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   إلى غزةبحار ويواصل اإل اإلسرائيلييتحدى االحتالل" أسطول الحرية" .1

 الـذي   "أسطول الحرية "السفن السبع التي تشكل     أن  ،   أ ف ب    نقالً عن وكالة   29/5/2010 الحياة،   ذكرت
أرجأت أمس إبحارها الذي كان مقرراً أمس بعدما التقت فـي           ،ى قطاع غزة المحاصر   يحمل مساعدات إل  

  ."ألسباب فنية"المياه الدولية قبالة جزيرة قبرص، إلى اليوم 
وقالت المنسقة المشاركة في الحملة اودري بومس إن السفن قررت التجمع في المياه الدولية قبالة قبرص                

ة القبرصية المنظمين بأنها ال تريد أن تنطلق السفن من أحد مرافئها،            بعد ظهر أمس، بعدما أبلغت الحكوم     
إسرائيل تقول إنها ستوقفنا وقد يكون األمر مجـرد         "وأضافت أن   . "لكنني أتصور أنها تتعرض لضغوط    "

  . "ننوي الوصول إلى القطاع والبقاء فيه يومين. تهديدات
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، موضحة أنها لم تتلـق      "دم المصالح الحيوية للبالد   ال تخ "وقالت وزارة اإلعالم القبرصية إن هذه المهمة        
إال أنها أوضـحت أن الناشـطين يـستخدمون         . أي طلب رسمي من السلطة الفلسطينية لمساعدة إنسانية       

  .قبرص كنقطة عبور والتقاء
وكانـت غريتـا    .  باعتراض السفن  "إسرائيل"إلى ضبط النفس بعدما هددت       األمم المتحدة دعت   إلى ذلك 

مـن حقنـا    " الهادفة إلى كسر الحصار عن القطاع قالـت إن           "غزة الحرة "ى منظمات حملة    بيرلين إحد 
الوجود الوحيد غير القانوني في المنطقة      "وأضافت أن   . "اإلبحار في المياه الدولية للوصول الى مياه غزة       

  ." غزةوأسطول الحرية سيصل في الموعد المحدد إلى قطاع... هو إسرائيل
 عـضو الحملـة    أن"وكـاالت " و رائد الفي نقالً عن مراسلها  غزة من   29/5/2010 الخلـيج،    وأضافت

 من المتضامنين على متن     750 إن أكثر من     ، قال األوروبية لكسر الحصار إحدى الجهات المنظمة للحملة      
يهددون باالعتصام في البحر وخوض إضراب مفتوح عن الطعـام، فـي حـال قامـت                الحرية  أسطول  

وأشار إلى أن المتضامنين سيقيدون أنفـسهم   . بمنعهم من الوصول إلى قطاع غزة        "اإلسرائيلية"السلطات  
  .بسالسل في السفن من أجل منع القوات اإلسرائيلية من اعتقالهم 

  
   ينفي أبو ردينهو...  لم تعد شريكا للسالم"إسرائيل"عباس ابلغ ميتشل بان  :زكي .2

عباس زكي عـضو    ، أن    وليد عوض  ن مراسلها  نقالً ع  رام اهللا  من   29/5/2010القدس العربي،   ذكرت  
ـ      الجمعة بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلـغ        ' القدس العربي 'اللجنة المركزية لحركة فتح كشف ل

المبعوث االمريكي للسالم جورج ميتشل بأن اسرائيل في ظل قيادة بنيامين نتنياهو لم تعد شريكا للـسالم                 
  .في المفاوضات هي واشنطنمع الفلسطينيين وان شريكهم الحقيقي 

ـ    االسرائيليون لم يعودوا شريكا للسالم بقدر ما       ' الرئيس قال لميتشل  ' القدس العربي 'واضاف زكي قائال ل
  .'انتم شركاء للسالم بسبب تبنيكم المفاوضات ورعايتها

 واوضح زكي بان عباس طلب من ميتشل ان يقدم ما لديه من طروحات امريكية لتحقيق السالم، وعـدم                 
، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني يتفاوض حاليا مع واشنطن ولـيس تـل              اإلسرائيليةانتظار الطروحات   

  .ابيب
ـ   الجمعة بان هناك اجتماعا مشتركا للجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذيـة           ' القدس العربي 'وكشف زكي ل

لى صعيد المفاوضات غيـر     لمنظمة التحرير غدا االحد برئاسة عباس الطالعهم على اخر التطورات ع          
  .المباشرة

وبشأن النقطة التي وصلت اليها المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت قبل اسابيع برعاية ميتشل قـال                 
، موضحا بأن عباس سيطلعهم خالل اجتمـاع االحـد علـى            'هناك بحث لموضوع الحدود واالمن    'زكي  

  .النتيجة التي وصلت اليها
 9مشترك للمركزية والتنفيذية االحد سيبحث في زيارة عباس لواشنطن في واوضح زكي بان االجتماع ال

   .الشهر القادم
الناطق باسم الرئاسة ، أن جاكرتا من 29/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وأضافت 

بلغ نبيل أبو ردينه نفى ما ورد في وسائل اإلعالم على لسان عباس زكي أن الرئيس محمود عباس أ
 .جورج ميشيل أن إسرائيل لم تعد شريكا للسالم

وقال، إن هذا الكالم غير صحيح على اإلطالق، كما ال يحق ألحد التحدث باسم الرئيس سوى الناطق 
وأية تصريحات تصدر باسم أي مسؤول . الرسمي وما يصدر عن وكالة اإلنباء الفلسطينية وفا الرسمية

 .بل عن رأي المتحدث الشخصيعباس  موقف  ال تعبر عنعباسفلسطيني على لسان 
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   المجتمع الدولي إلى حماية األسرىويدعو" قانون شاليط "على "الكنيست"بحر يدين مصادقة  .3
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على ما يـسمى              . دان د 

تمع الدولي إلى التدخل من أجل حماية األسرى في سـجون           بالقراءة التمهيدية، داعياً المج   " قانون شاليط "
  . االحتالل من وحشية الهجمة والسياسات اإلسرائيلية العنصرية

على أن يعامل األسرى في سجون االحتالل كما يعامل شاليط، ويقضي بحرمـانهم             " قانون شاليط "وينص  
غرفهم وعدم تمكينهم من شـراء      من زيارة ذويهم ومنع الصليب األحمر من رؤيتهم وسحب التلفاز من            
  . احتياجاتهم والتضييق عليهم بحجة أن شاليط يعاني من مثل هذه الظروف

، أن القانون اإلسرائيلي الجديد يشكل مخالفة صريحة        2010-5-28وأكد بحر في بيان صحفي، الجمعة       
على أن هذا القانون يـدخل      لكل االتفاقات والقوانين الدولية واإلنسانية، ومن بينها اتفاقيات جنيف، مشددا           

في إطار منظومة القوانين العنصرية التي يستحدثها االحتالل من أجل استباحة الحقوق وطمس الوجـود               
  . الفلسطيني في مختلف المجاالت

ودعا إلى تكاتف وطني وعربي وإسالمي لنصرة األسرى والوقوف إلى جانبهم في محنـتهم الراهنـة،                
فلسطينية والعربية واإلسالمية مع األسرى يجب أن تخـرج عـن اإلطـار             مؤكدا أن فعاليات التضامن ال    

  . التقليدي الموسمي، وأن تأخذ طابعا استراتيجيا دائما
  29/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  القانون الدولي أساس التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: عريقات .4

ائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، رئيس د.أكد د:  يوسف الشايب-رام اهللا 
 .الفلسطينية أن المحادثات التقريبية تهدف إلى إيجاد ركائز وأسس لحل كافة قضايا الوضع النهائي

وأضاف عقب لقائه أمس، في أريحا، القنصل األميركي العام دانيال روبنستين وممثل النرويج لدى 
ة، أن أقصر الطرق لألمن والسالم واالستقرار يتمثل في السلطة الفلسطينية تور وينسالند، كال على حد

 وأن 1967إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران العام 
  .الحديث عن الحلول المرحلية واالنتقالية غير وارد على اإلطالق

ائق، وأن استمرارها في محاولة فرض الحقائق وأشار الى أن الحكومة اإلسرائيلية تُدرك تماماً هذه الحق
على األرض والمستوطنات واإلمالءات لن تخلق حقاً ولن تنشأ التزاماً، مؤكدا أن القانون الدولي يعتبر 
األساس الوحيد لصناعة السالم، وال يمكن إلسرائيل أو لغيرها من الدول أن تكون فوق القانون الدولي، 

  .ية أمام تحقيق السالم الشامل والعادل والدائم في المنطقةإذ يعتبر ذلك العقبة الرئيس
  29/5/2010الغد، األردن، 

  
  زيارة عباس إلى أمريكا غير مرتبطة بالمفاوضات وقافلة الحرية ندعمها: األحمد .5

عزام األحمد أن القيادة " فتح"أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
يتابعان باهتمام بالغ مسيرة قافلة الحرية المتجهة إلى قطاع غزة ويدعمانها، "طينية وحركة فتحالفلس

  .وأعرب عن أمله في أن تتمكن من الوصول إلى قطاع غزة
أي عالقة للزيارة المرتقبة للرئيس " قدس برس"على صعيد آخر نفى األحمد في تصريحات خاصة لـ 

دعوة : " غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقالمحمود عباس إلى واشنطن بالمفاوضات
الرئيس األمريكي باراك أوباما للرئيس محمود عباس لزيارة واشنطن هي دعوة روتينية غير مرتبطة 
بمحادثات التقارب الجارية بيننا وبين اإلسرائيليين عبر األمريكيين، وهي زيارة تأتي لتأكيد الجانب 

 تتحمل أمريكا المسؤولية في مباحثات التقارب بالضغط على إسرائيل، وأيضا لبحث الفلسطيني على أن
 اإلسرائيلية سواء تعلق األمر بالمساعدات المالية التي تقدمها اإلدارة -العالقات الثنائية الفلسطينية 
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ود أي نية لقمة ونفى األحمد وج ".األمريكية للفلسطينيين أو التأكيد على االلتزام األمريكي بحل الدولتين
  .بين عباس ونتنياهو في واشنطن

  28/5/2010قدس برس، 
  

    ألي محاولة جادة لتحقيق المصالحةجاهزة فتح: شعث .6
 على اسـتحالة    أمس نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية            أكد: رام اهللا 

 التـي تمـارس سياسـة       ،حكومة نتنياهو حدوث أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة بسبب عدم جدية           
 موضـحا الموقـف     ، وتوسيع االستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غـزة        األراضيمصادرة وسرقة   

 نضال الشعب الفلسطيني غيـر العنيـف وبنـاء          إلىومشيرا  , الفلسطيني من المفاوضات غير المباشرة      
 شعث صمود الشعب الفلسطيني      وأكد .لمستقلة الدولة الفلسطينية ا   وإقامة االحتالل   إلنهاء ،مؤسسات الدولة 

 إلنهـاء  مطالبا بممارسة ضغط حقيقي عليها       إسرائيل، سالم حقيقي مع     إلى وسعيه للوصول    أرضه،على  
 محاولة جادة لتحقيق المـصالحة      ألي جاهزية حركة فتح     إلى  وأشار .احتاللها وااللتزام بمتطلبات السالم   

  . وعدم خشيتها من أي انتخابات قادمة،ها لاألولى األولويةالوطنية التي تشكل 
 29/5/2010الحياة الجديدة، 

  
   في االنتخابات المحلية الفلسطينية"الخيول الرابحة"الفصائل تتسابق على  .7

تشهد حركة فتح جدالً داخلياً في شأن اختيار مرشحيها وخريطة التحالفات التي :  محمد يونس-رام اهللا 
إذ ظهرت تيارات في في الضفة  يوليو/ تموز/17ية التي ستجري في  في االنتخابات المحلستعقدها،

ففي . الحركة في بعض المواقع تتمحور حول أسماء مرشحين من الحركة أو من المستقلين القريبين منها
 بين ترشيح غسان الشكعة الرئيس "فتح"مدينة نابلس، وهي واحدة من أكبر مدن الضفة، ينقسم مؤيدو 

  .زير التعليم العالي السابق منذر صالحالسابق للبلدية وو
 أعضاءها بالعمل على البحث عن مرشحين ذوي فرص عالية في هذه "فتح"وكلفت اللجنة المركزية لـ 

االنتخابات التي تعد حاسمة في إعادة الحركة إلى الواجهة بعدما خسرت االنتخابات التشريعية السابقة 
اء من الحركة بمنافسة بعضهم بعضاً كما جرى في وقررت اللجنة عدم السماح ألعض. 2006عام 

 عن الخيول "فتح"وتبحث  ."حماس"االنتخابات التشريعية، وهو االمر الذي كان من أسباب الهزيمة أمام 
الرابحة في السباق االنتخابي، مثل شخصيات ذات وزن عائلي ومهني وسياسي، حتى أنها تتجه في 

قلة من ذوي التأثير العائلي الكبير، خصوصاً في مدينة الخليل بعض الدوائر إلى استقطاب شخصيات مست
وتحاول كذلك استقطاب فصائل المنظمة  .التي تحظى فيها العشائر بوزن أكبر بكثير من أوزان الفصائل

في تحالفات في مختلف المواقع، وهي نجحت في إقناع عدد من الفصائل في االشتراك بقوائم تحالف، 
 التي ترى في "المبادرة الوطنية" و "حزب الشعب" و "الجبهة الشعبية"ناع فصائل مثل لكنها لم تنجح في إق

  . في بعض المواقع مثل مدينة رام اهللا"فتح"نفسها القدرة على تشكيل قوائم منافسة لقوائم 
ي أجريت  بقيادة الناشطة جانيت ميخائيل فاز في االنتخابات السابقة الت"الجبهة الشعبية"وكان تحالفاً شكلته 

 إن ميخائيل تجري اتصاالت لتشكيل "الحياة"وقالت مصادر مطلعة لـ . لبلدية رام اهللا قبل أربع سنوات
 الجاري "فتح" وعدداً من المستقلين المهنيين لمنافسة قائمة "حزب الشعب" و "الجبهة الشعبية"قائمة تضم 

 وضعها في كل منطقة، خصوصاً أنها  لخصوصية"فتح"وستخضع الفصائل الثالثة تحالفاتها مع  .تشكيلها
 بسام الصالحي إن "حزب الشعب"وقال األمين العام لـ .  في كثير من المواقع المهمة"فتح"ال تسلم بقيادة 

تشكيل قوائم باسم المنظمة يكرس مبدأ المحاصصة ويلغي التعددية والتنوع، لذلك يجب ان تخضع "
  ."ا الموقع وليس التفاق عام بين فصائل المنظمةالتحالفات والمنافسة في كل موقع لخصوصية هذ

  29/5/2010الحياة، 
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  تشتبك مع قوة إسرائيلية في غزة " فلسطيننسوركتائب " .8

أعلنت كتائب نسور فلسطين أمس الجمعة مسؤوليتها عن نصب كمين محكم لقوة إسرائيلية :  كونا–غزة 
وقالت الكتائب في بيان  .قرارة بخان يونس شرق ال"سريج" قرب بوابة "الشيخ حمودة"راجلة في منطقة 

تعتلي أبراج المراقبة القريبة من  مضيفة أن القوات التي. إن مقاوميها اشتبكوا مع القوة اإلسرائيلية: لها
وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار  .المنطقة أطلقت نيرانها الرشاشة الكثيفة باتجاه مقاوميها

 . اءات االحتالل ضد سكان قطاع غزةتصديها لتوغالت واعتد
 29/5/2010العرب، قطر،  

  
  "مساساً بالسيادة اإلسرائيلية "ويعّده "أسطول الحرية" يهاجمليبرمان  .9

الذي أبحر من عدة مرافئ " أسطول الحرية"هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان،  :الناصرة
وقال أفيغدور ليبرمان في تصريحات  .روض على قطاع غزةأوروبية وتركية لكسر الحصار الخانق المف

، معتبراً أن السفن التي تقل "مساساً بالسيادة اإلسرائيلية"له مساء اليوم الجمعة، إن ذلك األسطول يمثل 
ال تعدو أن تكون "قرابة سبعمائة وخمسين شخصية من أنحاء العالم والكثير من المساعدات اإلنسانية 

  . على حد وصفه،"عملية دعائية
ورغم الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع غزة الذي يقطنه مليون وسبعمائة ألف 

يسمح بنقل االف االطنان من المؤن والمنتوجات الى "فلسطيني؛ فقد ادعى ليبرمان ّأن الجانب اإلسرائيلي 
بين وزارة الخارجية اإلسرائيلية " ملتنسيق كا"وتحدث أفيغدور ليبرمان عن وجود  ".قطاع غزة يومياً

  .وجيش االحتالل في ما يتعلق بالتعامل مع أسطول الحرية
 28/5/2010قدس برس، 

  
  حول تعيين دبلوماسيين بالخارج...خالفات بين نتانياهو وليبرمان .10

ذكرت أنباء صحفية إسرائيلية أمس أن خالفات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير : القدس
رجيته أفيغدور ليبرمان تحول دون إشغال مناصب دبلوماسية رفيعة بما فيها منصب المندوب خا

إن / هاأرتس/وقالت صحيفة . اإلسرائيلي في األمم المتحدة والقنصل اإلسرائيلي العام في نيويورك
يين نتنياهو يرفض بعض األسماء التي طرحها ليبرمان لتولي هذه المناصب فيما يصر لبيبرمان على تع

وأعربت مصادر في وزارة الخارجية عن خشيتها من تضرر العالقات . أشخاص مقربين منه فيها 
 .الخارجية اإلسرائيلية بسبب الممطالة في تعيين الدبلوماسيين

  29/5/2010الشرق، قطر، 
  

  "في المناطق المأهولة بالمدنيين قواعد اشتباك جديدة"جيش االحتالل يزعم تحديد  .11
للمرة األولى وثيقة زعم أنها تحدد قواعد االشتباك في المناطق " اإلسرائيلي"در الجيش أص: آي.بي .يو 

المأهولة بالمدنيين، انطالقاً من دروس محرقة غزة، وتقرير غولدستون وانتقادات جمعيات حقوق اإلنسان 
التابع " العقيدةقسم المبادئ و"الصهيونية أن الوثيقة التي أعدها منذ أسبوعين " هآرتس"وذكرت صحيفة . 

لوضع نظرية حول السلوك المتوقع لقادة الجيش " إسرائيل"للجيش، هي المحاولة األولى التي تقوم بها 
  .خالل القتال في المناطق السكنية 
معظم اإلرشادات في الوثيقة موجودة فعالً ولكن بعد عملية الرصاص "وقال ضابط بارز في سالح البر 

" . أن هذه المسائل تحتاج إلى التوضيح ألننا ننظر إليها اليوم بطريقة مختلفة، قررنا )المحرقة(المصبوب 
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وتدعو اإلرشادات قادة الجيش إلى بذل كل الجهود الممكنة إلخالء المدنيين من المناطق التي يتوقع أن 
  .يجري فيها القتال 

ق القتال خالل عملية وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاوالت دفع السكان إلى مغادرة مناط
في غزة، من خالل رمي المناشير وتوجيه رسائل عبر الخلوي أو التشويش على " الرصاص المصبوب"

وتدعو . وسائل اإلعالم الفلسطينية، بقيت الكثير من العائالت واألفراد في المناطق التي دخلها الجيش 
يرياً عند الدخول إلى المناطق التي قد تكون اإلرشادات الجديدة القياديين في الجيش إلى إطالق النار تحذ

. ال تزال مأهولة، كما طلب منهم التزام الحكمة واستخدام أسلحة أكثر مالءمة، أو أسلحة ذات تأثير أقل 
، أنه بفعل حجم القطاع، توجد أماكن "بعد عملية الرصاص المصبوب"وقالت الصحيفة إن الجيش أدرك 

  . أقل ليلجأ إليها المدنيون 
  29/5/2010خليج، ال

  
   على مواجهة تجميد االستيطان المستوطنينحاخامات يحرض .12

 25 حاخاماً من المستوطنات و14، أول أمس، أن "هآرتس"أفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة : آي.بي.يو
رئيس لجنة محلية في مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، وقعوا على عريضة تدعو المستوطنين 

في المنطقة أن أية محاولة لهدم " اإلسرائيلي"لكي يدرك قادة الجيش "المسيرات والتظاهرات إلى تنظيم 
وقالت  ".مبان ستشمل مواجهات عند مفترقات الطرق الرئيسية قبل تنفيذ الهدم وخالل انسحاب القوات

الصحيفة إن هذه الدعوة غير المسبوقة تهدف إلى حض جمهور المستوطنين في شمال الضفة على 
خوض صراع ضد تجميد البناء والقيام بأنشطة احتجاجية صاخبة في جميع أنحاء الضفة مقابل كل 

  . محاولة لهدم بناء بالمستوطنات 
من شأن تنظيم أنشطة احتجاجية ميدانية واسعة "وجاء في عريضة الحاخامات وقيادات المستوطنين أن 

 الموافقة على استمرار تجميد البناء وتنفيذ أن تمارس ضغطاً على الحكومة، وتمرير رسالة مفادها عدم
 ألف نسخة من العريضة على بيوت المستوطنين بشمال 15وسيتم توزيع  " .أعمال هدم ودمار شريرة

الضفة، كما سيعقد الحاخامات وقيادات المستوطنين اجتماعات لشرح دعوتهم أمام المستوطنين ومطالبتهم 
  . بالبدء في تنظيم المسيرات والتظاهرات

  29/5/2010الخليج، 
  

   تفتح جزئياً طريقاً حيوية وتمنع استخدامها لدخول رام اهللا والقدس"إسرائيل" .13
أعاد الجيش اإلسرائيلي أمس فتح جزء من الطريق السريعة المؤدية إلى شمال :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 رام اهللا بعد عشر في وجه سيارات من قرى محاذية لها غرب) 443تعرف باسم شارع (القدس المحتلة 
سنوات على إغالقها بداعي أن سيارات إسرائيلية تعرضت إلى هجمات مسلحة نفذت من القرى وأدت 

 قرب مطار "معسكر عوفر" و "موديعين"لكن فتح المقطع بين مستوطنة . إلى قتل سبعة إسرائيليين
، 1948ة أو إلى مناطق العام عطاروت لن يتيح للفلسطينيين دخول القدس أو التوجه نحو رام اهللا القريب

وأقام الجيش اإلسرائيلي حاجزاً عسكرياً جديداً ليجري تفتيشاً دقيقاً ومتشدداً . إنما التنقل فقط بين قراهم
وأعلن ثالثة جنراالت احتياط في الجيش أمس لإلذاعة العامة  .للسيارات الفلسطينية قبل دخولها المقطع

يجب أن تبقى حصرياً من "لباً إللغاء قرارها، معتبرين أن المسألة أنهم سيقدمون إلى المحكمة العليا ط
  .صالحيات الجيش

  29/5/2010الحياة، 
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  ومطالبة بإعتقالها وسحب جوازها"زعبي"حملة تحريض ضد ": أسطول الحرية"لمشاركتها في  .14
نونية طالبت عضو الكنيست من حزب الليكود ميري ريجيف رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، فحص قا

عمل النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، لمشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار 
، من المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية )ليكود(على غزة، فيما طالب عضو الكنيست، داني دانون 

 . ها الدبلوماسياعتقال النائبة زعبي فور عودتها إلى البالد وتقييد عملها وسحب جواز سفر
من الواضح أن أسطول الحرية تسبب في إحراج إسرائيل : "وعقبت النائبة زعبي على هذه الحملة بقولها

حتى قبل وصوله إلى شواطئ غزة، وهذا بحد ذاته نجاح لألسطول وللرسالة اإلنسانية والسياسية التي 
 ". يحملها

لفك الحصار على غزة ولفضح جرائم اإلحتالل وأكدت النائبة زعبي أن مشاركتها هي مساهمة متواضعة 
. ولكسر مؤامرة الصمت على الحصار، كما وأنها جزء من واجبها األخالقي والوطني والسياسي

وتطرقت النائبة زعبي الى حملة التحريض بقولها إنه بدل انشغال الكنيست واألحزاب الصهيونية بقضايا 
إسرائيل، ينشغلون بمحاربة العرب وبالتحريض على قادتهم، المساواة وبمكانة المواطن والديمقراطية في 

 .  وبتعزيز الفاشية داخل وخارج الكنيست 
  28/5/2010، 48عرب

  
  "الحرية" المجتمع الدولي لتشكيل حماية دولية للمتضامنين على أسطول يدعوالخضري  .15

مع الدولي وأحرار  دعا النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المجت:غزة
العالم إلى التدخل لحماية المتضامنين على متن أسطول الحرية، خاصة أن االحتالل اإلسرائيلي ال يخفي 
نيته ويتبارى قادته لإلعالن عن وضع الخطط والسيناريوهات العتراض المتضامنين ونقلهم للموانئ 

نسخة منه من خطر " سقدس بر"وحذر الخضري، في تصريح صحفي مكتوب وصل  .اإلسرائيلية
 مشارك من أربعين دولة جاؤوا على متن سفن تضامنية ال تحمل سوى المساعدات 750المساس بـ

بدالً من مواجهة المتضامين؛ يجب "وقال  .والمعونة لمليون وسبعمائة ألف مواطن محاصرين في غزة
، مؤكداً أن "باقي شعوب العالمإنهاء حصار غزة وفتح المعابر التجارية والسماح بحرية الحياة الكريمة ك

مواجهة األسطول والمتضامنين ال يعني وقف هذه الرحالت لفك حصار غزة مع إصرار المتضامنين 
  .على تأدية رسالتهم اإلنسانية، كما قال

  29/5/2010 قدس برس،
  

  ب من العر مليونا15ًالقدس مقابل   مليارات دوالر لتهويد3 ترصد "إسرائيل": القدسمدير مركز  .16
قال زياد الحموري عضو لجنة القدس مدير مركز القدس  : وكاالت- محمد جمال-القدس المحتلة 

  وحضارياً وجودياً تهديدا2010ًللحقوق االجتماعية واالقتصادية إن المدينة المقدسة تواجه هذا العام 
حافة بالقدس عن وكشف الحموري النقاب خالل لقاء نظمه نادي الص. يدخل إلى أدق تفاصيل الحياة فيها

 مليون دوالر بينما رصدت 15أن ما رصد للقدس المحتلة في السنتين األخيرتين ال يتجاوز الـ 
معركة القدس الحالية تدور حول "وشدد الحموري على أن  . مليار لتهويدها وترسيخ ضمها2.9 "إسرائيل"

نونا على بعض المحالت كيفية المحافظة على الوجود الفلسطيني في القدس في ظل وجود ضرائب أر
  .التجارية فاقت المليوني شيكل نتيجة لتراكمات خالل سنوات عديدة

% 67 ونسبة الفقر عالية جداً..  على المقدسيينوشدد الحموري على أن العامل االقتصادي ضاغط جداً
بناء  وظاهرة تسريع سحب الهويات والحفريات و،وحرية التنقل مقيدة% 72-70وتصل بين األطفال إلى 

المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم المنازل ومشكلة االكتظاظ والضائقة السكنية ومشكلة المخدرات 
 غرفة 1400واإلدمان والتسرب من المدارس وسوء الخدمات التعليمية ونقص الغرف الصفية حوالي 
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والنقص في وسائل صفية بينما ما يعادل عشرة آالف طالب ال مقاعد لهم للتعليم وتدني مستوى المعلمين 
  .والخطيرة اإليضاح التعليمية والمختبرات وغير ذلك من المشكالت العميقة

 ألف مواطن فلسطيني مقدسي حسب تقارير األمم المتحدة 270 ـلم يبق من الأنه وكشف الحموري 
 وهناك .. خلف الجدار العازل165 ألفا في حين خرج أكثر من 119داخل الجدران العازلة سوى حوالي 

واستهجن تهديدات الحكومة اإلسرائيلية بسحب هويات نواب ..!  ألف أمر هدم بحق منازل في القدس20
القدس المنتخبين حسب االتفاقيات الدولية الموقعة تحت سمع وبصر العالم فيما يتم إبعاد مئة مقدسي بينهم 

% 50 يشكلون 2008ام  هوية مقدسية ع4700وأشار إلى أنه تم سحب  .أطفال إلى أريحا وأماكن أخرى
 .مما تم سحبها منذ االحتالل حتى تاريخه

  29/5/2010الشرق، قطر، 
  

   يكشفون عن اعتداءات يتعرضون لها في مراكز التحقيق اإلسرائيليةفلسطينيونأطفال  .17
كشف تقرير حقوقي عالمي تنكيل جيش االحتالل باألطفال الفلسطينيين المعتقلين لديه ولدى  :وكاالت

  . من الحاالت هدد فيها الجنود األطفال باعتداءات جنسيةسرائيلية وحتى أن قسماًالشرطة اإل
 تصريح مشفوع بالقسم ألطفال تتراوح أعمارهم 100 أمس إلى "هآرتس"واستند تقرير نشرته صحيفة 

 فور 2009 جمعها الفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الطفل خالل عام  عاما17ً-12بين 
 وقالت الصحيفة إن غالبية القاصرين الذين اعتقلهم الجيش والشرطة اإلسرائيليان يواجهون ، عنهماإلفراج

وتبين من . أساليب تخويف وتنكيل بدرجات متفاوتة قبل إحضارهم إلى المحقق وأحيانا خالل التحقيق
 من جانب الوقائع التي وصفها األطفال أنهم تعرضوا العتداءات كالمية أو جسدية ذات طابع جنسي

  .وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل من األمم المتحدة التحقيق في هذه االعتداءات. جنود
منهم تعرضوا للضرب من خالل صفعهم أو ركلهم وأحيانا % 69ويظهر من تحليل شهادات األطفال أن 

 طويلة فيما هم مكبلو من األطفال تم احتجازهم لساعات% 97ضربهم الجنود اإلسرائيليون ببنادقهم وأن 
من األطفال إنه تم احتجازهم % 26وقال . بقوا وقتا طويال جدا وهم معصوبو األعين% 92األيدي و

بوضع سبب لهم آالم مثل إرغامهم على الجلوس وهم مكبلو األيدي ومعصوبو األعين على أرضية 
 قبل التحقيق معهم وقال نصف األطفال إن الجنود شتموهم وأهانوهم وهددوهم. الجيب العسكري

باالعتراف بما هو منسوب إليهم، مثل إلقاء حجارة، أو أرغموهم باالعتراف ووعدهم بأنه سيطلق 
  .سراحهم إذا فعلوا ذلك

  29/5/2010الشرق، قطر، 
 

   في الضفةإصابات واعتقاالت في قمع االحتالل لمناهضي الجدار .18
بجروح والعشرات باالختناق خالل قمع قوات أصيب فلسطيني  ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 

  .االحتالل، أمس، أربع مسيرات فلسطينية ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية
وأعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة فلسطيني بجروح والعشرات بحاالت اختناق فيما اعتقل أربعة 

  .متضامنين إسرائيليين خالل قمع مسيرة قرب قرية بلعين
علين، أصيب العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال إضافة إلى متضامنتين أجنبيتين بحاالت اختناق وفي ن

  .إثر قمع قوات االحتالل للمشاركين في المسيرة األسبوعية
كما قمعت قوات االحتالل المسيرة األسبوعية في قرية المعصرة جنوب بيت لحم تنديدا بجدار الفصل 

الحتالل مسيرة بقرية النبي صالح ونكلت بالمشاركين وأغلقت المنطقة أثناء وقمعت قوات ا. واالستيطان
  .المواجهات التي اندلعت على أطراف القرية، أمس

  29/5/2010الخليج، 
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   عدة متنزهات في نابلسيدمرونمستوطنون  .19

  شرق مدينة نابلس أمس الجمعة،"ألون موريه"دمرت مجموعة من مستوطني مستوطنة : الضفة الغربية
عدداً من متنزهات وادي الباذان، فيما اقتحمت قوات االحتالل البلدة القديمة وسط سماع دوي إطالق 

 جسيمة بالمتنزهات مع بداية  إن االعتداء ألحق أضراراً"صفا"وكالة وقال شهود عيان ل .رصاص متفرق
 من المنازل في عدداًوتحدثت مصادر في المدينة عن اقتحام قوات االحتالل . موسم السياحة لهذا العام

  .البلدة القديمة، فيما لم يتأكد نبأ اعتقال أي مواطن حتى اآلن
 29/5/2010السبيل ، األردن، 

  
   في الضفة ترتفع إلى أربعة يومياً مصحوبة باعتقاالتاالحتاللتوغالت  .20

الت  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان األسبوعي ارتفاعاً في وتيرة التوغتقرير كشف :رام اهللا
واالقتحامات وعمليات االختطاف، التي تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بشكل يومي في الضفة 

فخالل األسبوع الممتد من العشرين وحتى السادس  .الغربية، والتي بلغ معدلها أربعة توغالت يومياً
في مدن وبلدات  عملية توغل على األقل 26 مايو الجاري، نفذت قوات االحتالل، /والعشرين من أيار

 35وأوضح المركز أن قوات االحتالل اختطفت خالل توغالتها تلك  .ومخيمات في الضفة الغربية
كما اعتقلت قوات االحتالل أربعة عشر متظاهراً، من بينهم أحد .  طفال11ًمواطناً فلسطينياً، من بينهم 

وبذلك يرتفع عد األشخاص . المحليينعشر متضامناً دولياً وناشطاً إسرائيلياً، وثالثة من المتظاهرين 
  . شخصا49ًالذين اعتقلوا خالل هذا األسبوع إلى 

وخالل األسبوع ذاته، اقتحمت قوات وشرطة االحتالل بلدة أم طوبا، جنوبي مدينة القدس المحتلة، 
 ودهمت منزل النائب في المجلس التشريعي، الشيخ محمد أبو طير، بعد ساعات من اإلفراج عنه، وسلمته

  .أمراً بالحضور إلى مركز التحقيق والتوقيف في المسكوبية
  28/5/2010 قدس برس،

  
 فلسطين تفوز بعضوية اللجنة التنفيذية لإلتحاد الدولي للصحافيين .21

 فازت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بعضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحافيين :)اسبانيا(كادس 
 في ختام أعمال مؤتمر االتحاد الذي عقد في مدينة كادس /28/5 الجمعة  يومفي االنتخابات التي جرت

وقال نقيب الصحافيين عبد الناصر نجار إن فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية لالتحاد يفتح المجال  .باسبانيا
لي أمام تشبيك العالقات مع نقابات الصحافيين حول العالم وفضح سياسات وإجراءات االحتالل اإلسرائي

 .ضد الصحافيين الفلسطينيين
 28/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
   سنواتعشر ألف مريض في 150في باحة األقصى تعالج اإلماراتي عيادة الهالل األحمر  .22

تقدم عيادة هيئة الهالل األحمر خدمات صحية متميزة للمرضى والمصابين من المقدسيين أو من : )وام(
وأدخلت هيئة الهالل األحمر تحسينات كبيرة .  فلسطينأنحاء األقصى من كافة إلىن الذي يأتون المصلي

  . قبل نحو عشر سنوات على الجدار الشرقي للمسجد األقصى المباركأقامتهاعلى العيادة التي 
ة بساحة  العيادة المقامإن هيئة الهالل األحمر اإلماراتية إدارةل احمد حميد المزروعي رئيس مجلس اق

 ألداء المسجد األقصى الشريف تقدم خدمات صحية للمرضى الفلسطينيين الذين يؤمون المسجد يومياً
 طبية وأجهزة معدات إليها وأدخلت باألقصى الهيئة قررت تطوير العيادة الصحية أنوذكر  .الصالة
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بين والمرضى باستمرار حديثة كما تعهدت بتمويل تكلفة الخدمات الصحية واالسعافية التي تقدمها للمصا
  . ألف دوالر لمدة عام كامل40حيث حولت تكلفة هذه الخدمات بمقدار 

 ألف 150 عيادة الهالل قدمت حتى اآلن خدمة صحية ألكثر من إن عدنان عرفة مدير العيادة .د وأكد
 مريض 100كثر من أ إنوقال  .مريض ومصاب فلسطيني منذ تأسيس العيادة قبل نحو عشر سنوات

سالمية وشهر رمضان في حين تستقبل العيادة ما  اإلواألعيادقون أدوية وعالجاً في العيادة أيام الجمع يتل
  . مريضاً يومياً في األيام العادية20ال يقل عن 

  29/5/2010الخليج، 
  

 "الفن والثقافة في المخيمات الفلسطينية" حول اًمعرض  تفتتح" التعاونمؤسسة: "بيروت .23
نشاطات الفرع بتنظيم معرض عند السابعة مساء ، هي مؤسسة أهلية فلسطينيةو ،"اونمؤسسة التع"تفتتح 

واختارت المؤسسة . في بيروت" البيال"، في مجمع "الفن والثقافة في المخيمات الفلسطينية"اليوم حول 
. تثالثة عروض لمشاريع ستساهم في تعزيز الشراكة اللبنانية الفلسطينية على كل األصعدة والمستويا

ويمنح الرابح األخير لكل مشروع جائزة من . ويتم التبرع للمشاريع ضمن إطار مزاد علني تراكمي
كما . أعمال الفنان الفلسطيني عبد الرحمن قطناني، التي ستكون أعماله معروضة في المعرض أيضاً

ل الحفل الذي ويتخل. يتخلل المعرض صور لفلك الشوا عن واقع حياة األطفال في المخيمات الفلسطينية
يستمر حتى الحادية عشرة ليال تكريم شخصيات عامة من منظمات غير حكومية وعرض فيلم مصور 

 . عن أعمال الفنان قطناني
  29/5/2010السفير، 

  
  ألسطول الحرية" إسرائيل"سليمان يندد بتهديدات الرئيس  .24

. على منع الحياة عن الفلـسطينيين     بالعمل  " إسرائيل" اتهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس،        :بيروت
المحملة مـواد   " أسطول الحرية "عن عزمها منع وصول سفن      " إسرائيل" على إعالن    وكان سليمان يعلق  

عن سليمان قوله إن هـذا      " يو بي آي  "ونقلت  . إغاثة إلى سكان قطاع غزة المحاصرين واالستيالء عليها         
وقـال إن  " . يدل مرة جديدة على رفضها أي شكل من إشكال التعاون مع المنظمات اإلنسانية والدوليـة           "

ال يخرج في مطلق األحوال عن سياستها المتبعة مع الفلسطينيين الذين بلغ األمر بها              " "إسرائيل"رف  تص
  " .        حد منع الحياة عنهم

  29/5/2010الخليج، 
  

  في سورية" حزب اهللا" ألسلحة مستودع": تايمز" .25
حزب "صادر أمنية أن البريطانية في عددها الصادر امس، عن م      " تايمز" نقلت صحيفة    : يو بي آي   -لندن  
 أرض من مستودعات أسلحة سرية في سورية إلى قواعـده           -ينقل أسلحة من بينها صواريخ أرض       " اهللا

  .في لبنان
اطّلعت على صور ملتقطة باألقمار االصطناعية ألحد هذه المواقـع وهـو مجمـع       "وقالت الصحيفة إنها    

مسلحون أحياء سـكنية خاصـة وموقعـاً        قريب من بلدة عدرا الواقعة شمال شرقي دمشق، حيث يملك ال          
وأضافت ان األسـلحة إمـا سـورية        . "لتخزين األسلحة وأسطوالً من الشاحنات لنقل األسلحة إلى لبنان        

األصل أو مرسلة من ايران من طريق البحر عبر موانئ البحر األبيض المتوسط أو من طريـق الجـو                   
 في سورية ونقلها بعد ذلـك إلـى         "زب اهللا ح"عبر مطار دمشق الدولي، وجرى تخزينها في مستودع لـ          

أن اسرائيل خططت اخيراً لضرب واحدة من قوافل األسلحة اثناء عبورها إلى            "وذكرت الصحيفة    .لبنان
لبنان لكنها أوقفت العملية في اللحظة األخيرة، وأعلنت مـصادر اسـتخبارية غربيـة أن اإلسـرائيليين                 
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ألميركية الرامية إلقناع سورية بوقف عمليات نقل األسلحة إلى         استجابوا حتى اآلن للجهود الديبلوماسية ا     
حزب اهللا، غير أن الفشل الواضح لنجاح هذه المساعي يزيد من احتمال قيام اسرائيل بشن هجوم جـوي                  

  ."ضد أحد مستودعات األسلحة أو قافلة لنقل األسلحة
  29/5/2010الحياة، 

  
  إلى تغطية خروقاتها الجوية "فيلاليوني" تستدرج "إسرائيل": "الراي الكويتية" .26

 نقلت مصادر ديبلوماسية غربية في نيويورك، عن أوساط قريبة من الفرع االستراتيجي لجيش              :نيويورك
في جنـوب   " اليونيفيل"الدفاع االسرائيلي، ان اجتماعاً حصل بين قائد األركان غابي اشكينازي وقائد قوة             

 حيث جرى االتفاق على اعالن تفاهم بـين قـوات جـيش             2010لبنان الجنرال البرتو اسارتا في ابريل       
على أساس أال تعطي األخيرة اي معلومات للجيش اللبناني عن حركة طيران القـوات            " اليونيفيل"الدفاع و 

  .المسلحة االسرائيلية فوق لبنان
الدفاع فـي   عن نسخة من المذكرة بهذا اللقاء والتفاهم ارسلتها قيادة جيش           " الراي"وكشفت المصادر لـ    

  .في لبنان الكولونيل أكسيل انييل" اليونيفيل" ابريل الماضي الى منسق 30
ويصب في خانة الحـرب علـى       "اساسي وايجابي   " اليونيفيل"واعتبرت المصادر الديبلوماسية ان وجود      

  ". االرهاب في منطقة الشرق االوسط
  28/5/2010الراي، الكويت، 

  
   وينتقد الصمت الدولي على حصار غزة"أسطول الحرية"يثمن " حزب اهللا" .27

الناشطين والمدافعين عن حقـوق     "في بيان صادر عن الدائرة اإلعالمية، أمس،        " حزب اهللا " حيا   :بيروت
، مثمناً  "اإلنسان وحريته وكرامته من أفراد وهيئات ومنظمات، بمناسبة انطالق أسطول الحرية نحو غزة            

اعدة مئات اآلالف من أهلنا وإخوتنا المحاصرين في غزة تحـت           عاليا ما يبذلونه من جهود مباركة لمس      "
  " .مرأى ومسمع المجتمع الدولي والحكومات العربية واإلسالمية

مشاركة فـي   "، ورأى فيه    "الصمت الدولي المطبق إزاء حصار االحتالل لغزة      "وأدان الحزب، في البيان     
ألسطول الحرية، فرصـة للكثيـرين لمراجعـة        يشكل التحرك الجديد    "، آمالً في أن     "مؤامرة تجويع أهلنا  

حساباتهم، وحافزاً للضمير العالمي والعربي واإلسالمي وللمنظمات الدوليـة، كـي تـضطلع بواجبهـا               
  " .اإلنساني واألخالقي وتتحرك لكسر الحصار المفروض حول أهلنا الفلسطينيين

  29/5/2010الخليج، 
  

  حماس وحزب اهللاسنستمر في تأييد : الرئيس السوري بشار األسد .28
، عن أن بالده لن تتوقف عن 2010-5-27أعلن الرئيس السوري بشار األسد مساء الخميس : وكاالت

عن احتاللها لألراضي ) إسرائيل(تأييد حركة حماس في قطاع غزة وحزب اهللا اللبناني إلى أن تتخلى 
  . العربية المحتلة

، إلى دعم سوريا "PBS"لفزيون العامة األميركية وأشار الرئيس األسد في مقابلة أجرتها معه شبكة الت
إن دعم وتأييد بالده لهاتين المنظمتين يمثل دعما سياسيا للقضية "لحركة حماس وحزب اهللا، وقال 

  ". الفلسطينية
قبل كل شئ أود القول إن دعمنا هو سياسي ألن حركة حماس هي منظمة : "وأردف األسد قائال

الفلسطينية محتلة، وللفلسطينيين الحق في أن تكون لهم دولة وأن األراضي : "، وأضاف"فلسطينية
  ". 1967يستعيدوا أراضيهم التي فقدوها في عام 
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إن الشيء ذاته ينطبق على حزب اهللا، إن الطيران : "أما بالنسبة لحزب اهللا اللبناني، فقد قال األسد
ن من حق هذه الجماعة اللبنانية الدفاع اإلسرائيلي ينتهك األجواء اللبنانية يوميا بل كل بضع ساعات وإ

  ". عن بالدها
ونفى الرئيس األسد األنباء التي تحدثت عن إمداد سوريا لحزب اهللا بصواريخ سكود بعيدة المدى، قائالً 

  ". إن هذه الرواية من اختالق إسرائيل"
حين واآلخر منذ بين ال) إسرائيل(إذا كنت تقول إننا هربنا هذه الصواريخ وهو ما تكرره : "وأضاف

سنوات، إن اإلسرائيليين يقومون بعمليات مسح ومراقبة للحدود بين سوريا ولبنان كل ساعة على مدى 
  ".  ساعة ولم يتمكنوا من رصد صواريخ سكود أو أي صواريخ أخرى، فهل هذا معقول؟24

 التي تقف في طريق إن القضية الرئيسية"وفيما يتعلق بعملية التسوية في المنطقة، قال الرئيس األسد 
السالم ال تتمثل في دعم بالده لحركة حماس ولحزب اهللا اللبناني بل في احتالل إسرائيل لألراضي 
الفلسطينية، فبدل الحديث عن دعم حماس وحزب اهللا دعونا نتحدث عن احتالل األرض والعدوان 

  ". اإلسرائيلي، وبعدها تحل كل هذه المسائل
إن إيران أعلنت في السر والعلن عن دعمها للمحادثات غير الرسمية وغير ": وفي الملف اإليراني، قال
أشعر أنهم قالوا ذلك بالحرف وقالوا علنا إننا نؤيدكم، وقد : "وأضاف). إسرائيل(المباشرة بين سوريا و

  ".قالوها مرتين خالل المفاوضات غير الرسمية
  28/5/2010فلسطين أون الين، 

  
   بإجراءات ُحسن نية إلنجاح المفاوضات"إسرائيل"ب سليمان طالعمر ": الحياة" .29

نفى مصدر مصري موثوق به ما تردد عن أن قمة ثالثية ستعقد قريباً في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
منتجع شرم الشيخ بين الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 

 إن زيارة رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر "الحياة"وقال لـ . اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو
تناولت أساساً ضرورة تفعيل المسار السياسي وإنجاح المفاوضات "سليمان األسبوع الماضي إلى إسرائيل 

  ."غير المباشرة حتى تنتقل إلى مفاوضات مباشرة، وهذا يعتمد أساساً على الجانب اإلسرائيلي
انياهو بضرورة القيام بإجراءات حسن نيات وخطوات إيجابية من شأنها أن الوزير طالب نت"وأوضح أن 

وأوضح أن محادثات . "تمنح الفلسطينيين الثقة تجاه االسرائيليين وبجدوى المفاوضات غير المباشرة
تناولت أيضاً الحصار المفروض على قطاع غزة والممارسات اإلسرائيلية والتصعيد "سليمان في إسرائيل 

  . " بين الحين واآلخرالعسكري
، داعياً "اإلجراءات اإلسرائيلية والقيود المفروضة على قطاع غزة يجب وضع حد لها"ورأى المصدر أن 

وعما تردد عن أن . "ضرورة تسهيل إدخال المواد اإلنسانية والسلع الغذائية إلى القطاع"إسرائيل إلى 
لم نوجه ":  بيريز لزيارة مصر، أجاب المصدرالوزير سليمان وجه دعوة إلى الرئيس اإلسرائيلي شمعون

المفاوضات : دعوة إلى بيريز لزيارة مصر، ومحادثات الوزير تناولت في شكل أساسي هاتين القضيتين
  ."غير المباشرة والحصار على غزة

  29/5/2010الحياة، 
 

  بحكمة " أسطول الحرية"وتطالبها بالتعامل مع ".. إسرائيل"تركيا ال تريد توترا سياسيا مع  .30
ذكرت تركيا، أمس، أنها ال ترغب في حدوث توتر سياسي مع  ":وكاالت" رائد الفي، -غزة، عواصم 

  التركية، أمس، عن المتحدث باسم " تي ار تي"ونقلت قناة . ، في إشارة إلى أسطول الحرية''إسرائيل''
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فن المساعدات التسع، وبينها وزارة الخارجية التركية براق أوزوجرجين تأكيده على أهمية التعامل مع س
  . سفن تركية، على أساس قيامها بنشاط إنساني3

  29/5/2010الخليج، 
  

   فلسطينيينأربعةعتقل وي نفقاً برفح 17األمن المصري يضبط  .31
 نفقاً في حملة أمنية واسعة ليلة       17أعلنت قوات األمن المصرية عن ضبط       : وكاالت - فلسطين أون الين  

 على الحدود المصرية في مدينة رفح، وفي منـاطق          4د العالمة الدولية رقم     ، عن 2010-5-27الخميس  
أبو حالوة والجندي المجهول والصرصورية المحاذية لمحور صالح الـدين علـى الحـدود المـصرية                

  . الفلسطينية جنوب قطاع غزة
ح من جهة ثانية، أكدت مصادر أمنية مصرية في تصريحات أن قوات األمن المـصرية اعتقلـت صـبا                 

كمـا  . ، أربعة فلسطينيين أثناء خروجهم من نفق قرب بوابة صالح الدين بـرفح            2010-5-28الجمعة  
 طن اسمنت بجوار الحدود برفح وكـان بجوارهـا احـد            3أحبطت السلطات المصرية محاولة تهريب      

  .المهربين الذي الذ بالفرار
  28/5/2010فلسطين أون الين، 

  
  مستعدون للشهادة أو األسر: يةنائبان من إخوان مصر في قافلة الحر .32

أكد نائبان برلمانيان من جماعة اإلخوان المسلمين المصرية يشاركان في قافلة الحرية األوروبية : القاهرة
مستعدون " دولة على كسر حصار غزة و40لكسر حصار غزة، أنهما مصممان مع باقي الوفود من 

  .، على حد تعبيرهما"لقوةللشهادة أو األسر لو سعى الصهاينة لتوقيف السفن با
إذا "وأكد النائب الدكتور محمد البلتاجي أمين العالقات بالكتلة البرلمانية لإلخوان بالبرلمان المصري أنه 

كان صمت األنظمة قد طال فان الشعوب قادرة على فعل الكثير من أجل كسر الحصار عن شعب 
  .فلسطين

 لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان فقال إن مجرد أما النائب حازم فاروق عضو كتلة االخوان وعضو
شيء إيجابي يجب أن يستمر، مشددا " العنصرية الصهيونية" دولة في وجه 40تجمع ممثلي أكثر من 

الشعوب يجب أن تكون لها الكلمة العليا في مواجهة التخاذل العربي واإلسالمي علي مستوي "على أن 
  .، حسب وصفه"األنظمة

  28/5/2010قدس برس، 
  

   لقافلة الحرية وتفتح أبوابها لمساعدة الشعب الفلسطيني"إسرائيل"مصر ترفض تعرض : الدقاق .33
المصرية مجدي " الجمهورية"أكد مسؤول التثقيف في الحزب الوطني رئيس تحرير صحيفة : القاهرة

إلى الشعب "حريةال"الدقاق أن القاهرة معنية بوصول المساعدات الغذائية والدوائية التي تحملها قافلة 
الفلسطيني في قطاع غزة، وأشار إلى أن مصر ترفض التهديدات اإلسرائيلية باعتراض القافلة وأنها تفتح 

ونفى  .موانئها ومعابرها لكل المساعدات العربية والدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني بالتوافق معها
ساسيات سياسية تجاه حركة أن تكون لدى مصر أي ح" قدس برس"الدقاق في تصريحات خاصة لـ

   .تدفعها لتأييد منع المساعدات من الوصل إلى غزة" حماس"المقاومة اإلسالمية 
  28/5/2010قدس برس، 
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  مشاركة دول عربية في مارثون القدس" إسرائيل"الجامعة العربية تدين منع  .34
عربية في فعاليات ماراثون أدانت جامعة الدول العربية منع إسرائيل مشاركة عدد من الدول ال: القاهرة

وندد . القدس الدولي تطبيقا لقرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب باجتماعه األخير في بيروت
السفير محمد صبيح األمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة 

في اإلسرائيلي، مؤكدا أنه يندرج ضمن سياسات تهويد بهذا اإلجراء التعس) 28/5( العربية اليوم الجمعة 
  .القدس

  28/5/2010قدس برس، 
  

   تدعو إلنهاء حصار غزة فوراً في االتحاد األوروبيالخارجيةوزيرة  .35
إلى اإلنهاء  , 2010-5-28دعت وزيرة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون، الجمعة          : وكاالت

سياسة اإلغالق المستمرة غير    "إن  : وقالت أشتون في بيان   .  قطاع غزة  الفوري للحصار اإلسرائيلي على   
  ". وتأتي بنتائج عكسية من الناحية السياسية, مقبولة

نود أن نجدد دعوة االتحاد األوروبي إلى الفتح الفوري والدائم وغير المشروط للمعابر مـن                : "وأضافت
  ". إضافة إلى مرور األشخاص من وإلى غزة, ةأجل السماح بتدفق المساعدات اإلنسانية والسلع التجاري

والعمل من  , وضبط النفس , إننا ندعو وبقوة كافة األطراف المعنية التصرف بمسؤولية       : "وأضافت أشتون 
االتحاد األوروبي ال يزال يشعر بالقلق البالغ من الوضع اإلنساني          "، مؤكدة أن    "أجل التوصل إلى حل بناء    

  ".في غزة
28/5/2010فلسطين أون الين،   

  
   في البيان الختامي لمؤتمر الحد من االنتشار النووي"سرائيلإ"أوباما يعترض على ذكر  .36

  مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي في نيويورك     ، أن نيويورك من   29/5/2010السفير،   ذكرت
ـ         189 إنجازا مهما أمس، بعدما تمكن ممثلو        حقق ن اعتمـاد    دولة للمرة األولى خالل عشر سـنوات، م

الوثيقة النهائية التي تتضمن دعوة اسرائيل باالسم، لالنضمام للمعاهدة وفتح منشآتها للتفتيش، كما تـدعو               
، للبدء في التفاوض حول خلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فـي              2012لمؤتمر دولي في العام     

علـى تنفيـذ معاهـدة حظـر        الشرق األوسط، بعد تعيين شخص مفوض، للتحضير للمؤتمر واإلشراف          
  . االنتشار النووي

المتـوازن  " بما سماه االتفاق  أشادالرئيس االمريكي باراك اوباما أن  29/5/2010بي بي سي،     وأضافت
الذي تم التوصل اليه الجمعة في مؤتمر الحد من االنتشار النووي الذي عقد فـي مقـر األمـم                   " والعملي

  .لوقت ذاته على ذكر اسرائيل بالتحديد في البيان الختاميلكنه اعترض في ا. المتحدة في نيويورك
في هذه االثناء كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن جانب من المفاوضات خلف األبواب المغلقـة فـي                 

وقالت المصادر باألمم المتحدة لبي بي سي إنه لم يكن لدى الواليـات             . مؤتمر مراجعة المعاهدة النووية   
وأضافت المصادر إن الجانب العربي     .  المقترح 2012سرائيل بحصور مؤتمر عام     المتحدة النية إلقناع ا   

طلب من واشنطن ضمانات بأن تشارك اسرائيل في المؤتمر مقابل النظر في حذف اسمها مـن البيـان                  "
  .، لكن األمريكيين لم يوافقوا حسبما أكد المصدر"الختامي

  
  وفلسطين" إسرائيل"المباشرة بين رئيس الحكومة الفرنسية يؤكد دعمه للمفاوضات غير  .37

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون أمس أنـه اتفـق مـع نظيـره               :  رندة تقي الدين   -باريس  
مـستوى  "إلـى  " إسرائيل"اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضرورة ترفيع العالقات التجارية بين فرنسا و  
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إلـى المنظمـة الدوليـة      " إسرائيل"ين، وهنأه على انضمام      التي تربط البلد   "العالقات السياسية واإلنسانية  
  .للتعاون االقتصادي والتنمية

جاء هذا اإلعالن بعد اجتماع عقده فيون مع نتانياهو في قصر رئاسة الحكومة في باريس صباح أمـس                  
 والفلسطينيين عبـر المفـاوض    " إسرائيل"أكد فيون خالله دعمه وتشجيعه للمفاوضات غير المباشرة بين          

  .األميركي جورج ميتشيل
29/5/2010الحياة،   

  
  عن غزة عمالً بقرار لألمم المتحدة" المسارعة إلى رفع الحصار"إلى " إسرائيل"فرنسا تدعو  .38

عن غزة عمالً " المسارعة إلى رفع الحصار   "إلى  " إسرائيل"دعت فرنسا   :  وكاالت - رائد الفي    -عواصم  
وأفاد المتحدث باسـم الخارجيـة      .  الخارجية الفرنسية، أمس     بقرار لألمم المتحدة، على ما أعلنت وزارة      

ما زالت فرنسا قلقة حيال الوضع اإلنساني في قطاع غزة وتحث على تطبيق أحكام القرار               "بيرنار فاليرو   
" إسرائيل"التي وصفتها   " أسطول الحرية "، وذلك في لقاء صحافي حول مبادرة        " بالكامل 1860الدولي رقم   

  ".سياسي إعالمياستفزاز "بأنها 
  29/5/2010الخليج، 

  
 ال خيار سوى حل الدولتين : وزير الخارجية األميركي األسبق .39

رأى وزير الخارجية األميركي األسبق جورج شولتز أنه ال يوجد حل للصراع اإلسرائيلي             ): يو بي أي  (
ي فـي العـالم،     ودعا إسرائيل لالنضمام إلى جهود نزع السالح النوو       .  الفلسطيني سوى حل الدولتين    –

 ال يخشى هجوماً نووياً إسرائيلياً"حزب اهللا"مشيراً إلى أن  . 
إنني ال أعرف فكرة معقولة سوى حل       "،  "يديعوت أحرونوت "وقال شولتز، في مقابلة أجرتها معه صحيفة        

. "الدولتين، ومن أجل النجاح في المفاوضات فإن ثمة حاجة إلى شريك يكون قادرا على تنفيـذ تعهداتـه                 
كل مستوطنة هي تصريح بأن حل الدولتين لن يتحقق، وهذا هو السبب الـذي يجعـل ردود                 "اعتبر أن   و

  . "الفعل في العالم سلبية بشأنها
  29/5/2010السفير، 

  
  وفد برلماني أوروبي يصل إلى غزة عن طريق معبر رفح البري  .40

 رفـح   ن طريـق معبـر    وصل وفد برلماني أوروبي إلى قطاع غزة مساء أمس األول الخميس، ع           : غزة
 برلمانيـا  15، إن الوفد المكـون مـن     "صفا"وقال مصدر في هيئة المعابر والحدود بغزة لوكالة         . البري

يزور قطاع غزة لالطالع على األوضاع اإلنسانية ورصد اآلثـار الناتجـة عـن الحـرب والحـصار                  
  .اإلسرائيلي للقطاع

 الشعب الفلسطيني بسبب اسـتمرار الحـصار        زيارة الوفد تهدف للوقوف على مدى معاناة      "وأضاف أن   
واإلغالق الذي تفرضه دولة االحتالل، عالوة على تقييم الوضع اإلنساني بغزة وبحـث كيفيـة توزيـع                 

  ."المساعدة المالية المقدمة من قبل االتحاد األوروبي إلعادة بناء القطاع
الجنسيات، مشيرا إلى أنه حضر      عضوا من نواب البرلمان األوروبي من مختلف         15وبين أن الوفد يضم     

، ومكاتـب األمـم المتحـدة       )أونروا(إلى القطاع بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          
  .العاملة في قطاع غزة

وأوضح أن الوفد سيقوم خالل زيارته لقطاع غزة بجولة على بعض المدارس والمستـشفيات والمنـاطق    
  .المتضررة داخل القطاع

  29/5/2010، األردن، السبيل
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  في مؤتمره" إسرائيل" مشاركة يرفضاتحاد عمال بريطانيا  .41

الصادرة من لندن، أمس، أن اتحاد نقابات العمال في بريطانيا رفـض            " جويش كرونيكل "ذكرت صحيفة   
في مؤتمره السنوي، رغم الضمانات التي قدمها برفع الحظر الذي          " إسرائيل"مشاركة نقابة عمال أصدقاء     

  .ه العام الماضي أقر
  29/5/2010الخليج، 

  
   رسامين فلسطينيين من السفر إلى فرنساثالثة تمنع "إسرائيل" .42

منعت السلطات اإلسرائيلية ثالثة رسامين من غزة من السفر إلـى فرنـسا             ): أ ف ب   (–القدس المحتلة   
ية فرنسا في القدس    وأعلن الملحق الثقافي في قنصل    . للمشاركة في معرض ألعمالهم برعاية بلدية باريس      
الرؤوف عجوري ومحمد الحواجري، وجميعهم من       باتريك جيرار في بيان إن الفنانين رعد عيسى وعبد        

وأضاف أن الهيئة العسكرية اإلسرائيلية المكلفـة إصـدار أذونـات           . غزة لم يسمح لهم بمغادرة القطاع     
لقد أصبت فعالً بخيبـة أمـل       ": الًوأعرب عن أسفه، قائ   . "لم تعط أي سبب لهذا الرفض كالعادة      "الخروج  

الذين تمثل لهم هذه الفرصة للتعريـف عـن         ... كبيرة من هذا القرار التعسفي الذي وجه لهؤالء الفنانين        
  ."أنفسهم خارج الحدود ومقابلة فنانين من مدارس فنية أخرى، أمالً حقيقياً جديداً

29/5/2010الحياة،   
  

  رسالة لمصر ومنظمة التحرير أيضاً .43
   ناصرنقوال

ال يخلط منظمو أسطول الحرية لغزة وال منظمو استقبالهم في القطاع المحاصر بـين دولـة االحـتالل                  
اإلسرائيلي كمسؤول أول وأخير عن احتالل القطاع وحصاره وفرض عقوبة جماعية على أهله وتحويله              

ـ                 صار، واإلذعـان   إلى أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم وبين الدور المصري التابع في هـذا الح
العربي له، والتواطؤ الدولي معه، غير أن التحدي الرئيسي الذي يمثله هذا األسطول لالحتالل والحصار               

  . ينطوي أيضاً على رسالة وتحد للموقف المصري وموقف منظمة التحرير الفلسطينية من الحصار
هذا حتـى ال يـشوش علـى        ال بل إن منظمي اإلرسال واالستقبال معاً يحرصون على تالفي أي خلط ك            

الرسالة التي يحرصون على إيصالها إلى الرأي العام العالمي بمسؤولية االحتالل ودولته عن تجويع أهل               
بالموت البطيء، لكن الحكومة المصرية، بدالً من احتواء الرسالة الفرعية غير           " اقتصادياً"القطاع وقتلهم   

، وهـذا أقـل كثيـراً مـن         "المتفرج" بالتزام موقف    المقصودة ألسطول الحرية لغزة عن طريق االكتفاء      
، فإنها تتخبط فتزج بنفسها في معركة إعالمية وإنسانية ال ينبغي لها سياسـياً أن تكـون   "أضعف اإليمان "

  . طرفاً فيها وال ينبغي ال إنسانياً وال عربياً وال إسالمياً وال قانونياً أن تكون متفرجة عليها
اً رسمياً من دولة االحتالل باستقبال سفنه في ميناء أسدود، وإدخال مـا             لقد رفض أسطول الحرية عرض    

، ألن الموافقة على عرض كهـذا       )إيرز(يحمله من مساعدات إنسانية ومتضامنين عبر معبر بيت حانون          
تنسف رسالة منظميه من أساسها كونها تعني موافقة منهم على الحصار ونظامه، وال يختلف عـن هـذا                  

خارجية المصرية عن استعدادها الستقبال مماثل لسفن أسـطول الحريـة فـي مينـاء               العرض إعالن ال  
العريش، أو ميناء بور سعيد ، ثم إدخال ما تحمله عبر معبر رفح، إال في كونه إجراء مماثالً لكن علـى                     

  . الجانب المصري من الحصار ونظامه
لبرية مع القطـاع، وهـي منفـذ        وإذا كانت مصر تجد مصلحة وطنية لها في استمرار إغالق حدودها ا           

القطاع العربي الوحيد إلى الحرية والحياة، وتسويغها ذلك بأن القطاع ما زال تحت االحتالل، رداً علـى                 
ادعاء دولة االحتالل بأنها لم تعد القوة القائمة باالحتالل في القطاع بعد إعادة نشر قواتها إلى خارجه عام                  
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لحرية والحياة هو المنفذ البحري، وهو مـا يحـاول المتـضامنون            ، فإن منفذ القطاع اآلخر إلى ا      2005
الدوليون مع الشعب المحاصر فتحه اآلن، ومصر ال تدعي أي سيادة لها على المياه اإلقليمية الفلـسطينية                 
للقطاع، وبالتالي فإنها غير ملزمة فيها بأي من استحقاقات معاهدة صلحها المنفرد مع دولـة االحـتالل،                 

سهل كسر هذه الحلقة البحرية في الحصار المفروض على القطاع، بدال من تعزيز إجراءاتهـا               فلماذا ال ي  
األمنية منذ أوائل العام الحالي على امتداد الحدود البحرية المشتركة معه تعزيزاً يعزز الحصار البحـري                

  عليه؟ 
 خصوصاً على حدودها البرية     تفتخر الدبلوماسية المصرية باحترامها للقانون الدولي واالتفاقيات الموقعة،       

مع فلسطين في القطاع، متحملة من أجل ذلك نقد شعبها نفسه قبل االنتقادات العربية واإلسالمية وبخاصة                
الفلسطينية، لكن هذه الدبلوماسية ال تبدو اآلن حريصة بالقدر نفسه على احترام حتى اتفاقيات أوسلو التي                

مـيالً  ) 12(يمية لمسافة عشرين ميالً بحرياً، لكنها قلصتها إلى         رعتها، والتي منحت قطاع غزة مياهاً إقل      
 وإلى 2006أميال في الشهر الرابع من عام ) 10(، ثم إلى    2002بحرياً بعد اندالع انتفاضة األقصى عام       

أميال في الشهر العاشر من السنة نفسها وبعد عدوانها الشامل على القطاع أوائل العام الماضي إلـى                 ) 6(
) 700(ميال بحرية فقط، وهذه مساحة بالكاد توجد فيها أي أسماك، ناهيك عـن تـزاحم حـوالي                  ثالثة أ 

زورق صيد مسجل في مياهها يعمل عليها حوالي ثالثة آالف صياد سمك فلسطيني يعيلون عدداً ممـاثالً                 
ألسـماك  من األسر التي تتكون من عشرات اآلالف الذين قتل، عدم احترام االتفاقيات الموقعة، صناعة ا              

  . الفلسطينية التي يعتاشون منها
ربما ال توجد سابقة في التاريخ المعاصر للوضع الراهن المفروض عدواناً وظلماً على القطاع الفلسطيني               
المحاصر سوى معسكرات االعتقال التي أقامها النازيون األلمان لمعارضيهم، بفـارق أن الغـاز الـذي                

فلـسطينياً،  ) 54(التـي قتلـت   " الغازات الـسامة "ةً واستعماالً بينما   استخدمه النازيون كان ألمانياً صناع    
، وإذا كان   )1/5/2010(على ذمة المنظمة العربية لحقوق اإلنسان       " رشتها قوى األمن المصري   "أميركية  

، كما قال رئـيس الـوزراء       "سوف يدفعون الثمن أمام التاريخ    "على هذا العدوان    " من يلتزمون الصمت  "
  . يب أردوغان، فكم من يشاركون فيه، طوعاً أو كرهاًالتركي رجب ط

إمـا أن تمـارس مـصر       : إن المخرج من هذا المأزق الذي تجد الحكومة المصرية نفسها فيه له منفذان            
مع قطاع غزة، وتستكمل هذه السيادة بتعديل معاهدة صلحها مع دولة           " دائمة"سيادتها بفتح معابرها بصفة     

رئيس المجموعة العربية في المجلس المصري للشؤون الخارجية إيهاب وهبة،          االحتالل، كما قال السفير     
أو بتسهيل فتح المنفذ البحري للقطاع إلى العالم الخارجي في األقل باالستنكاف عـن أي مـساهمة فـي                   
استمرار إغالق منفذ ال سيادة لها عليه لكن تنسيقها األمني مع دولة االحتالل يمنح األخيرة سيادة أمنيـة                  

لى المياه اإلقليمية الفلسطينية التي لم تدع دول االحتالل سيادتها عليها بل اعتبرتها حـسب االتفاقيـات                 ع
فلسطينية بانتظار االتفاق   " منطقة نشاطات اقتصادية  "و" منطقة لصيد األسماك  "الموقعة مع منظمة التحرير     

  . على وضعها النهائي
تحصيل حاصل أيضاً ـ يوجه رسالة غير مباشرة إلـى   إن أسطول الحرية لغزة ـ بحكم األمر الواقع وك 

لموقـف  " شـرعية فلـسطينية   "منظمة التحرير الفلسطينية التي ما زال موقفها من حصار القطاع يوفر            
  . مصري ما كان ليتغير لو لم تتوفر له هذه الشرعية ألن أسبابه مصرية خالصة في المقام األول

تالل اإلسرائيلي بإبعاد مئات من قادة االنتفاضة األولى، وبعـد          ، ورداً على قيام دولة االح     1988في سنة   
أن أدان مجلس األمن الدولي باإلجماع إبعادهم كانتهاك لميثاق جنيف الرابع، تشجعت منظمـة التحريـر                

 مبعـداً   135بهدف اإلبحار إلى حيفا ، وعلى متنـه         " العودة"فاستأجرت زورقاً يونانياً غيرت اسمه إلى       
ات الصحفيين قبل أن تتراجع المنظمة بعد أن اعتبر رئيس وزراء دولة االحـتالل آنـذاك                فلسطينياً ومئ 

" بكل الطـرق  "وأمر وزير حربه اسحق رابين بمنع إبحاره        " إعالن حرب "اسحق شامير المحاولة بمثابة     
  . في ليماسول ثم فجروا زورقها" العودة"فاغتالوا مسؤولي المنظمة الثالثة الذين نظموا رحلة 
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لمفارقة أن رئيس المنظمة الحالي محمود عباس كان عضواً في قيادة المنظمة آنذاك، لكنـه اليـوم ال                  وا
يكتفي باالمتناع عن أي تضامن من المنظمة وحكومتها مع المتضامنين األجانب مع شعبه المحاصر فـي               

خيصة ومزايدة  سخيفة ودعاية كاذبة ور   "القطاع بل إنه ال يجد ضيراً في وصف سفن كسر الحصار بأنها             
رفع الحصار عن قطاع غزة فـوراً       "سالم فياض إلى    . ، بينما يدعو رئيس وزرائه د     "ال أول لها وال آخر    

في تعميم لم يستطع التغطية على إغفاله اإلشارة المباشرة إلى دعم أسطول الحريـة، فـي        " ودون شروط 
" بهـذه المبـادرة   "شعث الذي رحب    نبيل  . األقل لفظياً، كما فعل عضو اللجنة المركزية في حركة فتح د          

رغبة فتح العمل بالوسائل السلمية، مع كل القوى المناصرة للحرية والعدالة في العالم، من أجـل                "مؤكداً  
، دون أن يترجم    "كسر الحصار اإلجرامي الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على شعبنا في غزة           

  . الترحيب إلى مساهمة ملموسة في أسطول الحرية لغزةال هو وال فتح وال المنظمة وال حكومتها هذا 
وبإمكان المراقب أن يتوقع النتائج اإليجابية ألي مساهمة كهذه لو حدثت في تعزيـز الوحـدة الوطنيـة                  

" شرعية فلسطينية "الفلسطينية وخلق جو إيجابي قد يساهم في إنجاز المصالحة الوطنية، ناهيك عن توفير              
  . لفلسطيني المحاصر في وقت عز فيه التضامن العربيلتضامن دولي مع الشعب ا

  28/5/2010فلسطين أون الين، 
  

   وأخرى لالعتدالللصمودإغاثة  .44
  فهمي هويدي

في الصحف المصرية فال أجد لها أثرا، ولذلك أصبحت  " أسطول الحرية"أبحث كل صباح عن أخبار 
التعتيم عليها وحجبها من قبيل دفن أتابعها من مصادر أخرى، بعدما صار لألخبار ألف باب، وأصبح 

من ثم، فإنني لم أواجه مشكلة في متابعة رحلة قافلة اإلغاثة وكسر الحصار . الرؤوس في الرمال
المضروب على غزة، التي يقودها ويشارك فيها نفر من النشطاء النبالء والشجعان الذين يصرون على 

 هو تجاهل اإلعالم المصري للرحلة، الذي ال لكن ما استغربت له حقا. تحدي الغطرسة اإلسرائيلية
أستطيع أن أفسره بالسهو والخطأ، لذلك فإنني أشم في ذلك التجاهل رائحة العمد، الذي إذا أحسنا به الظن 
فقد نرجعه إلى الخجل والحرج من أن حملة بذلك الحجم الكبير الذي تشارك فيه أطراف أوروبية وتركية 

" لم تقصر"الدولة الكبيرة، التي تقول لنا األبواق اإلعالمية الرسمية إنها وعربية، تغيب عنه مصر، وهي 
  .يوما ما في حق القضية الفلسطينية

أو " الجزيرة"النتيجة أن المواطن العادي في مصر لم يحط علما بالموضوع، إال إذا كان من متابعي قناة 
بحت األغلبية تجهل أن أسطول الحرية، ، أو مواقع اإلنترنت المعنية بالموضوع، أص"األقصى"تليفزيون 

الذي تبنته ورعته الحملة األوروبية لكسر الحصار التي تتخذ من بروكسل مقرا لها يضم تسع سفن، منها 
أما سفن الشحن فثمة واحدة منها ترفع علمي تركيا والكويت، والثانية . ثالث سفن شحن، وست للركاب

من السويد واليونان، وهي تحمل عشرة آالف طن من بتمويل جزائري، والثالثة ممولة أوروبيا 
المساعدات الطبية ومواد البناء واألخشاب، كما أنها تضم مائة منزل جاهز لمساعدة الذين دمر 

 عربة كهربائية الستخدام المعاقين 500اإلسرائيليون بيوتهم أثناء العدوان األخير على غزة، عالوة على 
وقد زودت ألول مرة .  دولة60 ناشطا ومتضامنا من 750مل نحو سفن الركاب تح. من ضحايا الحرب

 21 صحفيا يعملون في 36بأجهزة للبث الفضائي لنقل أخبار الرحلة إلى العالم الخارجي، ومن ركابها 
 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية 44من الركاب أيضا . وكالة أنباء ومطبوعة عالمية
ومن الشخصيات البارزة التي انضمت إلى الحملة .  نواب جزائريينوعربية، ومن األخيرين عشرة

عضوا البرلمان اإليرلندي كريس أندرو وإينجوس أوسنديغ، وعضو البرلمان األوروبي كرياكوس 
تريانتافيدليز، والزعيم السياسي البلغاري كيراك تسونوف، والنائب السابق في مجلس الشيوخ اإليطالي 

 حزب المصلحة العامة في إيطاليا مونا ببيي، والسياسي النرويجي المعروف فيرناردو روسي، ورئيسة
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إيرلج فولكفورد، والكولونيل األمريكية السابقة آن رايت المعروفة بمعارضتها للحرب على العراق، وعدد 
  .من النواب األوروبيين واألتراك

ع غزة كسر الحصار وإيصال ليست هذه هي المرة األولى التي يحاول فيها الناشطون المتضامنون م
فقد سبق لهم أن نظموا ثماني محاوالت، نجحت في اجتياز العراقيل . المعونات إلى المحاصرين في غزة

الكثيرة التي وضعت أمامها ووصلت إلى غزة، باستثناء واحدة خطفها اإلسرائيليون في شهر يونيو من 
وقد أعلنت . يها أسطول بذلك الحجم الكبير نسبيالكنها المرة األولى التى يعبأ ف). 2009(العام الماضي 

إسرائيل أكثر من مرة أنها لن تسمح للسفن بالرسو على شاطئ غزة، في حين أن منظمي الحملة 
أو غدا، ويتعذر التنبؤ من ) السبت(وهذه المواجهة يفترض أن تحدث اليوم . يصرون على بلوغ هدفهم
  .اآلن بما يمكن أن تسفر عنه

خبر ترقب ) 5-27( في هذا السياق، أن جريدة األهرام نشرت في عدد الخميس الماضي أثار انتباهي
وصول قافلة إغاثة إماراتية إلى مصر، تم إرسالها بالتنسيق مع الهالل األحمر المصري برئاسة السيدة 

هالل سوزان مبارك ووكالة غوث وتشغيل الالجئين، وأبرزت األهرام باللون األحمر مسألة التنسيق مع ال
 100 طن دقيق فاخر و400 مقطورة تحتوي على 42وذكر الخبر أن القافلة تضم . األحمر المصري

ولم يفت خبر األهرام أن ينوه إلى أن .  طن مكرونة وشاحنات أدوية لكل األمراض100طن سكر و
األشقاء "الهالل األحمر المصري قام بإدخال ألف طن من المساعدات في األسبوع الماضى إلى 

ال أعرف ما إذا كان ذلك التزامن ". في إطار جهود مصر لتخفيف الحصار عن أبناء غزة"، "لفلسطينيينا
حتى اإلغاثة لم تنج من االنقسام بين معسكري الصمود : مقصودا أم ال، لكني حين قرأت الخبر قلت

  !واالعتدال؟
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  محمد السعيد ادريس
العالمي المكون من تسع سفن لالنطالق من منطقة " أسطول الحرية"في الوقت الذي كان يستعد فيه 

التجمع بالقرب من قبرص متجهاً نحو فلسطين المحتلة، وبالتحديد نحو قطاع غزة المحاصر منذ جريمة 
لسلطة الفلسطينية محمود عباس  كان رئيس ا2008كانون األول /العدوان الصهيوني الوحشي في ديسمبر

في حال فشلت المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الصهيوني، " خيار الكفاح المسلح"يعرب عن رفضه 
بل إنه تبرأ من المعلومات واألحاديث التي كانت قد ترددت في األشهر الثالثة الماضية، عندما تعثرت 

وقف السياسة االستيطانية من أجل البدء في المفاوضات، بإعالن " اإلسرائيليين"الجهود األمريكية إلقناع 
وهي األحاديث التي قالت إن السلطة سوف تلجأ إلى خيار إعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد، وهو 

واعتراضات أمريكية، ولم " إسرائيلية"الخيار الذي أيده االتحاد األوروبي وعاد ليتحفظ عليه بعد ضغوط 
 تبني فكرة طرحت على استحياء في بعض اجتماعات جامعة الدول العربية وهي يجد محمود عباس غير

  .فكرة اللجوء إلى مجلس األمن 
الفرنسية منذ أيام قليلة في معرض حديثه عن " 24 -فرانس "عباس قال هذا في مقابلة مع محطة 

: بالحرف الواحدخيارات ما بعد احتمال فشل المفاوضات غير المباشرة، فقد طرح السؤال وأجاب عنه 
إذا فشلنا إلى من نذهب؟ هل هناك غير مجلس األمن لنذهب إليه؟ أما الخيارات األخرى فأنا غير موافق "

  ".عليها اطالقاً كخيار الكفاح المسلح
القضية األساسية التي يجب أن تثار هي مدى إلزامية رفض الكفاح المسلح بالموقف الحقيقي للشعب 

لزامية تبدأ من مناقشة الشرعية، سواء شرعية المتحدث، أو شرعية األفكار على ومناقشة اال. الفلسطيني 
  .قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية 
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فمن ناحية شرعية المتحدث فإن محمود عباس قد تجاوز التفويض الوطني له كرئيس للسلطة الفلسطينية 
األمر الواقع نظراً لتعثر إجراء منذ انتهاء واليته كرئيس شرعي للسلطة، وهو موجود اآلن بشرعية 
كما أن الذهاب إلى المفاوضات . االنتخابات الرئاسية والتشريعية جراء االنقسامات والخالفات الفلسطينية 

غير المباشرة لم يكن شرعياً هو اآلخر، حيث لم تعلن المؤسسات الوطنية الفلسطينية موافقتها عليها 
  .جلس المركزي، والمجلس التشريعي وخاصة المجلس الوطني الفلسطيني، والم

 لم تذهب المنظمة إلى مؤتمر مدريد إال بعد عقد جلسة للمجلس الوطني، وأخرى 1991ففي تجربة 
للمجلس المركزي وحوالي عشر جلسات للجنة التنفيذية، أما هذه المرة فلم يعقد غير اجتماع ناقص للجنة 

بتزكية عربية استجابة لضغوط أمريكية صريحة، تنفيذية منتهية الصالحية، وجاء الذهاب مشفوعاً 
نافذة أبرزها ما اكده نتنياهو من أنه ال وقف للبناء واالستيطان والتوسع وأن سياسة " إسرائيلية"وشروط 

المباشر على  " اإلسرائيلي"البناء في القدس هي نفسها سياسة البناء في تل أبيب، واألكثر من ذلك أن الرد 
 ألف وحدة 200ا خوض التفاوض غير المباشر كان اإلعالن عن مخطط ضخم لبناء إعالن السلطة قبوله

استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وهو اإلعالن الذي جاء بمثابة مكافأة للسلطة الفلسطينية على قبولها 
  .هذا التفاوض 

ؤكد حق الكفاح المسلح أما من ناحية شرعية األفكار فهي تتعارض كلية مع كل المواثيق الفلسطينية التي ت
لتحرير األرض المحتلة، كما يتعارض مع الشرعية الدولية نفسها والقانون الدولي الذي يعتبر الدفاع عن  
النفس حقاً مشروعاً للشعوب التي تتعرض للعدوان، لكن يبدو أن القضية لم تعد قضية شرعية ولكن هي 

أياً كان هذا الحل، وهي أيضاً قضية الصراع " حل"قابل للتفاهم حول " إسرائيلي"التهافت نحو موقف 
صواريخ القسام " حماس"السياسي على السلطة، بدليل استهزاء أبو مازن وحكومته من اطالق حركة 

متواصلة على القطاع واغتياالت متصاعدة " إسرائيلية"على المستعمرات الصهيونية رداً على اعتداءات 
الصواريخ الهزيلة التي ال "مازن ورموز السلطة يهزأون من تلك للقيادات الفلسطينية، وقتها كان أبو 
ولكن عندما اضطرت حركة حماس لوقف اطالق " . ( . . .) تجلب للشعب الفلسطيني غير الدمار

الصواريخ وإعالن هدنة مؤقتة بوساطة مصرية دراً لخطر التصعيد الصهيوني، انفجر الهجوم اإلعالمي 
  " .الذين يسمون أنفسهم مقاومين ويوقعون اتفاقات هدنة"ستهزاء ولكن من وتكرر اال" حماس"للسلطة ضد 

هذا المنطق وغيره هو الذي يمكننا من فهم ما جاء على لسان وزير الخارجية الصهيوني افيجدور 
بعد انتهاء الحرب االجرامية على " إسرائيل"ليبرمان رداً على التصعيد اإلعالمي والسياسي للسلطة ضد 

وحملها وغيره مسؤولية تلك الحرب " حماس"هذه الحرب وقف أبو مازن والسلطة ضد حركة في . غزة 
  " .االجرامية، كما اتهمها بالمواالة إليران وأنها تخوض حرباً بالوكالة لصالحها

كالماً غير "عندما كشف ليبرمان عن هذا الموقف اعتبره نبيل أبو ردينة مساعد أبو مازن ومستشاره 
وإذا كان كالم أبو ردينة " . راً لحملة التشهير والتشويه للتهرب من عملية السالمصحيح، واستمرا

صحيحاً، فكيف نصف مواقف أبو مازن من المفاوضات غير المباشرة واحتماالت فشلها، ومن استنكاره 
 لخيار الكفاح المسلح والمقاومة بعد فشل كل الخيارات وكيف يمكن أن نصف هذا االستبعاد واالستنكار

للمقاومة اللذين يتوافقان مع رضا أبو مازن الستمرار الحصار االجرامي المفروض على قطاع غزة 
المتجهة لكسر هذا الحصار عبر تظاهرة " الكويت والجزائر"مقارنة بالحملة الدولية العربية الراهنة 

مفارقات "ا عالمية تفضح كل المؤامرات وخاصة مؤامرة الصمت على الحصار والتواطؤ معه، غير أنه
  " .تاريخية

  29/5/2010الخليج، 
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