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  دة إذا اعترفت بالدولة الفلسطينيةواشنطن قد تسحب التمويل من األمم المتح: الديلي تلجراف .1

تقول صحيفة الديلي تلجراف إن المندوبة األمريكية إلى مجلس األمن الدولي سوزان رايس حذرت مـن                
على التمويل األمريكي لألمم المتحدة من احتمال اعتراف أعـضائها بالدولـة            " خطر أكبر "أن ليس هناك    

  .الفلسطينية
ني أن أفكر في خطر أكبر على قدرتنا على الحفاظ على دعمنا المالي             بصراحة ال يمكن  "وتنقل عنها قولها    

  )."التصويت في الجمعية العامة إلقامة الدولة الفلسطينية(والسياسي لألمم المتحدة من هذا االحتمال 
سيكون مدمرا سياسيا بمعنى الكلمة في الـسياق المحلـي   "وأضافت قائلة إن هذا االحتمال في حال تحققه     

لكن الصحيفة تقول إن شريط فيديو وردت فيه هـذه التعليقـات أزيـل مـن                 ." أن تتصوروا  كما يمكن 
كانت هذه مالحظات غير رسمية فـي  "وقال ناطق باسم رايس محاوال التقليل من تأثير كالمها      .اإلنترنت

  ."سياق محلي
وليـة إذ إن    وتقول الصحيفة إن سحب واشنطن التمويل من األمم المتحدة سيكون مـدمرا للمنظمـة الد              

هـا الـسنوية أي أن      ت مليـار دوالر مـن ميزان      2.5الواليات المتحدة توفر نحو ربع ميزانيتها من أصل         
  . مليون دوالر600مساهمتها السنوية تصل إلى نحو 

  25/6/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  ال عودة الى الخلف في جهود المصالحة: عباس .2
 الفلسطيني محمود عباس الجمعة في أنقرة عزمه على تشكيل حكومة وحدة أعلن الرئيس: )ب.ف .ا (

وقال عباس بعد لقاء مع رئيس الوزراء التركي . ”حماس“وطنية فلسطينية رغم اندالع خالفات مع حركة 
سنواصل على طريق المصالحة ولن يكون “رجب طيب أردوغان في اليوم األخير من زيارة ألنقرة 

سنبذل كل الجهود الممكنة حتى “وأضاف . ، بحسب الترجمة التركية لكالمه”فهناك عودة إلى الخل
  .”نتوصل الى توحيد صفوفنا وتشكيل حكومة

ال تريد رؤية “للمصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن أنقرة ” التام) تركيا(دعم “وأعرب أردوغان من جهته عن 
  .”دماء أشقاء تهدر في فلسطين

  25/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  الذي يتوقع وصوله إلى قطاع غزة" 2أسطول الحرية "هنية يطالب بتوفير الحماية الكاملة لـ .3
طالب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، األمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير الحماية           :  سيد إسماعيل  -غزة

ـ  ، معلنًا في الوقـت     الذي يتوقع وصوله خالل األيام القادمة إلى قطاع غزة        " 2أسطول الحرية   "الكاملة ل
  ". جاهزية قطاع غزة الستقبال األسطول والمتضامنين القادمين على متنه"ذاته 



  

  

 
 

  

            5 ص                                    2186:         العدد       25/6/2011 السبت :التاريخ

، بعـد أدائهـم صـالة       "3أميال من االبتسامات    "جاء ذلك في كلمة مقتضبة له خالل ترحيبه بأفراد قافلة           
  . ، في المسجد الغربي بمعسكر الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة2011-6-24الجمعة 

أن يصلوا إلى قطاع غـزة، ونـستنكر أي تهديـدات        " 2أسطول الحرية   "من حق متضامني    : "قال هنية و
إسرائيلية بحقهم، وال شك أن االحتالل يحضر لجريمة مشابهة للجريمة األولى، ولكن هذه المرة يجب أال                

  ". يفلت من العقاب
هذا تأكيد  : " العقوبات ضد األسرى، قال    وحول تهديدات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتشديد       

، مطالبا كافـة المعنيـين      "على مستوى الجريمة اإلسرائيلية التي ترتكب ضد أسرانا في سجون االحتالل          
  . على المستوى العربي والدولي بالتدخل إلنقاذ األسرى

 أسير فلسطيني مـن   آالف7ودعا هنية البعثة الدولية للصليب األحمر إلى عدم إسقاط معاناة ما يزيد عن        
حساباتها واالطمئنان عليهم ثم المطالبة باالطمئنان على الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومـة              

  . بغزة جلعاد شاليط
التشديد اإلسرائيلي على األسرى اليوم مصدره المستوى السياسي، ونتنياهو هو الذي يتحـدث             : "وأضاف

راف بالجريمة، وفيه إمعان بالجريمة، ونحن نطالب بتدخل الصليب         عن تشديد العقوبات وهو معناه االعت     
  ". من أجل وقف العدوان على أسرانا

سفينة المصالحة تحركت من مينائها األول وإن شاء اهللا تصل لشاطئ األمان            : "وفي سياق المصالحة، قال   
 الدفع دائما ونمـدها     وفي أثناء الطريق تكون هناك صعوبات وتحديات لها، ومطلوب منا أن نعطيها قوة            

  ". بماء الحياة
الحكومة المقبلة ستكون توافقية، وهذا يعني االتفاق علـى تـشكيلتها مـن رئاسـة الـوزراء                 : "وأضاف

والوزراء، والمطلوب عدم العودة للوراء، والمطلوب من حركة فتح والرئيس محمود عباس أال يـشدونا               
  ".مرة ثانية لنقطة الصفر

 24/6/2011فلسطين اون الين، 
  

  العنصري بداية أكيدة لتراجع االحتالل وانهياره تراجع الجدار: فياض .4
 قال رئيس الوزراء سالم فياض اليوم الجمعة، إن تراجع الجدار العنصري هـو بدايـة أكيـدة                  :رام اهللا 

ي لتراجع االحتالل وانهياره، وأنه ال يمكن للعالم أن يقبل بهذا االحتالل وبالوضع القائم بكل مـا ينطـو                 
  .عليه من غياب للعدل

وأضاف فياض خالل مشاركته أهالي قرية بلعين غرب رام اهللا فرحتهم باالنتصار في تراجع مقطع مـن             
   .'إن المقاومة الشعبية قد تأتي بنتائج بطيئة، ولكنها مضمونة، والعالم كله معنا'الجدار، 

، وقـال   '، وقد أصبح عبئاً أخالقياً عليها     إن إسرائيل نفسها لم تعد قادرة على أن تدافع عن احتاللها          'وقال  
هذه مجرد بداية، وما تزال هناك أرض مغتصبة لصالح الجدار في بلعين حتى بعد تراجع مقطـع             'فياض  
لقد مر أربعة أعوام منذ أن صدر قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بتغيير مـسار الجـدار دون أن                  '..'منه

وفي هذا ما يحق ألهلنا هنا في بلعين كما في مختلف المناطق من أن              تحرك ساكنا، واآلن قد بدأ التغيير،       
  .'يحتفلوا

هذه البداية وعلينا أن نصبر وأن نستمر فيما نقوم به هنا في بلعـين كمـا فـي كافـة أرضـنا                'وأردف  
  .'الفلسطينية المحتلة إلى أن ينجلي االحتالل

 24/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   خالف عنيف نشب في السفارة الفلسطينية في بيروت":نت.الجئ"شبكة  .5
بأن صراعاً انفجر في السفارة الفلسطينية أدى إلى خالف         » نت.الجئ«علمت شبكة   :  خاص –الجئ نت   

  .عنيف بين األطراف المعنية
 مـدخل   وذكرت المصادر أن الخالف تطور إلى سحب السالح وخلع األبواب، وامتد إلى الخارج أمـام              

  .السفارة، حيث شهد المارة الخالف والصراخ والتدافع باأليدي في الطريق
، بين المسؤول في إعالم السفارة      23/6/2011وفي التفاصيل، أن المشكلة بدأت بخالف يوم الخميس في          

فما كـان   . السيد وسام، وموظف آخر هو السيد حسام المحسوب على القائم بأعمال السفارة أشرف دبور             
  .األخير إال أن طرد السيد وسام من السفارةمن 

أن األمر لم يقتصر على ذلك، بل استُكمل في اليوم التـالي، حيـث              » الجئ نت «وقالت المصادر لشبكة    
أنا المسؤول فـي    : حضر السيد وسام بمرافقة السفير عبداهللا عبداهللا، وعلى ضمانته، وعلم أن عبداهللا قال            

واعتبر أن طرد السيد وسام هو تعد عليه شخصياً، وثبـت المـسؤول             . مرالسفارة، وأنا أقرر في هذا األ     
اإلعالمي الذي يعمل في السفارة منذ عدة سنوات، وكان قد وظفه السفير عباس زكي في إطار التوازنات                 

  .في السفارة
  24/6/2011، موقع الجئ نت

  
  ة الحكومة رفض حماس المطلق لتولي فياض رئاسعباستركيا ابلغت : مسؤول فلسطيني .6

ان تركيا ابلغت الرئيس محمود عباس      « قال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة فرانس برس         :ب.ف. ا -انقرة  
  .»رفض حركة حماس بشكل مطلق لسالم فياض كرئيس لحكومة التوافق الفلسطينية المقبلة

لـضغط  ابلغت تركيا الرئيس انها ال تستطيع التدخل ل       «واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه        
  .»على حماس من أجل قبول سالم فياض ألن حماس ابلغت الجانب التركي قرارها

حماس توافق على تـرؤس محمـد مـصطفى أو أي           «واشار المسؤول الى ان تركيا ابلغت الرئيس ان         
  .»مسؤول آخر يقترحه لرئاسة الحكومة الفلسطينية باستثناء فياض

 25/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   السلطة الفلسطينية تؤكد السعي العتراف أممي بالدولة: فلسطين باألمم المتحدمراقب .7
أعلن مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور، عن عزم الـسلطة             :)وكاالت( -نيويورك

المقبـل لنيـل االعتـراف      ) سبتمبر(الفلسطينية السعي لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر أيلول           
  .1967ولي بدولة فلسطينية قائمة على حدود العام الد
 بأنه قرار أحـادي الجانـب، وقـال إن          1948اعتبر السفير منصور قرار إسرائيل إعالن دولتها العام         و

إسرائيل لم تستشر في ذلك الوقت أحدا مثلما فعلت الواليات المتحدة لدى إعالنها استقاللها عن المملكـة                 
أكبر األعمال أحادية الجانب هو النـشاطات االسـتيطانية         "منصور على أن    وشدد   .1776المتحدة العام   

  ".اإلسرائيلية التي ينظر إليها المجتمع الدولي باعتبارها غير شرعية
  25/6/2011الغد، عمان 

  
   تحذير عربي من حصار دولي على السلطة الفلسطينية:وكالة قدس نت .8

مؤخراً عدة رسائل تحذيرية من دول عربيـة ذات ثقـل   تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس،   :رام اهللا 
إستراتيجي في المنطقة تحذره من تهديدات جدية من دول أوروبية واإلدارة األميركية بفـرض حـصار                

بالمعاديـة  "التـي تتـصف     "مالي مطبق حال تم تشكيل حكومة فلسطينية تشارك فيها حركـة حمـاس              
  ".إلسرائيل
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ـ    وقالت مصادر رفيعة داخل السلطة ا      إن " وكالة قدس نـت لألنبـاء     " لفلسطينية في تصريحات خاصة ل
التخوف الفلسطيني من الحصار الدولي ال زال موجوداً حتى اللحظة حيث تلقت السلطة مؤخراً العديد من                
الرسائل التي بعث بها زعماء دول عربية وخليجية تؤكد على نية دول أوروبية وإدارة أوبامـا مقاطعـة                  

  ".اسياً حال تشكلت حكومة يوجد فيها وزير من حركة حماسالسلطة مالياً وسي
هذا األمر عزى بالرئيس محمود عباس اإلصرار والتمسك على تشكيل حكومة مـن             " وأضافت المصادر 

مستقلين وتكنوقراط إلفشال أي محاولة دولية بفرض الحصار المالي خاصة وأن الـسلطة تعتمـد علـى      
  .ا الداخليةالمعونات الخارجية لتسديد إلتزاماته

وأوضحت  أن تهديد الرئيس أوباما والذي هدد فيه السلطة الفلسطينية بوقف كافة المشاريع التي تـدعمها                 
وتمولها اإلدارة األميركية في األراضي الفلسطينية ال زال قائماً، حيث هناك تأخير في تمويـل مـشاريع      

نظمات أميركية أخـرى تـدعم البنيـة        وم) USAID( مقدمة للوكالة األميركية لدعم الشعب الفلسطيني       
  ".التحتية في المناطق الفلسطينية

أن هذا التخوف وارد في الحقيقـة ولكـن         " من جانب أخر علق مصدر سياسي مصري على ذلك بالقول         
التطور السياسي من وجهة النظر المصرية ال يمكن اإلنتهاء في عملية التفاوض طالما ظل هذا اإلنقـسام                 

  . الفصائل الفلسطينيةحاصالً والشرخ بين
أن الحكومة المصرية الجديدة كانت بحاجة الى أن تظهر أنها مختلفة في السياسة عن النظـام                , وأضاف  

الرغبة المصرية في إحراز تقدم علـى صـعيد         " السابق خاصة فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، موضحاً      
  . الملفات العالقة

  23/6/2011وكالة قدس نت ، 
   

  "أداة بيد إيران"وتصفها بـ " حماس" إعالمًيا ضد تصّعدطينية السلطة الفلس .9
صعدت وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية ضـد حركـة المقاومـة اإلسـالمية               : رام اهللا 

، في الوقت الذي تعثّرت فيه حوارات المصالحة الفلسطينية والتي كان يأمل الفلسطينيون أن تنهي               "حماس"
  .ن االنقسام والتراشق اإلعالميأربع سنوات م

لمن يريد أن   "مقالًا لمحررها السياسي تحت عنوان      " وفا"فقد نشرت وكالة األنباء الرسمية التابعة للسلطة        
، وهو  "أداة بيد إيران  "بأنها  " حماس"، مساء أمس الخميس، وصف فيه حركة        "يعرف الحقيقة وبال مواربة   

ية محمود عباس مجددا في المقابلة التلفزيونية األخيرة مع قنـاة           اتهام تحدث عنه رئيس السلطة الفلسطين     
  .لبنانية وبعد تعثّر حوار المصالحة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة

، الذي نُشر ضمن األخبار الرئيسة لموقع الوكالة اإللكتروني، وُأبرز حتـى صـباح              "وفا"وجاء في مقال    
بالتوقيع على المصالحة كي تأخذ الـثمن، لكـن مـصر           إن إيران هي التي أمرت حماس       "اليوم الجمعة،   

أعلنت تمسكها باألمن القومي العربي ورفضت تهديدات إيران للخليج وأجلت إلى إشـعار آخـر إقامـة                 
فعادت إيران وأصدرت األوامر لحماس بتعطيل المصالحة بكل المبـررات وبـأي    . العالقات الدبلوماسية 

بهذا تثبت حماس أنها ليست أكثر من مجرد أداة في األجندة           و. حجج ألن مخططها فشل وأوهامها سقطت     
  .، على حد تعبيره"اإلقليمية

إرجاء اللقاء الذي كان مقـررا بـين رئـيس          " حماس"طلبت رسميا من حركة     " فتح"يشار إلى أن حركة     
خالـد مـشعل فـي      " حماس"محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة       ) رئيس حركة فتح  (السلطة  
ة يوم الثالثاء الماضي، وذلك بسبب عدم التوصل إلى توافق بين الحركتين بشأن رئيس الحكومـة                القاهر

  القادمة، حيث يصر رئيس السلطة على تولي رئيس الحكومة حاليا في رام اهللا سالم فيـاض للحكومـة                  
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ـ       " فتح"، وأعلنت أنها أبلغت حركة      "حماس"المقبلة، وهو ما ترفضه حركة       سات بـذلك فـي مختلـف جل
  .الحوار

 24/6/2011، قدس برس
  

  تضغط إلغالق معبر رفح" عباسُزمرة : "أبو مرزوق .10
حمل موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           :  وكاالت –الرسالة نت   

 الزمرة التي تحيط برئيس السلطة محمود عباس المسؤولية عن إعادة التضييق على معبر رفح،             " حماس"
  .متهما إياها بالضغط على السلطات المصرية إلبقاء الحصار على قطاع غزة

وثمن أبو مرزوق خالل لقاء خاص على قناة القدس الفضائية اليوم الجمعة، جهود الـسلطات المـصرية                 
التخاذها إجراءات من شأنها تسهيل العمل على معبر رفح، مطالبا بإفشال المخططات الخارجية وكـسر               

  .حصار غزة
الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تغلق المعبر لثالثة أيـام إال بعـد أن تراجعـت الـسلطات                   :"قالو

، مرجعاً السبب إلى حالة الضغط الشديدة التي عانى منهـا المعبـر             "المصرية عن التسهيالت التي أقرتها    
  .بعد زيادة أعداد المسافرين

خط أحمر ال يمكن    " التراجع عن اتفاق المصالحة      وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية؛ أكد أبو مرزوق أن       
  . ، مشدداً على أن الشعب هو الضمان األساسي الستمرار الوحدة"ألحد أن يتحمل تبعاه

حماس مصره على المصالحة، والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لضمانات السـتمرار وحدتـه             :"وأضاف
  ".  وتكتفه

 لحركة حماس، األجهزة األمنية بالضفة المحتلة إلـى         وفي سياق آخر؛ دعا نائب رئيس المكتب السياسي       
ضرورة تهيئة األجواء التفاق المصالحة واإلفراج عن المعتقلين الـسياسيين، مطالبـاً الـرئيس عبـاس                

  .بضرورة الضغط على األجهزة وإلزامها باإلفراج عن المعتقلين
" معتقلـون سياسـيون  "تقول عنهم   وكشف أبو مرزوق عن تقديم حركة فتح الئحة بأسماء معتقليها الذين            

 57، كما قدمت فتح قائمة بأسماء معتقلي حماس بالضفة وبلغ عددهم            - حسب زعمها    -43ويقدر عددهم   
  .مع االختالف حول الرقم الصحيح

 24/6/2011، الرسالة، فلسطين
  

   رفح كوسيلة ضغط مرفوضمعبراستخدام عباس : الزهار .11
"  حمـاس "كتور محمود الزهار عضو المكتب الـسياسي لحركـة          جدد الد :  رائد أبو جراد   -الرسالة نت   

رفض حركته للتصريحات التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس بخصوص الحكومة الجديدة، معتبراً             
  .التصريحات األخيرة بمثابة نسف لما تم االتفاق عليه في القاهرة

عبـاس يـصر    :"ى مساء الخميس    وقال الزهار خالل حديثه في برنامج لقاء خاص على فضائية األقص          
بلسانه على سير الحكومة وفق نهجه وان تبقى الحكومة في يده وهذا غير موجود في االتفاق الذي وقـع                   

وأكد وجود قضايا أساسية ستشكل عقبة كبيرة في طريق اتفاق المصالحة، مشيراً إلـى أن                ".عليه أخيراً 
  .ية في نجاح المصالحةأولى العقبات تتمثل في عدم رغبة بعض األطراف الدول

وأوضح أن بعض تلك األطراف ودخلت هذه األطراف بكل قوة وضغط على عباس لتفشل المـصالحة،                
الجهة التي ال   "وأضاف   .مشدداً على أن حماس ذهبت للتوقيع على اتفاق المصالحة بكامل الرغبة والقبول           

ان ترسخ دوره ولذلك هي تبحث عـن        تريد لالتفاق ان يتم ال تعترف أصال بالمجلس التشريعي وال تريد            
  ".تدمير المصالحة
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وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، أكد الزهار رفض حركته استخدام المعبر كوسيلة ضغط من قبـل أبـو                  
  ".نعلم أن عدد المسافرين بلغ فوق طاقة مصر ولكننا نعمل باألولويات"وأردف يقول  .مازن أو غيره

 24/6/2011، الرسالة، فلسطين
  

  عباس رفض لقاء مشعل في القاهرة استجابة لمطلب أمريكي: زهريأبو  .12
قدس "سامي أبو زهري في تصريحات لـ " حماس"أكد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
" حماس"لم تحترم اتفاق المصالحة، وأن قياداتها تشن حملة إعالمية للضغط على " فتح"أن حركة " برس

ا للحكومةللقبول بسالم فياض رئيس.  
بشأن أسباب تأجيل لقاء عباس مع مشعل، هي مجرد " فتح"التصريحات الصادرة عن قيادات : "وقال

تجاه المصالحة، ومحاولة الضغط على " فتح"ادعاءات تستهدف تبرير التراجع الملحوظ في مواقف 
  ".للقبول بسالم فياض رئيسا للحكومة" حماس"

ق المصالحة الذي ينص على أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم لم تحترم اتفا" فتح"حركة : "وأضاف
" فتح"بالتوافق، وأنه ليس من حق أي طرف أن يفرض على اآلخر مرشحيه، وبالتالي فإن إصرار 

هي مجرد إسقاط " فتح"وتصريحات قادة . المعروف بأنه صنيعة أمريكية ـ إسرائيلية هو انتهاك لالتفاق
ي غير مسبوق منذ توقيع االتفاق، وبدأ بذلك رأس الهرم الفتحاوي ألنها تمارس عملية تصعيد إعالم

  ".اللبنانية) األل بي سي(محمود عباس من خالل تصريحاته غير الالئقة في فضائية 
نحن نؤكد التزامنا باتفاق المصالحة كما تم : "بنص اتفاق المصالحة، وقال" حماس"وأكد أبو زهري التزام 

سماء باستثناء اسم سالم فياض، واالتفاق يمنحنا الحق في قبول أو رفض توقيعه ومنفتحون على كل األ
تعطي " فتح"ونحن نعتقد أن مجمل التصريحات المتتالية من . نفس الحق" فتح"من نريد مثلما يمنح 

إشارات سيئة  أن هناك نوايا بالتأثير على سير المباحثات بين الحركتين وممارسة الضغوط استجابة 
  ".ية وخارجية لفرض اسم سالم فياض كرئيس للحكومةلمطالب أمريك

تمتلك معلومات دقيقة بأن اتصاالت أمريكية جرت مع عباس " حماس"أكثر من ذلك فإن حركة : "وأضاف
. لمنعه من اللقاء مع مشعل في القاهرة، وقد استجاب عباس لهذه المطالب، وهذا سر عدم انعقاد اللقاء

ف التزامنا باالتفاق بكل حذافيره، وندعو األطراف الراعية وتحديدا نحن في الحركة نؤكد لكل األطرا
  ".باحترام االتفاق" فتح"القاهرة وجامعة الدول العربية للوقوف عند مسؤولياتها بإلزام 

  24/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فصائل منظمة التحرير لم ترشح فياض: "القدس العربي"المجدالوي لـ .13
بأن " القدس العربي"اكد جميل المجدالوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لـ: د عوضرام اهللا ولي

فياض ليس مرشح فصائل منظمة التحرير لرئاسة حكومة التوافق الوطني، منتقدا حركتي فتح وحماس 
  .وفق قوله" بائسة"لصراعهما على سلطة 

الجراء مفاوضات مع اسرائيل، مطالبا واشار المجدالوي الى ان حركة حماس اعطت عباس فترة عام 
  والعودة لطاولة الحوار التي تضم جميع الفصائل والتيارات، " براثن الثنائية"الحركتين باالبتعاد عن 

 25/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  نتنياهو يجدد مطالبته لعباس باالعتراف بيهودية الدولة .14
تنياهو دعوته لرئيس السلطة محمود عباس إلى جدد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين ن

  ". في صميم النزاع"دولة الشعب اليهودي، مؤكدا أن هذا الموضوع هو ) إسرائيل(االعتراف بكون 
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إنه يمكن إيجاد حل لمشاكل مثل الالجئين : "وقال نتنياهو قبيل اختتام مؤتمر رئيس الدولة في القدس
سبب رفض الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب والحدود، ولكن النزاع لن ينته، وذلك ب

  . ، على حد قوله"اليهودي
ال تفرض موقفها على الفلسطينيين بشأن تسمية دولتهم، وبالمقابل فال يمكنهم ) إسرائيل(إن : "وأضاف

  ". إمالء موقفهم علينا بشأن تسمية دولتنا
 فلسطينية أخرى ال في الجليل وال في أي مكان إنه لن تكون هناك دولة: "وعلى صعيد آخر، قال نتنياهو

  ".يتمتعون بكافة الحقوق المدنية "48، مشيراً إلى أن فلسطينيي الـ"آخر
  24/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   "سرائيلإ"ـ ان اقرت حماس باتفاقات اوسلو واعترفت بتركيا لشكر مستعدوناننا : ايالون .15

نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون ان امام بالده وتركيا اعتبر : انقرة ـ ا ف ب ـ يو بي آي
  .فرصة لوضع حد لالزمة العميقة بينهما بفضل مبادرات حسن نوايا متبادلة اخيرا

التركية الجمعة اشار ايالون الى رسالة وجهها رئيس الوزراء ' حرييت'في مقابلة نشرتها صحيفة 
 حزيران 12يره التركي رجب طيب اردوغان لتهنئته بانتخابه في االسرائيلي بنيامين نتنياهو الى نظ

  .والتطرق الى قرار جمعية انسانية تركية عدم ارسال سفينة لكسر الحصار على قطاع غزة) يونيو(
اآلن بات علينا وقف لعبة تبادل اللوم . اعتقد اننا فقدنا الثقة المتبادلة في السنوات االخيرة'وقال ايالون 
  .'فقدان هذه الثقةحول اسباب 

علينا ان نجتمع ونتحدث . الغاء انطالق سفينة مافي مرمرة يشكل فرصة لنا لتعزيز العالقات'وتابع ان 
  .'في جميع المواضيع

ولكن لم ترك عالقاتنا ... ان النزاع االسرائيلي الفلسطيني وارهاب حماس عقدا عالقاتنا'وقال ايالون 
  .'تحت رحمة طرف ثالث؟

الوزير ان بالده سترحب باداء تركيا دورا لتكون حماس مشمولة باتفاق سالم في موازاة واضاف نائب 
  .سعيها الى مصالحتها مع حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اننا مستعدون لشكر جميع االتراك ان . الوحدة الفلسطينية من مصلحتنا، فبذلك نعلم من نفاوض'وقال ان 
  .'اتفاقات اوسلو واعترفت باسرائيل ودانت االرهاباقرت حماس ب

فتركيا قوة ...اذا ارادت تركيا جمع الفصائل الفلسطينية فهذا ليس مشكلة بالنسبة الينا على االطالق'وتابع 
ولم يؤكد ايالون او  .'اقليمية ولديها دور تاريخي تؤديه، وقد تكون قادرة على التأثير في عملية السالم

  .تناقلتها الصحف حول اتفاقات سرية الستئناف النقاشات مع تركياينف معلومات 
ودعا انقرة الى بادرة حسن نية عبر اعادة سفيرها الى مركزه في تل ابيب، بعد ان استدعته نتيجة حادث 

ويمكن اعتبار الرسالة الموجهة الى اردوغان مؤشر ثقة، وقد تكون الخطوة التالية اعادة  .مافي مرمرة
  .حسب ايالونالسفير، ب

  25/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   في انقرة  يعين ملحقا عسكريا جديداً اإلسرائيليالجيش .16
عين الجيش اإلسرائيلي ملحقا عسكريا جديدا في أنقرة في إطار : تل ابيب ـ ا ف ب ـ يو بي آي

  .محاوالت تحسين العالقات بين إسرائيل وتركيا
معة أن الجيش اإلسرائيلي يبحث منذ مدة عن ضابط يوافق على الج' يديعوت أحرونوت'وذكرت صحيفة 

تولي منصب الملحق العسكري في تركيا خلفا للعقيد شيلي أوخوفسكي الذي سينهي مهامه في أنقرة في 
  .األسابيع القريبة خصوصا وأن المنصب هناك لم يعد وظيفة مطلوبة بين الضباط اإلسرائيليين
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خرا ضغوطا على العقيد موشيه ليفي الذي يتولى حاليا منصب رئيس لكن الجيش اإلسرائيلي مارس مؤ
  .مديرية التنسيق واالرتباط في غزة ووافق على تولي منصب الملحق العسكري في أنقرة

وقالت الصحيفة إن قيادة الجيش تأمل بأن مؤشرات المصالحة بين إسرائيل وتركيا ستؤدي إلى استئناف 
  .تينالتعاون اإلستراتيجي بين الدول

  25/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  ايهود باراك  الغتيال وزير األمن اإلسرائيلىمحاولةإحباط  :معاريف .17
اإلسرائيلية، أن شرطة تل أبيب تمكنت من إلقاء القبض على رجل " معاريف"ذكرت صحيفة : القدس

  . حاول اغتيال وزير األمن اإلسرائيلى إيهود باراك أمس الخميس
، ألقى القبض "ليشون لتسيون" عاما ويسكن بمدينة 39ة، أن المتهم، البالغ من العمر وأضافت الصحيف

المكلفين بحراسة مقر وزير األمن، " الشاباك"عليه، بعدما سأل أحد رجال جهاز األمن العام اإلسرائيلى 
قبض هل باراك موجود أم فى مكان آخر؟ مما دفع الحارس للشك فى أمر المتهم، واستدعى الشرطة لل

  .عليه
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة قامت بتفتيش المتهم وعثرت معه على مسدس كاتم للصوت وبضع 

، موضحة أثناء التحقيق معه "نافوف"طلقات، وأنه جاء إلى مقر وزير األمن بدراجته البخارية من نوع 
  . ادعى أنه كان يرغب فى مقابلة باراك ألمر هام، لم يكشف عنه للمحققين

حت الصحيفة أن الشرطة طلبت بإجراء فحوصات طبية على المتهم لالشتباه فى أنه مصاب وأوض
  . بمرض نفسى أو يعانى من اضطرابات نفسية

  25/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  لنتحدث مع حماس : رئيس الموساد األسبق أفرايم هليفي .18
د األسبق أفرايم هليفي الذي يدعو السبت موقف رئيس الموسا" العبرية"أبرزت صحيفة معاريف : القدس

  ).حماس(لفتح قنوات حوار مع حركة المقاومة اإلسالمية 
الحديث مع "بأن " إسرائيل"وأوضحت الصحيفة أن هليفي يحاول منذ خمس سنوات أن يقنع أحدا ما بـ
  ". حماس هو استراتيجية عاقلة، وهكذا ربما يعود حتى غلعاد شاليط الى الديار

، في مقابلة مع الشبكة االذاعية اإلسرائيلية الثانية، قال هليفي إنه ال يمكن 2007ه منذ وأشارت إلى أن
  .الحديث مع الفلسطينيين دون الحديث مع حماس

قادة حماس شيطانيين ولكنهم " قرر بأن 2009الكندية في ايلول االول " غلوب آند ميل"وفي مقابلة مع 
  ".صادقون

لحماس يوجد تأثير كبير على الشارع " تقول الصحيفة، ناقلة على لسانه -هليفي يعتقد هكذا اليوم أيضا
الفلسطيني، إذا كنا نريد التوصل مع الفلسطينيين التفاق دائم، فهناك حاجة إلى عناصر قوة تنفذ ما اتفق 

  ". عليه
   25/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ز في موقع جديد في حقول لوياثان البحرية نوبل بالتنقيب عن الغالشركة تسمح "سرائيلإ" .19

أعطت اسرائيل الضوء االخضر يوم الجمعة لشركة نوبل انرجي االمريكية للحفر في موقع جديد : القدس
  .في حقول لوياثان البحرية للغاز الطبيعي

يات في ويبدو أن القرار الذي ورد في بيان لوزارة البنية التحتية مسعى للتحقق بشكل أكبر من االحتياط
سمحت لشركة نوبل انرجي "وجاء في البيان أن اسرائيل  .واحد من أكبر الحقول البحرية في العالم
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وكانت شركة نوبل قد أوقفت الشهر الماضي الحفر في  ." داخل حقل لوياثان3بالحفر في موقع لوياثان 
  . بعد أن رصدت ماء يتسرب من فتحة البئر2موقع ثان يعرف باسم لوياثان 

  . وستنظر في احتمال اغالقه2 البيان ان اسرائيل ستواصل مراقبة موقع لوياثان وقال
  25/6/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   جنود رفضوا إخالء المستوطنينأربعةسجن لواء جوالني يصدر حكماً ب: يديعوت .20

 13 من وحدة  جنود4أصدر قائد لواء جوالني في جيش االحتالل اإلسرائيلي، حكما بالسجن الفعلي على 
  . التابعة للواء، بسبب ارتدائهم مالبس كتب عليها شعارات ترفض إخالء المستوطنين اليهود

الناطقة بالعبرية، فقد صدر الحكم على الجنود " يديعوت أحرونوت"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
 وذلك بعد االنتهاء ،"جوالني يحارب األعداء وال يطرد اليهود"األربعة، ألنهم ارتدوا مالبس كتب عليها 

من مراسم دورة عسكرية في لواء جوالني، حيث التقطت لهم الصور وهم يرتدون هذه المالبس وعليها 
  . الشعارات التي تشير إلى رفضهم المشاركة في إخالء المستوطنين

 يوما إلى شهر واحد، وسيتم 18وأضاف الموقع أن األحكام التي صدرت بحق الجنود تتراوح بين 
  . 2011-6-26 جنود آخرين من نفس اللواء للمحاكمة على نفس القضية يوم األحد 6 إخضاع

وأشار الموقع إلى أن هذا السلوك من الجنود ليس األول، حيث سبق وأقدم بعض الجنود على كتابة 
شعارات مشابهة أثناء مراسم احتفالية في جيش االحتالل، وقد كان الحدث األبرز ما أقدم عليه بعض 

وحدة نحشون ال تقدم "من لواء كفير قبل سنة ونصف حيث رفعوا الفتة كتب عليها " نحشون"وحدة جنود 
  ".على طرد اليهود

  24/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  سرائيلي ايراني في القارة االفريقية إ نفوذحرب : يديعوت .21
ة ستشهدها القارة أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية إلى ما اسمته حرب جديد: القدس

األفريقية بين كل من طهران وتل أبيب في ظل انشغال القاهرة باصالحاتها الداخلية بعد ثورة يناير وفي 
  ظل انسحاب نفوذ القذافي ووجودة في القارة السمراء 

قالت يديعوت أن التغيرات الدرامية التي تمر ومرت بها المنطقة في " جبهة جديدة السرائيل "وبعنوان 
شهور األخيرة تؤثر وبقوة على سياسة اسرائيل وجيرانها لهذا فإن تل أبيب بريد معرفة تأثير الثورات ال

الشعبية في ليبيا ومصر على توازنات القوى بالمنطقة واحتمال دخول كل من إيران وإسرائيل في حرب 
   .تنافسية على القارة االفريقية

الوقت الذي تشهد فيه الساحة انشغال مصر وليبيا وقالت الصحيفة ـ الصادرة بتل أبيب ـ أنه في 
بشئونهما الداخلية فإن معركة اقليمية تتم من تحت السطح والخفاء بين طهران وتل أبيب لوضع القدم 
األولى في القارة السمراء موضحة دول افريقية وعلى راسها المغرب قطعت عالقتها بطهران كما اعلنت 

شهر بعد ان ضبطت على أراضيها عتاد عسكري كان موجها  أ4السنغال عن موقف مشابه منذ 
للمتمردين في الدولة مضيفة ان طهران تحاول استعادة تواجدها بعد اندالع ثورات المنطقة وانشغال 

  . الحكومات بشئونها الداخلية 
وقالت الصحيفة في نهاية تقريرها أن الشك في أن الشهر القادم سيكون هاما للصراع االستراتيجي 
االسرائيلي في افريقيا موضحا ان انفصال السودان سيكونا امرا حاسما لعالقات تل أبيب في المنطقة 
ناقلة عن المراقبين بتل أبيب قولهم أن طهران ترى في تلك التغييرات فرصة لهذا فمن المهم مواجهة 

جي جديد لتل أبيب ، هذه الفرصة بتواجد اسرائيلي اكثر في القارة السمراء لما يمثله من افق استراتي
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معربين عن املهم في نهاية التقرير بان يترجم هذا األفق االستراتيجي إلى تعيين مندوب اسرائيلي 
  .  باالتحاد األفريقي 

  25/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  »فيسبوك«على صفحته في  ابن نتنياهو يذّم اإلسالم: هآرتس .22
ئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو البالغ من أمس، أن ابن ر» هآرتس«ذكرت صحيفة : )أ ب(

  .تعليقات مهينة للعرب والمسلمين» فيسبوك« عاما، كتب على صفحته في موقع 19العمر 
، وبعد عملية ايتامار التي قتل »يحتفون بالحقد والموت«وكتب يائير نتنياهو على صفحته أن المسلمين 

ويخدم . »اإلرهاب له دين، هو اإلسالم«ليين، كتب نتنياهو االبن  أفراد من عائلة مستوطنين اسرائي5فيها 
  .يائير نتنياهو حاليا جندياً في وحدة االرتباط اإلعالمي في جيش االحتالل االسرائيلي

أخذت خارج «وقد » مراهق«ويقول محامي عائلة نتنياهو ديفيد شيمرون إن التعليقات هذه، تعود إلى 
، أدار يائير أيضا »هآرتس«، لكن بحسب »برئيس الحكومة وعائلتهإطارها، في محاولة للتشهير 

تدعو إلى مقاطعة المنتجات العربية، واستخدم فيها عبارات نابية لوصف » فيسبوك«مجموعة على 
  .»بأن ال يتحقق ذلك أبدا«وفي تعليق آخر كتب أنه لم يكن هناك يوما دولة فلسطينية، وانه يأمل . العرب

  25/6/2011، السفير، بيروت
  

  الضغط على األسرى لن يدفع حماس لإلفراج عن شاليط: مصدر أمني إسرائيلي .23
قلل مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى من أهمية ما أعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو : الناصرة

 عن إجراءات عقابية جديدة بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، للضغط على حركة المقاومة
بشأن اإلفراج أو الكشف عن مصير الجندي األسير جلعاد شاليط، والذي دخل عامه " حماس"اإلسالمية 

  .السادس في األسر
بهذه " حماس"من يعتقد بأنه يمكن الضغط على حركة : "ونقلت اإلذاعة العبرية عن المصدر األمني قوله

  .، على حد تعبيره"في ذلكالطريقة، من أجل دفع صفقة التبادل لإلفراج عن شاليط، يخطىء 
  24/6/2011قدس برس، 

   
   الجيش اإلسرائيلي يتخلى عن تجنيد الحيوانات بسبب صعوبات مالية":ديفينسإسرائيل "موقع  .24

كشف مصدر إعالمي عبري النقاب عن توجه لدى الجيش اإلسرائيلي بتسريح مجموعات من : الناصرة
  .دف توفير النفقات المالية المخصصة لرعايتهاالحيوانات، كانت تعمل لصالح قطاعات عسكرية، به

المتخصص في الشؤون العسكرية؛ يتوجه الجيش اإلسرائيلي إلى / إسرائيل ديفينس/وبحسب موقع 
تسريح مجموعات من الحيوانات، تم استجالب بعضها من الخارج، بعد أن عملت لسنوات عديدة لصالح 

  .قطاعات عسكرية
لالما وكبش الجبل والظباء وغيرها، لصالح كل من القواعد التابعة لسالح وتعمل الحيوانات، التي تشمل ا

  .الجو اإلسرائيلي، وقاعدة التجهيزات في الجليل، ومستودعات الطورائ على السواحل الجنوبية
وبحسب المصدر ذاته؛ سيتم التخلي عن تلك الحيوانات بهدف توفير نفقات الرعاية البيطرية المخصصة 

  .صل الجيش اإلسرائيلي استخدامه للكالب في عمليات ينفذهالها، فيما سيوا
  24/6/2011قدس برس، 
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  المسجد األقصى منطقة سياحية يهودية  األموية جنوبالقصور تدشن "إسرائيل" .25
  موقعاًأمس من أول اإلسرائيلية عنوة اآلثاردشنت سلطة : وكاالتال ، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

 جنوب المسجد األقصى المبارك، بمحاذاة "القصور األموية"ـ األموي المعروف ب العصرإلى يعود أثرياً
أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة كمسار للسياحية اليهودية وخاصة لتردد المستوطنين مع مواقع 
مخصصة للعرض سينمائية وترفيهية للمستوطنين وطالب المدارس والجامعات خالل العطلة الصيفية 

وحسب البرنامج اإلسرائيلي فإن الموقع الجديد فتح في حديقة القصور األموية ما  .حة الداخليةوالسيا
ويؤكد كبار  .، بمحاذاة الحائط الشرقي للمسجد األقصى المبارك، بجوار حي سلوان)عوفل(يسموه 

ور األموية  ما تم الكشف عنه واضح لنا هي القصأنالمسؤولين في األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة 
 إلىحيث يوجد هناك ممرات كان القادة األمويون يربطون القصور بالمسجد األقصى المبارك للدخول 

  ...الصالة والخروج من داخل األقصى
  25/6/2011الدستور، عمان، 

  
   تعيد مسجد بئر السبع الكبير ألصحابهاإلسرائيليةالمحكمة العليا  .26

 ة العليا اإلسرائيلية مساء أول من أمس الخميس، قراراًأصدرت المحكم:  برهوم جرايسي-الناصرة 
إلى أصحابه، بعد مداوالت استمرت حوالي ) جنوب(يقضي بإعادة المسجد الكبير في مدينة بئر السبع 

تسع سنوات، في التماس ضد قرار بلدية بئر السبع اإلسرائيلية بمصادر المسجد وتحويله إلى متحف عام، 
 بالتوجه إلى سلطات التنظيم في المدينة بطلب تغيير هدف المسجد من متحف وسمحت المحكمة للمسلمين
، على حق المسلمين التوجه إلى جهات التنظيم في البلدية وينص القرار أيضاً .إلى مسجد لتأدية الصالة

  .إلعادة المسجد كمكان للصالة، بدال من متحف كما أرادت البلدية
  25/6/2011الغد، عّمان، 

  
   حي سلوان في القدس بعد حملة اعتقاالتيحاصرإلسرائيلي االحتالل ا .27

 تُواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي، حصار حي سلوان في القدس المحتلة، من خالل :القدس المحتلة
 عن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة على المدخل الرئيسي للبلدة من جهة حي وادي حلوة، فضالً

وذكر شهود عيان بأن  . الشوارع الرئيسية ومحاور الطرقاتتسيير دوريات ونشر آليات وجنود في
حمالت دهم واسعة، ) الجمعة /الخميس(أجهزة أمن االحتالل شنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 

اعتقلت خاللها عددا من النشطاء الفلسطينيين الذين تصدوا لمحاوالت المستوطنين العبث في أحياء 
  .قلين شابين من عائلة شحادةالقدس، وعرف من بين المعت

  24/6/2011قدس برس،  
  

   مبنى بالضفة72 تطال واسعةموجه هدم : "أوتشا" .28
 35أن قوات االحتالل أصابت " اوتشا" ذكر مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية :القدس المحتلة

 200تهجير  مبنى و72فلسطينياً في الضفة الغربية خالل األسبوعين الماضيين، إضافة إلى هدم 
 اعتداءات ضد 9ورصد التقرير استمرار عنف المستوطنين، حيث ارتكب المستوطنون  .شخص

الفلسطينيين مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات أبرزها تواصل حرق المحاصيل للمرة 
  .الرابعة خالل األسابيع األربعة الماضية واستمرار رشق سيارات الفلسطينيين

  24/6/2011،  لألنباءقدس نتوكالة 
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  قوات االحتالل تقمع تظاهرات في نعلين والنبي صالحو"...  إزالة الجدارجمعة"بلعين تحتفل بـ .29
، أن  محمد جمال ووكاالت،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  25/6/2011الشرق، الدوحة، نشرت 

 الذين رفعوا األجانب والمتضامنين قوات االحتالل اإلسرائيلي قمعت أمس مئات المتظاهرين الفلسطينيين
 جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في قرى نعلين والمعصرة والنبي صالح وبلعين إقامةشعارات ضد 

ورفع المتظاهرون األعالم الفلسطينية ورددوا الهتافات . في ظل بدء األعمال لتفكيك الجدار في المنطقة
رائيلي عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي المناهضة للجدار واالستيطان فرد الجيش اإلس

 من المتظاهرين قاموا  بتفكيك جزء من السياج بواسطة وذكرت مصادر فلسطينية أن عدداً .والمطاطي
كما قام بنفس التظاهرة نحو مئتي فلسطيني وأجنبي متضامن بالسير في التظاهرة األسبوعية ضد  .جرافة

ري في نعلين شمالي غربي رام اهللا بينما يتظاهر نحو خمسين في النبي صالح إقامة جدار الفصل العنص
  .أيضاًفي منطقة رام اهللا 

سبعة مواطنين ، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  25/6/2011الغد، عّمان، وأضافت 
 المسيل للدموع،  أمس بجروح، والعشرات بحاالت اختناق بالغازواومتضامنة فرنسية أصيبفلسطينيين 

 .إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في قرية بلعين
وشارك في المسيرة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض وقيادات وطنية إلى جانب نشطاء سالم 

  . بالبدء بتفكيك وإزالة الجدارإسرائيليين ومتضامنين أجانب احتفاالً
  

   فتى في سلوانتدهسدورية لالحتالل  .30
ذكر شهود عيان فلسطينيون أن دورية عسكرية تابعة لجيش االحتالل دهست، أمس، الطفل علي : )وام(

. من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب األقصى قبل أن تتوقف وتعتقله)  عاما15ً(صبري أبو دياب 
ر من وحدات المستعربين قد حاولت اقتحام خيمة وكانت قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل وعناص

االعتصام بحي البستان بعد صالة الجمعة، ما تسبب في اندالع مواجهات متفرقة تواصلت حتى ساعات 
  .ما بعد الظهر في العديد من أحياء سلوان

  25/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

   منع مساءلتها قانونياً عن جرائمها في غزةفي تفشل "إسرائيل" .31
فشلت سلطات االحتالل في تكريس مناخ من حصانتها، وخلق إطار يخلو من مساءلتها ": وفا "-غزة 

  ".الرصاص المصبوب"بشأن جرائمها في قطاع غزة، خاصة تلك التي ارتكبتها خالل عملية 
 15ألغت المحكمة العليا اإلسرائيلية في : "وفي هذا اإلطار، قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 من 1046، حكماً سابقاً يشطب دعوى رفعها المركز وترافع فيها محاميان نيابةً عن يونيو/ زيرانح
إنه تم شطب الدعوى بصورة غير قانونية في : وأضاف المركز، في بيان ".ضحايا الحرب اإلسرائيلية

، منكرة من  الماضي، عندما أصدرت المحكمة قراراً استناداً إلى ما قدمته الدولةأبريل/ شهر نيسان
وأشار إلى أنه تم الطعن في هذه المخالفة اإلجرائية، وكانت النتيجة  .الناحية الفعلية حق المركز في الرد

  . حزيران، حيث سيتم تعيين هيئة قضائية جديدة وستستمر القضية15القرار اإليجابي الصادر في 
  25/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
   لإلفراج عن أسير يواجه الموتتدعو" الوطنية للدفاع عن األسرى" .32

 دانت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ما يتعرض :بيروت
 وانتهاكات بأنواعها المختلفة على يد قوات االحتالل، وإذاللله األسرى الفلسطينيون من تعذيب وإهانة 
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مدني والجمعيات واألحزاب واالتحادات العربية والدولية واعتبرت ذلك إدانة لكل مؤسسات المجتمع ال
  .  لنصرة األسرى المرضى" التقاعس والسكوت الفاضح"على ما أسمته بـ

 إلى اإلفراج عن أسير يعاني 24/6الجمعة " قدس برس"ودعت اللجنة في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ
  .الة سيئة جداًمن مرض في القلب وهو بحاجة إلى عملية قلب مفتوح، وفي ح

  24/6/2011قدس برس، 
  

  سيسي تقاضي رئيس أوكرانيا أبوضرار  الفلسطينيلمهندس ا زوجة .33
عادت قضية اختطاف جهاز الموساد اإلسرائيلي للمهندس الفلسطيني : محمد صفوان جوالق -كييف 

 برفع قضية ضرار أبو سيسي إلى ساحة األحداث في أوكرانيا بعد أن قامت زوجته األوكرانية فيرونيكا
وفي دعواها اتهمت زوجته فيرونيكا الرئيس يانوكوفيتش بالعجز  .ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش

والتقصير عن حماية مواطن أجنبي على األراضي األوكرانية، األمر الذي يخالف الدستور والتشريع 
 األوكرانية على كشف وطالبته بالتدخل إلرغام جهاز المخابرات .األوكراني، ومبادئ القانون الدولي

جميع المعلومات المتوفرة لديه حول عملية خطف زوجها، ومطالبة السلطات اإلسرائيلية باإلفراج 
وقالت في حديث مع الجزيرة نت إن ما دفعها إلى رفع الدعوى ضد  .الفوري عنه وإعادته إلى أوكرانيا

 على تحويل طلباتها المتكررة إلى يانوكوفيتش هو تعامل الرئاسة بعدم جدية مع قضيتها، حيث اقتصر
وأضافت فيرونيكا أنها رفعت كذلك دعاوى قضائية . عدة وزارات ومؤسسات دون أية متابعة أو اهتمام

بالمحكمة اإلدارية العليا في كييف ضد وزارة الداخلية األوكرانية التي تشرف على جهاز الشرطة، 
 العام، وتنوي خالل األسبوع المقبل رفع دعوى ضد وجهاز االستخبارات، ودائرة أمن الحدود، واالدعاء

، وعدم الجدية  بإهمال قضية اختطاف زوجها عمداًوتتهم فيرونيكا هذه الجهات أيضاً .وزارة الخارجية
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إلى لجنة  .في كشف مالبسات االختطاف وإيجاد حل يعيده إلى أوالده

  .، وإطالق سراحه"إسرائيل"بي للتدخل بهدف حماية زوجها في حقوق اإلنسان في االتحاد األورو
وفيما يتعلق بصحة أبي سيسي أكدت زوجته أنه في حالة سيئة للغاية، إذ يعاني من أمراض في القلب 

  .وغيره باإلضافة إلى أن حالته النفسية سيئة للغاية
  23/6/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  جديد.. تحركات تنتظر تنفيذ حلم قديم :"الشعب يريد جامعة فلسطينية في لبنان" .34

، أمس، عن نتائج حملة التواقيع التي )أشد(أعلن اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني : زينة برجاوي
، والتي حصدت توقيع عشرة آالف "الشعب يريد جامعة فلسطينية في لبنان"أطلقها قبل شهر، بعنوان 

وأظهرت النتائج، التي أعلن عنها رئيس  .في الثانوية العامةفلسطيني بين طالب في الجامعات وتالمذة 
إنشاء جامعة في لبنان "االتحاد يوسف أحمد أن هاجس الطالب الفلسطيني في لبنان تخطى السؤال حول 

ماذا لو فعالً تم إنشاء جامعة للفلسطينيين في لبنان، ما هو مصير : ، إلى سؤال متصل باألول"أم ال
  في ما يتعلّق بسوق العمل؟ هل سيصار إلى حل مشكلة حقّ الفلسطيني في العمل؟الخريج الفلسطيني 

مشروع "وروى أحمد القصة التاريخية لحلم الفلسطيني في إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان، مذكراً بأنها 
 تنفيذ غير أن االجتياح اإلسرائيلي للبنان، وفقاً ألحمد، حال دون، "1982قديم يعود إلى ما قبل العام 

المشروع، ومنذ ذلك الحين، أطيح بالمشروع، الذي يعتبره الفلسطينيون في لبنان، نقالً عن أحمد، أنه 
الحّل االستراتيجي األمثل لمعالجة ارتفاع األقساط الجامعية الخاصة في لبنان، خصوصاً أن المنح "

  ."التعليمية أو بعض المساعدات ما عادت تساهم في الحل
  25/6/2011 السفير، بيروت،
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  فلسطينيون يطالبون بتشريعات تحمي المعالم الحضارية .35
دعا فلسطينيون للعمل على صياغة وسن قوانين تشريعية لحماية اآلثار والمعالم :  حمادة حمادة-غزة 

الحضارية والمشروع السياحي الفلسطيني، وذلك خالل مؤتمر علمي عقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في 
وتمحورت جلسات . "الواقع والمعوقات.. السياحة في قطاع غزة"غزة تحت عنوان جامعة األقصى ب

المؤتمر حول واقع القطاع السياحي في قطاع غزة، ومعوقات التنمية السياحية في القطاع، إضافة إلى 
  .دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تعزيز صناعة السياحة

حسب دراسات عملية وعلمية من قبل الكفاءات المشاركون باعتماد خطة وطنية شاملة  وطالب
المتخصصة في المجال السياحي؛ من شأنها تنمية وتطوير القطاع، ووضع إستراتيجية شاملة لتسويق 
قطاع غزة سياحياً في الخارج ضمن خطة شاملة لتسويق فلسطين، مع التركيز على الجانب اإلعالمي في 

والتاريخية والسياحية لفلسطين عامة، ومنطقة قطاع غزة على هذا المضمار، بشكل يبرز األهمية الدينية 
كما دعا المشاركون إلى إقامة مركز متخصص الدراسات واإلحصاءات السياحية  .وجه الخصوص

والفندقية، مع توفير المراجع والكتب والدوريات المتخصصة، والنشرات الصادرة عن المراكز والكليات 
  . مختلف دول العالمالمتخصصة في المجال السياحي من

  24/6/2011، البيان، دبي
  

   الصحي لن يقّدم أو يؤخر في ظل عدم استجابتها لمطالب الالجئيناألونروا  مؤتمر:اسمح .36
رأى مكتب شؤون الالجئين التابع لحركة حماس أن تنظيم األونروا مؤتمراً عن الواقع : مادونا سمعان

قدم أو يؤخر في ظل عدم استجابتها لمطالب الالجئين، لن ي"الصحي دون االستجابة لمطالب الالجئين، 
وهي تسعى في المقابل مع بعض الدول لشطب قضية الالجئين وإلغاء حق . رغم كل الوعود التي قطعتها

وقد  ."العودة وفرض مشاريع التوطين والتهجير، لتصل إلى مرحلة انتهاء تقديم خدماتها بشكل نهائي
سفير ياسر عزام أن زيادة ميزانية االستشفاء من مليونين إلى سبعة أوضح مسؤول مكتب الالجئين لل

ماليين دوالر ليس باإلنجاز، خصوصاً أن نسبة مساهمة الوكالة بالموضوع الصحي في ما مضى، أي 
  .ئةائة في الماقبل عشرين سنة كانت م

  25/6/2011السفير، بيروت، 
  

   مرةألول" فلسطينبيكاسو في " .37
وتعرض  . عرض لوحة للرسام الشهير بابلو بيكاسواألولىينية المحتلة للمرة  الفلسطاألراضيتشهد 

، وهي تصوير تكعيبي المرأة، للجمهور في قاعة عرض بمدينة رام اهللا تحت حراسة أنثىلوحة تمثال 
 وتقدر قيمتها بسبعة ماليين دوالر معارة من قاعة 1943واللوحة المرسومة على القماش عام  .مسلحة

 . الدولة الفلسطينيةإقامة صغيرة على طريق أخرى خطوة إنهاوقالت السلطة الفلسطينية  .يةعرض هولند
ووضعت اللوحة على  .المقام في رام اهللا" بيكاسو في فلسطين"وتشكل اللوحة حجر الزاوية في معرض 

 سي في  الفنون الدولية يحرسها رجال امن مسلحين من الجانبين كما يقول مراسل بي بيأكاديميةجدار 
 لنقل اإلجراءات تطلب عامين من األمر إنويقول منظمو المعرض  .الضفة الغربية جون دونيسون

  .اإلسرائيلية رام اهللا في صندوق خاص للحماية مر عبر العديد من نقاط التفتيش إلىاللوحة 
  25/6/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   الجنسية آلالف الفلسطينيينينفي منحاألردني نائب رئيس الوزراء  .38

 نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ما نشر اخيرا على احد :عمان
  .المواقع االلكترونية حول منح جنسيات لعشرات االالف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية
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ل الغاء القيود المدنية واالرقام الوطنية التي تم ما يتم حاليا اعادة نظر باالجراءات المتخذة حيا» وقال ان
االفتئات على الحقوق الدستورية فيما يتعلق بجنسية مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني مقيمين على 
االراضي االردنية او في الخارج ودون وجه حق بحيث تتم دراسة هذه الحاالت بشكل دقيق ووفقا 

.  والقانوني مع الضفة الغربية وتصويب اوضاعهم على ضوء ذلكلتعليمات قرار فك االرتباط االداري
واشار الى انه تم التوقف عن الغاء القيود المدنية واالرقام الوطنية منذ مطلع هذا العام اال في حالتين هما 

  .حصول الشخص على جواز سفر فلسطيني او كونه احد العاملين في كوادر السلطة الفلسطينية
ان منح الجنسية االردنية يتم وفقا الحكام قانون ) بترا(ريح لوكالة االنباء االردنية واكد السرور في تص
 وتعديالته وان ما يتم حاليا منح جوازات سفر اردنية مؤقتة البناء 1954 لسنة 6الجنسية االردنية رقم 

االرتباط بهدف الضفة الغربية استنادا لتعليمات قرار فك االرتباط ايضا وهذا متبع منذ صدور قرار فك 
التسهيل عليهم في حركة تنقلهم وسفرهم ويأتي ذلك التزاما من االردن بدوره القومي تجاه االشقاء 
الفلسطينيين لدعم صمودهم على ترابهم الوطني حيث تعمل الحكومة االردنية جادة وباستمرار على تثبيت 

  .تفريغ االراضي الفلسطينية من اهلهاالفلسطينيين على ارضهم من خالل اتخاذ كل ما يلزم لحيلولة دون 
وبخصوص القيادات الفلسطينية التي اشار اليها الموقع االلكتروني اكد السرور ان بعض هذه القيادات 

  .يحملون ارقاما وطنية منذ سنوات عديدة تسهيال لتنقالتهم
  25/6/2011، الرأي، عّمان

  
  كتشافهم يزيدنا مناعةلكن ا..  حزبيينثالثةجنّدت " سي آي إي"الـ: نصر اهللا .39

كشف األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا أمس أن جهاز مكافحة التجسس في المقاومة تمكّن 
وقال نصر اهللا . أخيراً من ضبط ثالث حاالت تعامل مع استخبارات معادية داخل الجسم التنظيمي للحزب

، CIAالستخبارات المركزية األميركية، في خطاب متلفز أمس إن اثنين من الموقوفين يتعامالن مع ا
عن اختراق «ووضع نصر اهللا هذا األمر في سياق عجز إسرائيل . والثالث مع جهة لم يتم تحديدها بعد

  .»CIAبنية حزب اهللا، فاستعانت بـ 
ليس حاالت عمالة إلسرائيل كما أشيع في وسائل اإلعالم، بل إن «ولفت إلى أن ما بين أيدي المقاومة 

مكافحة التجسس في حزب اهللا كشف وجود حالتين منفصلتين على اتصال بضباط في االستخبارات جهاز 
  »األميركية، يعملون بصفة دبلوماسيين في السفارة األميركية في عوكر

  :وربطاً بما أثير في وسائل اإلعالم أخيراً حول عملية التوقيف، أكّد األمين العام لحزب اهللا اآلتي
ليس بين : ثانياً.  هو ثالثة، ولو كان أكثر لكنت قلت لكم أكثر، ونحن نملك هذه الشجاعةإن العدد: أوالً«

: رابعاً. ليس بينهم رجل دين: ثالثاً. هذه الحاالت الثالث أي أحد من الصف القيادي األول خالفاً للشائعات
ليس ألحد منهم عالقة : ساًخام. ليس بينهم أحد من الحلقة القريبة من األمين العام، ال أمنياً وال عملياً

بالجبهة وال بالوحدات العسكرية الحساسة كالصاروخية وأمثالها التي يسعى األميركيون واإلسرائيليون 
  .إلى جمع معلومات عنها

ال يملك أي من هؤالء معلومات حساسة يمكن أن تلحق : لطمأنة جمهورنا وإخواننا وأحبائنا: سادساً
الطريقة التي نتبعها للتعامل مع الموضوع الداخلي، أو نتيجة مواقع ضرراً ببنية المقاومة نتيجة 

وهم ليسوا موجودين في مواقع مسؤولية حساسة من هذا النوع الذي . المسؤولية التي هم موجودون فيها
ال : سابعاً. يمكن أن يطال بنية المقاومة العسكرية واألمنية وقدرتها على المواجهة في أي حرب مقبلة

ال عالقة ألي من المتهمين : ثامناً. ي من المتهمين الثالثة باغتيال الشهيد القائد الحاج عماد مغنيةعالقة أل
ال بين األسماء المتداولة لدى بعض األجهزة األمنية اللبنانية وال لدى لجنة التحقيق (..) بالمحكمة الدولية، 

  .»الدولية عندما استدعت أناساً أو طلبت أناساً للتحقيق
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طار التقويم األمني لما جرى، أوضح نصر اهللا أن اإلسرائيليين يستعينون باالستخبارات األميركية وفي إ
ألن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تعرضت لضربات قاسية خالل السنوات الثالث الماضية على مستوى «

  .»رائيليمحمي ومحصن ووضعه يختلف عن أي ضابط إس» سي آي إي«فضابط الـ. الساحة اللبنانية
ال تهم اإلدارة «من الموقوفين » سي أي إي«ولفت نصر اهللا إلى أن المعلومات التي طلبها ضباط الـ

األميركية بقدر ما هي تفاصيل عسكرية وأمنية تهم إسرائيل في أي حرب أو تواطؤ أمني أو عسكري 
  .»على المقاومة

ر، إذ تأكد وعلى نحو قاطع أن وكر الجاسوسية في عوك«ولفت إلى أن ما جرى يسلط الضوء على 
  .»السفارة األميركية في عوكر هي مركز تجسس ومركز تجنيد لمصلحة إسرائيل

  25/6/2011، االخبار، بيروت
  

  إال بمعاهدة سالم تضمن األمن والمياه والتوطين إسرائيلي ال انسحاب: دبلوماسي أوروبي .40
دة في بيروت مايكل وليامز في مقابلة نشرتها ربط المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتح: حكمت عبيد

 الجاري، بين ترسيم الحدود البحرية للبنان وبين موافقة إسرائيل على هذا األمر 22بتاريخ » السفير«
  .»في إطار معاهدة سالم فقط«

القضية ال يمكن تجزئتها «وما لم يقله وليامز في هذا المجال، أوضحه سفير دولة أوروبية، إذ رأى أن 
موضوع ترسيم الحدود مرتبط مباشرة ببقاء أو انسحاب الجيش اإلسرائيلي من المناطق التي ال يزال و

وهذا االنسحاب، بحسب معلوماتنا الدبلوماسية، غير ممكن إال . يحتلها العتبارات أمنية أو اقتصادية
ن االقتصادي بموجب معاهدة سالم شاملة تضمن األمن االستراتيجي لدولة إسرائيل، إلى جانب األم

أو ) التوطين(حق الالجئين الفلسطينيين في االختيار بين البقاء في لبنان «، كما يجب أن تضمن »والمائي
هذه الخالصة، يضيف المصدر األوروبي، . »المغادرة إلى أي جهة يرغبون بها باستثناء دولة إسرائيل

ها بصورة أو بأخرى على السفراء في تبلغتها وزارات خارجية الدول األوروبية منذ مدة، وجرى تعميم
  .دول المنطقة

وعد مرات عدة بقرب انسـحاب القوات «ويشير المصدر الدبلوماسي األوروبي إلى أن وليامز كان قد 
اإلسرائيلية من الجزء الشمالي اللبناني المحتل من قرية الغجر، ولم ينفذ ذلك، لالعتبارت نفسها، أي أن 

  .» لبنان، لن ينفذ اإل بشروط إسرائيلية واضحةاالنسحاب اإلسرائيلي من
 25/6/2011، السفير، بيروت

  
   للطلب الفلسطيني االنضمام لألمم المتحدةالكاملأردوغان يعلن الدعم  .41

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس : أنقرة
محمود عباس، اليوم الجمعة، عن دعم بالده الكامل للطلب الفلسطيني لإلنضمام لألمم المتحدة، في حين 

 لدولة التنسيق العميق القائم بيننا حول تقديم طلب العضوية الكاملة'أكد السيد الرئيس محمود عباس على 
أكد أردوغان استعداده لتقديم كل الدعم لتحقيق الوحدة  و.' وعاصمتها القدس67فلسطين على حدود 

  .الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن تركيا ال تريد أن ترى الدم يسيل بين األخوة في فلسطين
  24/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  جرابيل اإلسرائيلي إطالق الجاسوس" ائيلإسر"القاهرة ترفض طلب  .42

فشلت مهمة مبعوث إسرائيلي زار القاهرة مؤخرا من أجل إقناعها وتليين موقفها  : أحمد ربيع-القاهرة 
، الذي ضبطته مصر بتهمة التخابر لصالح جهاز الموساد "ايالن تشايم جرابيل"حيال الجاسوس المسجون 

  .اإلسرائيلي
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اء اإلسرائيلي إسحاق مولخو قد قام بزيارة إلى القاهرة التقى المسؤولين بها ، وكان مستشار رئيس الوزر
وتركزت مهمته على محاولة إقناع السلطات المصرية إطالق سراح الجاسوس، أو مبادلته بسجناء 

  .مصريين غير أن كل محاوالته باءت بالفشل
ا رفضت أية ضغوط أو وعلمت أن القاهرة جددت موقفها الرافض إلطالق سراح الجاسوس فيم

محاوالت بهذا الصدد، بالنظر إلى تورطه في قضايا تتعلق بالدولة المصرية والعمل على اإلضرار بأمنها 
  .القومي

  25/6/2011، الشرق، الدوحة
  

   بين أوغلو ووزير الحرب اإلسرائيليقريبتركيا تنفي عقد لقاء  .43
ا األنباء، التي نشرتها وسائل اإلعالم العبرية،  نفت وزارة الخارجية التركية رسمي:)وكاالت (-إسطنبول

بشأن عقد لقاء قريب بين وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ووزير الحرب اإلسرائيلي إيهود 
أسطول "باراك، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العالقات بين الجانبين توترا على خلفية االعتداء على 

  .تضامنين أتراكاألول ومقتل تسعة م" الحرية
وقالت الخارجية التركية إن ما نشرته الصحافة اإلسرائيلية حول عقد لقاء في باريس خالل األيام المقبلة 

  ".نُشرت بصورة مقصودة"بين أوغلو وباراك غير صحيحة وذكرت أن هذه األنباء 
، ونفت "من األوقاتلم يتم التخطيط لمثل هذا اللقاء بين أوغلو وباراك في أي وقت "وأشارت إلى أنه 

  .صحة األنباء المذكورة نفيا قاطعا
  24/6/2011، الغد، عّمان

  
  "فيسبوك" في  صفحات لنصرة القضية الفلسطينيةيطلقونشباب مصريون  .44

بدأ عدد كبير من الشباب المصري في إطالق صفحات على موقع التواصل االجتماعي : القاهرة
ترك كل الصفحات التي أطلقها شباب مصريون في الدعوة وتش .لنصرة القضية الفلسطينية» فيسبوك«

إلى مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، حتى يحصل الفلسطينيون على حقهم في 
، خاصة وأن أعداد »فيسبوك«إعالن دولتهم المستقلة، وهو ما وصفه خبراء بأنه يشبه انتفاضة 

  .من الشباب عبر مئات الصفحات على الشبكةالمشتركين فيها تصل إلى الماليين 
  24/6/2011، البيان، دبي

  
  " 2أسطول الحرية "سياسيون سويسريون يدعمون  .45

أصدرت عشرات الشخصيات السياسية السويسرية المعروفة بيانًا أكدت فيـه دعمهـا لــ              :  صفا -برن
اعدات الطبيـة واإلغاثيـة     ، وللهدف اإلنساني الذي يسعى لتحقيقه، عبر تقديم المـس         "2أسطول الحرية   "

  .للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي
، الذي سيبحر نحو قطاع غزة منتـصف  "2أسطول الحرية   "وتشارك سفينة شحن سويسرية ألمانية ضمن       

  .األسبوع المقبل، وستكون محملة بأكثر من ألف وخمسمائة طن من المواد الطبية واإلغاثية
 على أنها ال تقبل     - التي من بينها جان زيغلر الرئيس األسبق لبرنامج الغذاء العالمي          -ت الشخصيات وأكد

إنه وضع غير عادل    "على اإلطالق استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ وقت طويل، قائلة             
والرجـال فـي    ال نستطيع القبول بأن يعيش مئات اآلالف من النساء واألطفال           "وأضافت   ".وغير إنساني 

حصار متواصل، يعانون الخوف من المستقبل والحرمان من مقومـات الحيـاة مـع الغيـاب الكامـل                  
  ".لالحتماالت

  25/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  2تستنكر منح واشنطن الضوء األخضر لمهاجمة أسطول الحرية " الحملة األوروبية" .46
أسـطول  "فع الحصار عن غزة، موقف اإلدارة األمريكية مـن          استنكرت الحملة األوروبية لر   : بروكسيل
، والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، معتبرة أن مهمة األسـطول اإلنـسانية               "2الحرية  

  .لالحتالل الصهيوني" عمل استفزازي"
ي الـضوء   منح الجيش اإلسرائيل  "واستهجنت الحملة، في تصريح مكتوب لها أمس، أن تقوم كلينتون بـ            

األخضر األمريكي لمهاجمة األسطول، بما يحمله من متضامنين دوليين من نحو أربعـين دولـة حـول                 
  ".العالم، بينهم سياسيون وإعالميون ومحامون ونشطاء حقوق إنسان

كما اعتبرت الحملة أن اإلدارة األمريكية بتأييدها استمرار فرض الحصار على قطاع غزة، يفقدها مزيدا               
  .يتها، التي تتآكل شيًئا فشيئاً عندما يتعلق األمر بالقضية الفلسطينيةمن مصداق

، التأكيد على أنها مصرة على      - وهي إحدى الجهات المؤسسة الئتالف أسطول الحرية         -وجددت الحملة   
القضية التي يحملها المتضامنون على مـتن سـفن األسـطول           "اإلبحار نحو قطاع غزة، مشددة على أن        

نسانية، وأن سبلهم في تحقيق هدفهم شفافة، حتى ال تبقي لمن يتربص بهـذه الـسفن أي                 قضية عادلة وإ  
  ".مبرر العتراضه

  25/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   الفلسطينية ماليين يورو إلى السلطةتسعةيقدم " االتحاد األوروبي" .47
ل، بتقديم مساهمته الثانية خالل العـام       أعلن االتحاد األوروبي أنه سيقوم، اإلثنين المقب      ": األيام "-القدس  

الجاري إلى السلطة الوطنية لصرف الدفعات الفصلية من المخصصات االجتماعية إلى العائالت الفقيـرة              
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
 9إلـى حـوالي     ) بيغاس(تصل هذه المساهمة التي يتم تسييرها عبر آلية         : "وقال في بيان صحافي، أمس    

 ألـف يـورو     800 ماليـين و   8 ألف يورو وهي ممولة من قبل االتحاد األوروبي بقيمة           800ماليين و 
  ". مليون يورو1والحكومة اإليرلندية بقيمة 

يتم تحديد المستفيدين بالتعاون مع وزارتي الماليـة والـشؤون االجتماعيـة عبـر برنـامج                : "وأضاف
 وهو برنامج مصمم لتوفير شـبكة أمـان         –ة  المساعدات النقدية الوطنية التابع لوزارة الشؤون االجتماعي      

أساسية إلى الفلسطينيين األكثر فقراً وعوزاً، علماً أن المساعدة هي عبارة عن مخصصات نقدية، مشيراً               
 عائلة فلسطينية مستوفية للشروط، بما يتـضمن        49578ستستفيد من هذه المساعدة بشكل مباشر       "إلى أنه   
  ". عائلة في غزة26185

  25/6/2011، اهللاأليام، رام 
  

   إلى غزة2الحرية "إيطاليا تعارض أسطول : اإليطالية" آكي"وكالة  .48
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليطالية ماوريتسيو ماساري اليوم الجمعة بموقف الحكومة الرافض             

  . إلى قطاع غزة2إلنطالق أسطول الحرية 
رئيس "هذه الخطوة، مشيراً إلى ان      " تعارض" إيطاليا   اإليطالية لألنباء عن ماساري ان    " آكي"ونقلت وكالة   

أبريل الماضي، ان الحكومة اإليطالية تعتزم السعي لتجنـب          /الوزراء سيلفيو برلسكوني أعلن في نيسان     
، في إشارة إلى الهجوم العسكري اإلسرائيلي على القافلـة          "خطوات مماثلة لتلك التي حدثت في الماضي      

  . الذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين كانوا على متن سفينة تركية2010األولى في نهاية مايو 
وكان نشطاء إيطاليون أعلنوا عن مشاركتهم في األسطول الجديد ووجهوا نداء إلـى وزيـر الخارجيـة                 

  .فرانكو فراتيني عبر صفحتهم على موقع التواصل اإلجتماعي فايسبوك يطالبونه فيه بحماية المهمة
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اإلضرار باستئناف عمليـة     "2أسطول الحرية   "رجية اإليطالية ان من شأن تسيير       ورأى الناطق باسم الخا   
  ".السالم، وهي األولوية الملحة بالنسبة للمجتمع الدولي

  25/6/2011، الجريدة، الكويت
  

  قادة االتحاد األوروبي يؤيدون مؤتمر باريس لمساعدة الفلسطينيين .49
أمس عن دعمهم للدعوة الفرنسية لمؤتمر في بـاريس  أعرب قادة االتحاد األوروبي     : ب.ف. أ -بروكسل  

مبادرة عقد مـؤتمر    «وأقروا إعالنا يدعم    . لمساعدة الفلسطينيين على بناء دولتهم واستئناف عملية السالم       
. »في باريس لتقديم دعم اقتصادي لبناء دولة فلسطينية فــــي إطــــار إنعاش عمليـة الـسالم              

» اعتبر مجلس أوروبا برمته هذا المؤتمر مواتيا      «كوزي أمام الصحافة    وقال الرئيس الفرنسي نيكوال سار    
أمام الجمعية العامة في األمم المتحدة حيث يهدد الفلسطينيون بطلب االعتراف           ) أيلول(قبل موعد سبتمبر    

  .»أوروبا) موقف(وحدة «بدولتهم، ومن أجل المحافظة على 
  25/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   فوراًطبي يدعو إلى اإلفراج عن شالياالتحاد األورو .50

غلعاد شاليت  " اإلسرائيلي"عن الجندي   " اإلفراج الفوري "دعا االتحاد األوروبي، أمس، الى      : )يو بي آي  (
المجلس األوروبي  "وقال القادة األوروبيون في بيان مشترك إن        . األسير في قطاع غزة منذ خمسة أعوام      
د شاليت المسجون لدى حماس في انتهاك واضح للقانون اإلنساني          يعرب عن قلقه البالغ حيال مصير غلعا      

المجلس األوروبي يطالب باإلفراج الفوري عن غلعاد شاليت الذي خطـف           "وأضاف البيان أن    ". الدولي
  ".قبل خمسة أعوام تماماً

  25/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   بليون دوالر خسائر زلزال اليابان200 .51
اللذين ) تسونامي( الزلزال وأمواج المد أن أعلنت الحكومة اليابانية أمس، ):.ب.ف.أ( رويترز، –طوكيو 

 بليون 209.8( تريليون ين 16.9 مارس الماضي، سببا أضراراً بلغت قيمتها /ضربا البالد في آذار
  .، من دون احتساب اختالل النشاط االقتصادي وعواقب حادث محطة فوكوشيما النووية)دوالر
ألضرار المباشرة، ألحقت الكارثة أضراراً فادحة بالنشاط االقتصادي، في المحافظات  جانب هذه اإلى

  . حادث نووي خطر في محطة فوكوشيماإلى إضافةاألكثر تضرراً وفي البالد كلها، 
  25/6/2011الحياة، لندن، 

  
  ما بين أوباما ونتنياهو .52

بنيـامين  ” اإلسرائيلي“ا رئيس الوزراء    عندما استقبل الرئيس األمريكي باراك أوبام     : إعداد صباح كنعان  
نتنياهو في البيت األبيض، تناقلت وسائل اإلعالم العالمية صوراً عن اللقاء عبرت عن جفاء بين الرجلين                

وتطمينها إلى  ” إسرائيل“ولكن أوباما سارع إلى استرضاء      . بسبب ما وصف بخالفهما حول عملية السالم      
 اللوبي الصهيوني الرئيس في أمريكا، والذي يلعـب         -” إيباك“ة  ثبات دعمه، وذلك في خطاب أمام منظم      

دوراً مهماً في الحمالت االنتخابية األمريكية، وفي الواقع، توقع العديد من المعلقين في الواليات المتحـدة       
  .أن يحاول نتنياهو، ومعه اللوبي الصهيوني، منع إعادة انتخاب أوباما لوالية ثانية

ر الصحافي األمريكي المتخصص في التحقيقات روبيرت باري مقاالً في موقع           وحول هذا الموضوع، نش   
  :، قال فيه”كونسورتيوم نيوز“
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بنيامين نتنياهو لموقف الرئيس األمريكي باراك أوبامـا بـشأن          ” اإلسرائيلي“يشير رفض رئيس الوزراء     
الفـور اسـتغالل هـذا       ومحاولة الجمهوريين على     -عملية السالم خالل لقائهما في المكتب البيضاوي        

 إلى أن المسرح السياسي األمريكي قـد يكـون مهيـأ           -الخالف من أجل كسب أصوات الناخبين اليهود        
  .1980لتكرار ما حدث في انتخابات الرئاسة األمريكية عام 

في تلك االنتخابات، وضع رئيس الوزراء الليكودي مناحيم بيغن نصب عينيه الـتخلص ممـن اعتبـره                 
رئيساً ديمقراطياً مثيراً للمشكالت، هو جيمي كارتر، واستبدال جمهوري بـه           ” سرائيليوناإل“المتشددون  

توسع استيطانها في األراضي الفلسطينية المحتلة وشن هجوم داخل لبنان،          ” إسرائيل“يكون مستعداً لترك    
  .تبين عندما حصل أنه غزو دموي

 النافذ الذي يجمع المحافظين الجـدد، واليمـين          أيضاً، تبلور التحالف   1980خالل الحملة االنتخابية عام     
وعلى مدى العقود الثالثة التالية، أعاد ذلك التحالف صياغة الـسياسات           . المسيحي، والمؤسسة الجمهورية  

  .األمريكية
شيكاً على بياض لكي تماطل في إبرام اتفـاق         ” إسرائيل“وأحد المعايير األساسية لذلك التحالف كان منح        

تغيير الوقائع علـى    “لفلسطينيين وتواصل توسيع االستيطان في الضفة الغربية من أجل          سالم شامل مع ا   
  .” األرض

وهذه المستوطنات، التي كانت في صلب سياسات الليكود منذ السبعينات، كانت العامـل الـرئيس وراء                
  .ة  كنقطة انطالق لمفاوضات سالم جديد1967رفض نتنياهو العلني القتراح أوباما اعتماد حدود 

ال يمكنها العودة إلى    ” إسرائيل““وخالل اللقاء في البيت األبيض، قال نتنياهو ألوباما بلهجة المحاضر إن            
 ألن هذه الخطوط غير قابلة للدفاع عنها، وهي ال تأخذ في الحسبان تغييرات معينة حدثت                1967خطوط  

  .” سنة الماضية44على األرض، تغييرات سكانية حدثت على مدى ال
إلى ما كـان    ” اإلسرائيليين“ت أخرى، اآلن وقد ضمن الليكود انتقال مئات اآلالف من المستوطنين            بكلما

  .المعترف بها دولياً لم تعد مالئمة” إسرائيل“أراضي فلسطينية، فإن حدود 
  تلويح بضم الضفة

لى اعتراف  ذهب سياسيون قياديون في الليكود إلى حد التلويح بأنه إذا سعى الفلسطينيون إلى الحصول ع              
قد تعمد ببـساطة إلـى ضـم الـضفة          ” إسرائيل“أيلول، فإن   /األمم المتحدة بدولة خاصة بهم في سبتمبر      

  .الغربية، واستبعاد الفلسطينيين بصورة دائمة من حقوق  المواطنة
فـي عمـود رأي     ” اإلسـرائيلي “هذه الخطة عرضها داني دانون، عضو الليكود ونائب رئيس الكنيست           

، وقد جادل فيه بأن     ””إسرائيل“توحيد أرض   “أيار، وكان بعنوان    / مايو 19يوم  ” رك تايمز نيويو“بصحيفة  
فرصة لكي تصحح الخطأ الذي     ” إسرائيل“تصويت األمم المتحدة على االعتراف بدولة فلسطينية سيمنح         “

مـن  كما فعلنا بالنسبة إلى النصف الـشرقي        ( بامتناعها عن ضم كل الضفة الغربية        1967ارتكبته عام   
بحيث تشمل المـستوطنات    ” اإلسرائيلية“وعندئذ، سيكون بإمكاننا توسيع نطاق الوالية القانونية        ) . القدس

 44وهذا سينهي اإلشكالية القانونية التي استمرت       . اليهودية واألراضي غير المأهولة في الضفة الغربية        
 أننا لن   2005عد فك ارتباطنا عام ،    سنة، عالوة على ذلك، سيكون من حقنا أن نؤكد، كما فعلنا في غزة ب             

نكون بعد اآلن مسؤولين عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين سيستمرون في العـيش فـي                 
وهؤالء الفلسطينيون لن يتاح لهم خيار أن يصبحوا مـواطنين          .  غير المشمولة بالضم     -بلدانهم الخاصة   

اني الفلـسطيني علـى الوضـع اليهـودي والـديمقراطي           ، وبهذا سنتفادى خطر النمو السك     ”إسرائيليين“
  .”إسرائيل”ل

مـن  “: ستكون مستعدة لتحدي المجتمع الدولي، إذ أضـاف يقـول         ” إسرائيل“ثم أوضح دانون بجالء أن      
المؤكد أن الرافضين سيحذروننا من العواقب الوخيمة واإلدانة الدولية التي ستعقب مثـل هـذه الخطـوة                 
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مثل هـذه القـرارات المثيـرة       ” إسرائيل“ لن تكون المرة األولى التي تتخذ فيها         ، ولكن هذه  ”اإلسرائيلية“
  .”للجدل

يسعون إليه على مدى عقـود، سـتكون   ” اإلسرائيليون“وخطة دانون، التي تنسجم مع ما كان المتشددون     
ان حكم  بالنسبة إلى الفلسطينيين معادالً لنظام فصل عنصري، مشابه لذلك الذي طبق في جنوب إفريقيا إب              
  .األقلية البيضاء، والذي حشر السود في معازل مثل سويتو وحرمهم من الحقوق السياسية والمالية

ويطالب دانون أيضاً بأن تصطف الواليات المتحدة، وخـصوصاً األمـريكيين اليهـود، وراء سياسـات      
  .الليكود، مهما تكن

 شن هجوم عنيف على منظمة ليبرالية       آذار، عقد دانون جلسة استماع في الكنيست تم خاللها        /وفي مارس 
، النتقادها سياسة الليكود بشأن التوسع االستيطاني فـي         )1(”جي ستريت “ليهود أمريكيين، هي مجموعة     

” إسـرائيل ”وهدد دانون ومتشددون آخرون بإدانة هذه المنظمة باعتبارها معادية ل         . األراضي الفلسطينية   
ا من الوصول إلى الكُنُس اليهودية ومراكز يهودية أخرى فـي           وموالية للفلسطينيين، األمر الذي سيحرمه    

  .الواليات المتحدة
التـي تتبناهـا    ” إسرائيل”أسسها يهود أمريكيون رفضوا مواقف التأييد األعمى ل       ” جي ستريت “ومنظمة  

  ).2)(إيباك(”” اإلسرائيلية “-لجنة الشؤون العامة األمريكية “
” إسرائيل“ الليكود فكرة أن يكون لليهود الذين يعيشون خارج          وفي جلسة استماع الكنيست، رفضت قيادة     

من الـدعم المـشروط     (هذا النموذج الجديد    “إن  ” واشنطن بوست “وقال تقرير لصحيفة    . حق المعارضة   
الـذين يعتقـدون أن     ” اإلسرائيليين“مرفوض من قبل أولئك     ) ”إسرائيل”الذي تقدمه منظمة جي ستريت ل     

  .”اإلسرائيلية“مريكية يجب أن يكون دعم قرارات الحكومة دور الجماعة اليهودية األ
واآلن، ومن خالل رفض نتنياهو العلني لموقف أوباما، تظهر قيادة الليكود أنها ال تتسامح إزاء االنحراف                

  .عن سياساتها حتى في البيت األبيض
  1980تكرار لسيناريو 

ا، تحرك الجمهوريون بسرعة لدق اسـفين بـين         في أعقاب االنتقاد العلني الذي وجهه نتنياهو إلى أوبام        
 1967فقد إنحاز زعماء الحزب الجمهوري إلى نتنياهو في مسألة اعتماد حدود            . أوباما والناخبين اليهود    

  .”إسرائيل”التضحية ب”كنقطة انطالق للمفاوضات، واتهموا أوباما ب
 عندما صمم رئيس الوزراء     1980م ، وهكذا فإن الديناميكية السياسية تتحرك اآلن بموازاة الوضع في عا         

من الرئيس كارتر، الذي كان ينظر إليه باعتباره ودياً أكثـر ممـا             ” إسرائيل“مناحيم بيغن على تخليص     
  .يجب تجاه الفلسطينيين، ومؤيداً أكثر مما يجب إلقامة دولة فلسطينية

، فـإن   )ك الليكودي دانون  كما يشير إلى ذل   (مصممة اآلن على ضم الضفة الغربية       ” إسرائيل“وإذا كانت   
  .حكومة نتنياهو ستجد أنها بحاجة ماسة إلى منع أوباما من الفوز بوالية ثانية

أن تعطي أولوية رئيسة إلزاحـة أوبامـا ومجـيء رئـيس            ” إسرائيل“وموقف التحدي هذا سيتطلب من      
ـ           ” إسرائيل“جمهوري يعطي    د ريغـان   مجدداً هامش الحرية الذي تمتعت به في عهدي الرئيـسين رونال

  ).االبن(وجورج بوش 
 فإن حكومة نتنيـاهو  1980وكما شعرت حكومة بيغن بقلق شديد من جراء فوز كارتر بوالية ثانية عام ،          

ألوباما ستحرره من الضغوط الـسياسية للجماعـة اليهوديـة          ) وأخيرة(تتخوف اآلن من أن والية ثانية       
لكي تقدم تنازالت من أجل تحقيق سالم في        ” رائيلإس“األمريكية النافذة، وتمكنه بالتالي من الضغط على        

 فإن الحل لمشكلة والية ثانيـة سـيكمن فـي أن تلقـي              1980وكما اكتشف بيغن عام ،     .الشرق األوسط 
وراء الجمهوريين، األمر الذي يمكن أن يـضمن عـدم          ) سواء عالنية أم سراً   (بثقلها السياسي   ” إسرائيل“

  .فوز رئيس ديمقراطي بوالية ثانية
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 عمل بيغن من وراء الستار مع قيادة حملة ريغـان       1980الل حملة انتخابات الرئاسة األمريكية عام ،      وخ
إلضعاف فرص كارتر إلعادة انتخابه، وخصوصاً في ما يتعلق بجهـود كـارتر المحمومـة لتحريـر                 

  . الذين احتجزوا رهائن في إيران52األمريكيين ال
، فيمكنه على األرجح أن يتوقـع معاملـة   ”إسرائيل“وخ لمطالب   وإذا لم يظهر أوباما استعداداً أكبر للرض      

  .مماثلة، ولو في ظروف مختلفة عن تلك التي واجهها كارتر
والمحافظون الجدد، الذين اليزالون يتمتعون بنفوذ كبير في واشنطن، بدأوا بالفعل يصطفون خلف نتنياهو              

التي أصبحت تحمل راية المحـافظين      ” واشنطن بوست “وعلى سبيل المثال، فإن صحيفة      . وضد أوباما   
ومـع أن   . الجدد، حملت أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية األزمة الدبلوماسية الراهنـة           

 لم تحد كثيراً عـن الـسياسة األمريكيـة          1967الصحيفة أقرت في افتتاحية بأن إشارة أوباما إلى حدود          
. ه هذا الموقف من دون أن يحصل أوالً على موافقة نتنياهو            المعتمدة، إال أنها أخذت على الرئيس إعالن      

لم يكن نتنياهو قد أعطى موافقته، ولذلك فإن قرار أوباما مواجهته           “: وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تقول    
بتبنيه لهذه الفكرة رسمياً، قبل بضع ساعات فقط من اجتماع المكتب البيـضاوي، إنمـا ضـمن فـشل                   

ولكن في هـذه    . ئيس يحب أن يصف نفسه بأنه عملي النزعة في السياسة الخارجية            وهذا الر . المحادثات
، وليس التـودد إلـى قائـد        ”إسرائيل“القضية، فإن النزعة العملية تقتضي أن تكون إعادة بناء الثقة مع            

  .”فلسطيني عاجز
ال إذا أظهر اللـين  بكلمات أخرى، بإمكان أوباما أن يتوقع معارضة ال تلين من جانب المحافظين الجدد، إ         

  .تجاه مقاربة نتنياهو المتصلبة لعملية السالم
المـستمر  ” إسرائيل“وأنصارها األمريكيين ال يبالون بأن تصلب       ” إسرائيل“ويبدو أن حكومة الليكود في      

منذ عقود بشأن حل المسألة الفلسطينية قد وضع الواليات المتحدة في موقف يزداد صعوبة أكثر فـأكثر                 
وبدالً من ذلك، يواجهون بالعداء حتى انحرافات بسيطة عن خط الليكـود، كمـا              . م اإلسالمي   إزاء العال 

  .، وكما يواجه الرئيس أوباما اآلن”جي ستريت“حصل لمنظمة 
  وعود خطابية

 الفلسطيني جمال كنج على الخطـابين       -، علق الكاتب والناشط األمريكي      ” فلسطين -انتفاضة  “في موقع   
اما قبيل وبعد اجتماعه مع نتنياهو، فالحظ أن الرئيس األمريكي، إنما يغـدق الوعـود               اللذين ألقاهما أوب  

يقضم أراضيهم التي يفترض أن تقام عليها دولة        ” اإلسرائيلي“الخطابية على الفلسطينيين بينما االستيطان      
  :وكتب يقول. لهم 

في بالغتها، ولكنها من دون     عادة ما كنت أشعر بضيق عندما يصف معلقون خطابات أوباما بأنها رائعة             
  . صحة تلك الشكوك 2011أيار / مايو19مضمون يذكر، ولكن لألسف، أثبت خطاب أوباما يوم 

ونفـوذ  ” اإلسـرائيلي “وقد يكون الرئيس صادقاً في ما يقول، ولكنه أثبت أنه عاجز في مواجهة اللـوبي                
أعقاب خطابه في القاهرة، الـذي بـات        وفي  . أولئك الذين يتبرعون بالمال لمسؤولين أمريكيين منتخبين        

  .اآلن سيئ السمعة، تراجع من دون خجل عن رؤيته التي عرضها للسالم في الشرق األوسط 
تتحدى الواليات المتحدة بازدراء من خالل ردها على كل اقتراح سالم           ” إسرائيل“وفي تلك األثناء، كانت     

استباق زيارات المـسؤولين األمـريكيين إلـى        أمريكي ببناء المزيد من المستوطنات غير المشروعة، و       
وفـي  . المنطقة بمشروعات توسع استيطاني جديد غير مشروعة في الضفة الغربية والقـدس الـشرقية             

الواقع، أصبحت الجهود األمريكية لدفع عملية السالم إلى األمـام مجـرد نـذير بمزيـد مـن القـضم                    
عة في أراضٍ مخصصة لدولـة فلـسطينية فـي          لألراضي وبناء المستوطنات غير المشرو    ” اإلسرائيلي“

  .المستقبل
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موافقتها على بناء وحدات سكنية غير مشروعة       ” اإلسرائيلية“وكمثال واضح على ذلك، أعطت الحكومة       
مخصصة لليهود فقط في القدس الشرقية، وذلك في اليوم ذاته الذي ألقى فيه أوباما خطابه حول سياسـته                  

  .في الشرق األوسط
إعالن اليـوم   “: ، قال يائير غابي، المسؤول في وزارة البنية التحتية        ”اإلذاعة اإلسرائيلية ”وفي تصريح ل  

” إسـرائيل “ وحدة سكنية يشكل رسالة واضحة من        1500بشأن التصريح ببناء أكثر من      ) أيار/ مايو 19(
  .لرئيس األمريكيقبل سنة أيضاً، قبيل زيارة نائب ا” إسرائيل“وكان هذا بالذات ما فعلته . ”إلى العالم كله

 كأساس إلقامة دولة فلسطينية، مطلباً مـستهلكاً     1967وفي خطابه هذا، كرر أوباما، قبل أن يقترح حدود          
فـي  ” إسـرائيل “والفلسطينيون لن يحققوا أبداً استقاللهم بإنكارهم حـق   . . . “ : من الفلسطينيين، إذ قال   

  .”الوجود
عرف أن هذا االعتراف من طرف واحد قد حسم مراراً          إن أي مراقب مبتدئ لسياسات الشرق األوسط سي       

وقد . ومنظمة التحرير الفلسطينية  ” إسرائيل“وتكراراً في العديد من المناسبات منذ توقيع اتفاق أوسلو بين           
 توقيع رئيس منظمة    1993أيلول ، /سبتمبر13شهد الرئيس األمريكي بيل كلينتون، في البيت األبيض يوم          

  .العمالي إسحاق رابين على اتفاق أوسلو” اإلسرائيلي“اسر عرفات ورئيس الوزراء التحرير الفلسطينية ي
جديدة بقيادة الليكود، وكان يترأسها بنيامين نتنيـاهو        ” إسرائيلية“ولكن بعد خمس سنوات، ادعت حكومة       

يثـاقهم  وطالب نتنياهو الفلسطينيين بأن يلغـوا م      . ذاته، أن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ال يكفي         
  .الوطني الذي يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين

وأنـصارها  ” اإلسرائيلية“، من أجل استرضاء الحكومة      ”اإلسرائيلي“وقد أيدت اإلدارة األمريكية المطلب      
، قبلت منظمـة التحريـر      ”إسرائيل“الموالين في واشنطن، ومرة أخرى، ومن دون أي التزام مقابل من            

ينية المطلب، ودعت إلى اجتماع خاص للمجلس الوطني الفلسطيني مـن أجـل إلغـاء الميثـاق                 الفلسط
  . بحضور الرئيس كلينتون1998كانون األول ،/وعقد االجتماع في غزة في ديسمبر. الفلسطيني 

وأوباما، مثله مثل جميع السياسيين الغربيين اليوم، يتعامل بحذر شديد مع أي خطة ال توافق عليهـا، أو                  
وفي هذه الحالة   (وهذا ما يفسر لماذا يحرص المسؤولون الغربيون        . ” اإلسرائيلية“حتى تصيغها الحكومة    

بموجب القانون الدولي، على تضمين مقدمـة مقترحـاتهم         ” إسرائيل“، قبل التطرق إلى التزامات      )أوباما
  .وافز مادية سخيةواللوبي النافذ بح” إسرائيل“للسالم مطالب نافلة من الفلسطينيين، واسترضاء 

متأصلة ” “إسرائيل“وكم كان أمراً محيراً سماع أوباما وهو يؤكد في خطابه األخير أن صداقة أمريكا مع                
فليس من الواضح ما القيم المشتركة التي تحدث عنها الرئيس؟ فهل كانت            . ”في تاريخ من القيم المشتركة    

إن مثـل هـذه القـيم       . أراضي السكان األصليين؟    السياسات القائمة على التمييز العرقي، أم أنها سرقة         
  .”إسرائيل“تحتضر في أمريكا منذ وقت طويل، ولكنها التزال تمارس من قبل 

وفي النهاية، لم يعرض أوباما على الفلسطينيين في كال خطابيه سوى وعود خطابية، بينا هـم يـشهدون                
ال تـشبع، وتحـصل علـى تمـويالت         توسعية  ” إسرائيل“أراضيهم وهي تختفي أمام أعينهم على أيدي        

علـى  ” لليهود فقط “بمليارات الدوالرات من أموال دافعي الضرائب األمريكيين من أجل بناء مستوطنات            
  .المتبقية من فلسطين التاريخية% 22مساحة ال

  25/6/2011، الخليج، الشارقة
  

   أو الرفضومن حقنا الموافقة عقدة فياض تؤخر تشكيل حكومة التوافق: موسى أبو مرزوق .53
هذا هو االنطباع الذي يخرج به المرء بعد مقابلة موسـى أبـو             . تفاؤل يشوبه الحذر  : حاوره وسام متى  

ـ        . مرزوق ، خالل تواجده في بيـروت،      »السفير«نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس تحدث ل
لمصالحة التي تعطل   عن الصعوبات التي تواجه أبرز الملفات على الساحة الفلسطينية، وخصوصاً ملف ا           

قطارها خالل األيام الماضية، ما قد ينعكس سلباً على مجمل الوضع الفلسطيني، بدءاً بالمعانـاة اليوميـة                 
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التي تالحق المواطن الفلسطيني نتيجة الستمرار االنقسام، مروراً بالحصار على غزة ومعالجـة قـضية               
  :وفي اآلتي نص الحوار. المقاومة والمفاوضاتمعبر رفح، وصوالً إلى القضايا االستراتيجية المرتبطة ب

لماذا تأجل اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد               ^ 
مشعل بعدما اطمأن الفلسطينيون إلى أن المصالحة باتت على قاب قوسين أو أدنى؟ وهل ذلك مؤشر إلى                 

  تعثرٍ أو فشٍل في ملف المصالحة؟
. االجتماعات التي عقدتها حركتا فتح وحماس لدراسة ملفات المصالحة كانت تسير بشكل ال بـأس بـه              { 

ولكن النقطة الجوهرية التي كانت حاضرة دوماً لدى األخوة في حركة فتح كانت تتمثل في ملف الحكومة                 
أربعة أسماء، يكـون    توافقنا في البداية على     . الفلسطينية، وعنوانه، بالنسبة إليهم، شخص رئيس الوزراء      

من بينها خيار الرئيس، ثم اقترح االخوة في فتح أال تكون هذه الخيارات نهائية، وقد أضافوا اسم سـالم                   
فياض، غير أن الحوارات أفضت إلى استبعاد من يوجد عليهم تحفظ من قبل أحد الفريقين، ومـن بـين                   

نهم غير مفوضـين للحـوار حـول هـذه          ما حدث الحقاً، أن االخوة في فتح قالوا إ        . هؤالء سالم فياض  
األسماء، ما استدعى عقد لقاء بين الرئيس عباس واألخ خالد مشعل، وذلك باقتراح من حركة فتح، لكـن                  
االتصاالت التي جرت قبل عقد االجتماع أثارت تساؤالت حول احتماالت نجاحه، خاصة أن الرئيس أبو               

اً في الحوار، ولذلك، فقد ارتأت حركـة فـتح          مازن ما زال يرى أن اسم فياض يجب أن يكون مطروح          
  .تأجيل االجتماع خشية عدم نجاحه، وقد وافقنا على ذلك، من منطلق حرصنا على نجاحه أيضاً

ومن حقي اختيار   ... هذه حكومتي «المشكلة الثانية التي جعلت اللقاء يتأخر، كانت في قول أبو مازن بأن             
ففـي ملحـق    . ى ما تم االتفاق عليه في جلـسات الحـوار         نحن نرى في ذلك قفزاً عل     . »رئيس الوزراء 

التفاهمات، تم االتفاق بوضوح على تشكيل حكومة من كفاءات فلسطينية، وأن يجري اختيـار رئيـسها                
  .وأعضائها بالتوافق لكونها حكومة توافق وطني

ولكـن ذلـك    من الناحية القانونية، ال شك في أن تسمية رئيس الوزراء هي من حق الرئيس أبو مازن،                 
يقابله حق آخر، وهو أن رئيس الوزراء ال بد أن يحصل على الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني قبل                  

. أن يقسم اليمين، وهذا بدوره أصبح، بموجب التفاهمات، أمراً توافقياً وليس قضية تتحكم بهـا الغالبيـة                
لكن من حق حمـاس أيـضاً أن        وبذلك نحن نرى أن من حق الرئيس عباس أن يرشح رئيساً للوزراء، و            

  .تعترض أو توافق على هذا الترشيح
  لماذا لم يحصل لقاء بين عباس ومشعل في تركيا؟ وهل ثمة وساطة تركية في ملف المصالحة؟^ 
ما حدث أن األخ خالد مشعل ذهب إلى        . بداية، نؤكد أن ال تحفظات لدينا على اللقاء مع الرئيس عباس          { 

لتقى خاللها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، وذلك قبل يومين من            اسطنبول في زيارة سريعة ا    
أمـا  . وصول الرئيس عباس إلى أنقرة، وبالتالي فإن ال المكان وال الزمان كانا مناسـبين لعقـد اللقـاء                 

الوساطة التركية فغير مطروحة في الوقت الحالي ـ علماً بأن هذه الفكرة طرحـت فـي الـسابق وقـد      
 عن قبولها ـ فالحراك اليوم بين فتح وحماس يجري برعاية مصرية، ومن خالل اتصاالت  اعتذرت فتح

  .مباشرة
  هل يعني استمرار الخالف على عقدة الحكومة أن قطار المصالحة قد توقف؟^ 
العودة إلى االنقـسام مـسألة غيـر        . ال خيار أمام فتح وحماس سوى االستمرار في طريق المصالحة         { 

أما إذا تعرقلت المصالحة في محطة أو اثنتين، فإن هذا ال يعني االنكفاء عنها، ألنهـا                . مطروحة إطالقاً 
ال شك أن   . ستبقى الخيار األساسي والوحيد المطروح في الساحة الفلسطينية بصرف النظر عن التفاصيل           

أن التأخير مزعج، وال شك أن ثمة شعوراً لدى الشعب الفلسطيني بوجود تلكؤ في هذا الملـف، خاصـة                   
انعكاسات المصالحة لم تكن على مستوى التوقعات، فملف السجناء لم يغلق بعد، ومعبـر رفـح يواجـه                  

  .الكثير من اإلشكاالت، والمواطن الفلسطيني ال يشعر حتى اآلن بأنه يتمتع بحقوقه األساسية
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 لماذا اإلصرار على رفض سالم فياض، فيما الطرف اآلخر يرى إن وجوده سـيجعل الحـصار أقـل     ^ 
  وطاة، بالنظر إلى عالقته مع الغرب؟

ليست الحكومات الفلسطينية هـي     . نحن نتطلع إلى إنهاء االنقسام، وتشكيل حكومة تخرجنا من األزمة         { 
لكننا، برغم ذلك، حريصون علـى      . من يجلب الحصار، فالحصار فرض فرضاً على الشعب الفلسطيني        

هذا هدف مـشترك،    . ر على الشعب الفلسطيني   عدم استخدام أي حكومة فلسطينية كذريعة لفرض الحصا       
ولكن ال بد من أن يكون ضمن إطار التوافق، مع التشديد على أن الشعب الفلسطيني ال يمكن اختـصاره                   

  .في شخص واحد
األولى فـي الـضفة     (النقطة الثانية، هي أن سالم فياض كان عنواناً لالنقسام، فقد كانت هناك حكومتان              

، وإذا ما نظرنا إلى المـسألة مـن         )الثانية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية      الغربية برئاسة فياض، و   
  ما معنى وجود مصالحة إذا تم تغييب حكومة وتثبيت أخرى؟: حيث الشكل، نتساءل

النقطة الثالثة، هي ما واجهته المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من معاناة في ظل حكومـة سـالم                  
وبالتالي ال يعقل في ظل المصالحة أن نقبـل         . مخطط حقيقي لمواجهة المقاومة   فياض، بعدما انخرط في     

  .بمن كان جالدنا، ومن الحقنا في السجون، ومن أتى بالجنرال كيث دايتون
النقطة الرابعة، هي أن سالم فياض هو مرشح الرئيس عباس، وقد جاء بهـذا الترشـيح مـن اللجنـة                    

ريد رئيساً للحكومة غير سالم فياض، وما يؤكد ذلك أن أحداً من            المركزية، فيما حقيقة الموقف أن فتح ت      
  .اإلخوة في فتح لم يعترض على استبعاده خالل الحوارات

  ما هو تصوركم لشكل التسوية في ما يتعلق بهذه العقدة؟^ 
هناك من الكفاءات الفلسطينية العشرات، ال بل المئـات، ممـن           . المسألة أسهل مما قد يتصوره كثيرون     

ح أن يكون أحدهم رئيساً للوزراء، فلماذا اإلصرار على شخص واحد؟ نحن منفتحون على الجميـع،                يصل
  .ولسنا متعنتين في االختيار، ولم نضع شروطاً

عن مسؤول في السلطة الفلسطينية أن هناك استعداداً للتخلي عن          » أسوشييتد برس «باألمس نقلت وكالة    ^ 
، كمـا أن    1967 الدخول في مفاوضات على أساس حدود العام         مطلب الوقف التام لالستيطان في مقابل     

نقلت عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو موافقتـه المـشروطة علـى              » معاريف«صحيفة  
  هل ترون رابطاً بين إعادة الحديث عن المفاوضات وتعثر جهود المصالحة؟. مفاوضات كهذه

تشكيل الحكومة والذهاب لألمم المتحدة والتوجه مجدداً نحو        اعتقد أن كل ما يطرح في الوقت الحالي، ك        { 
اقتراح أبو مازن بالتوجه إلى األمم المتحدة يبدو الهدف منه هـو            . المفاوضات، يندرج في سياق مترابط    

اعتقد أن التخلي عن مطلب وقف االستيطان مضر بمخرجات المفاوضات قبل أن تبدأ، فبناء              . المفاوضات
، وهو أمر ينطبق أيضاً علـى مبـدأ         1967ة الغربية يعني التخلي عن حدود العام        المستوطنات في الضف  

أرى أنه ال بد من إعادة تقييم شـاملة للعمليـة الـسياسية             . تبادل األراضي وإخراج القدس من التفاوض     
 سنة من التفاوض، وأن يتراجع أبو مازن عن أطروحاته بأن ال خيـار              14الفلسطينية بكل مكوناتها بعد     

ومـن الناحيـة   .  التفاوض، وعن سياسته الرافضة للمقاومة، واعتقد أن ثمة فرصة حقيقيـة لـذلك    سوى
االستراتيجية، أرى أن فتح الخيارات األخرى أمر مهم جداً، ومن بين هذه الخيارات تحقيـق المـصالحة                 

بقدرات الـشعب  كما أننا ندعو الرئيس أبو مازن إلى أن يثق . ألنها ستكون ورقة قوية في يد الفلسطينيين  
  .الفلسطيني، وأن يكون قراره شعبياً قبل أن يكون متوافقاً مع الضغوط الخارجية

  ؟1967كيف استقبلت حركة حماس خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما حول حدود العام ^ 
المستضيف الروسي استبشر خيراً به، وقال لنـا انظـروا إلـى            . هذا الخطاب القي ونحن في موسكو     { 

انتظر : ، فأجبت 1967بيات الخطاب، فتلك المرة األولى التي يأتي فيها أوباما على ذكر حدود العام              ايجا
في اليوم التالي، تحدث أوباما     .  ساعة، إذا لم يغير اوباما كالمه، نستطيع أن نحمل كالمك محمل الجد            24

غير ثابتة، فهي تتغير بحسب     نحن ندرك ان المواقف األميركية      . ، وغير بالفعل موقفه   »إيباك«أمام لجنة   
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الموقف اإلسرائيلي، كما أنها في أغلب األحيان مواقف موسمية، فما يقال قبل االنتخابات غير مـا يقـال         
ويجب أن يعلم الجميع أن أميركا محكومة بقضايا متعددة في سياستها الخارجية، وال سيما في ما                 . بعدها

ني، الـسياسات الـسابقة، قـوانين الكـونغرس،         اللـوبي الـصهيو   (يتعلق الوضع في الشرق األوسـط       
  ).الخ.... االنتخابات

في حال تشكلت حكومة التوافق، كيف يمكن للفلسطينيين أن يواجهوا احتماالت الحـصار والمقاطعـة               ^ 
  الدولية؟

أما كيف ينتهي الحصار، فالمـسألة      . إنهاء الحصار يشكل احدى أهم مهمات الحكومة الفلسطينية المقبلة        { 
اضرب مثالً على ذلك، مـا جـرى مـؤخراً          .  وهي في الواقع مرتبطة بالشأن الفلسطيني الداخلي       سهلة،

المصريون أعلنوا سياسة جديدة في التعامل مع الفلسطينيين، وقـد طبقـوا هـذه              . بخصوص معبر رفح  
نية ذهب أبو مازن إلى القاهرة وقال للمصريين إنه ال يعـارض التـسهيالت اإلنـسا         . السياسة لثالثة أيام  

، لكنه رأى أن فتح معبر رفح بشكل دائم يجب أن يكون ضمن إطار              ...)عبور طالب، مرضى، جرحى   (
، أي أن يأتي الحرس الرئاسي والمراقبـون األوروبيـون وأن يـتم التنـسيق مـع                 2005اتفاقية العام   
 غزة هو شأن    هذا يظهر أن جانباً من الحصار على قطاع       . أي العودة إلى الحصار مجدداً    ... اإلسرائيليين

فلسطيني، ونذكر على سبيل المثال التضييق الذي مارسته السلطة الفلـسطينية علـى الحجـاج وقطـاع                 
  .الكهرباء والمستشفيات

  ماذا لو تكرر سيناريو المقاطعة الدولية؟^ 
من قرر مقاطعة قطاع غزة هو الرباعية الدولية، وهي إطار صنعته الواليات المتحدة، وما كان يجـب                 { 

االتحـاد  . األمم المتحدة أن تكون عضواً فيه، ألنها مظلة للدول وليست جزءاً من تكتالت إقليميـة              على  
حتى الواليـات المتحـدة وجـدت    . األوروبي وروسيا يؤيدان المصالحة، ويعتبران الحصار غير قانوني    

اسة عفا عليها   كل ذلك كان قبل المصالحة، فكيف لو انتهى االنقسام؟ هذه سي          . حرجاً في استمرار الحصار   
إذا حصلت المصالحة فلن تكون هناك أي ذريعة سوى مـا يتعلـق             . الزمن وال مناص من التراجع عنها     

نحن قلنا بصراحة أن هذه الحكومة ال يجب أن تكون          . بسياسات الحكومة ومدى التزامها بشروط الرباعية     
  .سياسية أو فصائلية، ما يعني أنه لن تكون هناك ذريعة ألي حصار جديد

  كيف تنظرون إلى ما يجري اليوم في سوريا؟^ 
. نعتقد أن التركيز على الحل السياسي والحوار الوطني الجدي سيشكل معالم الخروج من األزمة الحالية              { 

هناك خطوات إصالحية   . لن تكون األوضاع في سوريا في المستقبل بالشكل الذي كانت عليه في الماضي            
نوات، ولكنها أصبحت موضوعة على الطاولة، وبشكل سـريع،         ، وتأخرت نحو ست س    2005بدأت منذ   

نعتقد أن الشعب السوري يستحق الكثير، ويعلم تماماً مدى االستهداف علـى            . بسبب األحداث التي جرت   
سوريا من ناحية، ومدى المصلحة المرتبطة بالمضي في خطى اإلصالح والتغيير من ناحيـة أخـرى،                

  .لى نهاية ترضي كل الشعب السوريونأمل في أن تصل كل هذه األمور إ
  ماذا تطلبون من الحكومة اللبنانية الجديدة؟^ 
هناك عبارات نقولها دائماً مع تشكيل كل حكومة، ولعل الجميع يفهمها، وأهمهـا أن أي فلـسطيني ال                  { 

  .يرضى ببديل عن وطنه، من هنا دعوتنا الدائمة للحكومات اللبنانية بدعم حق العودة ورفض التوطين
نرى اليوم قوانين   . لكن ثمة قضايا أخرى تشغل الرأي العام الفلسطيني، وخصوصاً مسألة الحقوق المدنية           

تسن في البرلمان اللبناني لحماية الخادمات في المنازل، وهو تشريع ضروري من النـاحيتين اإلنـسانية                
ة للـشعب الفلـسطيني فـي       والحقوقية، ولكن البرلمان في المقابل لم يبلور حتى اآلن آلية عادلة ومنصف           

أما القضايا األخرى المطروحة فـي البيـان        . اعتقد أن هذه القضية يجب حلها بشكل جذري       . المخيمات
الوزاري، والمرتبطة بالفلسطينيين، كاألمن والسالح، فنأمل في أن تكون ضمن إطار حـوار لبنـاني ـ    

  .فلسطيني
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تي هو ابن طرابلس، ويعرف تمامـاً تفـصيالت         الرئيس نجيب ميقا  . يبقى قضية إعمار مخيم نهر البارد     
المخيم، وحق الجيرة يملي مسؤوليات إضافية، إذ ال يعقل كل هذا التأخير في اإلجراءات، وال بـد مـن                   

  .قرار حاسم إليجاد حل لهذه المعاناة اإلنسانية
  25/6/2011، السفير، بيروت

  
  لكل مرحلة رجالها .54

  نقوال ناصر
ومن الواضح اآلن أن المرحلة التـي بـدأت         . ي أن يرحلوا عندما تنتهي    لكل مرحلة رجالها ومن الطبيع    

الراحل ياسر عرفات تعسفاً وقهراً قـد انتهـت بالفـشل           " إزاحة"الفلسطيني عن طريق    " تغيير النظام "بـ
وإذا كان الرئيس محمود عباس هو عنوان هذه المرحلة وهو ينتظر فقط نتيجة باتت شبه مؤكـدة          . الذريع

سبتمبر المقبل كي يرحل مختاراً كما يعلن بنفسه، فإن القوى الخارجيـة ذاتهـا التـي                "/لولاستحقاق أي "ل
سالم فياض، تحاول االستمرار في فرضه على المرحلة التالية بالرغم          . اختارت رجل المرحلة الفعلي، د    

  .من أن كل استحقاقات المرحلة الجديدة في النضال الوطني الفلسطيني تقتضي أن يرحل
 * *  

التي انتهجهـا   " السالم االقتصادي " فياض واضحاً، فإن سياسة      -إذا كان الفشل السياسي لمرحلة عباس       و
رئيس وزراء دولة االحتالل الحالي بنيامين نتنياهو وتبناها فياض عملياً، حد أن يسميها بعض المحللـين                

ح ذاته، إذ جرى ويجـري      ، لم تكن أقل فشالً لكن فشلها لم يكن بالوضو         " فياض –خطة نتنياهو   "األجانب  
التعتيم على فشلها، وتسويقها باعتبارها نجاحاً باهراً ليس فقط لفياض بل لنتنياهو نفـسه الـذي يكـرر                  

يـستخدمه  " سـالمه االقتـصادي   "االستشهاد بمعدل النمو االقتصادي الذي حققه فياض كدليل على نجاح           
 عن حلول عادلـة لألزمـة اإلنـسانية         لصرف أنظار المجتمع الدولي عن البحث العاجل بجدية وإلحاح        

والسياسية التي جعلت الوضع الفلسطيني الراهن متفجراً بانتظار عود كبريت يشعله، ممـا يفـسر ثنـاء                 
نتنياهو على فياض في خطابه األخير أمام الكونغرس األميركي، ويفسر مقارنة شمعون بيريس رئـيس               

  .ركية وببن غوريون باني دولة االحتاللدولة االحتالل له بجورج واشنطن باني الدولة األمي
 * *  

إن األزمة االقتصادية والغذائية العالمية التي دفعت األسبوع الماضي الحكومة األردنية في الشرق إلـى               
 سلعة وخدمة أساسية، وفي الغرب      155إعفاء واسع كامل أو جزئي للمستهلك من ضريبة المبيعات على           

ث مشروع قانون إلجراء مماثل في ضريبة القيمة المضافة، لم تجـد            دفعت كنيست دولة االحتالل إلى بح     
، كما قال أوائـل  "بدكو ضرائب وال بدكو دعم أجنبي ؟: "لدى فياض أي صدى ليصر على أن الخيار هو  

  .هذا العام في لقاء شهري مع الصحفيين
 * *  

تي دفعـت عبـاس األسـبوع       لكن فضيحة الفساد في اإلدارة المالية للعالج في الخارج بوزارة الصحة ال           
الماضي إلى طلب تقرير عاجل خالل شهر يجب أن تضع عالمة سؤال كبيرة على كفاءة اإلدارة المالية                 

فهل وزارة الـصحة نمـوذج حقـاً        . لفياض التي تسوق كرصيد أساسي له يؤهله لالستمرار في منصبه         
القـالع  "إليها هي   " اإلشارات األبرز  " بينما - -لمؤسسات الدولة الفلسطينية التي يعتز فياض بأنه يبنيها         

كما كتبـت   " اإلسمنتية الجديدة كئيبة المنظر لقوى األمن التي تلوح مهيمنة على مراكز المدن الفلسطينية            
االيكونوميست البريطانية أواخر الشهر األول من هذا العام، وتعبيد الطـرق االلتفافيـة التـي اعتمـدها                 

  .انية بتمويل أميركي؟االحتالل حول المستعمرات االستيط
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إن لجنة تقصي الحقائق في المجلس التشريعي التي أوصت في األسبوع الماضي بإقالة وزير الصحة كان                
ينبغي عليها أيضا أن توصي بمساءلة فياض كذلك، إذ كيف كان يمكن لهذا الوضع أن يستمر فـي هـذه                 

  !.2007ئاسة الوزراء منذ  وفي ر2003الوزارة بعد وجود فياض في وزارة المالية منذ عام 
 * *  
يستحق عليه إشـادة    %)9.3(االقتصادية التي جعلت فياض يحقق نمواً بمعدل قياسي عالمياً          " المعجزة"إن  

البنك وصندوق النقد الدوليين واألمم المتحدة والدول المانحة تتحول إلى مجرد معجزة وهمية على الورق               
، ويظهر هذه األيام عاجزاً عن دفع رواتـب         "طة تحتضر مؤسسات السل "فحسب عندما يقول هو نفسه أن       

موظفيها، ويعلن عن عجز يقارب المليار دوالر أميركي في ميزانيتها، ودين للبنوك عليها بمـا يقـارب                 
 3.989.2مليارا آخر، وعجزها عن المزيد من االستدانة من البنوك، وزيادة في العجز التجـاري إلـى                 

أو عنـدما يتحـدث مـؤخراً الجهـاز         %) 2.7(نفاق الحكومي بنسبة    مليون دوالر أميركي، وخفض اإل    
ومنظمة العمل الدولية عن انخفاض العمالة، وارتفاع البطالة،        " األونروا"المركزي لإلحصاء الفلسطيني و   

وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية لألجور، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات، وارتفـاع             
، %)25.7(وي ألسعار المستهلك، ووجود واحد من كل أربعة فلسطينيين تحت خـط الفقـر    المؤشر السن 

" غير مـستدام  "وبقاء مستوى المعيشة دون ما كان عليه عام ألفين، أو عندما يقول البنك الدولي إن النمو                 
" غربيةيدحض الصورة الرائجة عن وجود ازدهار اقتصادي في الضفة ال         "مما  . ألنه مرتهن للمانحين، الخ   

  .كما قالت األونروا
 * *  

واستثناء القدس وقطاع غزة من خطة فياض لبناء مؤسسات الدولة حقيقة ينبغي أن تثير تساؤالت جـادة                 
ومع ذلـك   . حول صدقية هذه الخطة التي ال تشمل عاصمة الدولة المأمولة وال منفذها الوحيد إلى البحر              

" اإلرهاب"لي للمؤسسات القائمة من حيث عالقتها بتمويل        فإنه لم يبن مؤسسات جديدة بل ضبط األداء الما        
كمـا  " ج"فحسب، ولم يضع سلطة الحكم الذاتي على شفا الدولة بعد أن فشل في شمول خطته للمنطقـة                  

 عندما كانت مهيأة    2002التي أعادت احتاللها عام     " أ"أعلن وفشل في إخراج قوات االحتالل من مناطق         
هي عليه اآلن، ولم يقل اعتماد االقتصاد على دولة االحتالل من ناحية وعلى             للتطور إلى دولة أكثر مما      

الدولية من ناحية أخرى بل ازدادت تبعيته لهما، ولم يطبق سيادة القانون علـى ملفـات الفـساد                  " المنح"
لقد أفـرز االنقـسام الـوطني       . المتراكمة التي كانت في المقام األول هي الذريعة لفرضه وزيرا للمالية          

حكومته فرسخته ومولته بدفع رواتب عشرات اآلالف من موظفي السلطة كي ال يعملوا ومع ذلك تتحدث                
  !.حكومته عن زيادة اإلنتاجية وضبط هدر المال العام

 * *  
إن فياض الذي أكد أكثر من مرة بأن حكومته انتقالية ومؤقتة حتى تتألف حكومة وحدة وطنيـة أخـذت                   

تراتيجية حد أن يعلن فياض مشروعاً لبناء دولة فلسطينية خـالل عـامين             على عاتقها مهمات سياسية إس    
دون الرجوع إلى منظمة التحرير أو إلى غيرها وهذه مهمة تجد حتى الحكومات العادية المنتخبة تـرددا                 

  .في البت فيها دون استفتاء عام
 * *  
طقة فيبدو أنها ستظل سـارية      التي تتهاوى تحت ضغط االحتجاجات الشعبية في المن       " حالة الطوارئ "أما  

وكانت وال تزال حكومـة     " حالة طوارئ "المفعول كشرط مسبق ال غنى عنه لبقاء حكومته التي أفرزتها           
طوارئ وتسيير أعمال ومؤقتة وانتقالية وبالتالي كانت حكوماته المتعاقبة حالة استثنائية شاذة يـراد مـن                

وقد كان إجراء االنتخابات كطريـق      . إلى حالة دائمة  اإلصرار على ترشيحه لحكومة جديدة اآلن تحويلها        
  .للعودة إلى الوضع العادي من المهمات الرئيسية لحكومات فياض المتعاقبة، وقد فشلت في إجرائها

 * *  
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وألن القانون األساسي يحدد والية حكومة الطوارئ بشهر واحد فقط، أصدر عباس مرسوماً رئاسياً أبطل               
ليظل األساس القانوني لتأليف حكومات فياض المتعاقبة مطعونا فيـه ويـستند            فيه هذا النص الدستوري،     

أيضا إلى حالة استثنائية شاذة ما كانت لتحظى بثقة المجلس التشريعي في الظروف العادية، ال بل أن هذه                  
كما يقول المثل الشعبي، اعتبرت رسميا حركة حماس الفائزة فـي           " رش الملح على الجرح   "الحكومة، ول 

مع قوات االحتالل سياسة رسمية     " األمني"وإذا كان التنسيق    ". خارجة على القانون   "2006خابات عام   انت
معلنة لهذه الحكومة فإن تكامل األدوار بين دولة االحتالل وبين هذه الحكومة في تعطيل عمل المجلـس                 

  .التشريعي يرقى إلى اتفاق غير معلن على تنسيق مماثل
 * *  

 بفياض رئيساً للوزراء اآلن بإفشال اتفاق المصالحة األخير في القـاهرة فقـد كـان                ومثلما ينذر التمسك  
اختياره لرئاسة الوزراء دائماً مرتبطاً بانهيار االتفاقيات السابقة للمصالحة، وعلى سبيل المثـال كانـت               

خر على  وكمثال آ . 2007حكومته هي البديل عن حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن اتفاق مكة عام              
كون الرجل وحكومته نقيضاً دائماً للوحدة الوطنية قبل الرئيس عباس استقالة حكومته كشرط موضوعي              

 ليعيد تكليفه بتأليف حكومة جديـدة       2009إلنجاح مباحثات المصالحة الوطنية التي بدأت في القاهرة عام          
  .إثر فشلها بعد أكثر من شهرين

 * *  
لذي يسوق باعتباره أهم إنجازات فياض بالكاد يخفي أن أهم انجازاتـه            إن ضبط مالية السلطة وشفافيتها ا     

كان التأكد من عدم تسرب أي إنفاق إلى المقاومة، بقدر ما كانت إحالة جيل المقاومة في قـوى األمـن                    
كما وصفه المنسق األمني األميركـي كيـث        " الجيل الفلسطيني الجديد  "واستبداله ب " التقاعد"المختلفة إلى   

  ".اإلصالح"هي اإلنجاز األهم لحكومة فياض في مجال دايتون 
 * *  

" المعلـن "لقد تحول اختيار أو عدم اختيار فياض رئيساً للوزراء إلى المحك الحقيقي لصدقية توجه عباس                
والمرحلة الجديدة ال يمكن أن يكون عنوانها بالتأكيد رجال يـدعم           . إلى مرحلة جديدة في النضال الوطني     

 الفلسطيني ترشيح محافظ البنك المركزي لدولة االحـتالل، سـتانلي فيـشر، لرئاسـة               علنا باسم الشعب  
  !صندوق النقد الدولي

  24/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  !منحها ؟» عاصفة«سحب الجنسيات إلى » زوبعة«من  .55
  عريب الرنتاوي

منحها، وفـي   » اصفةع«سحب الجنسيات واألرقام الوطنية، حتى تثار في وجوهنا         » زوبعة«ما أن تهدأ    
في كلتا الحالتين، يراد إثارة المخاوف والغرائز البدائية المستوحاة من          ...كلتا الحالتين عن غير وجه حق     
» المخاوف المتبادلة «في كلتا الحالتين يراد لحالة الفرز واالستقطاب و       ...زمن الصراع على الماء والكأل    

ظومة االمتيازات الطفيلية التي عاش عليها وتغذى من        أن تفعل فعلها، وأن تستمر معها من      » فرق تسد »و
، نفر من السياسيين األردنيين، الذين ما أن يغادر بعضهم مسرح الوظيفة العامة، حتـى يعـاود            »نسغها«

أو على جنـاح  » العصبيات القبلية«رحلة البحث عنها والرجوع إليها، حتى وإن جاء ذلك من بوابة إثارة  
  .التمييز بين المواطنين

خالل األيام القليلة الفائتة، تناقلت مواقع إلكترونية أنباء تفيد بمنح ستين ألف فلسطيني من سكان الـضفة                 
الغربية والمقيمين فيها، الجنسية األردنية، جواز سفر مدعم برقم وطني، ووفقاً لمصدر مسؤول، أصـر               

سارع خـالل األشـهر الثالثـة       على جري عادته، على عدم الكشف عن هويته،، فإن هذه العملية تتم بت            
  .لمن سحبت جنسياتهم بغير وجه حق» تصويب األوضاع«والنصف األخيرة وتحت جناح 
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، اإلشارة إلى أن عملية سحب الجنسيات قد جرى تضخيمها والمبالغة فـي             »المصدر المجهول «ال ينسى   
لحكومة تبالغ فـي مـنح      أرقامها، بهدف ابتزاز الحكومة، وهو ما أدى إلى نتائج عكسية اآلن، حيث أن ا             

وال أدري إن كان هناك ابتـزاز       ...الجنسيات لمن ال يستحقها، خشية التعرض لالستهداف واالبتزاز ثانيةً        
، حين يقرر سلفاً ومقدماً أن عمليـة سـحب الجـوازات            »المصدر المجهول «أكثر من هذا الذي يمارسه      

الذي يفرط بسيادة الدولـة     » في خانة الضعيف  واألرقام الوطنية، كانت مبالغاً بها، أو حين يضع الحكومة          
  .وحقوق األوطان، خشية التعرض لمقالة هنا أو تصريح هناك

يتباكى على مصير الفلسطينيين الصامدين في أرضهم وفوق ترابهم الوطني، وهـو            » المصدر المجهول «
الل واالستيطان  لتصبح لقمة سائغة، لالحت   » الخشية من تفريغ األرض الفلسطينية من سكانها      «يعرب عن   
  ؟...الصهيونيين

والخالصة التي تترتب على تناول هذا النوع من التقارير الزائفة، التي تكذبها الحقائق والوقائع، األردنية               
والفلسطينية سواء بسواء، هي إبقاء جزء رئيس وحاسم من شعبنا فـي دائـرة االبتـزاز واالسـتهداف                  

وترويع الناس بلقمة عيشهم ومستقبل أسرهم وحقـوقهم        من سحب الجوازات بغير حق،      ......والتخويف
لهم بغير حق، وفي سياق مؤامرة صهيونية لتفريـغ األرض مـن            » منحها«األساسية، إلى الحديث عن     

جداً، إلى الحد الذي تقبل به أن تبيع وطنك وأرضـك لقـاء             » رخيص«سكانها، هنا يقال للفلسطيني أنك      
قاصي قبل الداني، يدرك تمام اإلدراك، أن الفلسطيني ما اسـتبدل           جواز سفر أو رقم وطني، علماً بأن ال       

أرضه ووطنه وحقوقه، بكنوز الدنيا، وأن سعيه لتحسين ظروف شتاته ولجوئه، لم يتعارض لحظة واحدة               
مع حلمه الذي نشأ معه وتربى عليه، حلم العودة إلى الدار والديار، بداللة أن أكثر الفلسطينيين استمساكاً                 

كما هو حالهم في أوروبا والواليات      » تمكيناً«ودة وتشبثاً به ونشاطاً في سبيل ترجمته، هم األكثر          بحق الع 
  .المتحدة، وقد آن األوان لهذا األصوات النشاز والنفسيات السوداء، أن تلعق أكاذيبها، وتصمت لألبد

، أن  ) الكذب والتـضليل   ضحايا(لقد سبق لمطلقي هذه الدعاية السوداء أو مروجيها عن قصد أو من دونه              
وسبق لهم أن تداولوا رقـم      ...عن طريق مكتب الملكة   »  ألف فلسطيني متجنس   78«روجوا ألكذوبة الـ    

وها هم يتحدثون عـن سـتين ألفـا         ...ستين ألف متجنس بغير وجه حق، خالل السنوات األربع األخيرة         
في كل  ...ذه األرقام كاذبة ومضللة   وفي كل مرة، يثبت أن ه     ...آخرين خالل األشهر األربع األخيرة كذلك     

مرة تخرج علينا اإلحصاءات الدامغة، فلسطينيا وأردنياً التي تكذب أنباء الهجرة والنزوح والتجنيس، ومع              
ذلك يصر هؤالء المفلسون، الذين ال قضية لهم سوى هذه القضية، على تكرار نفس األكاذيب وتـرويج                 

  .نية ضيقة ومصالح انتهازية رخيصةذات االفتراءات، ودائما خدمة ألغراض أنا
من بين كل المعلومات المضللة حول هذا المسألة، ثمة معلومة وحيدة صحيحة إلى درجة معقولة، وهـي                 

هذه ...أن السلطات األردنية تمنح كبار المسؤولين الفلسطينيين وعائالتهم، جوازات سفر مع أرقام وطنية            
 ألـف   50وعندما كان هناك ما يزيد عـن        ...باط وبعده هي صحيحة قبل فك االرت    ...القصة ليست جديدة  

من بينهم  (محروم من حمل الجواز وتجديده ألسباب سياسية        ) من شتى المنابت واألصول   (مواطن أردني   
، أعرف شخصياً مسؤولين فلسطينين كبارا وعائالتهم، كانوا يحملون جوازات سـفر            )كاتب هذه السطور  

ولقد سبق وتناولنا هذا الموضـوع      !...، ؟ »الجهات ذات الصلة  «عنها  هذه المشكلة تُسأل    ...وأرقام وطنية 
األولى، قبل أزيد من عشر سنوات، عندما استمسكت قيادة حماس في الخـارج بجـواز الـسفر                 : مرتين

والجنسية األردنية، والثانية قبل أقل من عشرة أشهر، عندما تناهى ألسماعنا أن الرئيس عباس وعددا من                
فلسطينية يحملون الجنسية والرقم الوطني الفلسطيني، وفي كلتا الحالتين، حملنا بشدة على            كبار القيادات ال  
  .هذه الظاهرة

  25/6/2011، الدستور، عّمان
  
  



  

  

 
 

  

            34 ص                                    2186:         العدد       25/6/2011 السبت :التاريخ

  والمتغير السوري " إسرائيل"تركيا و .56
  محمد السعيد ادريس

مجمـل مـا     األمر المؤكد أن المشهد االستراتيجي في الشرق األوسط سوف يشهد تغييرات هائلة جراء              
تشهده دول المنطقة من ثورات وأزمات وتحوالت، موازين القوى سوف تتغير وخـرائط الـصراعات               
والتحالفات هي األخرى سوف تتغير، لكن غير المؤكد بل وغير المعلوم هو تلك االتجاهات التي سـوف                 

إيران وتركيـا   : المنطقةتسلكها تلك التغييرات، لذلك تبدو القوى اإلقليمية الكبرى الثالث غير العربية في             
والكيان الصهيوني شديدة الحذر والحيطة، ولذلك فإنها ال تتحمل ترف مراقبة ما يحدث، وال أن تنتظر ما                 
سوف يحدث، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى التفاعل مع األحداث بهدف تحقيق حزمة من األهداف، أولها                

ها في ظل قناعة تقول أن ما تشهده الدول العربيـة           أال تمتد رياح الربيع العربي إلى داخل هذه الدول نفس         
من أحداث وتطورات يصعب أن تبقى دول الجوار بمنأى عـن تأثيراتهـا، وثانيهـا، أن تجنـي ثمـار                    
االيجابيات وأال تدفع أثمان السلبيات، أو بمعنى آخر، الدفع بتلك األحداث لتعمل فـي اتجاهـات تخـدم                  

 التخطيط والتحـسب للمـستقبل، ومراجعـة أنمـاط عالقاتهـا            مصالح كل دولة من هذه الدول، وثالثها      
وتفاعالتها السابقة واالستعداد المبكر للتعامل مع متغيرات جديدة قد تضطر قسراً إلى القبول بها بالنـسبة                
لخرائط توازن القوى الجديدة بعد انقشاع غيمة وضبابية ما تموج به دول المنطقة من أحداث وتطـورات      

  .متالحقة
” اإلسـرائيلية “ التركية التي جرى الكشف عنها عبر بعض الـصحف           -” اإلسرائيلية“ات السرية   المحادث

عـن جهـود مكثفـة      ” هـاآرتس “فقد كشفت صحيفة    . تأتي من إدراك أهمية هذا الهدف الثالث بالتحديد         
ذه الجهود  وتركية تجري هذه األيام من أجل ايجاد حل لألزمة الدبلوماسية بين البلدين، وأن ه             ” إسرائيلية“

ترغب في إعادة عالقات سليمة وإيجابية هـي فـي مـصلحة            ” إسرائيل“تساندها الواليات المتحدة، وأن     
على دراية بهذه االتصاالت التي يشارك      ” مسؤول إسرائيلي كبير  ”الطرفين، حسب تأكيدات من وصفته ب     

إضـافة إلـى محادثـات      مع وكيل وزارة الخارجية التركيـة،       ” اإلسرائيلي“فيها مبعوث رئيس الوزراء     
متواصلة أخرى تجرى بين كل من يوسف شيشانوفر وأوزام سانبرك وهمـا علـى التـوالي الممـثالن                  

علـى  ” اإلسرائيلي“والتركي في لجنة التحقيق التي شكلتها األمم المتحدة للنظر في الهجوم            ” اإلسرائيلي“
  .الركاب األتراكوالذي أوقع تسعة شهداء في صفوف ” ما في مرمرة“السفينة التركية 

” اإلسـرائيلية “هذه المحادثات واالتصاالت جاءت بدافع من ثالثة تطورات أساسية أبرزهـا المخـاوف              
والتركية من التداعيات غير المحكومة لألحداث والثورات العربية وخاصة ما يحدث في سوريا، وإدراك              

غان لوالية ثالثـة، أمـا التطـور        ألهمية فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردو        ” إسرائيل“
ألسطول الحرية الثاني الذي يجري اإلعداد لتسييره باتجاه قطـاع          ” اإلسرائيلية“الثالث فيتعلق بالتحسبات    

  .الظالم المفروض على القطاع ” اإلسرائيلي“غزة من أجل كسر الحصار 
بدافع من الحرص على عدم     على التفاهم المسبق مع تركيا حول هذا االسطول جاء          ” اإلسرائيلي“الحرص  

ارتكبت بحق تركيا في االسطول األول، وجاء أيضاً بـدافع مـن            ” إسرائيلية“تكرار ما حدث من أخطاء      
أولهمـا أن   : الوعي بمغزى الفوز االنتخابي الثالث لحزب العدالة والتنمية، وهو فوز جاء ليعكس أمرين            

تيجية وبالذات مـا يتعلـق بعالقـات تركيـا          حزب العدالة والتنمية وما يمثله من رؤى وتوجهات استرا        
بجوارها العربي واإلسالمي أصبح أمراً واقعاً ال يمكن تجاهله أو الفكاك منه بالنسبة لمخططي الـسياسة                

، وثانيهما أن هذا الفوز يكشف عن تنامي وعي الشارع السياسي التركي            ”اإلسرائيلية“األمنية والخارجية   
فقد حقـق   . مبادئ والقيم السياسية التي تحكم أداء حزب العدالة والتنمية          وانحيازه المتصاعد والمتطور لل   

الحزب في االنتخابات األخيرة معدالت تفوق ما سبق أن حققه في االنتخابات الثانية، وتلـك االنتخابـات              
تقريباً مـن   % 33الثانية جاءت بنسبة أعلى من االنتخابات األولى التي خاضها الحزب وفاز فيها بنسبة              

  .الصواتا
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ولكن أيـضاً   ” إسرائيل”ولكن على الرغم من هذا كله، فإن المتغير السوري هو األهم ليس فقط بالنسبة ل              
بالنسبة لتركيا، في ظل ضعف القدرة على المراهنة على أي من السيناريوهات المطروحة كنهاية لألزمة               

حد األدنى من اليقين بما سوف تـؤول        وال تركيا تملك ال   ” إسرائيل“السياسية المثارة اآلن في سوريا، فال       
إليه األحداث في سوريا، لذلك تجد كل منهما نفسها متجهة إلى التحسب لغموض المستقبل السوري، كما                
تجد نفسها مضطرة لفتح باب للحوار مع األخرى خشية أن تأتي تطورات سورية غير متوقعة تحـول أو            

  . عندما تكون هناك حالة لمثل هذا التقاربتعرقل فرص التقارب بالنسبة ألي منهما مع األخرى
والتركي للتداعيات المحتملة ألحداث سوريا يدفع باتجاه التقارب بينهمـا          ” اإلسرائيلي“التحسب المشترك   

رغم فجوة المصالح الهائلة بالنسبة للبلدين إزاء ما يحدث في سوريا، وما تأمله كل منهما بالنـسبة لهـذه                   
  .األحداث

في بداية األحداث السورية على أن يلتزموا بقدرٍ عاٍل من الحيطـة والحـذر              ” يليوناإلسرائ“لقد حرص   
وعدم التورط المتعجل في تلك األحداث، خشية أن تكون مجرد صدى لما حدث في مصر وتـونس، وأن              
النظام السوري سوف يمتلك القدرة والحنكة على إدارة األزمة بوعي من استخالص دروس التجـربتين               

األول هـو خيـار العمـل مـع         ” اإلسرائيليين“لتونسية وأيضاً الليبية، لذلك كان استخالص       المصرية وا 
كان هذا الموقف محكوماً أيـضاً      . من أن تعمل مع شيطان مستقبلي غير معروف         ” الشيطان المعروف “

حريصة على محاكاة هذا الموقف الغربي، لكن ما حدث من          ” إسرائيل“بالموقف الغربي المتردد، وكانت     
تغييرات جذرية في هذا الموقف، واألخطاء التي ارتكبها النظام وفـشله فـي إدارة األزمـة، وتـصاعد                  

عدواً لـدوداً وحليفـاً     “من أجل العمل على إسقاط النظام السوري باعتباره         ” اإلسرائيليين“األحداث حفز   
  .”إليران وحزب اهللا

السوري الرافض لنظام األسد، والظهور     مدفوعون اآلن أيضاً بحرص على كسب الشارع        ” اإلسرائيليون“
  .بدور الداعم للديمقراطية والحرية للشعب السوري

األمر بالنسبة لتركيا مختلف تماماً، فسوريا األسد حليف أو شريك استراتيجي لتركيـا، وبوابتهـا نحـو                 
ع الواقع  العرب، لذلك تسعى تركيا النقاذ األمور في سوريا وتشجيع الرئيس األسد على سرعة التكيف م              

من أجل  ” إسرائيل“الجديد واستيعابه النقاذ سوريا، لكن التحسب التركي لخسارة سوريا يدفعها للحوار مع             
تأمين فرص مستقبلية لحوار أهم حول إعادة إدارة منظومة التحالفات في المنطقة بما يحول دون تفـاقم                  

  .الخسائر التركية
بداية لتفاهمات إقليمية، قد ال تكون إيران بعيدة عنها تماماً،          اآلن ليس إال    ” إسرائيل”ما يحدث بين تركيا و    

وربما غيرها أيضاً في ظل تصاعد تداعيات غير محسوبة وشديدة السيولة خارج نطـاق سـيطرة كـل                  
  .األطراف

 25/6/2011، الخليج، الشارقة
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  :كاريكاتير .57
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