن يستحيل أن اعتقل شخصا لموقفه السياسي أو لرأيه أو لعقيدته أو المتفجرات، وغسيل األ

  .'لشعاراته، أو ألقواله
أتحدى أن يكون شخص واحد اعتقل لغير األسباب الثالثة المذكورة، ومن ثم يذهب بعد ذلك ': وقال

  .'مباشرة للقضاء ويحكم، وإذا بالبراءة فيخرج
  :أوسلو

 إن أوسلو مرحلة سابقة ألنها اتفاق انتقالي وذهب، بقي منه قضايا ست اسعبوحول اتفاقية أوسلو، قال 
تناقش في المفاوضات، لم ننجح حتى اآلن في التفاوض عليها وهي الالجئين، والحدود، والقدس، 
والمستوطنات، والمياه، واألمن، وهذه نوقشت مرة واحدة فقط بشكل جدي، نوقشت قبل، وقت باراك 
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 الجدي الذي حصل بها أيام حكومة أولمرت، وجاء نتنياهو ومن سنتين إلى اآلن لم وغيره، ولكن النقاش
  .'ندخل في يوم وال لحظة وال ساعة مفاوضات

، وإنهم أعطوا المفاوضات 67وقال إن خالد مشعل قال في خطابه بالقاهرة إنهم مع دولة على حدود الـ
  .فرصة وفشلت، لكنهم مستعدون إلعطائها فرصة ثانية

  :الحةالمص
، أكد سيادته أن مصر لم تكن تمانع المصالحة في عهد 'حماس'و' فتح'وحول المصالحة بين حركتي 

إنه كان 'الرئيس حسني مبارك، وكانت تأخذ األمور بمنتهى الجدية للوصول إلى حل، وقال سيادته 
  .'، ورفضت التوقيع عليها2009مطلوب من حماس التوقيع على وثيقة أكتوبر 

 يوجد سؤال هل مصر كانت ترفض التعديل في الوثيقة، وهذا ما اتهم به عمر سليمان، غير هنا': وقال
صحيح، أنا الذي كنت ارفض التعديل في الوثيقة ألن الوثيقة تبقى وثيقة ومجرد أن فتحت لن تغلق، 
وجاءت حماس وقالت أوقع على الوثيقة دون تعديل، ووقعت على مبادرتي دون تعديل، إذا ما الذي 

منعني من التوقيع مباشرة، وسئلت هذا السؤال عدة مرات لماذا جاءت حماس بسرعة، ربما يكون ي
  .'، وربما تغيرت الدنيا'الربيع العربي'

نحن كفتح لم نكن يوما ما ورقة في يد أحد، ولن نقبل أن نكون كذلك إطالقا، ولن نقبل أن نكون ': وقال
س لي عالقة بالثورات، وأعتقد أن حماس كانت ورقة بيد مع هذه الجهة أو تلك، وأنا أراقب فقط، ولي

  .'أحد
كنت دائما أقول أن إيران وراء منع المصالحة، وبصراحة لم أسمع وال مرة أن السوريين قالوا ': وقال

  .'إننا ضد المصالحة، لم يقولوا ذلك، ولكني أعرف أن اإليرانيين كانوا وراء منعها
ألشكل الحكومة التي أراها حتى أسد الذرائع على الحصارات التي أقول أعطوني الفرصة 'عباس وتابع 

يمكن أن تأتيني، ألنه بصراحة أنا من يتحمل المسؤولية وليس خالد مشعل، إذا فشلت الحكومة أو حصل 
  .'حصار، أنا من يتحمل المسؤولية وليس مشعل

  :استحقاق أيلول
تحقاق؟، أوال الرئيس أوباما قال بشكل واضح في لماذا يوجد عندنا هذا االس'وحول استحقاق أيلول، قال 

سبتمبر الماضي أريد أن أرى دولة فلسطينية كاملة العضوية في الجمعية العامة في سبتمبر القادم، 
والرباعية قالت المفاوضات يجب أن تبدأ بسبتمبر وتنتهي بسبتمبر، فشلت أن تبدأها بسبتمبر المفروض 

كومتنا أي حكومة سالم فياض ألزمت نفسها أنها قبل سبتمبر ستكون كل أن تنتهي بسبتمبر، وثالثا نحن ح
، واليوم قبل %100مؤسساتها جاهزة كمؤسسات دولة بكل ما تعني الدولة من معنى وهي جاهزة 

  .'جعلتنا نقول سبتمبر هو االستحقاق'وأضاف أن هذه الثالثة أسباب  .'سبتمبر، وأمس قبل اليوم
أوال وثانيا وثالثا، والذهاب إلى األمم المتحدة ليس هو الخيار، الخيار هو أنا مع المفاوضات ': وقال

جاءنا وزير خارجية فرنسا وقال ': ، وتابع سيادته'المفاوضات لنصل إلى دولة من خالل المفاوضات
عندي مشروع من نقطتين فقلت له إني موافق عليهما، وذهب إلى إسرائيل وأميركيا فرفضتا، والنقطتان 

 مع تبادل لألراضي متفق عليها، وعدم القيام بأعمال أحادية الطرف من قبل 67لة على حدود هما دو
الجانبين، وأنا قبلت، لكن ليوقفوا االستيطان، وهو يتصور أن الذهاب إلى األمم المتحدة أحادي، وأنا 

 إذا ال يوجد مستعد أن أقبل مفهومه لكن ليوقف االستيطان، ومن هنا نقول إن المفاوضات أساسا، ولكن
مفاوضات فال يوجد أمامي خيارات إال أن أذهب ألمم المتحدة، ما لم، وهذا مهم ونداء للعالم وألميركا، 

  .'يكن لدى أميركا خيار آخر تقوله لي
  :المفاوضات

إذا تم إحياء عملية المفاوضات أنا أوافق عليها من الغد، ': وحول عملية المفاوضات قال السيد الرئيس
ي قضيتين الحدود مع تبادل األراضي، وإذا وجدت نوايا طيبة في يومين نحلها، وقضية األمن والبحث ف
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الذي اتفقنا به مع أولمرت، الذي وافق أيضا عليها جورج بوش، وهي عندما نعقد اتفاق سالم إسرائيل 
 تخاف منا فاقترحت أن يحضروا طرفا ثالثا، وطلبت منهم هم أن يختاروا من هو الطرف الثالث

  .')النيتو(واختاروا 
ال مانع لدينا أن يأتي عندنا للفترة التي يريدها ويحمي إسرائيل ويساعدني هذا هو معنى األمن، 'وأضاف 

واآلن نتنياهو يرفض الموضوعين، وإذا أرادوا العودة لها يجب بحث هاتين القضيتين، عندما نبحث 
سأكون مطمئن أنها ستحل من الالجئين إلى المياه، الحدود ونرسمها واألمن ونتفق عليه، باقي القضايا أنا 

  .'وغيرها
وتابع أنه في بداية المفاوضات كان يرفض أولمرت موضوع الالجئين وفي النهاية اتفقنا، على عودة 

  .لالجئين لكن لم نتفق على العدد
 وجهة نظر نتنياهو التنازالت اإلسرائيلية من': وحول التنازالت المؤلمة التي يرددها نتنياهو، قال الرئيس

أن إسرائيل التاريخية لهم؛ الضفة يهودا والسامرة وغزة، وعندما يريدون أن يقدموا تنازالت مؤلمة 
 كم، أو دولة ذات حدود مؤقتة، ما يعني تنازل مؤلم، والمفروض 10بالنسبة له، أن يعطيني بلد أو 

  .'بالنسبة إليه أال أكون بفلسطين وال األردن حتى
  :اسةانتهاء الرئ
رئاستي انتهت قبل يناير الماضي، ولي اآلن سنة ونصف زائدة في الرئاسة، اشتغل اآلن إلى 'وأضاف 

 أشهر انتهي، لكن إذا لم تحدث 9أن تأتي االنتخابات، أتت اليوم انتهي اليوم، أتت غدا أنتي غدا، بعد 
  .'يناريو دراماتيكيانتخابات، أو إذا لم يحدث شيء بعد األمم المتحدة سيحدث شيء آخر، ليس س

إذا عدنا من األمم المتحدة فاشلين ماذا سنعمل، أنا اآلن ال أستطيع أن أقرر، وليس الكفاح المسلح 'وتابع 
ألنه خرب بيتنا، وأنا ضده، ألنه يدمر البلد، خياراتنا سنناقشها في القيادة الفلسطينية بعد األمم المتحدة، 

  .'لكن نتمنى أن ننجح
  :فصل محمد دحالن

فصل دحالن مستحيل أن يكون بسبب ضغط من حماس، 'وعن فصل دحالن من المركزية، قال الرئيس 
ألننا ال نقبل أن تضغط حماس علينا عمل شيء ونحن نعمله، وقبل المصالحة بأشهر بدأ التحقيق في 

  .'موضوع دحالن
تلفة تتعلق في هناك اتهامات في ضلوعه بعمليات اغتياالت لكن ليست مؤكدة، وملفات مخ': وأضاف

كسب غير مشروع وأمور مختلفة، إلى اآلن أنا ال أستطيع أن أقول أو أجزم أن هذه صحيحة، الذي 
حصل قناعة اللجنة من كل التحقيق أن دحالن نتيجة لهذه القناعات يجب أن يخرج من فتح، لكن ستبقى 

قضية قضاء ومحكمة، هو من هذه القضايا معلقة إلى أن يتم التأكد منها إن كانت صحيحة أم ال، هذه 
  .'يقول حصل أو لم يحصل، هذه قضية حياة أو موت

دحالن لم ينفذ انقالب علينا، ربما كان يسعى أن يكون له مجموعات، ال أريد أن أعلق على ما ': وتابع
كان يقول، قد يكون في حالة غضب، حالة توتر، حالة غليان، نتيجة لفصله من الحركة، وخطأ التعليق 

ا يقوله، قرار الفصل مستمر، وهناك قرارات أخرى يمكن التعرض لها من خالل القضاء والكسب على م
  .'غير المشروع

القانون يقول أن يستدعى دحالن للتحقيق في رام اهللا، ويعطى أسبوعين، وإن لم يجب يعطى 'وأضاف 
خذ قرارها، أنا ضد أن يذهبوا أسبوعا ثالثا، وفي الحقيقة أخذ أربعة أسابيع، ولم يأتي واللجنة قررت أن تأ

إلى عمان يجب أن يأتي إلى هنا، لكنه كان يقول أنه ال يريد أن يأتي خوفا من أن أعتقله، وهذا مستحيل 
أن أقوم بذلك، ألنه عضو لجنة مركزية، وال أستطيع أن أعتقله قبل أن يحاكم أو يدان، وكذلك أعضاء 

ه من دون قرار لجنة التحقيق، واليوم يستطيع القدوم إلى هنا تنفيذية وال أحد، ال أستطيع اعتقالالاللجنة 
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وفي أي وقت، والقضاء هو فقط من يقرر اعتقاله من عدمه وليس أنا، والقضاء عندنا إلى حد ما 
  .'محترم
دحالن اآلن في حالة توتر وغضب وحنق، واآلن لندعه أن يمر من دون الرد عليه، إنما هو ': وتابع

ثوري واللجنة المركزية، المركزية من حقها فصل أي عضو من أعضائها باألغلبية يخلط بين المجلس ال
المطلقة، النصف زائد، والمجلس الثوري من حقه أن يدعي على أي شخص في اللجنة المركزية لوحده 

  .'ويفصله بأغلبية الثلثين، وهاتان قضيتين، وقضيته مختصة باللجنة المركزية وليس بالمجلس الثوري
دحالن يتمتع وال يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، ولم نعتدي على حصانته البرلمانية، هو 'وقال 

عضو في اللجنة المركزية وأبعد عنها، وقد يكون كبر بشكل زائد عن اللزوم، وال عالقة بحصانته 
  .'التشريعية بفصله من الحركة، ويبقى عضوا في المجلس التشريعي وال عالقة لنا بذلك

لم أفكر بإقالة أو فصل شخصيات حكومية وحزبية مقربة من دحالن إطالقا، وهذه أمور 'وأضاف 
انتقامية ال أفكر مطلقا بها، ومن يستقيل من أجل دحالن هو حر نفسه، صديق دحالن ال عالقة لي به، 
، وال أستطيع فصله لهذا الموضوع، ولن يحصل أبدا تطور عسكري مسلح بضمانة وجود أمن محترم

وجمهور واعي، وأبناء الحركة واعيين وال يمكن أن يحدث أي شيء من هذا بينهم، وهناك ثقافة جديدة 
  .'في الضفة الغربية مختلفة تماما عن تلك الثقافة الماضية

كالمي هذا غير شعبي وأنا ال أبحث عن شعبية، وعندما ترشحت لالنتخابات الرئاسية قلت أنا ضد 'وقال 
نتفاضة المسلحة، ومن يريد أن ينتخبني أهال وسهال به، ومن ال يريد هو حر، وعلى الصواريخ، وضد اال
  .'%62بل % 99,9هذا األساس لم آخذ 

 2006االستحقاق لالنتخابات ' خارجة عن الدستور، قال الرئيس 2006وحول إدعاء دحالن أن انتخابات 
 ومنهم دحالن عندما شكل قائمة  أشهر، ثم جرت في موقعها، وواحد من الذين خرجوا عن فتح5تأجل 

المستقبل، وهي كانت سبب في انقسام بفتح، وأول شخص دعا لهذه القائمة، التي لممناها في آخر لحظة 
  .'لكن كنا وقتها قد خسرنا االنتخابات

  :معبر رفح
إن ما قامت به مصر جيد جدا، وهو سبق أن اقترحته الحكومة المصرية 'وحول فتح معبر رفح، قال 

بقة، حتى ال نظلم الناس، ثم طرح اآلن، واالتفاق يعني أنه يسمح لعدد من الناس بأعمار معينة السا
وبمواصفات معينة أن تخرج، وكان هذا واردا منذ فترة طويلة، وأنا أريد أن أخفف المعاناة عن الناس، 

رنامج المصري مثل الطلبة والمرضى ومن يريد رؤية أهله، هذه هي التسهيالت التي تمت من خالل الب
  .'الذي نوافق عليه

، وهو 2005لكن إذا أردنا أن تكون األمور بشكل كامل، فمصر ال تستطيع إال أن تلتزم باتفاق ': وأضاف
اتفاق جرى بيننا وبين واإلسرائيليين واألوروبيين واألميركان وليس مع مصر، وهذا االتفاق، عند ذلك 

 لكن إلى أن يحصل هذا ال مانع من هذه التسهيالت التي نقول يأتي أمن الرئاسة واألوربيون يأتون،
  .'حصلت في قطاع غزة

  :فتح والمخيمات
 أن تقبل 1988فتح تاريخيا هي التي بدأت الكفاح المسلح، وقررت عام 'عباس وحول حركة فتح، قال 

توقفت ، وعندما ذهب أبو عمار إلى جنيف أعلن من هناك أننا سنوقف هذه العمليات و338 و242بقرار 
  .'منذ تلك اللحظة بقرار رسمي فلسطيني

نحن متفاهمون تماما مع الحكومة اللبنانية، 'وحول وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان قال سيادته 
الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، على العمل بكل الوسائل في أن ننأى بالفلسطينيين عن 

  .'الوضع الداخلي اللبناني
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ول مرة زرت فيها لبنان تكلمت مع الرئيس لحود، والرئيس سليمان ورئيس الوزراء نجيب أ'وأضاف 
، وتحدثنا بصراحة أننا ال نريد أن نكون جزء من الصراع اللبناني السني الشيعي، 2005ميقاتي عام 

، المسلم المسيحي ال عالقة لنا بهذا، وكانوا متفقين معنا تماما، وبدأنا خطوات عملية على األرض
ومؤخرا عندما حدثت أوضاع سوريا، أرسلت للجميع ال تتدخلوا ال تكونوا جزءا من هذه الصراعات، 
وأعتقد أننا نجحنا بنسبة كبيرة، لكن هناك من يخرب مثل أحمد جبريل الذي أرسل بطريقة أو أخرى 

 14 قتل  حزيران، واستشهد من استشهد، وفي مخيم اليرموك5 أيار، وفي 15واستغل ذكرى مقدسة في 
شخصا، واتهمني بهذا الموضوع، وأنا ال دخل لي في الموضوع، نحن ال نريد أن ندخل كهذه القصص، 

  .'أو نكون طرف بها، أحمد جبريل تحركه إيران وسوريا لها نفوذ عليه، وهما من حركوه
  20/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بفتح المعابرسرائيلياإلالقوافل تكشف الخداع : هنية .2

 قال رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية أن وصول قافلة أميال من االبتسامات إلى قطاع غزة                 :غزة
  .المحاصر يعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل والحصار

 وعّد هنية خالل استقباله قافلة المساعدات االنسانية التي وصلت غزة عصر االحد أن قوافل كسر
وتكشف الخداع االسرائيلي الذي يوهم , الحصار تسهم وبشكل قوي في فضح الوجه المجرم لالحتالل

  .العالم بفتح المعابر
واعتبر هنية أن قوافل كسر الحصار تمنح األثر الكبير لإلنسان الفلسطيني في مواجهة التحديات المتمثلة 

  . إلقامة الدولة التحرر واالستقالل والعودةفي العدوان واالحتالل وتمنحه المزيد من القوة واإلرادة
للمرة الثالثة على التوالي، " أميال من االبتسامات"وأشار إلى أن قطاع غزة يتشرف باستقبال قافلة 

  .موضحاً أن المسمى المطلق على القافلة أصبح احد مكونات الثقافة الفلسطينية
، مثمناً النخب القادمة "قطاع غزة ليس وحدهالقوافل تدلل على أن الشعب الفلسطيني في "ومضى يقول 

  .عبر القافلة من الرجال والنساء من دول مختلفة
وفي سياق آخر، اعتبر هنية المظاهرات التي تخرج في قلب العواصم الغربية تنديداً بمجازر االحتالل 

  .الصهيوني أولى عالمات انهيار إسرائيل
على تمسك الشعب ) 63(لفعاليات إحياء ذكرى النكبة وأكد هنية خالل تكريم أعضاء اللجنة العليا 

 .الفلسطيني بكامل الحقوق والثوابت الفلسطينية، معتبراً أن فعاليات النكبة كانت البداية لدفن النكبة
  .وأوضح أن االحتالل ساء وجهه وسقطت أخالقه المصطنعة وأن كل شعوب العالم باتت تدرك حقيقته

لفلسطينية، أكد أن الملف يحتاج لمزيد من البحث والنقاش، معرباً عن أمله وفيما يتعلق بملف المصالحة ا
  .أن يتم تطبيق ما تم التوقيع عليه قريباً

وأشاد هنية بدور وانجازات القائمين على فعاليات ذكرى النكبة التي استمرت لمدة شهر تقريباً وبتنسيق 
 .ر التي لمسها الجميع من خالل انجازات اللجنةمع الحكومة ومؤسسات المجتمع األهلية، مشيراً إلى الثما

إن ما أطلقه االحتالل الكبار يموتون والصغار ينسون تحطم على صخرة الوعي "وأردف هنيه بالقول 
، مشيداً بالثورات العربية والحراك الذي قام به الالجئون في ذكرى "المتنامي داخل وخارج فلسطين

  .النكبة
  21/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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  واشنطن خيرتني بين فياض أو المقاطعة: عباس للمخابرات المصرية .3
كشف مصدر مطلع ألحد مواقع حركة حماس عن األسباب الحقيقة التي  :محمد جمال -  القدس المحتلة

دعت لتأجيل لقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والذي كان 
  .في القاهرةمقرراً الثالثاء 

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس عباس وهّدده "وبحسب موقع مقرب من فتح فإن 
أنه في حال تم عقد اللقاء مع مشعل وتشكيل حكومة المصالحة سيتم سحب االمتيازات عنه وعن أبنائه 

 VIP  الـب وهوياتوبوقف أموال الضرائ" وسحب االمتيازات الممنوحة للشركات التي يديرونها
  .اإلسرائيلية الممنوحة لكبار الشخصيات الفلسطينية من أجل لتنقل عبر الحواجز العسكرية

وبحسب الموقع فإن عباس هاتف المخابرات المصرية وأبلغهم أن الواليات المتحدة األمريكية طلبت منه 
، مؤكداً أنه سيتم مقاطعة أن يكون سالم فياض هو رئيس وزراء حكومة المصالحة وأنها لن تقبل سواه

  .الحكومة في حال تولي غير فياض رئاسة الحكومة
إنه لم يتوقع من حماس أن تقدم على "وأكد المصدر المطلع أن عباس أيضاً قال للمخابرات المصرية 

توقيع اتفاق المصالحة والتي أوقعته في حرج أمام الرئيس األمريكي، وأن مكتب أوباما طلب منه عدم 
  ".تفاق المصالحةتطبيق ا

وكشف المصدر أنه وبعد تأزم الوضع السياسي لعباس فإنه يدرس حالياً وبشكل جدي تقديم استقالته من 
كافة مناصبه، ومضى يقول الرئيس يفكر باالستقالة بعد أن عجز عن تطبيق أي قرار اتخذه وفي النهاية 

  .ال تطبيق المصالحةيريد حماية مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه والتي ستتضرر في ح
  21/6/2011الشرق، الدوحة، 

  
  عباس تلقى إشارات من تركيا فأّجل اللقاء مع مشعل": القدس العربي" .4

ان معرفة موقف ' القدس العربي'قال عضو في وفد حركة فتح للمصالحة لـ  : أشرف الهور- القاهرة 
ة حماس كانت من ضمن األسباب الدول الغربية من حكومة التوافق المزمع تشكيلها بالتوافق مع حرك

التي أدت إلى تقديم زيارة الرئيس محمود عباس لتركيا، قبل عقد لقاء مع زعيم حركة حماس خالد 
  .مشعل

ان الرئيس عباس كان من المقرر أن يغادر ' القدس العربي'وذكر العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ 
لمكتب السياسي لحماس لتسمية رئيس لحكومة التوافق عقب لقائه في القاهرة الثالثاء بخالد كشعل رئيس ا

  .إلى العاصمة التركية أنقرة، وفق ترتيبات سابقة أعدت لهذا األمر
وأشار إلى انه في غضون المباحثات التي أجريت بين قياديين من فتح وآخرين من حماس تلقى الرئيس 

ك بخصوص المواقف الدولية التي عباس إشارات من تركيا تفيد أن هناك معلومات لدى مسؤولين اترا
ستتبلور خاصة من دول االتحاد األوروبي من حكومة التوافق، من خالل التعامل مع هذه الحكومة أو 
  .فرض حصار عليها، في حال لم تلب هذه مطالب المجتمع الدولي، بشمولها وزراء ليس لهم قبول دولي

ناجمة عن خشية الدول الغربية من إجراء ' ةصعوب'وذكر أن األتراك لديهم معلومات تفيد بأن هناك 
  .معامالت مع حكومة التوافق، التي ستكون لحركة حماس لمسة في تشكيلها

وأشار هذا المسؤول في فتح إلى أن الرئيس عباس سيستغل زيارته لتركيا أيضاً للطلب من المسؤولين 
ة الموافقة على تولي فياض هناك الذين يتمتعون بعالقات مميزة مع حركة حماس، الطلب من الحرك

  .الحكومة المقبلة، لتجاوز أي قرار دولي يفرض على هذه الحكومة أي عقوبات
  21/6/2011القدس العربي، لندن، 
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  فياض يعتزم رفض تولي رئاسة الحكومة إعالن  :وكالة قدس نت .5
بتولي رئاسة الحكومة   سالم فياض، اإلعالن عن عدم قبوله       . يعتزم رئيس الحكومة الفلسطينية د    : رام اهللا 

لعدم وقوفه عقبة أمـام إتمـام إتفـاق         " القادمة، التي تسعى حركتا فتح وحماس لتشكيلها، في إشارة منه           
  ".المصالحة الوطنية

ـ            أن " وكالة قدس نـت لألنبـاء     " وقال مسؤول مقرب من فياض رفض الكشف عن أسمه في تصريح ل
الرابع على التوالي سـيرفض الترشـح إلدارة حكومـة          الرجل الذي تولى رئاسة الحكومة الحالية للعام        

أن هناك أصوات برزت مؤخرا عبر وسائل اإلعالم من  فتح وحمـاس ال تريـد تـولي                  " جديدة، مضيفاً 
  ".فياض رئاسة الحكومة

أن فياض تلقى إتصاالً هاتفياً من الرئيس محمود عباس طالبه بالعدول عن خطوته التـي               " وأكد المسؤول 
  ".عن رفضه ألي طرح من قبل حركتي فتح وحماس لتولي رئاسة الحكومة الجديدةسيعلن خاللها 

  20/6/2011وكالة قدس نت، 
  

  عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم حق مقدس ال تنازل عنه: ماجدة المصري .6
 جددت وزيرة الشؤون االجتماعية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المـصري             :رام اهللا 

المطالبة بعودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق ما نصت علية قرارات االمم المتحـدة، مؤكـدة ان                 
  .حق العودة حق مقدس ال تنازل عنه

ودعت المصري في تصريح صحفي صدر امس لمناسبة اليوم العـالمي لالجئـين، المجتمـع الـدولي                 
ه شـعبنا، وضـرورة العمـل إلنهـاء االحـتالل           بمنظماته المختلفة الى تحمل المسؤولية القانونية تجـا       

  .االسرائيلي، وتطبيق قرارات األمم المتحدة 
مشيرة الى أن حقوق شعبنا هي حقوق ال تسقط بالتمقبل بمرور الزمن وال يجوز ألي كان التنازل عنهـا                   

  .وتحت أي ظرف
  21/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "للجميع ولن يمنع أحداً من العودة إليهاغزة مفتوحة : "وزارة الداخلية في غزة .7

قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أمس، إنها لن تمنع أحداً من العودة إلى قطاع غزة، في : غزة
في منتصف ” حماس“الذين غادروا القطاع عقب سيطرة حركة ” فتح“إشارة إلى نشطاء حركة 

لداخلية في غزة إيهاب الغصين، تعقيباً على أخبار وقال الناطق باسم وزارة ا .2007حزيران /يونيو
غزة “ ناشطاً فتحاوياً العودة للقطاع أواخر الشهر الحالي، إن 70تناقلتها وسائل إعالم عربية حول نية 

أي شخص يعود إلى غزة وعليه قضايا “لكنه أكد أن . ”مفتوحة للجميع ولن يمنع أحداً من العودة إليها
نين وأمن البالد ال بد أن يقدم للمحاكمة والعدالة والقضاء حسب األصول سابقة تمس حقوق المواط

  .وذكر أن أحداً لم يتقدم بطلب حتى اللحظة من أجل العودة للقطاع  .”القانونية
  21/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  حكومة غزة تقرر معاقبة المخالفين من منتسبي أجهزتها األمنية .8

في قطاع غزة أنهـا سـتحيل مـن اآلن فـصاعداً            » حماس«ا حركة   أعلنت الحكومة التي تقوده   : غزة
  .المنتسبين الى أجهزتها األمنية على القضاء في حال ارتكابهم أي مخالفات

قـررت إحالـة أبنـاء      «وقال األمين العام لمجلس الوزراء في غزة محمد عسقول في بيان إن الحكومة              
ومن أجل اتخاذ إجراءات عقابية فـي       ...  وفق القانون  األجهزة األمنية المخالفين على المحاكم لمحاسبتهم     

في كل جلـسة لمجلـس      «: وأضاف. »حقهم قد تصل الى الفصل من الخدمة في حال كان التجاوز كبيراً           
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، مشيراً إلى أن المجلـس      »الوزراء، يتم التشديد على ضرورة وقف التجاوزات وحفظ حقوق المواطنين         
  .» العقوبات في حق المخالفينيضع آليات لمعالجة التجاوزات وتوجيه«

  21/6/2011الحياة، لندن، 
  

   من المسؤولين الفلسطينيينVIPالسلطة تندد بالتهديدات االسرائيلية بسحب بطاقات الـ  .9
نددت السلطة االثنين بالتهديدات االسرائيلية بوقف تحويـل امـوال الـضرائب            :  وليد عوض  -رام اهللا   

 من المسؤولين الفلسطينيين اذا ما توجه الجانـب         VIPهامة الـ   الفلسطينية وسحب بطاقات الشخصيات ال    
  .1967الفلسطيني لالمم المتحدة في ايلول القادم لمطالبتها باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني بحكومة رام اهللا رياض المـالكي إن التهديـدات اإلسـرائيلية،                
لن تمنعنا من المضي قدما في التوجه إلـى         ' واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية،    VIPت  بسحب بطاقا 

  .األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية
وشدد المالكي في حديث لالذاعة الفلسطينية الرسمية على ان التهديدات االسرائيلية ستوصل المنطقة إلى              

إلسرائيل بتنفيذ مثـل هـذه      ' لذلك على العالم أن ال يسمح     ' :تابعامستنقع خطير وربما يصل إلى أوروبا،م     
  .وجدد المالكي التأكيد على أن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة مستمر ولن يتوقف .'التهديدات

 21/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  لجنة تحقيق في المجلس التشريعي تطالب بإقالة وزير الصحة في السلطة .10
بت رئيسة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، سـحر              طال: رام اهللا 

القواسمي، أمس، بإقالة وزير الصحة في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، فتحي ابو مغلـي، بـصفته                
 رئيساً للمجلس الطبي الفلسطيني، وإحالة مدير المجلس منذر الشريف إلى التحقيق فيما وصـفته بـشبهة               

 جلسة استماع لجهات متعـددة لهـا عالقـة بـالمجلس الطبـي              23واوضحت ان اللجنة عقدت     . الفساد
الفلسطيني، وأعدت تقريراً مفصالً حول جملة القضايا المرتبطة بهدر المال العام ومسلكيات تدلل علـى               

  .وجود شبهات بالفساد 
  21/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
  الفلسطيني عما لحق بالشعب "المسؤولية المباشرة"لمتحدةاألمم ا بغزة تحمل الالجئينشؤون  .11

بيان ارسل   فيقالت دائرة شؤون الالجئين بالحكومة الفلسطينية المقالة بغزة:  وليد عوض-رام اهللا 
إن األمم المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عما لحق بالشعب الفلسطيني من 'االثنين ' القدس العربي'لـ

رعت بتقسيم فلسطين، وعندما اعترفت بالكيان الصهيوني دولة قائمة على الظلم ظلم وتشريد، عندما ش
  .'والعدوان، وعندما سكتت عن هذا الظلم على مدار ثالث وستين سنة من المعاناة

إن األونروا مؤسسة دولية أفرزتها األمم المتحدة لمعالجة 'غوث بالقول الواشار البيان الى دور وكالة 
عن لجوء الفلسطينيين، من حيث إغاثتهم وتشغيلهم، ولم تقدم األمم المتحدة ما يكفي لسد القضايا الناتجة 

احتياجات الالجئين الذين تسببت في نكبتهم، بل وتعمد إلى تقليص خدماتها المقدمة لهم، على الرغم من 
عاناة للشعب إن بعض دول العالم تتورط في زيادة الم'، منوها الى 'تضاعف معاناتهم، وتضخُّم أعدادهم

الفلسطيني، وتساهم بأشكال مختلفة في فرض الحصار على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، 
وتحول دون وصول اإلمدادات اإلغاثية والصحية إليهم، وبذلك تصبح شريكة للكيان الصهيوني في 

  .'جرائمه ضد اإلنسانية
اإلسراع في التخفيف من معاناة الالجئين نحث أشقاءنا في الحكومة اللبنانية، على 'واضاف البيان 

الفلسطينيين، وتذليل فرص العمل والبناء واإلقامة والسفر لهم، وسرعة إعادة الجئي مخيم نهر البارد إلى 



  

  

 
 

  

            14 ص                                    2182:         العدد       21/6/2011 الثالثاء :التاريخ

ندعو إخواننا الالجئين الفلسطينيين عبر العالم أن يواصلوا العمل إلعادة االعتبار '، متابعا 'مخيمهم
، والقيام بفعاليات مؤثرة في كل أماكن لجوئهم، وممارسة المزيد من لقضيتهم في العودة والتعويض

  .'الضغوط إلحقاق حق العودة والتعويض، وعدم قصر تلك الفعاليات على يوم النكبة والنكسة فحسب
 21/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "رالفلسطينيون يستحقون دعم اوباما في سبتمب": عريقات في مقال للفاينانشيال تايمز .12

تنشر الفاينانشيال تايمز مقاال في صفحة الراي لصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وعضو 
، "الفلسطينيون يستحقون دعم اوباما في سبتمبر"تحت عنوان  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ما ذكره رئيس الوزراء يرد عريقات في مقاله على و. يعرض عريقات وجهة النظر الفلسطينية للسالم
االسرائيلي بنيامين نتنياهو امام الكونغرس االمريكي واعتبر فيه ان المصالحة الفلسطينية بين فتح 

ويقول ان الحكومة االسرائيلية طالما تعللت في المماطلة في المفاوضات  .وحماس عقبة امام السالم
  . توحد الفلسطينيينبانقسام الفلسطينيين، واالن تجعل العلة لعدم التفاوض هي

ويشرح المقال كيف ان المصالحة تاتي في اطار تعزيز الديمقراطية، كما هو الحال في موجة 
  .الديمقراطية في المنطقة والتي بدات بتونس ومصر

 وعاصمتها القدس الشرقية فرصة 1967ويخلص عريقات الى ان اقامة الدول الفلسطينية في حدود 
  .للسالم يجب اال تضيع

  20/6/2011، )بي بي سي( اإلذاعة البريطانية هيئة
  

  عباس ومشعلتدخالت خارجية دفعت فتح لتأجيل لقاء : الزهار .13
إن تدخالت خارجية هي التي دفعت  قال محمود الزهار، القيادي في حركة حماس،: خليفة جاب اهللا

قاهرة، بين الرئيس مقرراً لها أن تعقد، الثالثاء، بال حركة فتح لتأجيل موعد المباحثات التي كان
 عباس، ورئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل، لتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينى محمود

  .أعلنته دون إبداء أسباب حقيقيةي الجديدة، مشيراً إلى أن فتح لم تتفاهم مع حماس فيما يتعلق بالتأجيل الذ
نحن ال نعلم حتى اآلن لماذا تم «: ن غزة،  م»المصري اليوم«وأضاف الزهار في اتصال هاتفي مع 

وأعلنوا التأجيل  فقد طلبوا منا أن نعلن معاً تأجيل االجتماع، لكننا رفضنا، فاتصلوا بالقاهرة تأجيل اللقاء،
  .على موعد جديد للقاء حتى اآلن ، مشيراً إلى أنه لم يتم االتفاق»دون أن يتم التفاهم معنا

يبدو أن هناك تدخالت خارجية «: تأجيل من وجهة نظره قال الزهارلل وحول األسباب التي دفعت فتح
بأشياء  لتأجيل االجتماع، وهي ليست مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، ولكن دفعت فتح

لدينا رغبة كبيرة الستكمال الحوار مع فتح ولكن «: وتابع .»أخرى، وسنكتشف في المستقبل هذه األمور
  .»أجيل حتى اآلنال نعرف أسباب الت

هناك اختالفات «: الزهار وحول أهم الخالفات التي كانت تعترض طريق المفاوضات بين الحركتين قال
كما كانوا يرغبون فى تأجيل انتخابات المجلس  في عدد من القضايا في مقدمتها اختيار رئيس الوزراء،

  .»التشريعي، وأمور أخرى
ألسماء الوزراء ألننا  لم يتم التطرق«:  الحكومة قال الزهاروحول ما اذا كان تم االتفاق على أعضاء
  .»بدأنا باختيار رئيس الحكومة، ولم نتفق عليه

األسماء التى قدمناها « :وحول األسماء التي تقدم بها الطرفان لشغل منصب رئيس الحكومة قال الزهار
الثانية للمفاوضات، رغم أنهم لم فياض في الجولة  من الممكن أن يتم تغييرها، ولكنهم أعلنوا عن سالم

  .»األولى، بل ووضعوا اسمه في اإلعالن يتقدموا به فى الجولة
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 وقال إنها حكومة وفاق وطني وليست حكومة أبومازن، وبالتالي البد أن يكون وانتقد الزهار، حركة فتح،
  .هناك توافق على اسم رئيس الحكومة بين الحركتين

  20/6/2011المصري اليوم، القاهرة، 
  

  تضر المصالحة وتصريحات عباس تصعيد غير مبرر: أبو زهري .14
، تصريحات رئيس "حماس" سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية .دوصف : غزة

  ".تمثل تصعيداً إعالمياً غير مبرر"السلطة محمود عباس األخيرة بأنها 
إن تصريحات عباس تتضمن : مساء"  لإلعالمالمركز الفلسطيني"وقال أبو زهري في تصريحٍ خاص لـ

اتهامات باطلة ال أساس لها من الصحة، مشدداً على أن هذه التصريحات تضر بالمصلحة الوطنية 
  .وجهود المصالحة

ودعا المتحدث باسم حماس القاهرة للتوقف عند هذه التصريحات، التي تضر بالجهود التي تبذلها إلتمام 
  .المصالحة

 19/6/2011، ني لإلعالمالمركز الفلسطي
  

  فياض لرئاسة الحكومة المقبلة لتجنب الحصار : فتح .15
إن إسرائيل تتربص بحكومة الوحدة الوطنية، " :قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: بيت لحم

وقرار اللجنة المركزية لحركة فتح بترشيح سالم فياض كان من منطلق الحرص على عدم جلب أي 
ضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ مشروع الرئيس أبو مازن وبرنامجه للحكومة وهو حصار على ال

  ".المتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة
نريد أن نجنب أنفسنا الوقوع في فخ العالقات " :وأضاف القواسمي لـ مراسل وكالة قدس نت لألنباء

ومما تسوقه إسرائيل من " إرهابية "الدولية اإلسرائيلية وإمكانية وصف أي حكومة فلسطينية قادمة بأنها
أباطيل في هذه المرحلة الحساسة، ونحن اآلن في صراع دبلوماسي مع إسرائيل ونريد ان نقطع الطريق 

  ".عليها كي ال تأخذ علينا أي مأخذ أمام العالم
إن حركتي فتح وحماس هما من طلبتا " :وحول تأجيل اللقاء بين الرئيس وخالد مشعل قال القواسمي

أجيل اللقاء، وليس طرف طلب ذلك، الن مثل هذا االجتماع ال بد أن يفضي إلى نتائج طيبة تفضي إلى ت
حكومة وحدة وطنية، حتى ال يكون سيف الوقت مسلط على رقاب الوحدة الوطنية، واالتصال جاري بين 

 في حركة والمصالحة ستتم وتطبق على ارض الواقع، وهناك قرار الحركتين من أجل انجاز الحكومة،
فتح ولمسناه في حركة حماس أن موضوع الوحدة الوطنية هو خيار استراتيجي له عالقة بالبقاء 

  ".الفلسطيني
  21/6/2011وكالة قدس نت، 

  
   اتفاق المصالحة إلى ما بعد سبتمبرسيؤجلعباس أن حماس االنطباع لدى ": الشرق األوسط" .16

حماس في إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن  شككت مصادر مطلعة في حركة :صالح النعامي -  غزة
، أن »الشرق األوسط«وأبلغت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها . تشكيل الحكومة االنتقالية

أجل اللقاء مع رئيس ) أبو مازن(االنطباع السائد لدى الحركة هو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
مقررا اليوم الثالثاء، ألنه معني بتأجيل تنفيذ بنود اتفاق المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي كان 

، ونوهت المصادر بأن هناك مؤشرات تدل على أن )أيلول(المصالحة إلى ما بعد حلول شهر سبتمبر 
الرئيس الفلسطيني يخشى أن يؤثر تشكيل الحكومة االنتقالية بالتوافق مع حركة حماس على تأييد دول 

وأشارت المصادر إلى أن عباس يخشى أن تستغل كل من . طين لألمم المتحدةالعالم النضمام دولة فلس
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إسرائيل والواليات المتحدة تشكيل الحكومة االنتقالية من أجل توظيف الخطوة لنزع الشرعية عن 
  . المطالبة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين لألمم المتحدة

  21/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   بين عباس ومشعل مستقبال يتوقف على حل القضايا الخالفيةأي لقاء: العالول .17
 نفى محمود العالول، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ومفوض اإلعالم فيها، :صالح النعامي - غزة

أن يكون تأجيل اللقاء يندرج في إطار توجه عباس لتأجيل تنفيذ المصالحة إلى ما بعد سبتمبر المقبل، بل 
، قال العالول، إنه تبين »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ. »ي المواقف بين الطرفينتباينات ف«بسبب 

خالل اللقاءات األخيرة بين ممثلي حركتي فتح وحماس، أن هناك خالفات واضحة في عدد من الملفات، 
ة وشدد العالول، الذي رفض الكشف عن بقي. على رأسها هوية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة االنتقالية

محاور الخالف، على أن عقد أي لقاء مستقبال بين عباس ومشعل يتوقف على حل القضايا الخالفية بين 
  . الجانبين

ونفى العالول ما نشرته بعض وسائل اإلعالم المصرية، من أن هناك أزمة بين الرئيس عباس والحكومة 
حت بشكل ال لبس فيه، أن المصرية على أثر تأجيل اللقاء مع مشعل، مشددا على أن حركة فتح أوض

  . تأجيل اللقاء بين الطرفين ال تتحمل مسؤوليته مصر
  21/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المصالحة الفلسطينية ضرورة حيوية ال بديل عنها: ماهر الطاهر .18

 أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور ماهر الطاهر، أن تأجيل اللقاء الذي كان: دمشق
، في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة ال يعني نفض اليد من المصالحة "حماس"و" فتح"مقرًرا بين حركتي 

  ".ضرورة حيوية ال بديل عنها للشعب الفلسطيني"أو بداية التهرب منها، وشدد على أن المصالحة تمثل 
" حماس"حوار بين لعن أمله في أن يكون تأجيل ا" قدس برس"وأعرب الطاهر في تصريحات خاصة لـ 

  .مؤقتًا" فتح"و
نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نأمل بأن تتواصل الجهود من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة، : "وقال

وتأجيل اللقاء الذي كان . ألن الوحدة ضرورة ملحة على ضوء كل المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية
في القاهرة كما فهمنا ناجم عن خالف بشأن ) 21/6(الثاء غدا الث" حماس"و" فتح"متوقعا بين حركتي 

  ".رئيس الوزراء وسفر الرئيس محمود عباس
  20/6/2011قدس برس، 

  
  لم يجر أي تنسيق على عودة نشطاء فتح إلى غزة: البردويل .19

نفى القيادي في حماس صالح البردويل أن يكون لدى حركته أي علم : وكاالت – ماهر إبراهيم -غزة 
. على عودتهم» حماس«و» فتح« النشطاء إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لم يجر أي تنسيق بين حركة بعودة

كل شخص مس بالمصلحة «، ولكنه شدد على أن »من حق أي فلسطيني العودة لبالده«وقال البردويل إن 
ه التهم الجميع تحت طائلة القانون ومن تُثبت بحق«وأضاف . »العامة أو اتهم بجريمة قتل فسوف يحاسب

  .»بأمره سيحال للقضاء
  21/6/2011البيان، دبي، 
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   من أنصارها في الضفة 11حماس تتهم السلطة باعتقال  .20
 من 11اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية الفلسطينية في رام اهللا، باعتقال : يو بي أي - غزة

   .أنصارها في الضفة الغربية
  21/6/2011الشرق، الدوحة، 

  
   "إسرائيل"األمر األهم هو الحفاظ على أغلبية يهودية صلبة داخل دولة : نتنياهو .21

الثالثاء عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ) هآرتس(نقلت صحيفة ): يو بي اي (- تل أبيب
قوله خالل االجتماع األسبوعي لحكومته األحد الماضي إن عدد اليهود والفلسطينيين بين النهر والبحر 

  ".الحفاظ على أغلبية يهودية صلبة داخل دولة إسرائيل"وأن األمر األهم هو " ذي شأنليس "
" معهد تخطيط سياسيا الشعب اليهودي"وجاءت أقوال نتنياهو خالل استماع الحكومة إلى تقرير أعده 

  .حول التغيرات الديموغرافية بين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية
ون عن المعهد معطيات زودها الخبير الديموغرافي اإلسرائيلي البروفيسور سيرجيو ديال واستعرض ممثل

فيرغوال وجاء فيها إن التوجهات الديمغرافية ستؤدي خالل بضع سنين إلى نشوء أغلبية فلسطينية بين 
  .النهر والبحر

فنات وعوزي النداو عن مسؤولين حضرا اجتماع الحكومة قولهما إن الوزيرين ليمور لي) هآرتس(ونقلت 
احتجا بشدة على أقوال نتنياهو وطلبوا استعراض معطيات لخبراء آخرين مثل الخبير الديموغرافي 
اليميني يورام إتينغر الذي يدعي أن عدد الفلسطينيين في الضفة اقل مما يعرضه ديال فيرغوال وأن 

  ".التهديد الديموغرافي على إسرائيل ليس خطيرا لهذه الدرجة"
النقاش حول عدد اليهود وعدد الفلسطينيين الذين "نتنياهو قاطع الوزيرين وفاجأ الحاضرين بقوله إن لكن 

سيكونون بين النهر والبحر ليس ذي شأن، وال يهمني إذا كان هناك نصف مليون فلسطيني أكثر أو اقل 
  ".ألنه ليس لدي أية رغبة بضمهم إلى إسرائيل

ي ال يصبحوا مواطني إسرائيل وما يهمني هو أن تكون هناك أغلبية أنا أريد االنفصال عنهم لك"وأردف 
في إشارة إلى تغيير الحدود الحالية " يهودية صلبة داخل دولة إسرائيل وداخل حدودها التي سيتم تحديدها

  .ونيته ضم جزء من الضفة الغربية إلسرائيل
رائيلي كانوا مذهولين من أقوال إن الوزراء والموظفين في مكتب رئيس الوزراء اإلس" هآرتس"وقالت 

  .نتنياهو ألنه أدلى بها خالل نقاش مع وزراء اليمين الذين يعارضون قيام دولة فلسطينية
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب نتنياهو لم يتحدث مع الصحافيين حول هذه األقوال ورفض اإلجابة على 

  .ل نتنياهوأسئلة حول الموضوع أو تزويد الصحافيين باقتباسات من أقوا
  21/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  قادة أوروبا يعاملون الفلسطينيين كأطفال مدللين بدال من إبالغهم بالواقع والحقيقة: نتنياهو .22

بعض قادة أوروبا "اعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس ان : رام اهللا ـ احمد رمضان
  ".بدال من إبالغهم بالواقع والحقيقةيعاملون الفلسطينيين كأطفال مدللين 

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية في تقرير أوردته على موقعها اإللكتروني امس، عن 
إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية البلغاري الزائر نيكوالي مالدينوف خالل "مصادر حكومية إسرائيلية 

االتحاد األوروبي ال يترددون أبدا في قول الحقيقة اجتماع معه فى إسرائيل األحد أن هناك قادة في 
  ".إلسرائيل، لكنهم يلتزمون الصمت مع الفلسطينيين
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وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو تحدث بشكل خاص عن امتناع بعض قادة االتحاد األوروبي عن دعوة 
ذلك في وقت يدعو الفلسطينيين للتخلي عن حق عودة الالجئين واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، و

  . وإعادة تقسيم القدس1967األوروبيون إسرائيل الى الموافقة على إقامة دولة فلسطينية بحدود 
إن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن استيائهم إزاء موقف األوروبيين الواضح بشكل "وقالت الصحيفة 

 أو القدس، لكن عندما يتعلق األمر مبالغ به عندما يتعلق األمر بالحلول المقدمة حول الحدود المستقبلية
  ".بقضية الالجئين يكتفون بالقول إنه يجب إيجاد حل عادل

  21/6/2011، المستقبل، بيروت
  

   خالل خمس سنوات "إسرائيل"أجواء ستغطيان " عصا الساحر" و"القبة الحديدية: "باراك .23
طوارئ سريعة لنشر منظومة القبة أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أنه سيعمل على تنفيذ خطة 

  .الحديدية في جميع أرجاء إسرائيل خالل األعوام القليلة المقبلة
وقال باراك الذي يشارك في معرض باريس الجوي عند افتتاحه الجناح اإلسرائيلي انه سيبادر إلى خطة 

صيرة المدى في المضادتين للصواريخ الق» عصا الساحر«و» القبة الحديدية«ترمي إلى نشر منظومتي 
وقال إن هاتين المنظومتين سوف تغطيان أجواء إسرائيل جميعها خالل خمس . جميع أنحاء إسرائيل

  .سنوات
يجري سالح الجو اإلسرائيلي هذا األسبوع أكبر مناورة في تاريخه » 5نقطة تحول «وبالتوازي مع 

فة في أرجاء إسرائيل الختبار وسينشر سالح الجو منظومات الدفاع الجوي المختل. العتراض الصواريخ
  .قدرتها على التعامل مع سيناريوهات مختلفة لتساقط صواريخ من لبنان، سوريا، قطاع غزة وإيران

  21/6/2011، السفير، بيروت
  

  أتمنى أال يلقى عباس مصير مبارك: ليبرمان .24
ة الفلسطينية محمود وزير الخارجية اإلسرائيلي هجوما على رئيس السلط" أفيجدور ليبرمان"شن : وكاالت

ألجندة "عباس بسبب رفضه الدخول في مفاوضات مع تل أبيب، وقال ليبرمان إن عباس يتحرك وفقا 
  . ويريد الوصول للدولة الفلسطينية ألنه بعدها سيستقيل وينهي وظيفته بأفضل ما يكون" خاصة به

رامة من ياسر عرفات الرئيس أشعر أن أبو مازن يتخذ خطوات شديدة الغرابة وأكثر ص: "وقال ليبرمان
كدولة ) إسرائيل(الفلسطيني السابق، فيما يتعلق بعودة الالجئين الفلسطينيين ورفضه االعتراف بـ

  ". يهودية
ما هو مقصده وراء ما يفعل؟ المهم وهذا ما أتمناه أال يكون  ماذا يريد محمود عباس: "وأضاف متسائالً

فلسطينية أحادية الجانب وال يريد حال ثنائيا بيننا وبينه مصيره مثل مصير مبارك، عباس يريد دولة 
  ". للفلسطينيين
عباس سيستقيل بعد إعالن الدولة وسيصف نفسه بأنه ديمقراطي، سيكون رجال يحظى : "وأضاف

باالحترام في كل مكان واسمه في النهاية رئيس سابق، سيذهب لكل دول الخليج واألردن كما سيزور رام 
خر، أنها أفضل طريقة إلنهاء مسيرته، وأصبح من الواضح حتى لرجال السلطة اهللا كل حين وأ

  . الفلسطينية أن االعتراف احادي الجانب بالدولة الفلسطينية هو أجندة خاصة بأبو مازن
  20/6/2011، موقع فلسطين أون الين
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  "اإلخوان المسلمين"  سقوطها بين أيديال خوف على سوريا من: باراك .25
ر الدفاع االسرائيلي إيهود باراك، أمس، أن الرئيس السوري بشار األسد فقد شرعّيته بعد ثالثة اعتبر وزي

األسد بات مداناً، ولن يبقى في الحكم أكثر من ثالثة «أشهر من بدء االحتجاجات في سوريا، مؤكداً أن 
  .»أشهر، فهو قد وصل إلى مرحلة الالعودة ويستحيل أن يسترّد شرعّيته

الفرنسية، ارتياحه لمصير سوريا، مستبعداً » لوفيغارو«ك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة وأبدى بارا
بشكل قاطع أي تخوف من سقوطها بين أيدي اإلخوان المسلمين في نهاية المطاف، عازيا ذلك إلى 

  .»علمانّية الشعب السوري«
يوجه ضربة قوية إلى حزب أن النظام السوري في حال سقوطه س«وأشار وزير الدفاع االسرائيلي إلى 

، الفتاً إلى أن تخلي تركيا عن »اهللا وإيران، كما سيضعف الهالل الشيعي الممتد من طهران إلى لبنان
  .دعمها لسوريا يحمل في طياته الكثير من األبعاد

  21/6/2011، السفير، بيروت
  

  إيران الخطر الرئيسي على المنطقة والعالم: ليبرمان .26
 الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، بأن إيران هي مصدر الخطر صرح وزير: )أ.ب .د (

على الرغم من أن  ونقلت اإلذاعة االسرائيلية عن ليبرمان قوله إنه. الرئيسي على المنطقة والعالم أجمع
طر األسرة الدولية تركز حالياً على أحداث العالم العربي والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، فإن الخ

  .الرئيسي على المنطقة والعالم ينجم عن إيران
وقال في كلمة ألقاها، أمس، في المؤتمر اليهودي العالمي في القدس المحتلة إن مواجهة هذا الخطر تأتي 

وأضاف إيران هي رأس الحربة لمحور الشر وهي . اإلسرائيلية في مقدمة األولويات للسياسة الخارجية
  .     ج الشعبي في سوريا وفي كل ما يجري في لبنان واليمنضالعة في قمع موجة االحتجا

  21/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   في لندن"سرائيلإ"ـسفيرا ل" دانئيل تاوب"وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعيين  .27
قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعيين رئيس قسم القانون الدولي في الوزارة 

الذي عين " رون بروس اور"سيخلف السفير " تاوب"وُأفيد أن  .سفيرا إلسرائيل في لندن" تاوبدانيئيل "
  .في منصب مندوب إسرائيل الدائم لدى األمم المتحدة

  20/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  غان من جواز سفره الدبلوماسي ا تجريد مائير د:ةالقناة الثانية اإلسرائيلي .28
للتلفزيون اإلسرائيلي، أمس، أنه طُلب من الرئيس السابق »  الثانيةالقناة«ذكرت : فراس خطيب

مائير دغان، تسليم جوازه الدبلوماسي، بعد التصريحات التي صدرت عنه، بحق رئيس » الموساد«لـ
وأضافت هذه المصادر للقناة . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش إيهود باراك

ر دغان دفع ثمن هذه التصريحات، التي ذكر فيها أن نتنياهو وباراك قد يقدمان على اإلسرائيلية، إن مائي
  .اتخاذ قرارات مصيرية غير مسؤولة ستلحق الضرر بإسرائيل

وأشار التقرير إلى أنه في األحوال الطبيعية يسلّم الجواز الدبلوماسي من كافة السياسيين وكبار المسؤولين 
ومع ذلك فإن العديدين منهم أيضاً يحتفظون بالجواز الدبلوماسي . م مناصبهمفي األجهزة األمنية بعد تركه

  .لبعض الوقت، كما هي حال بعض القادة الذين أنهوا مهّماتهم مع مائير دغان
  21/6/2011، االخبار، بيروت
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  48 والعليا اإلسرائيلية تطلب تفسيرا لعدم شطب قانون عنصري ضد فلسطينيالمحكمة  .29
 أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس اإلثنين، أمرا احترازيا للكنيست :م جرايسي برهو- الناصرة 

الماضي، ويسمح ) مارس(يطالبه بتفسير عدم شطب قانون عنصري أقره الكنيست في نهاية شهر آذار 
  .لبلدات يهودية صغيرة بعدم توطين العرب فيها، نظرا لعدم مالءمتهم للطابع الصهيوني لهذه البلدات

  21/6/2011، الغد،عّمان                                                                      
  

  ليفني تتعرض لضربة قاسمة تهدد بإنفالت قبضتها عن كاديما .30
ضربة قوية، تهدد بانفالت قبضتها على " تسيفي ليفني"تلقت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما 

ها وسط أعضائه، كما يقلل فرصها في الفوز برئاسة الحزب لصالح منافسها أركان الحزب، ويضعف ثقت
، ويضعف حظوظها في كسب منصب رئاسة الوزراء في االنتخابات اإلسرائيلية القادمة "شاؤول موفاز"

  .مرة أخرى
وجاء ذلك في أعقاب خالفات نشأة بين أعضاء كاديما بخصوص ميزانية الحزب، نتج عنها انفصال 

عن مكتبها، إضافة إلى قيام " لفيني"المستشارين المقربين من " ليئور حورب"و" ايال أرد"العضوين 
  ".شاؤول موفاز"األخير بفتح قنوات اتصال من أحد أشد خصومها 

طرت للتنازل ضللتوبيخ خالل األسبوع الماضي وأ" ليفني"وكشفت صحيفة معاريف النقاب عن تعرض 
تب الحزب، مضيفة أن ترك مستشارين مكتبها هو بمثابة عن بعض صالحيتها وصالحيات مدير مك

  .ضربة قاسمة لها
أمام " موفاز"وأوضحت الصحيفة أنه في الفترة األخيرة زادت التقديرات القاضية بارتفاع شعبية وقوة 

، وذلك الن الحديث يدور عن ِأحداث ضرر في صورتها وهذا يدلل ليس فقط عن ضعف الثقة بها "ليفني"
  .يث عن تذمر وانفصالوإنما الحد

  20/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  "إسرائيل"أشكنازي ال يستبعد المنافسة على رئاسة الحكومة في  .31
في الوقت الذي يدير فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربا :  نظير مجلي-  تل أبيب

وصفه برئيس حكومة صفيق مغامر، السابق، مائير داغان الذي » الموساد«انتقامية ضد رئيس جهاز 
جديدة؛ إذ أعلن أنه ال » قنبلة سياسية«ألقى رئيس أركان الجيش السابق، غابي أشكنازي، في وجهه 

  .يستبعد خوض غمار السياسة اإلسرائيلية بعد أن تنتهي عنه فترة الحجر القانونية ومدتها ثالث سنوات
  .نازي، إن كل شيء وارد وكل الخيارات مفتوحةهل ستدخل عالم السياسة؟ قال أشك: ردا على سؤالو

  21/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   نتنياهو يفكر بتشديد العقوبات على االسرى:  االخباري"واي نت"موقع  .32
االخباري االسرائيلي مساء امس عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان رئيس » واي نت«نقل موقع : رام اهللا

ن نتنياهو يفكر في تشديد العقوبات على االسرى من خالل تبني التوصيات التي الوزراء االسرائيلي بنيامي
جاءت في تقرير وزير القضاء السابق دانييل فريدمان والذي قال في تقرير انه يجب عى اسرائيل ان 

لألسرى بهدف كسب الفاعلية في المفاوضات من اجل اطالق سراح الجندي » االمتيازات«تمنع بعض 
  .جلعاد شاليط

  21/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   تقرر بناء جدار على حدود الجوالن المحتل"إسرائيل" .33
قررت الحكومة اإلسرائيلية بناء جدار على حدود هضبة الجوالن المحتل، بذريعة منع : تل أبيب

  .الفلسطينيين من اختراق الحدود والوصول إلى بلدة مجدل شمس
تلفزيون اإلسرائيلي، اليوم االحد، أن العمل في الجدار سيبدأ قريبا، وأوضحت وكشفت القناة الثانية في ال

 كلم خاصة بالقرب من بلدة مجدل شمس وتل 4أن الجدار سيبنى بارتفاع ثمانية أمتار وعلى طول 
  .الصراخ

بل سبتمبر المقبل أي ق/ واصدر رئيس األركان اإلسرائيلي أمرا بإنهاء العمل في الجدار حتى شهر أيلول
  .التصويت في األمم المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية

  19/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تجند يهود الواليات المتحدة ضد الدولة الفلسطينية "إسرائيل" .34
المبادرة الفلسطينية قررت الحكومة اإلسرائيلية تجنيد الجالية اليهودية في الواليات المتحدة إلفشال : القدس

  . بعد أن فشلت في مساعيها إلقناع دول العالم بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية
وفي هذا الصدد، اجتمع ممثل إسرائيل الجديد في األمم المتحدة روت فراشوار، اليوم االثنين، مع قادة 

  . يةاليهود في واشنطن وطلب منهم العمل بشكل جدي إلفشال المبادرة الفلسطين
الكالم ليس كافيا، عليكم وضع 'أن فراشوار قال لرؤساء الجالية اليهودية ' هآرتس'وذكر موقع صحيفة 

، مضيفا، في الجلسة التي أغلقت أمام الصحافة وتم تسريب فحواها، أن 'خطة إستراتيجية قبل شهر أيلول
اتخاذها مع اقتراب شهر على الجالية اليهودية أن تتحد وأن تنسق مع إسرائيل الخطوات التي يجب 

  .أيلول، والتصويت على االعتراف بالدولة الفلسطينية
إذا كنتم تريدون أن تكونوا شركاء في نضال إسرائيل مع اقتراب أيلول، في األمم المتحدة، عليكم ': وقال

بصف ، داعيا الجالية اليهودية إلى نسيان الخالفات بينها من أجل الوقوف 'إعداد خطة محكمة وتنفيذية
  .واحد إلى جانب إسرائيل

  20/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  إلعادة العالقات بينهما" إسرائيل"اتصاالت سرية بين تركيا و: هآرتس .35
" إسرائيل"العبرية عن وجود اتصاالت سرية تجري منذ أسابيع بين " هآرتس"كشفت صحيفة  :القدس

  .  بين البلدينوتركيا في مسعى إلنهاء األزمة التي تعتري العالقات
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الثالثاء أن االتصاالت تجري مباشرة بين ممثلي البلدين فيما 

  .تضطلع اإلدارة األميركية بدور فيها أيًضاً
ورفض مكتًبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية اإلسرائيلي في القدس المحتلة التعقيب على النبأ، فيما 

  . ية وكذلك مصدر أميركيأكدته الخارجية الترك
وبحسب الصحيفة، فإن االتصاالت تجري عبر قناتْين إحداهما بين ممثل عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ومدير عام الخارجية التركية فريدون سينيرلولو المعروف بدعمه القوي الستعادة 

  . العالقات الطبيعية بين البلدين
ري بين المندوبْين اإلسرائيلي والتركي المشاركْين في مداوالت اللجنة األممية المشكَّلة أما القناة الثانية فتج

التركية إلى غزة العام الماضي التي فّجرت األزمة بين أنقرة " مرمرة"لتقصي أحداث قافلة السفن الدولية 
  ". إسرائيل"و

  21/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  على أنقاض دير ياسين ا احتفاليايلية تنظم مؤتمروزارة الصحة اإلسرائ .36
تعتزم وزارة الصحة في الكيان الصهيوني، نهاية الشهر الحالي، تنظيم مؤتمر احتفالي إلحياء : القدس

، على أراضي قرية دير ياسين ”كفار شاؤول“الذكرى الستين لبناء مستشفى حكومي للصحة النفسية، 
  . مجزرة بشعة1948التي شهدت عام 

أن الوزارة غيبت المجزرة المروعة التي ارتكبتها المنظمة الصهيونية ” هآرتس“وذكرت صحيفة 
ومن تجليات العقلية السادية أن بطاقة الدعوة لالحتفال المذكور تحمل صورة أحد . "إيتسيل"اإلرهابية 

ع للعالج الجسدي منازل دير ياسين الحجرية الباقية وأسفلها كُتب أن هناك مشروعاً وشيكاً لبناء منتج
  .وسيشارك في الحفل وزير الصحة ورئيس بلدية االحتالل في القدس. والنفسي

  21/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   الى الواليات المتحدة نقلت مئات الكيلوغرامات من النفايات النووية"إسرائيل: "هآرتس .37
جنة الدولية للسالمة النووية عقد خالل اجتماع لل" شاؤول حروب"كشف مدير لجنة الطاقة النووية الدكتور

" ناحال سوريك"اليوم في النمسا، عن إعادة إسرائيل نفايات نووية من مخلفات المفاعل النووي في منطقة 
  .إلى الواليات المتحدة األمريكية

لم يتطرق خالل االجتماع إلى حجم " حروب"ولفتت صحيفة هآرتس التي أوردت النباء إلى أن الدكتور 
ت التي تم إعادتها، ولكن حسب تقديرات مختلفة فان الحديث يدور عن مئات الكيلو غرامات على النفايا

والذي يشغل % 93المخصب بدرجة تصل إلى " اليورانيوم"األقل من الوقود النووي الصلب، المتمثل في 
  .مفاعل ناحال سوريك

تمت في أعقاب اتفاق وقع قبل عام " سوريك"وكتبت الصحيفة أن عملية إعادة النفايات النووية من موقع 
ونصف مع لجنة الطاقة النووية ومكتب الطاقة النووية في الواليات المتحدة، وبعد توقيع االتفاق وصلت 

  .إلى إسرائيل سفينة أميركية قامت بشحن النفايات النووية من إسرائيل وتركيا
صة للحكومة األمريكية لجمع النفايات كما بينت الصحيفة أن إعادة النفايات النووية هو جزء من خطة خا

النووية من دول العالم خوفاً من وقوعها في أيدي منظمات إرهابية قد تعمل على إعادة معالجتها 
  .واستخدامها في إنتاج مواد مشعة وأساسية في تركيب القنبلة النووية

  20/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  يليةاإلضراب يشل العمل في المستشفيات اإلسرائ .38
تسود حالة من الشلل في جميع المستشفيات اإلسرائيلية والعيادات التابعة لصندوق المرضى العام 

نظراً لألزمة القائمة مع وزارتي الصحة والمالية منذ فترة ) ليؤميت(وصندوق المرضى ) كالليت(
  .طويلة

أبيب مع نقابة األطباء ويأتي ذلك بعد أن انتهت الجلسة التي عقدتها محكمة العمل اللوائية في تل 
اإلسرائيليين للنظر في أزمة الجهاز الصحي بمشاركة ممثلين عن األطباء ووزارتي المالية والصحة دون 

  .نتائج تذكر
، أن األطباء ال يوافقون على اقتراح وزارتي المالية "ليؤنيد ايدلمان"وأوضح رئيس نقابة األطباء الدكتور 
تضاف لألطباء ليتسنى خفض عدد الورديات الشهرية لألطباء والصحة بشأن عدد الوظائف التي س

  .المتدربين
  وعلى ذلك قررت نقابة األطباء التصعيد من اإلجراءات التي تتبعها لتحقيق مطالبها حيث تنوي النقابة 
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كما . إلغاء كافة العمليات الجراحية واستمرار تعطيل العمل في جميع المستشفيات والعيادات الخارجية
  .ت النقابة عن اتخاذ سلسلة خطوات االحتجاجية الجديدة واألكثر حدةأعلن

  20/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   تحرض على هدم مسجد محمد الفاتح " صندوق أرض إسرائيل"منظمة .39
 تحرض منظمة استيطانية على هدم مسجد يقع في حي راس العامود المطل : يوسف الشايب–رام اهللا 

، حيث تأمل بحشد التأييد لموقفها من قبل شخصيات يهودية بارزة تشارك في ما على المسجد األقصى
  .اليهودي، ويضم شخصيات يهودية من مختلف أنحاء العالم" المؤتمر الرئاسي"يسمى 

، والتي تدعم وتمول األنشطة االستيطانية "صندوق أرض إسرائيل"وتحرض منظمة ما يسمى بـ 
الشهير بمسجد رأس العامود، والواقع قرب ما يسمى بـ " الفاتحمحمد ا"المتشددة، على هدم مسجد 

  ".غير قانونية"، بحجة تنفيذ أهالي الحي ألعمال ترميم "المقبرة اليهودية"
  21/6/2011، الغد، عّمان

  
  أوباما عنصري ضد اليهود:  في تل أبيب األمريكيةمتظاهرون أمام السفارة .40

فوه عشرات اليمينيين اليهود ضد الرئيس األميركي، باراك بالشتائم الشخصية والعنصرية، ت: تل أبيب
أوباما، بسبب رفضه إطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي، جونتان بوالرد، المدان بتهمة نقل معلومات 

انطلقت الليلة قبل الماضية مظاهرة  حيث .أمنية خطيرة من وزارة الدفاع األميركية إلى إسرائيل
. اليمينيين، بينهم عضو الكنيست أوري هرئيل من المعارضة اليمينيةبمشاركة العشرات من اليهود 

فقارنوا بينه وبين االتحاد السوفياتي السابق الذي . فتحول احتجاجهم إلى مظاهرة عدائية حاقدة على أوباما
وفي تل أبيب ارتفعت . »أسرى صهيون«اعتقل فيه نشطاء الحركة الصهيونية وأصبحوا يعرفون باسم 

ورفعوا صور عدد من . »أوباما عنصري ضد اليهود«و» أسرى صهيون في أميركا«: ولشعارات تق
وأعلن . قادة المخابرات األميركية والسياسيين السابقين الذين أعربوا عن تأييدهم إلطالق سراح بوالرد

في تل أنهم لن يلبوا دعوة السفارة األميركية ) البرلمان اإلسرائيلي(عدد من نواب اليمين في الكنيست 
  .أبيب للمشاركة في االحتفال الوطني هذه السنة

  21/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مقتل أربعة فلسطينيين في قصف للناتو على طرابلس .41
، في قصف نفذته طائرات حلف شمال 20/6 لقيت أسرة فلسطينية، مصرعها أمس االثنين :رام اهللا

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة  . طرابلسعلى أهداف في العاصمة الليبية" الناتو"األطلسي 
إن أسرة فلسطينية، مكونة من أربعة أشخاص، استشهدت أمس االثنين، "، 21/6الفلسطينية، اليوم الثالثاء 

وأوضحت الوزارة، في تصريح لها  ".جراء القصف من قبل حلف الناتو على العاصمة الليبية طرابلس
 التابعة للسلطة، أنه تم إبالغ منظمة الصليب األحمر الدولي بذلك، مشيرة نشرته وكالة األنباء الرسمية

 .إلى أن هذه األسرة كانت تسكن قبل ذلك في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق
  21/6/2011قدس برس، 

  
  "يوم فلسطين"ويؤكد مشاركته في " معاداة السامية"رائد صالح يقاضي من يتهمونه بـ .42

 الشيخ رائد 48إن رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام " للمنتدى الفلسطيني  قال بيان:لندن
صالح سيقاضي الصحف ومواقع االنترنت التي تهجمت عليه خالل األسبوع الماضي، واتهمته 

ب إليه ، وأكد في بيان له أنه لم يقل بحق اليهود ما نس قطعياً، حيث نفى الشيخ ذلك نفياً"معاداة السامية"بـ
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وكانت مواقع إلكترونية بريطانية يمينية قد هاجمت زيارة الشيخ صالح إلى لندن، بحجة أنه  ".من أقوال
 عما يعرف بفطيرة الدم التي توردها بعض المصادر بحق 2007تحدث في مظاهرة في القدس عام 
 في إسرائيل بالتهمة نفسها ولم إنه سبق أن قدم للمحاكمة"، وقال  قاطعاًاليهود، األمر الذي نفاه الشيخ نفياً

كما تناقلت بعض الصحف اليمينية، وكذلك صحيفة الجالية . تثبت التهمة عليه وخرج من المحكمة بريئا
  . اليهودية التهم نفسها بحق الشيخ صالح

كما أكد مسؤول العالقات واإلعالم في المنتدى الفلسطيني زاهر بيراوي أن الحملة التي يتعرض لها 
  .ن تثنيه عن الحضور إلى لندن للمشاركة في يوم فلسطين السنويالشيخ ل

  20/6/2011قدس برس، 
  

  "المؤتمر الرئاسي"منظمة استيطانية تحرض على هدم مسجد في القدس خالل  .43
 تحرض منظمة استيطانية على هدم مسجد يقع في حي راس العامود المطل على المسجد :الناصرة

المؤتمر "لموقفها من قبل شخصيات يهودية بارزة تشارك في ما يسمى األقصى، حيث تأمل بحشد التأييد 
المتطرفة، والتي تدعم وتمول األنشطة " صندوق أرض إسرائيل "وتحرض منظمة  ".الرئاسي اإلسرائيلي

، الشهير بمسجد رأس العامود، والواقع قرب ما يسمى "محمد االفاتح"االستيطانية، على هدم بناء مسجد 
  ".غير قانونية"، بحجة تنفيذ أهالي الحي ألعمال ترميم "وديةالمقبرة اليه"

  20/6/2011قدس برس، 
  

   ترفض خطة تمنع هدم حي البستان بالقدس "إسرائيل" .44
رفضت ما تسمى بلجنة البناء والتنظيم في بلدية االحتالل بالقدس، اإلثنين :  محمد القيق-  القدس المحتلة

وأوضح فخري أبو .  لمنع هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، خطة تقدم بها أهالي حي البستان20/6
أن اللجنة اإلسرائيلية عقدت جلسة لمدارسة " فلسطين أون الين"دياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان لـ

مشروع بديل قدمته لجنة الدفاع عن الحي والذي يتضمن مخططاً هندسياً لتنظيمه بعيداً عن المخالفات 
منازل، من أجل سحب الذرائع التي تسوقها لجنة التنظيم والبناء لتبرير هدم واستصدار تراخيص بناء لل

وأضاف أبو دياب بأن الجلسة التي عقدتها اللجنة اإلسرائيلية تمت . بيوت المقدسيين في الحي وتشريدهم
مبيناً أنها رفضته لترك المجال أمام هدم المنازل البالغ دون إبالغ أهالي الحي أو لجنة الدفاع عنه، 

  .  مقدسي من أجل إقامة حدائق ومتنزهات على أنقاضها1800 وتشريد سكانها األكثر من 88عددها 
واعتبر أبو دياب أن رفض المشروع دليل على أن بلدية االحتالل ماضية في مخططها لهدم الحي 

الشروط المهنية والمعايير الدولية في التخطيط والبناء مما يدل على أن وتشريد مواطنيه علماً أنه يستوفي 
  . الرفض سياسي بحت ويهدف إلى تهويد القدس

  20/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "جبل المكبر" و"السواحرة" بؤرة استيطانية في 2500 مشروع لبناء :القدس .45
 2500دية أنها تبحث مشروع إسكاني لبناء أعلنت البل: .)ب.ف.ا(، وكالة الشرق – القدس المحتلة

 ،وأعلنت بلدية االحتالل في القدس أنها تبحث .مسكن للمقدسين في ضاحيتي السواحرة وجبل المكبر
 ،، وهي دائرة تهدف إلى تهويد الشطر الشرقي من المدينة"شركة تطوير القدس"بالتعاون مع ما يسمى بـ

للفلسطينيين في ضاحيتي السواحرة وجبل المكبر في القدس  مسكن 2500 يقضي ببناء  إسكانياًمشروعاً
تم " معاريف"لكن على ما يبدو أن المشروع سيشمل مشاريع استيطانية إذ أنه وفقا لصحيفة . الشرقية

االستيطاني في ضاحية سلوان المحاذية للبلدة القديمة والذي قررت البلدية " حديقة الملك"ضمه إلى مخطط 
  . لفلسطينية فيههدم عشرات البيوت ا
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" إسرائيل بيتنا"وانتقد عضوا بلدية القدس اليشاع بيلغ من حزب الليكود وديدي هيرشكوفيتش من حزب 
المشروع ألنه سيؤدي إلى تواصل جغرافي بين ضاحيتي رأس العامود وأبو ديس الفلسطينيتين واعتبرا 

  ".سيؤدي إلى تقسيم القدس"أنه 
  21/6/2011الشرق، الدوحة، 

  
   تسعى لجعل القدس ذات أفضلية قومية لليهود"إسرائيل": جيالتفك .46

، على خطة  اإلثنينيوم صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة،: القدس
  .شمال القدس" راموت شلومو"أو " ريختس شعفاط"لتوسيع ألفي وحدة استيطانية جديدة على مستوطنة 

 بيت - جمعية الدراسات العربية "ر شؤون االستيطان ومدير قسم الخرائط في خبي،وأكد خليل التفكجي
 وحدة 2000  في حديث خاص مع مراسلتنا في القدس، أن زيادة الوحدات االستيطانية لـ،"الشرق

  ."2020القدس "المصادرة ضمن المشروع  الذي يطلق عليه " راموت شلومو"جديدة على أراضي 
ستقام بناء " :مصادقة يأتي ضمن إعالن أن القدس ذات أفضلية قومية لليهودوشدد التفكجي، أن مخطط ال

 وحدة 32 وحدة استيطانية ، وإقامة 5000إقامة  "جفعات يائيل"عدة مستوطنات جديدة في القدس وأهمها 
 وحدة استيطانية في 1400شمالي القدس المحتلة، وبناء " بسغات زئيف"استيطانية جديدة في مغتصبة 

  . وحدة سكنية على ارض مطار قلنديا شمال القدس4000 باإلضافة لبناء ،جنوبي المدينة" جيلو"مغتصبة 
  21/6/2011، وكالة قدس نت لألنباء

  
  توسع استيطاني جديد في الضفة الغربية .47

 "ييش كودش"شرع المستوطنون اليهود أمس في توسيع مستوطنة : الرحيم حسين عالء المشهراوي، عبد
ى قرية جالود قُرب نابلس، وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان المقامة عنوة عل

  . "ييش كودش" مبان جديدة في مستوطنة 8دغلس، إن المستوطنين وضعوا 
على قدم وساق عمليات توسعة العديد من المستوطنات في مناطق شمال وجنوب وشرق . إلى ذلك تجري

وأوضح خبير . بية بعد مساحات جديدة من أراضي الفلسطينيين هناكمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغر
 آالف وحدة 3االستيطان والخرائط الفلسطيني عبد الهادي حنتش أنه تم تشييد وبدء تشييد أكثر من 

  . استيطانية في المحافظة منذ بداية العام الحالي، تخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي لبناء وحدات أخرى
 في بيت ُأمر محمد عياد عوض إن عمليات "اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان"في وقال الناشط 

 المقامة على أراضي بلدتي بيت ُأمر "كرميتسور"بناء عشرات الوحدات السكنية تجرى في مستوطنة 
تر مربع  ألف م80وأضاف عمليات البناء االستيطانية المكثفة تمتد على مساحة . وحلحول شمال الخليل

  . 2006في أراضٍ زراعية خارج سياج المستوطنة مزروعة باألشجار المثمرة تم االستيالء عليها عام 
في الوقت نفسه، تواصل سلطات االحتالل منذ نحو شهر مصادرة مساحات كبيرة من األراضي وعمليات 

 "إفرات"لى مستوطنة حفر كبيرة في قرى بيت جنوب بيت لحم جنوبية لتوسيع الطريق الرئيسي المؤدي إ
  .جنوب المدينة

  21/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  هدم سبعة منازل في خربة بير العدتسلطات االحتالل : الخليل .48
هدمت سلطات االحتالل أمس سبعة منازل في خربة بير العد شرقي :  وكاالت األنباء، الدستور– القدس

 عثمان الجبارين في بيان صحفي أن جنود "طالجنة مسافر ي"وقال منسق أعمال . يطا بمدينة الخليل
 هدمت سبعة منازل وأتلفت محاصيل "حرس الحدود"االحتالل والشرطة اإلسرائيلية وقوات ما يسمى 
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 أن نحو تسعين شخصا يقطنون هذه المنازل يعتمدون في حياتهم على تربية وأضاف. زراعية في الخربة
  .لمستوطنين وإجراءات االحتالل المستمرة والمقيدة لحريتهم معاناتهم من اعتداءات اإلىالماشية، الفتا 

  21/6/2011الدستور، عمان، 
  

  االعتداء على المقابر اإلسالمية وجه آخر لالنتهاكات اإلسرائيلية: حقوقي فلسطيني .49
، أن إقدام سلطات "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان" رأى أحمد طوباسي، الباحث في :نابلس

اإلسالمية التاريخية المالصقة " القشلة"سرائيلي على الشروع بعمليات حفر ونبش في مقبرة االحتالل اإل
لالنتهاكات " وجه آخر"، إنما هو 1948للمسجد الكبير في يافا داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

، أن 20/6يوم اإلثنين وأكّد في بيان صدر عنه  .اإلسرائيلية للشرائع اإللهية والقوانين والمواثيق الدولية
انتهاكاً "إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المقبرة اإلسالمية ومحاوالته تغيير معالمها، يعّد 

  ".صارخاً لحرمة المقبرة ولحرمة األموات فيها، كما أنه يمس بمشاعر المسلمين
  20/6/2011قدس برس، 

  
  االحتالل يجتاح أطراف مخيم وسط غزة .50

قالت مصادر محلية فلسطينية، أمس، إن آليات االحتالل اجتاحت منطقة شرق مخيم : ي رائد الف- غزة 
وقال . المغازي لالجئين وسط قطاع غزة، وسط إطالق نار متقطع على المنازل واألراضي الزراعية

سكان في المخيم ومزارعون إن دبابات وجرافات وناقالت جند توغلت بشكل مفاجئ لعشرات األمتار في 
  .وابة أبو صفية شرق المخيم، وسط إطالق نار من دون وقوع إصاباتمحيط ب

  21/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  أهالي المعتقلين في سجون السلطة يعتصمون للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم: الخليل .51
 ، اعتصاماً في20/6 نظم ذوو المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، يوم اإلثنين :الخليل

محافظة الخليل، ضمن سلسلة فعالياتهم االحتجاجية المطالبة باإلفراج عن أبنائهم وإغالق ملف االعتقال 
وناشد أهالي المعتقلين السياسيين الذين أعلنوا عزمهم مواصلة الفعاليات السلمية حتى  .السياسي بالضفة

الزمة إلنفاذ اتفاق المصالحة اإلفراج عن أبنائهم في سجون السلطة، حركتي فتح وحماس بذل الجهود ال
ال تستند على "واإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإنهاء سياسة االستدعاءات والفصل الوظيفي التي 

  .، وفق تقديرهم"أي أساس
  20/6/2011قدس برس، 

  
   على واقعهم عن الطعام اليوم احتجاجاًاًخوضون إضرابي األسرى المرضى :قراقع .52

أعلن وزير األسرى الفلسطيني عيسى قراقع أن األسرى :  وكاالت األنباء،لدستور ا–القدس المحتلة 
وقال .  على واقعهمالمرضى في السجون اإلسرائيلية يعتزمون خوض إضراب عن الطعام اليوم احتجاجاً
 أسير أعلنوا 1500قراقع في بيان صحفي، إن األسرى المرضى في السجون اإلسرائيلية البالغ عددهم 

الثالثاء إضرابا عن تناول الدواء والخروج لعيادات السجون في خطوة تضامنية مع أحد األسرى اليوم 
وذكر قراقع أن اإلضراب يستهدف التضامن مع األسير عاطف وريدات الذي دخل إضرابه . المرضى

احتجاجا على نقله إلى هذا السجن الذي ال تتوفر فيه أية ) عسقالن( في سجن 14عن الطعام اليوم 
  .مقومات صحية، كونه يعاني من أمراض عديدة كالقلب وضيق التنفس، مطالبا بنقله إلى سجن آخر

  21/6/2011الدستور، عمان، 



  

  

 
 

  

            27 ص                                    2182:         العدد       21/6/2011 الثالثاء :التاريخ

  
  مطالبات لمصر بعدم اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي إال من خالل صفقة تبادل .53

تعاون مع مركز الدراسات لألسرى والمحررين أنه تم االتفاق، بالتشاور وال" واعد" أعلنت جمعية :رام اهللا
الفلسطينية وشباب الثورة المصرية في القاهرة، على مطالبة المجلس العسكري للقوات المسلحة 
والحكومة المصرية، بعدم اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي إيالن غرابيل، المحتجز لدى السلطات 

  ".إال من خالل صفقة تبادل مشرفة"المصرية 
  20/6/2011قدس برس، 

  
  لجنة حق العودة ترفض تصفية األونروا بنقل صالحياتها أو تخفيض خدماتها: ألردنا .54

 األردنرفضت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين فرع :  لقمان اسكندر-  عمان
يان وقالت اللجنة في ب. محاوالت وكالة األونروا إنهاء عملها أو وقف عملياتها من حالل تخفيض خدماتها

 عملها في مناطقها الخمس تحت عنوان تنفيذ إلنهاء ما يجري محاوالت إن نسخة عنه "البيان"تلقت 
 .إجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صالحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها ألي جهة كانت

لالجئين الفلسطينيين  أن المطلوب المحافظة على األبعاد السياسية والقانونية واإلنسانية لقضية اوأضافت
وطالبت اللجنة . إلى أن يتم حل هذه القضية حالً عادالً وشامالً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

 من ميزانيتها، كما نبهت اللجنة %8الدول العربية الوفاء بالتزاماتها تجاه األونروا والتي تقدر بحوالي 
  . شرطأووكالة الدولية وزيادة الدعم المالي من دون قيد العم المانحة لمواصلة التزاماتها بان عليها د

  21/6/2011، البيان، دبي
  

   المتحدة المسؤولية عن تشريدهم ويصرون على حق العودةاألممالفلسطينيون يحملون  .55
طالب عشرات الفلسطينيين خالل تظاهرة لهم في مدينة غزة، أمس، األمم المتحدة بتحمل : ).أ.ب.د(

ودعا هؤالء، خالل اعتصام قبالة . كاملة تجاه ملف الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم بالعودةمسؤولياتها 
مقر األمم المتحدة في غزة بمناسبة يوم الالجئ العالمي، إلى تطبيق القرارات الدولية المطالبة بعودة 

لفلسطينية ورفع المتظاهرون األعالم ا .الالجئين الفلسطينيين ورفض مشاريع توطينهم أو تعويضهم
 بتنفيذ االتفاقيات الدولية التي تدعو "إسرائيل" وبإلزام 194والفتات تطالب األمم المتحدة بتنفيذ القرار 

 "التقصير"ـواتهم بيان وزع خالل التظاهرة، المجتمع الدولي ب .بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم
ون يعانون في بالد ومخيمات اللجوء من معاملة حيث مازال الالجئ"تجاه ملف الالجئين وحقهم في العودة 

حق العودة ال يزول بالتقادم وال يعيقه "وشدد البيان على أن . "سيئة وعدم استقرار وانتهاك يومي لحقوقهم
، مؤكداً على التمسك بحق العودة ورفض أي تنازل يتعلق "تغير الواقع الديموغرافي والسياسي واألمني

  ."إسرائيل"ع به في أي اتفاقية سالم م
  21/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
   العمل إلعادة االعتبار لقضيتهم في العودة والتعويضةصلموالتدعو حركة الالجئين الفلسطينيين  .56

دعت دائرة شؤون الالجئين في حركة الالجئين الفلسطينيين :  وكاالت األنباء، الدستور–القدس المحتلة 
وقالت الدائرة إن . عادة االعتبار لقضيتهم في العودة والتعويضعبر العالم إلى أن يواصلوا العمل إل

األمم المتحدة مسؤولة عما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم وتشريد، عندما شرعت بتقسيم فلسطين، "
وعندما اعترفت بالكيان الصهيوني دولة قائمة على الظلم والعدوان، وعندما سكتت عن هذا الظلم على 

  ."نة من المعاناةمدار ثالث وستين س
  21/6/2011الدستور، عمان، 
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  تمسك بحق العودة تؤكد الهيئات فلسطينيةالمنظمات ولا: اليوم العالمي لالجئين .57

ما "، بيانات ومواقف تناولت يونيو/  حزيران20صدرت أمس، في مناسبة اليوم العالمي لالجئين، في 
  .ل اإلسرائيلي لفلسطين،من جراء االحتال" لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم وتشريد

تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة وفق القرار " راصد" لجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنساناأكدت 
  .، وهو قرار ال يسقط بالتقادم، ويستمد قوته من قوة القرارات الدولية194ممي األ

حة الستقبالهم في الدول الالجئين ال يجدون دائماً أبواباً مفتو "أن، "رواد فرونتيرز"ورأت جمعية 
المجاورة، ومنها لبنان، وليست تجربة الهاربين من العنف والقمع في سوريا سوى نموذج عن معاناة 

وطالبت الجمعية الدولة اللبنانية والحكومة، بالتعاطي مع ملف اللجوء بأسلوب  ".آالف الالجئين في لبنان
  ". لبنان الدستورية والدولية مستوى التزاماتإلىجديد من خالل وضع سياسة ترتقي 

  21/6/2011، بيروت، المستقبل
  

  اعتصام نسوي في غزة ضد حظر النقاب في فرنسا .58
نددت ناشطات في حركة حماس، بإقرار فرنسا قانوناً يمنع المسلمات المقيمات على أراضيها من : غزة

 الفرنسي في غزة، أمس، ودعت عشرات الناشطات في اعتصام أمام مقر المركز الثقافي. ارتداء النقاب
فرنسا إلى التراجع عن القانون الذي يستهدف المسلمات، والتوقف عن استهداف العقيدة اإلسالمية 

وهتفت المشاركات في االعتصام بشعارات تطالب فرنسا . وسياسة التمييز العنصري ضد المسلمين
  .ز العنصري ضد المسلمينباحترام الحريات العقائدية والشخصية للمسلمين، ونبذ سياسة التميي

جئنا لنوصل رسالتنا بكل قوة وصراحة  "العزيز الرنتيسي، وقالت أم محمد الرنتيسي أرملة الشهيد عبد
  ."أين هي هذه الحرية التي تنادين بها؟: ونقول لفرنسا التي تنادي بالحرية العقائدية والديمقراطية

  21/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ندون الثورة السوريةمثقفون فلسطينيون يسا .59
ندد مثقفون فلسطينيون، بالجرائم التي ترتكبها األجهزة األمنية التابعة للنظام السوري :  رائد الفي- غزة 

وأصدر أدباء وكتاب وفنانون فلسطينيون من فلسطيني . بحق الشعب السوري المنتفض للمطالبة بحريته
وقال . حتلة، بياناً أمس، لدعم الثورة السورية والضفة الغربية والقدس الم48األراضي المحتلة عام 

نحن الموقعين على هذا البيان من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين ال نجد موقعنا إال إلى جانب ":البيان
وندد . "الشعب السوري وحقه البديهي في العيش بحرية وكرامة في سوريا ديمقراطية تعددية وموحدة

االت والتعذيب والتصفيات الجسدية التي تشنها أجهزة النظام متنقلة من حمالت االعتق"المثقفون بتصاعد 
شمال سوريا إلى جنوبها، مخلفة مئات الشهداء وآالف الجرحى والمعتقلين، تحت ذرائع واهية لم تعد 

  .واستنكروا الصمت العربي. "مقنعة حتى لمطلقيها
  21/6/2011الخليج، الشارقة، 

  
   تتبع سياسة عباس وليس حماسأن تريد من الحكومة الجديدة غالبية الفلسطينيين: استطالع .60

تريد من الحكومة %) 61(ن غالبية كبيرة من الفلسطينيين أثنين فاد استطالع نشر اإلأ :رام اهللا
ن تتبع سياسة منظمة التحرير ورئيسها محمود عباس وليس سياسة حركة أالفلسطينية التوافقية الجديدة 

أغلبية من "ن أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أتطالع الذي وجاء في هذا االس .حماس
تعتقد أن فتح وحماس ستنجحان في تطبيق اتفاق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع ونسبة من % 59
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تتوقع عودة المقاطعة الدولية وقطع % 55 أغلبية من أن كما ،تقول أنهما ستفشالن في ذلك% 37
  ".ال تتوقع ذلك% 37عدات بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة ونسبة من األموال والمسا

، وفي مقارنة بين مرشح فتح سالم فياض ومرشح حماس جمال الخضري لترؤس حكومة التوافق الجديدة
% 12 فيما تقول نسبة من ،تفضل الخضري% 22تفضل فياض ونسبة من % 45 نسبة من أن"تبين 

  ".انها ال تعرف من تفضل% 21 نسبة من  آخر وتقولأنها تفضل مرشحاً
تقول % 12 خرجا رابحين من اتفاق المصالحة ونسبة من ، فتح وحماس،أن الطرفين% 50"كما اعتبر 

 فيما تقول نسبة من ،تقول أن فتح هي التي خرجت رابحة% 11أن حماس كانت هي الرابحة ونسبة من 
  ".أن الطرفين لم يخرجا رابحين% 20

ن السبب الرئيسي للوصول التفاق المصالحة كان سقوط نظام الرئيس حسني مبارك أ% 92"كما رأى 
 ونسبة من ،أن السبب كان تظاهرات الشباب المطالبة بإنهاء االنقسام% 27في مصر فيما تقول نسبة من 

أن السبب هو % 12فيما تقول نسبة من ، تعتقد أن السبب كان فشل المفاوضات مع إسرائيل% 21
  ".ظاهرات ضد نظام األسد في سوريااندالع الت

 / فلسطيني واجري بين السادس عشر والثامن عشر من يونيو1200وشمل االستطالع عينة من 
  %.3 إلىحزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة مع هامش خطأ يصل 

  20/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  قطاع غزة يحقق اكتفاء زراعياً... رغم الحصار .61
منذ تعرضها للحصار قبل نحو خمسة أعوام انتهجت الحكومة الفلسطينية في قطاع : ياضأحمد ف - غزة 

غزة سلسلة من الخطوات العملية في محاولة للنأي بالقطاع الزراعي عن قبضة االحتالل اإلسرائيلي 
والوصول إلى مستوى من تحقيق االكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية التي يستهلكها أهل 

ووجهت الحكومة التي تديرها حركة حماس االستثمار في القطاع الزراعي مما أدى إلى العودة  .زةغ
بالنفع على سكان غزة المحاصرين، وتحقيق اكتفاء شبه كامل عبر إحالل منتجاتها من المحاصيل 

  .الزراعية مكان معظم المنتجات الزراعية المستوردة
في غزة بالقطاع الزراعي أوضح وزير الزراعة في حكومة وعن حجم االهتمام الذي أولته الحكومة 

محمد اآلغا أن القطاع الزراعي في غزة استطاع أن يصل بمعدل االكتفاء الذاتي في الدواجن غزة 
واألسماك والخضراوات كالبطيخ والشمام والبصل والثوم والجزر وغيرها من المحاصيل إلى ما فوق 

نوات األخيرة من المساحات المزروعة ومنعت استيراد وأضاف أن وزارته زادت في الس %.98
  .مثيالتها من المنتجات اإلسرائيلية إلتاحة الفرصة لتسويق المنتج المحلي ودعم المزارع الفلسطيني

 ألف طن من 30 و20ودلل الوزير على حديثه بالقول إنه في السنوات السابقة كان يتم استيراد ما بين 
 ألف طن، ومن المتوقع في هذا العام أن تصل كمية اإلنتاج 35جنا العام الماضي ، لكننا أنتالبطيخ سنوياً

وعزا اآلغا في حديثه للجزيرة نت أسباب  .، وهو يغطي االحتياج المحلي بالكامل ألف طن سنويا40ًإلى 
نجاح وزارته في تحقيق االكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية إلى منع الحكومة إدخال بعض 

 أو استيرادها من الخارج، وإعطاء المنتج المحلي فرصة أفضل في السوق "إسرائيل"محاصيل من ال
  . عينية لدعم المزارعينالمحلي، إضافة إلى تقديم الحكومة أمواالً

ومع ذلك يرى المحلل االقتصادي مدير المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة محسن أبو رمضان أن 
حاصيل زراعية محل نظيراتها اإلسرائيلية في ظل الحصار خطوة إيجابية نجاح الحكومة في إحالل م

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن االكتفاء المتحقق  .وهامة يمكن تعميمها على كل المحاصيل الزراعية
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 بسب احتياجات سكان قطاع غزة التي تفوق في بعض المحاصيل الزراعية في القطاع نسبي وليس كامالً
  .نتاجية في بعض المحاصيل جراء محدودية األراضي الزراعيةالقدرة اإل

  20/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

   تسلم أدوية وحليب أطفال في غزة"3 أميال من االبتسامات"قافلة  .62
أميال من " قافلة ، أن رائد الفي،غزةنقالً عن مراسلها في  21/6/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

 عشرة أصناف مفقودة من مخازن في غزةرة الصحة التابعة للحكومة سلمت أمس، وزا" 3االبتسامات 
وقال رئيس  .الوزارة، إضافة إلى كمية من الحليب المخصص لألطفال حديثي الوالدة تكفي لنحو عام

الحمد هللا أننا جئنا بالحياة ألطفال غزة وجئنا بالحليب "القافلة عصام يوسف في مؤتمر صحافي في غزة 
 رضيعاً كان مهدداً بالموت المحقق ما لم يتناول هذا 70"، مضيفاً أن "ا ألطفال غزةالذي كان مفقوًد

 آالف علبة من هذا الحليب تكفي مدة عام 4القافلة جلبت معها "وأوضح أن  ."الحليب المخصص له
 بعشرة أصناف من األدوية المفقودة كامل، ونحن نضحي وسنضحي من أجل أطفال غزة، وجئنا أيضاً

  ."هل غزة من موت محققلننقذ أ
بدوره، استعرض مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة محمد الكاشف، أزمة الدواء القائمة في 

ووصف تبرعات  .غزة، حيث اضطرت الوزارة إلى وقف عمليات جراحية وتقليص الخدمات األساسية
دوية العشرة هي من بين قائمة تضم  بأنها مهمة، مشيراً إلى أن أصناف األ"3 أميال من االبتسامات"قافلة 
  . صنفاً نفدت من مخازن الوزارة 180نحو 

أميال من " قافلة يمتضامن، أن  حامد جاد،غزةنقالً عن مراسلها في  21/6/2011الغد، عّمان، وأضافت 
 أصناف من األدوية 10 كميات كبيرة من األدوية شملت  الفلسطينيةسلم وزارة الصحة" 3االبتسامات 

 كانت الوزارة تعاني من نفادها من مستشفيات غزة، إضافة إلى كمية من الحليب المخصص لألطفال التي
  . مركبة16حديثي الوالدة تكفي لمدة عام فيما تسلمت وزارة النقل والمواصالت المقالة 

مول وأعلن وزير النقل والمواصالت المقال أسامة العيسوي أنه سيتم توزيع المركبات وفق اآلليات المع
  .بها في الوزارة

  
   ألف معوق في األراضي الفلسطينية113 .63

 أنأعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون االجتماعية :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 ألفاً في الضفة الغربية، أي 75 ألف شخص، منهم 113عدد المعوقين في األراضي الفلسطينية حوالي 

% 2.9. من مجمل السكان% 2.4 في قطاع غزة، أي  ألفا38ً السكان، ومن مجمل% 2.7ما نسبته 
  .من اإلناث% 2.5الذكور و

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في مقره 
يرة  الفلسطينية، وتحدث فيه وزاألراضي في 2011بمدينة رام اهللا، لإلعالن عن نتائج مسح اإلعاقة 

  .الشؤون االجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري، ورئيس الجهاز عال عوض
وأكدت النتائج أن اإلعاقة في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، وأن أعلى نسبة إعاقة تتواجد في 

من مجموع األفراد في محافظة جنين هم % 4.1محافظة جنين وأدناها في محافظة القدس، مبيناً أن 
  .في محافظة القدس% 1.4، فيما بلغت هذه النسبة %3.6ن، تليها محافظة الخليل بنسبة معوقو

، تلتها محافظات شمال %)2.5(أما في قطاع غزة فكانت أعلى نسبة انتشار لإلعاقة في محافظة غزة  
  %).2.2(، وأدناها في محافظة خانيونس %2.4(غزة ورفح ودير البلح بالنسبة ذاتها 
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من مجمل المعوقين في % 49أن اإلعاقات الحركية هي األكثر انتشارا في فلسطين بنسبة وبينت النتائج 
  %.24.7الضفة، تليها إعاقة بطء التعلم بنسبة 

  21/6/2011الغد، عّمان، 
  
  
  

  ونروا السنوية الثانيةفيلم من مخيم نهر البارد في لبنان يفوز بمسابقة األ .64
 عاما من مخيم نهر البارد في لبنان حازت على          25 من العمر    حازت شابة فلسطينية تبلغ   : القدس المحتلة 

  .الجائزة األولي في مسابقة أفالم االونروا بمناسبة يوم الالجئ العالمي هذا االسبوع
الفيلم القصير من عمل تهاني عوض، والذي حاز على إعجاب لجنة التحكيم لقوة رسالته في نقل صورة                 

 الى بيتها المدمر في مخيم نهر البارد بعد أن دمـرت الـصراعات              حقيقية عن تجربة عائلة الجئة تعود     
  .المسلحة هذا المخيم

 21/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ي البحرين نظيرهذهل العالم بفوز تاريخي علىياألولمبي الفلسطيني  .65
سيا  خطا المنتخب األولمبي الفلسطيني خطوة مهمة صوب مرحلة المجموعات لحساب تصفيات آ:المنامة

، بعد تحقيقه لفوز مهم على مضيفه 2012المؤهلة إلى نهائيات منافسات كرة لقدم ألولمبياد لندن 
  .البحريني في العاصمة المنامة بهدف نظيف سجله الالعب خالد سالم

وينتظر المنتخب الفلسطيني حتى يوم الخميس القادم من أجل اإلعالن بشكل رسمي عن التأهل ألول مرة 
  .لى مرحلة المجموعات، وذلك عندما يستضيف البحرين على ستاد الشهيد فيصل الحسينيفي تاريخه إ

المنتخب األولمبي الفلسطيني أول فوز لفلسطين في تصفيات األلعاب األولمبية منذ مشاركتنا فيها  حققو
  .ساهمت في النصر التاريخي الذي أذهل العالم2002في العام 

  20/6/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  تصدر لألردن التفاح واألفوكادو" رائيلإس" .66
أظهرت كشوفات وزارة الزراعة وجود تراجع كبير في استيراد المنتجات الزراعية من            : عصام مبيضين 

ـ           " إسرائيل" مادة :  طنا، كالتالي  59في شهر أيار الماضي؛ إذ اقتصر االستيراد على الفاكهة بكمية تقدر ب
فقـد كانـت الكميـة      " إسرائيل"ما بخصوص استيراد الخضار من      أ . طنا 17 طنا، واألفوكادو    42التفاح  

  .؛ إذ لم يتم استيراد أي طن"صفراً"
) 115(في شهر أيار الماضي على البطيخ، إذ تم تـصدير           " إسرائيل"بالمقابل، اقتصرت الصادرات إلى     

  ".إسرائيل"طنا إلى هناك، دون أن تصدر أي منتجات أخرى من الخضار والفواكه إلى 
  21/6/2011، ل، عّمانالسبي

  
  سرائيلي اإل–اعتراض على االتفاق القبرصي : بيروت .67

بعث وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور برسالة الى االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون               : بيروت
 .اعترض فيها على االتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل حول تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة بينهما             

هذا االتفاق ينتهك حقوق لبنان السيادية واالقتـصادية ويعـرض الـسلم           «واعتبر منصور في رسالته ان      
  .وطلب من بان اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة تجنباً ألي نزاع .»واالمن في المنطقة للخطر
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  21/6/2011، الحياة، لندن
  

  لمناورة اإلسرائيلية إلى حربحزب اهللا تحسباً لتحويل ذروة ا حال استنفار قصوى في صفوف .68
 التي تبلغ ذروتها غـداً وبـين اكتـشاف    5صلة بين المناورة االسرائيلية رقم ما ال :»الراي«خاص ـ  

  من جسمه التنظيمي؟» مرموقة«شبكة جواسيس في صفوفه، وفي مواقع بالغة الحساسية و» حزب اهللا«
تـوحي وكـأّن    » ال سابق لهـا   «ستنفار  في حال ا  » حزب اهللا «ان  » الراي«في المعلومات الخاصة بـ     

  . للحرب قد تكون غداً مع بلوغ المناورة االسرائيلية ذروتها» ساعة الصفر«
شـاملة لمعـسكراته ومراكـزه      » اعادة انتـشار  «قام اخيراً بما يشبه     » حزب اهللا «ان  » الراي«وعلمت  

االسرائيليين عبر عمـالء    الذي تسلل الى    » بنك االهداف «ما أمكن من    » محو«الحساسة، في محاولة لـ     
  .لهم في صفوف الحزب وفي مواقع امامية منه

ان التحقيق مع أحد العناصر الموقوفين المتعاملين مع العدو المـدعو           » الراي«وفي معلومات خاصة بـ     
قد يأخذ اشهراً، ومن المرجح ان يكون بدأ العمل لمصلحة االسرائيليين بمبادرة منـه السـباب                » ح. م«
ل بالمنافسة مع آخرين على مواقع حساسة، فجاءت صلته باالسـرائيليين بـدافع االنتقـام               تتص» حزبية«

  .الشخصي
» حـزب اهللا  «كان يخطط للمساعدة على قتل مسؤولين كبار في         ) ح. م(وكشفت المعلومات الخاصة ان     

قاضى من  ليتسنى له اخذ مكانهم وتبوؤ مراكز قيادية تتيح له ضرب الحزب من الداخل، مشيرة الى انه ت                
  .االسرائيليين بضع مئات آالف من الدوالرات

نجح في إحداث تغييرات من شأنها تفويت الفرصة علـى          » حزب اهللا «واشارت معلومات خاصة الى ان      
االسرائيليين وإبعاد خطر ضربهم لمصادر قوة المقاومة التي اعلنت االستنفار العام لمجابهـة المنـاورة               

  .االسرائيلية الدائرة حالياً
هو اآلن في حال جهوزية وان اي حركة اسرائيلية لقـصف اهـداف             » حزب اهللا «ان  » الراي«وعلمت  

  .عسكرية او مدنية ستُقاَبل بفتح جبهة شاملة على اسرائيل وضّدها
 21/6/2011، الراي، الكويت

  
  سرائيليلمبادلتهم بالجاسوس اإل" إسرائيل"أسماء أسراها بـ تبدأ بحصرمصر  .69

مصادر رفيعة المستوى ان القاهرة بدأت بحصر أسماء أسـراها الموجـودين فـي               كشفت   :وكالة شهاب 
وذلك إستعداداً لعقد صفقة تبادل مشرفة بين القاهرة واالحتالل مقابـل الجاسـوس             , السجون اإلسرائيلية 

  .اإلسرائيلي إيالن تشايم جرابيل
 ورود اتصاالت دبلوماسية مكثفة     عملية بعد هذه ال وأضاف المصدر لوكالة شهاب لألنباء أن القاهرة بدأت ب        

بين كل من الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل من جهة وبين مصر من جهة أخرى، لمحاولة اإلفراج                
  .عن ضابط الموساد جرابيل المتهم بالتجسس واإلضرار باألمن القومى للبالد

 21/6/2011، السبيل، عّمان
  

  لة دينية في اإلسالمال دو: األزهر يطلق وثيقته حول مستقبل مصر .70
بشأن مستقبل مصر فـي     » وثيقة األزهر «أطلق شيخ األزهر أحمد الطيب، أمس،       : )، أ ف ب   »السفير«(

الفترة المقبلة، وتضمنت التوافق على مبادئ عدة، من بينها قيام دولة وطنية ديموقراطية علـى أسـاس                 
ربية واالحترام الكامل لـدور العبـادة       دستور يرتضيه جميع المصريين، والتمسك بالثقافة اإلسالمية والع       

  .ومناصرة حقوق الفلسطينيين
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واكد الطيب في مؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من االدباء والكتاب في مشيخة األزهر فـي القـاهرة                  
ذلك اإلجراء يـدعم    «واعتبر أن   . »أهمية اعتماد النظام الديموقراطي القائم على االنتخاب الحر المباشر        «

 الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه األمة ويفصل بين             تأسيس الدولة 
سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها             

 اإلسـالمي   على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافـق مـع المفهـوم                
اإلسالم لم يعرف في حضارته وال تشريعاته وال تاريخه ما يعـرف بالثقافـات              «وأوضح ان   . »الصحيح

األخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البـشرية فـي بعـض مراحـل                  
ة اإلسـالمية هـي     تكون المبادئ الكليـة للـشريع     «اال ان شيخ االزهر شدد على ضرورة ان         . »التاريخ

المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن التباع الديانات السماوية األخرى االحتكام إلى شرائعهم الدينية في              
  .»قضايا األحوال الشخصية

ضرورة االلتزام بمنظومة الحريات األساسية في الفكر والرأي مع االحترام الكامـل            «واكد الطيب على    
 واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس             لحقوق اإلنسان والمرأة والطفل،   

أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائـد الدينيـة الـسماوية                 
  .»الثالث

رؤية  «وقدمت مجموعة من األدباء والمفكرين والعلماء قبيل المؤتمر الصحافي لشيخ األزهر ورقة حول            
، شارك في وضعها الرئيس السابق للجامعة اإلسالمية بباكستان حـسن           »االزهر والمثقفين لمستقبل مصر   

  الشافعي، والمفكر اإلسالمي وعضو مجمع البحوث
اإلسالمية أحمد كمال أبو المجد، ومصطفى الفقي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكال وجالل احمد امين               

  .ون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضلوجابر أحمد عصفور والروائي
تحديد المبادئ الحاكمة لفهم عالقة االسالم بالدولة فـي المرحلـة           «واضاف الطيب ان الوثيقة تهدف الى       

االلتـزام بمنظومـة    «، وتشدد على    »الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية       
األساسية في الفكر والرأي، مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والمرأة والطفل، والتأكيد علـى              الحريات  

، وعلى ضرورة   »مبدأ التعددية واحترام األديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع          
التخوين واستغالل الدين   االحترام التام آلداب االختالف وأخالقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير و         «

واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والـدعوات               
وجوب اعتماد الحوار المتكـافئ واالحتـرام       «كما تؤكد الوثيقة على     . »العنصرية جريمة في حق الوطن    

لشعب المختلفـة، مـن دون أي تفرقـة فـي الحقـوق             المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات ا       
  .»والواجبات بين جميع المواطنين

تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية، ومواجهـة االسـتبداد        «ودعا علماء األزهر والمثقفون في الوثيقة إلى        
دية ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، بما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته فـي الجوانـب االقتـصا               

والبرامج االجتماعية والثقافية واإلعالمية على أن يأتي ذلك على رأس األوليات التي يتبناها شـعبنا فـي            
  .»نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجدية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً

قالل مؤسسة األزهر، وعودة    من جهة اخرى، شدد شيخ االزهر على ضرورة العمل من أجل تحقيق است            
هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ األزهر باالنتخاب، والعمل علـى تجديـد منـاهج                

ليسترد دوره الفكري األصيل، وتأثيره العالمي في مختلف األنحاء واعتبـار األزهـر             «التعليم األزهري   
  .»مه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثةالجهة المختصة التي يرجع إليها في شؤون اإلسالم وعلو

  21/6/2011، السفير، بيروت
  

  دول االتحاد األوروبي ستصوت منفردة على الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة: آشتون .71
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ـ              :  دبي  27أكدت كاترين آشتون، منسق السياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبـي، أن الـدول الـ
التحاد ستصوت منفردة في حال لجوء الفلسطينيين من جانب واحد إلـى األمـم المتحـدة                األعضاء في ا  

  .لالعتراف بدولة المستقلة
اإلخبارية بثتهـا مـساء     " العربية"وقالت آشتون، منسق عام االتحاد األوروبي، في مقابلة خاصة مع قناة            

مم المتحدة وعرض هذا القـرار أم ال،        ال نعرف بعد ما إذا كان الفلسطينيون يريدون التوجه لأل         : "االثنين
وإن حدث ذلك فإن الدول األعضاء ستقرر بشكل فردي موقفها سواء في مجلـس األمـن أو الجمعيـة                   

 وعلى رد كـل     ،، الفتة إلى أن األمر يعتمد على القرار الفلسطيني وحده         "العمومية للرد على هذه الخطوة    
  .دولة على حدة

وبي للضغط اقتصاديا على إسرائيل لوقف االستيطان والحفـاظ علـى           وحول إمكانية لجوء االتحاد األور    
القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات التوسع االستيطاني المستمر، أكدت آشتون أن موقـف              
االتحاد األوروبي من عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية بموجب القانون الدولي واضح ولـن يتغيـر،               

بضرورة أن تجمع االتحاد بالفلسطينيين واإلسرائيليين عالقات جيـدة، وأن االتحـاد            معربة عن اعتقادها    
  . يدفع نحو تعزيز تلك العالقات مع الطرفين في سياق دفع مفاوضات السالم

عندما نناقش في البرلمان األوروبي يتضح أنه ليس لدى األعضاء رغبة فـي الحـوار مـع                 : "وأضافت
، معربة عن اعتقادها بأن هذه مسالة مهمة فيمـا          "لى األقل كمبدأ مسبق   إسرائيل بدون بدء المفاوضات ع    

  .يتعلق بدفع المفاوضات
21/6/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
  سيكون دائما في صدارة اعتبارات سياستنا الخارجية" إسرائيل" أمن :أوباما .72

 مؤكـدا   "إسـرائيل "ـوي ل طمأن الرئيس األمريكي باراك أوباما متبرعين يهود إلى انه مؤيد ق           :واشنطن
الروابط الوثيقة بين الواليات المتحدة والدولة اليهودية لكنه أوضح أيضا ان التغيرات في الشرق االوسط               

  .ستتطلب نظرة جديدة إلى المنطقة
 شخـصا  80 الذي ضـم حـوالي   ،وقال أوباما في حفل لجمع التبرعات لحزبه الديمقراطي مساء االثنين    

ينبغـي  .  إلى هذا المشهد الجديد بعيون جديدة      االيات المتحدة وإسرائيل ان تنظر    سيتعين على كل من الو    "
  ."أال نكتفي بمواصلة عمل نفس االشياء التي نقوم بها اآلن
االمريكيون الـداعمون لعالقـات قويـة بـين       (وقال في حفل العشاء يوم االثنين الذي استضافته جماعة          

 عاما في دعـم أمـن       25وقت على أي ادارة اخرى على مدى        ان ادارته تف  ) الواليات المتحدة وإسرائيل  
  .إسرائيل

أهم رسالة اوجهها اليكم جميعا هنا الليلة هي انـه حتـى            "واضاف أوباما قائال وسط تصفيق الحاضرين       
ونحن نحاول التغلب على ما سيكون وضعا صعبا ومتحديا جدا على مدى االثني عشر شـهرا القادمـة                  

القادمة والعقد القادم هو ان المبدأ الذي ال مفـر منـه ان الواليـات المتحـدة                 واالربعة والعشرين شهرا    
  ."وإسرائيل سيكونان دائما حليفين وصديقين راسخين

أمن إسرائيل سيكون دائما في صدارة االعتبارات فيما يتعلق بكيفية ادارة أمريكا لـسياستها              "وقال أوباما   
اننا نتشارك معنا فـي     . انها دولة ذات ديمقراطية قوية    . وثقإسرائيل هي حليفنا وصديقنا اال    ... الخارجية

  ."قيمنا ونتشارك معنا في مبادئنا
21/6/2011، وكالة رويترز لألنباء  

  
  تبحث الوضع المالي للوكالة وخدمات الالجئين" استشارية األونروا" .73
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يا للدفاع عن حق العودة     تنظر استشارية األونروا في مذكرة رفعتها اللجنة العل       :  نادية سعد الدين   –عمان  
األردن، تتضمن مطالب الالجئين وتمسكهم بالوكالة، وبحق العودة إلـى أرضـهم            / لالجئين الفلسطينيين 

بحق " القاضي   194، وفق القرار الدولي     1948وديارهم التي هّجروا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي العام         
  ".العودة والتعويض

ديد في خدمات الوكالة، ما انعكس سلباً على أوضاع الالجئين وزاد من            التراجع الش "وحذرت المذكرة من    
سوء حالتهم، وأوحى لهم بأن هناك توجهاً لدى بعض الدول المانحة إلنهاء الوكالة وتسليم خدماتها للدول                

  ".المضيفة، استجابة للضغوط الصهيونية التي تمارس عليها حالياً
تيجة إلغاء األونروا الممهدة إلسـقاط القـرارات الدوليـة ومنـع         االحتالل اإلسرائيلي يدرك ن   "وقالت إن   

مساعي االحتالل لوقف التبرعات عن الوكالـة أو        "، مبينة   "المساعدات اإلنسانية وتثبيت برنامج التوطين    
  ".تخفيض حجمها

، مؤكدة  "194بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار          "وطالبت المذكرة   
تمسك الالجئين بالوكالة ورفض محاوالت إنهاء عملها أو وقف عملياتها، وتخفيض برامجها للمحافظـة              "

على األبعاد السياسية والقانونية واإلنسانية لقضية الالجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم حل قضيتهم بعودتهم              
  ".إلى ديارهم

الوكالة وعدم تسييسها، في ضوء النمو السكاني لالجئـين         الدول المانحة لمواصلة التزاماتها بدعم      "ودعت  
سنوياً من عددهم، والتطور الخدماتي وظـروف االحـتالل والحـصار            % 4الفلسطينيين، الذي يتجاوز    

  ".اإلسرائيلي الجائر
إلزامية مساهمات الدول المانحة وليست تطوعية، وعدم تحويـل المـساعدات المقدمـة             "ورأت ضرورة   
  ".ا إلى مشاريع محددة تديرها السلطة الفلسطينية أو غيرها ضمن شروط معينةلصندوق االونرو
للتقليصات الحالية التي بدأت إدارة األونروا بتطبيقها على حساب الخـدمات األساسـية             "وأعلنت رفضها   
 إلحياء لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بدل الحديث عن هيئة دوليـة جديـدة    "، داعية   "المقدمة لالجئين 

  ".تعمل على تسوية قضية الالجئين تنشأ بموجب بروتوكول يقره المتفاوضون
حضور ممثلين عن الالجئين الفلسطينيين من مناطق العمليات الخمـس          "إلى  " استشارية األونروا "ودعت  

  ".الجتماعاتها ولو بصفة مراقب للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة باألونروا وخدماتها ورسم سياستها
21/6/2011، د، عّمانالغ  

  
   االستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي:الخارجية الفرنسية .74

حيال موافقـة إسـرائيل     » القلق البالغ « أعربت وزارة الخارجية الفرنسية امس عن        ):أ ف ب  ( –باريس  
سـتئناف  على توسيع ألفي مسكن للمستوطنين في القدس الشرقية، داعية اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى ا            

  .مفاوضات السالم
االستيطان غير شرعي   : موقفنا ثابت «: وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو خالل لقاء مع الصحافيين         

ندعو الفرقـاء إلـى     «: وأضاف. »في نظر القانون الدولي، إن في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية           
وزيـر الخارجيـة    ( المبادرة الفرنسية المقدمة من      استئناف المفاوضات على قاعدة المبادئ التي تضمنتها      

عباس خـالل   ) الرئيس محمود (نتانياهو و ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (آالن جوبيه إلى    ) الفرنسي
زيارته األخيرة للشرق األوسط، وإلى االمتناع عن الخطوات األحادية التي تنسف الثقة الالزمة الستئناف              

  .»هذه العملية
21/6/2011، لندنالحياة،   

  
  افتتاح مشروع بتمويل فرنسي لتنقية المياه في غزة .75
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افتتح، أمس، في رفح بجنوب قطاع غزة مشروع لتنقية المياه مولته فرنسا في إطار إعـادة                : )ب.ف  .أ  (
 ينـاير   / و كانون الثـاني    2008 ديسمبر   / عليه بين كانون األول    "اإلسرائيلي"إعمار القطاع بعد العدوان     

مـشروع  “دشن القنصل العام لفرنسا في القدس فريديريك دوزانيو هذا المشروع تحـت اسـم               و .2009
وقال بيان للقنصلية إن الوكالة الفرنسية للتنمية مولت القسم االكبر من المـشروع              .”توسيع شبكات التنقية  

  ." ألف يورو500مساعدة قيمتها "عبر 
21/6/2011، الخليج، الشارقة  

  
   2أسطول الحرية  لتمرير بالتدخل يطالبون حكومتهم" 2الحرية أسطول "ي أيرلنديون يشاركون ف .76

الدولي لنقل مساعدات إلـى     " 2الحرية  أسطول  "دعا ناشطون أيرلنديون يشاركون في      : ) ف ب  أ (– دبلن
  . من أجل السماح بعبور السفن إلى القطاع"إسرائيل"قطاع غزة حكومة بالدهم إلى التدخل لدى 

) 2الحرية  (، في سفن أسطول     )الحرية" (ساوارس" ناشطا أيرلنديا على متن السفينة       25وسيشارك حوالي   
 بلدا إلى قطاع غـزة بحـسب المنظمـين          20الذي يضم اثنتي عشرة سفينة تنقل مواطنين من أكثر من           

  .األيرلنديين
21/6/2011، الشرق، الدوحة  

  
  "2س مارون را"وتخشى .. الجماعات األصولية متخوفة من "اليونيفيل" .77

ـ    : جعفر العطار  » قوات الطوارئ الدولّية المعـّززة    «أن قيادة   » السفير«كشف مصدر دبلوماسي غربي ل
، قد تلقت معلومات تكشف عن نية مجموعات أصولية باستغالل الواقع الـسياسي اللبنـاني               )»اليونيفيل«(

 جنوب نهر الليطاني    من» كاتيوشا«، إلطالق صواريخ من نوع      )بعد والدة حكومة نجيب ميقاتي    (الجديد  
باتجاه المستوطنات الشمالية، بغية تحويل المناورة اإلسرائيلية الحالية ـ والتي تبلغ ذروتها غداً ـ إلـى    

يصبح ال مناص من الـرّد      (مشروع هجومي، أو مصدراً لعملية وقائية محرجة للجيش اللبناني والمقاومة           
  ).على نتائجها

فاراً غير معلن للمقاومة يتزامن مع إجراءات وقائية اتخذها الجـيش           وفي حين تشهد الحدود الجنوبية استن     
من التهاون في ما يتعلق باإلجراءات التي أعقبـت حادثـة           » اليونيفيل«اللبناني، فقد حذّرت جهات أمنية      

الرميلة، والتي استهدفت الكتيبة اإليطالية قبل أكثر من ثالثة أسابيع، خصوصاً إثر رصد اتصاالت جرت               
  .»فتح اإلسالم«وز ينتمون الى مجموعات أصولية، وبالتحديد الى بين رم

21/6/2011، السفير، بيروت  
  

   أخطبوط مالي عالمي؟"غولدمان ساكس" .78
  الرحمن أياس عبد

، المصرف العالمي لالستثمار الذي يتخذ من نيويورك مقراً، "غولدمان ساكس"كثيرون هم الذين وصفوا 
وال يشذ ويليام دي . ى أي مكان تقريباً في العالم يوجد فيه مال ليسحبهبأنه أخطبوط مالي، يمد أذرعه إل

عن القاعدة، وإن بدا عمله النقدي أهدأ نبرة مقارنة )  صفحة658(كوهان، في تأريخه الضخم للمصرف 
بمنتقدين كثيرين للمصرف، خصوصاً منذ بدء أزمة المال العالمية، وأكثر شموالً من مقاربات مشابهة 

  .كثيرة
إن ) دار دابلداي ("كيف تمكن غولدمان ساكس من حكم العالم: المال والسلطة"قول في مطلع كتابه ي

رمز للسلطة العالمية غير القابلة للتغيير والعالقات التي ال يوازيها شيء، وهي سلطة "المصرف 
انه كيفية تأثير وعالقات يستغلها غولدمان ساكس من دون حياء لمنفعته الذاتية، وال يأخذ كثيراً في حسب
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لكن هذه الجملة تبدو األقسى في الكتاب كله، الذي سرعان ما يتخذ مساراً . "نجاحه في سائر الناس
  .1869سردياً ونقدياً سلساً لمعظم المحطات التي مر المصرف بها منذ تأسيسه عام 

بير "مار اآلخر،  حول انهيار المصرف العمالق لالستث"بيت أوراق اللعب"وبعد شهور على صدور كتابه 
 / قبل أشهر من بدء األزمة في أيلول"جاي بي مورغان تشايس"، الذي اشتراه منافس له هو "ستيرنز
الجبل "، يتولى مهمة أكبر بكثير يقول إنه اعتبرها هو وناشره حين اتفقا على وضع الكتاب 2008سبتمبر 

  ."التالي الذي كان ينبغي علينا تسلقه
، 2010 أبريل / ما بين تأسيسه ونيسان"غولدمان ساكس"فالعمل يروي سيرة وهي مهمة كبرى بالفعل، 

تاريخ جلسات االستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، التابعة لمجلس الشيوخ، التي 
ترأسها عضو المجلس الحاد الطباع، الديموقراطي كارل ليفين، واستجوبت أبرز المديرين التنفيذيين في 

  .صرفالم
العائالت اليهودية : جماعتنا"، مثل "غولدمان ساكس"ويعتمد كوهان على كتب مهمة استعرضت تاريخ 

) 1954( لجون كينيث غالبريث "الركود الكبير"و) 1967( لستيفن برمنغهام "الكبرى في مدينة نيويورك
اول السنتين ، بيد أنه حين يتن)2008( المرجعي في تاريخ المصرف لتشارلز إيليس "الشراكة"و

الماضيتين من تاريخ المصرف، وهي مرحلة غير مؤرخ لها جيداً، يعتمد على وثائق، منها كثير غير 
منشور، تسلط ضوءاً على السندات المدعومة برهون، وهي أدوات مالية غامضة كانت في صلب 

ويعود .  منها"غولدمان ساكس"األزمة، وعلى انهيار محاسبة الشركات، وعلى أضرار األزمة التي نجا 
  .إلى رسائل إلكترونية محرجة لمرسليها ومتلقيها

غولدمان " و"فاينانشيال تايمز" جائزة كتاب السنة االقتصادي من 2007وعلى رغم أن كوهان نال عام 
 وهو مصرف أميركي عمالق لالستثمار ،"الزارد" الذي أرخ لـ"آخر األقطاب الماليين" عن كتابه "ساكس

 وحتى اضطراره إلى تنفيذ إصدار عام ألسهمه 1848لبورصات منذ تأسيسه عام ظل غير مدرج في ا
 بسبب خالفات بين مالكيه ومديريه، تمكن من طرح أسئلة مربكة على مديرين تنفيذيين 2005عام 

. حاليين في المصرف، خصوصاً لويد بالنكفاين، المدير التنفيذي األول الحالي ورئيس مجلس اإلدارة
 في تفاصيل كثيرة حول هؤالء، مثل قدرة بالنكفاين على أداء أغانٍ من برامج تلفزيونية وينهمك المؤلف

  .فكاهية تعود إلى السبعينات
وتشمل المقابالت وزير الخزانة السابق هنري بولسون الذي انفجرت األزمة العالمية في وجهه، 

 في فضيحة تداول، 1985ام وروبرت فريمان، المسؤول السابق عن التحكيم في المصرف الذي ِديَن ع
بيد . "وول ستريت جورنال"وأصر في الكتاب على أنه ضحية تقارير صحافية ملفقة صدرت في صحيفة 

أن المعلومات األبرز تصدر عن أشخاص قابلهم كوهان وأصروا على عدم كشف أسمائهم، فالمديرون 
  .كل حذر ولو لم يخُل من لباقةالتنفيذيون في المصرف الذين وافقوا على كشف أسمائهم تحدثوا في ش

: "غولدمان ساكس"يقول مستثمر في قطاع الملكية الخاصة، رفض كشف اسمه، عن األعمال الحالية لـ
فحين . يعتبرون المعلومات التي يجمعونها من أعمال زبائنهم ملكهم، فيتداولون بها، في كل بساطة"

وه عن األعمال المعنية، يأخذون المعلومات يعملون على صفقة مع زبون، ويعرفون كل ما يجب أن يعرف
هذه وينقلونها عبر مؤسستهم، ويستخدمونها في المضاربة في وجه الزبون نفسه وزبائن آخرين، وهكذا 

ال أفهم  ":، كما يحلو لكثيرين أن يسموه، مضيفاً"تداوالً داخلياً"ويرفض المتحدث اعتبار ذلك . "دواليك
  ."كيف يكون هذا األمر قانونياً

 من مؤسسة مكرسة لخدمة الزبون "غولدمان ساكس"ويطرح كوهان السؤال ذاته حين يكتب عن انقالب 
تحول مصدرها األول للربح من ": ويقول. إلى واحدة تبغي خدمة مصالحها الذاتية قبل أي شيء آخر

محددة، العمل المصرفي إلى التداول، وتتعمد المؤسسة الغموض في شأن طرق التداوالت، وأمكنتها ال
ويثير الكاتب مسألة إعادة تمويل الرهون من مالكي . "وكذلك مصادر األرباح، وهو أمر ذو أهمية موازية
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جعلت محفظة "، فيقول إن إعادة التمويل 1986 و1985المنازل حين انهارت أسعار الفائدة عامي 
عت بدالً من أن تزداد، كما غولدمان ساكس من السندات المدعومة برهون تُسدد باكراً، لكن قيمتها تراج

  ."هو متوقع حين تنهار أسعار الفائدة
 "الشراكة"وإذ يجيب كوهان عن أسئلة كثيرة، تبقى أسئلة كثيرة أيضاً معلقة منذ طرحها إيليس في كتابه 

فالغموض ال يزال يكتنف سر تمكن المصرف .  حين صدوره"غولدمان ساكس"الذي عد أبرز تأريخ لـ
  طائلة في مجاالت كثيرة، والطريقة التي اتبعها ليصل إلى موقعه الحالي كمصرف من تحقيق مكاسب 

  
ويبقى . قيادي في قطاع العمل المصرفي االستثماري، بارع إلى درجة يعترف له بها حتى أشرس منتقديه

  ."هل يستطيع غولدمان ساكس االستمرار في تفوقه؟": السؤال األبرز
  21/6/2011الحياة، لندن، 

  
   وتقصير العرب والمسلمينىاألقص .79

   غوشةإبراهيمالمهندس 
في الثلث االول من شهر حزيران الحالي تعرض المسجد االقصى القتحامات من اليهود المتعصبين ومن               
جيش االحتالل في فترة ما يسمى عيد التوراة، ولعدة مرات، ولوال شباب بيت المقدس، وشباب الحركـة                 

جدوا من يواجههم ومن يدافع عن مسرى الرسول صـلى اهللا عليـه              لما و  84االسالمية في مناطق الـ     
وسلم وعن قبلة المسلمين االولى، وطبعاً يدخل هؤالء االوباش الحاقدون على العرب والمـسلمين تحـت                

  ·حماية الجيش الصهيوني وبرفقة نواب الكنيست احياناً
، كما يرافقهـا حفريـات      7/6/1967هذه االقتحامات لم تتوقف منذ احتالل الجيش الصهيوني للقدس في           

تحت اساسات المسجد االقصى وبناء كنس يهودي أسفله وحوله زاد عددها عن العشرات، وكذلك توسيع               
منطقة حائط البراق الذي يعتبر جزء ال يتجزأ من حائط االقصى الغربي وبعد تدمير حي المغاربة بعـد                  

  ·م1187قدس على يد السلطان صالح الدين عام االحتالل مباشرة وتهجير سكانه المرابطين منذ تحرير ال
 27وقد تمت هذه االنتهاكات ايضاً في شهر رجب الذي يحتفل المسلمون فيه بعد حوالي اسـبوع بليلـة                   

  ·رجب بذكرى االسراء والمعراج
تتم هذه االنتهاكات لحرمة المسجد تحت تغطية اعالمية مقصودة او غير مقصودة بأن اليهـود قـد أدوا                  

في باحات او ساحات المسجد االقصى مع ان هذه الباحات او الساحات هي جزء ال يتجزأ عن                 صلواتهم  
 دونماً جميعها تـسمى  144المسجد القبلي وعن مسجد قبة الصخرة المشرفة، ومن ضمن ارضٍ مساحتها            

المسجد االقصى والدليل ان المسلمين كانوا يغطون هذه المساحة في صالة يوم الجمعة بنـصف مليـون                 
  ·صٍل قبل احتالل حزيران المشؤومم

مما يحز في النفس ان ردات الفعل او التضامن مع المسجد االقصى ومع المرابطين في القدس بـصورة                  
فعالة شبه معدومة سواء من االنظمة العربية او االسالمية التي لها اعتراف بالكيان الغاصب او غيرهـا،                 

كي واالوروبي وغيره لو قام بعض العرب او المـسلمين          ونتساءل ماذا يكون رد الفعل اليهودي واالمري      
  باقتحام كنس يهودية في المغرب او تونس او مصر او تركيا او غيرها ؟؟

بعد انتفاضة الشباب الفلسطيني والعربي االخيرة واقتحامهم للحدود المحتلة بصدورهم العارية فان أملنـا              
ن تم تدريبه وتسليحه جيداً بتحرير فلسطين والقدس مـن          باهللا كبير بأن هذا الجيل الشاب قادر باذن اهللا ا         

رجس المحتلين، وعودة هؤالء الصهاينة الى بالدهم التي جاءوا منها مثل روسـيا وامريكـا واوروبـا                 
  !وغيرها كما نطقت بذلك تلك العجوز االمريكية الشجاعة هيلين توماس 

  20/6/2011، المجد، األردن
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   آخَرالمصالحةُ معلّقةٌ حتى إشعارٍ .80
  هاني المصري

ما الذي تغير منذ الثالثاء الماضي حين انتهى اجتماع وفدي فتح وحماس باإليحاء إلـى اسـتبعاد سـالم                   
  فياض، واالتفاق على عقد اجتماع حاسم يوم الثالثاء، لإلعالن عن رئيس الحكومة؟

فاف بـالعقول، ألن    إن تأجيل االجتماع إلى أجل غير مسمى ال يرجع إلى ارتباطات الرئيس، فهذا اسـتخ              
  .الرئيس وافق على االجتماع قبل تحديده، ومفترض أال يوجد لديه شيء أهم من المصالحة

لقد طرأ شيء جعل االجتماع يتأجل، وإذا طالعنا الصحف ووكاالت األنباء، وبحثنا خلف الكواليس نجـد                
  .أن هناك ثالثة أحداث، يمكن أن تكون قد ادت إلى تأجيل عقد االجتماع

قدوم ديفيد هيل ودينس روس المبعوثين عن الرئيس األميركي اللذين أكدا علـى رفـض               : ث األول الحد
اتفاق المصالحة والتوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، ووسط تسريب معلومات عـن تقـديم ضـمانات                

ه الستئناف  أمريكية للفلسطينيين لتشجيعهم على استئناف المفاوضات، بينما أعاد الرئيس تأكيده على تأييد           
المفاوضات على أساس المبادرة الفرنسية ومبادئ أوباما، وأي مبادرة تستند إلى إقامة الدولة الفلـسطينية               

  . مع تبادل لألراضي1967على أساس حدود 
تهديد وزير المالية اإلسرائيلي بأن إسرائيل ستمتنع عن تحويل العائـدات الفلـسطينية إذا              : الحدث الثاني 

أنه سيوصي حكومته باالمتناع بشكل كلي عن تحويلها بعد ذلك، وكمـا قـال أيـًضا                شكلت الحكومة، و  
، "ال يمكن إلسرائيل أن تتعامل مع حكومة تشارك حماس فيها أو فـي تـشكيلها              : "مسؤول إسرائيلي كبير  

إن تنفيذ هـذا التهديـد سـيمنع تـسديد          : "األمر الذي جعل المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى القول        
  ".كومة للرواتب؛ ألن ثلثي موازنة الرواتب تعتمد على هذه العائداتالح

استمرار تمسك الرئيس بتعيين سالم فياض، حيث كان هناك تقدير بـأن حمـاس سـتقبل             : الحدث الثالث 
بفياض في لقاء القمة ، وجاء ما يؤكد تمسك حماس بالقرار الصادر عن مكتبها السياسي الرافض لتعيين                 

  .تأجيل االجتماع أقل سوًءا من فشله وما يمكن أن يؤدي إليهفياض، وبالتالي 
إن القضية أكثر تعقيًدا مما تبدو عليه، من سالم فياض أو تسمية رئيس الحكومة، ألنها مرتبطة بالتسوية                 
والجهود المبذولة الستئناف المفاوضات، وبقبول أو عدم قبول الحكومة الفلسطينية القادمة لشروط اللجنة             

  .الرباعية
لقد كنت دائما أعتقد وزادت قناعتي حاليا بأن تحقيق المصالحة مرتبط بالمفاوضات أكثر من أي شـيء                 
آخر، فإذا كانت هناك مفاوضات فمن الصعب جدا أن يكون هناك مصالحة؛ لذا تحقق اتفاق القاهرة بعـد                  

وعنـدما نـشطت    الثورات العربية، والحراك الشبابي، ووقف المفاوضات وفشل المساعي السـتئنافها،           
  .الجهود الستئنافها بدأت المصالحة تترنح، وكأنها أصبحت في مهب الريح

طبًعا، القيادة الفلسطينية أرادت المصالحة ألسباب كثيرة من ضمنها خدمة خيار المفاوضات والبحث عن              
حـو  التسوية، سواء إذا استمر وقف المفاوضات، ألن المصالحة تزيد من فرص نجاح التحرك السياسي ن              

األمم المتحدة، أو إذا استؤنفت وذلك لسحب الذريعة اإلسرائيلية بعدم وجود شريك فلسطيني، وهذا يتطلب               
مرونة كبيرة من حماس حدها األدنى الموافقة على التزام حكومة الوفاق الوطني بشروط اللجنة الرباعية،               

  .وقبول رئيس للحكومة مقبول دولًيا
المركزية لحركة فتح وفقًا ألحد الرواة إن الحكومة القادمة ستقاطع بنسبة           لقد قال الرئيس أبو مازن للجنة       

إذا كان فياض رئيًسا لها، وهذا النسبة سترتفع أكثر في حال كان رئيس الحكومة شخًصا آخر غير                 % 50
  .فياض

أشدد على أن مسألة الخالف على سالم فياض ليست سوى قمة جبل الخالف، فجوهر الخالف يدور حول                 
فالمصالحة لم تستند إلى أساس صـلب  . ار السياسي، وااللتزام بمسار أوسلو وشروط اللجنة الرباعية المس

من االتفاق السياسي، وعلى أسس تجديد النظام السياسي الفلسطيني، بل بـدت وكأنهـا هبطـت علـى                  
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هـي  األطراف المتنازعة من السماء، وهم غير مستعدين لها، فجاءت مصالحة دون إنضاج لشروطها، و             
أشبه بالتعايش مع االنقسام والبرامج المختلفة كما يدل عدم االتفاق على البرنامج السياسي، واالتفاق على               

  .تأجيل الملف األمني إلى ما بعد االنتخابات القادمة
منذ توقيع اتفاق المصالحة قلنا وكتبنا وحذرنا بأن غياب المضمون السياسي لغم قد ينفجر في أي لحظة،                 

  .جر أو على وشك االنفجار قبل تشكيل الحكومةوها هو ينف
فإذا التزمت الحكومة بشروط اللجنة الرباعية ووافقت على استمرار التنـسيق األمنـي وتـم اسـتئناف                 
المفاوضات، ليس مهما من هو رئيس الحكومة، حتى لو كان إسماعيل هنية رئيسها سـتحظى بـالقبول                 

ية وأوقفت التنسيق األمني ولم تستأنف المفاوضات، لـن يـتم    وإذا لم تلتزم بشروط اللجنة الرباع     . الدولي
تحويل العائدات وستوقف المساعدات أو جزء أساسي منها حتى لو كانـت الحكومـة برئاسـة فيـاض                  

  .ومشاركة أكثر الفلسطينيين اعتداال
مشاركتها لم يشفع لحركة حماس ولم يقلل من مستوى المعارضة األميركية واإلسرائيلية التفاق القاهرة ول             

في السلطة أنها وافقت على تشكيل حكومة غير سياسية من المستقلين، دون مشاركة أعضاء منها، ولـم                 
يساعد على ذلك حتى منح مشعل مهلة جديدة للمفاوضات مدتها عام كامل، وحديث موسى أبو مـرزوق                 

ار، وكذلك موافقتها   عن تأييد حماس لتشكيل حكومة مقبولة من الغرب واللجنة الرباعية وال تخضع للحص            
لماذا ال توافق على سالم فياض أو محمد مصطفى أو أي           : على تهدئة مفتوحة، وهنا يبرز سؤال لحماس      

رئيس حكومة يحظى بالقبول الدولي ما دامت ال تطرح مسألة الحاجة الملحة لتغييـر المـسار واختيـار                  
 االتفاق يمكنها من االحتفاظ بالسيطرة      مسار جديد قادر على تحقيق األهداف الوطنية، وما دامت تعتقد إن          

على قطاع غزة حتى إشعار آخر، فمثل هذا االتفاق ال يؤدي إلى مصالحة حقيقية قـادرة علـى إنهـاء                    
  .االنقسام حتى لو تم تشكيل الحكومة وعقد اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة اجتماًعا أو أكثر

عتراف بحق إسـرائيل فـي الوجـود، وااللتـزام          إن المطلوب من حماس هو رفع الراية البيضاء، واال        
باالتفاقات السياسية واألمنية واالقتصادية، ونبذ العنف واإلرهاب، وإال ستبقى ضمن قائمـة المنظمـات              

  .اإلرهابية وخارج السلطة الفلسطينية المعترف بها دولًيا
ـ              دمها حكومـة نتنيـاهو     ما سبق ال يعني أن المفاوضات ستستأنف قريبا، فالشروط اإلسرائيلية التـي تق

ورفضها لكل الجهود والمبادرات الرامية الستئناف المفاوضات يجعل من المستبعد استئنافها، ولكنه يعني             
أن السياسة االنتظارية الفلسطينية ال تزال تراهن رغم وقف المفاوضات على استئنافها، غير مدركة بمـا                

لهاة لتدخل في ملهاة أخرى، وما أدى إليه ذلك مـن           فيه الكفاية أن السياسة الفلسطينية كانت تخرج من م        
  .إضاعة وقت ثمين جًدا استغلته إسرائيل بخلق المزيد من الحقائق االحتاللية على األرض

، إلى ملهاة الرهـان علـى اإلدارات األميركيـة          1993فمن ملهاة المفاوضات الثنائية المستمرة منذ عام        
لة تحت االحتالل كطريق بديل عن المفاوضات، إلـى االسـتعداد           المتعاقبة، إلى ملهاة بناء مؤسسات الدو     

  ".اللجوء إلى األمم المتحدة"للدخول في ملهاة جديدة عنوانها 
إّن االحتالل الرازح على أرض فلسطين واختالل موازين القوى هما من يمنعا قيام الدولة علـى األرض                 

ينية جديدة قادرة على توحيد الفلسطينيين جميًعا،       وبدون إستراتيجية فلسط  . وإحقاق بقية الحقوق الفلسطينية   
ووضع طاقاتهم وجهودهم وفصائلهم وإبداعاتهم في مجرى واحد، ال يمكـن إنجـاز الحريـة والعـودة                 

  .واالستقالل مهما طال الزمن وغلت التضحيات
راتيجية، ألن  إن اللجوء إلى األمم المتحدة مهم إذا كان جزًءا من اإلستراتيجية الجديدة، وليس هو اإلسـت               

الدولة الفلسطينية لن تقوم في األمم المتحدة بل على أرض فلسطين، وما يمنع حصولها علـى العـضوية          
  .الكاملة في المنظمة الدولية هو الفيتو األمريكي المشهر ضدها في مجلس األمن

 شـديد، ولكـن     وعندما أطالب بإستراتيجية جديدة، ال أنكر أهمية إجراء دراسة جدية واعتمادها بعد تأنٍ            
  .بدون مسار جديد ال يمكن أن نخرج من السجن الذي نجد أنفسنا فيه منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى اآلن
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طبعا على السلطة أن تحسب ألف حساب قبل تشكيل حكومة وفاق وطني، مادام هنـاك احتمـال جـدي                   
 الواليات المتحدة األميركيـة     بوقف تحويل العائدات التي تجمعها إسرائيل، ومادام هناك احتمال بأن تقطع          

  .مساعداتها للسلطة وربما بعض الدول األوروبية كذلك
، 2008لماذا لم تستعد السلطة لهذا االحتمال؟ خصوًصا مع توقف المفاوضات منذ نهاية عام              : السؤال هو 

بإقامة إلى لحس وعده    .. وتراجع أوباما عن وعوده الواحد تلو اآلخر، من التراجع عن تجميد االستيطان           
وإذا كانت السلطة غير قادرة على تحمل قطع المـساعدات ووقـف تحويـل              . الدولة في أيلول هذا العام    

العائدات، فكيف تعلن وبشهادات دولية أنها أصبحت جاهزة إلقامة الدولـة، وأن االقتـصاد الفلـسطيني                
  مزدهر ونسبة نموه مرتفعة؟

 إلى األبد، أي تحت رحمة اتفاق أوسـلو         1999هت عام   هل نريد أن نبقى في المرحلة االنتقالية التي انت        
والتزاماته األمنية والسياسية واالقتصادية؟ أم آن االوان إلعالن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديـدة تبـدأ                
بإعالن انتهاء المرحلة االنتقالية ووقف العمل بااللتزامات، وتغيير المسار السياسي، بحيـث يعتمـد أوال               

سطينيين على أنفسهم وعلى توحيد شعبهم داخل الوطن وخارجه، وعلى تعزيز صـمود             على مراهنة الفل  
شعبهم، وإطالق مقاومة شاملة، وعلى استعادة الدعم العربي للقضية الفلسطينية الذي أصبح ممكنًـا بعـد                
الربيع العربي، وإطالق تحرك سياسي فاعل على مستوى العالم، حتى نصل إلـى وضـع يكـون فيـه                   

  !!لفا إلسرائيل، فعندها ستفكر باالنسحاب، وعندها ستفكر بتوقيع اتفاق سالماالحتالل مك
  21/6/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  العالقات اإلسرائيلية التركية ما بعد االنتخابات األخيرة .81

  عدنان أبو عامر
مـن  % 50، وحـصوله علـى      في تعقيبها على فوز الحزب التركي الحاكم في تركيا فـي االنتخابـات            

األصوات، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنها تأمل بتحسن العالقات بين الدولتين، رغم أنه ال تراودهـا                
ـ               للكرامـة  " غـضبته "الكثير من اآلمال إزاء ذلك، نظراً ألن فوز الحزب جاء على أرضية ما وصفته ب

ـ     سيع المؤسسات الدينية في الدولة، والحـد مـن         ، ودعوته لتو  )إسرائيل(الوطنية أمام أوروبا، ومعاداته ل
  .تدخل الجيش في الحياة العامة

المعروف تجاهها، ألنـه مـن      " أردوغان"وقد أعربت تل أبيب عن شكوكها في حدوث تغيير لدى موقف            
الجائز أن يفسر التأييد الشعبي الذي حصل عليه أنه تأييد لألسلوب الذي انتهجه حتـى اآلن، ومـن ثـم                    

هاج نفس السياسة، بما فيها تأييد قافلة المساعدات التي ستتجه إلى قطاع غزة، ورغـم ذلـك                 سيواصل انت 
على استعداد  ) إسرائيل(فليس من المستبعد أن تكون هناك مفاجآت، بأن يغّير أسلوبه، وعلى أي حال فإن               

  .لمواجهة جميع االحتماالت
من معهد أبحاث األمن القومي مـن فـرص         " داليا لندنشتراوس ."فيما قللت الخبيرة في الشؤون التركية د      

، ألن الوضع ما زال صعباً بين الدولتين، فـي          "اإلسرائيلية"تأثير نتائج االنتخابات على العالقات التركية       
ضوء أن اإلسرائيليين ليسوا مستعدين لالعتذار بشأن ما حدث مع سفينة مرمرة، بينما يطالـب األتـراك                 

  .باعتذار وتعويضات
االنتخابات التركية مسألة   : ، قائلة )إسرائيل(ن األسباب لعدم تغير العالقات إيجابياً لصالح        وذكرت جملة م  

داخلية، عدا عن أن رموز السلطة فيها لم تتغير، والوضع االقتصادي تحسن، والنـاتج الـوطني الخـام                  
ة والوضـع   ضاعف نفسه منذ تسلم الحزب الحاكم للسلطة أول مرة، وهناك تحسن كبير في البنية التحتي              
  .الصحي، والجماهير تشعر باالرتياح جراء قربهم في اآلونة الحالية أكثر من الشرق األوسط

قدر أن نتائج االنتخابات التركية مرهونة بمدى وصول تركيا         " ماتان دروري "الباحث في الشؤون الدولية     
االقتصاديات العشرة في   خالل عقد من الزمن، وتحولها إلى واحدة من أقوى          " قوة عالمية "إلى أن تصبح    
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العالم، وبناء بنى تحتية جديدة متطورة، وضمان تغطية طبية لجميع المواطنين، وانتهاًء بجعلها واحدة من               
، وهو  "2023تركيا  "المعروفة باسم   " أردوغان"أهداف السياحة الخمسة الكبرى في العالم، من خالل خطة          

  . النظر في توتر العالقات مع أنقرةما يحتم على صناع القرار في تل أبيب أن يعيدوا
ال يمكن التنكر لحقيقة أن الحكومة الحالية تبذل جهوداً كبيرة إلدخال الدين في المجتمـع، وأن                : ويضيف

اإلسالميين أصبحوا يسيطرون على عدد يزداد من مراكز القوة، حيث تنفق الدولة على مخيمات قـرآن                
  . األوالد في مؤسسات التربية، ال في المساجد فقطصيفية، ويلقون هذه الدورات التعليمية على

ـ              " اإلسـالم التركـي   "كما يزداد عدد النساء المحجبات الالتي يظهرن في الشوارع، رغم أن ما وصفه ب
يجري عليه تغيير لألحسن، ليصبح أقل تشدداً، ويتقارب مع المجتمع العلماني، ولم يعد من المخجـل أن                 

، فسيكون من العيـب     "أردوغان"ناك من يخافون من أنه إذا لم يكف جماح          تكون متديناً في تركيا، لكن ه     
  .أن تكون علمانياً في المستقبل غير البعيد

يمكنه أن يبتسم طوال الطريق باعتبار أن التاريخ سيكتب         " أردوغان"أما على الصعيد السياسي، فيرى أن       
بية، كما كانت قبل بضع مئات من السنين        عنه كمن نصب تركيا مرشحة محتملة لقيادة إقليمية للدول العر         

، عندما تسلم مهام منصبه للمـرة األولـى، لـم           2003في عصر اإلمبراطورية العثمانية، رغم أنه عام        
يصدق أنه في غضون أقل من عقد ستقدم تركيا للعالم معطيات مؤثرة، ألنه في الوقت الذي تنهـار فيـه     

 ديونها الخارجية، فإن تركيا قريبة من تغطية دينها في          الواليات المتحدة ودول غربي أوروبا تحت عبء      
  . لصندوق النقد الدولي2013

في التعامل  " أردوغان"كل ذلك بفضل سياسته البراغماتية الناجحة في ضوء الثورات العربية، حيث نجح             
 إذا نجحت   ، وبات يمتلك في جاروره كل الخيارات لليوم التالي، بحيث         "زعماء الغد "معها، ألنه انحاز إلى     

الثورات، فتركيا خاصته ديمقراطية، وإذا قام حكم إسالمي، فحزبه كذلك، أما إذا نجت األنظمة القائمـة                
  .حالياً، فهو مطمئن، ألن تركيا قوية، وال يمكن تجاهلها، هكذا إذن يحضر جواباً لكل خيار

 كانت علـى مـدى الـسنين        التباهي بنموذجه التركي، ألن تركيا التي     " أردوغان"استحق  : وتختم بالقول 
ـ                ديمقراطيـة  "مصدراً للشك في الشارع العربي، أصبحت بالنسبة له نموذجـاً لالقتـداء، ويعـرض كـ

  .، تجتذب الشباب العربي الثوري"إسالمية
  20/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   سم االغتياالت الصامتة؟"إسرائيل"أين تنتج  .82

  صالح النعامي
، جنوب شرق تل ابيب ، أكثر المنشآت األمنية سرية          "ريشون ليتسيون   " دينة  إنه المعهد البيولوجي في م    

في إسرائيل، والذي يفرض الكيان الصهيوني رقابة عسكرية مشددة على كل مادة إعالمية تتعلـق بـه،                 
لدرجة إن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تستقي المعلومات بشأنه من وسائل اإلعالم الغربية التي تعتمد على               

  . ادر خاصة داخل المعهد، وفي أوقات متباعدةمص
المرة الوحيدة التي سمح لإلعالم اإلسرائيلي بتناول ما يجري في المعهد، كانت الشهر الماضـي عنـدما                 
رفع أحد العاملين في المعهد، ويدعى أفيشاي كالين، على إدارة المعهد، أمام إحدى المحاكم اإلسـرائيلية،       

الين، قوله إنه ساهم في تطوير مرهم لوقاية الجلد من هجـوم بغـاز              حيث جاء ضمن حيثيات دعوى ك     
وتبين من خالل مضمون الدعوى وردود المعهد عليها الكثير من التفاصيل الالفتـة، المتعلقـة               . الخردل

  .بعمل المعهد ومجاالت عمله
ج محدد إلنتاج    من العلماء والفنيين، ويضم عدة أقسام، كل منها يتضمن خط انتا           300ويشغل هذا المعهد    

ومعظم هذه األقسام يتخصص في انتاج المواد البيولوجيـة ذات االسـتخدام            . أسلحة كيماوية وبيولوجية  
الحربي، مثل السموم التي تستخدم في عمليات االغتيال، حيث تم داخل هذا القـسم انتـاج الـسم الـذي                    
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اولة الفاشلة فـي اغتيـال رئـيس        في المح " كيدون  " استخدمته وحدة االغتيال في الموساد المعروفة بـ        
" هـآرتس   " ، كما كشفت عـن ذلـك صـحيفة          1997المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عام        

لكن ال خالف على إن أول استخدام لمنتوجات هذا المعهد في عمليات االغتيال كانت أواخر               . اإلسرائيلية
 بيغن لجهاز الموسـاد تـصفية وديـع         ، حيث أجاز رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق مناحيم       1977عام  

حداد، أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي كانت إسرائيل تتهمه بالمسؤولية عن عـدد مـن                 
" العمليات التي استهدفت إسرائيل، كان آخرها اختطاف طائرة ركاب إسرائيلية إلى العاصمة األوغنديـة               

ديث للصحافي اإلسرائيلي أهارون كالين فقـد تبـين         وحسب ما جاء في كتاب ح     . 1976، عام   "عنتيبي  
إلسرائيل أن حداد،الذي كان يقيم في بغداد، مولع بالشوكالته البلجيكية، لذا سعى الموساد لتصفية حـداد                
عبر دس مادة بيولوجية في هذا النوع من الشوكوالته،التي تقرر أن يقوم بنقلها مسؤول عراقـي، كـان                  

ويشير الكاتب أن هذه المادة البيولوجية أو السم قـد تـم            . ربطه عالقة بحداد  عميالً للموساد، وفي نفس ت    
وكانت آلية عمل السم تقوم على التأثير التدريجي على صـحة           . انتاجها ألول مرة في المعهد البيولوجي     

وبالفعل حدث تدهور علـى     . حداد، بحيث ال يموت فجأة فيتم الكشف عن هوية العميل واآللية المستخدمة           
 حداد، وتم نقله إلحدى مستشفيات ألمانيا الشرقية، حيث تم تشخيص مرضه كسرطان دم، وتـوفي                صحة

 عاماً إن سبب الوفاة هو السم، الذي انتج في المعهـد  32لكن تبين بعد  . 1978 مارس عام 28حداد في  
صماته عليها،  ويمكن القول إن الكثير من عمليات االغتيال التي لم يرغب الموساد في ترك ب             . البيولوجي

قد تمت بهذه الطريقة، بحيث يمكن القول إن الكثير من حوادث الوفاة التي تعرض لها أشخاص ترى فيهم                  
ويمكن القول أن المادة الـسامة      . إسرائيل خطراً عليها، قد تكون ناتجة عن تأثير أحد منتجات هذا المعهد           

 في دبي محمود المبحوح في شباط عام        التي استخدمها عمالء الموساد في حقن القيادي في حركة حماس         
  .، وأدت إلى وفاته، قد تم انتاجها في هذا المعهد2010

وتشير التفاصيل الجديدة التي نشرت عن المعهد أنه يضم قسم يعنى بانتـاج أمـصال مـضادة للـسالح             
لمقاومـة  ، والتي تخشى إسرائيل أن يقوم العرب وتنظيمات ا        "اإلنتراكس  " البيولوجي، وتحديداً جرثومة    

  .باستخدامها في أي مواجهة معها مستقبالً
ويعنى المعهد بتطوير القدرات الوقائية إلسرائيل في مواجهة حروب تستخدم فيهـا األسـلحة الكيماويـة                
والبيولوجية، حيث إن هناك قسم خاص يعنى بتطوير عقاقير تستخدم في تقليص األضرار الناجمة عـن                

لبيولوجي بتعاون وتنسيق كامل مع المؤسسة األمنية ممثلـة بـالجيش           ويعمل المعهد ا  . السالح الكيماوي 
واألجهزة االستخبارية، ويتم تحديد سلم أولويات االنتاج داخل المعهد بناء على حاجة الجيش واألجهـزة               

ويستدل مما تـم    . االستخبارية، وذلك في ضوء صورة التقدير االستراتيجي للمخاطر التي يتم استشرافها          
حتى اآلن إن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي وضعت في عين االعتبار إن دوالً عربية قد               الكشف عنه   

تستخدم الغازات، مثل الخردل في هجوم محتمل على إسرائيل قد أوعزت للمعهد منذ زمن بعيد بتطـوير                 
زات ويمكن القول إن إسرائيل سعت لتطـوير ردود علـى غـا   . مواد كيماوية تقلص من تأثير هذا الغاز     

ويعمل المعهد بتنسيق كامل وتام مع سالح الطب في الجيش اإلسرائيلي، حيث إن هذا السالح هو                . أخرى
ويعمل المعهد بتنسيق   . المسؤول عن استيعاب منتجات المعهد وتوفيرها للوحدات العسكرية حسب الطلب         
 بـشكل أساسـي عـن       تام أيضاً مع جهازي الموساد والشاباك، حيث إن هذين الجهازين هما المسؤوالن           

ونظراً ألن جهـازي الموسـاد وشـعبة        . معظم عمليات التصفية واالغتيال ضد أهداف عربية وإسالمية       
مسؤوالن عن جلب المعلومات االستخبارية، فيفترض أن يتعقبا بـرامج          " أمان  " االستخبارات العسكرية   

لتالي الطلب مـن لمعهـد تطـوير      التسليح غير التقليدية لدى العرب، وضمنها البيولوجي والكيماوي، وبا        
  .ردود على هذه البرامج

ولم يقتصر دور المعهد على توفير الوسائل القتالية في شقيها البيولوجي والكيمـاوي، أو تـوفير اللقـاح       
والعقاقير الالزمة لتقليص األضرار الناجمة عن استخدام سالح كيماوي أو بيولوجي من قبل العرب، بل               
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د في زيادة أرصدة إسرائيل من العمالت الصعبة، حيث ذكرت النسخة العبريـة             تعداه إلى توظيف المعه   
إن الواليات المتحدة دفعت للمعهد مئات الماليين من الدوالرات لتطوير لقـاح            " هارتس  " لموقع صحيفة   
، التي قامت جماعات محلية أمريكية بتطويرها وشرعت في استخدامها علـى        "االنتراكس  " ضد جرثومة   

والالفت إنه قد تم تجريب لقـاح مـضاد لالنتـراكس علـى جنـود      . دود في الواليات المتحدةنطاق مح 
" إسرائيليين، مما أدى إلى إصابتهم بإعاقات، وهذا ما جعل الكثيرين في اسرائيل يشككون فـي الـدوافع                  

قابل تـوفير   لعمل المعهد، حيث  إنه تمت المخاطرة بحياة الجنود لمجرد تحقيق أرباح مالية م             " األخالقية  
  .األمن لألمريكيين

ويضم المعهد قسم خاص بإجراء التجارب على الحيوانات، حيث يتم إجراء التجارب بشكل خاص علـى                
فقد رفـع عـدد     . وفي أحيان كثيرة يتم إجراء التجارب على البشر، وتحديداً الجنود         . الخنازير واألرانب 

 بعدما تبين إن قيادة الجيش سمحت بإجراء تجارب         كبير من الجنود دعاوي على وزارة الدفاع اإلسرائيلية       
عليهم لتجريب األمصال المضادة لالنتراكس، حيث أصيبوا بأمراض، وطالبوا الجيش بـاالعتراف بهـم              

وقد اتخذت هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي مؤخراً قراراً        . كمعاقي حرب وتقديم تعويضات مالية كبيرة لهم      
  .ى الجنود، وذلك تحت ضغط عوائل الجنود والرأي العامبعدم إجراء مثل هذه التجارب عل

ومن المعروف إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول دفيد بن غوريون هو الذي أمر ببناء المعهد البيولوج                
 وحتى العام   1948بناًء على توصية من عدد من العلماء اليهود، وطوال فترة حكمه التي امتدت من العام                

، التي تولى فيها الحكم موشـيه شـاريت، كـان بـن             1955-1953ترة بين عامي    ، باستثناء الف  1963
غوريون المسؤول المباشر األول عن المعهد البيولوجي، وكان الوحيد المسؤول عن كل صغيرة وكبيـرة              
فيه، حيث إن طاقم العمل كان ال يسمح ألحد باإلطالع على أي معلومة دون الرجوع لبن غوريون، حتى                  

، لدرجة إن طاقم المعهد لـم يطلـع         1955 و 1953رج الحكم في الفترة الممتدة بين عامي        عندما كان خا  
  . على البرامج التي كان يعكف على تطويرها1954شاريت عندما زار المعهد كرئيس للوزراء عام 

على الرغم من إن عدداً من العلماء قد تعاقبوا على رئاسة المعهد، في مطلع الخمـسينات مـن القـرن                    
ي، إال إنه يعتقد على نطاق واسع إن أكثر الرؤساء الذين تركوا بصماتهم على المعهد هو الـرئيس               الماض

الحالي أفيغدور شيفرمان، الذي يعتبر أكثر الشخصيات تأثيراً في عمل المعهد، والذي يعمل بشكل وثيـق                
ـ   . مع رؤساء الوزراء ووزراء الحرب وقادة األجهزة االستخبارية       ه شخـصية  ومن المعـروف عنـه إن

  .حازمة، لم يتردد في طرد علماء بسبب إشكاليات انضباطية
يتضح مما تقدم إنه في الوقت الذي تتم فيه مالحقة الكثير من الدول على بـرامج تـسلح غيـر تقليديـة          
متواضعة جداً مقارنة مع برامج التسلح غير التقليدي اإلسرائيلية، إال إن أحداً في العالم ال يحرك سـاكناً                  

  .ل ردع إسرائيل عن هذا السلوك، وهذا بكل تأكيد سيكون مدعاة لمواصلتها العدوان  العربدةمن أج
  20/6/2011، موقع الصحافي صالح النعامي

  
  تقويم مرحلي.. الثورات .83

  عاموس جلبوع
مرت نحو نصف سنة منذ بدأت الهزة في الدول العربية المختلفة، ولكننا أغلب الظن ال نزال في بـدايتها           

م يتوقع أحد اندالع هذه المواجهات الواسعة، ومن المعقول االفتراض بان المفاجآت سـتكون مـن                ل. فقط
  فما هي الصورة العامة التي ترتسم حاليا للهزة وآثارها؟. نصيبنا في المستقبل ايضا

االنظمة الثالثة التـي كانـت      . على المستوى السلطوي انتهى عصر استقرار االنظمة ذات الحكم المطلق         
امود الفقري الستقرار الشرق االوسط العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين كانـت مـصر                الع

السادات ومبارك؛ سوريا عائلة االسد والطائفة العلوية بمساعدة حزب البعث؛ وعـراق صـدام حـسين                
  .2003والطائفة السنية، والذي سقط بعد االجتياح االميركي في 
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 االستقرار ايضا نظام القذافي، الذي تمكـن مـن توحيـد شـطري ليبيـا                في هوامش المنطقة ساهم في    
حاليا في مصر فقط الحكم سقط حقا بعد أن خسر قاعدة القوة            . المختلفين، وكذا نظام علي صالح في اليمن      

تظاهرات ماليين الـشباب فـي      : »تحريروقراطية« االمنية في صالح ما كنت سأسميه        –لديه العسكرية   
 االمنية، ولكـن    –في سوريا الحكم لم يسقط بعد النه يبقي في يديه قاعدة قوته العسكرية              . ميدان التحرير 

ينبغي االمل في أن يصمد النظام الهاشـمي        . يبدو أنه فقد قاعدة قوته الشعبية في ارجاء المحيط السوري         
  .يضافي االردن، الذي تميز هو ايضا باالستقرار منذ بداية السبعينيات واال تعمه الهزة هو ا

. ما يثير االهتمام هو أن النظام السعودي، االكثر رجعية في المنطقة، يجتاز بسالم الموجة الثورية حاليـا               
وهذا ليس فقط لم    . بان نهايته قريبة بيقين   » الخبراء«، تنبأ   2010في ربيع   . وثمة بالطبع النظام االيراني   

ما مـن سـاحة المظـاهرات، والنظـام         يحصل، بل يخيل أن قوى المعارضة الشابة والمثقفة اختفت تما         
  .االيراني يحتفظ في يديه ليس فقط تأييد قوات االمن، بل وايضا تأييد الجماهير

فأي قوى اندلعت فوق سطح االرض الـى        . على المستويات االجتماعية وااليديولوجية الصورة غامضة     
لبروفيسور حجاي ايـرلخ،    مقدمة المسرح في كل دولة ودولة؟ هل يدور الحديث، كما يقول المستشرق ا            

، جيل شاب، جيل االنترنت، الذي مل الفساد الرهيب للسلطة، بطغيانهـا، بالبطالـة              »جيل تاريخي «في  
المستشرية، وتطلعه هو االرتباط بالعالم الواسع والتمتع بمعايير الحرية الشخصية والرفاه االقتصادي؟ أم             

  .ذات الحكم المطلق، مثل القبيلة، الطائفة والدينربما بالتوازي تتحرر قوى تقليدية قمعتها االنظمة 
في كل االحوال، من    . في ليبيا وفي اليمن مثال، نشهد بقدر أكبر عودة الى القبائلية منها الى ثورة الشباب              

الصعب أن نرى، حاليا، أي مؤشر حقيقي على التوجه نحو الديمقراطية مثلما يميل أو يأمل الكثيرون في                 
شكل عام، اذا كان العالم العربي شهد في القرن العشرين هزات ايديولوجية لليبرالية،             وب. الغرب أن يروا  

فهـل التيـارات    . االشتراكية، الشيوعية، الوحدة العربية واالسالم المتطرف، فان الصورة االن غامضة         
  االسالمية المختلفة هي تلك التي ستتنافس بينها على النظام الجديد؟

فـي الماضـي    » النظام العـالمي  «فاذا كان   . نا الى المستوى الثالث، العالمي    شيء واحد واضح وهو ينقل    
والذي كان فيه للواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي على حد سواء مناطق نفوذ ومسؤولية وبالتالي كـان                

ؤولية بوسعهما ان يتصديا للهزات المحلية واالقليمية، فاالن ال يوجد مثل هذا النظام العالمي، ال توجد مس               
توجد الواليات المتحدة بقيادة اوباما، الذي مسبقا وفي ظل وضع من           . الي قوة عظمى، ال يوجد رب بيت      

الضعف االقتصادي، تنازلت عن دورها كقوة عظمى واعلنت بان كل مبادراتها ستكون في اطار االمـم                
في هـذا الوضـع نجـد أن        فما الغرو انه    . كما أنها تنازلت ايضا عن صوتها العالمي االخالقي       . المتحدة

تركيـا الـسنية    : المحافل المؤثرة المركزية في المنطقة هي القوتان االقليميتان االسالميتان الـصاعدتان          
  .وايران الشيعية

  20/6/2011، معاريف
 21/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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    21/6/2الراية، الدوحة،                                                                       


