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   1967 لالنسحاب إلى حدود "إسرائيل" يشترط حل قضية الالجئين خارج نتنياهو: معاريف .1
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو استعداده لالنسحاب إلى حدود الرابع من : القدس

  .اإلسرائيلي وحّل قضية الالجئين خارج حدوده، شريطة االعتراف بيهودية الكيان 67حزيران 
 67ويعد حديث نتنياهو هذا األول الذي يتحدث فيها عن استعداده لقبول مبدأ التفاوض على أساس حدود 

المفاوضات على "رغم الهجوم الذي شنه على الرئيس األميركي باراك أوباما، والذي أعلن عن مبادرته 
  ".ه لألراضي مع تبادل متفق علي67أساس حدود 

نتنياهو عبر عن موقفه أمام مستشار الرئيس األميركي "وقالت صحيفة معاريف اإلسرائيلية الخميس إن 
باراك أوباما للشرق األوسط دنيس روس، والمبعوث األميركي لعملية التسوية ديفيد هييل، ومفوضية 

  ".الخارجية األوروبية كاثرين اشتون، ومبعوث الرباعية توني بلير
لفتت الصحيفة إلى أن بلير واشتون وهيل وروس، أعربوا خالل لقائهم نتنياهو عن قلقهم من توجه و

الفلسطينيين إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر أيلول المقبل، وأقنعوه بقبول مبدأ 
، "إسرائيل"ف بيهودية  للعودة للمفاوضات، وأن نتنياهو قبل بذلك شريطة الحصول على االعترا67حدود 

وكان نتنياهو أعلن أنه ال يهتم بعدد اليهود والفلسطينيين بين  .وحل قضية الالجئين خارج حدود إسرائيل
  .النهر والبحر وإنما ما يهمه هو عدد اليهود داخل الحدود التي سيتم االتفاق حولها

  23/6/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  الخضري شخصية توافقية للحكومة و"اس ال تتفق مع روح المصالحة عبتصريحات: "هنية .2
جدد رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية رفض حركة : حامد جاد- يوسف الشايب–رام اهللا 

حول " فتح"حماس لمرشح حركة فتح سالم فياض لرئاسة الحكومة المقبلة، معتبرا أن تصريحات حركة 
  .واء المصالحة اإليجابية التي وقعتها الفصائل في القاهرةترشيح فياض ال تنسجم مع أج

واعتبر هنية في كلمة ألقاها أمس خالل افتتاحه مدرسة مصطفى الرافعي الثانوية كأول مدرسة للصم في 
غزة أن ما جاء في التصريحات األخيرة للرئيس محمود عباس حول تمسكه بتولي فياض رئاسة حكومة 

عفا عليها الزمن ومتداعية وال تتفق مع روح "قاالت السياسية في الضفة الغربية التوافق، واستمرار االعت
  ".المصالحة، وتندرج خارج إطار الوحدة الفلسطينية

وصف هنية تصريحات القيادي في حركة فتح عزام األحمد التي أعرب فيها عن رفض حركته لمرشح 
بأنها " من أصول إخوانية"حدر بحسب األحمد حماس لرئاسة الحكومة المقبلة جمال الخضري نظرا ألنه ين

الخضري شخصية مستقلة وأحد الشخصيات التوافقية، ورشحته حماس التزاماً "وقال هنية . غير دقيقة
  ". منها بطبيعة االتفاق وبحاجتهم لشخصية توافق

  23/6/2011الغد، عمان، 
  

  فياض رئاسة الحكومة االتراك بتولي المسؤولينعباس توصل لتفاهمات مع : القدس العربي .3
بأن وصول خالد ' القدس العربي'قدرت مصادر فلسطينية مطلعة االربعاء لـ:  وليد عوض-رام اهللا 

مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس السطنبول بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قناع حماس بوجهة نظر عباس لتركيا التي وصلها الثالثاء تأتي في اطار سعي المسؤولين االتراك ال

القاضية بضرورة تولي الدكتور سالم فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية االنتقالية بهدف منع تعرض 
  .الفلسطينيين لحصار مالي جديد من قبل الدول المانحة

واشارت المصادر الى توصل عباس الى تفاهمات مع المسؤولين االتراك بشأن تولي فياض رئاسة 
قادمة، مما استدعى الجانب التركي احضار مشعل السطنبول القناعه بالتفاهمات التركية مع الحكومة ال

  .عباس بشأن الحكومة الفلسطينية المنتظرة
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وكان عباس وصل إلى أنقره الثالثاء بعد ان اعلن اصراره على تولي فياض رئاسة الحكومة القادمة، 
يا ممارسة ضغوط على حركة حماس للقبول وذلك وسط أنباء تحدثت عن امكانية أن يطلب من ترك

بفياض رئيسا للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بالتوافق بين حركتي فتح وحماس في اعقاب توقيع 
  .اتفاق المصالحة في القاهرة، حيث ترفض االخيرة وجود فياض في الحكومة الجديدة

 23/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  إعالن فياض عدم رغبته برئاسة الحكومة الجديدةمقبلة قد تشهد الساعات ال:  األردنيةالغد .4
، أن األربع والعشرين "الغد"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: حامد جاد- يوسف الشايب–رام اهللا 

سالم فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، بعدم نيته .ساعة المقبلة، قد تشهد إعالناً دراماتيكياً من قبل د
  ئاسة الحكومة الجديدة، الترشح لمنصب ر

وأشارت المصادر . إلى ذلك ذهبت بعض المصادر إلى الحديث عن نية فياض اعتزال العمل السياسي
ذاتها إلى أن هذه الخطوة التي قد يقدم عليها فياض، وفق مراقبين، تأتي لقطع الطريق على كل من يتهمه 

ع، والتذرع بالخالف على رئاسته للحكومة بأنه وراء تعطيل جهود المصالحة، وتحقيقها على أرض الواق
  .الجديدة كشماعة يعلق عليها الطرفان فشلهما في تحقيق المصالحة، أو عدم رغبتهما في ذلك بالفعل

وتأتي هذه التسريبات، التي وصفها بعض المراقبون بالتكهنات، في الوقت ذاته قالت حركة فتح إن 
فياض لرئاسة الوزراء ينسجم مع قرار اللجنة المركزية ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسالم 

  .للحركة
  23/6/2011الغد، عمان، 

  
   حماد من تصريحات إلى الوزير فتحي تنفي ما نسب في غزة الداخليةوزارة  .5

ما أوردتـه صـحيفة     » جملة وتفصيال «نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، امس،           :غزة
  .من معلومات نسبت الى الوزير فتحي حماد، اول من امس، »الراي«

واضحة ومرسومة ويعبر عنها فـي خطاباتـه وتـصريحاته فـي            «وأكدت في بيان أن مواقف وزيرها       
وأوضحت اعتمادها في نشر خطابات حماد في شكل أساسي علـى موقعهـا             . »الوسائل الرسمية المتبعة  

  . الغصينإيهاب أمام وسائل اإلعالم االلكتروني على الشبكة العنكبوتية أو عبر ناطقها الرسمي
 علـى أن    إجمـاع موقف وزير الداخلية فتحي حماد وهو احد قيادات حماس واضح وهنـاك             «: وتابعت

  .»في الداخل والخارج والجميع ملتزم قرارات ومواقف قيادة الحركة» حماس«األستاذ خالد مشعل قائد 
مواقـف  «س السابق حسني مبارك، أكد البيان       وفي ما يتعلق بثورة الشعب المصري في وجه نظام الرئي         

سبيال للحرية  «، معتبرا الثورة المصرية     » يناير 25الوزير حماد والحكومة الفلسطينية في غزة من ثورة         
ولفتـت  . »والتحرير وأن الشعب المصري هو األقدر في قيادة الدولة والدفاع عن القـضية الفلـسطينية              

 واالستراتيجي في دعم القضية الفلسطينية والتـي كـان آخرهـا            الدور المصري التاريخي  «الوزارة إلى   
ضرورة التـزام   « الى   اإلعالم، داعية وسائل    »رعاية اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح       

. » الكاذبـة  واإلشاعاتاالعتماد على المصادر الخادعة والتسريبات      «، محذرة من    »الموضوعية والمهنية 
بالتأكد من أي معلومات تتعلق بالداخلية عبر المصادر الرسمية في          «ئل االعالم   وطالبت الوزارة كل وسا   

  .» والناطق الرسمي باسم الداخليةواإلعالمالوزارة ممثلة اإلدارة العامة للعالقات العامة 
 23/6/2011الرأي،الكويت، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                    2184:         العدد       23/6/2011 الخميس :التاريخ

   الخارجية التركي باسطنبول لبحث المصالحةوزيرمشعل يلتقي  .6
- 22(الد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالل زيارة له لتركيا األربعاء التقى خ: اسطنبول

بالعديد من المسؤولين األتراك، وتم خالل اللقاء التباحث حول مستجدات الساحة الفلسطينية، واتفاق ) 6
  .المصالحة بين حركتي حماس وفتح

رجية أحمد داود أوغلو، ومسؤولين في وكان مشعل وصل إلى إسطنبول اليوم األربعاء والتقى وزير الخا
  . الوزارة حيث تم مناقشة القضية الفلسطينية، ومسألة وحدة الصف الفلسطيني والشؤون اإلقليمية

فإن زيارة مشعل تتزامن مع زيارة رئيس سلطة رام اهللا محمود " إن تي في"وبحسب محطة التلفزيون 
  ".ليس مبرمجا عقد أي لقاء بين مشعل وعباس"نه عباس إلى أنقرة، إال أن الدبلوماسي التركي أكد أ

  23/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الرئيس عباس خرق اتفاق القاهرة: مرزوقأبو  .7
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن االتصاالت مستمرة مع : غزة

رئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حركة فتح لتحديد موعد اللقاء القادم الذي سيجمع ال
خالد مشعل بالقاهرة للتباحث في تشكيلة الحكومة المقبلة، بعد تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً عقده " حماس"

  .أمس الثالثاء
" نادر الصفدي اليوم األربعاء، أن حركتي " وكالة قدس نت لألنباء"وأوضح في تصريح خاص لمراسل

تزمتان بما تم االتفاق عليه في القاهرة، مؤكداً أن قضية اختيار رئيس الحكومة المقبلة مل" فتح وحماس
  .يجب أن يكون بالتوافق بين الفصائل 

وعقب أبو مرزوق على تصريحات الرئيس عباس األخيرة التي أكد فيها تمسكه بسالم فياض كمرشح 
حكومة المقبلة أن يحظى بإجماع شرط منصب رئاسة ال:" لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بالقول

  ".الفصائل، وما يتحدث عنه عباس هو خرق لما تم االتفاق عليه بالقاهرة 
  ".وأوضح ، أن تصريحات أبو مازن األخيرة كانت موجه للغرب، وليس علينا التزام بها

  22/6/2011وكالة قدس نت،  
  

   "ق المصالحةتنسف اتفا"تصريحات عباس األخيرة ": الفلسطينيةتحالف القوى " .8
، التي تتخذ من دمشق مقرا لها، رئيس السلطة محمود "تحالف القوى الفلسطينية"اتهمت فصائل : دمشق

عباس بمحاولة التنصل من استحقاقات المصالحة الفلسطينية، التي جرى التوقيع عليها برعاية مصرية 
وقالت في بيان مكتوب تلقت  .نيةالماضي، وحضرتها مختلف الفصائل الفلسطي) مايو(في الرابع من أيار 

 الداخلية يمثل تراجعا ونسفًا لما تم التوافق المصالحةما أشار إليه عباس بشأن : "نسخة عنه" قدس برس"
 الصهيونية ومحاولة للتنصل من استحقاقات هذه –ويمثل استجابه للشروط األمريكيه . عليه في القاهرة

  ".المصالحة
الفلسطينية أن التصريحات، التي أدلى بها عباس لقناة تلفزيونية لبنانية واعتبرت فصائل تحالف القوى 

إن "وقالت ". أساءت لمسيرة الكفاح المسلح والثورة الفلسطينية المعاصرة"مساء يوم االثنين الماضي، 
هكذا تصريحات تمثل طعنة لمسيرة الشهداء وللتضحيات التي قدمها أبناء شعبنا وأمتنا في مواجهة العدو 

التزامها بكامل حقوق شعبنا وبخياراته الوطنية، وفي مقدمتها خيار مقاومة " الفصائل توأكد ".لصهيونيا
من محاوالت التضليل والعبث بمصيره ومستقبله وحقوقه الوطنية "، محذّرا الشعب الفلسطيني "االحتالل

لى ديارهم وممتلكاتهم التي الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق عودة الالجئين الفلسطينيين إ
  ".شردوا منها

 22/6/2011قدس برس، 
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   غير معلنة بوتيرة مكثفة بين فتح وحماساتصاالت": جبهة التحرير" .9

قال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : رام اهللا
 تزال تجرى بوتيرة مكثفة بين حركتي فتح وحماس لحل اتصاالت غير معلنة ال«واصل أبو يوسف إن 

  . »أمر التوافق على رئيس الحكومة المقبلة
  23/6/2011البيان، دبي، 

  
  دعوة مشعل العاجلة لتركيا بوجود أبو مازن تحمل بشائر: فتح سر ثوري أمين .10

' القدس العربي'لـقال امين مقبول عضو وفد فتح للحوار مع حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة : رام اهللا
لست متأكدا من عقد اجتماع بين االخ الرئيس واالخ خالد مشعل، ولكن اعتقد ان الموضوع ' االربعاء

الذي استدعى زيارة االخ خالد مشعل لتركيا هو موضوع المصالحة، وبالتالي ليس مستبعدا ان يكون 
  .'هناك لقاء بين االخ الرئيس واالخ خالد مشعل

احثات التي دارت بين االخ الرئيس ابو مازن والقيادة التركية تناولت الملف السياسي المب'واضاف مقبول 
وفي هذا الموضوع وكما يعرف الجميع فان تركيا مطلة . وملف المصالحة ومسألة تأخير تشكيل الحكومة

لوفاق على االتحاد االوروبي ومطلة على الموقف االمريكي ومطلة على المواقف االقليمية بشأن حكومة ا
الوطني الفلسطيني، وفيما يتعلق بمرشح رئاسة الحكومة، وعلى ما اعتقد ان هذا الموضوع كان نقطة 
مشاورات بين االخ الرئيس ابو مازن والقيادة التركية، واعتقد انهم توصلوا الى رؤية واستنتاجات 

  .'يرغبون في وضع االخ خالد مشعل فيها لحسم هذه النقطة الخالفية
ل الى ان زيارة عباس الحالية الى تركيا كان على جدول اعمالها ملف المصالحة، وقال واشار مقبو

  .'الزيارة كان على جدول اعمالها نقطتان وهما الملف السياسي وموضوع المصالحة'
ال ابدا 'وبشأن اعتبار التدخل التركي على ملف المصالحة هو نقل للملف من ايدي المصريين قال مقبول 

ه زيارة اعتيادية بالنسبة للرئيس، فمناقشة موضوع المصالحة والملف السياسي تكون حاضرة اطالقا، وهذ
وبالتالي هذا ال يعني انتقال ملف المصالحة من القاهرة '، مضيفا 'في كل زيارات الرئيس لمختلف الدول

  .'اطالقا
تي فتح وحماس في وبشأن المخاوف الفلسطينية من ان المصالحة ذهبت ادراج الرياح في ظل فشل حرك

الشارع الفلسطيني يريد اتمام المصالحة 'االتفاق على تشكيل الحكومة االنتقالية لغاية االن قال مقبول 
بأسرع وقت ممكن، الشارع الفلسطيني يريد حكومة وفاق وطني بأسرع وقت ممكن والشارع الفلسطيني 

دول المانحة العادة اعمار غزة يريد ايضا رئيس حكومة فلسطينية قادرة على جلب االموال من ال
والستمرار سير الحياة الطبيعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما يريده الشعب الفلسطيني، 
وبالتالي اعتقد ان الطرفين فتح وحماس ستتفقان في النهاية على اسم لمرشح تتوفر فيه الصفات التي 

  .'استمرار حياة طبيعية في الضفة والقطاعتجلب االموال من الدول المانحة العمار غزة وتؤكد 
ونفى مقبول بان حركتي فتح وحماس تخوضان مماحكات بشأن ملف تشكيل الحكومة والخالف على اسم 

موقف االخ . ال استطيع ان اقول مماحكات'الدكتور سالم فياض لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة، وقال 
سألة ليست مسألة الدكتور سالم فياض بقدر ما هي الرئيس من القضية واضح ومعروف للجميع، والم

مسألة رئيس حكومة يستطيع ان يتابع االعمار ويتابع تجنيد االموال وال يحتاج الى تسويق لدى الدول 
وبالتالي هذه . المانحة، ودول االقليم وبالتالي المسألة بالنسبة لنا هي رؤية تساعد الشعب الفلسطيني

حة والدكتور سالم فياض ليس كادرا في حركة فتح حتى نتمسك به، نحن الرؤية هي من منطلق المصل
نتمسك بمواصفات ومعايير يستطيع من خاللها رئيس الحكومة القادم ان يستمر في مواصلة الحياة 
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الطبيعية دون حصار ودون مقاطعة ودون معركة جانبية نخوضها لتسويق اي رئيس وزراء قادم امام 
  .'هذا هو البعد وبالتالي ليس هناك من جانبنا اية مماحكة في هذا الملف. ير ذلكالتهديدات بالمقاطعة وغ

  23/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تتوسط إلتمام المصالحة بين فتح وحماس" الجهاد" .11
الشيخ نافذ عزام إن الحركة » الجهاد اإلسالمي في فلسطين«قال عضو المكتب السياسي لحركة : غزة

وأضاف . »بين حركتي فتح وحماس) المتعثرة(م من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية تبذل الجهد والدع«
الحركة كانت وال تزال تبذل جهداً من أجل إنهاء االنقسام وسط محاوالت قوية إلتمام المصالحة من «أن 

الذي وقعته » دون أن نضع العراقيل أو العقبات على رغم تحفظنا على بعض بنود اتفاق المصالحة
  .في القاهرة في الرابع من الشهر الماضي» حماس«و » تحف«

هناك تباطؤاً «اإلخباري على شبكة االنترنت الى أن » فلسطين اليوم«وأشار في تصريحات أمس لموقع 
كبيراً بين فتح وحماس في تشكيل الحكومة االنتقالية بسبب الخالف الواضح على تسمية رئيس 

ت بهذه الطريقة ليس من مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، فنحن بحاجة إهدار الوق«، معتبراً أن »الحكومة
الخالف «، ورأى أن »المصالحة أصبحت خياراً شعبياً«وشدد على أن . »ماسة لترتيب البيت الداخلي

وقال . »القائم بين فتح وحماس على تسمية رئيس الحكومة ال ينذر بخطورة كبيرة على اتفاق المصالحة
أال يطول «، معرباً عن أمله في »اتصاالت بين فتح وحماس الستكشاف األمور«إن الحركة تجري 
  .»الوقت على الخالف

  23/6/2011الحياة، لندن، 
  

  االتصاالت جارية لتنفيذ استحقاقات المصالحة":  الفلسطينية المستقلةالشخصيات" .12
يجريها هذه الفترة في محاولة ، عن اتصاالت مكثفة "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"أعلن : رام اهللا

منه للدفع باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية، وضمان تنفيذ استحقاقات اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض 
نسخة عنه، ، على ضرورة الشروع فوراً في " قدس برس"وشدد التجمع في بيان صحفي وصل  .الواقع

منذ نحو شهر ونصف الشهر، " حماس"و" فتح"ي مرحلة تطبيق بنود اتفاق المصالحة المبرم بين حركت
  .والسعي باتجاه إنهاء عوامل االنقسام في المجتمع الفلسطيني

  22/6/2011قدس برس، 
  

  واالتفاق من أجل إعمار غزة.. نريد أن نربح المصالحة والعالم معا: "مركزية فتح"  فيعضو .13
تصعيدا إعالميا "تصريحات تكاد تمثل  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن هناك :كشف محمد اشتيه

األولويات بالنسبة لنا : "الفضائية" النيل لألخبار"وقال اشتيه في مداخلة هاتفية مع قناة ". غير مبرر
واضحة جدا، فهناك قضيتان رئيسيتان، القضية األولى هي التحضير لالنتخابات، والقضية الثانية هي 

  ". من عدد من الدول وعلينا أن نستثمر هذا الموضوعإعمار غزة بشكل كامل بأموال مرصودة
حركة حماس أن تبدي المرونة المطلوبة، ونحن نريد أن نربح المصالحة وفي نفس : "وشدد اشتيه على

الوقت نربح العالم أيضا، وال نريد أن نربح المصالحة فقط ونخسر العالم، لذا يجب أن يكون هناك بيان 
مشاركة، وأن يكون هناك شراكة سياسية وبرنامج سياسي متفق عليه بغض واضح بأن المصالحة تعني ال

النظر عن األشخاص، إال أن حركة فتح قد اختارت أن يكون سالم فياض هو مرشحها، وعلى حركة 
معتبرا أن بعض من التصريحات تضر بالمصلحة الوطنية وجهود ". حماس أن تختار مرشحها أيضا

 .  عن هذه التصريحات التي تضر بالجهود الرامية إلتمام المصالحةالمصالحة، داعيا إلى التوقف
  23/6/2011الشروق، مصر، 
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   الفلسطينية اإلسرائيليين إلقامة الدولةبتهيئة نتنياهو تطالبفتح  .14

دعت حركة فتح، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتحلي : محمد جمال - القدس المحتلة
سرائيليين النسحاب إسرائيلي كامل من األرض الفلسطينية المحتلة إلى خطوط الرابع بالشجاعة وتهيئة اإل

وقال المتحدث باسم  .، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية1967من حزيران 
 المطلوب من نتنياهو'فتح أحمد عساف، في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة أمس األربعاء 

أن يهيئ اإلسرائيليين بأن يكونوا جاهزين للوصول إلى حلول عادلة لقضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها 
قضية الالجئين الفلسطينيين، وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الشأن ووفق االتفاقيات 

  .'الموقعة
  23/6/2011الشرق، الدوحة، 

  
  داعمة للقضية الفلسطينية الدول المقدمةأرمينيا في : شعث .15

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية نبيل شعث، اليوم األربعاء، إن :رام اهللا
وأوضح شعث في بيان صحفي أن جميع  .جمهورية أرمينيا ستقف إلى جانب فلسطين في األمم المتحدة

 أرمينيا التي استمرت ثالثة أيام، رحبوا بنضال المسؤولين األرمن الذين التقاهم خالل زيارته جمهورية
وأكدوا أنهم سيقفون إلى جانب فلسطين في األمم , شعبنا لنيل حريته واستقالله وبناء الدولة المستقلة

االستراتيجية الفلسطينية في , وأضاف أنه بحث مع وزير الخارجية األرميني ادوارد نالبانديان .المتحدة
ا يتعلق بالمساعي الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة وخاصة فيم, هذه المرحلة

  .الفلسطينية في شهر أيلول المقبل
  22/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الحركةما زال في  دحالن ويؤكد ان" ثوري فتح" ينفي استقالته من المشهراويسمير  .16

ي بحركة فتح سمير المشهراوي، ما تردد عن استقالته من المجلس الثورى للحركة،  نفى القياد:القاهرة
إنني سمعت الخبر " وقال المشهراوي . متهما جهة بعينها في الحركة بأنها التي تقف وراء هذه االنباء

بأن ويبدو أن هذه الجهة هي التي تدفع الستبعاد كوادر من الحركة اعتقادا منها ..عبر وسائل االعالم 
وقال في تصريح للصحفيين بالقاهرة عقب لقائه مع مسؤوليين  ".ابعادهم من شأنه خدمه مصالحها الذاتية

أننا ناقشنا الخالفات داخل حركة فتح وكيفية تطويقها ولملمة الجراح النجاح المصالحة الن :" مصريين
  " .االنقسام يضعف المصالحة ويعمل على بعثرة الجهود في اكثر من اتجاه

وحول قانونية قرار فصل دحالن اوضح المشهراوي انه قرار باطل وغير قانوني وذلك طبقا لما 
اصدرته جهات قانونية مثل لجنة الرقابة وحماية العضوية وهى جهة مخولة بهذا االمر ان هذا اعتداء 
ن على حق عضو من اعضاء الحركة وبناء على مذكرة قام برفعها دحالن لهذه اللجنة المنتخبة م

المجلس الثورى يطالبها بالتحقيق فى مدى قانونية قرار الفصل وقاموا هم برفع تقرير بمنتهى الشجاعة 
  .قال ان هذا قرار باطل وغير قانونى

  22/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   تعرض أي من قادتها أو عناصرها لمحاولة اختطاف إسرائيليةتنفي" القسام" .17
، نفياً قاطعاً أن "حماس"، الذراع العسكري لحركة المقامة اإلسالمية "قسامال كتائب عز الدين"نفت : غزة

في  يكون أي من قادتها أو عناصرها قد تعرض لمحاولة اختطاف على يد القوات اإلسرائيلية الخاصة
  .قطاع غزة
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 إننا": "قدس برس"المتحدث الرسمي باسم الكتائب في تصريح مقتضب وخاص لوكالة " أبو عبيدة"وقال 
". في كتائب القسام، ننفي نفيا قاطعاً وقوع أي محاوالت اختطاف لقيادات أو مجاهدين في الكتائب

  .،"إن ما تداوله بعض سائل اإلعالم حول ذلك غير صحيح : "وأضاف
  22/6/2011قدس برس، 

  
                            "انتمائهم السياسي" فياض بفصل ستة معلمين لـحكومةحماس تتهم  .18

قالت مصادر في حركة حماس إن الحكومة الفلسطينية في رام اهللا برئاسة سالم فياض قامت : ينجن
  .، بدعوى انتمائهم إلى حركة حماس)شمال الضفة الغربية(بفصل ستة معلمين في مدينة جنين 

  23/6/2011قدس برس، 
  

   من مشاريع أمريكية لشطب حق العودةيحذّر  في لبنانحماسممثل  .19
شطب حق "ماس في لبنان، علي بركة، من مشاريع أمريكية تهدف، إلى حممثل حركة حذّر : بيروت
  .لالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قبل أكثر من ستة عقود " العودة

وطالب بركة، لدى استقباله وفدا من تجمع علماء جبل عامل، برئاسة مسؤول العالقات الخارجية في 
بدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وخصوصا حق "، الحكومة اللبنانية التجمع، الشيخ رضا مهدي

  ".العودة وإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وإعادة إعمار مخيم نهر البارد 
ع سنوات ودعا بركة ووفد تجمع علماء جبل عامل إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي أنهى أرب

وتوحيد الجهود لمواجهة المخططات والمشاريع الصهيونية واألمريكية الهادفة لشطب حق "من االنقسام، 
  العودة

  22/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   فلسطينية تلتقي بهية الحريري فصائل: لبنان .20
ة والعالقات اللبنانية عرضت النائب بهية الحريري في مجدليون األوضاع على الساحة الفلسطيني: صيدا

الفلسطينية خالل لقاءين منفصلين مع وفدين من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية في 
وقد تقدم وفد المنظمة امين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا العميد أحمد . منطقة صيدا

  . ومسؤول حركة حماس أبو احمد فضل الصالح، وتقدم وفد التحالف امين سره في الجنوب عبد مقدح
نأمل أن تبقى األمور هادئة . نحن نعمل جاهدين لضبط األمور: تحدث الصالح بإسم وفد الفصائل فقال

  . وأن ال يدخل البعض على مخيماتنا، وأن نبقى بعيدين عن التجاذبات اللبنانية
ين سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد تحدثنا في االشكال الذي وقع ب: وقال عبد مقدح بإسم وفد التحالف

ويجب أن نلتفت . أننا كفلسطينيين جميعا متفقون على أن هذا المقام يجب أن يحفظ. قباني ووفد فلسطيني
ودعا الى مشروع لبناني فلسطيني لمواجهة خطر المخدرات على . جميعا الى أن يكون لبنان آمنا

  .الشباب
رقنا الى الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة وضرورة تط: وقال مسؤول حركة حماس أبو أحمد فضل

وسنقوم بفعاليات وانشطة في مواجهة تخفيض تقديمات األونروا ومن . المحافظة على األمن واالستقرار
اجل تحسين الخدمات، خاصة ما يتعلق بالشأن الصحي، فالشعب الفلسطيني يموت على ابواب 

هناك قضايا كثيرة يعانيها الشعب الفلسطيني بحاجة الى دعم . االمستشفيات بسبب تقليص خدمات األونرو
النائب بهية الحريري والى دعم األخوة اللبنانيين على مستوى وزارة الصحة او على مستوى القوى 

  .اللبنانية مجتمعة
  23/6/2011المستقبل، بيروت، 
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  "أبو العينين"صور تتخلص من سطوة مخيمات : فتح حركة مؤتمرات .21

في رام اهللا، ارتفعت على " فتح"قبل عامين، وعشية انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة : سنأنيس مح
مداخل مخيمات صور، خصوصاً الرشيدية والبص، صور عضو اللجنة المركزية الحالي للحركة وأمين 

مقال محمد سرها في لبنان سابقاً اللواء سلطان أبو العينين، وإلى جانبه صور عضو اللجنة المركزية ال
  .دحالن، وكان الرجالن تحالفا في ذلك المؤتمر
 فتحاوياً ترشحوا لعضوية قيادة المنطقة في انتخابات 22.. األحد الماضي، كان مشهد صور مختلفاً تماماً

 مقاعد، لم يتمكن أنصار أبو العينين من شغل سوى 9مناطق اقليم لبنان في مرحلتها الثالثة للتنافس على 
 عضواً في المنطقة السابقة كان أبو العينين عينهم في منصبهم، وترشحوا 13 من أصل  منها، وهم3

  .جميعاً لالنتخابات األخيرة وفشلوا فشالً ذريعاً
في لبنان أكثر " فتح"تتفاوت التقديرات والتحليالت لسبب هذا التراجع الواضح لسطوة رجل حكم حركة 

ترفيعه الى منصب عضو لجنة مركزية منتخب، من دون أن من عقدين، وأبعد عنها إلى رام اهللا، لكن ب
  .يفقد تأثيره على الساحة، األحب إلى قلبه، وفق مقربين سابقين منه

بعض الفتحاويين المتعصبين لحركتهم والذين يرفضون البوح بخفايا األمور، أشاروا إلى أن ما حصل 
  .بسبب عدم تقبل األعضاء لهطبيعي، االنتخابات جرت وهناك من فاز بسبب شعبيته ومن خسر 

انتخابية، وحسابات شخصية، لعبت دوراً في إبعاد " حرتقات"آخرون يشيرون تلميحاً الى وجود تكتالت و
أشخاص كفوئين، ومن بينهم قادمون من فصائل أخرى، وال زال جسم الحركة ينظر إليهم على أنهم 

من بينهم امرأة كحد أدنى، حكماً، وأي خطأ  أعضاء 9دخيلون عليها، كما أن الناخبين ملزمون باختيار 
  .في هذا الترتيب، يعني إلغاء الورقة االنتخابية وخسارة أصوات لمرشح ما

القديم، الذي رافق الكثير من المتغيرات والتحديات، وتسلم مناصب قيادية، " فتح"فئة ثالثة، جلها من كادر 
الل قيادته إقليم لبنان، تبوح أكثر من الفئتين آنفتي وأبعد أو كُفت يده، أو عانى من سطوة أبو العينين خ

  :الذكر، ويمكن تلخيص موقفها على النحو التالي
االنتخابات بغض النظر عما حملته من شوائب تبقى ايجابية بحد ذاتها، كونها األولى التي تحصل على "

ن الفتحاويين تمكنوا للمرة ، وما حصل أ1982مستوى المناطق منذ ما قبل االجتياح اإلسرائيلي في العام 
األولى من اختيار ممثليهم في المنطقة بعيداً عن اإللزام، كما حصل في المؤتمر السابق، الذي صادق 

 مرشحاً اختارهم أبو العينين، قبل أن يضيف إليهم عضوين آخرين عينهما تعييناً 11المندوبون على 
 منهم في المؤتمر 9ير المحبوبين، وهو ما يفسر فشل مباشراً، علماً أن األعضاء هؤالء، بغالبيتهم من غ

زمن سطوة أبو العينين في لبنان قد سقطت فعالً، وباتت فتح أكثر "ويستخلص الكوادر هؤالء أن ". األخير
حرية في خياراتها الداخلية، وإن كانت العملية تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تصبح المؤتمرات تجديدية 

محاكمة لمرحلة سابقة "ويصف أحدهم ما جرى بأنه ". ى مستوى المراكز القياديةفي النهج وليس فقط عل
  ".ومؤشر للمرحلة المقبلة

ستحدد نتائجها أشخاص قيادة إقليم لبنان، ومنهم من بات حظه "وهكذا فإن المؤتمرات التي تجري حالياً، 
في إيصال حتى مرشح واحد الذي فشل ) أبو أحمد(شبه عاثر، مثل أمين سر إقليم لبنان محمد زيداني 

  ".إلى قيادة المنطقة
فمن يمتلك القرار المالي يمتلك "ويقول أحد الخاسرين في االنتخابات، إن االنتخابات محسومة االتجاه، 

القدرة على تحديد االتجاهات، وفيما أن سلطان أبو العينين محبوب من قبل كل الفتحاويين في صور 
القرار المالي، وكذلك أنصاره الذين يعتبر محمد زيداني أحدهم، وبالتالي خصوصاً، إال أنه لم يعد يمتلك 

  ".فإنه من الطبيعي أن ال تكون النتائج لمصلحتهم
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يذكر أن االنتخابات كانت جرت في مرحلتين على أحدين متتاليين سابقين في البقاع وبيروت، وتتبقى 
  .مرحلتان في صيدا والشمال األحدين المقبلين

  23/6/2011 بيروت، المستقبل،
  

  حصار غزة مسألة حياة أو موت:  في واشنطنيسرائيلاإلسفير ال .22
دافع مايكل أورين السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن األربعاء عن الحصار الذي ): د ب أ (-واشنطن

 ".مسألة حياة أو موت"تفرضه بالده على قطاع غزة الفلسطيني منذ نحو أربعة اعوام، واصفا اياه بأنه 
  .قال اورين إن الحصار اليتعارض مع القانون الدوليو

اإلسرائيلية، أعرب أورين عن سروره لمعارضة الحكومة التركية ) جيرزواليم بوست(وبحسب صحيفة 
من قافلة المساعدات ) اتش.اتش.أي(لالسطول التضامني مع غزة، والنسحاب المجموعة التركية 

نوية السطول مساعدات سابق، سعى لكسر الحصار المفروض اإلنسانية المقرر أن تنطلق في الذكرى الس
  .على غزة

ضروري لمنع إطالق صواريخ من غزة وتهديد إسرائيل، ووفقا لبنود "وصف أورين الحصار بأنه 
القانون البحري الدولي، فإنه يجب منع كل السفن من الوصول إلى شاطئ غزة، بموجب الحصار 

  ".القانوني
  23/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  نأمل بتجديد التعاون بين الدولتين:  برسالة ألردوغانيبعثنتنياهو  .23

بعث رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسالة إلى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب 
أردوغان، لتهنئته بالفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة، حسبما أفادت وسائل إعالم تركية وإسرائيلية 

  .ومالي
ستُسر حكومتي للعمل مع : "وعبر نتنياهو في الرسالة عن أمله أن تتحسن العالقات بين الدولتين، وكتب

مع حكومتك التركية الجديدة، بهدف إيجاد الحلول لكافة القضايا بين البلدين، بهدف تجديد التعاون والروح 
  .ابقةالحميمية التي تميزت بها العالقات بين الشعبين خالل األجيال الس

  .وتأتي الرسالة بعد نحو أسبوع من اعالن نتنياهو في إيطاليا رغبته بتحسين العالقات مع تركيا
  21/6/2011، 48موقع عرب

  
   ال بد من العودة إلى المفاوضات بالرغم من عدم االستقرار: باراك .24

بعاء عن وزير العبرية في عددها الصادر أمس األر' معاريف'نقلت صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس
األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك قوله إن على إسرائيل أالّ تهاب من حالة الغموض التي تسيطر على 
منطقة الشرق األوسط نتيجة الثورات في العالم العربي، وأن تعمل على دفع المفاوضات مع جيرانها 

  .قدماً
 الذي عقده في باريس أمس مع وزير وأضاف باراك، الذي كان يتحدث إلى وسائل اإلعالم عقب اللقاء

الخارجية الفرنسية آالن جوبيه، ان هذه المفاوضات في حال انطالقها يمكن أن تشكل فرصة جيدة لدفع 
  .المصالح اإلسرائيلية إلى األمام، بما في ذلك المصالح المتعلقة بالمفاوضات مع الفلسطينيين

 أن هدف اللقاء الذي عقده باراك مع جوبيه هو إقناع وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب، فإنّه يبدو
فرنسا بمعارضة قرار إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، الذي من المتوقع أن تتخذه الجمعية العامة 

  .المقبل) سبتمبر(لألمم المتحدة في أيلول
  23/6/2011، القدس العربي، لندن
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   والحفاظ على السالم مع مصر واألردن إلى استئناف المفاوضاتالفلسطينيين يدعو زبيري .25

دعا رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريس، الزعماء الفلسطينيين إلى : الناصرة ـ زهير أندراوس
استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكداً أنه ال بديل منها في ضوء الواقع اآلخذ في التغير في 

  .لى اتفاقيتي السالم مع مصر واألردنالشرق األوسط، وشدد على أهمية الحفاظ ع
وجاءت دعوة بيريس هذه في سياق الخطاب الذي ألقاه لدى افتتاح ما يسمى بمؤتمر رئيس الدولة، الذي 

وحذّر بيريس من خطورة النظام اإليراني . بدأ أعماله في القدس الغربية أمس، وسينتهي اليوم الخميس
) حماس( إلى القضاء على إسرائيل، ويزود حزب اهللا والذي يسعى المتالك أسلحة نووية، ويدعو

باألسلحة، مؤكداً أنه في الوقت الذي يتعين فيه على إسرائيل أن تسعى للسالم ال يجوز لها أن تتغاضى 
  .عن المخاطر

  23/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  "المبادئ اإلسرائيلية" استئناف المفاوضات سيؤدي إلى تالشي عدم: ليفني .26
حثّت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، على إطالق مبادرة سياسية جديدة ترمي  :اصرةالن

  .الستئناف العملية التفاوضية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية
، أمام مؤتمر رئيس الدولة العبرية الثالث )22/6(وقالت ليفني، في سياق كلمة ألقتها اليوم األربعاء 

إن انعدام المفاوضات السلمية في ظل التوجه الفلسطيني لنيل اعتراف "ي القدس المحتلة، المنعقد حاليا ف
األمم المتحدة بدولته، سيؤدي حتما إلى تبني دول العالم المواقف الفلسطينية، وبالتالي إلى تالشي المبادئ 

  .، حسب تقديرها"والمواقف اإلسرائيلية
 خطة سياسية ال تضمن المصالح األمنية اإلسرائيلية، فيما حذّرت من مغبة قيام جهات دولية بوضع

  .مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطة مهما كانت فإنها لن تكون كتلك التي تنم عن عملية التفاوض، وفق رأيها
 22/6/2011قدس برس، 

  
   دولة قرار االعتراف بدولة فلسطينية118 تتوقع تأييد اإلسرائيليةالخارجية  .27

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية، إلى احتمال أن تحظى التحركات للحصول على تشير تقديرات: الناصرة
، بدعم وتأييد بنسبة أكثر من ستين في 1967اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  .المائة من الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة
سلطة الفلسطينية لدى توجهها إلى األمم المتحدة وبحسب ما أعلنت عنه الوزارة، فمن المتوقع أن تحصد ال

القادم، تأييد مائة وثمانية عشر دولة من أصل مجموع الدول األعضاء في المنظمة ) سبتمبر(في أيلول 
  .الدولية وعددها مائة واثنين وتسعون دولة

اد قائمة تضم بدوره؛ أوعز وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى مدير عام وزارته بإعد
أسماء الدول التي لم تحسم موقفها من مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية، ليصار إلى إطالق حملة 
دبلوماسية جديدة تهدف إلى إقناعها بوجهة النظر اإلسرائيلية وموقف تل أبيب المعارض لمثل هذه 

  ".أحادية الجانب"التحركات 
ن شأن الدعم الدولي للتحركات الفلسطينية التي رأى أنها تشهد فيما قلّل نائب ليبرمان، داني أيالون، م

  .في تأييد المجتمع الدولي لها، ال سيما في أمريكا الالتينية وأوروبا" االنحسار الجارف"حالة من 
  23/6/2011قدس برس، 
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  "إسرائيل" عن تشكيل حركة سياسية جديدة في  يعلندرعيأرييه  .28
عن نيته تشكيل حركة سياسية جديدة في إسرائيل، " أرييه درعي"س أعلن القيادي السابق في حزب شا

أنا في الطريق للعودة إلى الحياة السياسية عبر االنتخابات القادمة وسأكون على رأس قائمة حركة : "وقال
  ".جديدة

ال يمكن دعم الدولة بدون قوى "وأوضح أن هذه الحركة لن تكون حزباً واسعاً مثل حزب شاس، مضيفا 
  ".سية ولذلك قررت إقامة حركة سياسية، وأريد استخدام القوة السياسية لتوحيد الجمهورسيا

وأشار إلى أنه اتخذ القرار مؤخرا لعدة أسباب وأمال في أن يقدم شيئاً لإلسرائيليين، وفي تطرقه لمسار 
ب أو عملية أنا ال أحب الحروب، كما أنني لم أصوت ولو مرة واحدة من أجل حر": "درعي"السالم، قال 

أنا مع السالم، ولكن ال يوجد "، مؤكدا على أنه لم يعد للحياة السياسية من أجل ذلك، وأضاف "عسكرية
  ".أبيض أو أسود، والسؤال هو كم هي المخاطر التي نستطيع أن نتجنبها

  22/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  و وباراك كررا أخطاء حرب لبنان نتنياه :"سفينة مرمرة" حول  اإلسرائيليةتقرير مراقب الدولة .29
النقاب عن تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي حول » يديعوت أحرونوت»و» معاريف«كشفت صحيفتا 

أسطول «التركية التي شاركت في » مرمرة«تعامل إسرائيل مع مسألة السيطرة العسكرية على سفينة 
  . مين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، ويتضمن انتقادات شديدة لكل من رئيس الوزراء بنيا»الحرية

ويتضمن التقرير، اتهامات لنتنياهو بسوء التقدير ألنه كان حينها في كندا، ولباراك بعدم التشاور مع 
  .في تاريخ الجيش اإلسرائيلي» أفشل العمليات«الجهات الحرفية، ما قاد إلى واحدة من 

ا االخطاء التي ارتكبها رئيس الوزراء السابق ايهود عموما يشير التقرير إلى أن نتنياهو وباراك كرر
اولمرت ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس أثناء حرب لبنان الثانية، وهي ذات نقاط الخلل التي حذرت 

 2010وكان مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس قد فاجأ في تموز  .منها لجنة فينوغراد عن الحرب
وها هو يصدر التقرير بعد عام  .»مرمرة«ه قرر التحقيق ايضا في قضية الحكومة اإلسرائيلية بإعالنه أن

وقد أرسل التقرير للوزراء المذكورين في التقرير لتقديم ردهم عليه . ونصف من أحداث سفينة مرمرة
  . عبر محاميهم قبل نشره

  23/6/2011، السفير، بيروت
  

  س اإلسرائيليلجاسو بحث مع مدير االستخبارات المصرية قضية انتنياهومستشار  .30
بحث اسحق ملوخي مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو مع مدير االستخبارات : القاهرة

المصرية مراد موافي في القاهرة قضية الجاسوس اإلسرائيلي إيالن تشايم الذي أعلنت مصر توقيفه 
لتحريض ضد القوات المسلحة بتهمة التجسس ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب المصري وا

إن المحادثات بين ملوخي وموافي تناولت فقط » الحياة«وذكرت مصادر مطلعة لـ .  يناير25أثناء ثورة 
ونفت أن يكون البحث تطرق ألي . قضية الجاسوس اإلسرائيلي ومساعي إسرائيل إليجاد مخرج إلطالقه

أو قضية تصدير الغاز المصري » حماس«قضية أخرى مثل صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة 
حساسة ألنها تتعلق باألمن «وشددت على أن القاهرة تعتبر قضية الجاسوس اإلسرائيلي . إلسرائيل

  .»القومي وال يمكن التعاطي معها بهذه البساطة
  23/6/2011، الحياة، لندن
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   تحت األرضنتنياهو ووزراؤه ينزلون إلى مقر قيادة:  تدريبات عسكريةأكبرفي إطار  .31
نزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء المجلس الوزاري األمني المصغر : تل أبيب

ورؤساء أركان الجيش واألجهزة األمنية، أمس، إلى ملجأ تحت األرض في القدس الغربية بني خصيصا 
روة التدريبات الضخمة التي وكانت هذه العملية ذ. ليكون مقر قيادة في حالة حرب مدمرة على إسرائيل

خطر حرب شاملة من إيران وسوريا «تجريها القوات اإلسرائيلية منذ يوم األحد الماضي، على ما تسميه 
  .»وحزب اهللا اللبناني وحماس قطاع غزة

  23/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   األمم المتحدة بشأن تسيير قافلة مساعدات الى غزةتحذر "سرائيلإ" .32
قالت اسرائيل يوم االربعاء انها حذرت األمم المتحدة من ان تسيير قافلة مساعدات : ونولويس شارب

  ".عواقب وخيمة"جديدة الى غزة تعتزم كسر الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع قد يؤدي الى 
بكل ما تدعو اسرائيل كل الدول الى القيام "وقال سفير اسرائيل الجديد لدى االمم المتحدة رون بروسور 

القافلة من السير وتحذير مواطنيها بشكل فعال من المخاطر المرتبطة بالمشاركة في ... في وسعها لمنع
هذا العمل االستفزازي الذي ينظم "واضاف في خطاب الى االمم المتحدة  ."مثل هذه االستفزازات الضارة

 يهدف اال خدمة اغراض بدعوى تقديم مساعدة انسانية وهي ذريعة زائفة انما هو بوضوح عمل ال
  ."سياسية متطرفة ويحتمل ان يؤدي الى عواقب وخيمة

  23/6/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   إسرائيلي يتهم إيران بالتورط في قمع االحتجاجات السوريةأمنيمسؤول  .33
سم أن حرس الثورة اإليراني وفيلق القدس بقيادة الجنرال قا زعم مسؤول أمني إسرائيلي: )آي.بي .يو (

سليماني، ضالعون في قمع االحتجاجات في سوريا، وتنظيم المظاهرتين قرب الحدود في هضبة الجوالن 
  .في ذكرى النكبة والنكسة، وأن مسلحين مؤيدين للمعارضة يطلقون النار على قوات األمن السورية
 الثورة ونقلت صحيفة هآرتس، أمس، عن المسؤول األمني أنه توجد معلومات واضحة عن ضلوع حرس

اإليرانية إلى جانب نشطاء من حزب اهللا في قمع المظاهرات، وأن األمر ال ينحصر في إطالق النشطاء 
النار على المتظاهرين فقط، وإنما في تزويد إيران الجيش السوري بعتاد عسكري مثل بنادق قناصة 

سوري على إطالق وأضاف يوجد حظر في الجيش ال. وأجهزة تشويش عمل شبكات االنترنت في البالد
اللحى وعندما تتم مصادفة أشخاص أطلقوا لحاهم في الجيش فإنه باإلمكان االستنتاج أنهم ليسوا جزءاً من 

  .    الجيش السوري النظامي
  23/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   بتعديل مسار الجدار الفاصل حول بلعينتبدأ "إسرائيل" .34

اإلسرائيلية العليا االبتدائي بضرورة إعادة ترسيم مسار بعد أربعة أعوام على قرار المحكمة : القدس
الجدار الفاصل حول قرية بلعين الفلسطينية في الضفة الغربية، بدأ الجيش اإلسرائيلي األربعاء بإزالة 

  .أجزاء من األسالك الشائكة المثيرة للجدل
نا نقوم باستعدادات من أجل إن: "CNNوقال المتحدث باسم القيادة الوسطى اإلسرائيلية، بيتر ليرنر، لـ

، مقراً بأن ما يقوم به الجيش "إزالة حاجز األسالك الشائكة القديم، ولذلك تمت إزالة بعض األجزاء
، والذي وجد أن أجزاء من 2008اإلسرائيلي يأتي استجابة لقرار أصدرته المحكمة اإلسرائيلية عام 

  .الحاجز أقيمت بصورة غير قانونية على أرض فلسطينية
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لقد تفاوضنا مع أولئك الذين تقدموا باالستئناف .. إننا نطبق قرار المحكمة حرفياً: "وأضاف ليرنر
  ."للمحكمة العليا وجلسنا معهم وقمنا برسم مسارات جديدة للحواجز األمنية

  22/6/2011، موقع سي ان ان
  

  س جريمة حرب طرد الفلسطينيين من القدّد بالقائد الجبان ويعنتنياهو يصف إسرائيليأديب  .35
بعد يومين فقط من تصريح الشاعر اإلسرائيلي الكبير، نتان زاخ، الذي قارن فيه :  نظير مجلي-تل أبيب

بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين الزعيم النازي، أدولف هتلر، خرج كبير األدباء في إسرائيل، 
من غياب عملية السالم عن أجندته عاموس عوز، بتصريح وصف فيه نتنياهو بالقائد الجبان، وحذر 

  .السياسية
وقال عوز، خالل خطابه في مؤتمر رئيس الدولة شيمعون بيريس في القدس، الليلة قبل الماضية، إن 

االحتالل اإلسرائيلي المتواصل للضفة الغربية وقمع الشعب الفلسطيني ومشروع البناء االستيطاني هي «
 اإلسرائيلية والقيام بطرد فلسطينيين من بيوتهم في القدس الشرقية أمور غير أخالقية وسيئة جدا للمصالح

المحتلة من أجل توطين يهود مكانهم هو جريمة حرب وعلى من يحب إسرائيل مثلي أن يخلصها من هذه 
  .»الموبقات

 الفلسطيني صراعا بين طرفين كل منهما ينظر إلى األمر باعتبار أنه -واعتبر عوز الصراع اإلسرائيلي 
والحل الوحيد له هو التسوية التي . سألة حقوق عادلة، وهذا يذكر بأفالم هوليوود وبالتراجيديا اليونانيةم

 مع تبادل لألراضي 1967والتسوية معروفة تماما، دولتان للشعبين على أساس حدود . تأتي بحل وسط
هكذا، وصلنا إلى «: وقال. وإيجاد حل معقول ينهي أزمة الالجئين من دون أضرار ألي من الطرفين

يخافون من .. وضع بات فيه المريض جاهزا لعملية والعملية الجراحية معروفة ولكن األطباء جبناء
  .»إجراء العملية

  23/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   النتقادات شديدة اللتزامه الصمت إزاء سياسة نتنياهويتعرض زبيري .36
إسحق (ر، المدير العام األسبق لديوان رئيس الوزراء انتقد الكاتب إيتان هاب:  نظير مجلي-تل أبيب
 عن عملية السالم وتهرب من وضع النقاط على زبيريالرئيس اإلسرائيلي شيمون ، خطاب )رابين

هناك شعور بأن عملية السالم تعاني من أزمة، «:  بيريزلاقحيث . الحروف خوفا من قوى اليمين
  .»م في األفقولكنني أرى نهاية األزمة وليس نهاية السال

لبيريس «: وكتب يقول. إن الوقت قد حان ليعلن بيريس موقفه الصريح من سياسة نتنياهوهابر  وقال 
رأي مبلور جدا في الشؤون السياسية الحالية، وعنده اليوم كما كان في الماضي أفكار ومبادرات لم تثبت 

بعد جميع أنواع العذاب والتنكيل . صمتوعنده الكثير مما يقول لكنه يلجم نفسه وي. أمام االمتحان بعد
إن هذا هو المكان والزمان لنقول له إنه ال يحق له الصمت في أيام دولة إسرائيل . التي تعرض لها
ومفهوم أنه إذا فتح فمه فإنه يتوقع أن . الواجب عليه أن يجهر بصوته وأن يعمل أيضا. المصيرية هذه

يس انتخب ليكون غير سياسي، فلماذا يدس أنفه في شؤون سيقولون إن الرئ. ينقضوا عليه من كل صوب
إن حياتنا وموتنا . ال يحق الصمت اآلن لرجل وقف بقرب مهد دولة إسرائيل وقال وفعل الكثير. ليست له

   .»متعلقان اآلن بما يخرج من فمه وليس به فقط
  23/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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  ة االنهيار خطاب األسد بدايّدون يعاإلسرائيليون .37

تابعت القيادات السياسية والعسكرية ووسائل اإلعالم في إسرائيل باهتمام بالغ خطاب الرئيس : تل أبيب
السوري بشار األسد األخير، ومع أن السياسيين قللوا من التعليقات حول الخطاب، إال أن االنطباع العام 

. »م يتجاوب مع الحد األدنى من المطالبل«، كونه »بداية انهيار«كما جاء في الصحافة يشير إلى أنه 
السابق، مئير دجان، ليتحدث عن فترة ما بعد األسد ) الموساد(وراح رئيس جهاز المخابرات الخارجية 

  .»إنني أرى في غيابه إضعافا للنفوذ اإليراني في المنطقة«: فقال
حباء إلسرائيل أو أصدقاء إذا صعد السنّة إلى الحكم في سوريا، ال أتوقع أن يكونوا أ«: وقال دجان

ولكن ليس عندي شك في أن النفوذ الذي يتمتع به اإليرانيون وحزب اهللا وحماس في . للحركة الصهيونية
  .»وتأثير الدول العربية البراغماتية سيزداد قوة. سوريا سوف يضعف

ضمن الوعود الخطاب ال ينطوي على أية تسوية بل يت«أن » دبكا«وعلى المستوى اإلعالمي، ذكر موقع 
  .»، وهو يطرح نفسه بشكل غير مقنع كطرف مظلوم)اإلرهابيين(بمواصلة مكافحة 

  23/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   مشجعون أطفال لفريق إسرائيلي يتدربون على الهتافات العنصرية والشتائم ضد العرب: يديعوت .38
، المعروف ”بيتار القدس“رة القدم كشف تقرير أنه يجري تدريب مشجعين أطفال لفريق ك: )آي.بي .يو (

الموت “بمشجعيه العنصريين ضد العرب، على هتافات عنصرية ضد العرب خالل المباريات وبينها 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، إنه تم تدريب األطفال المشجعين، في سن ست وسبع . ”للعرب

، األحد ”بيتار القدس“الل تدريب لفريق سنوات، على إطالق الهتافات العنصرية والشتائم ضد العرب خ
  .الماضي، وإن هناك ثالثة أشرطة مصورة تم إدخالها إلى شبكة االنترنت توثق ذلك

  23/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  شاكيرالمغنية بيريز نجم إعالنات ل: يديعوت .39
اكيرا التي أشاد  من أقوال رئيس الكيان شمعون بيريز أمام المغنية شإسرائيليونسخر معلقون : القدس

وكان بيريز قد التقى شاكيرا القادمة  .بعمق أغانيها، وقال إنها المست قلبه، معتبرين ذلك خطوة دعائية
وقال محرر الشؤون الفنية في الموقع االلكتروني  .، وامتدح فنها”نتوجه للغد“من كولومبيا الفتتاح مؤتمر 

كشف الرغبة المبيتة لدى بيريز بالترويج  ميقةلصحيفة يديعوت أحرونوت إن نعت أغاني شاكيرا بالع
  .الدعائي

وقال مقدم البرنامج اإلخباري في االذاعة اإلسرائيلية يارون ديكل إن شاكيرا لن تنجح بتبييض وجه 
  .إسرائيل في العالم

  23/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   ألف إسرائيلى تخطت ثرواتهم المليون دوالر11: يديعوت .40
اإلسرائيلية، أنه على الرغم من األزمة االقتصادية التى يمر " يديعوت أحرونوت"فة ذكرت صحي: القدس

بها العالم، نظراً الرتفاع أسعار برميل البترول عقب الثورات العربية، إال أن اليهود ال يزالون على قمة 
  . قائمة أغنياء العالم

أى " المليونيرات"األمريكى، فإن عدد " تسميرل لين"وأوضحت الصحيفة، أنه طبقاً للقائمة التى أعدها بنك 
 ألف إسرائيلى، وبلغ إجمالى 11 مليوناً، من بينهم 11الذين تخطهم ثرواتهم المليون دوالر فى العالم، بلغ 

  .  مليار دوالر52رؤوس أموال اإلسرائيليين حوالى 
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يون دوالر، بينما بلغ  تريل42.7وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالى رؤوس أموال مليونيرات العالم بلغت 
  .  آالف شخص103عدد الذين تعدت ثرواتهم المليار دوالر فى العالم 

  22/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   بين األطفال الخديجين بالمشافي اإلسرائيلية بسبب نقص األسّرةالوفياتزيادة  .41
 األطفال الخديجين في كشف مسؤول إسرائيلي النقاب عن زيادة في عدد حاالت الوفيات بين: الناصرة

  .المستشفيات اإلسرائيلية، بسبب نقص أعداد األسرة المخصصة لتلك الوحدات
اإلسرائيلي شاؤول دولبيرغ " طب حديثي الوالدة"ونقلت مصادر عبرية عن رئيس اتحاد اختصاصي 

ادة في تلك بعد بضع سنوات شهدت انخفاضا في معدالت الوفيات لألطفال الخديجين، نرى اآلن زي: "قوله
  ".المعدالت

وعزا دولبيرغ زيادة معدالت الوفيات بين األطفال الخديجين في المستشفيات اإلسرائيلية إلى نقص أعداد 
  .األسرة المخصصة لتلك الوحدات

 سريرا، كان 45فيما اتهم وزارة المالية في الحكومة اإلسرائيلية بحجب ميزانية خصصت إلضافة 
  .ت رعاية الخديجين في المستشفيات اإلسرائيليةيفترض توزيعها على وحدا

    23/6/2011قدس برس، 
  

   مريض بسبب االكتظاظ بالمشافي اإلسرائيلية 1500خالل العام الماضي وفاة : تقرير .42
 مريض توفوا في المستشفيات خالل العام 1500كشف تقرير لوزارة الصحة اإلسرائيلية أن نحو : القدس

  . الشديد فيهاالماضي بسبب حالة االكتظاظ
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست ناقشت األربعاء التقرير 

وقال رئيس اللجنة يوئيل حسون إن هذا العدد يزيد على عدد قتلى حوادث  .الصادر عن وزارة الصحة
طرح خطة خالل فترة أقصاها شهر السير بثالثة أضعاف، مناشدا مدير عام وزارة الصحة روني غامزو 

  .ونصف لتخفيف االكتظاظ في المستشفيات
وحمل النائب حاسون وزارة الصحة المسؤولية عن هذا الوضع المروع، داعيا رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  .بنيامين نتنياهو إلى التدخل في أزمة الجهاز الصحي حرصا على حياة المرضى
  .وزارة المالية بأنها تمتنع عن تزويد وزارة الصحة بأموالواتهم مدير عام وزارة الصحة 

  23/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   إلى رابع دولة في العالم من حيث تصدير األسلحة"إسرائيل" تحّولتكيف : تقرير .43
دير كيف تحولت الدولة العبرية إلى رابع دولة في العالم من حيث تص :الناصرة ـ زهير أندراوس

ته ثالذي ب) بوليتيكا(األسلحة؟ وكيف بتنا نُصدر األسلحة والحروب؟ هذا كان موضوع النقاش في برنامج 
ة في التلفزيون اإلسرائيليإسرائيل . القناة األولى الرسمي ة في تل أبيب فإنوبحسب المصادر الرسمي

ر، وأوضحت وزارة األمن  مليارات دوال7.2تمكنت العام الماضي من بيع أسلحة للخارج بقيمة 
.  رغم األزمة االقتصادية العالمية2009 مليون مقارنة بعام 300اإلسرائيلية أن مبيعاتها العسكرية زادت 

وبارتفاع مبيعاتها العسكرية تصبح إسرائيل في مقدمة الدول المصنعة لألسلحة إلى جانب كل من 
  .الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا

وزارة في بيان رسمي صادر عن الناطق الرسمي بمناسبة المشاركة في معرض باريس وأوضحت ال
 مليار 17.3 من الشهر الجاري، أن الطلبات على السالح اإلسرائيلي زادت من 20للطيران الذي بدأ في 
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يشار إلى أن الجناح اإلسرائيلي كان الخامس من حيث . 2010 مليارا عام 18.8 إلى 2009دوالر عام 
  .المساحة بعد األجنحة الفرنسي واألمريكي واإليطالي والبريطاني

واعتبر المدير العام لوزارة األمن اإلسرائيلية الجنرال أودي شناي في حديث مع القناة األولى أنّه على 
الرغم من األزمة العالمية فإن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية شهدت فترة استقرار ونمو وأحدثت 

ومن بين اإلنجازات التي حرص شناي على ذكرها وتم عرضها . رة في االقتصاد الوطنيمساهمة كبي
، وهي نظام اعتراض الصواريخ الذي بدأ استخدامه على الحدود مع )القبة الحديدية(في معرض باريس 

  .قطاع غزة، معتبرا ان هذا النظام يمكن أن يشكل محفزا إضافيا للصادرات العسكرية اإلسرائيلية
 المعرض تعرض الدولة العبرية مجموعة من الطائرات بدون طيار وأنظمة مختلفة للدفاع الجوي، وفي

باإلضافة إلى نسخة محمولة من القبة الحديدية، والعصا السحرية، وهي نظام آخر العتراض الصواريخ 
  .المتوسطة المدى قيد التطوير وسيكشف عنه ألول مرة في الخارج

لعام لمعهد التصدير اإلسرائيلي آفي حيفيتس، أن صادرات الطيران المدني، بما ومن جانبه ذكر المدير ا
في ذلك طائرات رجال األعمال وأنظمة التحكم والرادارات وعمليات الصيانة واالستعانة بمصادر 

 بالمئة من مجموع 14خارجية وتحديث الطائرات، بلغت مليار دوالر العام الماضي، وهو ما يشكل 
 شركة تعمل في الوقت الراهن في قطاع 150وبين حيفيتس أن . ع العسكري في الخارجمبيعات القطا

  . ألف موظف44الطيران، وتشغل مع أعمال األسلحة ما مجموعه 
في نفس السياق أكدت مصادر في تل أبيب على أن إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السالح 

م أخالقيتها ومخاطرها، وفي حين تبرز الدولة العبرية األسلحة عالميا، طمعا في األرباح المالية رغم عد
المتطورة التي تعتزم اقتناءها لتعظيم صورتها وقوة ردعها، كصفقة السالح األخيرة مع ألمانيا، فإنها تبيع 

  .خلسة كميات هائلة من السالح بهدف كسب الربح والعالقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث
العبرية أن إسرائيل ' هآرتس'شؤون العسكرية اإلستراتيجية يوسي ميلمان في صحيفة وكشف معلق ال

  . بالمئة من تجارة السالح في العالم10مسؤولة عن 
وأشار ميلمان إلى أن تل أبيب تحصد أرباحاً مالية هائلة من صفقات السالح، لكنها ال تأخذ في الحسبان 

ما باتت تعرف بعالقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الضرر الكبير المترتب على صورتها بعد
وتفضل إسرائيل القيام بصفقات بيع السالح لدول كثيرة في أفريقيا وأمريكا الالتينية . اإلنسان بفظاظة

 شركة كما يؤكد ميلمان، في محاولة إلعفاء 220بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 
  .ام هذا السالح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعهاذاتها من مسؤولية استخد

يعمل اآلالف من خريجي المؤسسة األمنية كتجار سالح يقدمون أنفسهم كمستشارين : ويتابع ميلمان
أمنيين في كل العالم وهذه محاولة لتبييض صفحتهم، كما أشار إلى أن إسرائيل هي مصدرة السالح 

 في مختلف أنحاء العالم يبيعون لكل من يطلب دون التثبت من هويته الرابعة في العالم وتجارها يوجدون
  .وأهدافه، وأحيانا يتم البيع بخالف قرارات األمم المتحدة

جدير بالذكر أنّه وفي تقريره األخير الخاص بالمؤسسة العسكرية انضم مراقب الدولة العبرية، القاضي 
ه في كل صراع أو حرب أهلية في العالم يمكن أن تجد المتقاعد ميخا لندنشتراوس، لالنتقادات، وقال إن

تاجر سالح إسرائيليا يذكي بتجارته هذه نيران الحرب األهلية ويؤجج العنف رغم كونه عمال غير 
أخالقي، وفي كثير من الحاالت يتم اعتماد الرشى لتيسير صفقات السالح وهذا وباء خطير من شأنه أن 

  .يفسد المجتمع اإلسرائيلي ذاته
وتشمل صفقات التجارة السالح والعتاد ووسائل االتصال اإللكترونية وأجهزة الرؤية الليلية، إضافة إلى 
الذخائر والصواريخ والمدرعات والمروحيات واأللغام وغيرها من األسلحة المصنعة في إسرائيل أو دول 

ثيوبيا وأوغندا ونيجيريا وتباع هذه األسلحة والمعدات لعشرات الدول منها إريتريا وأنغوال وإ. أخرى
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والسنغال ومالي وموريتانيا وكينيا وغانا وليبيريا وتنزانيا وتوغو والكونغو وساحل العاج والكاميرون 
  .وموزمبيق وكولومبيا وبيرو

وتؤكد تقارير إعالمية تورط جهات إسرائيلية في تجارة السالح مع بلدان أفريقية وبناء تشكيالت حرس 
اسدة والمستبدة والمتورطة في جرائم ضد البشرية مقابل تراخيص للتنقيب عن جمهوري ألنظمتها الف

  .المعادن كالذهب والحديد واليورانيوم والملح
مؤخرا النقاب عن أن عددا من العسكريين والدبلوماسيين يشاركون في هذه العمليات ' هآرتس'وكشفت 

السابق، شلومو بن عامي، وسفير تل أبيب منهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية 
في باريس سابقا نسيم زفيلي، كما قالت إن اإلسرائيليين يواصلون بذلك تقليداً قديماً، إذ ينتظرون صعود 
قائد جديد في دولة أفريقية غنية بالمناجم والمعادن الطبيعية ويتطلع إلى تعزيز قوته وحكمه حتى ولو كان 

  .ل فتح النار على مظاهرة سلمية، كما حصل في غينيا في أيلول المنصرمبقتل األطفال والنساء خال
وعبر المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية سابقا ألون ليئيل عن تفهمه الهتمام إسرائيل بتجارة 
وة السالح واالستشارات األمنية في العالم لكونها تدر أرباحا طائلة تبلغ سبعة مليارات دوالر سنويا عال

  .على استغاللها في بناء عالقات وصداقات
  23/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   بيت لحم والخليلمحافظتيلمياه  فتتح مشروع تأهيل آبار يفياض .44

 افتتح رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، ظهر أمس، مشروع تأهيل آبار المياه في جنوب :الخليل
م بالمياه، ويساهم بشكل كبير في تحسين كميات المياه الضفة، والذي يغذي محافظتي الخيل وبيت لح

  .المتاحة للتجمعات السكانية وخاصة في محافظة الخليل
وشدد فياض خالل حفل االفتتاح على أن تدشين هذا المشروع إنما يؤكد إصرار السلطة على توفير المياه 

جاد الحلول الفعالة وخاصة في منطقة لجميع المواطنين، والمتابعة الجادة لمعالجة مشكلة نقص المياه، وإي
الجنوب، وأشار إلى أن حل هذه المشكلة تطلب الكثير من المثابرة واالصرار، وأكد على ان ذلك يشكل 

  .أولوية أساسية لعمل السلطة الوطنية، بالرغم من العراقيل والعقبات االسرائيلية
  23/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "الهيكل" األموية تدحض مزاعم القصور: مفتي القدس .45

استنكر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة سعيد صبري أمس إطالق سلطات االحتالل 
 على موقع قصور الخالفة اإلسالمية األموية المحاذي للمسجد األقصى "مطاهر الهيكل"اإلسرائيلية اسم 

قصور نفسها تدحض مزاعم وجود الهيكل اليهودي المبارك في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن تلك ال
وقال صبري في تصريح صحفي إن خبراء اآلثار والتراث، على الرغم من تعدد منابعهم . القديم هناك

وأعراقهم، يجمعون على أن الحجارة األثرية المالصقة للجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك هي 
وأضاف أن خبراء اآلثار والتراث  .قة جميعها هي وقف إسالميبقايا القصور األموية وبالتالي فالمنط

اإلسرائيليين، أيضاً، أجمعوا على ذلك واعترفوا بأنهم لم يجدوا حجراً واحداً له عالقة بالتاريخ اليهودي 
  . سنة25القديم أثناء حفرياتهم طيلة 

  23/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  فحم قرب جنين منشأة إلنتاج ال20 تهدم االحتاللقوات  .46
هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي أمس حوالي عشرين منشأة إلنتاج : وكاالتال جمال جمال، -القدس 
. في قرية برطعة الشرقية الواقعة خلف الجدار العنصري جنوب غرب مدينة جنين) المشاحر(الفحم 
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ية وجرفت ودمرت  قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرأنوذكرت مصادر أمنية فلسطينية 
من ) المشاحر(وذكر شهود عيان ان قوات االحتالل منعت أصحاب .  الفحم دون سابق إنذارإنتاجمنشآت 

ووفق الشهود فان آالف . إخماد النيران التي ال تزال مستمرة، والتي اشتعلت بالحطب أثناء عملية الهدم
  . من وراء هذه المنشآتالمواطنين من قرى برطعة ومنطقة يعبد جنوب غرب جنين يعتاشون

  23/6/2011الدستور، عمان، 
  

   2011الضفة منذ بداية في   مباني سكنية103 قامت بهدم "إسرائيل" :بيتسيلم .47
 عدد المباني إنقالت منظمتا بيتسيلم اإلسرائيلية وهيومن رايتس واتش : وكاالتال جمال جمال، -القدس 

 من هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ األولى أشهر الستة الفلسطينية التي هدمها االحتالل اإلسرائيلي في
 سلطات االحتالل هدمت إن نمنظمتاالوقالت . مأوى شخص باتوا بال 700 تشريد إلى أدى الذي األمر

 في الضفة الغربية ، ثالثين منزالًيونيو/  من حزيران21 و14 واحد في الفترة ما بين أسبوعخالل 
  . والخليلاألردنوغور 

معظمها خيام ..  مباني سكنية103" قامت بهدم اآلن حتى "إسرائيل" إنظمة بيتسيلم في بيان لها وقالت من
 أفادت حيث 2010وهو ارتفاع كبير مقارنة بعام . "أشخاص 706 وبيوت معدنية يعيش بها وأكواخ

  . قاصرا223ً من بينهم  فلسطينيا472ً تشريد إلى أدى عملية هدم مما 86المنظمة وقتها عن 
يتوجب "وقالت المنظمة انه .  وقف عمليات الهدمإلى أيضاً "إسرائيل"عت منظمة هيومن رايتس واتش ود

على إسرائيل وقف السياسات التمييزية التي شردت مئات من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من 
  . تعويضهمإلى "إسرائيل"، داعية "بيوتهم قسرا

  23/6/2011الدستور، عمان، 
  

  من أطفال سلوان تراجعوا بتحصيلهم العلمي% 76 :راسةد .48
من أطفال سلوان تراجعوا بتحصيلهم % 76أظهرت دراسة حديثة، أن : وكاالتال جمال جمال، -القدس 

وأجريت الدراسة على عينة من األطفال من مختلف أحياء بلدة سلوان . العلمي في اآلونة األخيرة
من عينة % 42وبينت الدراسة أن ما نسبته . عاماًتراوحت أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشر 

األطفال ظهرت عليهم مظاهر اضطراب في النمو وكوابيس ليلية وذلك بشهادة األمهات، وتضمنت العينة 
سبعة أطفال أصيبوا بالتبول الالإرادي الليلي، كما أظهرت أن من بين هذه النسبة خمسة أطفال يعانون 

من األطفال يعانون من الالمباالة وعدم التركيز، فيما % 22ستيرية، ونحو من قشعريرة دائمة ونوبات ه
  .من العينة عدوانية تجاه اآلخر، وطفل واحد يعاني من التلعثم الدائم% 62يظهر 

  23/6/2011الدستور، عمان، 
  

  عدوان جوي دمر مزرعة دواجن في غزة .49
ي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، من دون شنت طائرة إسرائيلية عدواناً جوياً، شرق :فلسطين المحتلة
واستهدفت غارة مزرعة دواجن شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، تسببت في إلحاق . وقوع إصابات

وزعم متحدث باسم جيش االحتالل أن الغارة التي  .أضرار مادية كبيرة، من دون وقوع إصابات بشرية
  ."أجل تمكين نشطاء من التسلل إلى األراضي اإلسرائيليةنفقاً حفر من "شنها سالح الطيران استهدفت 

  23/6/2011الخليج، الشارقة، 
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   يواصلون إضرابهم عن الطعامأسرى خمسة .50

واصل أربعة أسرى في معتقل ريمون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، في ذات الوقت 
 "عسقالن" في سجن  يوما14ً واألدوية منذ الذي يواصل فيه األسير عاطف وريدات إضرابه عن الطعام

 لتقرير لنادي األسير، فإن إضراب األسرى األربعة ينفذ ووفقاً .بعد عزله في زنازين السجون اإلسرائيلية
 على حملة التنقالت التي جرت من سجن أوهليكدار إلى سجن رامون اإلسرائيليين، في الثالث احتجاجاً

على ذوي األسرى أن يأخذوا بعين االعتبار عند زيارتهم "قرير أن وأكد الت. عشر من الشهر الجاري
  ". أنهم ممنوعون من الزيارة3 و 2ألبنائهم في سجن ريمون أن قسمي 

  23/6/2011، البيان، دبي
  

   مع النقابات"المواجهة" في السلطة الفلسطينية تفتح باب الماليةاألزمة  .51
، رغم تحذير  شامالًإضراباًالفلسطينية الوظائف الحكومية نفذ أمس العاملون في :  كفاح زبون- رام اهللا
 من أنه سيواجه بخصم مالي من رواتب المضربين، وأكدوا تنفيذ يوم ثان من اإلضراب )فياض(الحكومة

  .اليوم، مهددين بإضراب مفتوح إذا ما نفذت الحكومة تهديداتها بالخصم
  .اتب ودفع زيادة نسبة غالء المعيشةوتتركز مطالب الموظفون اآلخرون على تعديل سلم الرو

. "االحتجاجات المتواصلة على أداء حكومته" سالم فياض في انتقاد في رام اهللاحكومة الولم يتردد رئيس 
 وقال للصحافيين في وقت متأخر من أول من أمس ،"إضراب مؤذ"ووصف إضراب األطباء السابق بأنه 

  ."هذا اإلضراب غير قانوني"إن 
 اإلضرابات بالمسيسة، وتستند إلى تصريحات لرئيس نقابة العاملين بسام زكارنه دعا وتصف الحكومة

 رد زكارنه على فياض وحكومته، بقوله إن الخالف مع الحكومة ليس وفوراً .فيها إلى رحيل فياض
 سيقابل باإلضراب المفتوح ليس من نقابة" بأن الخصم من رواتب الموظفين سياسيا وإنما قانوني، مهدداً

ألنه تم المس ليس ) اليوم (سنواصل اإلضراب غداً"وأضاف . "الموظفين وحسب وإنما جميع النقابات
التهديد الصادر "واستهجن زكارنه في بيان  ."بحقوق الموظفين وإنما بحريتهم وكرامتهم من هذه الحكومة

بالخصم من رواتب من رئيس الوزراء لمنع الموظف من الدفاع عن قوته ولقمة عيشه من خالل التلويح 
إن اإلضراب تم بناء على القانون األساسي واالتفاقيات الدولية "وقال . "الموظفين بدعوى مخالفة القانون

قبل البدء في ( شهور 6لقد أعطينا الحكومة "وأضاف . "الموقعة من قبل منظمة التحرير والسلطة الوطنية
لن يثنينا عن خوض معركتنا "وتابع القول  ."والرسائل الكثيرة سلمت لوزير العمل شخصيا) إضرابات

  ."وإن أقصر الطرق للحكومة هي االستجابة لتنفيذ مطالبكم. المطلبية ال التهديد وال الوعيد
  23/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   فلسطينيون يحذرون من فشل اتفاق المصالحةأكاديميون .52

لسطيني إلى ضرورة إتمام المصالحة دعا أكاديميون ومختصون في الشأن الف:  سمير حمتو-غزة 
. والعمل على إنجاحها محذرين من مغبة فشل جهود المصالحة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته

 نجاح المصالحة مرهون أن للدراسات االستراتيجية "بال ثينك"وقال متحدثون خالل ندوة نظمها مركز 
  .ناء الشعب الواحد والذي فرقه االنقسامبخطوات عملية على األرض تضمن إعادة اللحمة بين أب

وطالب أستاذ التاريخ المشارك بجامعة األقصى خالد صافي الشعب بكافة مكوناته وأطيافه السياسية أن 
  .يدخل في معركة المصالحة وعدم لعب دور المتفرج عليها فقط

تمر مصالحة شعبي  نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين سالمة بسيسو على ضرورة عقد مؤأكدبدوره، 
ودعا إلى العمل على تفعيل دور المجلس . 2007يجمع كل من تضرر من االقتتال الداخلي عام 
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التشريعي بما يتعلق بالمراسيم والقوانين واإلجراءات القانونية التي اتخذت من األطراف المتصالحة، كما 
قانونية تُعنى بمراقبة عمل الحكومة دعا إلى تدعيم الحكومة المؤقتة بكادر قانوني متميز وتشكيل لجنة 

  .المؤقتة ومدى التزامها بعملها وواجباتها ومدى تطبيقها للقانون والدستور الفلسطيني
 يلزم إعالميمن جهته، طالب عميد كلية اإلعالم بجامعة فلسطين حسين أبو شنب بإعداد ميثاق شرف 

  . الفصائلإعالملمصالحة وإعادة النظر في  تعزيز دور وسائل اإلعالم في تدعيم اإلىكما دعا . الجميع
  23/6/2011الدستور، عمان، 

  
   في األردن إضافياً يقلق الالجئين أصبحت هماًلألونروا المالية األوضاع: عزايزة .53

اختتمت اللجنة االستشارية لوكالة األونروا اجتماعاتها التي عقدت في فندق موفنبك :  بترا-البحر الميت 
 للعامين األونرواوناقشت اللجنة احتياجات ميزانيات  . واستمرت يومينربعاءاأل أمسالبحر الميت 

 وتعبئة الموارد واستدامة التغيير في الوكالة ومناقشة التقرير المقدم من رئيس 2013-2012المقبلين 
ة  وجيه عزايزة في الجلس.وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م .اللجنة الفرعية وتبني التوصيات

الختامية إن حد الخطر الذي بلغته األوضاع المالية للوكالة قد أصبح هما إضافياً يقلق الالجئين ويجعل 
 يشعرون بخيبة األردن أكثر من مليوني الجئ فلسطيني في أن إلى  وأشار.نظرتهم لمستقبلهم غامضة

  . المعيشية وتراجع الخدماتأوضاعهم بسبب تجاهل قضيتهم وتدهور األمل
  23/6/2011الدستور، عمان، 

  
   البراجنةفي مخيم برج" الكرامة للجميع "مشروع: بيروت .54

 في لبنان، "فريق األمم المتحدة اإلعالمي"أعلن مركز األمم المتحدة لإلعالم، في بيان أصدره أمس، أن 
من العاصمة  بالقرب وعددا من مسؤولي المنظمة الدولية، زاروا مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين

وتم تنظيم الزيارة . ، لالطالع على األوضاع االجتماعية واالقتصادية داخل المخيماللبنانية بيروت
بالتنسيق مع األونروا، التي قدمت في بداية الجولة عرضاً حول تاريخ نشأة المخيم والظروف المعيشية 

 المركز في بيروت بهاء القوصي، إلى وأشار مدير .الراهنة فيه والخدمات المقدمة لالجئين المقيمين فيه
الزيارة هي األولى من نوعها، وتهدف إلى إتاحة فرصة للمسؤولين الدوليين لالطالع بشكل مباشر "أن 

على أحوال مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ومرافقها ومنشآتها، والتعرف على مشكالت 
تأتي ضمن إطار "ولفت القوصي إلى أن الزيارة . "الالجئين والصعوبات المعيشية التي يواجهونها

، الممول من االتحاد األوروبي، والذي يهدف إلى تغيير المفاهيم بين اللبنانيين "الكرامة للجميع"مشروع 
ادة الوعي وتسليط الضوء بشكل أساسي على الجوانب يوالمجتمعات الفلسطينية في لبنان، عن طريق ز

  .   "أن يبنوا عليهااإليجابية التي ينبغي للجميع 
  23/6/2011السفير، بيروت، 

  
  واألزمة مستمرة..  دوائياً جديداً تنفدصنفاً 68: غزة .55

، إن 22/6قال مدير اإلعالم والعالقات العامة في وزارة الصحة، األربعاء :  يوسف أبو وطفة- غزة
 صنفاً المفقودة منذ أسابيع 180  صنفاً دوائياً جديداً مهددة بالنفاد خالل أسبوع واحد، إلى جانب الـ68"

، إن نسبة وجود "فلسطين"وأضاف القدرة في تصريح خاص لـ". من مستودعات الصحة في قطاع غزة
  . فقط، مشيراً إلى توقف المزيد من األجهزة الطبية عن العمل% 7 صنفاً دوائياً، ال تزيد عن 68

 متوقف عن العمل، كما أن عمليات  الوحيد في مجمع الشفاء الطبيCRوبين القدرة أن جهاز أشعة 
الشرايين المسدودة المستعجلة قد ألغيت جميعها، إضافة إلى أن كافة عمليات األورام ألغيت لعدم وجود 

 مريض 400وحذر القدرة من أن حياة . األدوية الكيماوية، والمضادات القوية بالنسبة لمرض السرطان



  

  

 
 

  

            25 ص                                    2184:         العدد       23/6/2011 الخميس :التاريخ

تمرار األزمة الصحية، واستمرار نقص المواد الطبية من مرضى الكلى في قطاع غزة مهددة في حال اس
وحمل القدرة المجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة المسؤولية . والمستهلكات الالزمة لعملية غسيل الكلى

  .التامة جراء استمرار الوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة
ام اهللا لم ترسل سوى عشر شاحنات ولفت مدير اإلعالم والعالقات العامة، إلى أن وزارة الصحة في ر

مستهلكات طبية، فيما تنتظر الوزارة وصول عشر شاحنات أخرى كانت قد وعدت بتسليمها الوزارة برام 
وأشار إلى أن مجموع األدوية التي أدخلت في األيام الماضية هي عشرين . اهللا بداية األسبوع الجاري

كي ومنظمة الصحة العالمية والصليب األحمر، وهي صنفاً مقدمة من قبل جمعية الهالل األحمر التر
  .أدوية متكررة في أغلبها

  22/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   خطيراً الوضع المائي في قطاع غزة يشهد تدهوراً":اإلسالميالمؤتمر " .56
سبب ، ب خطيراًقال تقرير لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إن الوضع المائي في قطاع غزة يشهد تدهوراً: غزة

تدمير البنية التحتية نتيجة االعتداءات المتكررة على القطاع، وإنشاء محطات المعالجة فوق الخزانات 
ودعا التقرير الذي أعدته إدارة الشؤون اإلنسانية بالمنظمة، إلى االتجاه إلنشاء  .العذبة لقطاع غزة

حتاجها القطاع، كما دعا إلى محطات تحلية مياه البحر لتعويض النقص الحاد في كميات المياه التي ي
وتناول التقرير أهم المشاريع اإلنسانية . وقف حفر آبار مياه جديدة تستنزف المخزون الجوفي في القطاع

المنفذة في قطاع غزة خالل شهر أيار من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، حيث يظهر التقرير حجم 
المؤسسات في قطاع غزة والمساهمة في عملية إعادة التدخل المتنامي والدور الهام الذي تلعبه تلك 

ما رصد حجم االنتهاكات اإلسرائيلية التي تمثلت في استمرار الحصار وقتل المواطنين األبرياء . إعماره
وواصل . واالعتداء على الصيادين في عرض البحر عبر مصادرة القوارب وإطالق النار المباشر عليهم

اناة الفلسطينيين فيما يتعلق بأزمة الكهرباء المتواصلة وتفاقمها في ظل التقرير تسليط الضوء على مع
  .أجواء فصل الصيف الحار وارتفاع درجات الحرارة

  23/6/2011الدستور، عمان، 
 

  استقرار لبنان يشكل دعماً وقوة للشعب الفلسطيني:  الحريريبهية .57
احة الفلسطينية والعالقات اللبنانيـة     عرضت النائب بهية الحريري في مجدليون األوضاع على الس        : صيدا

الفلسطينية خالل لقاءين منفصلين مع وفدين من فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلـسطينية فـي                
وقد تقدم وفد المنظمة امين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في منطقة صيدا العميد أحمـد                . منطقة صيدا 

  .جنوب عبد مقدح ومسؤول حركة حماس أبو احمد فضل الصالح، وتقدم وفد التحالف امين سره في ال
ان الهم األساسي بالنسبة لنا هو الحفاظ على القضية الفلـسطينية وعلـى             "وأكدت الحريري امام الوفدين     

العالقة اللبنانية الفلسطينية، والحرص الدائم على االستقرار في لبنـان وال سـيما فـي منطقـة صـيدا                   
عملنا منذ سنوات لتعزيـز     . ، ألن هذا يشكل دعما وقوة للشعب الفلسطيني       ومخيماتها وسالمة الناس فيها   

العالقة اللبنانية الفلسطينية وبما يسهل حياة اهلنا في المخيمات ونجحنا في ازالة الكثير مما كان يـشوب                 
  .هذه العالقة

ألمور هادئة  نأمل أن تبقى ا   . نحن نعمل جاهدين لضبط األمور    : تحدث الصالح بإسم وفد الفصائل فقال      -
  . وأن ال يدخل البعض على مخيماتنا، وأن نبقى بعيدين عن التجاذبات اللبنانية

تحدثنا في االشكال الذي وقع بين سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد           : وقال عبد مقدح بإسم وفد التحالف      -
ويجب أن نلتفت   . ظأننا كفلسطينيين جميعا متفقون على أن هذا المقام يجب أن يحف          . قباني ووفد فلسطيني  
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ودعا الى مشروع لبناني فلسطيني لمواجهـة خطـر المخـدرات علـى             . جميعا الى أن يكون لبنان آمنا     
  .الشباب

تطرقنا الى الظروف التي يمـر بهـا لبنـان والمنطقـة            : وقال مسؤول حركة حماس أبو أحمد فضل       -
 مواجهـة تخفـيض تقـديمات       وسنقوم بفعاليات وانشطة في   . وضرورة المحافظة على األمن واالستقرار    

األونروا ومن اجل تحسين الخدمات، خاصة ما يتعلق بالشأن الصحي، فالشعب الفلسطيني يمـوت علـى             
هناك قضايا كثيرة يعانيها الشعب الفلسطيني بحاجـة        . ابواب المستشفيات بسبب تقليص خدمات األونروا     

ى مستوى وزارة الصحة او على مـستوى        الى دعم النائب بهية الحريري والى دعم األخوة اللبنانيين عل         
  .القوى اللبنانية مجتمعة

  23/6/2011،  المستقبل، بيروت
 

   مع مدينة القدسيزور منظمة التحرير الفلسطينية تضامناً  دار الفتوى اللبنانيةمنوفد  .58
تعـرض  ما ت«، تضامناً مع  »منظمة التحرير الفلسطينية  «ممثلية  » دار الفتوى اللبنانية  «زار أمس وفد من     

له مدينة القدس الشريف، من عدوان وممارسات اسرائيلية تتنـافى مـع القـوانين والـشرائع الدوليـة                  
  .»واالنسانية

وكان في استقبال الوفد ممثل المنظمة في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا، والقنصل محمود االسدي، ومدير                 
  .شــؤون المخيمات في الممثلية سليم أبو خضرا

الشيخ يوسف إدريـس    » أزهر لبنان «د، الذي ضم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ومدير عام           وأكد الوف 
فـي  «وعضو المجلس االداري لالوقاف االسالمية الشيخ أحمد البابا، تضامنه مع الـشعب الفلـسطيني               

تراثية، مـن   مواجهة الهجمة االسرائيلية العنصرية، الهادفة إلى تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وال           
  .»خالل تغيير اسماء المواقع والشوارع واالماكن االثرية

وحمل الوفد إدانة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، وعموم العاملين فـي دار الفتـوى،                 
  .»لهذه الممارسات واإلجراءات غير الشرعية المنتهكة لقرارات االمم المتحدة ذات الصلة«

 23/6/2011، السفير، بيروت
 

  القضية الفلسطينية محورية والعالقة نضالية: المستقبلتيار  .59
زار وفد تيار المستقبل برئاسة منسق عام منسقية بيروت العميد محمود الجمل مساء الثالثـاء،               : بيروت

قيادة حركة فتح في بيروت، حيث استقبلهم في مخيم مار الياس، أمين السر سمير أبو عفـش وأعـضاء                   
وضم وفد التيار كال من مسؤول منسقية طريق الجديدة مروان زنهور، المسؤول التنظيمي             . طقةقيادة المن 

  .سمير العشي، المسؤول اإلعالمي باسم سعد وعدنان اسطنبولي
ان اللقاء كان إيجابياً ومثمراً ويأتي استكماالً للقاءات سابقة عقدت بـين      "ووزع المجتمعون بيانا اكدوا فيه      

لعالقات وتفعيلها ومناقشة سبل تخفيف معاناة الالجئين في المخيمات الفلسطينية وتفعيل           الطرفين لتعزيز ا  
كما . لجنة الحوار وإعادة إحياء الملف الفلسطيني المتعلق بالحقوق المدنية وفي مقدمها حق العمل والتملك             

عثّرها في ظل   ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وموضوع المفاوضات وت          
  .التعنت اإلسرائيلي بوقف اإلستيطان وموضوع المصالحة الفلسطينية

عالياً الدبلوماسية الفلسطينية والحراك السياسي التي يقوم به الرئيس محمود عبـاس            "وثمن العميد الجمل    
واعتراف غالبيـة   والقيادة الفلسطينية، متطلعاً وقيادة المستقبل الستحقاق أيلول بإعالن الدولة الفلسطينية           

  .القضية الفلسطينية، قضية محورية"دول العالم بها، مشيراً الى ان 
 23/6/2011، المستقبل، بيروت
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  مصر وتركيا تتدخالن لترتيب لقاء بين عباس ومشعل .60
كشفت مصادر فلسطينية عن تدخل تركي ومصري جاء سريعا لتجنب العـودة  : عبدالقادر فارس ـ غزة 

إلنقاذ ملف المصالحة الفلسطينية وإنجاحها، بعد تأجيل اللقاء الذي كان          وي المصالحة،   إلى المربع األول ف   
مقررا في القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس خالـد                

   .متوقعة أن يسفر ذلك التدخل عن نتائج إيجابية .مشعل
  23/6/2011. عكاظ، جدة

  
  ل ما بوسعها في سبيل المصالحة الفلسطينيةتركيا ستبذ: وأوغل .61

نـولي  «التركية عن وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو قوله للـصحفيين           » األناضول«نقلت وكالة أنباء    
وأضـاف  . »وستبذل تركيا ما بوسعها في سبيل هذه المصالحة       . اهتماماً كبيراً للمصالحة بين الفلسطينيين    
وصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وذكر داوود أوغلو أنـه           أن أنقرة شاركت بنشاط في ضمان الت      

التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي يزور اسطنبول، مضيفاً أنه سيلتقي أيـضاً                
  . بالرئيس محمود عباس اليوم الخميس

 داوود أوغلو فـي     التركية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم امس إن مشعل التقى         » زمان«وكانت صحيفة   
وأشـار  . إسطنبول وتحادثا بشأن الجهود العالقة المرتبطة بتشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة فلـسطينية              

  . المسؤولون إلى أن الوزير التركي حث مشعل على المحافظة على الوحدة الفلسطينية
  23/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
   على قصور األمويين في القدس"رائيلإس "تدين االعتداء" المؤتمر اإلسالمي منظمة" .62

أدان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان اوغلو اعتداء االحتالل الـصهيوني              : جدة
على قصور الخالفة األموية اإلسالمية جنوبي المسجد األقصى المبارك وافتتاح ما يطلق عليه االحـتالل               

  ".مطاهر الهيكل" األموية على أنها يصور هذه القصور" مسارا توراتيا"
واعتبر األمين العام، في تصريحات صحفية أذاعها القسم اإلعالمي لمنظمة المؤتمر اإلسـالمي، أن مـا                
قامت به سلطات االحتالل اعتداء على المسجد األقصى المبارك، وأن جميع الحفريـات التـي تجريهـا                 

 للقانون الدولي والتفاقيات جنيف التي تحرم علـى دولـة           إسرائيل في القدس المحتلة هي انتهاك صارخٌ      
  .االحتالل العبث باألماكن التاريخية في المناطق التي تحتلها

هذه االنتهاكات تهدف إلى طمس وتدمير المعالم اإلسـالمية األثريـة التاريخيـة،              وقد نبه أوغلو إلى أن    
  .سالميةاإلوقاف األوالسيطرة على 

  22/6/2011، عالمالمركز الفلسطيني لإل
 

  الفيتو األمريكي اإلسرائيلي على المصالحة ال يزال قائما:  مصريإعالمي .63
تأجيـل  " فتح"أعرب الكاتب واإلعالمي المصري سليم عزوز عن خشيته بأن يكون طلب حركة             : القاهرة

خالـد  " حماس"اللقاء الذي كان متوقعا بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة              
التمام تنفيذ اتفاق المصالحة، تعبيـرا عـن اسـتمرار الفيتـو            ) 21/6(مشعل في القاهرة أمس الثالثاء      

  .األمريكي ـ اإلسرائيلي على المصالحة الفلسطينية
تأجيل اللقاء قـد يكـون      " فتح"إلى أن طلب حركة     " قدس برس "وأشار عزوز في تصريحات خاصة لـ       

أنا متخوف حقيقة من أن مبدأ التأجيل يعكس أن موافقة          : " المصالحة، وقال  مدخال للتحلل من الموافقة على    
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على المصالحة جاءت متعجلة في ظل الثورات العربية وبعيدا عن الموافقة األمريكية واإلسرائيلية،             " فتح"
 وربما هم يريدون التحلل من عملية المصالحة إلى أن يتبين لهم الخيط األبيض من الخيط األسود، حيـث                 

يبدو عباس أنه ال يريدون المغامرة إال بعد أن يتحسس موقف حلفائه الـسابقين، وأعنـي هنـا أمريكـا                    
وإصراره على سالم فياض يأتي في إطار البحث عن ذريعـة لتبـدو             ". حماس"وإسرائيل من الحوار مع     

  ".خطواته تجاه المصالحة أقل سرعة حتى يضمن الموافقة األمريكية واإلسرائيلية
  22/6/2011، قدس برس

  
   تقدم دعما ماليا لألونروا بخمسة ماليين دوالرالسعودية .64

 5.2من المملكة العربيـة الـسعودية       ) أونروا(» الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين    «تسلمت  : عمان
 فيليبوا» أونروا«وقال المفوض العام لـ     . مليون دوالر تمثل مساهمة المملكة في الموازنة الحالية للوكالة        

إن أونـروا ممتنـة للمملكـة       « :غراندي لدى تسلمه الشيك من السفير السعودي لدى األردن فهد الزايد          
العربية السعودية قيادة وشعباً على هذا التبرع الذي جاء في وقته، إذ أن الوكالة تواجه حالياً عجزاً مقلقاً                  

هي الرئيس الحالي للجنة االستـشارية      للغاية في تمويل برامجها االعتيادية، وهذا الدعم من المملكة التي           
  .»للوكالة وأحد أكبر المانحين لمشاريع اإلعمار واإلغاثة، مقدر جداً

 23/6/2011، الحياة، لندن
  

   بالسجن أربع سنوات على فلسطيني حاول تهريب الزئبق إلى غزةحكمال: الجزائر .65
بالسجن أربع سنوات بعد ادانتـه       قضت محكمة الجنايات في باتنة بالجزائر على فلسطيني،          :)ب.ف  .أ  (

 غرام من الزئبق االبيض كان ينوي نقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة ألجل صـناعة               300بتهمة حيازة   
 عاماً حاصل على اجازة في الحقوق، قبض عليه فـي       29والمدان البالغ من العمر     . صواعق الصواريخ   

 عليها من شخص جزائـري حكـم عليـه           غرام من الزئبق االبيض، حصل     300 وبحوزته   2010مايو  
  .بالسجن أربع سنوات أيضاً

وكانت هيئة الدفاع التمست تبرئة ساحة موكليهم لعدم توفر خبرة قضائية علمية لدى المحكمة، تثبـت أن                 
  .الزئبق فعالً يعتبر مادة متفجرة

  23/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  دبي لفلسطينيين العالقين في مطارمعالجة قضية ابم المساهمين هيئة تنمية المجتمع تكر .66
كرمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بمقر نادي ضباط شرطة دبي، أمس، كافة الجهـات واألفـراد                 : دبي

الذين ساهموا بفعالية في معالجة قضية األشقاء الفلسطينيين العالقين في مطار دبي تقديراً واعترافاً منهـا                
  .هذا اإلنجاز اإلنسانيبجهودهم المتميزة والنبيلة التي أفرزت 

وألقى خالد الكمدة مدير عام الهيئة كلمة في حفل التكريم ثمن فيها الدور الذي قامت به الهيئة وشركاؤها                  
  .لمساعدة األشقاء العالقين، مشيداً بجهود وتعاون جميع األطراف المعنية

العرفـان إلـى دولـة      من جانبه توجه قاسم صالح رضوان القنصل العام الفلسطيني في دبي بالـشكر و             
اإلمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، تقديراً لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع الظـروف               

  .  والمناسبات
  23/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   في الشرق األوسطدور الواليات المتحدة يتراجع: زبيغنيو بريجنسكي .67
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تراجعاً «األميركي المخضرم زبيغنيو بريجنسكي أن هناك       أكد المفكر والسياسي    :  جويس كرم  -واشنطن  
في موقع الواليات المتحدة في المنطقة، خصوصاً مع الالعبين المحوريين وبينهم تركيا ومـصر              » كبيراً

، مشككاً  »جزء من موجة الصحوة السياسية العالمية     «واعتبر أن ما يشهده العالم العربي هو        . والسعودية
ألنقـرة  » مـشترك «، ومشدداً على أهميـة وجـود دور         »وري على تخطي أزمته   قدرة النظام الس  «في  

  .والرياض في هذا الملف
) 1981-1977(وتحدث بريجنسكي، المستشار السابق لألمن القومي في عهد الـرئيس جيمـي كـارتر              

هدها عن التطورات الكبيرة التـي يـش      » الحياة«وأبرز المفكرين االستراتيجيين في السياسة الدولية، الى        
  .الشرق األوسط وانعكاساتها على دور الواليات المتحدة وموقعها

األولى من خالل التركيـز علـى       : وسيلتين لفهم ما يجري في العالم العربي      «ورأى بريجنسكي أن هناك     
الظاهرة العامة واعتبار ان ما يحصل جزء من صحوة سياسية عالمية تعود الى قرنين ويرافقها انتـشار                 

واعتبر أن  . »ي الشعبي، والثانية مالحظة االختالفات والخصوصيات بين الحاالت العربية        للوعي السياس 
ما يحصل في مصر هو األكثر أهمية، كونها رأس حربة التغيير وتبقى المنبر القيـادي فـي العـالم                   « 

  .»العربي
مركـز  وعن تأثير هذه األحداث على الدور األميركي في المنطقة، يرسم بريجنسكي مـن مكتبـه فـي                  

 35منـذ   «ويقول أنـه    . الدراسات االستراتيجية والدولية، صورة قاتمة لموقع واشنطن وتأثيرها االقليمي        
، والتي لعب كارتر الوسيط فيها وقام مستـشاره         1978في  » عاماً، وتقريباً مع توقيع معاهدة كامب ديفيد      

وكانت المصلحة  . م دول المنطقة  كانت للواليات المتحدة عالقة قوية مع أه      «لألمن القومي بدور اساسي،     
وكان في امكان واشنطن أن تعمل مع الالعبين المحوريين، أي الـسعودية ومـصر        . األميركية مضمونة 

. اليوم تراجع التأثير األميركي مع كل من هؤالء الالعبـين         «لكن  . قبل الثورة االسالمية  » وتركيا وايران 
 -ي المشاعر القومية وتحفظات عن العالقة االسرائيلية        أما مع مصر فهناك تنام ف     . فهناك عداء مع ايران   

وخيبة أمل في السعودية من الدور األميركي، وشعور مماثل وعدم الـصبر لـدى تركيـا                ... المصرية
نحن نشهد تراجعاً محورياً في التأثير األميركـي فـي          ... واحساس بأن أميركا لم تثبت بأنها حليف قوي       

  .»الشرق األوسط
 الهيبة األميركية، يعيد بريجنسكي الى االذهان الرسالة التي بعث بها، مـع مـسؤولين               والستعادة بعض 

سابقين، الى الرئيس باراك أوباما مطلع السنة، والتي دعت الى تحرك أميركي فاعل في عملية الـسالم                 
 مع اتفاقات متبادلة لألراضي،     1967ومن خالل تبني مبادئ واضحة ومرجعيات تشمل الى جانب حدود           

اعتبار القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وحل مشكلة الالجئين على أساس حل الـدولتين، الـى جانـب                 
  .وتقديم ضمانات أمنية السرائيل» حماس»و» فتح«تشجيع المصالحة بين 

غير «الماضي، لكن بريجنسكي اعتبر ان هذا األمر        ) مايو(وتبنى أوباما المبدأ األول في خطابه في أيار         
طن ال يمكنها أن تكون غير فاعلة وتعتمد فقط على الخطابات، بل عليها أن تكون أكثـر                 وواشن... كاف

، معيـداً الـتحفظ     »طموحاً وبنّاءة في جهودها للدفع بالسالم، وهذا ال يعني الوقوق مع طرف في النزاع             
ة في موقع   الصعوبات الداخلية األميركية التي تضع اليوم القضايا الخارجي       «األميركي في هذا الشأن الى      

  .»ثانوي
مثال واضح على أقصى ما يمكن أن تصل اليـه صـحوة   «وعن الوضع في سورية، قال بريجنسكي انه   

ورداً على سؤال عن    . »الوعي السياسي، والذي يولد اليوم الكثير من العنف وحاالً من الخلل االجتماعي           
ن نظام الرئيس بشار األسد من      أشك في أن يتمك   » :امكان النظام السوري تخطي األزمة، قال بريجنسكي      

هناك دائماً امكان في المدى القصير بأن تهيمن القوة، انما رقعة االستياء ليست مؤشراً جيداً               . تخطي ذلك 
  .»الى مستقبل النظام الحالي
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وعن الخيارات األميركية في سورية، وفي ظل معارضة روسيا جهود مجلس األمن الستـصدار قـرار                
  الديناميكيـة  ... ال واشنطن وال روسيا في امكانهما التحرك بـشكل حاسـم          «ن  دولي، يرى بريجنسكي أ   

  
التـأثير الـسياسي المـشترك لتعـاون        «، في حين سيكون     »الداخلية ستكون مفصلية للوضع في سورية     

  .»السعودية وتركيا فاعالً و بنّاء
23/6/2011، الحياة، لندن  

  
  سبتمبر/لة الفلسطينية في أيلول من المؤكد أن يجري التصويت على الدوليس :أشتون .68

قالت مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، كاثرين أشتون، إنها ليست واثقة            : القدس المحتلة 
  .سبتمبر القادم/ من إجراء التصويت في األمم المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

سرائيلية ان مضمون مشروع القـرار ال يـزال غيـر           وقالت أشتون في تصريحات لصحيفة هآرتس اال      
واضحا، وإن موقف المجتمع الدولي عامة واالتحاد األوروبي خاصة يتعلق إلى حـد كبيـر بمـضمون                 

مشيرة إلى أن هناك إمكانية لعرض صياغة على األمم المتحدة بحيث ال يجد االتحاد األوروبي               . االقتراح
  .أية صعوبة في التصويت مع القرار

وبحـسبها فـإن    . افت أن االتحاد األوروبي يبذل جهودا كبيرة لتحريك المفاوضات قبل التـصويت           وأض
  .المفتاح ليس بيد الرباعية

على العملية السياسية في حال شـكل الفلـسطينيون         " فيتو نتانياهو "وردا على سؤال بشأن موافقتها على       
. هذا صحيح "، قال أشتون    "حركة إرهابية "حكومة وحدة مع حركة حماس التي يعتبرها االتحاد األوروبي          

ولكن الرئيس عباس أوضح بأنه الرئيس وأن المفاوضات سـتكون بإدارتـه وضـمن              . وموقفنا لم يتغير  
وأنه شدد على أن حكومة الوحدة ستكون حكومة تكنوقراط مؤلفة من مستقلين يعلمون أساسا              . صالحياته

  .على التحضير لالنتخابات
 الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، الذي هدد بإعالن إسرائيل عـن إلغـاء              وعن مقابلتها مع وزير   

أوسلو في حال اعترفت األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، قالت أشتون إنها ال تعتقـد أن ليبرمـان لديـه                   
 عالمـا   سلو سيخلق وإلغاء اتفاق أ  "الصالحية إللغاء االتفاق، وأنها ال توافق معه في ذلك، مشيرة إلى أن             

  ".   آخر
  23/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   االنتخابية أوباماحملةجال أعمال يهود جمعوا مليون دوالر لدعم ر :الواليات المتحدة .69

 مـن رجـال األعمـال       80قالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن حوالي        :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
، هذا األسبوع، مليون دوالر لدعم الحملـة االنتخابيـة          األميركان اليهود جمعوا في أمسية تبرعات واحدة      

  .للرئيس األميركي الحالي باراك أوباما
وحسب المعلومات، فقد شارك رجال األعمال هؤالء في أمسية مساء يوم اإلثنـين الماضـي، حـضرها                 

 35إلـى    ألفا   25ما بين   " التذكرة"باراك أوباما، وعقدت في أحد فنادق العاصمة واشنطن، وتراوح سعر           
ألف دوالر، واعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذا التبرع الذي كما يبدو أولي فقط، يثبـت ان األميركـان                  
اليهود ما زالوا يؤيدون الرئيس أوباما، علما ان الغالبية الساحقة من األميركان اليهود مناصرة للحـزب                

  .الديمقراطي
، فـي    %2الناخبين في الواليات المتحدة     وحسب معطيات نشرت أمس، فإن نسبة اليهود من بين مجمل           

مـن   % 78من التبرعات للحزب الديمقراطي األميركي تصل مـن اليهـود، وكـان              % 60حين أن   
  . لصالح باراك أوباما2009المصوتين اليهود قد صوتوا في انتخابات 
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23/6/2011، الغد، عّمان  
  
  

  ل في أمريكا الالتينية تخسر معركة العقو"إسرائيل": "الكونغرس اليهودي العالمي" .70
تواجه خسارة معركة الرأي    ” إسرائيل“إن  ” الكونغرس اليهودي العالمي  “قال مسؤول في    : )آي.بي  .يو  (

. العام في أمريكا الالتينية إن لم تخصص مزيداً من الموارد للجهود المبذولة في سبيل تأييـدها هنـاك                   
 في فرع المنظمة بأمريكا الالتينية روبـرت        الصهيونية عن المسؤول  ” جيروزاليم بوست “ونقلت صحيفة   

هذا نوع مختلف من المعارك، هو معركة تتعلـق بالعقـل،           “كرويتورسكو قوله في حديث مع زمالئه إن        
  .”مزيداً من الموارد للقتال في المعركة” إسرائيل“أتمنى أن تقدم . . ونحن نخسرها 

بعمل تأييدي قوي هناك ولسنا مشاركين بـذلك        نحن ال نقوم    “وقال كرويتورسكو في مقابلة مع الصحيفة       
وأشار إلى أنه جـرى     . ”)أي الجانب اآلخر  (” هتساد هاهشني “بشكل كاف، لذلك فقد بدأنا برنامجاً يدعى        

 دولة بأمريكا الالتينيـة، وقـد       13خالل السنوات الثالث الفائتة دعوة الطالب اليهود الشباب لندوات في           
والشرق األوسط، أكثر مـن ألـف       ” إسرائيل“تي تثقف المشاركين بشأن     شارك حتى اآلن بهذه الندوات ال     

  .شخص
23/6/2011، الخليج، الشارقة  

  
   كدولة يهودية"إسرائيل"ضمان وجود نسعى ل :دنيس روس .71

قال مستشار الرئيس األمريكي لشؤون الشرق األوسط دنيس روس خالل مؤتمر الرئيس            : )آي.بي  .يو  (
دولة يهودية  “ك  ” إسرائيل“ القدس المحتلة، أمس، إنه يجب ضمان وجود         شمعون بيريز في  ” اإلسرائيلي“

لقد “وقال روس   . والفلسطيني  ” اإلسرائيلي“، وأن ال أحد بإمكانه فرض تسوية على الجانبين          ”وديمقراطية
انشغلت لسنوات كثيرة في عملية السالم وبإمكاني أن افهم الدافع اآلن لالمتناع عن المخاطر وانتظار أن                

والخطر األكبر يتمثل بالجلوس جانبا وعدم القيام       . . ستقر المنطقة، لكن التوجهات الديمغرافية لن تتغير        ت
  .”بشيء

وأنه مثلما  ” يجب العودة إلى المفاوضات   ” إسرائيل“من أجل وقف عملية نزع الشرعية عن        “وأضاف أنه   
هما اتخاذ قرارات بـشأن الحـدود وأن        الجانبين هما اللذان علي   “قال الرئيس األمريكي باراك أوباما فإن       

”  عاما األخيـرة   44 مع تعديل الحدود نتيجة للتطور الميداني الحاصل خالل ال           1967تستند إلى خطوط    
   .في إشارة إلى المستوطنات

23/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

  بان كي مون يدعو إلى إنهاء حصار غزة .72
، وزير الجيش اإلسرائيلي    2011-6-22ي مون، األربعاء    دعا األمين العام لألمم المتحدة بان ك      : وكاالت

  .أيهود باراك، إلى اتخاذ خطوات ملموسة إلنهاء الحصار على قطاع غزة وتجنب التصعيد
وحث مون الذي أعيد انتخابه اليوم من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لوالية ثانيـة، بـاراك خـالل                   

اوضات مع الفلسطينيين من أجل دفع عملية السالم في الـشرق           محادثة هاتفية على ضرورة استئناف المف     
  .األوسط

كما ناقش مون الوضع في غزة والمشاريع التي تقوم األمم المتحدة بتنفيذها هناك واألنباء المتعلقة عـن                 
  .قيام سفن جديدة باالتجاه إلى القطاع وضرورة استئناف مفاوضات السالم

22/6/2011، موقع فلسطين أون الين  
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  يدعو األمم المتحدة لتفتيش ُسفن األسطول" 2 أسطول الحرية" .73
هيئات تابعة لألمم المتحدة إلى القيام بإرسال فرق رسمية من          " 2أسطول الحرية   "دعا ائتالف   : بروكسيل

أجل تفتيش سفن األسطول، قبيل إبحارها نحو قطاع غزة المحاصر أوأثناء اإلبحار أو بعد وصولها إلـى                 
، وإلى كـشف زيـف      "التأكيد على سلمية التحرك اإلنساني    "أن خطوتها هذه تهدف إلى      القطاع، موضحة   

  ".المزاعم الصهيونية من أن األسطول يشكّل خطرا على أمن االحتالل
أنـدر  "، في تصريحٍ صـحفي مكتـوبٍ اليـوم، عـن       "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "ونقلت  
فقـضيتنا عادلـةٌٌ    . نحن مصممون على اإلبحار إلى غـزة      : "قولهمن لجنة السفينة السويسرية     " ديمتراس

  ".وتتسم بالشفافية ووسائلنا سلمية
23/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
  واشنطن تحذر رعاياها من المشاركة في أي أساطيل إلى غزة  .74

الحصار الـذي   ساطيل تهدف الى كسر     أي  أحذرت الواليات المتحدة االربعاء رعاياها من المشاركة في         
  . على قطاع غزة"سرائيلإ"تفرضه 

 والـضفة   "سـرائيل إ"المواطنين األمريكيين من مخاطر السفر الى       "وحذرت وزارة الخارجية االميركية     
تهديدا بالنسبة لهم ولمـصالح بلـدنا فـي هـذه           "واشارت الى ان هذا االمر يشكل       , "الغربية وقطاع غزة  

  ".المنطقة
  ".محاولة للوصول الى غزة بما في ذلك عن طريق البحر"تحذير من اي وشدد بيان للخارجية على ال

, في قطاع غزة  " ستكون محدودة جدا  "وأوضح البيان أنه في حال حصول اي مشكلة فان الحماية القنصيلة            
المحاوالت السابقة للوصول الى غزة عبر البحر انتهت بجرحى وقتلى واعتقاالت من قبـل              "وذكرت بان   

يتوجب على جميع المواطنين األمريكيين الذين سيحاولون الوصـول         "وأضاف انه    ".ئيليةالبحرية االسرا 
  ".الى غزة ان يعرفوا انهم يعرضون انفسهم لالعتقال والمالحقة والطرد

22/6/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  

  "2 أسطول الحرية"ضغوط تمنع ألماناً من المشاركة في  .75
األلماني عدم المشاركة في أسطول الحرية الثاني لكـسر  ” اليسار“ضوتان في حزب قررت ع: )أ.ب  .د  (

الحصار عن غزة وذلك في أعقاب قرار للحزب برفض المشاركة في األسطول بعد اتهامـات وجهتهـا                 
وأعلنت السياسية في حزب اليسار إنجه هوجر،       . ”معاداة السامية “لعدد من أعضاء الحزب ب      ” إسرائيل“

 برلمان والية شمال الراين ويستفاليا عزمها االلتزام بقرار الكتلة البرلمانية وعدم المشاركة في              النائبة في 
  .أسطول الحرية الثاني

وعـن  . وكانت النائبة في برلمان والية بادن فورتمبرج، آنيته جروت أعلنت قبل ذلك عن قرار مشابه                
عاشـتها العـام الماضـي      رار التجربة التي    قرارها عدم المشاركة هذا العام قالت إنها ال ترغب في تك          

ت نفسه دعمها فكـرة أسـطول   لكن هوجر أكدت في الوق. اج للمرور بهذا األمر مرة ثانية ال أحت  :وقالت
  .  ”الحرية

23/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

  مم المتحدةلالعلى الفلسطينيين اختبار خياراتهم قبل التوجه  :وزيرة التعاون الدولي السويدية .76
دعت وزيرة التعاون الدولي السويدية غونيال كارلـسون،        :  زكي أبو الحالوة ومحمد أبو خضير      -قدس  ال

  .اختبار خياراتهم المتاحة قبل توجههم الى االمم المتحدة في سبتمبر المقبل«الفلسطينيين الى 
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لمية يجعـل   تعطل المسيرة الـس   «في ختام زيارتها لالراضي الفلسطينية ان       » الراي«واكدت في لقاء مع     
امـور غيـر عادلـة      «، واصفة االجراءات احادية الجانب من قبل اسرائيل بانها          »الفلسطينيين محبطين 

انني هنا من اجل تقـويم المـساعدات        : وأضافت. »وتضر بالموقف االسرائيلي وكذلك بالمسيرة السلمية     
 منذ زمن طويـل وايـضا       وتطوير القطاعات المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني ونحن ندعم الفلسطينيين        

ندعم السلطة الفلسطينية واجهزتها المختلفة في اطار عملها لبناء مؤسسات فلسطينية نحـو قيـام دولـة                 
 من خالل استراتيجية تطوير وبناء     2012مستقلة، كما اننا نحضر انفسنا للفترة المقبلة وتحديدا بداية العام           

  .جديدة خاصة لفلسطين وهذا ما نريد فعليا رؤيته
23/6/2011، الراي، الكويت  

  
  تعتزم تنفيذ مشاريع لتطوير التعليم اإللكتروني في جامعات غزة" جوجل" .77

العالمية، أنها بصدد تنفيذ عدة مشاريع في قطاع غزة، بهدف تطوير التعلـيم             " جوجل"أكدت شركة   : غزة
ء ذلك خـالل اسـتقبال      جا .اإللكتروني، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية       

  ".مرسي كوربس"، وفدا من الشركة، بالتنسيق مع مؤسسة )22/6(جامعة فلسطين بغزة اليوم األربعاء 
23/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  
   وتنشر تطبيقات االنتفاضة الثالثة عبر اآليفون"إسرائيل"تتحدى " Apple"شركة  .78

 الـصانعة لجهـاز     "Apple"اليوم األربعاء، أن شركة     " يديعوت احرونوت " ذكرت صحيفة    :ترجمة عكا 
اآليفون سمحت بنشر تطبيقات تحمل اسم االنتفاضة الثالثة الفلسطينية، يستطيع المـشترك مـن خاللهـا                

  .متابعة آخر التطورات بشأن االنتفاضة الفلسطينية
لمـستجدات التـي   وأوضحت الصحيفة أن المستخدم من خالل هذه التطبيقات يستطيع أن يشاهد جميـع ا           

تتحدث عن االنتفاضة الثالثة، سواء أكانت مجموعة من الصور أو أشرطة للفيديو وأخر األخبار حـول                
االنتفاضة الثالثة، باإلضافة إلى سماع العديد من األغاني الوطنية الخاصة باالنتفاضة الفلـسطينية عبـر               

  .أجهزة اآليفون
23/6/2011، موقع عكا االخباري  

 
  والر أموال أثرياء العالم تريليون د43 .79

سجلت ثروات األغنياء العرب أعلى معدالت نمو في العالم بعد أفريقيا خالل : غزالةأبو  دالل -دبي 
وازدادت .  ألفا440ًوقفز عددهم إلى % 10.4العام الماضي، إذ ارتفع عدد أثرياء المنطقة العربية بنسبة 

  . ريليون دوالر ت1.7لتصل إلى % 12.5ثرواتهم اإلجمالية بنسبة 
وأعلن تقرير لمؤسسة ميريل لينش أمس، أن حجم ثروات األغنياء في العالم وعددهم، ارتفع إلى 

وأشار التقرير، الذي  . قبل اندالع أزمة المال العالمية2007مستويات تجاوزت تلك المسجلة عام 
العام الماضي ليبلغ % 8.3بة عدد أثرياء العالم ارتفع بنس"شاركت مؤسسة كابجيميني في إعداده، إلى أن 

وعلى رغم احتالل . " تريليون دوالر42.7، ليبلغ %9.7 مليون ثري، وازداد حجم ثرواتهم بنسبة 10.9
أثرياء أفريقيا صدارة الئحة أكثر المناطق نمواً في العالم، إال أن غالبية أثرياء العالم وثرواتهم، ظلت 

من عدد أثرياء العالم % 53واليابان وألمانيا، وبمعدل متمركزة في شكل كبير في الواليات المتحدة 
 مليون 3.1بواقع % 28.6اإلجمالي، كما بقيت أميركا الشمالية اكبر المعاقل المنفردة ألثرياء العالم بنسبة 

  .ثري
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وفي المنطقة العربية، أكد رئيس ميريل لينش في منطقة الشرق األوسط تامر رشاد، في مؤتمر صحافي 
، ارتفاع عدد األثرياء في السعودية والكويت والبحرين العام الماضي، ليبلغ في أمس عقده في دبي

، فيما وصل عددهم في البحرين إلى 2009مقارنة بعام % 8.2 ثري بزيادة نسبتها 113300السعودية 
 52600فقط إلى % 3.5، في حين انخفض عددهم في اإلمارات بنسبة %24 ثري بزيادة نسبتها 6700
 دولة من حيث عدد األثرياء على مستوى العالم 12وقع أن تنضم السعودية إلى نادي اكبر وت .ثري

وعلى رغم أن عدد أثرياء . "في حال حافظت على معدالت النمو في عدد أثريائها وحجم الثروات"قريباً، 
ات الكويت السعودية كان األكبر في المنطقة خالل العام الماضي، إال أن رشاد أشار إلى معدل نمو ثرو

 الحظ رشاد و%.25الذي كان األكبر بين دول المنطقة، ويعتبر خامس اكبر معدل نمو في العالم، مرتفعاً 
من ثروات أغنياء % 14 للحياة، أن حصة الثريات من النساء في المنطقة العربية تشكل في حديثه
ليصل إلى % 3.5ي بنسبة ولفت التقرير إلى تراجع عددهم في اإلمارات خالل العام الماض .المنطقة
   .2009 عام 54500، مقارنة بـ 52600

وسجلت دول آسيا أعلى معدالت نمو إقليمي في عدد األثرياء خالل العام الجاري بين األسواق العالمية 
 مليون 3.3ليبلغ % 9.7الثالثة، إذ تجاوز حجم ثروات أغنياء آسيا نظراءهم في أوروبا، مرتفعاً بنسبة 

 مليون ثري، ووصلت ثرواتهم إلى 3.1ليبلغ % 6.3زداد عدد أثرياء أوروبا بنسبة ثري، في حين ا
، 2010 عالمياً عام 12وأفاد التقرير، بأن عدد أثرياء الهند بات يحتل المرتبة .  تريليون دوالر10.8

 . دولة لجهة عدد األثرياء على مستوى العالم12لينضم بذلك إلى نادي اكبر 
  23/6/2011الحياة، لندن، 

  
  ) سورية نموذجاً(خيارات واشنطن في استثمار حركة االحتجاجات العربية  .80

سعت واشنطن وحلفاءها اإلقليميين والدوليين لجهة استغالل وتوظيف حركـة          : قسم الدراسات والترجمة  
االحتجاجات السياسية السورية األخيرة لجهة تحريك مفاعيل ملف االستهداف مرتفع الشدة ضـد دمـشق     

، ولكن، وعلى خلفية محدودية هذه االحتجاجات تشير المعطيات إلى أن األكثـر احتمـاالً هـو                 وحلفاءها
فما هو الفرق بين الملفين، ومـا هـي طبيعـة االسـتهداف             : االكتفاء بملف االستهداف المنخفض الشدة    

  المنخفض الشدة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمضمون مكوناته وخطوطه األساسية؟
  واشنطن ومنظور إدارة األزمات: حدث السوريمقاربة ال* 

أصبح واضحاً ومعروفاً في أوساط جميع الخبراء والمحللين السياسيين والدوليين، أن واشنطن أصـبحت              
أكثر اهتماماً بمقاربة األزمات اإلقليمية والدولية على أساس اعتبارات ما يمكن أن توفره من مزايا نسبية                

وتأسيساً على ذلك أصبحت واشنطن أكثر انهماكاً في عمليات توجيه وإعادة           للمصالح الحيوية األمريكية،    
توجيه ضغوط األزمات على النحو الذي يحقق تعظيم المنافع إلى أكبر ما يمكن ويقلل الخسائر والمخاطر                
إلى أقل ما يمكن؛ وفي هذا الخصوص يمكن اإلشارة إلى خطوط المنهجية التي تعاملت بها واشنطن مـع         

م الماضـي، ووصـل إلـى    2011) مارس(الذي بدأت فعالياته منذ منتصف شهر آذار        (لسوري  الحدث ا 
خواتيمه على خلفية المواكب الشعبية الضخمة التي تحركت باألمس في كافـة المـدن الـسورية دعمـاً                  

  :على النحو اآلتي) لدمشق
ة اإلضـافية لجهـة دعـم       لجوء واشنطن خالل الثالثة أشهر الماضية إلى تقديم مزايا وموارد القو          •    

تقديم المال ـ تقديم الدعم اإلعالمي ـ تقـديم الـسالح ـ تقـديم الـدعم        : فعاليات المعارضة السورية
  .الخ.. الدبلوماسي ـ تقديم الحماية ـ تقديم حرية الحركة
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لجوء واشنطن خالل الثالثة أشهر الماضية إلى محاولة بناء تحالف دولي إقليمي معـادي لدمـشق،                •    
باريس ـ لنـدن ـ لـشبونة ـ      : ، والذي ضم"نادي خصوم دمشق"ن ما يمكن أن نطلق عليه تسمية ضم

  .إضافة إلى الدوحة ـ الرياض ـ أنقرا
هذا، ولم يعد خافياً على أحد، أن جهود واشنطن المتعلقة باستهداف دمشق عن طريق خيار إقامة مناطق                 

 طريق مسدود، كما أن استهداف دمشق عـن         عزل الطيران عبر بوابة مجلس األمن الدولي وصلت إلى        
طريق إقامة المناطق العازلة عبر بوابة أنقرا بما يؤدي إلى تدخل حلف الناتو قد وصلت أيضاً إلى نقطة                  
االنغالق، ولكن، برغم ذلك، فإن واشنطن لن تألو جهداً في استبدال خياراتها الفاشلة بخيـارات أخـرى                 

  .ليها سابقاتها الفاشلة، ولكن بالوسائل األخرىجديدة تهدف إلى نفس ما كانت تهدف إ
  خيارات واشنطن الجديدة إزاء دمشق: ملف االستهداف المنخفض الشدة* 

تقول إحدى األوراق البحثية المنشورة على صفحات موقع جيوبوليتيكال مونيتور، وأعاد نـشرها موقـع               
كي، بروفيسور االقتصاد السياسي    غلوبال ريسيرتش الكندي الذي يشرف عليه الخبير ميشيل خوسودوفيس        

الرفيع المستوى، بأن واشنطن وحلفاءها، وعلى وجه الخصوص إسرائيل والـسعودية أصـبحوا أكثـر               
اهتماماً لجهة القيام باستغالل المزايا التي يمكن أن توفرها لهم حركة االحتجاجـات الـسياسية الـشرق                 

ومات الواردة فـي الورقـة، يمكـن إسـقاط          أوسطية الجارية حالياً، وفي هذا الخصوص، وبحسب المعل       
  :مضمونها لجهة تشكيل خيارات واشنطن الجديدة، إزاء دمشق، على النحو اآلتي

  :وسوف يتضمن النقاط اآلتية: استهداف البيئة الداخلية السورية•    
ـ تصعيد فعاليات الضغوط االتصالية اإلعالمية بما يؤدي إلى توسـيع وتعميـق التـضليل اإلعالمـي                 

المعلوماتي، على النحو الذي يساعد في تصعيد المعارضة السياسية الداخلية على المـستويين الرأسـي               و
  .واألفقي

ـ تصعيد فعاليات الحرب االقتصادية السرية، عن طريق توسيع أنـشطة التهريـب العـابرة للحـدود                 
بمستوى المعيشة، إضافة   والمضاربات الوحيدة االتجاه، بما يمكن أن يلحق ضرراً بقيمة العملة السورية و           

  .إلى نشر االضطراب التجاري في األسواق الداخلية
ـ نشر ثقافة العنف السياسي والعنف الهيكلي الرمزي لجهة توسيع وتعميق شدة الكراهية بين المكونـات                

  .االجتماعية والطائفية
  :وسوف يتضمن النقاط اآلتية: استهداف البيئة الخارجية السورية•    

وذلك عن طريق دعم خصوم سوريا اللبنانيين المصحوب باستهداف         : فاء سوريا اللبنانيين  ـ إضعاف حل  
 آذار القريبة  من دمشق، وبكلمات أخرى، طالما أن دمشق ظلت طـوال المراحـل                8كل مكونات قوى    

الماضية ترفض التخلي عن حلفائها اللبنانيين، فإن المطلوب أمريكياً خالل الفترة القادمـة سـيتمثل فـي                
ضغط على دمشق من أجل أن تتخلى عن حلفائها اللبنانيين، وضغط على حلفاء             : تصعيد الضغط المزدوج  

  .دمشق اللبنانيين لكي يتخلوا عنها
وذلك عن طريق دعم خصوم سـوريا الفلـسطينيين المـصحوب           : ـ إضعاف حلفاء سوريا الفلسطينيين    

داعمة لدمشق، وبكلمات أخرى إذا كانت دمشق       باستهداف كل المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية ال      
ظلت طوال المراحل الماضية أكثر اهتماماً بعدم التخلي عن الفلسطينيين، فإن المطلوب أمريكيـاً خـالل                

ضغط على دمشق من أجـل أن تتخلـى عـن           : الفترة القادمة سوف يتمثل في تصعيد الضغط المزدوج       
  .لفلسطينيين لكي يتخلوا عنهاحلفائها الفلسطينيين، وضغط على حلفاء دمشق ا

وذلك عن طريق توجيه وإعادة توجيه مكونات خارطة االصطفافات         : ـ إضعاف روابط سوريا اإلقليمية    
الدبلوماسية اإلقليمية، بحيث يتم منع معسكر خصوم دمشق اإلقليميين من القيام بـأي عمليـات اقتـراب                 

 لجهة الضغط على حلفاء دمشق اإلقليميـين        وتقارب جديدة مع دمشق، إضافة إلى العمل في نفس الوقت         
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من أجل التخلي عنها واالنضمام لمعسكر خصومها، ومن أمثلة ذلك التغييرات الطارئة التي حدثت فـي                
  .الموقف التركي األخير إزاء دمشق

تشير التطورات الجارية في هذه اللحظة، إلى وجود المزيد من الفعاليات الدبلوماسـية الـساعية لـدعم                 
 اإلسرائيلي، وذلك عبر بنود معادلة المقاربة األمريكية القائلة، بأن كل ما من شأنه أن يـضعف                 الموقف

دمشق هو بالضرورة يعزز بطريقة أو بأخرى موقف إسرائيل في معادلة الصراع العربي ـ اإلسرائيلي،  
  :وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتي

حتـضان أوراق ملـف الـصراع الفلـسطيني ـ      تقوم أنقرا في الوقت الحالي بمحاولة رعايـة وا •    
اإلسرائيلي، وفي هذا الخصوص تقول التسريبات بأن أنقرا تستضيف حالياً خالد مـشعل زعـيم حركـة       
حماس الفلسطينية، وبدعوة من أنقرا سوف يتوجه محمود عباس زعيم حركة فتح بزيارة تركيا، من أجل                

حول كيفية إنفاذ بنود اتفاقية المصالحة الفلسطينية       حل الخالفات المتصاعدة بين حركة فتح وحركة حماس         
  .األخيرة

ظل خالد مشعل زعيم حركة حماس بعيداً طوال األشهر الماضية عن دمشق، وظل يتحـرك علـى                 •    
خط عالقات الدوحة ـ أنقرا؛ وتقول التسريبات بأن خالد مشعل الذي بقي فترة في الدوحة، يتواجـد اآلن   

را، لجهة التفاهم مع القيادة التركية حول مـدى إمكانيـة قيـام حركـة حمـاس               في العاصمة التركية أنق   
االعتراف بإسرائيل ـ التخلي عـن المقاومـة المـسلحة ـ      : باالعتراف بشروط اللجنة الدولية الرباعية

االعتراف باالتفاقيات التي سبق أن وقعتها حركة فتح مع إسرائيل، إضافة إلى السعي من أجـل إنجـاز                  
  .ق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليطصفقة إطال

أصبحت حركة االحتجاجات السياسية السورية المحدودة على وشك االنتهاء، وبرغم ذلك فمن المتوقع أن              
. تظهر بين الحين واآلخر بعض االحتجاجات الصغيرة المحدودة، وتحديداً فـي أيـام عطلـة الجمعـة                

ة بتمركز وتواجد العناصر األصولية المرتبطة بحركـة        وباالنطالق من بعض الجوامع والمساجد المعروف     
  :اإلخوان المسلمين السورية، ولكن ما هو مهم يتمثل في اآلتي

أصيبت واشنطن بخيبة أمل كبيرة إزاء مصداقية المعارضة السورية الخارجية في تنفيـذ عمليـات               •    
  .التصعيد السياسي داخل سوريا

رق أوسطي الداعم لقوى المقاومة بخيبة أمل كبيرة إزاء مصداقية أصيب الرأي العام العربي ـ الش •    
  .القيادة التركية في تنفيذ عمليات تصعيد السياسي الدبلوماسي ضد المشروع اإلسرائيلي

هذا، وتقول آخر المعلومات بأن الزعيم الجمهوري المتشدد جون ماكين والزعيم الديموقراطي السيناتور             
ع قرار يطالب إدارة أوباما بعدم التورط في إرسال القوات األمريكية إلـى             جون كيري، قد تقدما بمشرو    

وفي هذا الخصوص تشير المعطيات إلى أن إرسال القوات األمريكية إلى ليبيا كان يهدف في أحـد                 . ليبيا
جوانبه الرئيسية إلى التمهيد لجهة احتماالت إرسال القوات األمريكية إلى سوريا في حالة نجاح فعاليـات                
المعارضة السورية في تصعيد االحتجاجات على طريق سيناريو احتجاجات بنغازي الليبية التي وفـرت              

ولكـن، وبفعـل    .. الذرائع والمبررات لعمليات التدخل بواسطة حلف الناتو وخصوم القذافي الخليجيـين          
صـناعة  "تتيح لها   اإلدراك األمريكي المتزايد لجهة عدم تميز المعارضة السورية بالقدرات الكافية التي            

في سوريا فمن األفضل عدم توريط أمريكا في الفصل األول الليبي طالما أن الفصل الثاني               " االضطرابات
  .السوري ـ وهو األهم ـ قد أصبح فشله مؤكداً

 22/6/2011، الجمل بما حمل
  

   الفلسطينية"الخالفات" حكومة .81
   العربيرأي القدس
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وثيقة المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل شهرين تقريبا        ' حماس'و' فتح'عندما وقع ممثلون عن حركتي      
شكك الكثيرون في امكانية ترجمة هذا االتفاق الى خطوات عملية على االرض، بسبب القضايا الكثيـرة                
موضع الخالف الجذري بين الطرفين حول االمن خاصة، والتوجهات السياسية المتعلقـة بالمفاوضـات              

  .وقضايا الحل النهائي
حالة التوتر التي تسود العالقات بين قطبي المعادلة السياسية الفلسطينية االبرز على ارضية عدم التوافق               
على رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة، وتوزيع الحقائب الوزارية، اكدت كلها هذه الشكوك، واثبتـت               

  .عمليا ان توقيع االتفاق شيء وتطبيقه شيء آخر مختلف تماما
 كان من المتوقع عقده في القاهرة يوم امس االول بين الرئيس عباس والـسيد خالـد مـشعل                   اللقاء الذي 

فالرئيس عباس يريد ان يستمر الدكتور      . تأجل بسبب هذا الخالف   ' حماس'رئيس المكتب السياسي لحركة     
امـة  المقبل على االقل موعد انعقاد الجمعيـة الع   ) سبتمبر(سالم فياض كرئيس للوزراء حتى شهر ايلول        

لالمم المتحدة، حيث ستتقدم السلطة بمشروع توصية باالعتراف بدولة فلسطين، بينمـا تـرفض حركـة                
هذا الخيار، وتقول ان المسألة ال يجب ان تكون محصورة باشخاص معينين، وكأنه ال يوجد في                ' حماس'

ان ' حمـاس  'فلسطين شخص يمكن ان يشكل الوزارة غير الدكتور فياض، باالضافة الى ذلك تريد حركة             
يكون منصب رئيس الوزراء لشخص من قطاع غزة، خاصة ان رئـيس الـسلطة، ورئـيس المجلـس                  

  .التشريعي ليسا منها
جهود المصالحة والوساطة انتقلت من القاهرة الى انقرة التي يزورها الرئيس عباس حالياً، فقد طار الـى            

. لخارجية عاد بعدها مباشرة الـى دمـشق       العاصمة التركية السيد مشعل حيث التقى داوود اوغلو وزير ا         
  .وفضل كل منهما االجتماع مع السيد اوغلو منفرداً. وكان الفتاً ان الرجلين، اي عباس ومشعل لم يلتقيا

من كل هذا اللغط حوله، وانه بـصدد االنـسحاب          ' قرفه'المقربون من الدكتور فياض يسربون انباء عن        
ء الى حد القول ان العالقات بين فياض والرئيس عباس فاترة هذه            ويذهب هؤال . كلياً، والسفر الى الخارج   

فياض لعدم اقدام االخير اي عباس، على التشاور معه، او حتـى ابالغـه              ' غضب'االيام، ويشيرون الى    
حـول اسـماء    ' حماس'باصراره على تكليفه بتشكيل الحكومة، ووضعه في صورة المداوالت مع حركة            

  .رفالوزراء المرشحين من كل ط
وربما ليس الدكتور فياض وحده الذي يشعر بالقرف، فالشعب الفلسطيني بأسره بات المبالياً تجـاه هـذه                 
المسألة، ويتصرف وكأن الموضوع ال يعنيه، ومعه كل الحق في ذلك، فمن يسمع عدد الوساطات وحجم                

ت المتحـدة او روسـيا      الخالفات، يعتقد ان الحكومة المعنية المستعصية على الوالدة هي حكومة الواليا          
  .وليست حكومة سلطة حكم ذاتي تتناقص صالحياته تدريجياً بحيث باتت دون اي معنى

نأمل ان تكون حظوظ الوساطة التركية افضل من حظوظ سابقتها المصرية، ولكننا نـشك فـي ذلـك،                  
  .وننتظر انتقال الوساطة والوسطاء الى عاصمة اخرى

  23/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   يبيعنا وطنيةفياضم سال .82
  فايز أبو شمالة. د

أخيراً يخرج الدكتور سالم فياض بطالً، ويبيع الفلسطينيين وطنية، ويقدم نفـسه قربانـاً علـى مـذبح                  
المصالحة، والتضحية بالنفس من أجل فلسطين، إنه يرفض أن يكون سبباً في تواصل االنقـسام، وإنـه                 

دهاليز الوهم التي يحفرها بعض الفلسطينيين تائهي الرؤية        ليعزز الرجل مكانته في     ! حريص على الوحدة  
كان األجدر بالسيد سالم فياض أن يحاسب المرحلة التي صار فيهـا رئـيس               .السياسية، مضلِّلي الذاكرة  
كم عدد المستوطنين الذين توسعوا في الضفة الغربية، وكم هي مساحة األرض            : وزراء، وأن يسأل نفسه   
 المستوطنون تحت حماية األمن الذي وفره لهم سالم فياض؟ وكيف تطور الموقف             الفلسطينية التي ضمها  
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اإلسرائيلي المتشدد، فازداد تشدداً مع قيام سالم فياض بدوره األمني على أكمل وجه؟ وما عـدد رجـال                  
  المقاومة الذين تمت تصفيتهم، أو اعتقالهم، أو تلجيم بنادقهم؟

 من بعده ليعاني منها؟ من سيتحمل المسئولية؟ واألهم من كـل            وما حجم الديون التي تركها سالم فياض      
 أن  2009ذلك، أين هي الدولة التي بدأ سالم فياض في تأسيس معالمها قبل سنتين، عندما أعلن فـي آب                   

فأين هي الدولة؟ ولمـاذا كانـت كـل         ! الدولة الفلسطينية ستكون قائمة بعد عامين، نحن اآلن بعد عامين         
  قاومة، وبالمقاومين؟التضحية بشباب الم

كان األجدر بالشعب الفلسطيني أن يمسك بتالبيب سالم فياض، ويحاسبه، ويسأله، لماذا قطعت رواتـب               
آالف الموظفين دون وجه حق؟ لماذا فصلت أمنياً آالف الموظفين دون وجه حق قانوني؟ لماذا أغـدقت                 

 بترقيات ما أنزل اهللا بها من سلطان؟ لماذا         أموال السلطة على المقربين وفق الوالء واالنتماء؟ لماذا دفعت        
ضحكت علينا، وأغرقتنا في الوهم عامين كاملين، مارست خاللهما رذيلة التنسيق األمنـي علـى أمـل                 

  الدولة، فأين هي الدولة؟
ومن يعيد لنا الزمن الذي راح، واستغله المستوطنون أحسن استغالل؟ من يعيد لنـا الـزمن الـذي راح                   

المقاومة، وكسرت أجنحتها؟ من يا دكتور سالم فياض؟ من سيجرؤ ليدافع عن مرحلة             وهشمت فيه رأس    
من الوهم والخداع السياسي الذي صار له أجنحة، وطار حتى صار رئيس الوزراء الفلسطيني يـشارك                

  اليهود مؤتمراتهم، وندواتهم، ومؤامراتهم؟ من؟
فشلنا، راهنا وأخطأنا الرهان، تساوقنا     : ولكان األجدر بالسيد سالم فياض، أن يعلن بجرأة وصراحة ويق         

مع الغرب الذي منحني الثقة، وانخدعت، انتبهوا، لن يعطوكم دولة، انتبهوا ضللونا الطريـق، فخـسرنا                
  .أنفسنا وخسرنا الزمن، وضاع الوطن

لية، ولكن رغم كل الحقائق السابقة، سيخرج علينا بعض فاقدي الذاكرة، ليغرقوا الشعب في اللحظة االنفعا              
وهم يصفقون للشهامة، سيخرج علينا من يصف نفسه بالليبرالي، والمتطـور، والمتحـضر، والـواعي،               
والواقعي، ليستحثنا على التظاهر عشقاً للدكتور سالم فياض، والتصفيق للرجل الذي مـد عنقـه ألبيـه                 

 لفلـسطين، بـل     إبراهيم كي يذبحه، فداء للمستضعفين، لنهتف جميعنا للرجل الذي صار تاريخه واجهة           
  ! اصنعوا تمثاالً لهذا الرجل الذي نزف عرقاً ودماً، وذاب حنين: سيخرج علينا من سيقول

  !.انظروا كيف كانت عاقبة المفاوضين: ولكنني سأقول مع غالبية الفلسطينيين
  23/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  خيار بديل: معركة سبتمبر الفلسطينية .83

  وحيد عبد المجيد. د
ة هي جدوى التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف بدولة                قليل

فهذا اعتراف رمزي ال يخلو من فائدة، لكنه ال يرتب نتيجة عملية وال يكفل حتى نيـل                 . فلسطينية مستقلة 
  .األميركي" الفيتو"راره العضوية الكاملة في األمم المتحدة بدون موافقة مجلس األمن الذي يتحكم في ق

وقد يكون مجدياً أكثر التوجه إلى الجمعية العامة بطلب للنظر في إمكان إعادة إنتاج قرارهـا التـاريخي                  
 بدعم غربي فـي     1991فقد نجحت إسرائيل عام     . الذي دمغ الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية       

 بعد أن تغير ميزان القوى الدولي الـذي      3379 تحت رقم    1975إلغاء هذا القرار الذي صدر في نوفمبر        
فلم يلغ هذا القرار بسبب تخلـي الـصهيونية عـن           . سمح للعرب بانتزاعه واستمراره خمسة عشر عاماً      

عنصريتها، بل نتيجة تغير الظروف التي أتاحت إصداره في لحظة مواتية برز فيها العرب كقوة دوليـة                 
احبتها، وتوسع نطاق الدعم الدولي لقـضية فلـسطين،          ومعركة النفط التي ص    1973مؤثرة عقب حرب    

العـالم  (على صفة مراقب في األمم المتحدة، وتصاعد نضال دول الجنـوب            " منظمة التحرير "وحصول  
  . إلقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة) الثالث
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م بـين مـصر     وأعطى تواتر الجهود الهادفة إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين عقب توقيع معاهدة السال            
وإسرائيل فرصة للدولة العبرية لترويج فكرة أن هذا التطور يعني اندماجها في الشرق األوسط وتعايشها               

  .مع جيرانها وبالتالي عدم عنصرية الفكرة التي تقوم عليها
غير أن جنوح إسرائيل المتزايد نحو اليمين منذ ذلك الوقت، وتنامي نفوذ قواها األكثر تطرفا، وانحـسار                 

كات السالم التي قامت بدور أساسي في تجميل صورة الصهيونية، يخلق وضعاً جديداً يتيح خـوض                حر
  .معركة يمكن أن تكون ظافرة إلعادة تأكيد عنصرية الصهيونية استناداً على ما يحدث في الواقع

 آخرهـا   وكان. فقد تراكمت في السنوات األخيرة التشريعات والسياسات اإلسرائيلية الناضحة بالعنصرية         
حتى اآلن تعديل قانون المواطنة إللزام غير اليهود الحاصلين على الجنـسية بـإعالن الـوالء للدولـة                  

ويصاحب ذلك ازدياد الميل العنصري في المجتمع اإلسرائيلي بشكل مطـرد           . اإلسرائيلية كدولة يهودية  
التدخل قبل أن يؤدي ذلك إلى      فيه، األمر الذي يفرض على األمم المتحدة        " المعتدلين"على نحو يقلق حتى     

  .تطهير عرقي بشكل جماعي واسع
ومـا  . فهذا التطهير حاصل اآلن فعالً، لكنه يتوسع وينذر بخطر داهم البد أن ينتبه إليه الضمير العالمي               

الضغوط المتزايدة اآلن على فلسطينيي القدس المحتلة لمغادرة مدينتهم، ووطنهم كله، إال دليل آخر علـى        
سعت جماعات يهودية تحظى برعاية رسمية نشاطاتها الهادفة إلى تفريغ القدس مـن أهلهـا،               فقد و . ذلك

وتوزع هذه الجماعات، منذ أكثر من عام، بيانا باللغة العربية تحت عنوان            . وأضافت إليها إغراءات مالية   
ى أي بلد آخر    تدعوهم إلى التفاوض على السفر إل     " نداء إلى جميع المسلمين الساكنين في أرض إسرائيل       "

  .في مقابل مساعدات مالية مغرية
ومقارنتـه  " إسرائيل"وربما يوفر الشروع في حملة عالمية لشرح ما آل إليه التمييز ضد غير اليهود في                

السابق في جنوب إفريقيا، وهو المرجع المعتمد دولياً في هذا المجال، فرصة إللحـاق              " اآلبارتايد"بنظام  
ولـن تبـدأ    . ن التداعيات ما ال يرقى أي اعتراف بالدولة الفلسطينية إلى مثله          هزيمة بإسرائيل قد تخلق م    

فقد صدرت في العامين األخيرين تقارير عدة عـن منظمـات   . هذه الحملة، حال الشروع فيها، من فراغ     
حقوقية ومراكز بحثية ذات مصداقية، تثبت أن مستوى العنصرية في إسرائيل ال يقل عما كان عليه فـي                  

  .ريقياجنوب إف
ومن الطبيعي أن تواجه الحملة مقاومة قوية من أنصار إسرائيل الذين نجحوا فـي تغطيـة ممارسـاتها                  

غير أن الجموح الشديد الذي حدث في هذه الممارسات في العـامين األخيـرين              . العنصرية لفترة طويلة  
  .بصفة خاصة يجعل قدرتهم على إخفائه أو تبريره أقل من ذي قبل

إعادة توصيف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية، يتطلب تأسيسها على رؤية قوية            لكن نجاح حملة    
مقنعة تقطع بأن ممارسات التمييز الراهنة هيكلية وليست فقط وظيفية، وأنها تتسم بالدوام رغم أن بعضها                

فـالمطلوب إذن، هـو تأسـيس فكـرة أن          . يحدث في أرض محتلة وبالتالي يفترض أن وضعها مؤقت        
  .آخر، على أسس قوية" آبارتايد"ة الصهيونية تنتج نظام العنصري

واألساس األول الذي يصح أن تقوم عليه هذه الفكرة هو أن االحتالل، الذي طال أمده وسيطول أكثر، لم                  
فاألغلبية الساحقة من الفلسطينيين في األراضي المحتلة اليوم نشؤوا في ظـل وجـود              . يعد وضعاً مؤقتاً  

وفي ظل إصرار إسرائيل على استـسالم فلـسطيني تـام           . رس تمييزاً منظماً ضدهم   سلطة إسرائيلية تما  
الخـط  "كشرط للتسوية السلمية، يتحول االحتالل إلى حال شبه دائمة على نحو يفرض تجـاوز قـصة                  

التي أتاحت لها اإلفالت من محاسبتها على التمييز الذي تمارسه شرق هذا الخط باعتباره فصالً               " األخضر
  .عنصرياً

وفي الوقت الذي تعلن إسرائيل نفسها دولة يهودية، وتفرض قيوداً متزايدة على غيـر اليهـود، يـصبح                  
ضرورياً النظر إلى سياستها تجاه الفلسطينيين الذين أصبحوا ضمن مواطنيها، وأولئك الذين يخـضعون              

نهر، لكن تطبيقه يختلـف     ممتد بين البحر وال   " آبارتايد"الحتاللها، باعتبارها سياسة واحدة تقوم على نظام        
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عنه في شرق هذا الخط على النحو الذي بدأ بعض الباحثين الفلسطينيين مـؤخراً              " الخط األخضر "غرب  
  .في توضيحه وإقامة األدلة عليه

اإلسرائيلي على وقائع ال حـصر لهـا        " اآلبارتايد"وانطالقاً من هذا األساس النظري، يمكن تشييد فكرة         
وهذا هو  .  بالمعنى العام فقط، بل بالمعنى المحدد الخاص بعزل السكان أيضاً          تنطق بعنصرية سافرة ليس   
الذي ينصرف إلى إجراءات للتمييز الهيكلـي تظهـر، فـي حـال             " اآلبارتيد"المعنى المقصود في نظام     

إسرائيل، في عزل منهجي للسكان الفلسطينيين كان الجدار الفاصل أحد تعبيراته الواضحة، والتي شـمل               
عمال إقصاء سكاني متكرر، وهدم منازل بشكل منظّم في منـاطق معينـة، وتخـصيص طـرق                 أيضاً أ 

  .وشوارع خاصة لليهود
، خصوصاً بلـدتها القديمـة      "اآلبارتايد"وتمثل مدينة الخليل نموذجاً للتمييز الهيكلي الذي يدخل في إطار           

ففـي  . اليهودية" الكرمل"وطنة  والقرى التي تقع في تاللها الجنوبية ويفصلها سياج أسالك شائكة عن مست           
لـذلك  . هذه القرى، ليس مسموحا للفلسطينيين المعزولين وراء األسالك ببناء منازل أو حتـى حماّمـات     

. يعيشون في أكواخ وخيام متداعية ال تصلها الكهرباء، بخالف جيرانهم على الجانب اآلخر من األسالك              
  .لحدائق الغضة الغناّء والمنازل المكيفةمثل ضواحي المدن األميركية حيث ا" الكرمل"فتبدو 

تشين الضمير اإلنساني في القرن الحادي والعشرين       " آبارتايد"وليس هذا إال مثاال واحداً يدل على سياسة         
  .على نحو قد يوفر فرصة تاريخية إلعادة دمغ الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية
  23/6/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  » بل للحلغير قا«نزاع  .84

  حلمي موسى
أفصح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤخرا عن أسس قناعاته بشأن التسوية السياسية مع              

الذي رافقه في رحلته األخيرة إلى العاصـمة        » هآرتس«وقال في مقابلة صحفية مع مراسل       . الفلسطينيين
ولكن نتنيـاهو، الـذي يـرى       . »غير القابل للحل  «اإليطالية أن النزاع العربي اإلسرائيلي هو من النوع         

الكثيرون فيه تلميذا نجيبا لغالة المعلمين األيديولوجيين الصهاينة يعرف أن هذا االعتراف يضر بغايـات               
ولذلك سارع عبر المقربين منه للتأكيد بأن ما        . السياسة اإلسرائيلية التي تعتمد كثيرا على منهج الغموض       

قول في غير محله وأن التـسوية ممكنـة ولكـن بعـد أن يـستجيب العـرب                  فهمه المراسل من هذا ال    
  .والفلسطينيون للشروط اإلسرائيلية

ولكـن،  . ومن البديهي أن هناك في إسرائيل من يؤمنون بإمكانية تحقيق السالم مع العرب والفلسطينيين             
ة الحكـم ويـدرك     فمن يصل إلى سـد    . ربما، ليس بين هؤالء أحد ممن يتولون زمام الحكم في إسرائيل          

ولهذا السبب تبلورت   . المعطيات الداخلية واإلقليمية والدولية يدرك حجم المصاعب، خاصة الداخلية منها         
في إسرائيل نظرية بالغة األهمية، ربما لعب شمعون بيريز أكثر من غيره دورا في تحديد معالمها، وغدا                 

ي إسرائيل مـن أجـل إدارة مفاوضـات         وتتلخص هذه النظرية في أهمية سع     . حزب كديما رافع رايتها   
  .سلمية

. والمفاوضات، بحسب النظرية اإلسرائيلية، ليست أكثر من أداة أو سالح في اسـتراتيجية إدارة األزمـة               
فالمهم لـيس الحـل وإنمـا       . وهي ال تعني البتة أنها بالتأكيد تضمن أو تقود نحو التوصل إلى حل نهائي             

ومن المؤكد أن شمعون بيريـز فـي        . ذل الجهد المرضي في إطاره    التظاهر باالستعداد للوصول إليه وبب    
، وأن األزمة   »محادثات السالم «ركز على هذه النقطة بإعالنه أن ال بديل سوى          » مؤتمر الرئيس «افتتاح  

ولهذا ليس صدفة أن تناكف زعيمة المعارضة،       . القائمة هي أزمة مفاوضات وليست أزمة عملية سياسية       
  .كومتها مطالبة إياه بخدمة مصالح إسرائيل عبر العودة إلى طاولة المفاوضاتتسيبي ليفني، رئيس ح
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إن ليفني في قرارة نفسها تعلم أن الواقع السياسي اإلسرائيلي يعجز عن التوجه نحو حل سياسـي فعلـي                   
وقد سبق لليفني أن راهنت على عجز نتنياهو حتى على إقرار رؤيتـه             . ونتنياهو يعلم ذلك أيضا   . ونهائي

. سياسية الخاصة في حكومته معلنة أن هذه الحكومة لم تقر ال خطاب بار إيالن وال خطاب الكونغرس                ال
  .وقد وفرت األيام األخيرة دليال قاطعا على ذلك

المحافظة على أغلبية يهوديـة صـلبة      «ففي جلسة الحكومة اإلسرائيلية األخيرة تحدث نتنياهو عن أهمية          
ال يهمني إن كان عدد الفلسطينيين أقل أو أكثـر بنـصف مليـون،       «هو  وقال نتنيا . »داخل دولة إسرائيل  

وكان أول  » .إنني أريد التخلص منهم حتى ال يغدو مواطني إسرائيل        . ألنني ال أنوي ضمهم إلى إسرائيل     
وليمور ليفنات من الليكود    » إسرائيل بيتنا «من أبدى امتعاضه من هذا الكالم الوزيران عوزي النداو من           

  .ون فكرة التخلي عن أي جزء من الضفة لصالح الدولة أو الكيان الفلسطينيممن يعارض
إذا «: وقد حمل رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية داني ديان على موقف نتنياهو هـذا قـائال                

قسمت األرض ال سمح اهللا، فسوف يتدفق ماليين الالجئين إلى الدولة الفلسطينية، لكنهم لن يتوقفوا فـي                 
  .»خالل فترة قصيرة سنجدهم يتجمعون على حدود كفار سابا والقدس والجنوب.  وطولكرمنابلس

القصة في اليمين اإلسرائيلي ليست يهودية الدولة وال عدم عودة الالجئين الفلسطينيين وإنمـا حقيقـة أن                 
  .»غير قابل للحل«النزاع 

  23/6/2011، السفير، بيروت
  

  األمم المتحدة وإعالن دولة فلسطين .85
  نري سيغمانه

ما هي العبر التي يمكن استخالصها بشأن وضع عملية السالم في الشرق األوسط بعد المواجهة العدائيـة                 
بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والخطابات المهمة التي ألقاها كـلٌّ               

  الماضي؟) مايو(منهما في النصف الثاني من شهر أيار 
فلسطيني، فقد ساهم خطاب نتانياهو أمـام       -لم يقرب هذا المشهد موعد التوصل إلى اتفاق سالم إسرائيلي         

الكونغرس األميركي، ناهيك عن رد فعل الكونغرس على هذا الخطاب، في وأد عملية السالم في الشرق                
رعون األميركيون يصفّقون   وفي محاولة مخزية إلرضاء اللوبي اإلسرائيلي، كان المش       . األوسط إلى األبد  

بحرارة قياماً وقعوداً إلعالن نتانياهو رفضه اعتماد حّل الدولتين للنزاع، معبرين بذلك عن تأييدهم لعزمه               
  .الحفاظ على مشروع إسرائيل االستعماري في الضفة الغربية

م التفرقـة   وفي حال نجح نتانياهو في بلوغ هدفه، سيكون الفضل ألعضاء الكونغرس فـي قيـام نظـا                
العنصرية اإلسرائيلي، الذي توقّع رؤساء الوزراء السابقون، مثل إيهود باراك وشارون وأولمرت، أنـه              
سيكون نتيجةً ال مفر منها للسياسات التي وعد أعضاء الكونغرس أنهم سيستمرون في دعمها بسخاء، كما                

  .فعلوا في الماضي
رار الرئيس أوباما على أن القرار الصادر عـن األمـم           لألسف، بدت هذه النتيجة أكثر ترجيحاً، بعد إص       

غير أنه كان مخطئاً في ذلك، فقرار التقسيم الذي أقرتـه           . المتحدة لن يؤدي يوماً إلى قيام دولة فلسطينية       
، هو الذي أدى إلى قيام دولة إسـرائيل وإلـى إعطائهـا شـرعيتها، ولـيس                 1947األمم المتحدة عام    

  .لعرب في فلسطينالمفاوضات بين اليهود وا
وتستطيع األمم المتحدة، وليس نتانياهو وال حتى الواليات المتحدة، أن تجعل دولة فلسطين تبصر النور،               

ويشكّل إصرار أوباما علـى ضـرورة       . وقد تكون قادرة على القيام بذلك إن لم تمنعها الواليات المتحدة          
اء لتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية، الهادف إلـى       عودة نتانياهو والفلسطينيين إلى المحادثات الثنائية، غط      

 ما يكفي من األراضي الفلسطينية من أجل الحؤول دون قيام دولة فلسطينية) أي سرقة(ضم.  
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غير مالئـم، كمـا     » تصرف أحادي «هل ينطوي النداء الذي وجهه الفلسطينيون إلى األمم المتحدة على           
ه اتهام بعيد من الحقيقة، فال يمتّ طلب الفلسطينيين مساعدةَ األمم           اتهمتهم إسرائيل والواليات المتحدة؟ إن    

، فاألحادية  »األحادية«المتحدة على حّل النزاع، الذي لم يتمكن الفريقان من حلّه بمفردهما، بأي صلة لـ               
تنطبق على لجوء إسرائيل إلى نقل مواطنيها اليهود بشكل كثيف إلى األراضي المحتلة، بهـدف فـرض                 

ويشكل ذلـك خرقـاً     . من شأنها استباق أي حّل يتم التفاوض عليه لقضية الحدود         » على األرض وقائع  «
فاضحاً لمعاهدة جنيف الرابعة، التي أقرها المجتمع الدولي بهدف منع تكرار ما قام به النـازيون، حـين                  

  .نقلوا شعبهم إلى األراضي التي احتلّوها خالل الحرب العالمية الثانية
سرائيل بشكل سافر اتفاقيات أوسلو، وذلك حين ضمت إليها مـن جانـب واحـد القـدس                 كذلك انتهكت إ  

  .الشرقية، علماً أن مستقبل هذه المدينة يجب ان يكون خاضعاً للتفاوض بين الطرفين
إال أن السبب الحقيقي الذي دفع بالرئيس أوباما إلى توجيه انتقاد ال أسـاس لـه مـن الـصحة لقـرار                      

جوء إلى األمم المتحدة، هو انهم لم يكتفوا بالطلب من مجلس األمن إيجاد حـّل لمـسائل                 الفلسطينيين بالل 
الوضع الدائم، بل يحاولون دفع األمم المتحدة إلى االعتراف بإعالنهم حقّ تقرير مصيرهم الوطني، وهو               

  .إعالن ال يمكن بحسب تعريفه وبموجب القانون الدولي إال أن يتم بخطوة أحادية
» معياراً نهائيـاً «كثرية الشعب في منطقة كانت واقعة تحت االنتداب في السابق بتقرير مصيره            يعد حق أ  

إال أن إقرار األمم المتحـدة بالدولـة   . في القانون الدولي يتجاوز التزامات المعاهدات المتعارضة ويلغيها  
إال أنه  .  بالطرفين حلّها  فلسطينية لن يتناقض ولن يستبق المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم التي يجدر           

، وهو موقف يؤيده الـرئيس أوبامـا واالتحـاد          1967يؤكد أن المفاوضات يجب أن تبدأ من حدود عام          
  .األوروبي وكل دولة في العالم

هل يرغب الرئيس أوباما في أن يتفاوض الفلسطينيون مع إسرائيل كشعب خاضع لها بدالً من دولة ذات                 
  سيادة؟

 1967ان ألقاهما أوباما ونتانياهو في تركيز انتباه العالم على حدود إسـرائيل عـام               ساهم الخطابان اللذ  
وفسر نتانياهو بطريقة خاطئة اقتراح أوباما القائل بأن هذه الحدود تـشكّل            . وعلى مفهوم تبادل األراضي   

. 1967 نقطة االنطالق للمفاوضات حول تبادل األراضي، معتبراً أنها تحتجز إسرائيل ضمن حدود عام            
، إلى أنه اذا    )آيباك(األميركية للشؤون العامة    -وأشار أوباما في الخطاب الذي ألقاه أمام اللجنة اإلسرائيلية        

كان هدف المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق حول تبادل األراضي، فإنها تهدف بالتالي إلى تغيير حدود                 
ياهو؟ ولماذا يصر على تفادي المفاوضـات       لماذا كذب نتان  .  من دون تحويلها إلى حدود دائمة      1967عام  

حول تبادل األراضي التي يبدي الفلسطينيون استعدادهم للتفاوض بشأنها مع إسرائيل مقابل تنازلهم عـن               
، وهـي خطـوة يخـشى       )سبتمبر(طلب الحصول من األمم المتحدة على إقرار بدولتهم في شهر أيلول            

  نتانياهو حصولها؟
 في أن نتانياهو كذب ألنه يعلم أن تبادل األراضي سيقضي على هدفه فـي               تكمن اإلجابة عن هذا السؤال    

منع قيام دولة فلسطينية، إذ يترتب حينها على إسرائيل مبادلة أجزاء من أراضيها باألراضي الفلـسطينية                
لم يكن نتانياهو ليسمح بأن تتوصل المفاوضات حول تبادل األراضي إلـى  . التي ترغب في الحفاظ عليها   

، فيما يرفض هو وحكومتـه االئتالفيـة        »وقائع إسرائيل على األرض   «نتيجة، وسيستمر في توسيع     أي  
تعويض الفلسطينيين عن االراضي التي استولت عليها إسرائيل بأراض إسرائيلية، كمـا أن نتانيـاهو ال                

م بحـّل   يريد أن يكون في وضع يحتِّم عليه رفْض ذلك رسمياً، ألن ذلك سيكشف أكاذيبـه بأنـه ملتـز                  
  .الدولتين

لقد قيل إن الواليات المتحدة تحاول مرة جديدة دفع الطرفين إلى استكمال المفاوضات على أساس اقتراح                
إال أن التوقعات بأن المفاوضات القائمة على مبدأ تبادل األراضي          ). مايو( أيار   19أوباما في خطابه في     

وما من سبب يدعو إلى االعتقاد بـأن        . من الصحة ستحسن فرص نجاح المحادثات الثنائية ال أساس لها         
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نتانياهو ومحمود عباس سيتوصالن إلى اتفاق حول تبادل األراضي بسهولة أكثر من محاولـة التوصـل                
فقد يستخدم نتانياهو التكتيك الـذي      . إلى اتفاق حول مسائل أخرى لم ينجحا في التوصل الى اتفاق بشأنها           

إما من خالل رفض التعبير عن موقفه حيال هذه المسائل، او من خالل             استخدمه في المحادثات السابقة،     
طرح مطالب ال يستطيع أي زعيم فلسطيني القبول بها، من أجل ضمان استمرار إسرائيل فـي احـتالل                  

  .األراضي، التي لم تتواصل فحسب بل تكثّفت في القدس وفي الضفة الغربية
 فسلطيني متفاوض عليه، بـل      -التوصل إلى اتفاق إسرائيلي   لن يفسح اقتراح تبادل األراضي المجال أمام        

يؤكد القراران انه ال يحـق      .  كفيل بذلك  338 و 242لقراري مجلس األمن رقم     » الوضع االفتراضي «إن  
بالتالي، في حال لم يتمكن اإلسـرائيليون والفلـسطينيون مـن           . للمعتدي حيازة األراضي نتيجة الحرب    

، فعلى مجلس األمن أن يتحرك إلعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل             1967االتفاق على تعديل حدود عام      
  .ذلك، من دون أي تغييرات أو مع إجراء تعديالت يحددها المجلس

وال يمكن فهم الوضع االفتراضي على أنه يجيز للمحتل االحتفاظ باألراضي المحتلة بصورة دائمة أو أن                
 338 و 242ولو كان هذا هو الحال، لقدم القراران رقم         . يحدد بنفسه حجم األراضي التي يستطيع ضمها      

إلى الدول التي تُحتل بشكل غير شرعي األراضي خارج حدودها المعترف بها دوليـاً حـافزاً لتفـادي                  
 يجيـزان   338 و 242يعتبر المفهوم الخاطئ القائل بأن القرارين رقـم         . التوصل إلى اتفاق إلنهاء النزاع    

فاق سالم االستمرار في احتاللها، مسؤوالً عن توقّع نتانياهو انه يستطيع الحفاظ            إلسرائيل في غياب أي ات    
على السيطرة على فلسطين كلّها من خالل وضع شروط التفاق الـسالم ال يـستطيع أكثـر الزعمـاء                   

  .الفلسطينيين المسالمين القبول بها
رة على إقامة دولـة فلـسطينية، وأن        باختصار، أخطأ الرئيس أوباما في تأكيده أن األمم المتحدة غير قاد          

. العكـس هـو الـصحيح     . الفلسطينية هي القادرة على ذلـك فقـط       -استئناف عملية السالم اإلسرائيلية   
 وتبادل األراضي، إلى قيام     1967فالمفاوضات المباشرة لن تؤدي، حتى لو بدأت على أساس حدود عام            

الفلـسطينية الفاشـلة ومـن      -ضات اإلسـرائيلية  ويؤكد على ذلك تاريخ طويل من المفاو      . دولة فلسطينية 
بوسع األمم المتحدة وحدها إقامة دولة فلسطينية، شرط أال يستخدم الـرئيس            . الوساطة األميركية الفاشلة  

  .ضدها» الفيتو«أوباما 
  23/6/2011، الحياة، لندن

  
  ربيع الثورات العربية ُيـثير المخاوف في صفوف النُّـخبة اإلسرائيلية .86

  محمد ماضي
قبل أسابيع قليلة، حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي التقليل من شأن ربيع الثورات العربية، بإصراره أمام               

  .الكونغرس األمريكي مؤخرا على طرح السالم على الفلسطينيين بالشروط اإلسرائيلية
طقـة علـى    وقد توجه نتنياهو بالخطاب إلى النواب األمريكيين في واشنطن وكأن شيئا لم يحدث في المن              

مدى األشهر الستة المنقضية ومتجاهال أن الثورات العربية هـزت بعد األسس التي يقوم عليهـا سـالم                 
  .إسرائيل الهـش الذي أقامته مع حكام مـوالين للواليات المتحدة، وليس مع شعوبهم

اف مركـز   وسعيا منه إللقاء نظرة أعمق على صدى الثورات العربية لدى النخبة اإلسـرائيلية، استـض              
الحوار العربي في منطقة واشنطن الكبرى خبيريـن فلسطينيين يعمـالن في جامعـة حـيــفا، همـا                
الدكتور أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية والدكتور نهاد علي، أستاذ علم اإلجتمـاع لتقيـيم رد الفعـل                  

  .الحقيقي داخل النخبة والمجتمع اإلسرائيليين
  إعادة ترتيب األوراق

في بداية الندوة، أوضح الدكتور أسعد غانم أن اإلسرائيليين بشكْـل عام والنخبـة اإلسـرائيلية بـشكل                 و
خاص، يـدركون أن ثورات الربيع العربي ستتمخَّـض عن أوضاع غيـر مـواتية سـتتطلب إعـادة               
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 حصول إسرائيل   ترتيب األوراق اإلسرائيلية، في ظلِّ انتهاء عهـد اإلعتماد على حكَّـام عرب، لتسهيل           
على وضـع إستراتيجي متميـز، وتتمنَّـى النُّـخب اإلسرائيلية أن ال تنجـح الثورات العربية، خاصة             
في مصر، في التحول السـلمي إلى الديمقراطية، ألن نجاح التحول الديمقراطي، سيقتَـضي أن يعبــر               

  .النظام الجديد عن شعبه
سرائيلية أن الشارع العربي، سواء في مصر أو سوريا أو اليمن أو الجزائـر              وال يخفى على النُّـخبة اإل    

أو في أي بلد عربي مناصر لحقوق الفلسطينيين ومعاد لتعنُّـت إسرائيل ومواصلتها حــرمان الـشعب               
: وفي هذا السياق، قال الدكتور أسـعد غـانم        . الفلسطيني، من حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه        

لنُّـخبة اإلسرائيلية من أن السنوات القادمة ستشهـد إجبارا من الجمـاهير العربيـة للنُّــخب               تخشى ا "
الحاكمة في األنظمة العربية الجديدة، التي ستتمخَّـض عنها عملية التحول الديمقراطي بعد الثورة، على              

ثـر تـشددا إزاء     اتِّـخاذ مواقف حاسـمة لمـناصرة حقوق الشعب الفلـسطيني واتِّــخاذ مواقـف أك            
  ".الممارسات اإلسرائيلية والدعم األمريكي لها

على العكس من ذلك، اختلف الدكتور نهاد علي، أستاذ عـلم االجتماع بجامعة حـيـفا، مع هذا التحليل                
وأعرب عن اعتقاده بأن النُّـخبة اإلسرائيلية لم تتفهـم بعد حقيقة ما يـمكن أن تتركه ثـورات الربيـع                  
العربي من تغيـرات إستراتيجية، رغم مسارعة اليساريـين اإلسرائيليين إلى تنبيه النُّـخبة الحاكمة في             
إسرائيل، إلى ضرورة استخدام التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي في الدخول في سالم حقيقـي                

ـلميا لقـياس صـدى الثـورات      أجريـت بحثا ع  : "على أساس حّل الدولتيـن، وقال الدكتور نهاد علي       
العربية على النُّـخب اإلسرائيلية، وفوجِـئت بأن الغالبية العـظمى من تلك النخـب ال زالـت تعـيش                 
وهـم أن ما كان في الماضي، هو ما سيكون في المستقبل وتُـراهن على أن ثورات الربيع العربي، لن                  

  ".تنجح في التحول نحو الديمقراطية
الدكتور نهاد علي أن الهروب من مواجهة الحقيقة، يعود إلى خوف النُّـخب اإلسرائيلية             ومع ذلك، يرى    

من  تغيـر وزن الشارع العربي في توجيه القرار العربي الرسمي وبروز حقيقة أن الواليات المتحـدة                 
أن نجـاح   كمـا   . يـمكن أن تتخلَّـى عن أقرب حلفائها في العالم العربي، تحت الضغط الشعبي العربي            

  .في الشرق األوسط" الديمقراطية الوحيدة"التحول الديمقراطي، سيحرم إسرائيل من التذرع بحجـة أنها 
  كامب ديفيد على المحك

وشرح الدكتور أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا، كيــف أن أكبـر مخـاوِف النُّــخبة                  
ات في مصر عن صعود قوى سياسية ال ترغب فـي اإللتـزام             اإلسرائيلية حاليا، هو أن تُـسفر االنتخاب     

بمعاهدة كامب ديفيد كما هي، وأن تُـحاول إعادة النظر في الشروط المجحفة بحق مصر أو تراجع مدى                 
االلتزام المتبادل، خاصة مع ظهور مؤشِّـرات أوِلـية لتغيـرات غيـر مواتيـة فـي سياسـة مـصر                 

عشرين من يناير، تمثلت في االنفتاح على الفلسطينيين واحتـضان جهود          الخارجية بعد ثورة الخامس وال    
المصالحة الفلسطينية وفتح المعابِـر وإنهاء الحصار على غزة، باإلضافة إلى المطالب المتصاعدة بإعادة             

  .التفاوض حول تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل
خبة اإلسرائيلية بقلَـق عميـق مـن سلـسلة         تشعر الن : "ويتفق الدكتور نهاد علي مع هذا الطرح ويقول       

التغيـرات في السياسة الخارجية المصرية بعد إسقاط نظام مبارك، الذي كان يوصــف بأنـه كنْــز                 
إستراتيجي إلسرائيل، ولذلك تُـركِّـز تلك النخب على التردد على العواصم األوروبية وعلى واشنطن،             

دى مصر ما بعد الثورة لإلبقاء على التـزامها بمــعاهدة          للحصول على تطمينات بأن الغرب سيسعى ل      
كامب ديفيد مع إسرائيل، وبما أن المجلس العسكري الحاكم كان الوحيد الذي أكَّـد مثل ذلك االلتزام، فإن                 
النخبة اإلسرائيلية تفضـل استمرار حـكم المجلس العسكري، لخـشيتها ممـا يــمكن أن تـأتي بـه                

  ".راع بحلول نهاية العام الحاليصناديق االقت
  هل يتعلم اإلسرائيليون درس الربيع العربي؟
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لألسـف، لـم    : " السؤال على الخبيريـن الفلسطينيين فقال الدكتور أسعد غـانم         swissinfo.chطرحت  
يتعلَّـم اإلسرائيليون الدرس ولم يستوعـبوا حتى اآلن ما تعنـيه ثورات الربيع العربي مـن النـواحي                
اإلستراتيجية، وظلُّـوا عازفين عن طرح أي تصور واقعي لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، مما سيزيد              
تعقيد الوضع اإلستراتيجي إلسرائيل وتُـصبح عـرضة للتَّـهديد، ليس بسبب التحوالت الديمقراطية في            

ـ          ـع المـر الواقـل تغيحيط بإسرائيل واإلصرار علـى     العالم العربي، وإنما بسبب اإلصرار على تجاه
  ." مـواصلة سياساتها القديمة

ويرى الدكتور أسعد غانم، أن الثورات العربية ستُـعزز مفهوم النِّـضال الشعبي الفلسطيني، ليتحول إلى              
شكل من أشكال النضال غيـر المسلَّـح وغيـر العنيف، للخروج بالقضية الفلـسطينية مـن النَّــفق                

 ووقْـف ممارسات   1948بار إسرائيل على التعامل المـنصف مع مظالم ما حدث في عام            المـظلم وإج 
  .هدم البيوت ومصادرة األراضي الفلسطينية

وخلُص الدكتور غانم إلى أن الدرس الذي سيستفيد الفلسطينيون منه في أعقاب ثورات الربيع العربـي،                
ورة أن تكون القيادة الفلسطينية ممثَّـلة لكـل        هو كسـر حاجِـز الخوف من العـنف اإلسرائيلي وضر       

  .الشعب الفلسطيني وأن تُـنتَـخب بشكل ديمقراطي
إن النخب اإلسرائيلية ال زالت تعتقـد بأنه       : "أما الدكتور نهاد علي، أستاذ علم االجتماع بجامعة حيفا فقال         

ون بإمكان نظام العقيد القـذافي      سيكون بإمكان نظام بشار األسد قمـع االنتفاضة الشعبية السورية وسيك         
ال يوجد إسرائيلي واحـد يــساند إسـقاط النظـام           "وأضاف أنه   " الحفاظ على بقائه في السلطة في ليبيا      

فالنخبة اإلسـرائيلية تُــدرك أن وصـول حكومـات          . السوري، رغم القمع الوحشي للشعب السوري     
.  ككل، سيكون في غيـر صالح إسـرائيل       مـنتخَـبة إلى الحـكم في مصر وسوريا وفي العالم العربي        

لذلك، تحلُـم النخب اإلسرائيلية بأفُـول الربيع العربي، دون أن يسفر عن تحوالت ديمقراطية حقيقيـة،               
خاصة في دمشق والقاهرة، لكي تواصل إسرائيل طرح تصوراتها الخاصـة بالـسالم علـى الطريقـة                 

  ".اإلسرائيلية
بيع العربي على مفهوم النضال الفلسطيني، خاصة لدى حركة حمـاس فـي             أما بالنسبة لتأثير ثورات الر    

ضوء المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها وكانت من أولى ثمراتها، فيرى الدكتور نهاد علي أنه من                
خالل دراساته للحركات اإلسالمية الفلسطينية، يمكنه التأكيد على أن حركة حماس لن تقبـل مـطلَــقا                

لتي قبلت بها حركة فتح، ألن أرض فلسطين بالنسبة لحماس، هي أرض وقْـف إسـالمي ال                بالشروط ا 
يجوز التصرف في أي جزء منها، وبالتالي، يدرك اليمين اإلسرائيلي أن رسوخ الفــكر األيـديولوجي                
 اإلسالمي لدى أنصار حركة حماس، يـسفر عن قناعة ال تتزعـزع بأن إسرائيل ستظل جِـسما غريبا              

مزروعا بالقوة في الجـسد الفلسطيني، وأن مقاومته البد أن تستمـر، وشجـع حركة حماس على ذلـك        
 ضد كل ما أمكن إلسرائيل استخدامه من تـرسانتها المدجــجة           2006صمود حزب اهللا في حرب عام       

  .بالسالح والتكنولوجيا
ي مصر وتونس والـيمن وسـوريا وليبيـا،     الثورات الشعبية العربية ف   "وذهب الدكتور نهاد علي إلى أن       

عززت مفهوم النضال لدى الفلسطينيين، خاصة حركة حماس التي باتت تعتقـد بأن الصمود والنِّـضال،              
  ".سيـسفران في نهاية المطاف، عن تقصير عـمر دولة إسرائيل
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