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  28  :كاريكاتير
***  

  
  قرون ثمانيةقيما في القدس قبلأ لمسجد ومدرسة 1967 سنةصورة تاريخية تؤكد إزالة االحتالل  .1

 لغزا تاريخيا يتعلق بمسجد دمره اإلسرائيليون في القدس الـشرقية فـي             1931حلّت صورة تعود للعام     
وأشـارت  . 1967سعيهم لتوسعة باحة حائط البراق وتحويله إلى مكان صالة لليهود فـي العـام               إطار  

إلى أن الصورة هذه التقطتها طائرة ألمانية وهي تتعلق بمدرسة ومسجد مـن العهـد               » هآرتس«صحيفة  
رة وظهر اللغز حقيقة عندما عثر علماء آثار على هيكل بناء بـين حجـا             . األيوبي في القرن الثاني عشر    

  .عتيقة سحبت من المكان
. نسبة للملك االفضل، وهو نجل فاتح القدس، صالح الدين األيوبي» األفضلية«وتدعى المدرسة بـ

 سنة في قلب حي 800وحسب نص من القرن الخامس عشر، فان االفضل بنى المدرسة قبل اكثر من 
ي الصغير، الذي سكنه مسلمون وكانت المدرسة هي المركز الروحاني للح. المغاربة في القدس القديمة
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وكان عيد احد . ومع السنين تحولت المدرسة الى مكان عرف كمسجد الشيخ عيد. من شمال افريقيا
واصبح المسجد مركزا هاما للحجاج . زعماء الطائفة المغربية في القرن السابع عشر ودفن داخل المسجد

  .المسلمين، ال سيما الصوفيين من العصور الوسطى فما بعد
، ولكن بعد بضعة ايام من احتالل البلدة القديمة هدمتهما 1967وقد بقي الحي والمسجد حتى العام 

ولم تفلت المدرسة الصغيرة من الجرافات، وهي واحدة من . اسرائيل كي تخلي مكانا لباحة حائط المبكى
يمية الوطنية للعلوم وقال المؤرخ ونائب رئيس االكاد. ثالث أو أربع بقيت كاملة منذ عهد صالح الدين

  .»إن هذه جريمة أثرية«باز كدار الذي حل اللغز 
وكان كدار بدأ االهتمام بمصير المدرسة المهدومة في أعقاب تعاون اكاديمي من اسرائيليين وفلسطينيين، 
في اطار مشروع مشترك للجامعة العبرية، جامعة القدس ومدرسة الدير الفرنسي ومؤسسة يد يتسحاق 

، »Where Heaven and Earth Meet« كتاب 2009في اعقاب المشروع صدر في العام . بن تسفي
كان واضحا لنا بأنه كي نعثر على مكان المبنى نحتاج الى «. الذي عني بتاريخ الحرم على مدى االجيال

 سافر الى متحف تسفلين في جنوب ألمانيا، وطلب 2009، شرح كدار، وفي العام »صورة جوية جيدة
 صورة، شخّص في احداها مبنى 30على معلومات عن الرحالت فوق القدس وحصل على الحصول 
  .المسجد

مقارنة بين الصورة وبين الوصف التاريخي، خريطة من القرن التاسع عشر، وصور اخرى اتاحت له 
ولكن قبل وقت قصير من حصول كدار على الصورة . ألول مرة االشارة بدقة الى مكان وجود المسجد

ر على مكان وجود المدرسة، فكك رجال سلطة االثار بقايا المبنى من أجل الوصول الى طبقات والعثو
  .أقدم، ال سيما تلك الرومانية

الحفريات في باحة المبكى الهادفة إلقامة بيت اللباب ـ مبنى من المكاتب والخدمات ثمرة رؤيا حاخام 
متار تحت بقايا المدرسة اكتشف شلوميت بضعة أ. المبكى شموئيل رابينوفتش ـ لخدمة زوار المبكى

فاكسلر ـ بدولح والكسندر أون، اللذان ادارا حفريات بتكليف من سلطة االثار، بقايا شارع من العهد 
الحفريات، التي تعتبر واحدة من الحفريات الهامة في القدس في السنوات االخيرة، ساهمت . الروماني

  .لك، دفعت الثمن بقايا العهد االسالمي، أي بقايا المدرسةومع ذ. كثيرا في معرفة القدس الرومانية
فقد أظهر بأنه في طبقة العهد االسالمي وجدت حجارة زينت مدخل . تقرير الحفريات أكد تقدير كدار

كما انكشف في الحفريات ايضا . 1943والحجارة تتطابق بالضبط مع صورة المدخل من العام . المدرسة
واليوم يمكن للباحثين أن يقرروا بيقين بأن هذا هو .  الدفن االسالميةهيكل بشري دفن حسب قواعد

، روى كدار، »كانت هذه صدفة غريبة«. الهيكل العظمي للشيخ عيد، الذي على اسمه يسمى المسجد
، بينما أنهت شلوميت فاكسلر ـ بدولح الحفريات قبل بضعة 2009وجدت مكان المسجد في ايلول «

لو كنت عرفت . تشفت طرف الخيط الذي سمح بتشخيص المكان، كان قد هدمعندما اك. اشهر من ذلك
  .»ذلك في الوقت المناسب، الوقفته بجسدي

فاكسلر ـ بدولح وتوفيق دعادلة، من الجامعة العبرية كتبا مؤخرا مقاال عن قصة المدرسة، نشرت في 
عدة اسابيع ايضا على طاولة مسودة المقال وضعت قبل . Revue Bibliqueالمجلة الفرنسية االعتبارية 

اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، كجزء من االعتراضات التي رفعها عشرات علماء االثار والمؤرخين 
  .على اقامة بيت اللباب
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ويشير المعترضون على اقامة المبنى الى الحفريات االثرية، وباالساس الى المكتشفات الرومانية الهامة 
واالن تجدهم يضيفون ايضا قصة المدرسة، على أمل ان تساعد في ترجيح . ىالتي ستختفي تحت المبن
، يقول » كان شرا ال بد منه1967يمكن القول ان هدم حي المغاربة في العام «. الكفة ضد المبنى الجديد

هدموه في حينه كي يسمحوا «قائد االعتراض على المبنى، عالم االثار البروفيسور يورام تسفرير، 
  .» للوصول الى المبكى، وليس لبناء مبنى جديده في مكانهللجماهير

في منطقة المبكى ال تزال مدفونة بقايا من مبنى المدرسة، والباحثون يقدرون بان الحديث يدور عن نحو 
  .ثلث المبنى الذي لم ينكشف بعد

  16/6/2012السفير، بيروت، 
  

  ية القيادة الليبية على تطورات األوضاع الفلسطينيطلععباس  .2
 أطلع الرئيس محمود عباس القيادة الليبية على تطورات األوضاع الفلسطينية، سيما ما : القدس–رام اهللا 

  .يتعلق بعملية السالم، وملف المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام
جاء ذلك خالل رسالة شفوية نقلها سفير فلسطين لدى تونس، مستشار الرئيس للشؤون اإلفريقية، سلمان 

  .، اليوم الجمعة، من سيادته إلى رئيس المجلس االنتقالي الليبي المستشار مصطفى عبد الجليلالهرفي
، عقب اجتماعه في العاصمة الليبية طرابلس، بالنائب األول 'وفا'وقال الهرفي في تصريح نقلته وكالة 

ل طه، إن الرسالة لرئيس المجلس االنتقالي الليبي محمد الهوني، بحضور سفير فلسطين لدى ليبيا المتوك
تتعلق بآخر تطورات القضية الفلسطينية، وما وصلت إليه جهود الرئيس محمود عباس بخصوص ملف 

  . الفلسطينية، وإنهاء االنقسام–المصالحة الفلسطينية 
 الليبية، –وأضاف أنه جرى خالل اللقاء، أيضا، بحث سبل تطوير وتمتين العالقات الثنائية الفلسطينية 

 وتطويرها إلى األمام بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بشكل عام، كذلك بما يخدم أبناء وسبل دفعها
  .الجالية الفلسطينية المقيمين في ليبيا بشكل خاص 

وبين الهرفي، بحسب المصدر، أن الجانب الليبي جدد مواقفه الثابتة والداعمة والمؤيدة إلى جانب عدالة 
ا أنه تم االتفاق على إنشاء لجنة تشاور سياسية دائمة، وكذلك إنشاء لجنة القضية الفلسطينية وشعبها، مؤكد

  .وزارية مشتركة للتعاون في كافة المجاالت
  15/6/2012القدس، القدس، 

  
   تدرس طلب موفاز االجتماع مع عباس الفلسطينيةالسلطة .3

 إسرائيلياً تقوم القيادة  أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن هناك طلباً:عالء المشهراوي
الفلسطينية بدراسته من أجل عقد لقاء قريب بين الرئيس محمود عباس ونائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

هناك طلباً “اإلخبارية الفلسطينية أمس، إن ” معا“وقال عريقات، في تصريحات لوكالة . شاؤول موفاز
 ورئيس حزب كاديما شاؤول موفاز، الطلب قيد تقدمت به إسرائيل من أجل عقد لقاء بين الرئيس عباس

الدراسة من قبل الرئيس، لكنه لم يتحدد إلى اآلن مكان وزمان اللقاء، ويمكن أن يتم اللقاء اآلن أو غداً أو 
  .”خالل أيام

وأضاف عريقات، في الوقت نفسه، عدم وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة 
وكان عباس وضع شرطاً مسبقاً للقاء نتنياهو، وهو إطالق عدد مهم من . مين نتنياهواإلسرائيلية بنيا
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 أسيراً واألسرى 123األسرى الفلسطينيين خصوصاً األسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وعددهم 
  . أسيرا20ًالذين يعانون من أمراض خطيرة وعددهم 

ت عن زيارة سيقوم بها المبعوث األميركي ديفيد هيل إلى ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين أنباء تحدث
  .”أبلغنا الجانب األميركي بأنه ال يوجد مبعوثين سيأتون للمنطقة“وقال عريقات . رام اهللا األسبوع المقبل

  16/6/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  روسيةإدخال تبرعات عسكرية  "إسرائيل"عباس يشترط لقاء موفاز بموافقة ": القدس العربي" .4
الجمعة بأن الرئيس الفلسطيني محمود ' القدس العربي'علمت : من وليد عوض' القدس العربي'رام اهللا ـ 

عباس اشترط الموافقة على لقاء شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء االسرائيلي بحمل االخير موافقة 
 اسيرا مريضا، 20اج عن  اسيرا معتقلين قبل اتفاق اوسلو، اضافة لالفر127حكومته على اطالق سراح 

 عربة مصفحة 20 االف بندقية من نوع كالشنكوف و3وذلك الى جانب الموافقة االسرائيلية على ادخال 
تبرعت بها روسيا للسلطة الفلسطينية وما زالت محتجزة باالردن بعد رفض وزارة الدفاع االسرائيلية 

  .ادخالها لالراضي الفلسطينية
صادر مطلعة الجمعة بأن موفاز الذي طلب لقاء عباس من خالل توني بلير من م' القدس العربي'وعلمت 

ممثل اللجنة الرباعية ابلغ بمطالب الرئيس الفلسطيني للقائه في ظل مواصلة الحكومة االسرائيلية برئاسة 
  .1967بنيامين نتنياهو االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

االسرائيلية على اطالق سراح االسرى المعتقلين قبل اوسلو الموقع عام واوضحت المصادر بأن الموافقة 
 وادخال االسلحة الخفيفة الروسية لالجهزة االمنية الفلسطينية هي مطالب ضرورية المكانية عقد 1993

  .لقاء بين عباس وموفاز
اك اتفاقا بين ورجحت المصادر بأن موفاز سيحمل الموافقة االسرائيلية على مطالب عباس خاصة وان هن

الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت تقضي باطالق سراح اسرى محتجزين في 
سجون االحتالل قبل اتفاق اوسلو اضافة الى ان االجهزة االمنية الفلسطينية بحاجة لالسلحة الروسية 

  .نون في االراضي الفلسطينية للحفاظ على االمن وتنفيذ القا- التي ترفض اسرائيل ادخالها -الخفيفة 
  16/6/2012القدس العربي، لندن، 

  
  حكام غزة مثل أصحاب مسجد الضرار: الهباش .5

هاجم وزير األوقاف في رام اهللا، محمود الهباش،، أمس، قيادة حماس في غزة، :  كفاح زبون- رام اهللا
راهب من األوس، أبو عامر ال(» أبو عامر الفاسق«وشبه بعضهم أمس من على منبر الجمعة، بـ

  ). وصاحب فكرة بناء مسجد الضرار، وهو مسجد بناه منافقون
وجاء هجوم الهباش الحاد، بعد ساعات من هجوم مماثل، شنته وزارة داخلية حماس على فتح والسلطة، 

 واتهمت داخلية. »إن نية إفشال جهود المصالحة الفلسطينية مبيتة لدى فتح وقياداتها ولو بالقتل«قالت فيه 
غزة شقيق الهباش في بيان رسمي بمحاولة قتل أعضاء في لجنة االنتخابات في غزة، وتفجير عبوات في 

  .مقرها عبر إعطائه تعليمات لشخص رهن االعتقال اآلن
  16/6/2012الشرق األوسط، لندن، 

  



  

  

 
 

  

            7ص                                     2534:                العدد16/6/2012 السبت :التاريخ

  "إسرائيل"بفك االرتباط مع  السلطة الفلسطينية تيسير خالد يطالب .6
إلى إعادة بناء العالقات , ب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيندعا تيسير خالد عضو المكت

  .الوطنية وتنفيذ المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني
 كما دعا خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيادة سلطة رام اهللا إلى إعادة النظر في

  .العالقات مع حكومة بنيامين نتنياهو تمهيدا لقطع كافة تلك العالقات
يجب على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن تعيد النظر في كافة العالقات مع الحكومة : "وقال

وتخفيف تلك العالقات تمهيدا لفك االرتباط مع تلك الحكومة من النواحي , اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو
على كل ما تقوم به بحق ) إسرائيل(والتوجه لألمم المتحدة لمحاسبة ,  واالقتصادية واألمنيةالعسكرية

  ".الشعب الفلسطيني
وأكد أن نتنياهو وحكومته ما زالوا لم يغيروا مواقفهم ،وما زال االستيطان في تزايد بالرغم من أنه كان 

واآلن بعد أن , )إسرائيل(الحكومي في في السابق يبرر عدم تصديه للمستوطنين بخوفه على االستقرار 
 عضوا داعما في الكنيست زادت شراسته وقوته بدال من أن يغير موقفه من االستيطان، فقد 94أصبح له 

  .ضاعف حدة االستيطان إلى درجة كبيرة
  15/6/2012فلسطين أون الين، 

  
  طنيةال يخدم القضية الو ونتنياهو بين عباس اللقاء المرتقب: الشعبية الجبهة .7

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى رفض اللقاء الذي يجري اإلعداد لعقده، بين رئيس  :رام اهللا
ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامن نتنياهو، أو أية لقاءات مع ممثلي  الفلسطينية محمود عباس السلطة

  .حكومة االحتالل
ري توظيفها للتغطية على حقيقة سياسات نتنياهو ال تخدم القضية الوطنية، ويج"ورأت أن هذه اللقاءات 

وحكومته في تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي، وعلى الجرائم اليومية التي 
تقترف بحق االرض واالنسان الفلسطيني، والتنكر وادارة الظهر للقانون الدولي واالنساني وقرارات 

  ".الشرعية الدولية ذات الصلة
محاوالت من االحتالل لتضليل "، أن في هذه الدعوات )6|15(د بيان للجبهة الشعبية اليوم الجمعة وأك

الرأي العام المحلي والعربي والدولي والجهاض االدانة الدولية واجراءات المقاطعة الناشئة، التي بدأت 
 آخر فإن هذه اللقاءات تلقي بتبعاتها على االحتالل وسياسات االستيطان والحصار والعدوان، ومن جانب

تستهدف قطع الطريق على التحرك الدولي باتجاه االمم المتحدة ومنظماتها لالعتراف بعضوية دولة 
فلسطين وافشال جهود انهاء االنقسام واستعادة وحدة المواجهة والمقاومة الوطنية لالحتالل واهدافه 

  .التصفوية، كما قال البيان
 16/6/2012قدس برس، 

   
   من أنصارها شمال الخليل22هم أمن السلطة باعتقال  تتحماس .8

 والذين ،إن عدد األسرى السياسيين من أنصارها:" 2012-6-15في بيان الجمعة " حماس"قالت حركة 
 في حملتها المتواصلة في بلدة حلحول قرب الخليل جنوب ،اعتقلتهم األجهزة األمنية في الضفة الغربية

  ."22 ارتفع إلى ،الضفة الغربية
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 ما زالوا يقبعون رهن االعتقال في سجون ،22ونقلت الحركة عن مصادر في البلدة أن المعتقلين الــ 
الذي ينفذ حملةً متدحرجةً في البلدة بالتزامن مع التصريحات المتواترة عن إحراز  "،"األمن الوقائي"جهاز 

  ".أعوام العالق منذ أكثر من خمسة ،تقدمٍ جوهريٍ في ملف المصلحة الفلسطينية
ونفت الحركة أن يكون الجهاز قد أفرج عن أي من المعتقلين في الحملة، مبينةً أنهم جميعاً عرضوا على 

  . يوما20ً أيامٍ و10المحاكم التي قضت بتمديد اعتقالهم لفترات تتراوح بين 
بلدة جراء وذكرت أن الحملة مستمرةٌ منذ مطلع األسبوع الماضي وأن شعوراً بالغضب ينتاب أهالي ال

عمليات االقتحام والتفتيش اليومية التي تنفذها وحداتٌ كبيرةٌ من جهاز الوقائي وتشمل مداهمة منازل 
  ".حماس"األهالي وتفتيشها واعتقال أبنائهم بذريعة انتمائهم لحركة 

 أسرى محررون من سجون االحتالل وأجهزة أمن 10 مواطناً الذين تم اعتقالهم 22ومن بين الـ 
 عماد السعدة وأحمد الجنازرة وعضو البلدية إبراهيم الواوي ومحمد عقل وبالل حنيحن :ة وهمالسلط

وعبد الفتاح عوض ونضال هرماس وإياد النبتيتي وغسان قراجة ومحمد القشقيش الذي سبق أن تعرض 
  .لتعذيبٍ شديد في اعتقاله السابق لدى أجهزة السلطة، وفق بيان حماس

اآلخرون فهم أحمد الجوابرة ورياض عوض وأحمد شعفوط وموسى عوض " 12" أما المعتقلون الـ
وإحسان قراجة وعبد اهللا عوض وسميح األطرش ولؤي عوض ونور جوابرة وعوني أبو زلطة وعبد 

  .المحسن الزماعرة وإبراهيم أبو ريان
  16/6/2012فلسطين أون الين، 

  
  اهيم أبو حجلة االحتالل يعتقل األسير المحرر إبر:  الديمقراطيةالجبهة .9

، عن اعتقال عضو مكتبها السياسي األسير المحرر "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"أعلنت : الخليل
إبراهيم أبو حجلة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، بعد مضي أقل من ثمانية أشهر على اإلفراج عنه 

" قدس برس"في بيان صحفي تلقت " راطيةالديمق"وقال متحدث رسمي باسم  .ضمن صفقة التبادل األخيرة
  ).6|15(نسخة عنه، اليوم الجمعة 

وحذّرت الجبهة الديمقراطية، سلطات االحتالل من المساس بالقيادي أبو حجلة الذي يعاني من عدة 
  .أمراض خلّفتها سنوات االعتقال العشر في السجون اإلسرائيلية

  16/6/2012قدس برس، 
 

  ألمني يعود إلى الواجهةالوضع ا: عين الحلوة مخيم .10
اجتماعا طارئا » لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في المخيم«عقدت : محمد صالح

» لجنة السلم األهلي في المخيم«أمس، خصص للتداول بعد حادثة التفجير الذي استهدف سيارة رئيس 
المعروف (ني أحمد حسن الحاج علي  أمس األول، وما سبقها من جريمة قتل الفلسطي،منصور عزام

أهمية التعاون بين جميع القوى الفلسطينية في المخيم لقطع «وأصدرت بيانا أكدت فيه على ). بوليم
الطريق على أي محاولة لتوتير الوضع األمني فيه أو جره إلى أي اقتتال داخلي يدفع المخيم والجوار 

نظمة التحرير، وقوى التحالف، والقوى اإلسالمية، ضرورة توحد فصائل م«وشدد البيان على . »ثمنه
واللجان الشعبية، في مواجهة محاوالت اإلخالل بأمن المخيم، بعد إنجاز المصالحات بين القيادات 

  .»الفلسطينية، وإزالة الدشم في المخيم
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 من لجنة وعقدت في مجدليون لقاء مع وفد. في المقابل، تابعت النائبة بهية الحريري الوضع في المخيم
عبد مقدح » لجنة المتابعة«وأكد أمين سر . المتابعة الفلسطينية، حيث جرى التداول في التطورات األمنية

وهو قلق واحد . اللقاء حمل هماً واحداً، هو الهاجس األمني الذي حصل داخل مخيم عين الحلوة«أن 
صيدا، ألن أي خلل أمني يحصل وأكدنا حرصنا على األمن واالستقرار في . ومشترك بين المخيم وصيدا

عدم السماح ألي محاولة إلثارة الفتنة في المخيم، «ونقل المقدح عن الحريري تأكيدها . »سيصيب الجميع
وأن مخيم عين الحلوة سيبقى صمام أمان للوحدة الوطنية وللعالقة مع مدينة صيدا . كما في صيدا

جيش اللبناني الوطني يحمي السلم األهلي واألمن ال«وشدد المقدح على أن . »وخاصة مع الجيش اللبناني
ما جرى من حادثين «وأكد عضو اللجنة فؤاد عثمان أن . »واالستقرار في صيدا وفي مخيم عين الحلوة

أمنيين، لن يؤثرا على االستقرار واألمن في المخيم والمصالحات ستستمر حتى يعود المخيم إلى األمن 
  .»واألمان، بالتواصل مع الجوار

ما حصل في المخيم يشير إلى أن «في المخيم، ماهر شبايطة لفت إلى أن » حركة فتح«بدوره أمين سر 
هناك أشخاصاً، أو جهات متضررة مما يحصل من مصالحات فلسطينية فلسطينية، إال أننا سنبقى 

  .»حريصين على المخيم ولن ننجر إلى أي فتنة يريدها األعداء المتضررون من المصالحات
برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر بزيارة » حزب اهللا«لك قام أمس، وفد من قيادة إلى ذ

اللواء صبحي أبو عرب بحضور » األمن الوطني الفلسطيني«مخيم عين الحلوة، حيث عقد لقاء مع قائد 
لن يكون العامل الفلسطيني في البلد «وشدد أبو عرب على أن . إبراهيم الجشي» أنصار اهللا«عضو قيادة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية ستتواصل «، الفتاً إلى أن »إال عامالً إيجابياً ومساعداً على أمن واستقرار البلد
السلم «بدوره الشيخ ضاهر، أكد على . »لما فيه مصلحة لشعبنا في مواجهة المشاريع التي تحاك ضده

أجواء «، مثنيا على »ووعي ومسؤوليةاألهلي ووأد الفتنة، والتعاطي مع الظروف بشكل صحيح وبحكمة 
  .»المصالحة، وإزالة آخر مظاهر التوتر والدشم والمتاريس

  16/6/2012السفير، بيروت، 
  

  إلى العودة للمفاوضات بدون شروط مسبقةموفاز يدعو عباس  شاؤول .11
أن أعلن نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، شاؤول موفاز، زعيم حزب كديما، :  نظير مجلي- تل أبيب

وقال إنه سيلتقي قريبا مع . بين يديه اقتراحا جديدا الستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
وأعرب عن ثقته بأن لقاء كهذا سيعقد أيضا بين . ، لبحث هذا االقتراح)أبو مازن(الرئيس محمود عباس 

  .عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القريب
الشروط «، دعا موفاز الرئيس عباس إلى التخلي عن »كديما« على منبر المؤتمر اآليديولوجي لـومن

وتوجه ). يقصد شرط تجميد البناء في المستوطنات (؛»التي وضعها ولم تجِد نفعا له وال لشعبه وال لشعبنا
 فهذه مصلحة تعال نطلق مفاوضات جادة ومخلصة من أجل تحقيق السالم اآلن قبل غد،«: إليه قائال

  . »مشتركة لنا ولكم
وجدير بالذكر أن موفاز تحدث عن إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وتحفظ على المطلب 

والمفاجئ أن وزير الدولة في . اإلسرائيلي الرسمي ألن تعترف السلطة الفلسطينية بيهودية إسرائيل
ل محاضرة له في معهد هرتمان في القدس، فخال. الحكومة اإلسرائيلية، بيني بيغن، أبدى تحفظا مشابها

: ، قال»هل هو حجة يتذرعون بها أم شرط للسالم؟: االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية«تحت عنوان 
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وأحذر من أنه إذا طرحنا هذا المطلب وسألونا ماذا تعني بالدولة . أنا لست بحاجة لهذا االعتراف«
إذ إننا مختلفون فيما بيننا حول هذه . ة جمة، نحن اليهوداليهودية، سندخل في متاهات وفي خالفات داخلي

  .»المسألة، ولم نتفق بعد على أي دولة يهودية نتحدث
  16/6/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  بيريز طلب من أوباما التدخل الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية":  األوسطالشرق" .12

 في تل أبيب، أمس، أن الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون كشفت مصادر سياسية: نظير مجلي: تل أبيب
بيريس، كان قد طلب من الرئيس األميركي، باراك أوباما، أن يبذل جهدا الستئناف المفاوضات المباشرة، 

وقال بيريس، خالل لقاء ثنائي مع أوباما، الذي سلمه وسام الحرية، إن عملية . من أجل تحقيق السالم
وقال إن إسرائيل تستطيع أن . ا ألن غيابها يتسبب في أجواء توتر خطيرةالسالم يجب أن تتحرك فور

تساهم في تغيير األوضاع في العالم العربي برمته في االتجاه الصحيح، إذا نجحت في التوصل إلى سالم 
  .مع الفلسطينيين

  16/6/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   يستضيف مصعب حسن يوسفمسؤول سابق بالمخابرات اإلسرائيلية:  إسرائيليةمصادر .13
 صعب حسن يوسف، نجل القائد البارز في حركة حماس  أنأكدت مصادر سياسية في تل أبيب: تل أبيب

في الضفة الغربية لم يعتقل، بل يحل ضيفا على صديق له من ضباط المخابرات اإلسرائيلية، وأنه 
وقد ظهر .  الوزراء، بنيامين نتنياهوسيلتقي عددا من القادة السياسيين اإلسرائيليين، بمن في ذلك رئيس

مصعب يوسف على التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي، الليلة قبل الماضية، معلنا أنه يحب إسرائيل، ويرغب 
  .في العيش مواطنا فيها

وفي مطلع األسبوع، حضر مصعب يوسف إلى إسرائيل، فانتشر نبأ في جميع وسائل اإلعالم العبرية 
ولكن تبين أن الضابط الذي كان يشغله في المخابرات وترك الجهاز .  آثارهيقول إنه اعتقل واختفت

، هو الذي أخذه من المطار »كابتن واي«ويعمل اليوم محاميا، غونين بن يتسحاق، الذي كان يلقب باسم 
  .وأسكنه في بيت في منطقة تل أبيب

ياة الكثير من اإلسرائيليين، وقال بن يتسحاق إنه يستضيف مصعب ليس فقط كعميل مهم إلسرائيل أنقذ ح
. وهو يعرف أن صديقه هذا يحتاج اليوم إلى مساعدة، ولذلك قرر الوقوف إلى جانبه. بل يرى فيه صديقا

  .ورفض القول ما هو نوع المساعدة
  16/6/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  بهدوء يخلو حي أولبانا  يهود يقولون إنهم لن مستوطنون .14

 من أسر المستوطنين في الضفة 30بدأ العد التنازلي إلجالء : مايان البيل - )يةالضفة الغرب( -بيت ايل 
  .الغربية المحتلة

كانت المحكمة العليا االسرائيلية قد قالت إن منازلهم مقامة على اراض مملوكة لفلسطينيين وفيما يقترب 
الذي يعيش )  عاما28(يل فتال وقال يوئ .الموعد النهائي إلجالئهم فإنهم يقولون إنهم لن يرحلوا في هدوء
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مع زوجته وثالثة من ابنائه في واحد من خمسة مبان سكنية يتعين على الحكومة إزالتها بحلول االول من 
  .'يجب أن يجروني الى خارج هنا'يوليو على تلة اولبانا في مستوطنة بيت ايل 

لن ندع ' السور كتبوا عليها خارج مساكن المستوطنة اقام مستوطنون مخيم احتجاج وعلقوا الفتة على
  .ودعوا االسرائيليين الى الخروج في مسيرات ضد إجالئهم. 'هدم الحي يمر بهدوء

ووضعت إطارات سيارات على الطريق فيما يبدو لتصنع حاجزا اذا أقدمت القوات االسرائيلية على طرد 
  .المستوطنين

  16/6/2012، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"ة للمهاجرين في  ضد الحملة المعاديعريضة .15
وقَّع سبعون من األكاديميين والفنانين والمثقفين اإلسرائيليين عريضة تندد :  ا ف ب-القدس المحتلة 

التي تقودها الحكومة ضد المهاجرين وأدت الى اعتقال مهاجرين سودانيين » تشويه السمعة«بحملة 
نشرت امس، المسؤولين اإلسرائيليين الى وقف ودعا موقعو العريضة التي . جنوبيين تمهيداً لترحيلهم

  .»حملة تشويه سمعة األجانب وطالبي اللجوء«
وتقول الرسالة الموجهة الى كل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس شمعون بيريز، إن اسرائيل 

ن له حق تملك الحق في بناء جدار على طول الحدود مع مصر لتجنب تسلل المهاجرين اليها وتحديد م
  .»ال هجرة وال مهاجرين غير اخالقية«البقاء في الدولة العبرية، لكن سياسة 

وتوصي الرسالة بالسماح لطالبي اللجوء الذين ال يستطيعون العودة الى بلدانهم، بالحصول على أذون 
وقال جوشوا سوبول، وهو كاتب مسرحي وأحد موقعي العريضة، إلذاعة . بالعمل موقتاً في اسرائيل

  .»األجانب يعاملون كحيوانات برية ويستخدمون كبش فداء«الجيش، إن 
  16/6/2012، الحياة، لندن

 
   بسبب طرد األفارقة وجنوب السودان"إسرائيل" أزمة بين رجال أعمال إسرائيليون يحذرون من .16

ة حذر عدد من رجال األعمال اإلسرائيليين الذين يديرون مصالح تجارية وصناعية في دول: تل أبيب
الماضي، أن التعامل اإلسرائيلي الفظ مع ) أيلول(جنوب السودان، منذ إعالنها دولة في شهر سبتمبر 

  .الالجئين األفارقة واعتقالهم وطردهم بالقوة، يشكل تهديدا للعالقات بين البلدين
الممارسات الوحشية ضد األفارقة «وقال ميخائيل مان، الذي يدير متجرا كبيرا في جوبا، إن 

تصريحات العنصرية المريعة التي يطلقها وزير الداخلية والنواب في الكنيست اإلسرائيلي، تزعزع وال
ولم يستبعد مان أن تؤدي الحقا ألزمة . »الثقة التي تميز عالقات مواطني جنوب السودان بإسرائيل

دان ما ، أن جنوب السو»يديعوت أحرونوت«وأضاف، خالل لقاء مع صحيفة . دبلوماسية بين البلدين
. زالت في بداياتها وتتعرض لتدخالت أجنبية كثيرة وليست في وضع يتيح لها اآلن أن تبادر إلى أزمة

  .ولكن استمرار التصرفات اإلسرائيلية قد تجعلها تغير من حساباتها وتمس بالصداقة بين البلدين
فتش، هجومه على من جانبه، واصل وزير األمن الداخلي في الحكومة اإلسرائيلية، يتسحاق أهرنو

هناك كذبة كبيرة في الحملة اإلسرائيلية اإلعالمية ضد «إن : مخطط طرد الالجئين األفارقة، فقال
وليس لها إال أن تتعامل مع . ففي نهاية المطاف لن تستطيع إسرائيل طرد أكثر من بضعة آالف. األفارقة

وما نفعله . ى أوطانهم في الظروف الحاليةعشرات اآلالف الذين سيبقون فيها، ألنها ال تستطيع إعادتهم إل
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وكشف أن مسؤولين حكوميين . »اليوم عمليا هو تشويه صورة إسرائيل بين األمم بال أي جدوى حقيقية
كثيرين أرسلوا إلى عدد كبير من دول أفريقيا وأوروبا وغيرها ليقنعوها باستيعاب الالجئين األفارقة 

هم عادوا خالي الوفاض ولم يفلحوا في إقناع أحد بقبول ، ولكن»مغريات«وعرضوا على تلك الدول 
  .هؤالء الالجئين

  16/6/2012، الشرق األوسط، لندن
 

  واألولوية للوضع االقتصادي".... التسوية السلمية" نجاح غالبية اإلسرائيليين تستبعد: استطالع .17
ه لن يكون ممكناً التوصل إلى  في المئة من اإلسرائيليين إنهم يؤمنون بأن79قال  : أسعد تلحمي-الناصرة 

 في المئة فقط رأوا أن حل الصراع يجب أن يكون على 13تسوية للصراع مع الفلسطينيين، في مقابل 
 مع 1967 في المئة أن حدود إسرائيل النهائية ستكون حدود عام 53ورأى . رأس سلم أولويات الحكومة

 في المئة إنهم يعتقدون أن 24، بينما قال )ئيلضم الكتل االستيطانية الكبرى إلى تخوم إسرا(تعديالت 
، أي أن تشمل األراضي » من البحر إلى النهر–أرض إسرائيل الكبرى «الحدود يجب أن تكون حدود 

 .1967الفلسطينية المحتلة عام 
أجراه ) شمل المواطنين العرب أيضاً(وجاءت هذه األرقام في استطالع للرأي في أوساط اإلسرائيليين 

الذي يعقد األسبوع المقبل تحت رعاية الرئيس شمعون » مؤتمر نتجه إلى الغد«لمصلحة » داحف«معهد 
بيريز بمشاركة ممثلين عن يهود العالم وشخصيات رفيعة من أرجاء العالم، منها وزير الخارجية 

ايا للبحث في القض«األميركية السابق هنري كيسنجر ورئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، 
الجيوسياسية واالقتصادية والعلمية وغيرها ذات قاسم مشترك هو إيجاد حلول من أجل خلق غد إسرائيلي 

 .، كما جاء في الدعوة»ويهودي وعلمي أفضل
 في المئة 78ينتظر إسرائيل، وقال » غداً طيباً« في المئة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن 63وأعرب 

 في المئة ثقتهم بالديموقراطية اإلسرائيلية، أبدى ربع 57وبينما أبدى . إنهم فخورون بأنهم إسرائيليون
 .المستطلعين خشيتهم من تدهورها

، وأيد ثلثا اإلسرائيليين »الخطر األكبر على إسرائيل« في المئة من اإلسرائيليين إيران 22واعتبر 
لمئة إنه يجب على إسرائيل  في ا16وفيما قال . وجوب التحرك العسكري ضد المشروع النووي اإليراني

 في المئة أن تحرك إسرائيل العسكري 52مواجهة البرنامج النووي اإليراني بوسائل عسكرية، رأى 
 .يجب أن يكون بمشاركة الواليات المتحدة

 في 13 في المئة أن الخطر األكبر للدولة العبرية كامن في الشرخ االجتماعي، و14في المقابل، رأى 
 في المئة عن 42وأعرب .  في المئة في العنف المستشري10نخفاض مستوى التعليم، والمئة رأوه في ا

اعتقادهم بأن القضية األكثر إلحاحاً المستوجب على الحكومة معالجتها هي جسر الفجوات بين شرائح 
  . في المئة فقط إن السالم هو المسألة األكثر إلحاحاً للحل13المجتمع، بينما قال 
التحضير للمؤتمر يسرائيل ميمون إن نتائج االستطالع تعكس حقيقة أن األجندة التي وقال رئيس لجنة 

 االقتصادية، مضيفاً أن الصراع –تعني الجمهور اإلسرائيلي في المقام األول هي القضايا االجتماعية 
ية في ُأبعد عن األضواء ليقين اإلسرائيليين أن ال عملية سالم حقيقية جار« اإلسرائيلي -الفلسطيني 

وزاد أن نتائج االستطالع في . »السنوات األخيرة، ولشعورهم في المقابل بأن األمن الشخصي متوافر
أن يتحركوا أساساً «تشير إلى أن اإلسرائيليين يتوقعون من اليهود في العالم » غد الشعب اليهودي«شأن 
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اإلسرائيليين يريدون «ف أن وأضا. »على الصعيد اإلعالمي والتبرع والنشاط السياسي من أجل إسرائيل
من يهود الشتات أن يكونوا في خدمة إسرائيل من دون التدخل في شؤونها وسياستها، وهذا ال يتماشى 

  .، كما يقول ميمون»مع ما يتوقعه يهود الشتات من أنفسهم
  16/6/2012، الحياة، لندن

  
   ويجرح العشراتة السلمية في الضفة الغربي يقمع مسيرات الجمعة االسرائيلياالحتالل .18

قمعت قوات االحتالل أمس مسيرات الجمعة :  وكاالت– اسامة العيسة - نائل موسى -محافظات 
في مناطق مختلفة وتضامناً مع االسرى في سجون االحتالل، وذلك السلمية ضد الجدار واالستيطان 

ا على األقل بجروح فقد أصيب أحد عشر متظاهر. دى الى اصابة العشرات بجروحأما الغربية، بالضفة 
وقعت أغلب قد و. بين طفيفة ومتوسطة، وعشرات آخرون بحاالت اختناق شديد بالغاز المسيل للدموع

  .اإلصابات في قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا
  16/06/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   أسيراً فلسطينياً مصابين بالسرطان13الموت يهدد حياة  .19

أكد مركز مختص بقضايا األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أن حياة : في رائد ال-غزة 
.  أسيراً يعانون مرض السرطان، مهددة بالخطر، نظراً لتردي أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم العالج13

 يعانون مرض هؤالء االسرىوقال المدير اإلعالمي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض األشقر إن 
  . 2003طان القاتل بمختلف أنواعه، وبعضهم معتقل لدى االحتالل منذ عام السر

 تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر "الشارون"إلى ذلك، أعلن األسرى األطفال في سجن 
يوماً واحداً، بعد موافقة إدارة السجن على تلبية مطالبهم، في أول إضراب يخوضه األسرى القاصرون 

  .الحركة األسيرةفي تاريخ 
  16/06/2012، الخليج، الشارقة

  
  حرية سورية تعني حرية فلسطين : صالحرائد الشيخ  .20

في مظاهرة نظمتها الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، قدم الشيخ : الناصرة من زهير أندراوس
المثلث والنقب  من الجليل و48رائد صالح، رئيس الحركة، تحية إكبار وإجالل وتقدير باسم عرب الـ

والمدن الساحلية والجوالن المحتل إلى كل شهيد في سورية، وأكد أن حرية سورية تعني حرية فلسطين 
وأن حرية دمشق تعني حرية القدس الشريف وأن حرية الجامع األموي تعني حرية المسجد األقصى 

صبرا يا أهلنا في : ح قائالًوتابع الشيخ صال. المبارك وأن حرية كنائس سورية تعني حرية كنيسة القيامة
سورية، إن السالح الذي يقتلكم اآلن هو السالح الذي قتل من شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان وآن 
األوان أن يكسر هذا السالح ألنه ليس سالًحا لتحرير الجوالن وليس سالًحا لتحرير فلسطين بل هو سالح 

 اإلنسان المسلم ونفس اإلنسان الفلسطيني الذي يسعى لقتل اإلرادة في نفس اإلنسان العربي وفي نفس
  .لصناعة فجرٍ كريمٍ لألمة المسلمة وللعالم العربي وللشعب الفلسطيني

  16/06/2012، القدس العربي، لندن
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  تبرعات لدعم الثورة السورية خالل وقفة تضامنية في غزة .21
مع تبرعات دعماً للمعارضة شارك عشرات الفلسطينيين، أمس، في فعالية تضامنية لج: )ب.ف.أ(

وتجمع المشاركون داخل . "التجمع الفلسطيني لنصرة الثورة السورية"السورية في مدينة غزة بدعوة من 
مسجد النور غربي مدينة غزة، حيث تضمنت خطبة صالة الجمعة انتقاداً حاداً للنظام السوري، والدعوة 

  ".لدعم الثورة السورية"
  16/06/2012، الخليج، الشارقة

  
   بين الجيش اللبناني والالجئين الفلسطينيين اشتباك في مخيم نهر البارد .22

شكال حصل بين حاجز من الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد والالجئين الفلسطينيين إتطور : بيروت
شمال لبنان، الى اشتباك مسلح بين الجيش وبعض المسلحين، بعد أن حاول الحاجز توقيف شاب يقود 

 مصادر أمنية الى ان بعض األهالي والمسلحين حاولوا وأشارت. نارية من دون أوراق ثبوتيةدراجة 
التعرض لحاجز الجيش بعد أن قطعوا الطريق، فأطلق عناصر الحاجز النار في الهواء ثم حصل تبادل 

يش استقدم الجعلى إثر ذلك و. وتردد ان أحد الجرحى توفي.  جرحى6اطالق النار أدى الى سقوط نحو 
  . فيما سعت المنظمات الفلسطينية في المخيم الى التهدئة بالتنسيق مع قيادة الجيش،تعزيزات

  16/06/2012، الحياة، لندن
  

  م الفلسطيني فلسطينيين فقدوا وظائفهم بسبب االنقساقضيةتأجيل البت في  .23
غربية إلى أجل غير  أجلت المحكمة الفلسطينية العليا في رام اهللا بالضفة ال:ميرفت صادق -رام اهللا 

مسمى البت في شكاوى قدمها عشرات المعلمين الفلسطينيين الذين فصلوا من وظائفهم منذ بداية االنقسام 
الهيئة المستقلة لحقوق المواطن منذ أربع وكانت . الفلسطيني بسبب اتهامهم باالنتماء إلى حركة حماس

، "عدم توفر شرط السالمة األمنية" يسمى  معلما مفصوال على خلفية ما24 القضية باسم رفعتسنوات 
عبر عشرات المعلمين المفصولين عن قد و. أي عدم موافقة األجهزة األمنية على استمرار توظيفهم

غضبهم أمام مقر المحكمة العليا برام اهللا، وقالوا إن المماطلة في إصدار قرار ينصفهم ويعيدهم إلى 
بط عمل القضاء بمسار الحوارات بين حركتي حماس وحركة وظائفهم سببها سياسي وليس قانونيا، ولر

ولم يتمكن كافة المفصولين الذين تقدر مؤسسة الحق الفلسطينية أعدادهم باآلالف وبينهم أكثر من . فتح
 معلم، من االلتحاق بوظائف تعليم في مدارس خاصة أو االنتظام في العمل بمنظمات غير حكومية 600

من جهته، . رسمي بمنعهم من العمل في كل الجهات الحكومية وغير الحكوميةبسبب ما قالوا إنه قرار 
قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطيني شعوان جبارين إن التأجيل المتكرر للبت في قضية 
. المفصولين يجعل جهاز القضاء محل انتقاد كما أنه يمس مهمة العدالة واإلنصاف المنوطة بهذا الجهاز

ارين قضية الفصل التعسفي من الوظيفة العامة بأنها جريمة ومخالفة للقانون األساسي بسبب ووصف جب
المديرة التنفيذية أما . عدم توفر أسباب مهنية أو قانونية لفصلهم بل االعتماد على أسباب سياسية فقط

لجدل القائم في نه في ظل افقد أشارت إلى أللهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن رندة سنيورة 
 قاضيا حول اختصاصها بالبت في قضية المفصولين أوال، ستتقدم الهيئة 19المحكمة التي تشكلت من 

  .بطلب تشكيل محكمة اختصاص إلنهاء القضية
  15/06/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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  على غزة" مأسسة الحصار"مؤسسة حقوقية تتهم الجهات الدولية المانحة بـ  .24

كز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير أصدره بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لحصار انتقد المر: غزة
مأسسة الحصار واستمرار العقاب الجماعي "دور المنظمات والجهات المانحة الدولية في " بشدة "،غزة

 من "إسرائيل"، وإعفائها "تمويل الحصار واإلغالق"من خالل " المفروض على سكان قطاع غزة
  ".قوة محتلة"ات الملقاة على عاتقها كـالمسؤولي

  15/06/2012، قدس، القدسال
  

  االحتالل يختطف ثالثة صيادين من بحر غزة .25
اختطفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، ثالثة صيادين كانوا على متن قارب : غزة

  .في بحر غزة صغير
  16/06/2012، الغد األردنية

  
   العوجا معبر صناعي لغزة عبر شاحنات سوالرستإدخال  .26

 شاحنات تحمل حوالي 6، أنه تم إدخال 2012-6-15أعلنت السلطات المصرية، ظهر الجمعة : وكاالت
.  البري بوسط سيناءا ألف لتر من السوالر الصناعي إلى قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر العوج280

 شاحنة، حملت 21يلة الماضية إدخال ووفق مسؤول مصري في المعبر، فقد تم على مدار األيام القل
 ألف لتر 100 ألف لتر من السوالر إلى القطاع، وأن هناك شاحنتين أخريين، تقالن أكثر من 70مليونًا و

  .من السوالر، وجارٍ التنسيق إلدخالهما
  15/06/2012، فلسطين أون الين

  
  انفصال عن الضفة وحصار مستمر .. سنوات على الحصارست غزة بعد :تقرير .27

 على قطاع "سرائيلإ" اعوام على الحصار المشدد الذي فرضته 6بمرور :  من المحرر السياسي-القدس 
الحصار البري "على ان " اوتشا" المتحدة لألممكد مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع أغزة ، فقد 

لم تظهر الطاقة "واضاف في تقرير له، ". ماًوالجوي والبحري المفروض على قطاع غزة ال يزال قائ
ونتج المستوى المتزايد . االنتاجية القتصاد غزة أي تعاف مما جعل النمو االقتصادي مؤخراً غير مستدام

 اساساً من تدفق األموال من الخارج وكان مركزاً في قطاعي 2011للنشاط القتصادي اثناء عام 
ع من غزة الى األسواق الدولية في الضفة ائمر على نقل البضويحول الحظر المست. الخدمات والبناء

الغربية واسرائيل، الى جانب القيود الشديدة المفروضة على حرية الوصول الى األراضي الزراعية 
ومياه الصيد، دون النمو المستدام ويديم مستويات البطالة المرتفعة وانعدام األمن الغذائي واالعتماد على 

الى أدت القيود المفروضة على الواردات، بما في ذلك مواد البناء األساسية " كد على انوا". المساعدات
تدهورت نوعية البنية األساسية والخدمات الضرورية، بما " وقال. انتشار األنفاق تحت الحدود مع مصر

اردات  مجاالت الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، بدرجة كبيرة نتيجة للقيود على الوذلكفي 
. وسيزيد الفشل في التعامل مع الفجوات ضعف األوضاع االنسانية للسكان. والنمو السكاني السريع

 لتخفيف الحصار، ال تزال المنظمات الدولية تواجه 2010وبالرغم من االجراءات التي اتخذت في عام 
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سبب النظام المعقد تحديات في االستجابة لمعظم االحتياجات االنسانية الملحة في هذه المجاالت، ب
تعتبر سياسة الفصل بين " واضاف". المفروض من قبل السلطات االسرائيلية للمصادقة على المشروعات

قطاع غزة والضفة الغربية، التي تتضمن فرض قيود شديدة على انتقال البضائع والبشر بين المنطقتين، 
طراف للقانون الدولي االنساني اثناء وأكد التقرير على عدم امتثال جميع األ. مكون رئيسي في الحصار

وتعتبر غزة واحد من أعلى أقاليم العالم . تصعيد الصراع سبب الوفيات واالصابات في صفوف المدنيين
 %34 ان  حين نسمة في كل كيلومتر مربع، في4,500من حيث الكثافة السكانية حيث يقطن اكثر من 

 من %44 ذلك ما يزيد على نصف شبان القطاع ومن قوة العمل في غزة عاطلون عن العمل، بما في
، كان 2011وفي عام .  يحصلون على مساعدات%80أبناء غزة يعانون انعدام األمن الغذائي وحوالي 
، تمت الموافقة على 2010ومنذ حزيران .  تقريًبا%17متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

حاد في الويؤدي النقص . تهم األمم المتحدة للسلطات االسرائيلية البناء من الذين قدمإلعادةمشروعاً  73
 مليون 90 ساعة في اليوم، فيما يلقى نحو 12الوقود والكهرباء الى انقطاع الكهرباء لفترات تصل الى 

من % 90لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر كل يوم، واكثر من 
 من المدارس %85ويعمل . امن لالستخدام البشري بدون معالجة جوفية في غزة غيرمخزون المياه ال

 وحدة سكنية جديدة مطلوبة لتغطية 71,000 ان هناك حوالي  حينفي قطاع غزة بنظام الفترتين، في
 اخرون اثناء العمل 318 مدنًيا فلسطينياً وأصيب 172وقد قتل ما ال يقل عن . احتياجات السكن الحالية

، واثناء هذه الفترة، قتل ما يقرب من 2007االنفاق بين غزة ومصر، منذ تشديد الحصار في عام في 
 على أيدي القوات االسرائيليةـ وقد قتل حوالي ثلثيهم أثناء هجوم 7700أصيب و فلسطيني 2300

قتل من النساء واألطفال وبالمقابل ) 27(% العسكري، وكان أكثر من ربع القتلى "الرصاص المصبوب"
 منهم %40 اخرون في هجمات انطلقت من قطاع غزة، 380 اسرائيليا وأصيب 37، 2007منذ حزيران 

  .مدنيون
  16/06/2012، القدس، القدس

  
   على مستوى العالممقاطعة منتجات المستوطنات تحرز تقدماً: تقرير .28

 الغربية المحتلة بدأت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات االسرائيلية في الضفة: ا ف ب - رام اهللا
 تقدم على مستوى العالم ولكن على الرغم من رمزيتها وجدت هذه الوسيلة السلمية للتعبئة الكثير بإحراز

ورحب رئيس البرلمان االسرائيلي السابق ابراهام بورغ االسبوع الماضي . من المؤيدين والمعارضين
مايو الماضي عزمه وضع عالمات / يار االتحاد االوروبي في ابإعالنفي مقال نشرته صحيفة لوموند 

وبحسب منظمة هيومان رايتس . تميز المنتجات االسرائيلية المصنعة في االراضي الفلسطينية المحتلة
اوروبا تسمح السرائيل بخلط بضائع المستوطنات غير القانونية مع تلك المصنعة داخل "ن إواتش ف

ويشرح بيل فان اسفلد وهو خبير على موقع . "اسرائيل وترسلها الى االسواق االوروبية دون جمرك
بدال من االفصاح بوضوح عن مصدر تلك الصادرات فان اسرائيل تقدم ببساطة الرمز "نه أالمنظمة ب

ومع ذلك فان بعض هذه . وتقع مهمة تحديد بضائع المستوطنات على عائق المستوردين. البريدي للمنشأ
ابريل الماضي، اعلنت / وفي اواخر نيسان. "ت في اسرائيلالسلع عليها رموز خادعة لمقر تلك الشركا

، انها ستوسع 2009اوب البريطانية التي لم تعد تشتري منتجات المستوطنات منذ عام  -سلسلة كو
مقاطعتها للبضائع المصنعة في المستوطنات االسرائيلية لتشمل الشركات التي تستخدم مواد مصنعة في 
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 اعتزامها وضع ملصقات تميز ،مايو/ وب افريقيا والدنمارك في ايارواعلنت كل من جن. المستوطنات
 نيتها ابتداء منتجات المستوطنات، كما واعلنت شبكة ميغروس ثاني اكبر شبكة تجارية في سويسرا ايضاً

 تمييز بضائع المستوطنات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة مع ذكر انها قادمة 2013من عام 
ن أ "سرائيلإ"ويرى عمر البرغوثي وهو قيادي فلسطيني في حركة مقاطعة . طنات اسرائيليةمن مستو

 مشيرا الى . جعلت من المستحيل مقاطعة بضائع المستوطنات لصعوبة تعريفها"سرائيلإ"المشكلة هي ان 
تي حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات تدعو الى مقاطعة الشركات ال"ن إانه لذلك ف

ن المقاطعة لعبت دورا في افالس شركة الكرمل االسرائيلية الرائدة موضحاً أ. "تتعامل مع المستوطنات
 الى خسارة شركات مثل فيوليا والستوم لصفقات تجارية بعد ان شاركتا في باإلضافةفي تصدير الغذاء 

عالقات العامة في لجنة وبحسب دان كاتريفاس مسؤول ال. في القدس) ترامواي(بناء خط القطار الخفيف 
 بالمئة من 1وما يتم تصديره يمثل اقل من ) المستوطنات(ما ينتج في االراضي "  فإنالعمال االسرائيليين

خطوة "ن الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات ليست سوى أ يخشى من هولكن. "الصادرات االسرائيلية
 الى ان هذا هدف مستقبلي لحركة المقاطعة قائال ويشير البرغوثي. "اولى لمقاطعة المنتجات االسرائيلية

كلما قويت حركة المقاطعة في المجاالت االقتصادية والثقافية والرياضية واالكاديمية تصبح عالمة "
  ."اسرائيل بالنسبة للمستهلكين سامة اكثر فاكثر، وهذا سيجعل اسرائيل تخسر حصصا في االسواق الدولية

  16/06/2012، القدس العربي، لندن
  

   لتفعيل دور اإلعالم في تسليط الضوء على قضية األسرى بالسجون اإلسرائيلية دعوات .29
طالبت اللجان الفاعلة في األردن للدفاع عن األسرى والمفقودين األردنيين في :  غادة الشيخ-عمان

وء على المعتقالت اإلسرائيلية مؤخرا بتفعيل دور وسائل اإلعالم المحلية لملف األسرى وتسليط الض
وأثارت تلك المطالبات انتباه مراقبين يقرأون حالة التغطية اإلعالمية األردنية لملف  .معاناتهم وأهاليهم

  .األسرى األردنيين في المعتقالت اإلسرائيلية
في الدور الذي يبذله اإلعالم إزاء ذلك الملف، فضال عن غياب تام " تقاعسا"واعتبر البعض أن هناك 

  .ي تناول هذا الملف ضمن أخبارهلإلعالم الرسمي ف
  16/6/2012، الغد األردنية

  
  ملك األردن يدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى العودة للفاوضات  .30

 أهمية استمرار المجتمع الدولي في مساعدة ، علىعبداهللا الثاني أمسكد ملك األردن أ: )بترا(-لندن
فاوضات وبحث جميع قضايا الوضع النهائي، وصوال إلى الفلسطينيين واإلسرائيليين للعودة إلى طاولة الم

  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط العام 
 في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن بعدد من القيادات جاء ذلك

  .ادية والفكرية واألكاديمية واإلعالمية البريطانيةوالشخصيات السياسية واالقتص
 إلى ضرورة إعادة الزخم للعملية السلمية، وأن ال تشكل المتغيرات والتحوالت في المنطقة الملكولفت 

في ظل الربيع العربي ذريعة إلغفال المجتمع اإلقليمي والدولي لدوره في دعم مساعي السالم، مشيرا 
ية بين المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين، التي استضافها األردن خالل إلى المباحثات االستكشاف
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األشهر الماضية، في سبيل تهيئة الظروف لمساعدة الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وبحث جميع 
  .قضايا الوضع النهائي

  16/6/2012، الغد األردنية
  

  ح لبحث أوضاع مخيم عين الحلوةحزب اهللا يلتقي مسؤول األمن الوطني وقيادات من فت .31
برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر بزيارة مخيم عين » حزب اهللا« قام أمس، وفد من قيادة 

اللواء صبحي أبو عرب بحضور عضو قيادة » األمن الوطني الفلسطيني«الحلوة، حيث عقد لقاء مع قائد 
» منظمة التحرير الفلسطينية«بزيارة مقر قيادة » حزب اهللا«كما قام وفد . إبراهيم الجشي» أنصار اهللا«
وعقد اجتماعا مع أمين سر فصائل المنظمة والحركة في منطقة صيدا محمود . في المخيم» حركة فتح«و

وصدر إثر االجتماع بيان، شدد على . العجوري، بحضور قادة فصائل المنظمة في منطقة صيدا
فلسطينية بأسرع وقت، ورص الصفوف لمواجهة غطرسة ضرورة إتمام الوحدة، وإنجاز المصالحة ال«

درء أي فتنة أو معركة قد يجر إليها المخيم، وضرورة «وأكد البيان على ضرورة . »العدو الصهيوني
  .»الحفاظ على الوفاق الوطني الذي يحفظ السلم األهلي

ن لقاء مع وفد من لجنة وعقدت في مجدليو. في المقابل، تابعت النائبة بهية الحريري الوضع في المخيم
  .المتابعة الفلسطينية، حيث جرى التداول في التطورات األمنية

 16/6/2012، السفير، بيروت
  

  احتاللها للقدس يضفي شرعية على" إسرائيل" يدعو الفاتيكان لعدم عقد أي اتفاق مع المغرب .32
 التي تفيد أن االتفاق المرتقب ، حيال التقارير"انزعاجها الكبير"أعربت الخارجية المغربية عن : الرباط

توقيعه بين الفاتيكان وإسرائيل بشأن القضايا الضريبية والمالية للممتلكات الكنسية في إسرائيل، سيؤدي 
في نهاية المطاف إلى اعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة، وأكدت أن هذا األمر 

ا للقوانين الدولية، وسابقة خطيرة نظرا لما تمثله هذه المدينة المقدسة يعتبر تنازال لصالح االحتالل وانتهاك
  .من مكانة روحية لدى المسلمين والمسيحيين على السواء
ان المملكة المغربية التي يرأس عاهلها ): "6|15(وقال بالغ صادر عن الخارجية المغربية اليوم الجمعة 

منظمة التعاون اإلسالمي، تدعو الفاتيكان لعدم عقد أي الملك محمد السادس لجنة القدس، المنبثقة عن 
كما تطالب المملكة المغربية جميع األطراف . اتفاق يضفي شرعية االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس

بااللتزام بالقرارات األممية التي تؤكد على ضرورة المحافظة على الطابع الخاص لمدينة القدس، وعدم 
ونية، واعتبار اإلجراءات التي من شأنها تغيير هويتها، والمساس بوضعيتها المساس بوضعيتها القان

  ".الحالية الغية
  15/6/2012قدس برس، 

  
  تمول مشروع إنارة طريق الحرير الفلسطيني بالطاقة الشمسيةالخيريةقطر  .33

 مبارك إلى يتوجه المدير التنفيذي للتنمية الدولية في قطر الخيرية محمد:  محمد جمال—القدس المحتلة 
قطاع غزة األحد المقبل للبحث واالطالع على المشاريع التي تنفذها المؤسسة، حسبما كشف مدير قطر 

  .الخيرية باالنابة بمكتب فلسطين جودة الجمل
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إن الجمعية نفذت العديد من المشروعات : وبمناسبة هذه الزيارة، قال الجمل فى تصريحات لـ الشرق
سسات فلسطينية منها الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، أبرزها فى فلسطين بالتعاون مع مؤ

  . مليون ريال1.5مشروع إنارة طريق الحرير الفلسطيني بالطاقة الشمسية بتكلفة بلغت 
 بإغالق الطريق التاريخي الذي يربط 1990وأوضح الجمل إنه بعد قيام االحتالل االسرائيلي في عام 

، أجبرت تلك )رام اهللا، نابلس، حنين(بالشمال )  الخليل-بيت لحم (بية الجنوبية مناطق الضفة الغر
الخطوة حوالي مليون مواطن فلسطيني على استخدام طريق وادي النار، وهو طريق منحدر ومتعرج 
شرقاً، ونتيجة لوقوع العديد من حوادث السير التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين 

ياء، وبعد دراسة االحتياجات األولية بالتنسيق مع بلدية العبيدية ومجلس قروي السواحرة الشرقية األبر
، تقدمت جمعية الطاقة الشمسية والمستدامة ومقرها مدينة رام اهللا بمشروع )محافظة القدس الشريف(

نت قطر الخيرية إضاءة طريق وادي النار جنوب الضفة الغربية بوحدات تعمل بالطاقة الشمسية، وقد تب
فكرة المشروع والتزمت بتوفير التمويل الالزم لتنفيذه، وانطلق المشروع بتجهيز الدراسة الفنية وهي 
األولى في فلسطين لمشروع بهذا الحجم، وبالفعل تم اتمام المرحلة األولى من تنفيذ مشروع إضاءة 

  .طريق وادي النار بالطاقة الشمسية
 16/6/2012الشرق، الدوحة، 

  
 األمن الوطني يبحث عن عناصر من القسام دخلوا مصر إلحداث الفوضى: الشروق المصرية .34

كشفت مصادر أمنية، عن مخطط لضرب االستقرار أثناء جولة اإلعادة في انتخابات : ممدوح حسن
 عنصًرا من كتائب عز الدين القسام عن طريق األنفاق، الرتكاب 23رئاسة الجمهورية، بعد دخول 

  .بية داخل مصر، وإحداث حالة من الفوضى خالل األيام القادمةأعمال إرها
وقد رصد جهاز األمن الوطني عددا من المكالمات الهاتفية بين هؤالء وبعض المنتميين لهم، ثبت أنها 
تتم من داخل مصر، وقد بدأت القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، في نشر العديد من األكمنة الثابتة 

هزة بأحدث األسلحة األوتوماتيكية والدبابات، على الطرق والوديان التي يستخدمها هؤالء والمتحركة، مج
 .لتنفيذ مخططهم، كما تمت االستعانة بعدد من الطائرات المروحية لتحديد األماكن التي يتنقل فيها هؤالء

  15/6/2012الشروق، مصر، 
  

   السرسكألسيراتدعو السلطات اإلسرائيلية لإلفراج عن " العفو الدولية" .35
 دعت منظمة العفو الدولية، السلطات اإلسرائيلية إلى اإلفراج عن االسير محمود : يو بي آي-رام اهللا

  . يوماً من إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله90السرسك، الذي يواجه خطر الموت بعد أكثر من 
دم من قطاع غزة، تحتجزه إسرائيل إن االسير السرسك، العب كرة ق:"وقالت المنظمة في بيان صحافي 

 بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، والذي يسمح لها باحتجاز أفراد من دون تهمة 2009منذ تموز 
  ".أو محاكمة بناًء على معلومات سرية، وهو المعتقل الوحيد الذي تحتجزه بموجب هذا القانون

 مراراً وتكراراً خالل إضرابه عن الطعام، السرسك حرم من الحصول على العالج الطبي"وأضافت أن 
وهو إجراء يرقى إلى مستوى المعاملة الالإنسانية والمهينة بالنسبة إلى شخص على وشك الموت، وفي 

  ".انتهاك إللتزامات إسرائيل الدولية
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السلطات "وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن 
 3اإلسرائيلية لديها فرصة كافية لتوجيه تهمة جنائية معترف بها ضد السرسك وتقديمه للمحاكمة بعد 

سنوات تقريباً في اإلحتجاز لكنها فشلت في ذلك، وقامت بتأكيد أمر اعتقاله بدالً من ذلك بناًء على 
  ".معلومات سرية تم حجبها عنه وعن محاميه

  15/6/2012القدس، القدس، 
  

   المقبلاألسبوععريقات سيلتقي كلينتون : األمريكية الخارجية .36
اعلنت الخارجية االميركية امس الجمعة، ان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب :  ا ف ب-واشنطن 

عريقات سيلتقي االسبوع المقبل في واشنطن وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون، لمحاولة اعادة 
  .عثرة في الشرق االوسطاطالق مفاوضات السالم المت

وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نوالند ان كلينتون التقت في وقت سابق اسحق مولخو المبعوث 
  ".ستلتقي عريقات االسبوع المقبل"الخاص لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو و

نفصلة االربعاء مع كل من نتانياهو واشارت نوالند الى ان وزيرة الخارجية االميركية اجرت محادثات م
  .والرئيس الفلسطيني محمود عباس

بين عباس " هذا كله يرمي الى تشجيعهم على البناء على اساس الرسائل المتبادلة"واضافت المتحدثة 
  .ونتانياهو خالل االسابيع الماضية

  ".طاولة المفاوضاتاننا نحاول تحسين الجو كي نتمكن من تحقيق تقدم بهدف اعادتهم الى "واعلنت 
  15/6/2012القدس، القدس، 

  
   الجئ فلسطيني غادروا سورية إلى األردن200تقدم خدمات أساسية لـ " األونروا" .37

إنها " األونروا"قالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : الدين نادية سعد -عمان 
يني غادروا سورية إلى األردن، بينما تنفذ خطة طوارئ  الجئ فلسط200تقدم الخدمات األساسية لنحو 
  .لعملياتها في األراضي السورية
" األونروا"اجتماع اللجنة االستشارية لـ"إن " الغد"بيتر فورد لـ" األونروا"وقال ممثل المفوض العام لـ

الذين جاؤوا من المقرر عقده في البحر الميت يوم بعد غد االثنين سيبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين 
  ".سورية إلى األردن نتيجة األحداث الدائرة هناك

األونروا تقدم لهؤالء الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات الغذائية، فهناك من التحق "وأضاف أن 
منهم في مدارسها، وانتفع من مراكزها الصحية، بينما يعيش بعضهم في المخيمات التي أنشأتها الحكومة 

  ".قرب الحدود مع سورية، وبالتالي ينتفعون أيضاً من الخدمات التي تقدمها إليهماألردنية 
االجتماع سيتناول مراجعة لعمليات الوكالة، بما فيها العمليات الطارئة، في سورية، "وأوضح بأن 

  ".في الفترة الحالية" األونروا"باعتباره موضوعاً مهماً يشغل 
أعدت "، مشيراً إلى أنها "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريةقلق األونروا الكبير من "وأعرب عن 

وجود ما يقرب من "ونوه إلى ". منذ فترة خطة طوارئ لعملياتها هناك تتركز على التغذية والدعم النقدي
منهم وضعهم صعب ويتلقون المعونات من األغذية  % 80نصف مليون الجئ فلسطيني في سورية، 

  ".والمساعدات النقدية
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ستبحث أيضاً موضوع اإلصالحات اإلدارية داخل الوكالة، والتوقعات " استشارية األونروا"وأشار إلى أن 
المالية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها والعجز المتوقع في الميزانية العامة لهذا العام، والمقدر بنحو 

  . مليون دوالر70
  16/6/2012الغد، عمان، 

  
   ؟"الدولتينحل " في رماد النفخلماذا  .38

  ماجد الشّيخ 
بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس » الرسائل غير التفاوضية«اآلن وبعدما اكتملت مهمة 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، من دون زحزحة عن المواقف المعروفة لدى الطرفين، يبدأ الجانب 
للمستوطنين في الضفة الغربية عامة، والقدس اإلسرائيلي استصدار تشريعات ومنح تسهيالت ودعم مالي 

وتصريحات نتانياهو منذ خطاب بار إيالن وصوالً إلى الدولة » حل الدولتين«الشرقية خاصة، ما يسقط 
، في وحل الوعود الكاذبة إسرائيلياً، والواهمة »الجبن السويسري«، كي ال تبدو مثل »المترابطة«

 عن دعم ولو خطوة فلسطينية واحدة نحو فرض معادلة أو معادالت فلسطينياً، والعاجزة دولياً وإقليمياً
  .جديدة في إدارة الصراع مع االحتالل

وفي ابتعاد غير متوقع عن السياسة الرسمية لحكومة االئتالف الضيقة والموسعة، قال نائب رئيس 
، إنه يتعين )مايو/ ر أيا10(» تايمز أوف إسرائيل«الوزراء دان ميريدور للنسخة اإللكترونية من صحيفة 

على إسرائيل تجميد كل البناء في الضفة الغربية بعيداً من مستوطناتها، مخطّئاً البناء في كل أنحاء 
، معتبراً أنه ما »األكثر ضرراً من جميع األعمال التي نقوم بها بأنفسنا في العالم«المكان، كون ذلك هو 

  .ي عرض يقدَّم إلى الفلسطينيين ليس جاداًدام البناء قائماً في كل مكان في الضفة، فإن أ
واستناداً إلى إشارات من الرئيس األميركي باراك أوباما وسلفه جورج بوش في شأن إمكان تبادل أراض 

بقيادة » الليكود«إسرائيلي، يؤكد ميريدور، وهو عضو مخضرم في حزب –في إطار اتفاق فلسطيني
ات والطاقة الذرية، أن اقتراحه تجميد البناء ال ينطبق نتانياهو، ويشغل أيضا منصب وزير االستخبار

على القدس الشرقية أو الكتل االسـتـيطانية التي تأمل إسرائيل في االحتفاظ بها، كجزء من اتفاق سالم 
  .مع الفلسطينيين
 نحن بحاجة إلى استخدام كل جهودنا وطاقاتنا ومواردنا لمحاولة إضافة هذه الكتل إلى«: وتابع ميريدور

لن تكون على «، مشيراً إلى أن الدولة الفلسطينية »أعتقد أننا في بداية التمكن من القيام بذلك... إسرائيل
ولكن إذا بنينا في كل المكان، . ستكون مختلفة، مع بعض التعويض. مستحيل. 1967طول خطوط 

واعتبر أن . »قالنية، نحن بحاجة إلى سياسة ع)مع الفلسطينيين(حتى لو لم يكن لدينا اتفاق . فسنخسر
» الوهم«الهدوء النسبي الحالي في العالقات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، يمكن أن يمنح اإلسرائيليين 

إنه وضع غير عادي علينا أن . إنه ليس كذلك«. بأن الوضع الراهن يمكن أن يستمر على المدى الطويل
  .»نغيره

من قلب المؤسسة الرسمية الحاكمة، كتب أالن فيليبس في بالتوازي مع هذا الموقف اإلسرائيلي الطالع 
أحداً ال يولي القضية «البريطانية مقاالً عن اليأس من حل الدولتين، جاء فيه أن » ناشيونال«مجلة 

لقد أصبحت تغطية هذه القضية في وسائل اإلعالم العالمية . الفلسطينية اهتماماً كبيراً في هذه األيام
اإلسرائيلية أصبحت -ه المسألة التي كانت القضية المحورية في العالقات األميركيةهذ. روتينية وباهتة
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اآلن مجرد حدث هامشي، بعد أن غطى عليها الملف اإليراني، وتركيز أوباما على إعادة انتخابه من 
  .»دون الدخول في أي اشتباكات جديدة في الشرق األوسط

 خالل مفاوضات كمب ديفيد، عندما وافق على 2000ام وهكذا بين الموقف الذي أعلنه إيهود باراك ع
وبين ما يقوله هذه األيام في شأن . تسليم غالبية الضفة الغربية إلى الفلسطينيين بما فيها مستوطنة بيت إيل

ضم مستوطنات عوفرا وبيت إيل وياعل حتسور إلى السيادة اإلسرائيلية في أي حل مستقبلي، بون شاسع 
النتقال من ضفة إلى أخرى من ضفاف التسوية العتيدة المغدورة، الغادرة بما يسمى من تبدل المواقف وا

بين نهر األردن «: موفاز راهناً، هو ذاك القائل اليوم/باراك الحقيقي حليف نتانياهو. »حل الدولتين«
ج وتلك نقلة نوعية يخطوها زعيم حزب المستقبل، الخار. »والبحر المتوسط ستكون دولة إسرائيل فقط

  .تواً من صفوف حزب العمل المتشظي أحزاباً متناثرة
ومع ذلك، يعلن باراك أنه يعارض مصادرة أراض يملكها فلسطينيون، ومستوطنة هؤلبناة في بيت إيل 

فنحن لسنا في منطقة معزولة، وهذا «مثال على ذلك، حتى ال تتضرر سمعة إسرائيل بحسب تعبيره، 
لكنه ومن ناحية ثانية التفافية، يحدد أن ما يهمه هو . »احة الدوليةاألمر يسبب إلسرائيل ضرراً في الس

 سنة الماضية، ومن يهمه أمر 45مستقبل االستيطان، إذ يتوجب مراجعة ما صنع االستيطان في الـ«
 في المئة من المستوطنين في الضفة الغربية إلى داخل 90 أو 80االتفاق النهائي، فإننا نستطيع أن نعيد 

وضعهم في الكتل االستيطانية التي سيعترف بها العالم، وإن لم نفعل ذلك فإننا سنضر بمكانة إسرائيل و
  .»إسرائيل في العالم
  تفكيك السلطة؟

، 1993عام » عملية السالم«اليوم، يظن يوسي بيلين، المخطط اإلسرائيلي التفاقات أوسلو، التي حركت 
ل غياب أي احتمال إلنشاء دولة فلسطينية، يعتبر أن وفي ظ. أن الوقت حان لتفكيك السلطة الفلسطينية

  .تلك السلطة أصبحت غطاء الستمرار السيطرة اإلسرائيلية على الفلسطينيين
ولكن، هل يمكن أن يقدم عباس على أمر كهذا؟ نادراً ما يدمر أي سياسي سلطته إلثبات رأيه، لكن وقع 

العام العالمي، ستصبح إسرائيل شبيهة بجنوب أفريقيا بنظر الرأي : ذلك الرأي السياسي سيكون قوياً جداً
في فترة الفصل العنصري، وستحكم بلداً خاضعاً قد يحظى مع مرور الوقت بغالبية شعبية في إسرائيل 

  .وفلسطين معاً
ولهذا، يرى بيلين أن فشل حل الدولتين يهدد بتجدد العنف الرهيب، ومن وجهة نظره فإن الخطر هو 

، ومن وجهة نظر الفلسطينيين، فقدان الفرصة إلقامة دولة »يهودية وديموقراطية«دولة فقدان إسرائيل ك
فيما يجادل المنتقدون اإلسرائيليون لعملية االستيطان، بأن حل الدولة الواحدة يهدد إسرائيل كدولة . مستقلة

ن فلسطيني  مليو2.5يهودية وديموقراطية، إذ يقولون إن اإلسرائيليين إذا أخذوا األرض ومنحوا 
وإذا لم يعطوهم حقوقهم، فإنها ستكون نهاية . الجنسية، فإن تلك ستكون نهاية الدولة اليهودية

على هذه الخلفية جاء انتقاد المحلل السياسي اإلسرائيلي عكيفا إلدار ألداء المنظومة  .الديموقراطية
داء الفلسطينيين الذي اعتبره الرسمية في اسرائيل وعجزها عن التعامل مع االستيطان، منتقداً أيضا أ

. ضعيفاً، وعدم اظهارهم ضغطاً كافياً على الحكومة االسرائيلية للوصول الى الحقوق التي يطالبون بها
األزمة حول تلة أولبانا في بيت إيل والهجوم «: االسرائيلية» هآرتس«وكتب في مقال نشرته صحيفة 

القضيتان الجدليتان . ماركي، بينهما شيء مشتركالذي قام به الكولونيل شالوم آينزر على محتج دن
تكشفان نقطة الضعف لدى الحكومة االسرائيلية، وكلتاهما تظهران أن العقل اليهودي لم ينجح في اختراع 
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وانتقد إلدار اداء  .»الصق سحري يمكنه ربط االحتالل والمستوطنات بحقوق اإلنسان والديموقراطية
، على اساس انها ال تقوم بالضغط الكافي على الحكومة االسرائيلية لتغيير القيادة الفلسطينية في رام اهللا

بينما حول اتفاق اوسلو منظمة . سياستها تجاه الفلسطينيين، مفضلة مكاسب بسيطة تحصل عليها اآلن
وحان الوقت لجيل اوسلو من الفلسطينيين ان . التحرير الفلسطينية إلى أداة إلبقاء االحتالل االسرائيلي

عترفوا بفشل الخيار الدبلوماسي، وأن يعلقوا بذالتهم وأن تنهي المنظمة الشرف الذي منحته لنفسها وأن ي
لو أن جيل اإلسرائيليين المؤسس انتظر على «ويخلص إلدار الى أنه . يخرج هذا الجيل إلى الشوارع

 فربما لم نكن نحتفل اآلن حتى يتكرم البريطانيون بالموافقة على االنسحاب،» السلطة اإلسرائيلية«مكاتب 
  .» عاماً من االستقالل64بـ 

وغيَّر جلده عشرات المرات من دون الرسو على بر يبتعد بالمسألة عن » حل الدولتين«هكذا احتضر 
االستيطان، الذي يبقى العقبة األولى واألخيرة لطالئع الصهاينة الذين حققوا حل الدولة الواحدة غير 

فأي أمل بإفاقة جديدة لحل يقيم ... هودية وغير اإلنسانية، دولة ابارتهايد عنصريالديموقراطية، وغير الي
دولة فلسطينية مقطعة األوصال في منطقة تحولت فعليا إلى ما يشبه الجبن السويسري، ومن االستحالة 

فلماذا كل هذا التهافت على . إعادة تجميعها لتبدو مثل طبق كنافة متصل ومتواصل من فوق ومن تحت
؟ وإلى متى هذه المخادعة وذاك التواطؤ بين »حل الدولتين«محاوالت إعادة رميم، أو النفخ في رماد 

  أطراف العملية الغادرة والمغدورة؟
  16/6/2012الحياة، لندن، 

 
   على الالجئين واألونرواالصهيونيةحرب  .39

  برهوم جرايسي
الصهيوني في الواليات المتحدة، والتي تكشفت في األيام األخيرة خيوط المؤامرة التي سوقها اللوبي 

حاكتها أصال النائبة اإلسرائيلية عنات ويلف، وتهدف إلى ضرب الدعم األميركي لوكالة غوث وتشغيل 
، وبهدف أبعد هو حرمان الالجئين من المساعدات اإلنسانية التي كان من "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

رتكب ضد شعبهم بأكمله واحدة من أكبر الجرائم ضد اإلنسانية التي الطبيعي أنهم في غنى عنها، لو لم ت
وكانت النائبة االسرائيلية ويلف قد بادرت إلى استصدار قرار في الكونغرس األميركي، .عرفها التاريخ

، ومن خالل أحد النواب األميركيين الداعمين إلسرائيل والحركة "إيباك"بدعم من اللوبي الصهيوني 
يقضي بإلزام لجنة المساعدات األميركية اشتراط تقديم الدعم السنوي لوكالة األونروا الصهيونية، و

، من دون األبناء واألحفاد، على أن 1948بالحصول سنويا على عدد الالجئين الفلسطينيين منذ العام 
دفعهم تكون هذه الخطوة تمهيدا لمبادرة أخرى، تهدف إلى قطع المساعدات عن األبناء واألحفاد، بهدف 

الالفت للنظر أن هذا القرار تم تمريره بهدوء، ودون أن يلتفت إليه أحد، . إلى التوطن في أماكن اللجوء
اإلسرائيلية، التي قالت أيضا إن وزارة الخارجية األميركية " هآرتس"إلى أن كشفت عنه صحيفة 

وويلف ال تتحرك .سرائيلعارضت مشروع القرار، ورغم ذلك تم إقراره بأغلبية الموالين للصهيونية وإ
حينما كان بزعامة إيهود باراك، وبقيت مع " العمل"في فراغ، بل وصلت إلى الكنيست على الئحة حزب 

باراك بعد االنشقاق، وقيل في حينه إن باراك ذاته، هو من عرض عليها االنخراط في العمل البرلماني، 
التابع " معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي"وقد عملت حتى وصولها إلى البرلمان باحثة في ما يسمى 

وفي السنوات األخيرة، . الصهيونية، ويرأسه مستشار الرئيس األميركي دينس روس-للوكالة اليهودية
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يعتبر هذا المعهد األهم في الحركة الصهيونية، وتتأثر بتقاريره المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، إذ يضع 
ومن يتابع تقارير هذا . يل وأيضا للمنظمات اليهودية في العالمتصورات لبرامج عمل مستقبلية إلسرائ

الحركة الصهيونية، " تقلق"المعهد، منذ أن ظهر في سنوات األلفين األولى، يعرف عمق القضايا التي 
ما يعني أن ويلف لم .، بمواصفاتها اليوم"الدولة: "وتعمل على حلها بهدف اإلبقاء على مشروعها التاريخي

هذا المشروع الخطير إال إذا كانت أيد تحركها من المعهد، وخاصة كبار الخبراء الذي يعملون تبادر إلى 
فهي لم تقتنع برأي واحد من أهم الجنراالت الذين عرفتهم المؤسسة العسكرية في العقدين األخيرين، . فيه

" األونروا"ر عاموس غلعاد، مسؤول القسم السياسي في وزارة الحرب، والذي حذرها من خطورة انهيا
العنوان . بالنسبة إلسرائيل، بل راحت تتلقى الدعم من بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان

األبرز الذي تكشّف لهذه المؤامرة، هو أن الصهيونية تسعى جاهدة إلى ضرب وكالة الغوث، في إطار 
بائسة إلغالق ملف الالجئين من خالل حربها على الشعب الفلسطيني وعلى ماليين الالجئين، في محاولة 

وإذا كان هذا بنظر البعض مجرد خيال صهيوني، فإن السكوت عنه، وعدم . التوطين في أماكن اللجوء
فاليوم، نجحت الصهيونية، وهي تنجح دائما، .مواجهته باألساليب المجدية، قد يؤدي إلى تحوله إلى حقيقة

، ولكن من المؤكد أن أصابع الصهيونية تمتد إلى دول في تمرير قرار كهذا في الكونغرس األميركي
وعلى الرغم من إعالن الوكالة أن المساعدات لم تتراجع . وقنوات دولية أخرى لضرب وكالة الغوث

مؤخرا، فإن نظرية المؤامرة قد تتحول إلى حقيقة في المدى المنظور، خاصة وأن الوكالة تعرضت 
، نظرا لتزايد أعداد الالجئين في دول اللجوء، وفي مخيمات وتتعرض ألزمات مالية تهدد استمرارها

إن مطلب الساعة يتطلب حراكا قياديا فلسطينيا مكثفا على .1967الالجئين في المناطق المحتلة منذ العام 
فصحيح أن وضعية القضية الفلسطينية . الساحة الدولية لمواجهة المؤامرة الصهيونية المتكشفة حديثا

لقد نجحت القيادة الفلسطينية، صيف .لمية تمر بأزمة كبيرة، ولكنها ليست أولى األزماتالداخلية والعا
العام الماضي، في استرداد روح المبادرة على الساحة الدولية، وهذا ما قلب الكثير من األوراق 

ة أدت وال مكان هنا النتقاد التراجع في هذه المبادرة، ألن هناك ظروفا موضوعي. اإلسرائيلية في حينه
إلى هذا، ولكن المجال ما يزال مفتوحا السترداد هذه المبادرة وطرحها من جديد، وهذه المرة من دون 

  .تساهالت
 16/6/2012الغد، عمان، 

  
  " اإلسرائيليين" وإخالء الفلسطينيينإبعاد  .40

  عصام نعمان
كرية وسياسية، ، أهلية وعس”إسرائيلية“ ساعة، كشفت مصادر 48في مفارقة الفتة حدثت في أقل من 

حكومة نتنياهو لم تنِف الحقيقتين المعلنتين، ألن . ” اإلسرائيليين”حقيقتين خطرتين تتناوالن الفلسطينيين و
ية في جيش االحتالل مصدر الحقيقة األولى موثوق، ومصدر الثانية هو قائد المنطقة المركز

، مفادها أن سلطات ”إسرائيل”فرد فيلحماية ال” موكيد“الحقيقة األولى كشفتها مؤسسة  .”اإلسرائيلي“
االحتالل سحبت حقوق اإلقامة من نحو ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية من العام 

كشف هذه الحقيقة جاء متزامناً مع إقرار مجلس الشيوخ األمريكي تعديالً  . 1994 ولغاية العام 1967
 والجيلين الثالث والرابع، تمهيداً لتبديد 1948ين من العام لقانونٍ يفرض التفرقة بين الالجئين الفلسطيني
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كل ذلك في وقت أوغلت سلطات االحتالل في توسيع سياسة االستيطان بهدم بيوت . حق العودة 
  .الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية بدعوى افتقارها إلى تراخيص 

 اإلبعاد أعلى من الرقم المعلن عنه رسمياً، ألن العدد الفعلي للفلسطينيين المتضررين من إجراءات
رئيس الفريق القانوني . عائالت بكاملها أجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب اإلقامة من أحد أفرادها 

 عاماً تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي عبر 27إيدو بلوم قال إن السياسة التي انتهجت طوال ” موكيد“في 
  .” تقليل عدد السكان المحليين بسحب حقوق إقامتهم عبر إجراء إداريقيام القوة المحتلة ب“

في سياق موازٍ، أقرت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ األمريكي تعديالً على قانون المساعدات 
التعديل ينص على . لتبديد حق العودة لالجئين الفلسطينيين ” اإلسرائيلي“الخارجية تجاوباً مع الجهد 

، إضافة إلى تحديد )األنروا(ين الذين يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل الالجئين تصنيف الالجئ
  .” إذا أراد الفلسطينيون حل الدولتين، فال يمكن لألنروا مواصلة تضخيم عددهم“السبب؟ ألنه . أعدادهم 

اذا يضير حل الدولتين، فم” اختاروا“السبب المعلن غير صحيح وغير منطقي، مادام الفلسطينيون قد 
تناسلهم يسكنون أو يرغبون في العودة إلى أماكن ” تضخيم“إذا ما كان الالجئون المشكو من ” إسرائيل“

  إقامتهم األصلية في قطاع غزة والضفة؟
وال تريد بالتالي عودة الفلسطينيين إلى القدس والضفة ” حل الدولتين“ترفض ” إسرائيل“الحقيقة أن 

امج استيطان واسع، ترفض حكومة نتنياهو وقفه رغم مطالبات اللجنة الغربية اللتين تتعرضان لبرن
  .الرباعية الدولية 

الجانب األخطر في الموضوع يتعلق بتوقيته، فلماذا اتخذ مجلس الشيوخ األمريكي اآلن قراره الخطر 
معلوم أن تشرين الثاني المقبل؟ من ال/بتصنيف الالجئين قبل موعد االنتخابات الرئاسية في مطلع نوفمبر

مجلس الشيوخ يسيطر عليه الديمقراطيون، أي حزب الرئيس أوباما، فهل يعقل أن يتخذوا مثل هذا القرار 
من دون موافقته؟ ما داموا قد فعلوا، وبموافقة أوباما، فمعنى ذلك أن األخبار التي ترددت مؤخراً عن 

قد انتهى، صحيحة، وأن ذلك ” الدولتينحل “، أن ”إيباك“تأكيد الرئيس األمريكي لزعماء اللوبي اليهودي 
  .كان شرطاً لضمان تأييد اليهود األمريكيين له في انتخابات الرئاسة 

المفارقة الالفتة أن الترتيبات القائمة إلبعاد الفلسطينيين عن وطنهم تزامنت مع ترتيبات جارية إلخالء 
الجنرال آدم ” اإلسرائيلي“ي جيش االحتالل من تل أبيب، فقد أعلن قائد المنطقة المركزية ف” اإلسرائيليين“

قد تخلي جميع سكان مدينة تل أبيب في حال ضربها بالصواريخ، ال سيما إذا ” إسرائيل“زوسمان، أن 
ومن المعلوم أن الجنرال زوسمان هو أيضاً . كانت هذه الصواريخ مجهزة برؤوس حربية غير تقليدية 

التي تشمل تل أبيب وضواحيها، كما تشمل السهل الساحلي ” غوش دان“قائد الجبهة الداخلية في منطقة 
  . كيلومترات 10 كيلومتراً وعرض نحو 90بين يافا وحيفا بطول نحو 

، وقبلها األمريكية، من ”اإلسرائيلية“تصريحات الجنرال زوسمان تزامنت بدورها مع ازدياد المخاوف 
بحسب ” يا وانتقالها إلى يد منظمات إرهابيةاحتمال وقوع أسلحة كيماوية في قبضة المتمردين في سور“

سيطرتها األحد الماضي على “، خصوصاً بعد إعالن المعارضة )2012-6-11(” معاريف“صحيفة 
  .” قاعدة لسالح الجو السوري في مدينة حمص تشمل صواريخ مضادة للطائرات ووسائل قتالية أخرى

نع نائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء يائير نافيه تكذيب خبر السيطرة على القاعدة الجوية الحقاً لم يم
ال “من التعقيب قائالً، إن سوريا تملك أكبر ترسانة لألسلحة الكيماوية في منطقة الشرق األوسط، وإنه 

  .” إن تغمض عينيها عنها ولو للحظة واحدة” إسرائيل”يجوز ل
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، ”منظمات إرهابية“كيماوية سورية إلى من تسريب صواريخ ” اإلسرائيليين“مخاوف القادة العسكريين 
المقرونة بتسريب ترتيبات عن إخالء تل أبيب من سكانها في حال قصفها بصواريخ ذات رؤوس غير 
تقليدية، أي كيماوية أو جرثومية، وجدت أصداء لها في عواصم القرار، وأثارت بدورها مخاوف مضادة 

 يكون وراء تسريب هذه األخبار والترتيبات خطة ذلك أن بعض المحللين العسكريين تخوفوا من أن. 
لتسديد ضربة جوية وصاروخية خاطفة لسوريا هدفها تدمير ما تيسر من قواعدها ” إسرائيل“لدى 

  .ومخازنها ووسائل قوتها الجوية والصاروخية بدعوى الحؤول دون سقوطها بأيدي المنظمات اإلرهابية 
بضرب سوريا ” إسرائيل“لعسكريين تشاؤمهم، إذ استبعدوا قيام محللون سياسيون لم يشاطروا المحللين ا

األول، معارضة إدارة أوباما لخطوة بالغة الخطورة والتداعيات عشية انتخابات : في هذه اآلونة لسببين
  .الثاني، التخوف من ردود الفعل الثأرية التي قد تصدر عن سوريا وإيران والمقاومة اللبنانية . الرئاسة 
عن ترتيباتها األمنية بشأن إخالء تل أبيب من ” إسرائيل“غالب لدى المحللين السياسيين أن إعالن الرأي ال

، إن هو إالّ لون من ألوان ضغوط ”منظمات إرهابية“سكانها، والخوف من تسريب صواريخ كيماوية إلى 
ة من جهة، وتقرير المتصاعدة على الواليات المتحدة للحصول على مزيد من األسلحة المتطور” إسرائيل“

  .  مزيد من العقوبات على سوريا وإيران من جهة أخرى 
 .هذه التفسيرات السياسية ال تبدد تلك المخاوف واالحتماالت العسكرية 

 16/6/2012الخليج، الشارقة، 
 

 حذارِ من باراك يا بيبي .41
 يوئيل ماركوس

 أما االول فوصف حقيقة انتخابه .شيء عجيب يحدث بين رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي
وأما . ، لكن هذا اليوم الجديد انتهى بعد أقل من سنتين بهزيمة مخزية"فجر يوم جديد"في تواضع على أنه 

وكان القاسم . اآلخر الذي يتحدث االنجليزية األميركية فهزم هو ايضا مرة من باراك واخرى من شارون
لكن القليل الذي يمكن .  ان يرثا جيل القادة الذين انشأوا الدولةالمشترك بينهما أنهما ورثا أو طمحا الى

 .ان نقوله هو انه ال أحد منهما بلغ الى ان يكون مثل بن غوريون أو بيغن
فقد . صيغ بيبي وباراك من المادة نفسها ولم يأت ال هذا وال ذاك بالخالص الذي وعدا شعب اسرائيل به

وليس صدفة ان أمينات سر باراك في هيئة القيادة العامة . هماكانت هذه النعل أكبر كثيرا من تبجح
الذي ينظر الى صورة سلوك باراك مع رئيس هيئة اركانه ). اختصار نابليون" (نابو"ألصقن به لقب 

غابي اشكنازي والى الدسائس في مكتبه والوثائق وأشرطة التسجيل التي اختفت يجب ان يتجه الى 
 .ئة االركان العامة الى رئاسة الوزراءماضي باراك وانتقاله من هي

الذي وقف الى جانبه في كل ? شكيد، رئيس مكتب باراك وصديقه منذ سنين طويلة ? كان حاييم مندل 
هو الذي كتب اليه رسالة شخصية أليمة عن سلوكه الذي يثير االشمئزاز، ? حال حتى في قضية تسالم 
 بدأت فسيشتاقون الى نتنياهو فضال عن انه لن يكون اذا استمررت كما: "وجاء فيها في جملة ما جاء

وسيكون … قد أحدثت كالعادة مستوى توقعات عاليا جدا غير ممكن تقريبا: وتذكر جيدا ما أقول… تغيير
يا ايهود أنت ال تُظهر زعامة بل توحي بالشعور بالمطاردة … مقدار خيبة األمل كمقدار التوقعات

 .يمكن ان تُكتب اليوم ايضاوكانت هذه الرسالة ". واالسفاف



  

  

 
 

  

            27ص                                     2534:                العدد16/6/2012 السبت :التاريخ

. ليس صدفة ان باراك بعد ان هزم إذ كان رئيسا للوزراء لم يعد يعتد به مرشحا ليكون في المحل االول
وسافر الى خارج البالد ليجمع لبيته وعاد غير مختار لما يعرفه أكثر من كل شيء وهو منصب وزير 

 .تغيرلم ت" الذهن األعلى"الدفاع، لكن خصيصته باعتباره 
فبيبي يرتفع الى أعلى باعتباره زعيما منتخبا سليم العقل . وتعلم بيبي من أخطائه أكثر مما فعل باراك

فهو بخالف الماضي ال يستل مبادرات فارغة من . ومتزنا اذا قسناه بما يحدث في الدول المجاورة
ب ذو هفوات وقال ويصعب ان نصدق كيف أصبح الرجل الذي لقبه قادة العالم بأنه كاذ. المضمون

االلمانية " بيلد"وفي " تايم"فقد نجح في مجلة . االسرائيليون انه جبان، قد أصبح رويدا رويدا نجما تقريبا
ايضا ان يقنعهم بأن الفلسطينيين هم المذنبون فيما ال يحدث في مجال السالم، بل ان دوال كالسعودية 

 .لمتطرفة في حزبه ومن خارجهوجاراتها تراه زعيما سليم العقل يكف جماح القوى ا
وهو . ما يزال اآلن باعتباره رئيس أكبر حكومة في تاريخنا لم يفطم نفسه عن تملق المتطرفين في حزبه

 شقة في بيت إيل، لكنه يتيح 800في الحقيقة يعرض مقترحات هاذية مثل نشر بيوت االولبانه وبناء 
 دقيق بين ما يلتزم به وبين ما بدأ يدرك انه لن وهو يحافظ على خط. استعمال القوة على شباب التالل

وال شك في انه قوي في . ويجري على بيبي ما يشبه التحول السياسي لرجل الوسط. يمر في أميركا
 .الساحة السياسية الداخلية واذا استمر االمر كذلك فلربما تصبح زوجته سارة حبيبة الشعب ايضا

بيبي وباراك لقضية القافلة البحرية ال يأتي بجديد لم نعرفه من ان تقرير مراقب الدولة عن اسلوب عالج 
هل من اجل هذا ". ليس واضحا أي قرارات تم اتخاذها بين بيبي وباراك وهل تم اتخاذها"وهو يقول . قبل

كان يجب ان ننتظر كل هذا الوقت الطويل؟ يعلم الجميع انه حدث فشل هنا في التقدير وان بيبي وباراك 
وعندنا في االثناء رئيس وزراء مع أكثرية ضخمة ووزير دفاع يتولى االمور ما . ين عنهكانا مسؤول

 .شاء
ان باراك مقضي عليه من ناحية سياسية، لكنه وزير دفاع ممتاز ويريد ناس كثيرون ان يروه في هذا 

وفي استطالع . المنصب في كل حكومة تنشأ، ال زعيما وال رئيس حكومة في أي حال من االحوال
 في المائة يريدون ان يروه وزير 48وجد ان " صوت الجيش االسرائيلي"للرأي نشر هذا االسبوع في 

 .دفاع باعتباره معينا شخصيا من بيبي فقط
برغم ان بيبي وباراك يحافظان في الظاهر على عالقة زوجية متينة، ينبغي ان نأخذ في الحسبان الكارثة 

وباراك الذي يدخل ويخرج من لقاءات . عسكرية أكبر منا في ايرانالباهظة التي قد تجلبها علينا عملية 
الذي لن يجد بعده " االمر العظيم"سرية يثير الشك في أنه يعمل من تحت أمواج الرادار استعدادا لـ 

وهذا مكان ان نقترح على بيبي برغم هذه العالقة . مراقبا للدولة حوله يحقق فيما حدث وكيف حدث
  .حذارِ من ايهود باراك: ولنا لهالزوجية الرائعة ق
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