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 واالستشارات في بيروت،     مركز الزيتونة للدراسات   محسن محمد صالح وجميع العاملين في     .  د ينعي

، البروفيسور إبـراهيم أبـو ربيـع      الحزن واألسى، وبمزيد من الرضا بقضاء اهللا وقدره،         من  ببالغ  

، 2/7/2011  في الذي وافته المنية في عمان    ،  متخصص في العلوم اإلسالمية وعلوم الشرق األوسط      ال

  . عاما55ً  عمر يناهز عن،وذلك بعد وصوله إلى األردن في زيارة عملجراء أزمة قلبية، 

والدكتور أبو ربيع هو أحد األصدقاء القريبين للمركز، وكان قد بدأ منذ أشهر مشروعاً مشتركاً مـع                 

 إلعداد كتاب شامل حول الفكر السياسي لحركة حماس، وبمشاركة نحو         ) كمحررين(محسن صالح   . د

  .2011  إنجازه في نهاية سنة خبيراً ومتخصصاً في الدراسات الفلسطينية، حيث كان من المتوقع12

 لعائلة بسيطة في مدينـة الناصـرة فـي          1956 ربيع سنة  ولد البروفيسور إبراهيم محمد هزاع أبو     

 ليسانس وحصل على شهادة     ،بتدائية ومدرسة المطران الثانوية   تعلم في مدارس الناصرة اال    ، و فلسطين

ها على منحة دراسـية لمـدة        وحصل على إثر   ، من جامعة بيرزيت في فلسطين     1980 متياز سنة اب

  .أربعة سنين

 وحـصل علـى شـهادة الماجـستير         إلكمال دراساته العليـا،   األمريكية   لى الواليات المتحدة  إسافر  

شـهادة ماجـستير   ، كما حصل على 1982 سنة  في العلوم السياسية من جامعة سينسيناتي      متخصصاً

  . من جامعة تمبل1987 سنةة  في الدراسات اإلسالميهدكتوراو ،ثانية في العلوم الدينية

، وعمل كمحاضر في العديد من الجامعات األمريكيـة         مريكيةالجنسية األ حمل البروفيسور أبو ربيع     

 معهـد    في جامعة هارتفورد  و وستينأجامعة فيرجينيا كومونويلث وجامعة تكساس في       والكندية، منها   

 وحتى سـنة   1991 في بداية سنة   إلسالميةماكدونالد للدراسات اإلسالمية العليا والعالقات المسيحية ا      

2008.  

أندونيسيا في معهد الـدفاعات      -  حصل على منحة فولبرايت التقديرية في سنغافورة       ،2006 في سنة 

  . أحد المحررين الرئيسيين لمجلة عالم المسلمكما كان ،ستراتيجية في جامعة نانيانج للتكنولوجيااال

ليكـون  في كندا،    جامعة أدمينتون    فيربيع   تاذ إبراهيم أبو   البروفيسور األس  اختير ،2008 في سنة و

  .في الجامعةلعلوم اإلسالمية لقسم اأول رئيس 

بحـاث  األو  الكتـب العديـد مـن  ، وكان له ربيع نفسه للبحث والكتابة    كرس األستاذ البروفيسور أبو   

  .2010 ي صدر سنةالذ القارئ العربي المعاصر عن اإلسالم السياسي :ومن أهم كتاباته ،والمقاالت

ويتقدم المركز بخالص العزاء والمواساة ألهل الفقيد الكبير، سائلين اهللا سبحانه أن يلهمهـم الـصبر                

  . والسلوان

  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون
  6/7/2011بيروت، في ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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   أو انفجار المنطقةسبتمبر/ دعمنا في أيلول على العالم االختيار بين:فتح .1
حركة فتح حذرت من ، أن رام اهللامن  5/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 

أن إغالق طريق الذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل لنيل الدولة المستقلة يهدد بطي مرحلة 
في أوروبا جمال نزال في تصريح لوكالة " تحدث باسم حركة فتحوقال الم .المفاوضات وتفجير المنطقة

وقوف دول العالم في وجه مساعينا للعضوية الكاملة في األمم المتحدة سيعد رسالة سلبية لشعبنا "ن أوفا 
بأن طريق العمل الدبلوماسي ليس بديال عن الطرق األخرى التي سلكها شعبنا وشجبتها دول قصرت في 

ثمة في أوروبا من يتساءل كيف سيؤدي : وأضاف".  الحرية والمساواة في منطقتناميدان الوقوف مع
مخاطر انقالب كبير في "التصويت لصالح فلسطين في أيلول إلى دعم العملية السلمية، محذرا من 

  ."المنطقة يحوم في األفق في حال تعمدت دول العالم أن تنكر على شعبنا حقه في تقرير المصير
أمين سر الهيئة القيادية العليا من غزة، أن  6/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، ق ذكرت في نفس السيا

لحركة فتح في المحافظات الجنوبية عبد اهللا أبو سمهدانة قال أن استحقاق أيلول يمثل منعطفاً حاسما في 
 الفلسطينية المستقلة تاريخ النضال الفلسطيني لجهة انجاز مشروع التحرر الوطني ممثالً في إقامة الدولة

  . وعاصمتها القدس الشريف67على حدود عام 
  

  مركز الزيتونة حول األوقاف الفلسطينية في مواجهة االحتالل اإلسرائيليلكتاب جديد  .2
األوقاف اإلسالمية في "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ببيروت، كتابا جديدا، بعنوان 

  .، للدكتور سامي محمد الصالحات"حتالل اإلسرائيليفلسطين ودورها في مواجهة اال
 صفحة من القطع المتوسط، وهو يتناول واقع األوقاف اإلسالمية في فلسطين، 230ويقع الكتاب في 

وكيف شكلت ذراعا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا داعما ألهل فلسطين، كما خدمت الحركة الوطنية 
 البريطاني لفلسطين، ويرى أنه بسبب هذا الدور، فإنه لم يكن من الفلسطينية، خصوصا في أثناء االحتالل

  .الغريب أن تكون هذه األوقاف موضع استهداف الحركة الصهيونية والكيان اإلسرائيلي
كما يوضح الكتاب آليات االستهداف الصهيوني اإلسرائيلي لألوقاف اإلسالمية في فلسطين بشقيها سنة 

ر القوانين واستخدام القرارات العسكرية، مثل قانون أمالك الغائبين ، وكيف تم تغيي1967 وسنة 1948
  .وغيره، لالستيالء على هذه األوقاف، ونزع ملكيتها، وتحويلها لمنفعة المهاجرين والمستوطنين الصهاينة

ويخلص إلى أن الصهاينة اعتمدوا على جملة سياسات وأهداف إستراتيجية للقضاء على األوقاف 
ى جانب تلك القوانين والقرارات، من أهمها التدمير الجماعي للقرى العربية، والتي كانت اإلسالمية، إل

  .تضم الكثير من األوقاف العقارية، واالستيالء بالقوة أو التحايل بالشراء الالشرعي
ويشير إلى أن االعتداءات على المسجد األقصى وبيت المقدس شكلت نموذجا واضحا للقضاء على 

المية، فمن اعتداء على المسجد بالحفر في أسفله، وانتهاك صارخ لقيمه الدينية واألخالقية، األوقاف اإلس
  .إلى مصادرة أوقافه، كما في حارة المغاربة، إلى مواصلة تهويد المدينة ثقافيا وتراثيا، وغير ذلك

وقاف، والتركيز ويدعو الكتاب إلى العمل على وضع اإلستراتيجيات والخطط التشغيلية لتفعيل مشاريع األ
على الجانب الخدماتي والتنموي، كالخدمات والتعليم والصحة، ال سيما وأن سكان فلسطين في عوز 

كما يدعو إلى إبراز ما تتعرض له أوقاف مدينة القدس من تهديد وأخطار من  .وحاجة إلى هذه المجاالت
  .قبل الصهاينة، في المحافل الدولية ووسائل اإلعالم المختلفة

  5/7/2011روق، القاهرة، الش
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   من عملية السالما واضحا في اجتماعها المقبل تبني موقف"الرباعية"عباس يطلب من  .3
طالب الرئيس محمود عباس، اللجنة الرباعية في اجتماعها القادم بضرورة تبني موقف واضح : رام اهللا

الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب من عملية السالم يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ويؤكد على حل 
  .بأمن واستقرار

، على أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز فرص التوصل إلى سالم حقيقي ودائم في عباسوشدد 
المنطقة، من خالل تشكيل حكومة تكنوقراط يكون برنامجها السياسي هو برنامج الرئيس، ومهمتها إعادة 

  .ئاسية والتشريعيةأعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخابات الر
 5/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  بحر يدعو إلى إعادة صياغة دور الجامعة العربية .4

دعا النائب األول   :  أحمد المصري   نقالً عن مراسلها   غزة من 5/7/2011 فلسطين اون الين،     ذكر موقع 
ورة إعادة صياغة دور الجامعة العربية،      ، إلى ضر  2011-7-5أحمد بحر، الخميس    .للمجلس التشريعي د  

جاء ذلـك،   . وتفعيل مهامها بما يحقق النصرة للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني           
نبيل العربي، مهنًئا إياه بتوليه مهـام المنـصب         .خالل مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الجامعة العربية د        

  . الجديد
 صياغة دور الجامعة العربية بما يتالفى تأثيرات وسلبيات المراحل السابقة، من            إن إعادة : "بحر .وقال د 

شأنه أن يفتح آفاقًا جديدةً للعمل العربي المشترك، وخدمة الشعوب العربية والقضايا والمصالح المشتركة              
  ". في ظل التحديات التي تعصف باألمة

ـ  .وأشار د  تطرقت إلى ملف النواب المقدسيين المعتـصمين       ، إلى أن مكالمته مع العربي       "فلسطين"بحر ل
داخل مقر الصليب األحمر بمدينة القدس، والنواب المعتقلين في سجون االحتالل والضغوط اإلسـرائيلية              

  . الممارسة على األسرى الفلسطينيين، وخوضهم لإلضراب عن الطعام
” اإلسـرائيلية ”مريكيـة و بحر، حمل الضغوط األ أن    من غزة  6/7/2011 الخليج، الـشارقة،     وأضافت

  .مسؤولية إعاقة المصالحة الفلسطينية التي وصفها بأنها مصلحة استراتيجية وضرورة شرعية ووطنية
على الرئيس الفلـسطيني  ” إسرائيلية”بالتأكيد هناك ضغوط أمريكية و: وقال بحر، في تصريحات صحافية 

كل هذا  “أضاف  . ”الفلسطينية“لمصالحة  محمود عباس وحركة فتح والفيتو األمريكي له شروط على هذه ا          
كان واضحاً قبل توقيع اتفاق المصالحة، ومع ذلك مضينا كشعب فلسطيني بكل فئاته خاصة في حركتـي                 

يجـب علـى    : فتح وحماس ووقعنا االتفاق وهذا كان تحدياً واضحاً وكانت هذه إرادة فلسطينية وأنا أقول             
  .رباعية احترام اإلرادة الفلسطينية في التوافق والمصالحةأو أمريكا أو ال” إسرائيل“العالم كله سواء 

  
  صمود نواب القدس المبعدين أفشل مخططات تهويد المدينة: كتلة التغيير واإلصالح .5

في المجلس التشريعي الفلسطيني أن اعتصام نواب القدس " التغيير واإلصالح"أكدت كتلة : القدس المحتلة
، والذي أتم عامه األول في مقر منظمة الصليب األحمر الدولية ووزيرها السابق المهددون باإلبعاد

احتجاجا على قرار اإلبعاد الصهيوني، قد أدى إلى إفشال مخططات االحتالل الرامية لتفريغ المدينة 
  . المقدسة من سكانها األصليين

فشل أمام صمود نواب إن قرار اإلبعاد تحطم و"، )7-5(وقالت الكتلة، في بيان صحفي لها اليوم الثالثاء 
القدس ووزيرها المعتصمين في الصليب األحمر، وإن إصرار النواب على عدم الخضوع والخنوع لقرار 
اإلبعاد الجائر برهان يقدم يوميا على أن هذه الفئة جديرة بالثقة التي أوالها لهم الشعب في االنتخابات 

  . ، وفق البيان"التشريعية األخيرة
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 تمسك النواب المقدسيين المبعدين بحقهم في الوجود في مدينتهم األصلية، ينبع من واعتبرت الكتلة أن
  . وعيهم بأنها خط الدفاع األول عن األمة جمعاء، وعن أحقية وجود العرب والمسلمين في القدس

وناشدت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط على الحكومة الصهيونية إللغاء قرار اإلبعاد بحق 
  . ز الشرعية الفلسطينية في القدسرمو

  5/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"السلطة تتمسك باسترداد جثامين الشهداء من  .6
اكدت السلطة الفلسطينية تمسكها باسترداد جثامين جميع الشهداء من اسرائيل :  يوسف الشايب–رام اهللا 

  .م بصفقة تبادل األسرىالتي تراجعت عن تسليمهم وسط تلميحات لربط نقله
 من شهداء مقابر 84واستنكرت السلطة قرار وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك تجميد تسليم جثامين 

وطالبت . األرقام، مؤكدة إصرارها على استرداد جثامين كافة الشهداء والكشف عن مصير المفقودين
ضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وفقا للقانون نسخة منه، المجتمع الدولي بو" الغد"السلطة في بيان تلقت 

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، إنه لم  .الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف
 جثمانا لشهداء األرقام الذي 84يتسلم حتى اللحظة أي قرار رسمي بشأن إلغاء االتفاق بخصوص تسلم 

  .السياسي اإلسرائيليتم التوصل إليه مع المستوى 
  6/7/2011الغد، عمان، 

  
  البحرب المتضامنين إلغراق خربت سفينتين من أسطول الحرية "إسرائيل": مصطفى البرغوثي .7

مـصطفى  . اعلن عضو المجلس التشريعي، وأمين عام المبادرة الفلـسطينية، د          : منتصر حمدان  -رام اهللا 
موجة جديدة من التـضامن  «د مرحلة جديدة مما وصفه البرغوثي، عن ان االيام القليلة المقبلة سوف تشه   

  .مع الشعب الفلسطيني» الدولي
 لن تـنجح فـي سياسـة االبتـزاز          إسرائيل إن«وقال البرغوثي في مؤتمر صحفي، عقده في رام اهللا،          

، موضحا ان االيام الثالثة سوف تشهد تحركات شعبية بمشاركة متـضامنين اجانـب              »للحكومات الدولية 
ي مسيرات حاشدة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة وذلك بمناسـبة الـذكرى               يشاركون ف 

السابعة لصدور قرار الهاي الدولي الذي يؤكد على عـدم شـرعية االحـتالل واالسـتيطان والفـصل                  
  .العنصري

ع ال بد من كسر الحصار عن قطاع غزة بأي طريقة ممكنة وال يجوز القبول بالحديث عن مشاري                «وقال  
  .تنموية في الضفة الغربية في حين يتواصل الحصار على قطاع غزة

من جانب آخر اتهم البرغوثي اسرائيل بالشروع بقتل عشرات من المتضامنين االجانب من دول مختلفـة      
 .عبر تنفيذ عملية تخريب لسفينتين كانتا تعتزمان التوجه الى قطاع غزة انطالقا مـن اليونـان وتركيـا                 

  .»قظة القبطان لكنا امام جريمة نكراء ادت الى مقتل العشرات من المتضامنين االجانبلوال ي« واضاف 
 6/7/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  األونروا تتآمر على حق الالجئين الفلسطينيين: حماس .8

األونروا تتآمر على حق "رأت دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس أن : نادية سعد الدين -عمان 
التصريحات المتضاربة "وقالت في بيان أصدرته أمس إن  .، مستنكرة تغيير مسماها"ئين الفلسطينيينالالج

تغيير مسمى الوكالة "، معتبرة أن "حول العجز في ميزانية األونروا محاولة لتبرير التراجع في خدماتها
األونروا ال " ان وأضافت ".يحمل مؤشرات ستؤدي إلى تغيرات جذرية إزاء عمل هذه المؤسسة الدولية

تملك حق تصفية نفسها أو تغير مهامها، حيث إن عصب وأساس عملها يكمن في إغاثة وتشغيل الالجئين 



  
  
 
 

  

            8 ص                                    2197:         العدد       6/7/2011 األربعاء :التاريخ

 ".1949 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 302الفلسطينيين استناداً للقرار الدولي رقم 
اص من مهام األونروا ومنع بعض مسؤوليها األمم المتحدة بالتصدي للقرار والحيلولة دون االنتق"وطالبت 

الكبار من العبث في شؤونها وحرفها عن مهامها لصالح جهات معادية للفلسطينيين ولحقوقهم بهدف 
  ".تصفية قضيتهم

  6/7/2011الغد، عمان، 
  

   تذكّر الحكومة بحقوق الالجئين الفلسطينيين"الديمقراطية: "لبنان .9
 في رياض "اإلسكوا"في لبنان، أمس، اعتصاماً أمام مبنى » ر فلسطينالجبهة الديموقراطية لتحري«نفّذت 

الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة الثقة النيابية، بهدف تذكير الحكومة الجديدة بإقرار حقوق الفلسطينيين 
  .المدنية واإلنسانية

سطيني من خالل بإنصاف العامل الفل" البرلمان اللبناني، طالبوا خاللها إلىورفع المعتصمون مذكرة 
إقرار حق العمل بحرية في كافة المهن، ومن دون إجازة عمل، بما في ذلك العاملون في المهن الحرة، 

  . "وحق الحصول على الضمانات والتأمينات االجتماعية
ودعت المذكرة . "تعديل قانون الملكية العقارية والسماح للفلسطينيين بتملك ولو شقة"كما ذكروا بضرورة 

 مخيم نهر البارد، في إطار توفير مقومات صيانة الهوية الوطنية للشعب اعمارإلسراع بإعادة ا" إلى
  ."194الفلسطيني وتعزيز موقفه المتمسك بحق العودة وفقا للقرار 

لفتة إنسانية تجاه المشكالت التي تعيشها المخيمات، وتقديم ما أمكن من "وجددت المذكرة الدعوة إلى إبداء 
 ما يمكن أن تقدمه الوزارات والبلديات والمؤسسات الخدماتية المعنية من خدمات إلىافة خدمات، باإلض

  ."لناحية رصف الشوارع، وتأمين جسور المشاة على األوتوسترادات الرئيسية
في مخيم البداوي " األونروا"نظم أبناء مخيمي البداوي والبارد اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات إلى ذلك 

في الشمال، وذلك تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني  " الديمقراطيةالجبهة "من أمس، بدعوة 
عمار وتسريع العمل في المخيم القديم، توفير أموال اال"لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، مطالبين بـ

، والمقبرة Aم برايم وترميم الجزء الجديد، واتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة العسكرية واألمنية، وتسلي
  ". والملعب، واستكمال توزيع الهبة اإليطالية والشروع بإعمار حي المهجرين

  6/7/2011السفير، بيروت، 
  

  انتقام السلطات اإلسرائيلية من أحالم التميمي لن يكسر إرادتها: الرشق .10
التي " النتقامعمليات ا"انتقد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما أسماه بـ: دمشق

تمارسها السلطات اإلسرائيلية بحق األسيرة أحالم التميمي وعزلها في قسم الجنائيات، ردا على رفضها 
  ".لن يكسر إرادتها ولن يضعف صمودها"، وأكد أن ذلك "التفتيش العاري"

  5/7/2011قدس برس، 
  

    عباس يوقف حسين الشيخ ويحيله للتحقيق بتهمة أخالقية: مصادر .11
أكدت مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن أبو مازن أصدر قرارا : رام اهللا

حسين " فتح"يقضي بوقف وزير هيئة الشؤون المدنية في حكومة فياض وعضو اللجنة المركزية لحركة 
  . ما قد يقوده إلى السجن واإلقالة من منصبه, الشيخ عن عمله، وإحالته للجنة تحقيق أخالقية

  أضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بحسب مواقع إلكترونية أردنية، أن القرار جاء و
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عتدى عليها الشيخ، حيث سرد أهل الفتاة تفاصيل االعتداء، ا من قبل أهل فتاة قاصر استغاثةإثر رسالة 
  . ما أثار غضب عباس، ودفعة التخاذ قرارٍ فوري

  
  5/7/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  وأصبحنا نخسر أصدق أصدقائنا.. وضعنا في الخارج بات في الحضيض: ليفني .12

كونهـا  " حكومة نتنياهو    ، تسيبي ليفني،  "إسرائيل" في   هاجمت رئيسة المعارضة  :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ن ، وقالت إن الطريقة التي يدير بها رئيس الـوزراء بنيـامي           "تفتش عن األمور السطحية وتهمل الجوهر     

نتنياهو ووزراؤه الشؤون اإلسرائيلية تنزلق بمكانة الدولة إلى الحضيض بشكل غير مسبوق وتخسر أهم              
إن نتنياهو ال يفهـم مـدى    : وقالت ليفني، العائدة من جولة سياسية في الواليات المتحدة، أمس          .أصدقائها

 سألها المـذيع فـي راديـو        وعندما. األضرار التي يحدثها إلسرائيل في سياسته الرافضة لعملية السالم        
التـي تـرفض عمـل أي شـيء السـتئناف           "الجيش اإلسرائيلي عن سبب تجاهلها السلطة الفلسطينية        

هذا غير صحيح، علينا أن نعترف بشجاعة وصدق أن         : "، أجابت "المفاوضات وتضيع كل فرصة تتاح لها     
  ". السالملم يرفض المفاوضات ولم يتراجع عن طريق) أبو مازن(الرئيس محمود عباس 

وحتى القول الذي يعاد تكراره يوميا فـي أوسـاط          . ما يقال في هذا الشأن غير صحيح      : "وأضافت ليفني 
، هـو غيـر     )إيهود أولمـرت  (نتنياهو من أن أبو مازن رفض عرضا سخيا من رئيس الحكومة السابق             

في ) اص المصبوب الرص(ك أنه لم يعط ردا، علما بأن عملية         لوكل ما هنا  . صحيح؛ فأبو مازن لم يرفض    
غزة كانت ال تزال ساخنة، لكن لو أن نتنياهو وافق من بداية حكمه على استئناف المفاوضات من النقطة                  
التي انتهت عندها في زمن حكومة أولمرت، لكنا اليوم في مكان آخر، لكن نتنيـاهو خـاف أن يخـسر                    

  ".معسكره اليميني فسعى إلى إفشال المفاوضات
تقت الكثيرين من أصدقاء إسرائيل في الخارج، فوجدتهم في حالة إحبـاط؛ فهـم              وأوضحت ليفني أنها ال   

  .يريدون الدفاع عنها وعن مصالحها بكل قوتهم، لكن الحكومة الحالية ال تساعدهم
في السياق نفسه، ذكرت مصادر سياسية في إسرائيل أن اإلدارة األميركية تتخذ موقفا سلبيا حـادا مـن                  

  . ررت أال تدخل في معركة علنية معها بسبب االنتخاباتحكومة نتنياهو، لكنها ق
  6/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  إصالحات األسد قد تؤدي إلى القضاء على االنتفاضة: االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية .13

ال "قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اللواء أفيف كوخافي إنه :  اسعد تلحمي-الناصرة 
برزمة اإلصالحات، خصوصاً االقتصادية، التي باشر الرئيس السوري بشار األسد في " يمكن االستخفاف

، لكنه أضاف "الرئيس يقدر أن نظامه مستقر طالما لم تصل االحتجاجات إلى العاصمة دمشق"دفعها وأن 
  . االحتجاجات تماماًمستدركاً أنه بالرغم من هذه اإلصالحات فإن األسد ال ينجح إلى اآلن في قمع

وعليه توجه نحو "وأوضح أن الرئيس السوري بات يدرك أن الحل ال يتمثل في الجانب العسكري فحسب 
وتابع كوخافي، الذي  ".طريق اإلصالحات وهو يعتمد اليوم على والء الجيش له أكثر من والء الشرطة

ة منتظمة لالحتجاجات في سورية وأن معظم ال قياد"كان يتحدث أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أن 
  ".الجيش ما زال وفياً للرئيس األسد

مهمة مشروعة لمنع حال من "وأضاف أن الجيش الذي يقوم بالتصدي للتظاهرات يفعل ذلك ليقينه أنها 
، وأن عدد الضباط الذين فروا "ال يمكن الحديث عن ظاهرة فرار من الجيش"كما أوضح أنه ". الفوضى
وأشار إلى أن إيران وحزب .  بينما عدد الجنود الفارين يقدر ببضع مئات30 إلى20يش يقدر بـ من الج
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ليس من خالل إرسال مقاتلين إنما "اهللا يساعدان في شكل فاعل النظام السوري في إنهاء االضطرابات 
  ".بتوفير وسائل لتفريق التظاهرات ومعلومات ومساعدات تقنية

شية إيران وحزب اهللا من أبعاد األحداث وإسقاطاتها وتحديداً من احتمال فقدان خ"وعزا هذه المساعدة إلى 
" يوم النكبة"وزاد أن إيران كانت وراء أحداث  ".الشراكة مع سورية أو أن تنزلق األحداث إلى أراضيهما

ار مثل على الحدود اإلسرائيلية مع كل من لبنان وسورية وأنها تبذل جهوداً لضمان استمر" يوم النكسة"و
  . هذه األحداث

  6/7/2011، الحياة، لندن
  

  " اإلخوان"إيران تؤثر على االنتخابات المصرية عبر : "إسرائيل" .14
، حذر رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي الميجور جنرال أفيف كوشافي         :  د ب أ   -تل أبيب   

يراني في االنتخابات المرتقبة فـي       مما أسماه بالتدخل اإل    ،في تصريحات نقلتها صحيفة جيرزواليم بوست     
تحاول التأثير علـى    "وقال أمام اجتماع للجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست أمس إن إيران            . مصر

  ".العملية السياسية في مصر عبر جهود التواصل مع اإلخوان المسلمين
  6/7/2011، الدستور، عمان

  
   وتركيا لحل االزمة"سرائيلإ"اتصاالت بين  .15

 أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية يغال بـالمور بـأن اسـرائيل    : أ ف ب  -قدس المحتلة   ال
وأدلى بالمور بهذه التـصريحات      .وتركيا تتابعان االتصاالت بينهما من اجل وضع حد لتدهور عالقتهما         

سه في نيويورك بين نائب     فيما اشارت وسائل االعالم االسرائيلية الثلثاء الى محادثات مرتقبة في اليوم نف           
  .رئيس الوزراء االسرائيلي موشيه يعالون ومسؤولين اتراك كبار

ووفق وسائل االعالم االسرائيلية، فإن اسرائيل وتركيا تسعيان لحل خالفاتهما قبل نـشر تقريـر للجنـة                 
 الـسفينة    علـى  2010) مايو( ايار   31تحقيق تابعة لالمم المتحدة الخميس حول االعتداء االسرائيلي في          

  ".مافي مرمرة"التركية 
  6/7/2011، الحياة، لندن

  
  المنتج للسموم المستخدمة في االغتياالت اإلسرائيلية الصامتة" نتسيونا"تفاصيل حول معهد  .16

سمحت دعوى قضائية رفعت أمام المحاكم في مدينة تل أبيب بالكشف ألول مرة             :  صالح النعامي  - غزة
في مدينة نتسيونا، وسط إسرائيل، المتخصص فـي        " المعهد البيولوجي "عن بعض األدوار التي يقوم بها       

. إنتاج السموم المستخدمة في عمليات االغتيال التي تنفذها إسرائيل ضد نـشطاء المقاومـة الفلـسطينية               
وتسنى األمر عندما درست المحكمة الدعوى التي رفعها أحد العلماء العاملين في المعهد، واسمه أفيشاي               

ى إدارة المعهد، وجاء فيها ضمن حيثيات الدعوى أنه أسهم في تطوير مرهم لوقاية الجلد مـن                 كالين، عل 
وتبين من خالل مضمون الدعوى وردود المعهد عليها الكثير من التفاصيل الالفتة،            . هجوم بغاز الخردل  

  .المتعلقة بعمل المعهد ومجاالت عمله
، عن أن المعهد، الذي يوصـف       "هآرتس"حيفة  وكشف يوسي ميلمان، معلق الشؤون االستخبارية في ص       

 من العلماء والفنيين، ويضم عدة أقسام، كل منهـا          300بأنه أحد أكثر المرافق سرية في إسرائيل، يشغل         
وتتخصص معظم هذه األقسام في إنتاج المواد       . يتضمن خط إنتاج محددا إلنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية       

 مثل السموم التي تستخدم في عمليات االغتيال؛ إذ تم داخل هذا القسم             البيولوجية ذات االستخدام الحربي،   
ـ ) الموساد(إنتاج السم الذي استخدمته وحدة االغتيال في جهاز المخابرات الخارجية            " كيدون"المعروفة ب

  .1997في المحاولة الفاشلة الغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عام 
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شف كتاب حديث للصحافي اإلسرائيلي أهارون كالينالي عن أن أشهر توظيف لمنتجات            من ناحية ثانية، ك   
؛ إذ أجاز رئيس الوزراء اإلسـرائيلي األسـبق         1977هذا المعهد في عمليات االغتيال كانت أواخر عام         

  .مناحم بيغن، لجهاز الموساد، تصفية وديع حداد، أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 لالعتقاد أن المادة السامة التي استخدمها عمالء الموساد في اغتيال القيـادي فـي حركـة                 وهناك أساس 

وتـشير  . ، أنتجت في هـذا المعهـد      2010) كانون الثاني (حماس في دبي، محمود المبحوح، في يناير        
ح التفاصيل الجديدة أيضا، التي نشرت عن المعهد، إلى أنه يضم قسما يعنى بإنتاج أمصال مضادة للـسال                

البيولوجي، وتحديدا جرثومة اإلنتراكس، التي تخشى إسرائيل أن يقوم العرب وتنظيمات المقاومة، علـى              
  .وجه الخصوص، باستخدامها في أي مواجهة معها مستقبال

  6/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

    نتنياهو يوجه بالتعامل مع إمكانية وصول نشطاء مؤيدين للفلسطينيين جواً  .17
بنيامين نتنياهو إلى وزير األمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش مهمة ” اإلسرائيلي“لوزراء أوكل رئيس ا

تنسيق جميع أعمال الحكومة المتعلقة بالتعامل مع إمكانية وصول مئات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين 
ء في بيان أنه وأكد ديوان رئاسة الوزرا. جوا إلى الكيان والتظاهر في مطار بن جوريون بعد غد الجمعة

والمواثيق الدولية، واعتبر البيان هذه ” اإلسرائيلي“سيتم التعامل مع مثل هذه المحاوالت وفقا للقانون 
  .”شرعية وجود إسرائيل“المحاوالت تشكيكا في 

  6/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  ليبرمان يسعى إلحباط صفقة بيع معدات عسكرية لتركيا .18
كشف مسئولون عسكريون إسرائيليون أمس     :  سيد عبدالمجيد  - أنقرة   -باء   وكاالت األن  -القدس المحتلة   

عن أن وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان بدأ مساعى لمنع اتمام صفقة لبيع منصات عسكرية               
  .إسرائيلية لتركيا تسعى وزارة الدفاع حاليا لدفعها فى إطار إصالح العالقات بين البلدين

اإلسرائيلية أن المسئولين أكدوا تقريرا بثته القناة الثانية للتليفزيـون          " زاليم بوست جيرو"وذكرت صحيفة   
اإلسرائيلي يفيد بأن ليبرمان ووزير الدفاع ايهود باراك مختلفان بشأن ما إذا كان يجب علـى إسـرائيل                  

الجانبين عقب  تجديد صادراتها العسكرية الى تركيا، والتى توقفت إلى حد كبير بعد تدهور العالقات بين               
  .2009فى قطاع غزة فى " الرصاص المصبوب"عملية 

ونقلت الصحيفة عن مسئول اسرائيلى قوله ان أحد االسباب االولية وراء مساندة باراك لذلك هى الحاجة                
الصالح العالقات مع تركيا التى ساعدت إسرائيل فى منع اسطول المساعدات المتوقف حاليا فى اليونان               

  .  قطاع غزةمن اإلبحار الى
  6/7/2011، األهرام، القاهرة

  
  "قاصر فلسطيني"دان بتعذيب شرطية إسرائيلية تُ .19

، بتهمة تعذيب قاصر فلـسطيني، وتهديـده        "حرس الحدود "اعترفت شرطية إسرائيلية تخدم في      : وكاالت
، 5/7/2011وأدانت المحكمة المركزية فـي القـدس، الثالثـاء          ". الموت للعرب "بمسدس وهي تصرخ    

شرطية بتعذيب القاصر الذي ألقت القبض عليه على أحد الحواجز العسكرية في القدس، بعد أن اعترفت                ال
  . بالتهم، وستصدر المحكمة الحكم على الشرطية في موعد الحق

  5/7/2011، موقع فلسطين أون الين
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  "بمكافحة اإلرهاب" تستبدل أنظمة الطوارئ "إسرائيل" .20
سرائيلية أمس، إن الحكومة وافقت على طلب عدد من وزرائها بإلغـاء             قالت مصادر حكومية إ    :الناصرة

العمل بأنظمة الطوارئ القائمة منذ االنتداب البريطاني، على أن يتم شمل بنود فيها في قانون ما يـسمى                  
وتستخدم حكومة االحتالل أنظمة الطوارئ في االعتقاالت اإلدارية، وهـدم المنـازل            ". مكافحة اإلرهاب "

  .يةالفلسطين
  6/7/2011، الغد، عمان

  
  راك ينشر قائمة بأسماء الشهداء الذين لن تسلم جثامينهماب .21

أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود براك، مساء اليوم، قراره بعدم تسليم الجثامين للـسلطة الفلـسطينية                
 جثامين من نفذوا    وأمر الجيش بإستمرار االتصاالت مع السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، وأشترط أال تشمل           

عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، ونشر قائمة بأسماء الشهداء الذين لن تـسلم جثـامينهم إلـى الـسلطة                  
الفلسطينية، لتشمل الشقيقين عماد وعادل عوادلة من كتائب شهداء األقصى في الضفة الغربية، والـشهيد               

ل، ورامز سليم الذي عملية تفجيرية فـي        فؤاد قواسمة والشهيد عبد اهللا قواسمة من قادة حماس في الخلي          
في القدس، والشهيد إيهاب أبو سليم والشهيد عبد الرحيم التالحمة من الجهاد اإلسالمي فـي               " هيلل"مقهى  

في حيفـا، والـشهيد     " مكسيم"الخليل، وكذلك الشهيد هنادي جرادات التي نفذت عملية تفجيرية في مطعم            
 سوق الكرمل، والشهيد عبد اهللا عبد اهللا الذي نفذ عملية في ملهـى              علي عمر عبد اهللا الذي نفذ عملية في       

كذلك حظر براك تسليم جثامين شهداء ينتمون لحركة حماس وعدة جثامين لـشهداء              .في تل أبيب  " ستيج"
  .من غزة وذلك بذريعة عدم االضرار بصفقة تبادل األسرى

  5/7/2011، 48موقع عرب
  

  ةشهيدان بقصف إسرائيلي وسط قطاع غز .22
استشهد فلسطينيان وأصيب : " سلميةأبو والطوارئ في قطاع غزة أدهم اإلسعافقال المتحدث باسم لجنة 

وأوضح أبو ". آخر في قصف إسرائيلي من طائرة استطالع على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة
)  عاما28ً (وكمال حمدان معمر)  عاما28ً(سلمية أنه تم استهداف المواطنين وهم محمد سعيد أبو جزر 

  . إسرائيليةمن خان يونس جنوب القطاع من طائرة استطالع 
من جهته، أعلن ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن طائرات سالح الجو أغارت مساء الثالثاء على 

 صاروخية باتجاه جنوب قذيفة إلطالق كانت تستعد ،مجموعة فلسطينية مسلحة وسط قطاع غزة
  .ل اثنين من أعضائها وجرح الثالث، على حد قولهقت، مما أسفر عن م"إسرائيل"

  5/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  الفرنسية وتأمين وصولها إلى غزة" الكرامة"تطالب بحماية سفينة " المنظمات األهلية" .23
 طالب شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية األمم المتحدة بالتحرك العاجل والسريع لحماية السفينة :غزة
  . باتجاه قطاع غزة، وتأمين وصولها إلى القطاع المحاصر، التي تُبحر حالياً"الكرامة"سية التضامنية الفرن

نسخة عنه، إلى أن السفينة التي تمكنت من اإلبحار " قدس برس"وأشارت الشبكة، في بيان لها، تلقت 
الذي ال زال ممنوعا ، "2أسطول الحرية "تحمل على متنها ثمانية متضامنين فرنسيين، هي جزء من سفن 

وطالب الشبكة الحكومة اليونانية بالتراجع الفوري عن قرارها بمنع انطالق  .من اإلبحار إلى قطاع غزة
والسماح لهذا األسطول باإلبحار إلى قطاع غزة، وتأمين سالمته ووصوله إلى قطاع " 2أسطول الحرية "

ها، وكذلك العمل مع دول االتحاد األوروبي من غزة وإطالق سراح قبطان السفينة األمريكية المحتجز لدي
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اجل الضغط على دولة االحتالل لرفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العيش 
  .بحرية

  5/7/2011قدس برس، 
  

  يإسرائيلمعاقبة أسيرٍ رفض الوقوف لضابط  .24
 إن سلطات االحتالل حرمت 5/7ء  قال نادي األسير في جنين في تصريحٍ صحفي يوم الثالثا:جنين

. من الزيارة لمدة شهرٍ بحجة أنه لم يقف لضابط المعتقل)  عاما24ً(المعتقل فادي علي أحمد الدربي 
وأضاف النادي أن المعتقل الدربي قام بإعالن اإلضراب عن الطعام بسبب عزله في زنزانة انفرادية، 

  .وأشار إلى أن الوضع الصحي للدربي في ترد مستمر، وأنهى إضرابه الحقًا وتم نقله إلى قسم الغرف
  5/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   من شهداء مقابر األرقام84 تجميد تسليم جثامين "إسرائيل"أهالي األسرى يدينون قرار  .25

 من 84 أدان أهالي األسرى قرار وزير الجيش اإلسرائيلي تجميد تسليم جثامين : مراد ياسين– طولكرم
 لإلفراج عن األسرى الشهداء "إسرائيل"داء مقابر األرقام مطالبين حكومات العالم بالضغط على شه

خالل ، والقابعين في سجون االحتالل على حد سواء والعمل على إنهاء االحتالل، وناشد أهالي األسرى
م مقر الصليب االعتصام األسبوعي الذي ينظمه نادي األسير وأهالي األسرى ووزارة تأهيل األسرى أما

 جماهير شعبنا وقواه الحية المشاركة بصورة اكبر في الفعاليات التضامنية ،األحمر الدولي في طولكرم
مع األسرى والوقوف معهم في محنتهم في ظل تصاعد االعتداءات على حقوقهم التي كفلها القانون 

لدولية بالتدخل الفوري لتوفير الدولي اإلنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية، وطالبوا المؤسسات ا
  .الحماية القانونية واإلنسانية لألسرى ووقف االنتهاكات الخطيرة بحقهم

  6/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  فلسطينيون ومتضامنون أجانب ينظمون مسيرة رفضاً للمنطقة األمنية العازلة: غزة .26
، في مسيرة حاشدة رفضا 5/7نب، يوم الثالثاء  شارك العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجا:غزة

وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها  .للمنطقة األمنية العازلة التي يفرضها االحتالل شمال قطاع غزة
، بمشاركة عشرات الشبان واألطفال برفقة مجموعة "المبادرة المحلية لنشطاء المقاومة الشعبية في غزة"

، من منطقة كلية الزراعة شمال بلدة بيت حانون " التضامن الدوليحركة"المتضامنين األجانب من 
  .شمال القطاع" ايرز"متوجهة إلى معبر بيت حانون 

  5/7/2011قدس برس، 
  

   بتغيير األونروا السمهااعتصام في غزة تنديداً .27
الجئين ، في اعتصام احتجاجي نظمته اللجنة الشعبية ل5/7شارك مئات الالجئين الفلسطينيين، الثالثاء 

أمام مقر وكالة األونروا بمشاركة شعبية حاشدة، لمطالبة الوكالة الدولية بالعدول عن تغيير مسماها 
وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية . وااللتزام بالقرارات األممية، وتنفيذ ما عليها من استحقاقات لالجئين

 وكالة الغوث بضرورة ، مطالباً" التغييرإن على األونروا توضيح موقفها من هذا: "لالجئين، معين عوكل
  . االلتزام بالقرارات األممية التي تكفل كامل الحق لالجئين الفلسطينيين لحين عودتهم

 الجميع بتحمل  محذرا من خطوات أخرى تصعيدية، مطالباً،ودعا وكالة الغوث بالتراجع عن هذه الخطوة
كما طالب األونروا بضرورة العمل الجاد .  الغوثمسؤولياتهم والوقوف بكل حزم أمام تجاوزات وكالة
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 وطالب بتحسين ورقي ،من أجل إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية في حربها على غزة
  .  وزيادة كمية األدوية التي تتناقص وبشكل مستمر،الخدمات الصحية المقدمة

  5/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   دوالر2،7حصة الفرد اليومية من الدخل ال تتعدى  : في لبنانير المسجلينحول الفلسطينيين غ تقرير .28
في لبنان فئة من الناس تتمنى أن تعيش كما يعيش الالجئون الفلسطينيون المسجلون، ذاك : مادونا سمعان

وتلك هي الخالصة الرئيسة التي توصل إليها . ألن حياتها تقوم على يوميات أشد تعاسة وأكثر بؤساً
األحوال المعيشية : استحقاقات غير مكتملة" في تقريره الذي حمل عنوان "لمجلس الدنماركي لالجئينا"

، الذي أعدته "لالجئين الفلسطينيين المقيمين شرعياً في لبنان ولكنهم غير مسجلين في األونروا في لبنان
  . عزيزة خالدي، وقد أطلق أمس، وسط حضور أجنبي الفت.للمجلس د

رير حول فئة الفلسطينيين غير المسجلين لدى وكالة األونروا، والتي تختصر عادة بحرفي يتمحور التق
NR أي Non registered المديرية العامة للشؤون " غير مسجلين، على الرغم من أنهم مسجلون لدى

لتي يتألف وهم يشكلون واحدة من الفئات الثالث ا.  التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية"السياسية والالجئين
وهي فئة الالجئين المسجلين، وفئة الالجئين غير المسجلين، وفئة الالجئين : منها المجتمع الفلسطيني
ويقدر عدد الفلسطينيين غير المسجلين لدى الوكالة برقم يتراوح ما بين عشرة  .فاقدي األوراق الثبوتية

 ثالثة وحواليألف الجئ مسجل،  280 ألف و260آالف وثالثين ألف الجئ، مقابل عدد يتراوح بين 
 قيماً على عائالت غير مسجلة 61وقد اختارت الباحثة عينة من . آالف ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية

غالبيتها تعيش في منطقة صور، فوجدت أنها تعاني الفقر وتواجه تحديات قصوى في القدرة على 
  .زمنةالوصول إلى الخدمات والمعلومات، كما تواجه األمراض الم

 منها يضم كبيراً في %51 من العائالت ترأسها نساء، ونسبة %18وفي األرقام، سجل التقرير أن نسبة 
وتبين أن شخصاً واحداً على .  ممن لديها طفل تحت الثالث سنوات على األقل%74السن، مقابل نسبة 
ت إليه األونروا في  منها، وهو ضعف الرقم الذي توصل%60،7 في نسبة  مزمناًاألقل يعاني مرضاً

كما تبين أن شخصاً .  حول الالجئين المسجلين"الجامعة األميركية في بيروت"الدراسة التي أعدتها لها 
  . من العائالت غير المسجلة%19،7على األقل يعاني إعاقة في نسبة 

مل، وأن  من الفئة العمرية العاملة لدى غير المسجلين تع%54،1إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة 
 دوالراً، ما 285ويبلغ متوسط دخل العائلة من غير المسجلين .  منهم فقط تعمل بدوام كامل%23نسبة 

  .3،5 دوالر كون متوسط أفراد العائلة يبلغ 2،7يعني أن حصةّ الفرد اليومية ال تتعدى 
، على اعتبار أن وتلفت الدراسة إلى تحسين تقديمات األونروا إلى الفئة غير المسجلة من الفلسطينيين

 تلقوا تقديمات صحية استشفائية من خالل الوكالة، كما اتكلت على تقديماتها الصحية %36،1نسبة 
وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن الوكالة اعتبرت مؤخراً، بموجب قرار .  منهم%72،1الخارجية نسبة 

  .لتهما من تقديمات الوكالة كافةداخلي، أن الرجل غير المسجل يتبع زوجته المسجلة، وبالتالي تستفيد عائ
 من المستصرحين أنها تلجأ إلى مدارس األونروا للحصول على خدمات %82،7كما أفصحت نسبة 

ولحظ التقرير أن هناك نقصاً في .  منهم فقط%9،8التعليم، بينما تصل خدماتها االجتماعية إلى نسبة 
  . تستحق لهم من الوكالةالمعلومات لدى الالجئين غير المسجلين حول الخدمات التي

كما أشار إلى معاناتهم من قصر مدة تجديد وثائق السفر التي تمنحها لهم الدولة اللبنانية، والتي طورتها 
ما يشكل عبئاً مادياً بالنسبة إليهم، ويعيق خروجهم من . من جواز مرور إلى وثيقة سفر تجدد كل سنة

  .لبنان للعمل
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ي ملخصاً عنه، أمس، في ندوة في فندق كراون بالزا، بسلسلة توصيات وختم التقرير الذي قدمت خالد
 من الالجئين، نظراً لتشابه "فاقدي األوراق الثبوتية" مع "غير المسجلين" بدمج األونرواطالبت من خاللها 

 بالمسجلين لناحية مدة "غير المسجلين"وناشدت الدولة اللبنانية مساواة . أوضاعهم المعيشية والحياتية
كما أوصت منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف جهود المناصرة التي تستهدف الدولة . تجديد وثائق السفر

  .اللبنانية، والوكالة لجهة المساواة بين المسجلين وغير المسجلين
  6/7/2011السفير، بيروت، 

  
   غزةفذة فيتشترط استخدام المنتج اإلسرائيلي في مشاريعها المن" الوكالة األمريكية للتنمية" .29

كشف رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، أن الوكالة األمريكية للتنمية :  رامي رمانة- غزة
تشترط على المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، استخدام المنتج اإلسرائيلي في ) USAID(الدولية 

ة الدولية تبرر ذلك بالقول أن المواد أن الوكال" فلسطين"وبين الحايك لـ. مشاريعها المنفذة في القطاع
وأكد الحايك على . المتوفرة في قطاع غزة تدخل بطرق غير شرعية من األنفاق وغير موائمة لالستخدام

أن الشركات المحلية تضاهي في إنتاجها بعض الشركات اإلسرائيلية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن 
ولفت إلى أن الوكالة .  المواد الخشبية والبالستيكية أيضاًالشروط ال تقف عند حد مواد البناء، بل تشمل

في إدخال المواد ) جاك(األمريكية تشترط على المقاولين التعاون مع رجل أعمال إسرائيلي يدعى 
ونوه الحايك إلى أن االتحاد العام سيتخذ خطوات . الالزمة للمشاريع حيث يطلب أسعاراً مضاعفة وخيالية

الدولية المانحة التي تشترط على المقاولين استخدام المنتج اإلسرائيلي، تصل إلى تصعيدية ضد الجهات 
  . مقاطعتها والغنى عن مشاريعها، داعيا الجهات الرسمية إلى التدخل لوضع حد لذلك

  5/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  اقتصاديون فلسطينيون يعتبرون السياسة المالية لفياض متناقضة .30
انتقد أكاديميون وخبراء اقتصاد السياسة المالية لحكومة سالم فياض، ووصفوها : ح زبون كفا- رام اهللا

بغير الواضحة والمفهومة، بعد إعالن عدم قدرة حكومته على دفع كامل رواتب الموظفين هذا الشهر، 
ت وتعرض فياض لسلسلة من االنتقادات الحادة من خبراء اقتصاد ونقابا .لحين ورود مساعدات خارجية

الموظفين، مشككين في دوافع إعالن وجود أزمة مالية خالل الشهر الماضي وهذا الشهر بالتزامن مع 
  .توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

 شيقل 1400كان فياض قد أعلن، يوم األحد أن الحكومة ستصرف نصف قيمة الرواتب بما ال يقل عن 
وتحدث فياض عن عجز  .لها حال ورود التمويل الالزم شيقل، اليوم، وسيتم استكما4500وال يزيد على 

في ": وقال.  مليون دوالر شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي30تمويلي منذ مطلع العام الحالي يعادل 
 مليون دوالر، ومنذ مطلع العام الحالي سجل عجز 100 بلغ العجز التمويلي للسلطة قرابة 2010عام 

  ." مليون دوالر535، وترتب على ذلك كله عجز تمويلي بقيمة  مليون دوالر شهريا30بقيمة 
.  مليون دوالر حسب ما أعلن فياض نفسه الشهر الماضي300وتبلغ ديون حكومة فياض نحو مليار و

  .لكن هذه األرقام لم تقنع خبراء االقتصاد الذين هاجموا سياسته المالية
ذه أرقام تتناقض مع الحديث المتواصل عن ه": وقال الخبير االقتصادي عمر شعبان للشرق األوسط

فياض متمكن من األرقام ويستطيع أن يضعها في سياقات ": وأضاف. "جاهزية السلطة إلعالن الدولة
مصداقية المعلومة واألرقام مرتبطة بالتوقيت، وصدور هذه المعلومات اآلن يطرح ": وتابع. "مختلفة

كيف ظل فياض ومعه مؤسسات دولية يصدرون تقارير "واستغرب شعبان  ."لماذا اآلن؟: سؤاال كبيرا
وال نتحدث عن .. نتحدث عن رواتب": وتساءل. "متفائلة، ثم يقولون فجأة إنه ال توجد قدرة لدفع رواتب؟

: ، وقال2013وشكك شعبان بإعالن فياض قدرته على االستغناء عن المساعدات في . "!احتياطي نقدي
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، واآلن يقول إنه 2013 مليارات دوالر حتى 5ب من الدولة المانحة الماضي طل) نيسان( أبريل 13في "
 أو "الكابتشينو"ووصف شعبان االقتصاد الذي يبنيه فياض في الضفة باقتصاد  ."سيستغني عن المساعدات

غير متجذر ويصب "وأضاف أنه يبني اقتصادا . قائال إنه ال يغني وال يسمن من جوع) الفشار ("البشار"
وإال ": ، مستطردا"اس محدودين، ويعتمد على ضرائب الفقراء الذين باتوا يدفعون لألغنياءفي مصلحة أن
  ." ماليين فلسطيني تقريبا مدينون بنحو ملياري دوالر3كيف يفسر أن 

وكان أستاذ االقتصاد محمد نصر قد اتهم فياض بإدارة األزمة . ويتفق خبراء اقتصاد آخرون مع شعبان
، منتقدا، في حديث لوكالة "إن هناك فرقا بين السياسة المالية وإدارة األزمة المالية": وليس معالجتها، قائال

يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل ": وأضاف. وفا، طريقة التعامل مع تحويالت المانحين
ن، مما مع هذه األزمة، ونحن نفتقد مثل هذه االستراتيجية أو على األقل هي غير واضحة لدى المواط

  ."يضع عالمات استفهام حول السياسة المالية للسلطة الوطنية
من جهته، طلب خبير االقتصاد نصر عبد الكريم توضيحات أكثر من الحكومة حول ظهور األزمة اآلن 

 مليون دوالر 330مطلوب مكاشفة أكثر من الدكتور فياض حين أعلن أن ": وقال لوكالة معا. بالذات
 6 مليون دوالر شهريا، وهذا لم يتغير خالل األشهر الـ50 أشهر السابقة بقيمة 6ـدخلت الخزينة في ال

  ."الماضية؛ لذلك لم يتغير شيء لعدم قدرة الحكومة على دفع كامل الراتب للموظفين
  6/7/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   والكتاب الفلسطينيين يغلق مقريه في رام اهللا وغزةاألدباءاتحاد  .31

 والكتاب العرب في القاهرة أن االتحاد العام لألدباء العامة لالتحاد العام باألمانة مصدر  أعلن:القاهرة
وقال المصدر يوم  . ماليةألسباب مقريه في رام اهللا وغزة إغالق إلى والكتاب الفلسطينيين اضطر لألدباء

موضحا أن االتحاد العام " ألمرباوأبلغنا ) مراد السوداني( العام لالتحاد األميناتصل بنا "الثالثاء لرويترز 
 المقرين ولم يتم تحويل إيجار لم يستطع تأمين مصروفات ألنه والكتاب الفلسطينيين اضطر لذلك لألدباء
 المقر توقف سداده منذ إيجاروأضاف أن  . ألف دوالر من السلطة الفلسطينية في رام اهللا15مبلغ 

  . في غزة2004 في رام اهللا ومنذ 2009
  5/7/2011وكالة رويترز، 

 
  تحريم إبعاد المواطن األردني وأي إجراءات تمنع عودته.. تعديالت دستورية": القدس العربي" .32

يتشكل حاليا في األردن بعيدا عن األضواء مشهد دستوري وسياسي جديد مـن             :  بسام البدارين  -عمان  
حماس خالد مشعل حيث قررت لجنـة        عاما للزعيم السياسي لحركة      11وحي حادثة اإلبعاد الشهيرة قبل      

  .إبعاد المواطن األردني عن بلده ألي سبب وتحت أي ذريعة' تحريم'ملكية للتعديالت الدستورية 
كما اتجهت اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس األعيان األسبق أحمد اللوزي نحـو تحـصين المـواطن                 

وال تقول السلطات األردنيـة     .  سبب أيضا  األردني دستوريا من اإلبعاد أو حتى من منعه من العودة ألي          
ان هذا االتجاه الدستوري له عالقة بأشهر حادثة إبعاد شهدتها البالد منذ عقود والتي تمثلت بإبعاد خالـد                  
مشعل ونخبة من قادة حماس عن عمان بدعوى تأسيس تنظيم غير مشروع في الساحة األردنية والحقـا                 

  . جواز سفره األردنيمنع مشعل من العودة والتوقف عن تجديد
انتهت لجنة التعديالت الدستورية من هذا الموضوع وأنجزته فعال حيـث           ' القدس العربي 'وحسب مصادر   

ستقترح على الدولة نصا في الدستور يمنع إبعاد أي مواطن أردني، كما يحظر في الوقت نفسه اتخاذ أي                  
لج عدة شكاوى تتعلق باالمتناع عن تجديد       إجراءات تمنع عودة أي مواطن أردني إلى بالده، وهو أمر يعا          

  .وثائق أردنيين بالخارج ألسباب أمنية وبالتالي التسبب بعدم عودتهم
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إلى ذلك تعهد وزير الداخلية الجديد في األردن مازن الساكت بأن يعمل على خطة مفصلة تـنظم تمامـا                   
  .مسألة تطبيقات فك اإلرتباط وتنهي الجدل المتنامي حول سحب الجنسيات

  6/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  "2الحرية " يعتصمون أمام السفارة اليونانية دعما ألسطول  أردنيوننقابيون .33
 اعتصم عشرات النقابيين والمواطنين والمشاركين السابقين في أسـطول الحريـة            : محمد الكيالي  -عمان

طات اليونانية ألسطول الحريـة     األول امام السفارة اليونانية في عمان ظهر امس، احتجاجا على منع السل           
  . من اإلبحار عبر موانئها2

وسلم المشاركون في االعتصام بيانا الى السفير اليوناني في عمان يتضمن احتجاجا على منـع اليونـان                 
لسفن أسطول الحرية من اإلبحار باتجاه قطاع غزة، ونددوا عبر الفتات حملوها بالموقف اليوناني، كتب               

وشددوا على  ".  من االبحار الى غزة المحاصرة     2صلحة من يتم منع اسطول الحرية       لم"على واحدة منها    
 أعـوام،   4ان موقف اليونان ما هو اال انحياز واضح لصالح اسرائيل التي حاصرت القطاع منذ نحـو                 

  .بحيث أكدوا أن اليونان أصبحت رهينة لإلمالءات الصهيونية واالميركية
  6/7/2011، الغد، عمان

  
   تتابع االوضاع الصحية لالسيرة أحالم التميمي في المعتقل االسرائيلي االردنيةالخارجية .34

اكد الناطق االعالمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد ان السفارة االردنية في            : نسيم عنيزات  -عمان  
  ، 2001لعام  ، المعتقلة منذ ا   ) عاماً 31(تل ابيب تتابع األوضاع الصحية لألسيرة األردنية أحالم التميمي          

  .والتي تم احتجازها في زنزانة انفرادية بسجن هشارون اول من امس بعد رفضها التفتيش عارية
ـ   ان السفارة طلبت امس السماح للقنصل االردني بزيارة االسيرة لالطمئنان على           » الدستور»وقال الكايد ل

  .اوضاعها موضحا انه بانتظار الرد االسرائيلي
 6/7/2011الدستور، عمان، 

  
   الى قطاع غزةمصر تنهي أزمة سفينة المساعدات الماليزية .35

 إن السلطات المـصرية     ،قال عمرو هدهود، مندوب السلطة الفلسطينية بمعبر العوجة بالجانب المصري         
نجحت في إنهاء أزمة سفينة المساعدات الماليزية التي تنتظر بميناء العريش منذ شهرين وتحمـل علـى                 

  .  مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزةمتنها مساعدات ماليزية
 32، أن المساعدات عبـارة عـن      2011-7-5وأوضح هدهود، في تصريحات صحفية، نشرت الثالثاء        

طنا من المواسير المعدنية المخصصة إلنشاء أول مشروع صرف صحي بقطاع غـزة بطـول سـبعة                 
ماليزية إلـى رصـيف مينـاء    ونصف كم وبدأت السلطات المصرية اليوم في سحب سفينة المساعدات ال          

إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غـزة عبـر         ) إسرائيل(وقد رفضت    .العريش للبدء في تفريغ حمولتها    
  . معبر العوجة بدعوى أن المواسير المعدنية قد تستخدم في صناعة األسلحة

  6/7/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   الحدود مع قطاع غزةىعل إخماد حريق في خزان وقود .36
 شب حريق هائل في خزان وقود بالقرب من الحدود الدولية بين مـصر وقطـاع                :  مكتب األهرام  -رفح  

   .  وكان يستخدم في تهريب الوقود الي قطاع غزة ولم تحدث أية اصابات بشرية .. غزة برفح
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ينات وقع الحريق بمنطقة خلف مجلس مدينة رفح بالقرب من الحدود الدولية نتيجة لماس كهربي في ماك               
الضخ أدي الي اشتعال النيران التي استمرت ألكثر من ساعة وامتدت الي الخـزان الرئيـسي والخـط                  

  .الموصل بأحد االنفاق المتصل بالجانب اآلخر في قطاع غزة
  

 "ألف لترا  40" يحتوي على   بعد أن قضي علي خزان     .وقد تمكنت جهود الحماية المدنية من اطفاء الحريق       
  .ة للتهريب الي قطاع غزةمن السوالر كانت معد

  6/7/2011، األهرام، القاهرة
 

   ترسل معدات طبية الى قطاع غزة"منظمة التعاون اإلسالمي" .37
قالت منظمة التعاون االسالمي أمس انها ارسلت اجهزة ومعدات طبية متطورة بقيمة تصل             :  بترا -جدة  

) بتـرا (بيان صحافي تلقـت  واضافت في .الى نصف مليون دوالر الى قطاع غزة عن طريق معبر رفح        
نسخة منه ان الهدف من إرسال هذه المعدات هو رفد مشروع تحسين خدمات طـب العيـون المقدمـة                   

  . للمرضى الفلسطينيين حيث سيتم توزيعها على المراكز والمستشفيات األهلية في القطاع
 6/7/2011الدستور، عمان، 

 
  ستكون القرآن والسنةمرجعية الحكم  والسودان يعلن إحداثياته الجديدة .38

أعلنت الحكومة السودانية إحداثيات الخريطة والبيانات الرسمية للدولة بعد         :  النور أحمد النور   -الخرطوم  
انفصال الجنوب رسمياً السبت المقبل، وحددت التغييرات في الموقـع والمـساحة والحـدود والمـوارد                

القـرآن الكـريم    «ة الحكم في الشمال ستكون      وقالت إن مرجعي  . الطبيعية وعدد السكان ومستويات الحكم    
  .»والسنة النبوية

 مليـون   1.8وكشف مدير الهيئة العامة للمساحة عبداهللا الصادق أن مساحة السودان الحالية تقلصت إلى              
، محتالً المركـز    23.8 و 8.45 دقيقة، وخطي عرض     21.4 و 38.24كيلومتر مربع تقع بين خطي طول       

  . المركز الثاني أفريقياً بعد الجزائر، والثالث عربياً من ناحية المساحة عالمياً، ومتراجعاً إلى16
وقال الصادق في مؤتمر صحافي أمس إلعالن خريطة السودان الجديدة عقب االنفصال، إن عـدد دول                
الجوار تقلص من تسع دول إلى سبع دول، بحلول دولة الجنوب المرتقبة بديالً للكونغـو الديموقراطيـة                 

 مليوناً، محتالً المركز الخامس والثالثـين       33وأشار إلى أن عدد السكان تقلص إلى نحو         . ينياوأوغندا وك 
  .عالمياً والثالث عربياً والتاسع أفريقياً

 6/7/2011الحياة، لندن، 
  

     "إسرائيل"أوباما يسعى إلى فترة رئاسية ثانية عبر زيارة  .39
بالواليات المتحدة قرار الـرئيس األمريكـي       ” لياإلسرائي“تلقت أوساط اللوبي     : حنان البدري  -واشنطن  

واعتبرت أن هـذا القـرار       .للمرة األولى منذ توليه الرئاسة بارتياح كبير      ” إسرائيل“باراك أوباما بزيارة    
” اإلسـرائيليين “وأن يخاطب   ” إسرائيل“بمنزلة رد شرف واستجابة لمطالب بأن يزور الرئيس األمريكي          

لكن إدارة أوباما لم تحدد بعد موعـد        . هير من القاهرة الموجه إلى المسلمين     إسوة بما فعله في خطابه الش     
  .الزيارة التي ربطها آخرون ببدء حملة البيت األبيض االنتخابية بغية الفوز بفترة رئاسية ثانية

على ثبات  ” اإلسرائيلي“جيمس كنينغهام قد طمأن أعضاء الكنيست       ” تل أبيب “وكان السفير األمريكي في     
، في تصرف بدا أنه تم بالتنسيق مـع         ”إسرائيل“، وأبلغهم بأمر زيارة أوباما إلى       ”الحليفين“قات بين   العال

  .روسائه في واشنطن
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أن عوامل عدة ستحدد موعد الزيارة المرتقبة ومنها وصول السفير األمريكي الجديد إلى        ” الخليج“وعلمت  
 األمن القومي في إدارة أوباما ومسؤول أساسي        قريباً وهو دانيال شابيرو أحد مستشاري مجلس      ” إسرائيل“

عن منطقة الشرق األوسط والذي ستذهب تقريباً ملفاته كافة إلى دنيس روس، إضافة إلى مسألة اعتـزام                 
أن هناك مطالبات بأن تكون زيارة      ” الخليج“الفلسطينيين اللجوء لألمم المتحدة لالعتراف بدولتهم، وعلمت        

دة من دون توقف في رام اهللا أو غيرها، بيد أن تلك األفكار لم تلق حتـى اآلن                  منفر” إسرائيل“أوباما إلى   
  .صدى يذكر على ما يبدو

6/7/2011، الخليج، الشارقة  
  

  حداث يوم النكبة أ باستخدام العنف في "إسرائيل"مم المتحدة تتهم األ .40
 االحـتالل علـى خلفيـة        انتقد االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون قوات جيش          : وكاالت -نيويورك  

سـفرت  أيار مايو الماضي و   أسرائيلية في منتصف    احداث يوم النكبة التي وقعت على الحدود اللبنانية اإل        
  . عن مقتل سبعة فلسطينيين

نه كان يجب على قوات االحتالل اسـتخدام وسـائل          أيه ب أعرب بان عن ر   أوفي تقرير جديد صدر عنه      
صاص الحي على المتظاهرين غير المسلحين الذين حاولوا اختراق         طالق الر إتفريق المظاهرات بدال من     

  . السياج الحدودي
جرتـه قـوات اليونيفيـل، ويـستدل منهـا ان           أورد التقرير استنتاجات التحقيق الذي      أخرى  أومن جهة   

ول الذي استخدم العنف، وخرق القرار الدولي رقـم         نهم الطرف األ  أالمتظاهرين قاموا بعمل استفزازي و    
1701.   

ـ      عضاء مجلس األ  أيام على   أوكان هذا التقرير قد وزع قبل عدة         رتس آمن الدولي، وانفردت صـحيفة ه
  . اليوم بنشر مقتطفات منه

عربت عن غضبها من مضمون التقريـر فقـررت إلغـاء           أواشارت الصحيفة الى ان وزارة الخارجية       
ممي الى لبنان   خرا مؤلفه، المبعوث األ    مؤ "سرائيلإ"ـالزيارة الدورية الذي كان من المقرر ان يقوم بها ل         

  . مايكل وليامس
6/7/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
  فرنسا تؤكد استضافتها لمؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية منتصف سبتمبر .41

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، آالن جوبيه، أن حكومة بالده بصدد تنظيم مؤتمر الدول المانحة              : باريس
) سـبتمبر (، في منتصف شهر أيلـول       "قد يتحول إلى مؤتمر سالم    "الذي بحسب تصريحاته    للفلسطينيين و 

  .القادم
وقال جوبيه، خالل جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنـسي، اليـوم الثالثـاء                 

سطينية بحاجة  يبدو أن مؤتمراً للمانحين في النصف األول سبتمبر سيكون مفيداً ألن السلطة الفل            "،  )5/7(
هل يمكن لهذا المؤتمر أن يكون مؤتمر سالم ومفاوضات؟ إنه مـن المبكـر              "، وأضاف متسائالً    "لألموال

  .، على حد تعبيره"ألوانه قول ذلك
5/7/2011،  قدس برسوكالة  

 
  تحقق ت باريس لن في فلسطيني -إسرائيليعقد مؤتمر سالم فكرة : بلير .42

باعية للشرق األوسط تونى بلير، إن المشروع الفرنسى لعقد مؤتمر           قال الموفد الخاص للجنة الر     :باريس
  .سالم إسرائيلى فلسطينى فى باريس قبل نهاية يوليو لن يتحقق
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ال أعتقد أن ذلك سيتم فى هذا الشهر، لكـن علينـا أن نعقـد مـؤتمراً                 ": 24فرانس  "وأضاف بلير لقناة    
  .فى مستقبل قريب" للمانحين فى وقت معين

 أن من المهم جداً أن تواصل القوى الكبرى التزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وقـال                واعتبر بلير 
عندما تسافرون إلى الضفة الغربية مثلي يمكنكم أن تروا اإلشارات إلى تقدم اقتصادى، لكـن يجـب أن                  "

لك من المهـم أن     نواصل مساعدتنا وفى الوقت نفسه اإلصالحات االقتصادية التى بدأها الفلسطينيون، لذ          
  ".يكون لدينا فى نقطة معينة تجديداً اللتزامات المانحين

6/7/2011، وكالة سما اإلخبارية  
  

  في طريقها إلى غزة" 2أسطول الحرية " التي تنتمي إلى "الكرامة"السفينة الفرنسية  .43
اه اإلقليمية اليونانية   من مغادرة المي  " 2أسطول الحرية   "التي تنتمي إلى    " الكرامة"تمكنت السفينة الفرنسية    

وتقل السفينة، الموجودة في المياه الدولية، ثمانية أشخاص        . مساء االثنين متجهة إلى األراضي الفلسطينية     
نلـسون،  -بينهم زعيم أقصى اليسار الفرنسي اوليفييه بيزانسنو والنائب عن حزب الخضر نيكول كييـل             

  .كنت من مغادرة المياه اليونانية إلى غزةوهي حتى اآلن السفينة الوحيدة في األسطول التي تم
السفينة تمكنت من تحميل الوقود والطعام وهي متجهة        "وقال جان كلود لوفور الناطق باسم المجموعة إن         

ووفق تطـورات ذلـك     . سنرسل وفداً إلى وزارة الخارجية الفرنسية لطلب الحماية       "وأضاف   ".نحو غزة 
  ". سيكون تحركنا

يف تمكنت السفينة من اإلفالت من السلطات اليونانية التي منعت بقيـة الـسفن              ورداً على سؤال حول ك    
لم يتم رصدها، لم تكن الـسفينة       "المشاركة في األسطول في مرفأ بيريوس بأثينا من المغادرة قال لوفور            

  ".في بيريوس وإنما في مكان آخر
ي مطار تل أبيب بالمئـات فـي        وأعلن ناشطون مؤيدون للفلسطينيين عبر اإلنترنت عن نيتهم النزول ف         

  .لالحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة) يوليو(الثامن من تموز 
مئات الناشطين الدوليين منعوا من التوجه إلى غزة انطالقاً من          "وقالت الناشطة السا راسباش في بيان إن        

ل إلى فلـسطين عبـر مطـار بـن          ومع ذلك، نأمل بأن ينجح مئات آخرون في الوصو        . مرافئ اليونان 
  ".غوريون

6/7/2011، الحياة، لندن  
  

    "2أسطول الحرية " فيكانوا على متن القارب الكندي   ثالثة ناشطينتعتقل اليونان .44
، إن السلطات اليونانية اعتقلـت ثالثـة        "األخبار"قال األستاذ الجامعي الكندي دايفيد هيب، في اتصال مع          

، كانوا على متن القـارب الكنـدي        )مايكل كولمن (وأوسترالي  ) وسهى نين سارة راش   (ناشطين، كنديين   
  الذي حاول عبور المياه اإلقليمية اليونانية والتوجه نحو غـزة            "2أسطول الحرية   " إحدى سفن    "التحرير"

وأضاف أن الناشطين عرضوا أمس أمام المحقق، ورجح أن         . لكن خفر السواحل منعه وأعاده إلى المرفأ      
ل إطالق سراح مشروط لنين وكولمن اللذين كانا يستقالن قاربين مطاطيين صغيرين، وتغريمهمـا،            يحص

فيما يمكن أن تواجه راش تهماً غامضة وجدية، لكونها المسؤولة عن سفينة المساعدة الكندية، وأال يطلق                
  .سراحها

  .م الخناق الذي يفرض عليهم يتمتعون بمعنويات عالية، رغ"التحرير"كذلك أكّد أن الناشطين على متن 
ووسط إصرار  . وعن التواصل مع السفارة الكندية، قال إنهم حاولوا ذلك، لكن لم يلقوا أي رد حتى اآلن               

أثينا على منع الناشطين من مغادرة المرفأ، أكّد هيب أن الجميع يطالبون بحقهم القانوني في اإلبحار، ولن                 
  .يستسلموا



  
  
 
 

  

            21 ص                                    2197:         العدد       6/7/2011 األربعاء :التاريخ

لمتقاعدة من الجيش األميركي، ماري آن رايت، وهي مـن ضـمن طـاقم              من جهتها، أكّدت الكولونيل ا    
ـ    أن السلطات اليونانية أطلقت سراح قبطان السفينة بعد أربعة أيـام علـى              "األخبار"السفينة األميركية، ل

وأضافت أنّه مثل أمام المحكمة أمس ووجهت إليه تهم غريبة، من ضمنها مغادرة المرفـأ مـن                 . اعتقاله
  .ل على إذن بالمرور، وتعريض أمن ركاب السفينة للخطردون الحصو

6/7/2011األخبار، بيروت،   
  

  " 2ة سطول الحريأ"بحار إثينا مطالبين بأ يحتلون سفارة بالدهم في أسبانناشطون  .45
 ناشطا اسبانيا سفارة بالدهم في أثينا امس مطالبين بالسماح ألسـطول            21احتلت مجموعة من    : وكاالت
  . بمغادرة اليونان للتوجه إلى قطاع غزة الدولي2الحرية 

وينتظر النشطاء الذين كانوا على متن سفينة جيرنيكا األسبانية التي رست في جزيـرة كريـت بـالبحر                  
المتوسط األسابيع القليلة الماضية فرصة لإلبحار ضمن األسطول الذي يعتزم كسر الحصار االسـرائيلى              

تمرون في المكوث في السفارة حتـى تطلـب الحكومـة           وقد أكدوا أنهم سوف يس    . المفروض على غزة  
  .األسبانية من السلطات اليونانية السماح لهم باإلبحار إلى غزة

6/7/2011، الدستور، عمان  
  

   تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة  أيسلندا .46
امة دولته المـستقلة    قإ دعمها القوي لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها         أيسلنداأكدت  :  بترا –القاهرة  

 اسور سكربيدنيس عقـب     أيسلنداوقال وزير خارجية    . 1967بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام       
راضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير       مين العام المساعد لشؤون فلسطين واأل     اجتماعه مع األ  

نها تدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية     أية و محمد صبيح أمس ان بالده من اشد المساندين للحقوق الفلسطين         
  .المستقلة خاصة في ظل المتغيرات المتوقعة في هذا الموضوع مستقبال

ن على حركتي فتح وحماس تطـوير عالقتهمـا نحـو           أ" همية وحدة الصف الفلسطيني وقال    أوشدد على   
ة قـادرة علـى مواجهـة       لى تطبيق اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة فلسطينية جديد       إفضل وبما يؤدي    األ

لى فك الحصار عن قطاع غزة والتخفيـف عـن المـدنيين            إ األيسلنديودعا الوزير   ". التحديات الراهنة 
  .الفلسطينيين

6/7/2011، الدستور، عمان  
  

    مليون دوالر لألونروا2 بمبلغ يتبرعصندوق األوبك للتنمية الدولية  .47
 مليون دوالر لألونروا    2مية الدولية أمس تبرعاً بقيمة      قدم صندوق األوبك للتن   :  نادية سعد الدين   -عمان  

  .لتمويل برنامج إستحداث فرص العمل في قطاع غزة
قيمة التبرع سيستخدم من أجل استحداث زهـاء        "وقال المتحدث الرسمي باسم األونروا سامي مشعشع إن         

 9,960الي  الجئ فلسطيني عاطل عن العمـل، يعيلـون حـو        1,992 يوم عمل لما مجموعه      155,376
  ".شخصاً، وذلك لفترة ثالثة شهور

إقتصاد غزة أصبح في حالة حرجة، بسبب اإلغالق والحصار اإلسرائيلي المفروض منذ            "وأشار إلى أن    
،  %45، فسبل المعيشة بدأت بالتالشي نتيجة لذلك وأصبح معدل البطالة يقترب من حـاجز               2007عام  

  ".لموهذا يعد واحداً من أعلى المعدالت في العا
الوضع المالي لألونروا، التي يعتمد تمويلها بشكل كامل تقريباً من خالل التبرعات التي تقدمها              "ولفت إلى   

  ". مليار دوالر1,23 تبلغ حوالي 2011-2010ميزانية الوكالة الرئيسية لعامي "، مشيراً إلى أن "الدول
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6/7/2011الغد، عمان،   
  

  بيب لالحتجاج على الحصارأ مطار تل سنأتي إلى :رنتناشطون مؤيدون للفلسطينيين عبر االنت .48
بيـب  أعلن ناشطون مؤيدون للفلسطينيين عبر االنترنت عن نيتهم النزول في مطار تل             أ: وكاالت األنباء 

وجاء فـي  .  على قطاع غزة"سرائيلإ"بالمئات في الثامن من تموز لالحتجاج على الحصار الذي تفرضه        
 امرأة ورجل وطفـل     500داء الذي وجهته جمعيات فلسطينية ونحن اكثر من         لقد تجاوبنا مع الن   "االعالن  

  ".اعتبارا من الثامن من تموز لمالقاتهم كي نظهر لهم ان العالم ال ينساهم
 فرنسي ووفودا من بلجيكا والمانيا وبريطانيا والواليات المتحدة وايطاليا          300وقال المنظمون ان حوالى     

واضاف المصدر ان هـدف     ". اهال وسهال في فلسطين   "تي اطلق عليها اسم     سيشاركون في هذه العملية ال    
الى مطار بن غوريون قادمين مـن       ) الثامن من تموز  (الوصول معا في نفس اليوم      "هؤالء الناشطين هو    

سرائيلية ليس للحكومة اإل  "، مضيفا   "لن ننكر اننا قادمون لزيارة اصدقائنا الفلسطينيين      "واوضح  ". عدة دول 
  ".راضي الفلسطينية المحتلةلى األإ رفض دخولنا الحق في

6/7/2011، الدستور، عمان  
  

  "2 الحرية أسطول" مواقف دولهم تجاه ضد أمام سفارات بالدهم أجانب يعتصمونناشطون  .49
اعتصم ناشطون أمريكيون وإسبان وإيطاليون وفرنسيون أمام سفارات بالدهم في أثينا احتجاجـاً علـى               

 تجاه األسطول اإلنساني الذي يحمل مساعدات إلى الفلسطينيين المحاصـرين فـي     مواقف دولهم المخزية  
  .قطاع غزة

6/7/2011، الخليج، الشارقة  
  

  اإلسرائيلية في المنظور اإلسرائيلي - العالقات التركية .50
  مهند مصطفى

  تمهيد
ا وتقدما خالل الفترة    اإلسرائيلية تحسن -بعد الفوز األخير لحزب العدالة والتنمية، ستشهد العالقات التركية        

التي اتبعتها منذ توتر العالقـات بينهـا        -" ضبط النفس الدبلوماسية  "القادمة، وستغير إسرائيل من سياسة      
 إلى سياسة أخرى تأخذ هي فيهـا بزمـام          -وبين أنقرة على خلفية أحداث أسطول الحرية العام الماضي        

هذه النقلة فـي العالقـة لهـا أسـبابها          . العالقةالمبادرة، وستُقدم على خطوات أكثر فاعلية لتحسين هذه         
التقرير التالي  . ومعطياتها السياسية واالقتصادية، كما تمليها التغييرات اإلستراتيجية التي تشهدها المنطقة         

  . اإلسرائيلية في المنظور اإلسرائيلي-يسلط الضوء على مستقبل العالقات التركية 
   قراءة االنتخابات التركية إسرائيليا

لم تهتم إسرائيل الرسمية واإلعالمية واألكاديمية باالنتخابات التركية، بقدر ما اهتمت بانعكـاس نتائجهـا           
على مستقبل العالقات بين البلدين؛ وذلك نابع باألساس من أن النتائج كانت محـسومة لـصالح حـزب                  

  .العدالة والتنمية
على مستقبل وآفاق العالقات التركية اإلسـرائيلية،       وتتفاوت التقديرات اإلسرائيلية حول تأثير االنتخابات       

إن نتائج هذه االنتخابات أخذت مساحة في النقاش اإلسرائيلي بسبب تأثيرها المحتمل على             : ويمكن القول 
العالقات بين البلدين، كما اهتم اإلسرائيليون بوجهة تركيا الحضارية بعد االنتخابات؛ فقد انصب التركيز              

 والبحثي اإلسرائيلي باألساس على مستقبل تركيا بعد هذه االنتخابات مـن الناحيـة              اإلعالمي والسياسي 
سياسةً وثقافةً نحو الشرق؛ وذلك مـن       : تركيا" جر"هل سينجح حزب العدالة والتنمية في       : الثقافية، بمعنى 

خالل المزيد من الخطوات السياسية والدستورية، أم أنه سوف يخفق في ذلـك؟ وهـذا يـدل علـى أن                    
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الدستور كان الهاجس اإلسرائيلي األساسي ولـيس صـيرورة         " أسلمة"وضوع التعديالت الدستورية أو     م
  .االنتخابات أو نتائجها القريبة

أن االنتخابات مثّلت الثقة التي يوِليهـا       " غيال لندشتراوس "وتعتقد الباحثة في معهد دراسات األمن القومي        
وقدرة األخير على االستمرار في التنميـة االقتـصادية        الشعب التركي للحزب ولشخص أردوغان نفسه،       

لتركيا، إال أنها تعتقد من جهة أخرى أن هنالك خيبة أمل في صفوف حزب العدالة من نتائج االنتخابات؛                  
من األصوات إال أنه تراجع في عدد المقاعـد مـن           % 50فعلى الرغم من حصول الحزب على حوالي        

 مقعدا في االنتخابات الحالية، وهذا يفرض على الحـزب أن           326 إلى    مقعدا في االنتخابات السابقة    331
يتعاون مع أحد أحزاب المعارضة؛ مما قد يفشل مشروع أردوغان في إجراء تعديالت دستورية، وتعتقد               
الباحثة اإلسرائيلية أنه إذا فشل الحزب في إجراء هذه التعديالت فإن ذلك سيكون بداية تراجع الحزب في                 

  .لتركية ونهاية أردوغان كقائد سياسيالسياسة ا
الذي ألّف عدة كتب عن تركيا، وشـغل        -من جهة أخرى، فإن الباحث والسياسي اإلسرائيلي ألون ليئال          

 قال في محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب ضمن مؤتمر لتحليل نتـائج    -منصب سفير إسرائيل في أنقرة    
التركية هي عالقات تأثرت وسوف تظل متـأثرة بـالواقع          -إن العالقات اإلسرائيلية  : االنتخابات التركية 

اإلقليمي في المنطقة، وليس العتبارات أيديولوجية وسياسية تركية؛ فنتائج االنتخابات لن تـؤثر سـلبا أو       
اإلسرائيلية بل إن األوضاع في المنطقة، مثل الثورات العربيـة، والمـسار        -إيجابا على العالقات التركية   

في المقابل هنالك من يعتقد أن التوجه التركي نحـو          . طيني، هي التي ستؤثر عليها أكثر     اإلسرائيلي الفلس 
الشرق هو توجه إستراتيجي، وهذا التوجه اإلستراتيجي سيبقى يلعب دورا مـؤثرا فـي العالقـات مـع                  
  .إسرائيل، وذلك مهما حاولت إسرائيل أن تحسن من هذه العالقات، وهذه خسارة كبيرة إلسرائيل وللغرب

  اإلسرائيلية-العالقات التركية
ألنـه حاصـل    " مرحليا ومؤقتا "يعتقد اإلسرائيليون أن التدهور الحاصل في العالقات مع تركيا ال يزال            

 في اعتقادهم   –لكن هذا التدهور    ). علمانية وغربية (ضمن البنية السياسية، والدستورية، والثقافية القديمة       
إذا تم في ظـل بنيـة تركيـة سياسـية ودسـتورية             " ستراتيجياإل" يمكن أن يتحول من المرحلي إلى        –

، وكان التخوف اإلسرائيلي أن يحدث هذا التغيير بعـد االنتخابـات            )إسالمية وشرقية (وحضارية جديدة   
البرلمانية إذا حصل حزب العدالة والتنمية على نتائج تؤهله لذلك، وبعد أن اتضح عكس ذلك كان هنالك                 

  .ارتياح في إسرائيل
، ووصول هذا   2008اإلسرائيلية في أعقاب الحرب على غزة عام        -لرغم من تدهور العالقات التركية    وبا

، وقتـل مـواطنين     2010التدهور إلى ذروته في أعقاب االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية عـام             
 بعـد   ؛ فإن هناك تفاؤال إسرائيليا بانفراج هذه العالقات فـي المرحلـة القادمـة وخـصوصا               )4(أتراك  

االنتخابات التركية، التي يرى اإلسرائيليون أنها سوف تنقل العالقات من مرحلة التدهور إلـى مرحلـة                
انفراج؛ حيث تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن جزءا من الخطاب التركي الناقد إلسرائيل فـي المرحلـة                 

عدالة والتنمية هي قواعد معادية     السابقة كان أيضا ألسباب انتخابية؛ حيث إن القواعد االجتماعية لحزب ال          
وليس صدفة أن تبدأ إسرائيل مبادرتها للتقارب مع تركيا بعد االنتخابات، باإلضافة إلى العامل              . إلسرائيل

  .البنيوي الذي أشرنا إليه أعاله
بدأت إسرائيل في أعقاب االنتخابات باتخاذ خطوات، في محاولة لتحسين عالقتها مع تركيا، وأول شـيء           

ه نتنياهو هو إرسال رسالة مباركة ألردوغان هنّأه فيها بفوزه في االنتخابـات، ودعـاه إلـى حـل                قام ب 
الخالفات بين البلدين، أما الخطوة الثانية التي اتخذتها إسرائيل عقب االنتخابات فهي إحالة مسؤولية ملف               

موشـيه  "جنرال المتقاعـد    العالقات بين البلدين إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون اإلستراتيجية ال          
، وهذه الخطوة تحمل دالالت مهمة، خصوصا وأن الطرف التركي أرسل للمباحثات مـدير              "بوغي يعلون 
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، وهو موظف وليس مسؤوال سياسيا رفيع المستوى كالمسؤول         "فريدون سينيرلولو "عام وزارة الخارجية    
  :اإلسرائيلي، ولم يؤد ذلك إلى اعتراض األخيرة، وهذا يدل على

أن عالج الملف التركي هو مسألة ذات أبعاد إستراتيجية، وتدخل ضمن التـصور اإلسـرائيلي               : أوال* 
ثـورة  (اإلستراتيجي العام للمرحلة القادمة، وهي مرحلة مثقلة باألحداث المفصلية على المستوى العربي             

  .لفلسطيني، وعلى المستوى ا)الشعوب العربية، عدم االستقرار على الجبهة السورية، وغيرها
إخراج هذا الملف من وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ووزير خارجيتها أفيغدور ليبرمـان الـذي              : ثانيا* 

يعارض بشدة أي اعتذار إسرائيلي عن قتل أتراك في أحداث أسطول الحرية، والدور الذي لعبـه نائبـه                  
بلدين عندما أجلـس الـسفير      في توتير العالقات بين ال    ) وهو أيضا عضو في حزب ليبرمان     (داني أيلون   

  .التركي على كرسي منخفض كداللة رمزية إلذالل تركيا
  :وتحاول إسرائيل أن تنقل رسالتين لتركيا في هذا الشأن، هما

أن وزارة الخارجية تتحمل جزءا من المسؤولية عن توتر العالقات بسبب تصرف وزيرهـا؛ لهـذا                - 1
  . منهافإن إسرائيل وكبادرة رمزية تسحب هذا الملف

الكرامـة  "تتعامل مع تركيا وفق المصالح المشتركة وليس وفق مفاهيم          " الرسمية"تأكيد أن إسرائيل     - 2
كما يفعل ليبرمان في سياسته الخارجية؛ مما قد يعطي مؤشرا لألتـراك أن إسـرائيل مـستعدة                 " الوطنية

إن إسرائيل تأسـف علـى      : ولاعتذار سري، اعتذار بلغة أقل حدة، مثل الق       (لالعتذار بطريقة أو بأخرى     
  ).أحداث أسطول الحرية، وليس عن قتل الناشطين فيها

إن اللقاءات التي تمت في جنيف بين يعلون ومدير عام وزير الخارجية التركي ركّـزت فـي المرحلـة                   
األولى على مناقشة التقرير الذي سيصدر عن األمم المتحدة حول أسطول الحرية، وحـسب المـصادر                

فإن التقرير يقترب من الموقف اإلسرائيلي؛ لهذا فإن تركيا طلبت من إسرائيل تخفيـف حـدة           اإلسرائيلية  
لغة التقرير قبل إصداره، وهناك توجه إسرائيلي باالستجابة للطلب التركي كمقدمة لتخفيف حدة التـوتر،               

جعل التقرير  ؛ وذلك ل  "يوسف شخنوبر "واإلسرائيلي  " أوزدم سامبارك "وهذا ما يعمل عليه الممثل التركي       
إال أن نقطة الخالف التي ستبقى، هـي الطلـب التركـي باعتـذار              . بداية انفراج في العالقة بين البلدين     

إسرائيلي عن مقتل مواطنين أتراك، وحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية فإن أردوغان أصدر أوامره إلى              
وماسية اإلسرائيلية تؤكد أن هناك بداية      الوفد التركي بعدم التساهل في هذا المطلب، إال أن المصادر الدبل          

وإسرائيل تعلـم أن بدايـة   ). 2011حزيران/ يونيو26هآرتس، (انفراج في العالقة، ولكنها حذرة وبطيئة  
حل الخالفات مع تركيا يبدأ من هذا التقرير، لهذا فهي تحاول االستفادة منه حتى النهاية لتحـسين هـذه                   

  .العالقات
رائيلي، فإن إسرائيل تحتاج إلى تحسين العالقات مع تركيا في هذه المرحلـة،             وفق التصور السياسي اإلس   

خصوصا وأن إسرائيل ال تستطيع أن تحتمل هذا التوتر أربع سنوات أخرى من حكـم حـزب العدالـة                   
والتنمية ورئاسة أردوغان؛ لهذا فهي مستعدة للتنازل عن جوانب معينة من التقرير لصالح هذه العالقات،               

شارة إلى العوامل التي ترى إسرائيل أنها ستساهم في تحسين العالقات بين البلدين في النقـاط                ويمكن اإل 
  :التالية

، وفيه يظهر الصراع    2011حزيران/ يونيو 24بتاريخ  " هآرتس"رسم كاريكاتوري ظهر في صحيفة       -1
  .بين أردوغان وبشار األسد، واستعداد نتنياهو لتقديم المساعدة ألردوغان

حزب العدالة في االنتخابات لن يمكِّنه من تغيير بنيوي ودستوري في تركيا يهدد بشكل كلي هذه                    فوز  
  .العالقات، وتركّز القلق اإلسرائيلي على هذه النقطة تحديدا في االنتخابات

التغييرات الكبيرة والعميقة في العالم العربي تفرض على إسرائيل عدم خسارة حليف إستراتيجي مهم               -2
ركيا؛ فالواقع الجديد يفرض على البلدين التعاون من وجهة النظر اإلسرائيلية الستيعاب التغييـرات              مثل ت 

  .القادمة التي ال يمكن توقع نتائجها النهائية
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إيران؛ فاألحداث في سوريا ساهمت في      -سوريا-تفكك أو بداية تفكك ما تسميه إسرائيل محور تركيا         -3
بشكل كبير جدا، كما أن الموقف المختلف لتركيا وإيران مـن أحـداث             السورية  -توتير العالقات التركية  

سوريا ساهم في تعكير صفو األجواء، وزاد من ذلك أيضا االختالفات في رؤية البلدين حـول مـستقبل                  
اإليرانية ليست عالقـات أيديولوجيـة،      -هنالك وجهة نظر إسرائيلية تعتقد أن العالقات التركية       . المنطقة

وية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما تريد إيران إبادة دولة إسرائيل، وهذا ينـسف              فتركيا تؤيد تس  
وهذه األحداث تجعل إسرائيل في المرحلة القادمة طرفا مهمـا فـي            . أية عالقة أيديولوجية بين الطرفين    

-إليرانـي منظومة العالقات التركية في المنطقة، كما ستؤدي األوضاع في سوريا إلى إضعاف الحلف ا             
التركية اللتين لهمـا مـصلحة واحـدة بالنـسبة      -التركي؛ وهو ما يساهم في تقريب العالقات اإلسرائيلية       

  .لألوضاع في سوريا
هنالك تصور إسرائيلي أن أردوغان يواجه واقعا محرجا لسياسته الخارجية؛ فالدول التي حـاول أن                -4

وقـد  . ركيا، لم تعد مصدر قوة لهذا المحـور       يشيد معها محورا لبناء شرق أوسط جديد من وجهة نظر ت          
انتـصر أردوغـان فـي      : "عبر أحد الدبلوماسيين اإلسرائيليين عن فرحة إسرائيل بهذه النتيجـة بقولـه           

  ).2011حزيران /هآرتس، يونيو" (االنتخابات إال أنه انهار في العالم
 تفرض على البلدين التنسيق     أن الحدود السورية، وهي حدود مشتركة مع إسرائيل وأيضا مع تركيا،           -5

  .على المستوى اإلستراتيجي لتفادي االنعكاسات االقليمية لهذه األحداث عليهما
هنالك تصور إسرائيلي بأن أردوغان سيحاول البقاء في المنطقة العبا سياسيا فاعال من خالل الملف                -6

أن إسـرائيل هـي الطـرف       الفلسطيني؛ حيث قام مؤخرا باستقبال خالد مشعل ثم محمود عباس، وبمـا             
األساسي في هذا الصراع فإن ذلك سوف يفرض على تركيا أن تحسن عالقتها معها لكي تستطيع التأثير                 
على هذا الصراع، وهذا في الحقيقة ما أشار إليه الكثير من الباحثين والدبلوماسـيين اإلسـرائيليين بـأن       

يل إعطاءها هـذه المكانـة وبـذلك تحـسن         تركيا تريد أن تلعب دورا في هذا الصراع، وأن على إسرائ          
  .عالقتها معها

وإلى جانب المؤشرات السياسية السابقة، هناك مؤشرات اقتصادية أيضا توحي ببداية انفراج في العالقات              
، فحسب المعطيات التي نشرها المعهد اإلسرائيلي       2009االقتصادية بعد البلدين، والتي تدهورت في العام        

بنسبة ) تصديرا واستيرادا  (2010دولي، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام         للتصدير والتعاون ال  
 إلى بداية انفراج اقتصادي أيضا في العالقات        2011، وتدل مؤشرات العام     2009مقارنة مع العام    % 29

يلية لهـا؛   بين البلدين؛ فقد احتلت تركيا المرتبة الثالثة من بين الدول من حيث مجمل الصادرات اإلسرائ              
 مليـون دوالر،    500 بلغ حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى تركيا حوالي         2011ففي الربع األول من العام      
 شـركة   650، وهنـاك حـوالي      2010مقارنة مع الربع األول مع العام       % 73بمعدل ارتفاع يصل إلى     

  .ومصنع إسرائيلي تعمل في إطار العالقات االقتصادية بين البلدين
 فإن تحسين هذه العالقات ال ينحصر في نجاح المبادرة أو اإلرادة اإلسرائيلية المتلهفة إلنهـاء                في النهاية 

هذا التوتر وحدها؛ وذلك على الرغم من التفاؤل اإلسرائيلي بهذا االنفراج؛ حيـث اعتبـرت إسـرائيل                 
لحرية الثاني   لعدم المشاركة في تنظيم أسطول ا      IHHالضغط الذي مارسته الحكومة التركية على منظمة        

مؤشرا تركيا إيجابيا للقبول بالمبادرة اإلسرائيلية؛ حيث تلعب عوامل أخرى في تحديـد مـستقبل هـذه                 
تطور األوضاع في سوريا، الموقف من االعتراف بالدولة الفلسطينية المنتظرة، تقريـر            : المبادرة، منها 

، إال أن المؤكد أن إسرائيل      ...التركيةاألمم المتحدة حول أسطول الحرية ورد الفعل اإلسرائيلي للمطالب          
عازمة بعد االنتخابات التركية على إنهاء حالة التوتر مع تركيـا اسـتعدادا للمرحلـة القادمـة عربيـا                   

  .وفلسطينيا
  2/7/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  الفلسطيني والعربي: استحقاق سبتمبر في الميزانين .51
  عريب الرنتاوي

 الجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم المستقلة وفقا لخطوط            يتّجه الفلسطينيون نحو  
 وعاصمتها القدس، وهي خطوة مهمة ال يجوز التقليل من أهميتهـا بذريعـة              1967الرابع من حزيران    

مـن االشـتراطات    » متخفف«والمأمول أن يلتقي الجميع على دعم هذا التوجه، طالما أنه           ... »رمزيتها«
» توجهات حماس األخيرة  »من جهة، و  » برنامج منظمة التحرير  «رائيلية الثقيلة، وطالما أنه يلتقي مع       اإلس

  .من جهة ثانية، والتي أكدت فيها االستعداد للقبول بدولة في هذا اإلطار والحدود
أو باألحرى، بعض الناطقين باسمها، يلتقون مع خـصم الحركـة   » بعض حماس«الغريب في األمر، أن   

وهو التقاء نـادر فـي    ... الدكتور سالم فياض، في التشكيك بجدوى هذه الخطوة والحط من قدرها          : داألل
المشهر من جانـب الحركـة فـي وجـه          » الفيتو«المواقف بين الطرفين، ال يكفي على ما أظن، لرفع          

ي جدوى   المشكك ف  - فياض   -كما أن موقف األخير     ... الرجل لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة    » ترئيس«
التوجه صوب األمم المتحدة، ال يكفي على ما أظن أيضاً، إلقنـاع الـرئيس عبـاس، بـالتخلي عنـه،                    

  !.لتشكيل الحكومة القادمة، فأية مفارقة هذه؟» مرشح شرعي وحيد»كـ
على أية حال، ما لم يحدث ما ليس في الحسبان، فإن القيادة الفلسطينية تبدو عاقدة العزم، علـى حمـل                    

لفاتها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومن المنتظر أن يكون الطلب الرسمي الفلسطيني قـد               أوراقها وم 
... سبتمبر القادم في نيويـورك    / يوليو الجاري، لكي يبحث في أيلول     / أعد وأنجز قبل العشرين من تموز     

 علـى الحـراك     ولهذا السبب بالذات، قررت الواليات المتحدة إطالق آخر سهم في جعبتها لقطع الطريق            
الفلسطيني، عندما دعت اللجنة الرباعية لالنعقاد في الحادي عشر من الشهر الجاري للنظر في إمكانيـة                

لكن المسعى األمريكـي مـا   ... »مبادرة ساركوزي»و» خطاب أوباما«استئناف المفاوضات على أساس   
ط الرابع من حزيـران ومبـدأ     ، والمتنكر لخ  »المرجعيات«زال يواجه بالموقف اإلسرائيلي الرافض لهذه       

  .»نكتة سمجة«تبادل األراضي، الذي رأى فيه نتنياهو 
إن أخفقت الرباعية الدولية في إعادة الروح للمفاوضات، وهذا مرجح حتى اآلن، فإن للفلسطينين موعـد                

 التعامـل مـع هـذا       - دون مبالغة أو تـسخيف       -مع المجتمع الدولي في أيلول القادم، ومن المصلحة         
فهو استحقاق هام،   ... تحقاق بالجدية التي تبديها إسرائيل نحوه، على أقل تقدير، وهذا أضعف اإليمان           االس

 أن تكون خطـوة     - بل من الضروري     -ومعركة رمزية يجب كسبها والتأسيس على نتائجها، وال بأس          
جهة مرحلة مـا    كهذه، بمثابة فصل في استراتيجية فلسطينية متعددة الفصول والحلقات والمستويات، لموا          

  .بعد انتهاء المفاوضات وسقوط عملية السالم
» المبدئيـة الثابتـة   «ال يكفي اجترار المواقف     ... بعض العرب لم يقل كلمته بعد في هذه المسألة بالذات         

المعركة اآلن مندلعة حول عنوان رئيس      ... حول الدولة والقدس والالجئين والحلول النهائية والمرجعيات      
ساركوزي، علّهـا تثمـر   / نذهب لألمم المتحدة بطلب االعتراف، أم ننتظر جهود أوباما       هل  : واحد محدد 

  .عن استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة قريباً
، يسشتف منهـا،    »تسريبات»محاضرة رئيس الوزراء في نادي الملك حسين، وما لحقها من توضيحات و           

واالنتقادات غير المباشرة التـي وجههـا البخيـت         ... خيروجود تحفظ أردني على التوجه الفلسطيني األ      
مسؤول يرفض كالعـادة    «للقيادة الفلسطينية حملت في طياتها هذا المعنى، وبعض التسريبات التي يبثها            

اسـتئناف  «وفي ظنـي أن األردن يميـل لألخـذ بخيـار            ... تذهب في هذا االتجاه   » الكشف عن هويته  
، »تواضع الرهانـات عليـه    «، ألن الخيار األول على      »لجمعية العامة الذهاب ل «بديالً عن   » المفاوضات

يحمل إمكانية الوصول إلى حل توافقي، يغلق ملفات القدس والحدود والالجئين، أما خيار التوجه لألمـم                
، تبقي المصالح األردنية في الحل النهـائي فـي          »خطوات أحادية متبادلة  «المتحدة، فقد يفتح الباب أمام      
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وهذا آخر ما ترغب به الدبلوماسية األردنيـة، خـصوصاً فـي هـذه              ... » معلق وال مطلق   ال«وضعية  
  .الظروف شديدة الصعوبة

وأحسب، أن السعودية ليست بعيدة عن هذه المقاربة، بداللة البيان األخير لمجلس الوزراء السعودي الذي               
» خطاب أوبامـا  «معروف على   حمل في طياته، تأييداً صريحاً لمبادرة ساركوزي، التي تنهض كما هو            

في المقابل، تبـدو الدبلوماسـية المـصرية أكثـر          ... »استئناف المفاوضات «وتلتقي معه، وتتبني خيار     
» جلب«صراحة في تبني الخيار الفلسطيني في التوجه للجمعية العامة في حال فشلت الرباعية الدولية في                

، وثمـة شـكوى إسـرائيلية       »باما وساركوزي مرجعيتي أو «نتنياهو إلى مائدة المفاوضات، على أساس       
  .واضحة من الدور المصري المساند للحراك الفلسطيني األخير، كما توضح صحف تل أبيب العبرية

نحن إذن، أمام تباين في المواقف على المستوى الفلسطيني الداخلي من جهة، وبين الفلسطينيين وبعـض                
ركة االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية تملي بذل       العرب من جهة ثانية، وفي ظني أن معركة بحجم مع         

المزيد من الجهود من أجل توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي، وهو أمر ليس صعب المنال إن تـوفرت                 
النوايا الحسنة، وتأمين مظلة عربية داعمة للتوجه الفلسطيني نحو استحقاق سبتمبر، وهذه مهمـة غيـر                

  .مستحيلة، وإن كانت أكثر صعوبة
  6/7/2011، الدستور، عمان

  
  الخطة السياسية المخفية .52

  يوسي بيلين
بعد زمن ما من المواجهة األخيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس باراك اوبامـا نـشر أن                  
رئيس الحكومة نوى أن يأتي الواليات المتحدة بخطة سياسية حاسمة لكن قرار اوباما علـى أن يـسبقه                  

في وزارة الخارجية األمريكية بخطبة شرق أوسطية اشتملت على تناول لمبدأ الـدولتين             ويظهر أمام موظ  
  .  جعله يخبأ خطته ويتخلى عنها– مع تغييرات متبادلة متفق عليها 67على أساس حدود 

فإن رئيس الحكومة إذا كان يعتقـد  . أعترف بأنه صعب علي أن أنسب إلى هذا النبأ المنشور صدقاً كبيراً   
لك في جعبته خطة تستطيع تحقيق مصلحتنا القومية ويأخذها بعد إعداد دقيق معه إلى اللقـاء مـع                  انه يم 

  . 67رئيس الواليات المتحدة، فإنه لن يخبأها ألن اوباما كرر فقط موقف أسالفه من موضوع حدود 
. ي أخطأت فهمت أنن " معاريف"لكنني بعد أن قرأت المقابلة الصحفية مع الوزير دان مريدور في صحيفة             

وبين أنه لوال أن اوباما ثبط الخطـة        ) الذي لم يصدق ولم ينكر    (فقد كرر مريدور ذكر ذلك النبأ المنشور        
  . بأقواله لعرضها نتنياهو

 ونجد أنفسنا مشغولين بال انتهاء بشأنين ليسا سوى صرف انتباه عن األمـر الحقيقـي،           2011بدأ صيف   
القافلة البحرية إلى غزة التي أخذت تضعف؛ فالقرار المرتقب         : واللذين يرميان في األساس إلى المضايقة     

وهو قرار موضوعه تأييد دولة فلسطينية في       . في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول أو تشرين األول         
، وهو قرار لن يغير شيئاً في حياة الفلسطينيين الذين يحيون في الضفة الغربية وغزة ولن يزيد                 67حدود  
  .  التي في أيديهم سنتمتر واحداً مربعاًالمنطقة

قد نكون إذن نجحنا في إقناع عدد من الدول بمنع السفن من الخروج نحو غـزة، وقـد يكـون شـبابنا                      
وقد تنجح الحملة الدبلوماسية أيضا فيقـرر       . الممتازون نجحوا أو سينجحون في تثبيط ذلك بوسائل أخرى        

 مع الفلسطينيين في الجمعية العامـة التخلـي عـن ذلـك             عدد من دول أوروبا التي مالت إلى التصويت       
  . واالمتناع

، ليس نجاحها في عدد األشخاص الذين تنجح فـي  "إرهابية"مثل عملية . لكن صرف االنتباه نفسه قد نجح   
ال . قتلهم بل بقدرتها على تعويق العدو وجعله يخاف ويبذل موارد من الوقت والمال ليجد ردوداً مناسـبة            

  . ا في األسابيع األخيرة بشيء سوى جهد تثبيط هاتين المبادريننشغل أنفسن
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ما هو إذن بالضبط السبب الذي يدعو إلى إال تخرج خطة نتنياهو السياسية المخبوءة اآلن مـن المخبـأ                   
لتعرض؟ إذا كانت هذه المصلحة اإلسرائيلية فلماذا يجب أن نعاقب أنفسنا على خطبة اوبامـا التـي لـم                   

وقد . فقد تكون هي أيضا نوعا من صرف االنتباه       . مة؟ ال أعلم هل سأؤيد هذه الخطة      تعجب رئيس الحكو  
يكون مؤلفوها عالمين بأن ال أحد في العالم سيقبلها وأنها ترمي كلها إلى أن يشتغلوا بها، لكنني ما زلـت                

  . أريد أن أومن بأن عندنا إرادة حقيقية لتقديم مسيرة سياسية
 إسرائيلية تجعل القافلة البحرية العرجاء والقرار في الجمعية العامة لألمـم            هذه هي اللحظة القتراح خطة    

  .المتحدة أنباء من األمس وربما تصبح قاعدة لتجديد المحادثات بعد أن أجمدت وقتاً طويالً جداً
  5/7/2011، إسرائيل اليوم
  5/7/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  عقبة في طريق دولته.. الشعب الفلسطيني .53

  مان شوفالزل
أجرى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل أسبوعين، في إطار جلسة موسعة للحكومة، حديثاً سياسـياً               
إلى الذات عظيم المعنى لم يحظَ لسبب ما بصدى إعالمي كبير، لكن قد تكون أهميته تفوق أهمية خطبـة                   

الجدل في أنه كم من اليهود وكـم   "ورد أن نتنياهو قال إن. بار إيالن الشهيرة، وهو على كل حال يكملها      
من الفلسطينيين سيكونون بين البحر واألردن ليس ذا صلة وال يهم أن يوجد نصف مليون فلسطيني أكثر                 

أريد االنفصال عنهم كي    : "وأضاف نتنياهو ". أو أقل، ألنه ليست عندي أية إرادة الن أضمهم إلى اسرائيل          
أن توجد أكثرية يهودية صلبة داخل دولة إسرائيل وداخل حدودها          فأنا يهمني   . ال يكونوا مواطني إسرائيل   

  ".كما ستحدد
إذا كانت المقتبسات دقيقة وتشهد على ما يؤمن به رئيس الحكومة فانه يمكن أن نفسرها بصور مختلفـة                  

 ، وال سيما تلك التي يـسكنها      "السامرة"و" يهودا"رغم أن القاسم المشترك بينها جميعا هو أن أكثر مناطق           
األمور كما قلنا آنفا ال تشير بالـضرورة        . العرب خاصة، لن تكون في المستقبل جزءا من دولة إسرائيل         

يمكـن أن   " إلى إسرائيل ) الفلسطينيين(ليست عندي أية إرادة الن أضمهم       "إن مقولة   . إلى استنتاج عملي  
، أو إلى تـسويات     "مناطقال"دون ضم   " الحكم الذاتي للناس  "تشير إلى عودة إلى صيغة مناحيم بيغن وهي         

ومن الواضـح أيـضا أن خيـار الدولـة          . في المستقبل مع المملكة األردنية أو إلى وضع راهن متصل         
  .الفلسطينية قائم وثمة من سيقول إن هذا اإلمكان هو المفضل، أو من جهة الجماعة الدولية على األقل

لسطينية تؤدي عملها ليست إسرائيل وليس      لكن العقبة الرئيسة التي تعترض من جهة عملية إنشاء دولة ف          
تكمن المشكلة في الحقيقة األساسية وهي أن       ". المناطق"بيقين المستوطنات العبرية في أجزاء مختلفة من        
ليست لهم في الحقيقـة خـصائص شـعب         " فلسطينيين"أولئك الماليين من العرب الذين يسمون أنفسهم        

على صبغته رغم أنه كان لمدة تقرب من ألفي سنة موزعا           فبخالف الشعب اليهودي، الذي حافظ      . حقيقي
هم في األساس خليط كثير من قبائل ذات مصالح         " أرض إسرائيل "العرب الذين يسكنون    . بين غير اليهود  

وكما بينت التجربة يصعب أن نراهم جسما موحدا قادرا على إنشاء مجتمـع             . مختلفة أو متناقضة أحيانا   
وأبو مازن  . إن مصالح الخليل ليست مصالح نابلس وال مصالح غزة بيقين         . ذي سيادة وقدرة على الحكم    

وبسبب هذا يفضل كما يبدو تصريحات رمزية في األمم المتحدة على تفاوض            . هو األشد إدراكا لكل هذا    
  .ذي هدف مع إسرائيل يجعله يتعرض لقرارات حاسمة صعبة تتضمن الصعيد الفلسطيني الداخلي

رائيل، صدوراً عن مصلحة ذاتية واضحة، أن تتجاهل بطبيعـة األمـر اإلشـكال              مع ذلك ال تستطيع إس    
إن حوار نتنياهو لذاته هو دعوة اتجاه واضحة هدفها تمكين الفلسطينيين من            . الفلسطيني القريب منها حقا   

ي أن يقرروا مستقبلهم لكن ال مستقبلنا، أي أن هدفنا هو ضمان مستقبل إسرائيل القومي واألمني واليهود               
. فإذا رفض الفلسطينيون التفاوض فانه يمكن ضمان هذا علـى نحـو أحـادي             . والديمقراطي والسكاني 
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ستكون القدس الكبرى والكتل االستيطانية في الدائرة السيادية اإلسرائيلية، وسيكون إلسرائيل في غـور              
  .األردن حضور فعال

 الواليات المتحدة، رغم خطبة ما غير       إلسرائيل في هذا السياق مصلحة في أن تتعاون قدر المستطاع مع          
في خطبته األولى   "  وتبادل األراضي  67حدود  "لم تكن مقولة    . مساعدة أو تصريح ما مقلق للرئيس أوباما      

 كما نبه إلى ذلك إليوت أبرامز الشخص الذي يتولى شؤون الشرق األوسط في مجلـس األمـن           - مجدية
رائيل إلى أن تسلم إلى الفلسطينيين منـاطق سـيادية           الن هذه الصيغة تضطر إس     -القومي للرئيس بوش    

  ".حائط المبكى"منها عوض 
زار مبعوث اوباما، دنيس روس، إسرائيل في المدة األخيرة وعرض كما يبدو مقترحات مختلفة للتقريب               

ما زالت لم توجد في هذه المرحلـة الـصيغة المخلـصة لكـن تـستمر                . بين مواقف واشنطن والقدس   
ويـستطيع  . ينبغي أن نؤمل أن يخلق الحل بجهد فكري مشترك في األسابيع القريبة           . متةاالتصاالت الصا 

  .أن يساعد على ذلك" حوار نتنياهو الذاتي"
  5/7/2011، "إسرائيل اليوم"

 6/7/2011، األيام، رام اهللا
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