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وتجـرح وتعتقـل    متـضامناً  15ية وتقتل أكثر مـن   في المياه الدول"أسطول الحرية" تهاجم  "إسرائيل" .1

  العشرات
ضحايا العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحريـة،       عدد  أن   31/5/2010ذكر موقع فلسطين أون الين،      

 شهيداً، وعشرات الجرحى، من بينهم الشيخ رائد صالح رئيس الحركـة اإلسـالمية فـي                15ارتفع إلى   
هاني سليمان رئيس البعثـة اللبنانيـة       . الداخل الفلسطيني المحتل الذي أصيب بجراح خطيرة للغاية، ود        

وقالت القناة العاشـرة فـي التلفـاز        . يلي، والعدد مرشح للزيادة   بأسطول الحرية، نتيجة الهجوم اإلسرائ    
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إن محصلة الهجوم اإلسرائيلي بالغاز والرصاص الحي على السفن لحظة اقترابها من الميـاه     "اإلسرائيلي  
 جنود إسرائيليين جرحى إلـى المستـشفيات        10، مشيرةً إلى وصول     "اإلقليمية المحاذية لغزة، كان داميا    

  . الل الهجوم على االسطولاإلسرائيلية خ
وبدا الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية في الساعة الرابعة فجرا بقرار من وزير جـيش االحـتالل                 

وحاول المتضامنون توجيه نداءات استغاثة إلنقاذ الجرحى الذين أصـيبوا فـي االعتـداء              . إيهود باراك 
همة إنسانية إال أن هذا لم يشفع لهم أمام تصميم          اإلسرائيلي، والتأكيد على أنهم مدنيون عزل جاءوا في م        

وانقطعت االتصاالت مع السفن بعد قيام جيش االحتالل بتشويش االتصاالت          . االحتالل على تنفيذ العدوان   
وأكد المتـضامنون قبـل     . عليها وسط قلق كبير على مصير المتضامنين الذين أعلن االحتالل عن وقفهم           

الحتالل استعان بالطائرات خالل هجومه على السفن بهـدف الـسيطرة           انقطاع االتصال بهم أن جيش ا     
  . عليها واقتيادها إلى الموانئ اإلسرائيلية

كما منعت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية نشر اي معلومات عن القتلـى والجرحـى الـذين نقلـوا الـى                   
.  االسرائيلية صـباح االثنـين     مستشفيات اسرائيلية بعد الهجوم االسرائيلي على ما افادت االذاعة العامة         

وأوضحت االذاعة العامة اإلسرائيلية انها تملك معلومات عن نقل جرحى الى مستشفى اسرائيلي واحـد               
  . على االقل، بدون ان تورد اي تفاصيل اضافية

وفي صعيد أخر، أستشهد المواطن من قطاع غزة خالد وليد عامر الذي كان منتظراً قدوم األسطول فـي                  
ة البري خالل محاولته اإلبحار إلنقاذ أسطول الحرية فور سماعه مقتل عدد من المتضامنين في               ميناء غز 

  . أسطول كسر الحصار
 وكاالت األنباء أفادت أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من           أن ،   31/5/2010،  48عربوأضاف موقع   

ر مكبرات الصوت مع الـسفن  وأضافت المصادر ذاتها أن النائبة حنين زعبي قد تحدثت عب     .. مصابا 60
المهاجمة، باللغة العبرية، وطالبت بعدم شن هجوم على سفن األسطول، مشيرة إلى أن جميع المتضامنين               

  .هم عزل، وأن هناك عددا من المصابين
هاجمت أسطول الحرية المتجه نحو      البحرية اإلسرائيلية وكاالت، أن   و 31/5/2010الجزيرة، نت،   ونقلت  

الذي أكد أنه يتصل خلسة مخافة كشفه       -وقال مراسل الجزيرة عباس ناصر      , مياه الدولية قطاع غزة في ال   
,  إن مئات الجنود اإلسرائيليين المدعومين مـن الجـو         -من البحرية اإلسرائيلية التي قطعت االتصاالت     

هاجموا سفن األسطول في وقت واحد واستخدموا الرصاص والغازات، مما أدى إلى إصابة عـدد مـن                 
وأضاف المراسل أن جميع النشطاء الذين تم إيقـافهم واجهـوا القـوات              .خاص على األقل بجروح   األش

  .اإلسرائيلية بشجاعة كبيرة، ورفضوا التعامل معها
وقال مراسل الجزيرة في ميناء أسدود وليد العمري إن إسرائيل تلتزم الصمت، ولكن الثابت أن البحريـة                

ار إلى أن إسرائيل استعدت للهجوم على أسـطول الحريـة قبـل             وأش .اإلسرائيلية سيطرت على القافلة   
وصوله إلى المياه اإلقليمية، وهيأت بعض مستشفياتها الستقبال الجرحى الذين قد يسقطون خالل مهاجمة              

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تلقي قافلة الحرية المتجهة إلى قطـاع غـزة أوامـر مـن                   .السفن
  .يلية التي طالبتها بالعودةالزوارق الحربية اإلسرائ

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه قوله إن القافلة تجاهلت أوامر بـالعودة                 
التي أبلغت الناشطين أنهم يتجهون إلى منطقة بحريـة  , تلقتها عبر اتصال السلكي من البحرية اإلسرائيلية 

سرائيلية طلبت من سفن كسر الحصار التوجه إلى ميناء         وأضاف المسؤول أن القوارب الحربية اإل     . مغلقة
  .أسدود اإلسرائيلي لتفريغ بعض المساعدات وستتولى إسرائيل بعد ذلك نقلها إلى غزة

وأفاد مراسل الجزيرة من على متن إحدى سفن قافلة كسر الحصار المفروض على غزة بـأن قـوارب                  
ض البحر، وطلبت من قبطان السفينة التركية التي تقود         في عر " قافلة الحرية "حربية إسرائيلية اقتربت من     

   .القافلة التعريف بهويته وهوية مركبه
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ونقل مراسل الجزيرة في ميناء أسدود تحركات كثيفة لسالح البحرية اإلسرائيلية استعدادا لمنع وصـول               
اح اليـوم   قافلة الحرية إلى سواحل غزة، حيث من المتوقع أن تصل السفن في حدود العاشرة مـن صـب                 

   .االثنين
وقال مراسل الجزيرة المرافق للقافلة إن منسقي مختلف السفن الست عقدوا اجتماعا واتفقوا فيـه علـى                 
خطة سيرهم، مشيرا إلى أنهم سيتوقفون في نقطة تجمع أخرى قبيل الوصول إلى المياه اإلقليمية لقطـاع                 

قعون كل السيناريوهات، واتفقوا علـى أال       وأضاف أن المتضامنين الموجودين على متن القافلة يتو       . غزة
يوقعوا أي وثيقة يقدمها لهم اإلسرائيليون إذا ما اعتقلوهم، وأال يتجاوبوا مع السلطات اإلسـرائيلية، وأن                
يكتفوا بالتعريف بأشخاصهم وبجنسياتهم وجوازات سفرهم، وينتظروا االتصال بهم من سفارات دولهم في             

  .إسرائيل أو من منظمات حقوقية
 أن الـسلطات    -الذي كان يتحدث مـن مينـاء أسـدود        - ومن جهته أكد مراسل الجزيرة وليد العمري        

اإلسرائيلية مصرة على اعتقال كل من على متن السفن بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير                
حيـات  الدفاع إيهود باراك، وأنها كلفت بذلك وحدة خاصة في سالح البحريـة، ونـشرت زوارق ومرو               

  .تجوب السواحل بين أسدود وغزة
وأعلنت إسرائيل السواحل المقابلة لغزة منطقة عسكرية مغلقة، وتعتزم نقل المتضامنين إلى ميناء أسدود              
تمهيدا لطردهم إلى بالدهم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، واعتقال من يـرفض التعريـف بنفـسه                

  .والتوقيع على تعهد بعدم العودة
إن بعض سفن أسطول الحرية تتعرض بـين الحـين          " لة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     الحم"وقالت  

واآلخر لمحاوالت إسرائيلية للتشويش على عملية االتصاالت بينها، وهو ما يتفق مع ما قالتـه مـصادر                 
ي وأفاد العضو المؤسس ف    .إسرائيلية من أن الجيش اإلسرائيلي يعتزم التشويش على البث المباشر للسفن          

أمين أبو راشد بأن السلطات اإلسرائيلية تحاول التـشويش علـى وسـائل االتـصال               " الحملة األوروبية "
الالسلكي الذي يستخدم بين السفن، وذلك في إطار تحركاتها الهادفة لمنع األسطول من الوصـول إلـى                 

 مسبقا، مشيرا فـي     وقال إن ذلك يبدو محاولة من إسرائيل للتأثير على ممرات سير السفن المحددة             .هدفه
  .الوقت ذاته إلى أن الفنيين على متن السفن يحاولون تجاوز تلك اإلشكاليات

الحملة األوروبية لرفع الحصار عـن      "أن  من بروكسل،    31/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،    ونشر  
ى قطاع غزة،   المتجهة إل " الحرية"نددت بشدة بقيام قوات االحتالل الصهيوني باقتحام سفن أسطول          " غزة

  ".سيكّلف الجانب اإلسرائيلي ثمناً سياسياً وإعالمياً باهظاً"مؤكدة أن ذلك 
سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة         : من ستة سفن هي   " الحرية"ويتكون أسطول   

كاب، تسمى  شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينتان لنقل الر            
نسبة لعدد األسرى في سجون االحتالل، التابعة للحملة األوروبية لرفع الحـصار            " 8000القارب  "إحداها  

  .عن غزة، بجانب سفينة الركاب التركية األكبر
 دولة رغم أنه تلقى عشرات الطلبات للمشاركة، في         40 مشاركًا من أكثر من      750ويقل األسطول بحمل    

 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربيـة،        44كين في األسطول    حين سيكون ضمن المشار   
  .من بينهم عشرة نواب جزائريين

 منـزل   100 آالف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخـشاب، و         10كما تحمل سفن األسطول أكثر من       
طلـع عـام   جاهز لمساعدة عشرات آالف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب اإلسرائيلية على غزة م             

 عربة كهربائية الستخدام المعاقين حركيا، سيما وأن الحرب األخيرة  خلفت            500، كما يحمل معه     2009
   معاق بغزة600نحو 
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   مليون الجئ فلسطيني7.5 الزيتونة يتناول معاناة مركزلكتاب جديد  .2
دن، الـسبيل، األر  و ،29/5/2010 ، ووكالـة قـدس بـرس،      29/5/2010الجزيـرة نـت،     نشر موقع   

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات فـي بيـروت        ، أن   30/5/2010الغد، األردن،   ، و 29/5/2010
 التـي  "أولـست إنـساناً  "، هو السادس ضمن سلسلة      "معاناة الالجئ الفلسطيني  "أصدر كتاباً جديداً بعنوان     

حـتالل اإلسـرائيلي    يسعى المركز من خاللها إلى تقديم صورة متكاملة عن المعاناة التي يتسبب بها اال             
وهو من إعداد مريم    . للشعب الفلسطيني، بأسلوب يخاطب العقل والقلب وفي إطارٍ علمي ومنهجي موثق          

 .محسن صالح .عيتاني ومعين منّاع وتحرير د
 صفحة من القطع المتوسط، حكاية اللجوء والمعاناة منذ الخروج األول 128ويروي الكتاب، الواقع في 

 وحكاية الصبر واألمل بالعودة رغم طول االنتظار، مستعرضاً معاناة الالجئين بمختلف ،1948إثر نكبة 
القانونية، واألمنية والقضائية، والسياسية، واالجتماعية والمعيشية، والصحية، واالقتصادية، : جوانبها

 موقف القانون كما يوضح توزع الالجئين في داخل فلسطين التاريخية ودول الشتات، ويتناول. والتعليمية
 .الدولي من الالجئين الفلسطينيين، ومسألة حق العودة ومحاوالت التوطين

فمن . ويلفت الكتاب االنتباه إلى أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي أقدم وأكبر قضية الجئين في العالم
اية سنة  مليون فلسطيني هم مجموع أبناء الشعب الفلسطيني في العالم في بد10.9أصل ما يقدر بـ

، يعيشون معاناة ) من الشعب الفلسطيني%70أي ما يقارب ( مليون الجئ 7.5، هناك حوالي 2010
يومية في انتظار تحقيق حلمهم وحقهم في العودة إلى أرضهم ومدنهم وقراهم؛ وهو الحق الذي يحرمون 

كهم الدائم به منه منذ أكثر من ستين سنة، والذي أثبتوا على مر السنين رغم قساوة الظروف، تمس
وإصرارهم عليه، في ظل صمت العالم إزاء الرفض اإلسرائيلي لهذا الحق، بينما يجلب االحتالل إلى 

 ."حقهم في العودة"أرض فلسطين عشرات اآلالف من المهاجرين اليهود سنوياً تحت مسمى 
ي مختلف مناطق وتجدر اإلشارة إلى أن الكتاب يحاول أن يقدم صورة شاملة عن معاناة الالجئين ف

اللجوء والشتات، ويتميز بأنه يجمع ما بين شهادات الالجئين من مختلف األجيال، والقصص التي تُبرز 
الجوانب اإلنسانية لمعاناتهم، إلى جانب اإلحصاءات والمعلومات الموثّقة والمحدثة، في إطار جذاّب 

 .لناحية األسلوب اللغوي، والتصميم الفني
  

   ويمنح المتضامنين وسام شرفعلى يوم مجزرة األسطول" حريةال"هنية يطلق إسم  .3
/ 31(علـى اليـوم     " الحرية"، إسم   2010-5-31أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية االثنين        

الذين ضحوا بدمائهم من أجل كسر حصار غزة        " أسطول الحرية "تمجيداً وذكرى لشهداء وجرحى     ) مايو
  ". كسر الحصار"لسكانه، ومنحهم وسام شرف وإيصال المساعدات اإلنسانية 

وطالب هنية عقب اجتماع طارئ عقد في غزة دول حوض المتوسط إلى اتخاذ خطوات لوقف القرصـنة             
  .  متضامناً متن قافلة أسطول الحرية16المسئولية الكاملة عن مقتل قرابة ) إسرائيل(اإلسرائيلية، محمالً 

ؤتمر اإلسالمي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التـداعيات المترتبـة          ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة الم     
  . على ارتكاب البحرية اإلسرائيلية مجزرة الحرية في عرض البحر األبيض المتوسط

وشدد على ضرورة تطبيق جامعة الدول العربية القرارات التي صدرت من اجل إنهاء حـصار قطـاع                 
  ". وآن األوان إلنهاء هذا الحصار"غزة 
عا هنية األمم المتحدة وروسيا إلى االنسحاب من اللجنة الرباعية الدولية التي قال إنها وافقـت علـى                  ود

سياسـية  "التي وصفها بأنها فضيحة " أسطول الحرية"حصار غزة رداً على الهجوم اإلسرائيلية على قافلة       
اعتبارهم مجرمـي حـرب وهـذا       ب"، مطالباً تقديم قادة االحتالل إلى المحاكم الدولية         "وإنسانية وإعالمية 

  ". يفترض أن يحدث بموجب وثيقة غولدستون وكان يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية
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ندعو األمم المتحدة وروسيا إلى االنسحاب من اللجنة الرباعية الدولية التي قال إنها وافقت علـى                : "وقال
  ". حصار غزة

عليهم أن يتصدوا لهذه المجازر التـي       .. ع والعالم ما زال ساكناً    الجرائم اإلسرائيلية تتزايد وتتس   "وأضاف  
  ". ترتكب بحق الفلسطينيين والمتضامنين األجانب

جريمة مركبة ارتكبها الصهاينة ألنها وقت في المياه الدولية التي يفترض أن يتحرك فيها كل               "وتابع قائالً   
  ". مسافر دون أي عوائق

كرد على هذه   ) إسرائيل(ى وقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع        ودعا هنية السلطة الفلسطينية إل    
  ". المجزرة السياسية واإلنسانية"

  31/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  "أسطول الحرية"على ضحايا  أيام ثالثة يعلن الحداد عباس .4
سطينية وفي اعلن الرئيس محمود عباس، اليوم، الحداد العام في عموم األرض الفل -عمان  -رام اهللا

 على أسطول الحرية اإلسرائيلي على ضحايا الهجوم اإلعالممخيمات اللجوء والشتات لثالثة أيام وتنكيس 
  .الدولي لكسر الحصار، واستنكارا لهذه الجريمة

أدان الرئيس محمود عباس الجريمة التي ارتكبتها سلطات االحتالل بحق المتضامنين الدوليين على متن 
 .' الحريةأسطول'

وأكد سيادته في تصريح لتلفزيون فلسطين، أنه والقيادة الفلسطينية يتابعون هذا األمر ببالغ االهتمام، 
وطالب األمم المتحدة أن تقف في وجه إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط بكل القوانين واألعراف 

 .الدولية
 تم قتل من يقدمون المساعدة واعتبر الرئيس أن ما قامت به إسرائيل فجر اليوم، عدوانا مركبا، حيث

 .للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة المحاصرة أصال من قبلها
وبين سيادته أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمعان مساء اليوم، 

 .لمناقشة هذه الجريمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة
 واحتجازهم على الموانئ اإلسرائيلية كان متخذا من قبل القيادة وأكد أن قرار ضرب المتضامنين العزل

 .اإلسرائيلية بشكل مسبق
إننا نعزي أنفسنا وذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، خاصة للشيخ رائد صالح 'وقال سيادته، 

  .'الذي أصيب خالل هذا العدوان
 31/5/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
   خطط لزيارة قطاع غزةأي لديليس : عباس .5

إنه ليس لديه أي خططا لزيارة ) أبو مازن(قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس : علي الصالح: لندن
وقال أبو مازن الذي عاد أمس إلى عمان . قطاع غزة في الوقت الحاضر، كما أشيع في األيام األخيرة

حقيقة أنا ال ": "الشرق األوسط"إندونيسيا، في اتصال هاتفي مع من جولة آسيوية شملت فيتنام وماليزيا و
وأكد أبو مازن أن لقاءه مع الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت ". علم لي بالخبر وليس لي عالقة به

 أيام من لقاء أوباما مع رئيس الوزراء 8المقبل أي بعد ) حزيران( يونيو 9األبيض سيجري في 
  .مين نتنياهو الذي سيتم غدااإلسرائيلي بنيا

  31/5/2010الشرق األوسط، 
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   مباشرة لدى االتفاق على األمن والحدودلمفاوضاتمستعدون : عباس .6
أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس االستعداد للدخول في :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 

قضيتي األمن والحدود في المفاوضات مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في حال التوصل الى اتفاق بشأن 
غير المباشرة الجارية حالياً، مؤكداً انه سيبلغ الرئيس األميركي باراك أوباما هذا الموقف لدى لقائه في 

  .المقبل) يونيو(البيت االبيض في التاسع من حزيران 
ته مع اوباما ستركز ان محادثا) ا ش ا(المصرية " وكالة أنباء الشرق األوسط"وقال عباس في مقابلة مع 

على تطورات المحادثات التقريبية بشأن قضيتي الحدود واألمن وإمكان استئناف المفاوضات المباشرة 
  .بين الطرفين في حال التوصل الى اتفاق والجهود األميركية الرامية لتحقيق تقدم في عملية السالم

ائي في حال توصلهما الى اتفاق بشأن ولفت عباس الى ان الجانبين سيناقشان بقية قضايا الوضع النه
وأشار إلى أن الفلسطينيين ملتزمون خيار السالم المرتكز على حل دولتين . قضيتي األمن والحدود

  .تعيشان بسالم جنباً إلى جنب وفقاً لخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية
  31/5/2010المستقبل، 

  
  بحر يدين قرصنة االحتالل أسطول الحرية .7

أدان الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام البحرية الصهيونية             : غزة
في عرض البحر في طريقها إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يعتبر قرصـنة              " أسطول الحرية "باعتراض  

  . خطيرة تخالف منطوق القوانين الدولية واإلنسانية
      األمم المتحـدة والجامعـة العربيـة       ) 5-31( متأخرٍ فجر اإلثنين     ودعا بحر، في بيانٍ صحفيٍ في وقت

من القرصنة  " أسطول الحرية "لحماية  "ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وكافة أحرار العالم إلى التدخل العاجل          
االعتداء على األسطول البحري من شأنه أن يفجر موجات الحقـد           "، مشددا على أن     "والعدوان الصهيوني 

ضد الكيان الصهيوني في كافة أرجاء العالم، وأن يزيد من التضامن والتعاطف مـع الـشعب                والكراهية  
  ".الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة الذي عانى الويالت في األعوام األخيرة بفعل الحصار

الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية إلى الخروج اليـوم اإلثنـين فـي فعاليـات               "ودعا بحر   
، ورفضا لسياسات االحتالل وإجراءاته العنـصرية    "أسطول الحرية "ة واسعة إلبداء التضامن مع      جماهيري

االحتضان الشعبي والجماهيري لكافة الجهود الرامية إلى كسر الحصار         "، مؤكدا أن    "وممارساته اإلرهابية 
ـ              صار إقليميـا   كفيل بإفشال المخططات الصهيونية، وحشر السياسة الصهيونية في زوايـا العزلـة والح

  ".ودوليا
  31/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   الحكوميةباألراضي المتاجرين األشخاص باعتقال أوامر يصدر هنية :محمد عوض .8

اعلن مسؤول كبير في الحكومة المقالة في غزة التي تقودها حركـة حمـاس ان               :  اشرف الهور  - غزة
  .لوزير الداخلية باعتقال كل من يتاجر باالراضي الحكوميةرئيس الحكومة اسماعيل هنية اصدر تعليمات 

نـسخة  ' القدس العربي 'وقال الدكتور محمد عوض امين عام مجلس الوزراء في تصريح صحافي تلقت             
الحكومة الفلسطينية تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعـديات علـى االراضـي الحكوميـة،               'منه ان   

والقانونية والشرعية، مـع النظـر لخـصوصية الوضـع الفلـسطيني            وتناولت جميع ابعاده االجتماعية     
  .'واالراضي الفلسطينية

ابت اال ان تسلك هذا الطريق محملة تجاوزاتهـا علـى شـماعة             'ولفت الى ان مجموعة من المواطنين       
  .'الحروب واالضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر االيام والسنين



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1805:         العدد       31/5/2010 اإلثنين :التاريخ

االخطـارات الحكوميـة    'تدين على االراضي الحكومية وقال انهم القوا خلف ظهرهم          وانتقد عوض المع  
  .'المتكررة، وحق االجيال القادمة في ثروة الوطن االستراتيجية

ولفت عوض الى ان حكومته خصصت لوكالة الغوث مساحات كبيرة من االراضي الجل بناء مـشاريع                
  .ة تدعم حاجات المواطنيناسكان، اضافة الى مساحات اخرى لمشاريع اسكاني

 بالمئة من اجمـالي  11وذكر ان نسبة التعديات من قبل السكان على االراضي الحكومية تقدر بما يقارب            
واوضح ان حكومته تعاملت باهتمام بالغ مع موضوع التعـديات علـى            . االراضي الحكومية في القطاع   

، ونوه الـى ان بعـض التعـديات         'وى آخر يملكون مأ 'االراضي الحكومية، وقال ان كثيرا من المتعدين        
ما يـضع   'وصلت الى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية،              

  .'االمر في سلم اولويات العمل الحكومي حفاظا على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها
، ما يحول دون تمكن السكان المحتاجين من ذوي الـدخل           وتشهد اسعار االراضي في غزة ارتفاعا كبيرا      

 .المحدود من شرائها، ولجأ عدد من السكان الى شراء اراض حكومية من سماسرة بطرق غير قانونية
  31/5/2010القدس العربي، 

  
   ان يزور غزةيتمنىعزيز الدويك  .9

زة وأن يلتقي مع أبناء غزة عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، أن يزور قطاع غ. تمنى د: بيت لحم
وأضاف الدويك  ". هناكواألحبةنحن مشتاقون لغزة وللقاء األهل ": "معا"وقال الدويك لـ  .المحاصرين

أرحب بهذه الخطوة التي تأتي على طريق إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد الشعب الفلسطيني في وجه "
  "."الهجمة االحتاللية الشرسة غير المسبوقة

  30/5/2010 اإلخبارية، وكالة معاً
  
  

  عريقات يدعو دول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد للقيام بذلك فوراً  .10
دعا صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم : أريحا

رجة سفارة أن تقدم على ذلك بشكل التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ولم ترفع التمثيل الدبلوماسي إلى د
  .فوري ودون تردد

 بعاصمتها القدس 1967واعتبر عريقات أن االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 
الشرقية أمرا يتماشى مع القانون الدولي، بل إن القيام به واجب على دول العالم كما أقرته الشرعية 

  .الدولية
ريقات ممثلي تشيلي، وجنوب وإفريقيا، والبرازيل، واليابان، والهند، وكوريا جاء ذلك خالل لقاء ع

الجنوبية، وتركيا، واألرجنتين ، ورئيسة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل تي إي بي إتش كل على 
  . حدة

  31/5/2010الحياة الجديدة، 
  

   لعباس لقطاع عزةمرتقبة  أي زيارةينفي النونو  .11
، لقطاع غزة لعباسأي زيارة مرتقبة " الحياة"ناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو لـ نفى ال - غزة

وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي . كما نفى وجود أي تقدم في شأن المصالحة الفلسطينية
  . لزيارة غزة مع ضمان توفير الحماية الكاملة لهلعباسحماد وجه قبل يومين دعوة 

  31/5/2010، الحياة
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  "اسطول الحرية"منظمة التحرير تدين القرصنة اإلسرائيلية ضد  تنفيذية .12
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القرصنة اإلسـرائيلية الموجهـة العتـراض             : رام اهللا 

ـ                شرات مجموعة من السفن والزوارق المحملة بالمساعدة اإلنسانية إلى غزة والتي تحمل على متنهـا ع
المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع حرية الشعب الفلسطيني ضد االحـتالل اإلسـرائيلي وحـصاره               

ودعت اللجنة  . الغاشم لقطاع غزة، وتسببه المباشر بكوارث إنسانية واقتصادية على أهلنا في قطاع غزة            
قطاع غزة، والذي يرتقـي     التنفيذية المجتمع الدولي للوقوف الجدي في وجه الحصار اإلسرائيلي الخانق ل          

وهي جريمة ال يمكن    . إلى مستوى جريمة جماعية ترتكب ضد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني           
  .تبريرها باي صورة كانت

  31/5/2010الحياة الجديدة، 
 

   العمالءلمالحقة " فيس بوك"تطلق صفحتها على " الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو" .13
في " فيس بوك"صفحتها على " الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو"أطلقت : اح فتحي صب-غزة 

تحصيل أقصى استجابة معها وإشراك أعداد كبيرة من المشاركين على الشبكة العنكبوتية لدعم "إطار 
نها قوله إ" فيس بوك"ونسبت وزارة الداخلية الى المشرف على الحملة في صفحة  ".أهداف الحملة األمنية

تفعيل حملة إعالمية في اتجاهين، األول محاولة إشراك عدد كبير من اإلعالميين والمهتمين "تهدف إلى 
من أجل دعم أهداف الحملة األمنية، والثاني هو توصيل رسالة إلى العمالء والمتعاونين مفادها االستجابة 

فلسطيني واستغالل فرصة الهروب لدعوات الحملة بالتوبة إلى اهللا عز وجل والعودة إلى حضن الشعب ال
إرسال "وأضاف المشرف الذي لم يتم اإلفصاح عن هويته، أنها تهدف ايضاً الى ". من وحل العمالة

رسالة إلى العدو الصهيوني مفادها أن كل الجهود التي تبذلها من أجل إسقاط أبناء الشعب الفلسطيني في 
  ".وحل العمالة، سيكون مصيرها الفشل الذريع

تحمل مضامين توعوية كبيرة من أجل التحذير من خطورة الولوج في وحل "ح المشرف أن الحملة وأوض
  ". العمالة مع االحتالل الصهيوني، ومخاطر ذلك وآثاره في الصعيد الديني والعائلي والمجتمعي واألخالقي

". البريد االلكترونياستقبلت رسائل مهمة عبر "، الفتاً إلى أنها "تحظى باهتمام كبير"ورأى أن الحملة 
الحملة تؤتي ثماراً ممتازة، وأن هناك عدداً من العمالء سلم نفسه فعالً إلى وزارة الداخلية "وألمح الى أن 

ملتزمة التعامل األخالقي "، مشدداً على أن الوزارة "واألمن الوطني، وتحديداً إلى جهاز األمن الداخلي
  ".العمالءوالقانوني الذي أعلنته تجاه المتخابرين و

  31/5/2010الحياة، 
  

  "إذا انسحبت اسرائيل" مشعل يجدد عرض وقف القتال ":رويترز" .14
بشكل ) حماس( قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية :رويترز -دمشق 

لتها صريح ان حماس ستنهي نضالها المسلح ضد اسرائيل اذا انسحبت من االراضي الفلسطينية التي احت
وفي حديث لبرنامج تشارلي روس في محطة تلفزيون بي بي اس االمريكية تناول مشعل  .1967عام 

  .بشكل مباشر قضية المقاومة المسلحة التي تمثل اساس ايدلوجية حماس كحركة للتحرير الوطني
هذا قال مشعل في مقابلة سجلت الخميس ان اسرائيل بدأت الصراع ب) بي بي اس(وحسب نسخة نشرتها 

واضاف ان الفعل هو االحتالل ورد الفعل من الفلسطينيين هو . االحتالل ومن ثم فان المقاومة رد فعل
وقال انه اذا ذهبت اسرائيل الى . انهاء ذلك ومن ثم فببساطة عندما ينتهي االحتالل ستنتهي المقاومة

  . فان ذلك سيكون نهاية المقاومة الفلسطينية1967حدود 
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ذا اقيمت دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية بالشروط التي حددها فان طبيعة اي عالقات وقال مشعل انه ا

  .الحقة مع اسرائيل سيحددها الفلسطينيون بشكل ديمقراطي
  30/5/2010وكالة رويترز، 

  
  الحديث عن زيارة الرئيس عباس إلى غزة إعالمي فقط: وحماسفتح  .15

لمتزايد عن قرب زيارة الرئيس محمود عبـاس إلـى          قالت حركتا فتح وحماس، إن الحديث ا       :حسن جبر 
  .غزة ليس له أساس عملي حتى اآلن

وقلل مسؤولون من الحركتين من أهمية الحديث عن زيارة الرئيس إلى غزة، مؤكدين أنه حديث إعالمي                
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، إن ما يدور حول هذه القضية هو حـديث إعالمـي         .فقط

ـ   .ل اإلعالم عبر وسائ  بحقيقة هذا الحديث، الفتا إلى أن أحـدا        " حماس"عدم معرفة   " األيام"وأكد برهوم ل
فـي  : وقال .من مسؤولي وقادة حركة فتح لم يتواصل مع حركة حماس أو حكومتها حول هذا الموضوع              

  .أو حكومتها ستتم دراسة هذه القضية بما يحقق مصالح الشعب" حماس"مع " فتح"حالة تواصل 
انت وسائل إعالمية مختلفة تحدثت يوم أمس، عن قرب زيارة الرئيس عباس إلى غزة وظهوره فـي                 وك

  .شوارعها
وقال فيصل أبو شهال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الحديث عن زيارة الرئيس عباس نوع من                 

ـ    .الفبركة اإلعالمية  ي أن يذهب إلى أي     حق الرئيس عباس الذي انتخبه الشعب ف      " األيام"وأكد أبو شهال ل
وأعرب عن أمله في أن يتم توقيع اتفاق المصالحة من أجل عودة الرئيس عباس إلـى                 .مكان يراه مناسبا  

وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يعود الـرئيس   .غزة، مؤكداً أن األساس هو توقيع وثيقة المصالحة  
  .عباس إلى غزة في ظل االنقالب واالنقسام

 31/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  ال نستهدف قادة فتح وكوادرها في القطاع: المصريمشير  .16
مشير المصري أن تكون    " حماس"نفى القيادي في حركة     : محمد جمال ووكاالت   - غزة – القدس المحتلة 

أو قياداتهـا   " فـتح "حكومة الوحدة الوطنية المقالة في قطاع غزة بصدد قيادة حملة أمنية تستهدف حركة              
تضليل ومحاولة إلسـقاط    "عن حملة من هذا النوع بأنه       " فتح"طاع غزة، ووصف حديث     وكوادرها في ق  

وقال المصري ان لحركة حماس نحـو        ".حالة الضفة التي تستهدف حماس وعناصرها على قطاع غزة        
في غزة في الـسجن،  " فتح" معتقل في سجون الضفة، ولو أننا أردنا معاملتهم بالمثل لكان كل قادة   1000

  ". إسقاطات وادعاءات ال أساس لها من الصحة في شيءهذه كلها
لم تسمها أنهـا تـتهم حركـة        " فتح"وكانت مصادر إعالمية في رام اهللا قد نقلت عن مصادر من حركة             

في غزة بشن، حملة اختطاف واسعة في صفوف أعضاء وكـوادر حركـة             " حماس"المقاومة اإلسالمية   
  .اختطفتهم" حماس"ألسماء الذين قالت إن في قطاع غزة، وذكرت المصادر، بعض ا" فتح"

  31/5/2010الشرق، قطر، 
  

   المتضامنين جريمة ضد اإلنسانيةمهاجمة: حماس .17
االحتالَل الصهيوني كامـل المـسؤولية عـن العـدوان          " حماس"حملت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

ت إنسانية للـشعب الفلـسطيني      والمتضامنين المدنيين الذين يحملون مساعدا    " الحرية"الوحشي على سفن    
المحاصر، وعدت هذا العدوان جريمةً جديدةً ضد اإلنسانية وضد الشعب الفلسطيني األعزل، وقرصـنةً              

  .بحريةً أمام سمع العالم وبصره، وإصرارا على مواصلة الحصار الجائر بحق أهل قطاع غزة
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، نـسخة منـه،     "مركز الفلسطيني لإلعالم  ال"، تلقَّى   )5-31(في بيانٍ صدر عنها اإلثنين      -ودعت الحركة   
وسقوط شهداء وجرحى بين المتضامنين مع      " الحرية"تعقيبا على مهاجمة جيش االحتالل الصهيوني سفن        

 المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول العربية، إلى إدانة تلك          -الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة     
ب الصهاينة الذين يمارسون القرصنة البحرية فـي الميـاه          الجريمة، والعمل على محاسبة مجرمي الحر     

  .الدولية، والضغط من أجل رفع الحصار نهائيا عن المحاصرين
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية وكافة األحرار في العالم إلـى الغـضب               

الفلسطيني األعزل، ونصرة للحريـة     والتضامن مع سفن الحرية والمتضامنين الذين جاؤوا نصرةً للشعب          
  .واإلنسانية المستباحة من قبل االحتالل الصهيوني

نشد على أياديهم، ونقدر لهم شجاعتهم ومبادرتهم التـي         : "، وأضافت "أبطال سفن الحرية  "وحيت الحركة   
ؤكد أن إرادته لن    تمثل إرادة أحرار العالم تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر، كما نحيي شعبنا الصامد، ون            

  ".تنكسر، وأن الحصار زائل ال محالة إن شاء اهللا
  31/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "اسطول الحرية" االسرائيلية بحق الجريمةفتح تدين  .18

المجتمع الدولي بوقف الجريمة االسرائيلية بحق اسطول الحرية        " فتح" طالبت حركة  : علي سمودي  -غزة  
دان أحمد عساف المتحدث باسم الجريمة اإلسرائيلية الجديدة بحق المتضامنين مع           وفي تصريح صحفي ا   , 

الجريمة التي ارتكبتها البحرية اإلسرائيلية المعززة بـالطيران      "أن  : مضيفا, اهلنا المحاصرين بقطاع غزة   
الحربي بحق المتضامنين العزل في عرض البحر تضيف جريمة اخرى للحـصار اإلسـرائيلي علـى                

 وتكشف وجه إسرائيل القبيح الذي يحاول ضرب ومنع كل من يحاول التـضامن مـع الـشعب                  القطاع،
  .الفلسطيني

وطالب األمم المتحدة والمجتمع الدولي وضع حد إلسرائيل التي تتصرف كدولة فـوق القـانون، حيـث                 
  .دوليةارتكبت جريمة بحق رعايا أكثر من أربعين دولة ضاربة عرض الحائط بكل القوانين واألعراف ال

  31/5/2010القدس، فلسطين، 
  

   خسرت معركة السفن البحرية"إسرائيل: "البطش .19
خسرت " خالد البطش على أن إسرائيل "الجهاد االسالمي"شدد القيادي في حركة :  فتحي صباح-غزة 

معركة السفن البحرية في كل األحوال، فعند منعها وصول السفن الى غزة ستكون خسرت ديبلوماسياً 
الرأي العام الدولي الذي أكد عبر تسييره السفن تضامنه مع قطاع غزة المحاصر، فيما ستكون أمام 

خسرت المعركة "وقال إن إسرائيل . "خاسرةً المعركة في حال وصولها وتمكنها من كسر الحصار
واعتبر أن . "بامتياز، وستكون في ورطة كبيرة في حال منعها تقدم األسطول البحري نحو قطاع غزة

  . "رسالة السفن البحرية وصلت، اذ تمكنت من خلق حال من االشتباك مع إسرائيل، وحاصرتها عن بعد"
التمركز في عرض البحر في حال منعتهم إسرائيل من التقدم "ودعا المتضامنين على متن هذه السفن الى 

لى مرأى ومسمع نحو غزة، وعدم الخوف واالرتباك من اإلجراءات والتهديدات اإلسرائيلية، وفضحها ع
برئاسة بان كي مون بوضع العلم األزرق على أسطول السفن، "كما طالب األمم المتحدة . "العالم أجمع

مواصلة إخضاع الشعب الفلسطيني، "ورأى في محاولة إسرائيل منع هذه السفن . "وتأمين الحماية لطواقمه
 وتنحي المقاومة عن التصدي وإجبار حركة حماس على القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية،

  ."لالحتالل
  31/5/2010الحياة، 
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  "أسطول الحرية" " في قطاع غزة الى المشاركة في استقبال فتح أنصار  يدعوالرجوب .20
 جبريل الرجوب أنصار الحركة "فتح"دعا نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة :  فتحي صباح-غزة 

واعتبر في حديث . "أسطول الحرية" على متن "رسل السالم"في قطاع غزة الى المشاركة في استقبال 
وحيا . "بمثابة إقرار دولي لعدالة القضية الفلسطينية" المحلية أن ارسال سفن فك الحصار "معاً"لوكالة 

تكثيف الجهود الدولية لمناصرة الشعب "الشخصيات الدولية التي تسعى الى فك الحصار، داعياً الى 
، "الساعية الى عرقلة السفن"ودان المحاوالت االسرائيلية . " بحقوقه المشروعةالفلسطيني واالعتراف

  ."مغبة االعتداء على الشخصيات الدولية المقبلة"محذراً من 
  31/5/2010الحياة، 

  
  تندد بالهجوم اإلسرائيلي على سفن كسر الحصار" اإلسالميالجهاد  .21

ات حاشدة في قطاع غزة اسـتنكارا لهجـوم         لمسير" الجهاد اإلسالمي " دعت حركة    : علي سمودي  -غزة
قوات االحتالل على سفن كسر الحصار على غزة اليوم، وإيقاع عشرات الضحايا بين شـهيد وجـريح                 

وأوضحت في بيان صـحفي أن قـوات         .يعتبر جريمة صارخة وانتهاكا سافرا من قبل حكومة االحتالل        
لكون سوى إرادتهم وكميات من المساعدات      االحتالل استهدفت أسطول الحرية ومن على متنه ممن ال يم         

ودعت الجهاد اإلسالمي جماهير شعبنا وأمتنا وكـل         .اإلغاثية واإلنسانية لمن حرمهم الحصار حق الحياة      
 .األحرار في العالم إلى الخروج في مسيرات الغضب تنديداً بما يرتكبه االحتالل من عدوان وحصار

  31/5/2010القدس، فلسطين، 
  

   وتدعو إلى تدخل دولي عاجل"أسطول الحرية"تدين االعتداء على " ةالديمقراطي" .22
وبشدة االعتداء على أسطول الحريـة      " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   " أدانت   :علي سمودي  -غزة  

لكسر الحصار، وتدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف عملية القرصنة اإلسرائيلية، والسماح للمتـضامنين              
قالت الجبهة انه تنظر بخطورة بالغة      , وفي بيان صدر عنها    .ها للوصول إلى قطاع غزة    الدوليين على متن  

لالعتداء على المتضامنين وسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى منهم، وتعتبر هذا االعتـداء يمثـل                
ائيلية عربدة إسرائيلية يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في اتخاذ موقف حازم أمام الجرائم اإلسر              
  .ليس فقط ضد شعبنا الفلسطيني بل بتجاوزها الحدود ضد المتضامنين األجانب مع شعبنا الفلسطيني

ونعت الجبهة الديمقراطية ضحايا أسطول سفن كسر الحصار، وحيت المتضامنين األجانـب لـصمودهم              
 .من المتضامنين األسطوري وإرادتهم القوية في وجه آلة الحرب اإلسرائيلية، ودعت إلى ضمان سالمة وأ            

كما دعت جماهير شعبنا للخروج في مسيرات للتنديد باالعتداء على أسطول الحرية لكسر الحصار عـن                
 .قطاع غزة

  31/5/2010القدس، فلسطين، 
  

  المفاوضاتسنواصل الكفاح إذا فشلت : شعث .23
وضات غير أنه في حال فشلت المفا" فتح"أكد نبيل شعث مفوض العالقات الدولية في حركة : ا.ب .د 

وقال  .، فإنه لن يكون هناك سبيل سوى االستمرار في النضال والحراك الدولي "إسرائيل"المباشرة مع 
لسنا في هذه المفاوضات للبحث في التعاون االقتصادي مع "في مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية 

في خمس دقائق عندما نتفق ، وال نحن في بحث عن موضوع المياه الذي يمكن أن نتفق عليه "إسرائيل"
  ملف المفاوضات اآلن رهين بقيام الواليات المتحدة بتنفيذ ضماناتها بأال يكون "وأكد أن " . على األرض
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هناك استيطان وخاصة في القدس، ورهين أيضا بأن يتم التوصل خالل أربعة أشهر إلى اتفاق على 
  " .1967الحدود، والحدود في كل األعراف الدولية هي حدود عام 

  31/5/2010الخليج، 
  

  هو عملية قرصنة"إسرائيل"ما قامت به .. أسطول الحرية حقق انتصارا: زعبي .24
 حصل مـع االسـطول فـي         ما كانت النائبة حنين زعبي قد أوضحت من على متن اسطول الحرية أن           

تحـدثت عـن    "ـرب إن اسـرائيل     48عـ"وقالت في حديث لـ      ..الساعات االخيرة هي عملية قرصنة    
ما حدث هـو عمليـة قرصـنة        .. استفزاز ونحن نعرف من هو المستفز اآلن ومن الذي بدأ باالستفزاز          

 ميل وفجأة بدأت البحرية االسـرائيلية باالتـصال بنـا    100نحن بعيدون عن المياه االقليمية  .. اسرائيلية
 ..".وبمحاصرتنا

ذا دخلنا نحن كسرنا الحـصار واذا       ا: " حقق انتصارا في كال الحالتين    " اسطول الحرية "وأكدت زعبي أن    
 ..".نحن كسرنا حصار معنوي ..لم ندخل نحن كسرنا حصار سياسي وحصار اعالمي

أسطول .. اسرائيل ال تريد فقط حصارا، بل تريد حصارا هادئا مسكوتا عنه ال يتكلم عنه احد              : "وأضافت
اسرائيل كانت خـالل االسـبوع      و.. الحرية استطاع ان يعيد حصار غزة الى االجندة الدولية وهذا نجاح          

االخير، منذ ان بدأ اسطول الحرية قد وضعت في خانة مرتكبة جرائم حرب وأعيدت الى أذهان العـالم                  
وحول شعورها وهي تشارك في االسطول، قالـت النائبـة           ".كدولة محتلة ودولة قامعة ودولة محاصرة       

يعنـي نحـن    . ار الى فعل سياسي عملي    الشعور كان منذ بداية الحملة شعور خاص وشعور افتق        : "زعبي
ونحن نشعر بتضامن العالم العربي والدولي مع الشعب الفلـسطيني ولكـن   .. جزء من الشعب الفلسطيني  

اظن، وال اريد ان اضخم بالموضوع، قد بدأت محاوالت لتفعيل هذه العاطفة الى فعل حقيقي وهـذا مـا                   
 ".تحتاجه أي قضية عادلة

  31/5/2010، 48عرب
  

  ل يرفع حالة التأهب بين صفوفه بالضفة في أعقاب إصابة الشيخ صالحاالحتال .25
رفع جيش االحتالل اإلسرائيلي، حالة التأهب في مناطق الضفة الغربية المحتلّـة إلـى أعلـى                 :رام اهللا  

درجاتها، في أعقاب توارد أنباء عن إصابة رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر، الشيخ رائـد                
 .ء عملية الهجوم اإلسرائيلي على قافلة السفن الدولية المتجهة لكسر الحصار عن قطاع غـزة     صالح، أثنا 

، إن قوات الجيش    )31/5(وذكر الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، صباح اليوم اإلثنين            
 المحتلّـة،   اإلسرائيلي قامت بتعزيز تواجدها على الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في الضفة الغربيـة            

خوفاً من حدوث أي تداعيات بين أوساط الشعب الفلسطيني احتجاجاً على إصابة الشيخ رائد صالح أثناء                
  ".أسطول الحرية"مشاركته في 

  31/5/2010قدس برس، 
  

  "أسطول الحرية"مصلحة السجون اإلسرائيلية تتأّهب وتستعد الستقبال معتقلي  .26
سرائيلية، إجراءاتها المتّبعة داخل معتقالت االحتالل في إطار        شددت إدارة مصلحة السجون اإل     :الناصرة

، والذين اعتقلتهم قوات الجيش اإلسـرائيلي صـباح         "الحرية"استعداداتها الستقبال المشاركين في أسطول      
  .اليوم أثناء عملية اقتحام قافلة السفن الدولية واالستيالء عليها

ليوم جميع المتضامنين الذين تواجدوا على متن سفن أسطول         وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي، قد اعتقل ا      
متضامناً مـن مختلـف الجنـسيات بمـا فـيهم            ، والذين بلغ عددهم أكثر من سبعمائة وخمسين       "الحرية"

  .شخصيات رسمية وبرلمانية دولية
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مـن  انتهاء السلطات اإلسرائيلية من إنشاء معتقـل         هذا وقد أعلنت مصادر إعالمية عبرية مؤخراً، عن       
، عقب توعدها باالستيالء على الـسفن       "الحرية"الخيام في ميناء اسدود، خصصته للمشاركين في أسطول         

  .االمشاركة واعتقال ركّابه
  31/5/2010قدس برس، 

  
  تل أبيب تعتزم دعوة اإلسرائيليين في تركيا إلى المغادرة فوراً .27

رائيلي، أفيغدور ليبرمان يعتزم دعـوة      ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن وزير الخارجية اإلس        :الناصرة
اإلسرائيليين المتواجدين في تركيا إلى مغادرة البالد فوراً، في أعقاب حالة الغضب التي سادت أوسـاط                

  ".الحرية"الشارع التركي احتجاجاً على االقتحام اإلسرائيلي لسفن أسطول 
، أن ليبرمان يعقـد فـي هـذه    )31/5(ثنين  ، اليوم اإل  "إسرائيل انترناشونال نيوز  "وأفاد الموقع اإلخباري    

أثناء توجهه إلى قطـاع غـزة لكـسر     "الحرية"األثناء اجتماعاً طارئاً لبحث عملية مهاجمة سفن أسطول   
اإلسرائيليين في تركيا إلى مغادرة البالد، واإلسرائيليين الذين         أن ليبرمان قد يدعو    الحصار عنه، مضيفاً  

  ".ء خططهم تلكينوون السفر إلى تركيا إلى إلغا
ويشار بهذا الصدد، إلى أن مئات المواطنين األتراك الغاضبين يتوافدون حالياً إلى أمام مبنى القنصلية 
اإلسرائيلية في اسطنبول وإلى أمام منزل السفير اإلسرائيلي لدى تركيا، احتجاجاً على مهاجمة قافلة 

يث تبين أن من بين قتلى األسطول الخمسة السفن الدولية التي ترأستها سفينة المساعدات التركية، ح
  عشر، تسعة من الجنسية التركية

  31/5/2010قدس برس،
  

   مستهدفة حتى لو كانت في سورية"حزب اهللا"قواعد : "ألسد"ـنتنياهو ل .28
 امس أن رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين    "اسرائيل اليوم"ذكرت صحيفة :  آمال شحادة -الناصرة  

ـ   "ن  نتانياهو اعتبر ا    معرضة لضربة عسكرية إسرائيلية، حتى لو كانـت         "حزب اهللا "كل قاعدة عسكرية ل
، وأنه بعث برسالة الى الرئيس بشار األسد عبر رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو بيرلـسكوني               "في سورية 

ة،  بالصواريخ وتعزيز قدراته العسكري    "حزب اهللا "قال فيها انه ينظر بخطورة الى مواصلة سورية تزويد          
  .وأن اسرائيل لن تسمح بمواصلة ذلك
 الحاكم عن مسؤول يرافق نتانياهو فـي جولتـه الحاليـة، ان             "ليكود"ونقلت الصحيفة المقربة من حزب      

 لم تنقـل    "حزب اهللا "األخير كشف امام بيرلسكوني أن لدى اسرائيل ادلة على تسليم سورية صواريخ الى              
وبحسب هذا المسؤول، فإن    . ية للحزب في األراضي السورية    بعد الى لبنان انما موجودة في قاعدة عسكر       

ـ   ": نتانياهو اضاف   في اراضيها، تكون سورية حكمت على نفسها حكماً         "حزب اهللا "بتفعيلها قاعدة أسلحة ل
  ."مساوياً لحزب اهللا

ان حزب اهللا لن يكـون المـستهدف        ": وقال نائب وزير الخارجية داني ايالون خالل ندوة في بئر السبع          
الوحيد في أي حرب مقبلة، والثمن الذي ستدفعه حكومة لبنان ورئيسها لن يكون أقل من الـثمن الـذي                   
سيدفعه الحزب، فالقوة التي تمتلكها اسرائيل اذا استخدمت في الرد على أي اعتداء عليها، لن تميز بـين                  

  ."لبنان كدولة وحكومة وبين حزب اهللا
  31/5/2010الحياة، 

  
   النووية للرقابة الدولية"إسرائيل"ا أميركيا حيال إخضاع منشآت نتنياهو يطلب توضيح .29

اإلسرائيلية أمس، إن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي        " هآرتس" قالت صحيفة    : برهوم جرايسي  -الناصرة  
بنيامين نتنياهو سيطالب الرئيس األميركي باراك أوباما توضيحات بشأن الموقف األميركي حيـال فـتح               
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وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو سيلتقي يوم غد الثالثـاء،          .سرائيلية أمام الرقابة الدولية   المنشآت النووية اإل  
بالرئيس أوباما في البيت األبيض بدعوة من األخير، لبحث التطورات على العملية التفاوضية مع الجانب               

نـشر الـسالح    الفلسطيني، إال أن نتنياهو سيطرح مسألة القرار الذي اتخذه مؤتمر استطالع ميثاق منع              
النووي، ويدعو إسرائيل إلى االنضمام إلى الميثاق، مما يعني عمليا السماح برقابة الوكالة الدولية للطاقة               
الذرية على المفاعل النووي في ديمونة وعلى كل منشآتها النووية، كما يتضمن القـرار ايـضا خطـة                  

وقـد   .ه من أسلحة الدمار الـشامل     لتحويل الشرق األوسط الى منطقة منزوعة من السالح النووي وغير         
أعلنت إسرائيل رسميا أنها ال تعتزم تطبيق هذا القرار الدولي، وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إنـه                  

، واعتبـر البيـان أن القـرار    "على ضوء الطابع المشوه للقرار، فان إسرائيل لن تشارك فـي تطبيقـه    "
  ". ويتجاهل النووي اإليرانيمرفوض من أساسه، وذلك النه يركز على إسرائيل"

 31/5/2010الغد، األردن، 
  

  خليجياً" إسرائيل" في الدوحة لترويج أليعازربن  .30
بنيامين بن أليعازر أمس، إنه يأمل فـي        " اإلسرائيلي"قال وزير الصناعة والتجارة والتشغيل      : آي.بي  .يو

  .وة في طريق إذابة الجليد إقناع دول الشرق األوسط والخليج بالتعاون االقتصادي مع الكيان كخط
بن اليعازر الذي غادر على رأس وفد إلى قطر مساء أمس األحـد، للمـشاركة فـي أعمـال المنتـدى                     

آمل بإقناع زمالئي من    : "قوله" إسرائيلية"االقتصادي العالمي المنعقد في الدوحة، نقلت عنه وسائل إعالم          
وخصوصاً فـي مجـاالت التكنولوجيـا       " سرائيليةاإل"الشرق األوسط ودول الخليج باالستعانة بالقدرات       

" إسـرائيل "من أجل اختراق العقبات وإذابة الجليد بين        " إسرائيل"المتقدمة وبالمكانة االقتصادية الصلبة ل      
  " .وجاراتها

اإللكتروني إنه يتوقع أن يلتقي بن أليعازر خالل وجوده في قطـر مـع              " يديعوت أحرونوت "وقال موقع   
خرى ورؤساء شركات عالمية، وسيدعو إلى دفع التجارة واالستثمارات في الـشرق            مسؤولين من دول أ   

  .األوسط، وتحسين العالقات االقتصادية والسياسية في المنطقة 
  31/5/2010الخليج، 

  
   على الساحة الدولية "إسرائيل"ـالث صفعات لث :أوساط إسرائيلية .31

مؤتمر مراجعة معاهدة الحـد مـن االنتـشار         " اعتبرت أوساط إسرائيلية قرار   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
، صفعة  "قيام منطقة منزوعة السالح النووي، تشمل إسرائيل وإيران       " في نيويورك الذي دعا إلى       "النووي

كمـا  . مدوية لم تكن تنتظرها، واتهمت اإلدارة األميركية بأنها نكثت وعدها عدم دعم مشروع قرار كهذا              
 صفعتين أخريين وجهتا إلى إسرائيل تتمثل األولى في خسارة المعركة           تحدثت وسائل اإلعالم العبرية عن    

، والثانية في قرار أكبـر المـصارف فـي          "أسطول الحرية "اإلعالمية في اعتراض إسرائيل المتوقع لـ       
 اإلسرائيلية للتكنولوجيا المتطورة احتجاجاً على مساهمتها في بناء         "البيت"ألمانيا سحب أسهمه من شركة      

 ناحوم بارنياع   "يديعوت أحرونوت "ولخص كبير المعلقين في صحيفة      . لفاصل في الضفة الغربية   الجدار ا 
  ."غير جيد"وضع إسرائيل في الحلبة الدولية بأنه 

  31/5/2010الحياة، 
 

   تنشر غواصات نووية قرب إيران"إسرائيل": "تايمزصنداي " .32
 ثالث غواصات ألمانية الصنع قادرة على       قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل تعتزم نشر       : لندن -القدس  

صنداي "وقالت المصادر المطلعة لصحيفة     . حمل رؤوس نووية في الخليج بالقرب من السواحل اإليرانية        
 البريطانية أمس إنه جرى إرسال أول الغواصات على خلفية المخاوف اإلسرائيلية من إمكانيـة أن                "تايمز
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 إيران وسورية وحزب اهللا أهدافا داخل إسرائيل، مـن بينهـا            تصيب الصواريخ الباليستية التي طورتها    
  .قواعد جوية ومنصات إلطالق الصواريخ

، ) دولفين، وتيكوما، وليفياثان   – 7فلوتيال  (وأضافت الصحيفة البريطانية أن أسطول الغواصات الصغير        
علـى األقـل مـن هـذه     قد زار الخليج من قبل، إال أنه تم اتخاذ القرار اآلن بضمان وجود دائم لواحدة        

قال لـصحيفة   ) كولونيل أو (وذكرت الصحيفة أن قائد أسطول الغواصات، مشيرة إليه باسم          . الغواصات
. "نحن قوة هجوم تحت الماء، ونحن نعمل على أعماق ومسافات بعيدة جـدا مـن حـدودنا                ": إسرائيلية

 "كروز" على إطالق صاروخ      فردا، يقودهم قائد قادر    50 و 35ويتراوح عدد أفراد طاقم كل غواصة بين        
 يوما، كما يمكنها أن تظل على عمـق         50ويمكن أن تظل الغواصات في البحر لنحو        . يحمل رأسا نوويا  

 قدما تحت سطح الماء لمدة أسبوع على األقل، وبعض الغواصات مجهزة بأحدث الرؤوس النووية               1150
  .في ترسانة األسلحة اإلسرائيلية
ف من نشر هذه الغواصات هو الردع وجمع المعلومـات االسـتخباراتية            وأشارت الصحيفة إلى أن الهد    

ـ    نمثل قاعدة قوية لجمع المعلومات     ": ويقول مسؤول في أسطول الغواصات    . "الموساد"وربما نقل عمالء ل
  . "الحساسة، ألن بإمكاننا البقاء فترة طويلة في مكان واحد
غواصات إذا ما استمرت إيـران فـي برنامجهـا          وذكرت الصحيفة أنه يمكن اللجوء إلى استخدام هذه ال        

مدى الصاروخ الذي تحمله الغواصة يصل إلـى        "وشدد مسؤول في البحرية اإلسرائيلية على أن        . النووي
  ." كلم، مما يعني أنه قادر على إصابة أي هدف في إيران1500

  31/5/2010الشرق األوسط، 
 

  اهللا وقت الحاجة القوة والقدرة لضرب حزب "اسرائيل" بحوزة: حالوتس .33
رئيس اركان الجيش االسرائيلي السابق دان حالوتس امـس االحـد ان            قال  :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 .اسرائيل تملك القوة والقدرة لتوجيه ضربة عسكرية ضد حزب اهللا في حال دعت الحاجة الى تنفيذ ذلك                 
تهديد الصواريخ علـى اسـرائيل      'ان  وقال حالوتس، في مقابلة اجرتها معه االذاعة العامة االسرائيلية،          

موجود منذ عشرات السنين وهو يتعاظم باستمرار لكن ال ينبغي الخوف من ذلك الن لدى اسرائيل القوة                 
  .'والقدرة لضرب حزب اهللا وقت الحاجة

وتطرق حالوتس الى تصريحات امين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا بشأن قدرة الحزب على اسـتهداف                 
 سنوات  4التوقف عن اعطاء صدى كبير القوال نصر اهللا التي يكررها منذ            '، ودعا الى    اهداف اسرائيلية 

  .'من داخل الملجأ الذي يختبئ فيه في بيروت
  31/5/2010القدس العربي، 

  
  العقارية" هوليالند"استجواب أولمرت للمرة الثانية بشأن فضيحة  .34

لوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أولمـرت،      أخضعت الشرطة اإلسرائيلية رئيس ا    :  كفاح زبون  - رام اهللا 
مرة ثانية خالل أسبوع للتحقيق في شبهات حول تلقيه رشى في قضية المشروع المعماري هـولي النـد                  

في القدس، وهي القضية التي وصفت بأنها أكبر وأضخم قضية فـساد فـي تـاريخ                ) األرض المقدسة (
رطة في مدينة اللد طويال مع أولمـرت، بعـدما          وحقق رجال من قسم الغش واالحتيال في الش        .إسرائيل

وواجه المحققون أولمرت بإفـادة      .أخضعوه لثماني ساعات من التحقيق الثالثاء الماضي في نفس القضية         
 مجهول الهوية بشأن تحويل أموال رشى إليه وإلى المقربين منه لقاء موافقته علـى إنجـاز                 "شاهد ملك "

م أثناء فترة وجوده رئيسا للمجلس البلدي اليهـودي للمدينـة بـين    مشروع هولي الند المعماري الذي أقي     
  .ومن المتوقع أن يستمر التحقيق مع أولمرت لجلسات أخرى. 2003 و1993

  31/5/2010الشرق األوسط، 
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   وعلى تل أبيب تليين شروطها في صفقة األسرى"إسرائيل"غزة تحاصر : "هآرتس" .35
يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف المحادثات       طالبت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية رئ    : القدس

وقال الصحيفة فـي مقـال       .غير المباشرة مع حركة حماس، وإنهاء حصارها غير اإلنساني لقطاع غزة          
إن من يرى االستعدات اإلسرائيلية لمنع السفن المتجهة إلى قطاع غزة يشعر بـأن              : "بلسان هيئة التحرير  

إذا "وتتساءل الصحيفة عن أهداف حـصار غـزة          ". سنوات 4رة، وليس غزة منذ     هي المحاص " إسرائيل"
تهدف من وراء الحصار إلى منع الصواريخ المحلية من االنطالق إلى أراضـيها مـن               " إسرائيل"كانت  

إذا كان الهدف من الحصار     : "وتابعت .؟"الرصاص المصبوب "القطاع، فلماذا قامت الدولة العبرية بعملية       
، فقد أثبتـت    "إسرائيل"سكان غزة على االنتفاض على حركة حماس وإجبارها على الرد على            هو إجبار   

إذا كان الحصار هو األسلوب الوحيد المؤثر على سكان غزة،          "موضحة  " التجربة خطأ ذلك االعتقاد تماما    
وإصـدار  اإلجراءات التي اتخذت بحق سجناء حماس، وتشديد إجراءات اعتقالهم،          " إسرائيل"فبماذا تفسر   

في إشارة واضحة إلى أن حكومة نتنياهو تتخبط، ولم تستطع حتى اآلن بلورة استراتيجية              " قانون شاليط "
تدرك تماما الثمن الذي يجب أن تدفعـه        " إسرائيل"أن  "وتوضح الصحيفة    ".شاليط"لتحرير الجندي األسير    

ضد " فظيعة"ء ارتكبوا أعماال    مقابل إطالق سراح شاليط في صفقة تم عرقلتها جراء رفضها إطالق سجنا           
بالواقعية، وأن تعود للمحادثات غيـر المباشـرة مـع         " إسرائيل"وتطالب هيئة تحرير هآرتس      ".إسرائيل"

 ".حماس، وتليين شروط صفقة األسرى، ورفع الحصار عن قطاع غزة
 31/5/2010السبيل ، األردن، 

  
  ولة عاجزة عن اعادتهابني محتجز على بعد كيلومترات قليلة والد: نوعام شاليط .36

قال والد الجندي االسير لدى حركة حماس في قطاع غزة، إن اسرائيل فشلت فشال ذريعا طـوال اربـع                   
وطالب  . ، على حد قوله   "المحتجز على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الجنوبية       "سنوات، في اعادة ابنه     

بان تقوم بواجبهـا    " الدولة" ببئر السبع، طالب     "نقابة المحاميين في اسرائيل   "في كلمة له اليوم في مؤتمر       
لقد دفع الثمن   ..غلعاد يصرخ بصمت ويناشد العادته الى البيت      : " وقال". وان تنقذ ابنه من عقوبة االعدام     

واقتبس والد شاليط، في سياق كلمته تصريحات كان ادلـى بهـا وزيـر االمـن                ".كامال لما طلبته الدولة   
 ".عندما تنسى الدولة جنودها، سوف ينسونها هم ايضا: وفاز وقال فيهااالسرائيلي السابق، شاؤول م

  30/5/2010، 48عرب
  

   في وجه التهديدات اإلسرائيلية"أسطول الحرية" بدعم "أحرار العالم"الخضري يطالب  .37
 " العالمأحرار"دعا النائب جمال الخضري رئيس الجنة الشعبية لمواجهة الحصار :  اشرف الهور-غزة 

وقال الخضري خالل  .اإلسرائيلية الحرية في وجه التهديدات أسطولبفعاليات مستمرة لدعم للقيام 
 يصلوا بسفنهم أنن المتضامنين وصلوا غزة برسالتهم قبل إ"مشاركته في فعالية القوارب المرحبة بالقافلة 

 كل بيت، وعلى  الشعب الفلسطيني والىأبناء نفوس إلىوصلوا " المتضامنين أن إلى، الفتا "اإلنسانية
  ."الجميع الوقوف معهم ومساندتهم ومناصرتهم

  31/5/2010القدس العربي، 
  

  "أسطول الحرية"لـطالب بتوفير الحماية  فلسطينية تحقوقيةمنظمات  .38
 دعا مركز الميزان لحقوق اإلنسان، المجتمع الدولي التخاذ خطوات : وفا– الحياة الجديدة -محافظات 

كما دعا  ."أسطول الحرية"امنين المدنيين المتوجهين إلى قطاع غزة ضمن فعالة لضمان سالمة المتض
المركز، في بيان صحفي، لدعم دعوتهم إلى إنهاء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي 

  .تسبب في انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق اإلنسان ترقى لمستوى الجريمة ضد اإلنسانية
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ة الدولية لفك الحصار عن غزة بشبكة المنظمات األهلية المجتمع الدولي وطالبت الحملة الفلسطيني
 الحرية البحري والمتضامنين أسطول التحرك الجاد لحماية السفن المشاركة في إلىبمؤسساته وهيئاته 

  .عليه
واستنكر التجمع للحق الفلسطيني بشدة قرار االحتالل اإلسرائيلي بمنع وصول أسطول الحرية لكسر 

ر عن قطاع غزة واستخدام القوة المسلحة لمنع السفن من الوصول إلى شواطئ القطاع والتهديد الحصا
  .باعتقال المتضامين األجانب وحذر من تنفيذها

 31/5/2010الحياة الجديدة، 
  

   بينهم رائد صالح48 ثالثة من فلسطينيي ةإصاببعد   طارئاًتعقد اجتماعاً 48في الـ  المتابعةلجنة  .39
 لها، صباح  طارئاًأن تعقد لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل اجتماعاًمن المقرر 

اليوم اإلثنين، وذلك في أعقاب العملية البربرية التي قام بها جيش االحتالل اإلسرائيلي ضد أسطول 
 الحرية قد  المشارك في أسطول48أفادت وكاالت األنباء أن ثالثة من ضمن وفد عرب  حيث .الحرية

وعلم أن من بين المصابين الشيخ رائد صالح،  .أصيبوا خالل الهجوم البربري اإلسرائيلي على األسطول
  .والذي وصفت إصابته بالخطيرة

  31/5/2010، 48عرب 
  

  حالة من الغضب الشديد تعم قطاع غزة والدعوة لمسيرات حاشدة .40
طاع غزة، في ساعات الصباح الباكر، فور  عمت حالة من الغضب العارم والشديد كافة أرجاء ق:غزة

وصولهم نبأ االعتداء على أسطول الحرية في المياه اإلقليمية خالل محاولته الوصول إلى قطاع غزة، 
  .وإيقاع ضحايا في صفوف المتضامنين الدوليين على متنه

جهت الدعوة وصدحت مساجد قطاع غزة بتالوة آيات من القران الكريم حداداً على أرواح الضحايا وو
  .إلى المواطنين بالخروج في مسيرات حاشدة للتعبير عن غضبهم لما تعرض له أسطول الحرية

، مطالبين "قرصنة كبيرة"ووصف المواطنون في غزة العملية اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية بأنها عملية 
ينية وكافة األحزاب ونددت المؤسسات والشخصيات الفلسط .بتحرك دولي إلنقاذ المشاركين في األسطول
  .عن استنكارهم لما تعرض له أسطول الحرية

  31/5/2010 قدس برس،
  

  من سكان غزة يعانون انعدام األمن الغذائي% 61:)الفاو(منظمة  .41
، أن الحصار شبه الكامل )الفاو( أفاد تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة :رام اهللا

 يوم قد أدى إلى محدودية كمية ونوعية األغذية المتاحة 1,000 أكثر من المفروض على قطاع غزة منذ
 . مليون نسمة1.5لسكان القطاع المقدر عددهم بنحو 

 61"وأفادت سارة ليبرت، مستشارة االتصال بمنظمة األغذية والزراعة للضفة الغربية وقطاع غزة، أن 
وبالرغم من أن هناك مجموعة متنوعة من . يبالمائة من سكان القطاع يعانون من انعدام األمن الغذائ

األطعمة المتوفرة في قطاع غزة، إال أن المشكلة تكمن في افتقار الناس للقدرة على شراء الغذاء بسبب 
  ". بالمائة حاليا39ًارتفاع معدالت الفقر والبطالة إلى ما يقرب من 

أفاد فيليب الزاريني، القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، في بيان و
مايو من / أيار 25، في AIDAمشترك مع منظمات اإلغاثة اإلنسانية ورابطة وكاالت التنمية الدولية 

تمر في خنق قطاع  على االستيراد والقدرة على الوصول تس"لإسرائي"غزة، أن القيود التي تفرضها 
  .الزراعة في غزة مما يساهم بشكل مباشر في تفاقم انعدام األمن الغذائي
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وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية، بما فيها زيادة حاالت 
ال والنساء التقزم والهزال ونقص الوزن لدى األطفال، واستمرار ارتفاع معدالت فقر الدم بين األطف

  .الحوامل
كما أظهرت دراسة أجرتها وكالة األونروا لحالة الفقر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين ال يستطيعون 
الحصول على الغذاء والذين ال يملكون القدرة على شراء المواد األساسية قد تضاعف ثالث مرات منذ 

  .2007يونيو / حزيرانفرض الحصار في 
فإن خفض إمدادات الكهرباء إلى غزة في إطار الحصار اإلسرائيلي يتسبب في وعالوة على ذلك، 

أضرار كبيرة لمحاصيل الخضروات نظراً لعدم توفر أجهزة التبريد والرتفاع تكاليف اإلنتاج، حسب 
  ).أوتشا(مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

مة عبر األنفاق من مصر والتي تباع بأسعار مبالغ ووفقاً لمنظمات اإلغاثة في غزة، فإن البضائع القاد
منظمة األغذية "وأشارت ليبرت إلى أن . فيها وبعيدة عن متناول معظم سكان القطاع ال تشكل حالً مناسباً

والزراعة تشعر بقلق خاص بشأن المخاطر الصحية المحتملة بسبب الدخول غير المنظم للثروة الحيوانية 
مما يطرح احتمال تفشي األمراض الحيوانية في " غزة من مصر عبر األنفاقواألدوية البيطرية إلى 

  .القطاع باإلضافة إلى األمراض العابرة للحدود
  30/5/2010، )إيرين(شبكة األنباء اإلنسانية 

  
  المستوطنون يخططون لالستيالء على منزلين في الشيخ جراح بالقدس .42

 المحتلة إن المستوطنون يخططون لالستيالء على  قالت مصادر فلسطينية في القدس:القدس المحتلة
منزلين في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالمدينة، بعد أن تلقت عائلتان مقدسيتان من سكان الحي 

، وإال سيتم اتخاذ كافة  يوما45ًرسالة موقعة من محامية، تضمنت المطالبة بإخالء المنزلين خالل 
لرسالة إلى الجهة التي تدعي ملكية منزلي العائلتين، وتطالب بإخالئهما ولم تشر ا .اإلجراءات القانونية

 شيكل لقاء كل يوم 350كما هددت المحامية بأنه سيتم إلزام العائلتين بدفع مبلغ . ودفع تعويضات مالية
قابل  ألف شيكل سنوياً م12وطلب من العائلتين أيضا دفع مبلغ .  يوما45ًيتأخر في التنفيذ بعد انتهاء مدة 

  .السنوات السبع األخيرة
  30/5/2010 قدس برس،

  
   في بناء منازلهم المهددة بالهدم جديداًأسلوباً يبتكرون فلسطينيون .43

 شمال مدينة أقصى اإلسرائيليابتكر فلسطينيون في قرية الجفتلك الواقعة تحت االحتالل .): ب.ف.ا(
الرحمن  ويبذل خالد عبد ."إسرائيل"مها من قبل  هدإمكانية في بناء منازلهم لمواجهة سلوبا جديداًأ أريحا
 الستة ويترك بيته وأوالده الجديد، ليسكنه هو األسلوب في تحضير مواد البناء لبيته وفق  كبيراًجهداً

 الجديد على صناعة األسلوبويعتمد . البالستيكي المكون من غرفة واحد ويقيم فيه منذ سبع سنوات
وفي حال تعرض البيت للهدم فان تكلفة البناء  .لتراب والمياه والقش فقطالطوب المستخدم في البناء من ا

  .  القريةأهاليستكون قليلة وسيعاد بناء البيت بالمواد نفسها، حسبما يقول 
  31/5/2010الدستور، األردن، 

  
  2010 منذ بداية 22 بعد سقوططالب حكومة هنية بإجراءات لحماية عاملي األنفاق ي الميزانمركز  .44

مركز الميزان لحقوق ، أن  احمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  31/5/2010المستقبل، ت نشر
 قتلوا منذ بداية العام الجاري فيما ارتفع العدد األنفاق فلسطينياً يعملون في 21 أنكد  أ في غزةاإلنسان

جراء استمرار سقوط "  انهأمسوقال مركز الميزان في بيان صدر عنه  .2006 سنةقتيالً منذ  175 إلى
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الضحايا ممن دفع الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز والمخاطرة بالعمل في 
األنفاق، فإنه يجدد مطالباته السابقة للحكومة باتخاذ التدابير كافة التي تحمي العاملين في األنفاق وتحول 

  ".دون سقوط المزيد من الضحايا
 منذ بداية 22إلى أن عدد ضحايا األنفاق ارتفع إلى  31/5/2010سطين أون الين، فلوأشار موقع 

، وإصابة آخر في انهيار 31/5/2010االثنين صباح اليوم  مصرعه اً فلسطينياًمواطن، بعدما لقي 2010
  . أحد األنفاق

  
  على األسرى" قانون شاليط"االحتالل بدأ بتطبيق : مركز حقوقي .45

ألسرى للدراسات أن إدارة سلطة السجون اإلسرائيلية قامت مؤخراً، في أعقاب  أكد مركز ا:رام اهللا
وأكد  . أسيراً في سجني نفحة وعسقالن289، بتفريغ أربعة أقسام تضم "قانون شاليط"إقرار ما يسمى 

بخطوة نضالية قبيل إقراره " قانون شاليط"يعكفون على مواجهة "مركز األسرى أن األسرى في السجون 
  ".ءات النهائية في الكنيست اإلسرائيليبالقرا

نسخة منه، من تداعيات " قدس برس"وحذر رأفت حمدونة، مدير المركز في تصريح صحفي وصل 
إقرار القانون للتضييق على األسرى وشرعنة االنتهاكات بحقهم، وأضاف أن عملية النقل التي تتم اآلن 

قة مباشرة بتحويل قانون شاليط لواقع عملي، وأن تهدف للمزيد من حاالت العزل ألسرى جدد، ولها عال"
إدارة السجون تحاول من خالل التنقالت إيجاد نوع من اإلرباك لألسرى وخلق حالة من عدم االستقرار 

بالتدخل لوقف انتهاكات االحتالل بحق األسرى، "وطالب حمدونة الجهات المعنية والحقوقية  ".عندهم
نفرادي تحت حجج واهية، وناشد المؤسسات اإلنسانية والمنظمات وخاصة في موضوع النقل والعزل اال

الحقوقية ووسائل اإلعالم بتسليط الضوء على هذه االنتهاكات لما يحمل المستقبل القريب من تخوفات 
  ".مواجهة وتصعيد محتمل بين األسرى وإدارة السجون نتيجة الضغط المتواصل على األسرى
  30/5/2010 قدس برس،

  
   فلسطيني اشتكوا تعرضهم للتهديد باالعتداء الجنسي أثناء احتجازهم لدى االحتاللطفل مائة .46

غير الحكومية، أن معظم " الحركة العالمية للدفاع عن األطفال" أكد الفرع الفلسطيني لمنظمة :رام اهللا
ساءة األطفال الفلسطينيين األسرى، في سجون االحتالل اإلسرائيلي، يتعرضون للتهديد واالعتداء وإ

  .المعاملة أثناء احتجازهم، وطالبت  األمم المتحدة بالتحقيق في شكاوى االعتداءات الجنسية
 عاماً اعتقلوا 17 و12 إفادة مفصلة من قاصرين تتراوح أعمارهم بين 100وقالت الحركة إنها جمعت 

بة إلى ناشطي ولم تكن معظم النتائج مفاجئة بالنس. العام الماضي، وذلك بعد إطالق سراحهم مباشرة
وأضافت أن  .المنظمة، باستثناء االعتداءات اللفظية والجسدية ذات الطبيعة الجنسية التي ارتكبها الجنود

 %97 -واحتجزوا جميعهم تقريبا. تسعة وستين قاصراً اشتكوا من تعرضهم للضرب من جانب الجنود
 منهم كانوا معصوبي %92، و لساعات وأيديهم مكبلة- عاما 15 و12منهم، بمن في ذلك أطفال بين 
  . منهم إنهم أجبروا على البقاء في أوضاع مؤلمة%26وقال . العينين لفترات طويلة من الوقت

 آخرون إنهم هددوا باالعتداء الجنسي 12وقال أربعة قاصرين إنهم تعرضوا لالعتداء عليهم جنسيا، و
نظمة الدفاع عن األطفال األسبوع وأرسل الفرع الفلسطيني لم. عليهم، وترافق التهديد بعنف جسدي

 16 و13 شكوى من معتقلين فلسطينيين بين 14الماضي إلى مسؤول األمم المتحدة المراقب للتعذيب 
  .2010) ابريل( وحتى نيسان 2009) يناير(عاما باالعتداء الجنسي أثناء االحتجاز منذ كانون الثاني 
-12 من القاصرين تتراوح أعمارهم بين 700ي وذكرت الحركة أن السلطات اإلسرائيلية تحتجز حوال

 من القاصرين الفلسطينيين يتم احتجازهم السجون اإلسرائيلية المختلفة 300وحوالي .  عاما كل سنة18
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 قاصراً فلسطينيا، من بينهم 335واعتقل الشهر الماضي حوالي  . إما قبل محاكمتهم أو بعدها-كل شهر
  . لالشتباه بإلقائهم حجارة عاما، معظمهم15-12 أعمارهم بين 32

  29/5/2010 قدس برس،
  

   يرفعون دعاوى ضد أرباب عملهم السابقين من اليهودغزةعمال  .47
 اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس أن عماال فلسطينيين كانوا يعملون "معاريف"ذكرت صحيفة : غزة

دعاوى تعويض ضد في مستوطنات غوش قطيف السابقة، التي كانت مقامة في قطاع غزة، رفعوا 
مئات من العمال يؤكدون حقهم في الحصول على "وأشارت الصحيفة إلى أن . أرباب عملهم اإلسرائيليين

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الدعاوى ترفع بواسطة محامين . "تعويضات نتيجة فقدانهم لعملهم
وسي شفارتس أحد المستوطنين ونقلت الصحيفة عن ي. إسرائيليين أمام محكمة العمل في مدينة بئر السبع

 دعوى من عماله السابقين في قطاع غزة بمبلغ 14الذين كانوا يقيمون في غوش قطيف قوله إنه تلقى 
  . ألف شيكل700إجمالي يصل إلى 

  31/5/2010الشرق األوسط، 
  

   ألف دونم بالجوالن30 العسكرية اإلسرائيلية تتسبب بحرق التدريبات .48
ختصة في جيش االحتالل اإلسرائيلي، مؤخراً بالتحقيق في مالبسات حادث  بدأت الجهات الم:الناصرة

وكان قائد المنطقة  .، بجنوب مرتفعات الجوالن المحتلّة)26/5(الحريق الذي شب يوم األربعاء الماضي 
الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، الميجر جنرال غادي ايزنكوف قد أصدر قبل نحو يومين تعليماته 

تشكيل لجنة تقصي لمالبسات حادث الحريق، الذي تضررت جراءه نحو ثالثين ألف دونم من القاضية ب
ويأتي تشكيل اللجنة، في أعقاب توارد  .المراعي واألحراش الطبيعية في المنطقة، بحسب تأكيد المصادر

من الممكن "لذي أنباء عن تدريبات عسكرية إسرائيلية بالذخيرة الحية في هضبة الجوالن المحتلّة، األمر ا
  .، بحسب اإلذاعة العبرية"أن يكون قد تسبب في اندالع الحريق

  29/5/2010 قدس برس،
  

  منذ أكثر من شهرين مطالبة بإطالق سراح مدرسة محتجزة في سجون أمن السلطة بالضفة .49
 في  طالبت حملة شعبية فلسطينية، باإلفراج عن المدرسة الفلسطينية ميرفت صبري، المعتقلة:قلقيلية

  .سجون األجهزة األمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، منذ ما يزيد أكثر من شهرين
  29/5/2010 قدس برس،

  
  "الشيكل"تفكر جدياً في استبدال عملة فلسطينية بـ" السلطة" .50

أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أن السلطة الوطنية تفكر جدياً في استبدال : )آي.بي.يو(
وقال الوزير في  .المتداول في أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة" الشيكل اإلسرائيلي"ـة فلسطينية بعمل

جميع الخيارات مفتوحة وإصدار عملتنا "األمريكية، نشرته أمس، إن " واشنطن بوست"حديث إلى صحيفة 
دوالر أو اليورو أو ، وأضاف أن السلطة الفلسطينية تدرس ربط مستقبل هذه العملة بال"الخاصة هي أحدها

  ".الشيكل"ربما اعتماد أحدهما بدل 
  وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن عملة فلسطينية جديدة يأتي وسط جهود من رئيس الحكومة 
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في حال حصلوا " إسرائيل"الفلسطينية سالم فياض لضمان قدرة الفلسطينيين على االستقالل اقتصادياً عن 
  . الم، أو أعلنوا من جانب واحد قيام دولتهمعلى السيادة عبر محادثات س

  31/5/2010الخليج، 
  

 مخطوطة باثنين وخمسين لغة عالمية..  فلسطينعاصمةالقدس  .51
بالفلبيني .. من أقصى الشرق ألقصى الغرب.. باثنين وخمسين لغة مكتوبة ورسمية: عهود محسن

جملة طبعت على مخطوطة أعدتها ، "القدس عاصمة فلسطين... "واألندونيسي واألفريكانو واإلسباني
 فإنها تحمل معاني كثيرة في هذه المرحلة الدقيقة، تنفي بها ما ، وعلى بساطتها،الهيئة الشعبية المقدسية

 .إلثباتة بكل الوسائل، لترسيخ أن القدس عاصمة أبدية له" الكيان الغاصب"يسعى 
كرته ترجمت على أرض الواقع بجهد إن ف: صاحب الفكرة ومنسق الهيئة المهندس إيهاب الجالدقال و

جماعي مشترك بمبادرة من الهيئة الشعبية المقدسية، وترجمت للغات الرسمية في العالم باالستعانة 
وأضاف  .وباستشارة خبراء اللغات" الفيس بوك"باألصدقاء والمتضامنين األجانب، والقنصليات الغربية و

ستيك شبيه بالجلد أن العمل بها استغرق ما يزيد عن الجالد وهو يمسك بالمخطوطة المطبوعة على بال
 .أربعة أشهر

 31/5/2010السبيل، األردن، 
  

  م المهرجان الشعري األول للشباب الفلسطيني في لبنانااختت .52
 مسابقة المهرجان الشعري األول للشباب الفلسطيني، )أشد(اختتم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 

تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية وتنمية "لذكرى الثانية والستين للنكبة، تحت عنوان التي نظمها لمناسبة ا
 . د اللبنانيوأعلنت نتائج المسابقة، التي نظمها االتحاد برعاية وزير الشباب والرياضة. "إبداعات الشباب

س، وبالمرتبة الثالثة علي علي عبد اهللا، وفاز بالمرتبة األولى جهاد الحنفي، وبالمرتبة الثانية محمود ادري
أما المرتبة الخامسة فتشارك فيها ثالثة مشتركين هم محمد . مقدادي، وبالمرتبة الرابعة دالل شحادة

  . مرعي، وعلي جمعة، وربيع عقل
وتألفت لجنة الحكم من الشعراء شوقي بزيع، شحادة الخطيب، وطه العبد، وألقى الشعراء الفائزون 

  .  من الحضورقصائدهم وسط تفاعل كبير
  31/5/2010السفير، 

  
  ثقافية ألف دوالر لدعم مشاريع 270جمع  وت تكّرم آني كنفاني وروزماري صايغ"مؤسسة التعاون" .53

 في "مؤسسة التعاون"دوالر أو ما يعادله بالليرة اللبنانية لبرنامج ... أود التبرع بمبلغ " :زينة برجاوي
، "جذوري في فلسطين": وعات في قطاعي الفن والثقافة هيلبنان للمساهمة في تمويل واحد ثالثة مشر

 ةبمائوقدرت قيمة تمويل المشروعات الثالثة . " حيفاإلىعائد "، ومسرحية " نافذة على فلسطين12"و
" بالروم" قاعة إلى تستقبل كل ضيف يدخل 29/5السبتكانت قسيمة التبرع مساء و. وعشرين ألف دوالر
الفن "، لحضور العشاء والمعرض الذين أقامتهما مؤسسة التعاون بعنوان في بيروت" داخل مجمع بيال

  ."والثقافة في المخيمات الفلسطينية
لم ينجح اللقاء في جمع المبلغ المطلوب للمشروعات الثالثة فقط، بل جمع فوقها مبلغ مئة وخمسين ألف و

  . دوالر ستخصص لتمويل مشروعات أخرى تنفذ في مخيمات لبنان
  مؤسسة " تكريم شخصيتين بارزتين في العمل االجتماعي الفلسطيني أوالهما رئيسة السبتفل وتخلّل ح
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أما الشخصية المكرمة الثانية فهي   آني كنفاني، زوجة الكاتب غسان كنفاني،"غسان كنفاني الثقافية
  . أخرىماكن المؤرخة روزماري صايغ التي كرست حياتها للكتابة والدفاع عن الفلسطينيين في لبنان وأ

  31/5/2010السفير، 
  

  من الداخل"إسرائيل"انهيار : عرض كتاب .54
عنوان هذا الكتاب خادع وهو يداعب أماني قرائه، رغم ما هو معروف عن : عرض مصطفى عبد القادر

مؤلفه من موضوعية وأكاديمية فهو ممن تخصصوا في دراسة الصهيونية واليهودية، واصدر موسوعة 
جال وهو ما يحملنا على أن نأخذ ما يقدمه في هذا الخصوص بكل اهتمام، ويجعلنا متخصصة في هذا الم

المهم أن الكتاب رغم ما سبق . نذهب إلى أن العنوان ربما يكون جاء من الناشر بهدف تسويقى ليس إال
يقدم جوانب كثيرة األهمية بشأن الداخل اإلسرائيلي تساعد على فهم الكيان الصهيوني وجذور تكوينه 

كل هذا رغم أن الكتاب في األصل عبارة عن مقاالت متفرقة لم تكتب في . وفهم الكثير من سياساته
، وهو ما يفترض معه أن تغيب عنه الرؤية الشاملة وقد حاول الكاتب تجاوز ذلك األصل لتكون كتاباً

ينجح في بلورة  لتخرج في صورة متكاملة وإن كان ذلك لم إليهابإعادة صياغة بعض المقاالت واإلضافة 
 .فكرة أساسية لتكون محور الكتاب ينتظمها خيط فكري واحد ومن خالل ثمانية فصول يتناول الكاتب د

 المشكلة الديمغرافية اليهودية والنبوءات الصهيونية وطبيعة الوهاب المسيري موضوعه مستعرضاً عبد
ني مع تناول االنتفاضة وتقديم  على العنف الصهيوالصهيونية كظاهرة استعمارية استيطانية، عارجاً
ويحاول من خالل كل ذلك أن يصل إلى تحديد طبيعة . عرض تفسيري لما يثار بشأن الهيكل وإعادة بنائه

 . وأثر ذلك على مستقبل الدولة العبرية"إسرائيل"األوضاع داخل 
 29/5/2010السبيل ، األردن، 

  
  "قضايا حوارية فلسطينية وعربية"فايز رشيد يصدر  .55

.  عن دار كنعان ومؤسسة عيبال للدراسات والنشر والتوزيع، صدر كتاب جديد للكاتب والباحث د:نعما
في : الكتاب أربعة فصول هيتضمن ، و"قضايا حوارية فلسطينية وعربية"فايز رشيد حمل عنوان 

 إسرائيلية -اللبنانية والفلسطينية والعراقية، قضايا صهيو : الجانب الفلسطيني، ثقافة المقاومات الثالث
  .وأمريكية، وفي أزمة المشروع الوطني العربي

يتناول الكتاب فكرة الدولة ثنائية القومية، : ونقرأ على الغالف األخير للكتاب بعض ما كتبه أبو أحمد فؤاد
والدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة، على أرض فلسطين التاريخية، حلَّين مبيناً العقبات التي تقف 

ا، من مختلف الزوايا، موضحاً الشروط الواجب توفرها لنجاح كل منهما، وهي اشتراطات تقتضي أمامهم
التخلي عن الفكر الصهيوني شكالً ومضموناً، وكنس كل التوجهات العنصرية والنازية، الشوفينية 

ة إلى رؤى المؤدلجة التي تلغي اآلخر، والتي يتبناها الكيان الصهيوني، وكل األفكار المؤسسة والمستند
كما يتناول الكتاب منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها أداة ملحة ونتاجاً طبيعياً لواقع  .توارتية وتلمودية

وقد حرص الكاتب . الشعب الفلسطيني، مبيناً أهميتها وضرورة تفعيلها وإعادة بنائها في المرحلة الراهنة
عية في حالة االحتالل والدفاع عن الحقوق على تناول ثقافة المقاومة، على اعتبارها ضرورة موضو

  .المشروعة، مستنداً إلى المواثيق واألعراف الدولية التي تتيح وتجيز هذه الحقوق
  31/5/2010الدستور، األردن، 

  
  سعى لتجنيد معتقلين أردنيين في العراق اإلسرائيليالموساد  .56

 فرع األردن عن قيام -حقوق اإلنسان كشف تقرير صادر عن المنظمة العربية ل: حاتم العبادي-عمان 
الموساد اإلسرائيلي بمقابلة معتقلين أردنيين في السجون العراقية، والطلب منهم العمل لمصلحته تحت 
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، إلى جانب وفاة سجناء من جنسيات عربية في المعتقالت "بتعريضهم للتعذيب والتصفية الجسدية"التهديد 
 .قوم بها قوى األمن العراقيةالعراقية نتيجة مداهمات وعمليات ضرب ت

، الذي ُأعلن عنه أمس، أوضاع المعتقلين األردنيين )إلى متى؟.. المعتقلون األردنيون(وتضمن التقرير 
في السجون العراقية والسورية والسعودية واإليرانية واألميركية، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين في 

وفي ) 5(معتقال وفي اإليرانية ) 14(وفي السعودية ) 241(معتقال وفي السورية ) 46(السجون العراقية 
 .معتقلين) 8(السجون األميركية 

وأشار التقرير إلى وجود تقصير من وزارة الخارجية األردنية في القيام بواجبها بمتابعة أوضاع هؤالء 
 . المعتقلين

قلين؛ إذ تقوم بالدخول إلى وأشار التقرير إلى تجاوزات تقوم بها قوى األمن العراقية بحق هؤالء المعت
مهاجع السجناء ويتم ضربهم بشكل عشوائي، وقد ذكروا أن بعض السجناء من جنسيات عربية، قد توفوا 

وفيما يتعلق باألردنيين المعتقلين في السجون اإليرانية واألميركية وسلطات االحتالل .نتيجة المداهمات
والمعتقالت ما زالت تتابع هذه الملفات مع الجهات اإلسرائيلية، فقد أكدت المنظمة أن لجنة السجون 

 .وطالبت السفارات األردنية في الخارج بفتح أبوابها لألردنيين واالستماع إلى شكاواهم .المختلفة
 31/5/2010العرب، قطر، 

  
  تحركات عربية ودولية مرتقبة لسليمان والحريري لمواجهة التهديدات اإلسرائيلية .57

أمس أن تهديدات نائب وزير الخارجية " الوطن"كد مصدر وزاري لبناني لـ أ:حسن عبداهللا: بيروت
اإلسرائيلية داني أيالون لرئيس الحكومة سعد الحريري ليست جديدة، وتنم عن مستوى التوتر الذي بلغه 

أن : وأضاف. قادة إسرائيل نتيجة الزيارة الناجحة التي قام بها الحريري إلى الواليات المتحدة مؤخرا
ن ينظر إلى هذه التهديدات المتصاعدة بقلق، ولكن ليس بخوف، ألنه يستطيع الدفاع عن نفسه لبنا

  .وإسرائيل تعلم بهذه الحقيقة
إن الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة الحريري سيواصالن تحركاتهما : وقال المصدر

مة في مواجهة التهديدات اإلسرائيلية، مشيرا العربية والدولية في األيام المقبلة لحشد التضامن وتوحيد الكل
  .إلى زيارة متوقعة للرئيس سليمان إلى دمشق للتباحث مع القيادة السورية في هذا الشأن

  31/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  مصر بيدها المفتاح األساسي ويمكنها إنقاذ غزة من الحصار": قدس برس" ـلمرهج  .58
عملية " قدس برس"ة اللبناني السابق بشارة مرهج في تصريحات خاصة لير الداخليوزوصف : بيروت

األنظار اليوم "، وقال "إنزال جوي واقتحام لسفينة مدنية"اعتراض القوات اإلسرائيلية لقافلة الحرية بأنه 
تتجه إلى اسطنبول وأنقرة، حيث هناك شبه انتفاضة شعبية عارمة ضد الغطرسة اإلسرائيلية، فالذي 

بر تحديا لكل الدول األوروبية المطلة على البحر األبيض المتوسط، وانتهاك لمبادئ حقوق جرى يعت
اإلنسان، فإسرائيل واجهت عمال مدنيا سلميا بطريقة حربية، فهذا إنزال جوي واقتحام لسفن مدنية يقع 

  ".تحت طائلة القانون، هم يريدون اإلبقاء على الحصار وقتل أهل غزة وعزلهم عن العالم
في كل عاصمة عربية هناك قوى تنادي : "أعرب مرهج عن أمله في موقف عربي أكثر جرأة، وقالو

بضرورة العمل على وقف الجرائم الصهيونية، نحن في لبنان اليوم سنقف كقوى لبنانية وفلسطينية أمام 
مصر تمسك ونحن نعتقد أن . في اعتصام أمام مبنى األمم المتحدة الستنكار هذه القرصنة اإلسرائيلية

بمفتاح أساسي في هذه العملية، وعلى النظام المصري أن يتحرك وفقا للمصالح المصرية ولمصالح األمة 
لوقف القرصنة اإلسرائيلية، ما يجري ال يمكن وصفه ألنه يخرج عن نطاق المعاهدات الدولية، ويجب 
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إنقاذ الشعب الفلسطيني في وهي بيدها المفتاح األساسي ويمكنها أن تساهم في  أن يكون لمصر دورها،
  .، على حد تعبيره"غزة

  31/5/2010قدس برس، 
  

  لقافلة السفن المتوجهة إلى غزة" إسرائيل"تستنكر فيه اقتحام   التركيةوزارة الخارجيةبيان ل .59
نشرت وزارة الخارجية بيانا بشأن االعتداء الذي تعرضت له سفن المساعدات اإلنسانية المتوجهـة إلـى          

في نتيجة استخدام قوات الدفاع اإلسرائيلي القوة ضد قافلة المساعدات          : "  في البيان مايلي   وجاء .فلسطين
اإلنسانية المتوجهة إلى غزة والحاملة على متنها عدد كبير من المدنيين من شتى بلدان العالم بينهم اطفال                 

لومـات   شخصا بجـروح حـسب المع      30ونساء، نستنكر وبأشد شكل مقتل شخصين واصابة اكثر من          
  .االولية

لقد اظهرت إسرائيل مرة اخرى وبشكل واضح انها تضرب بحياة االنسان ومـساعي الـسالم عـرض                 
هذا الحادث  . نحن نستنكر بشدة التعامالت اإلسرائيلية غير االنسانية      . الحائط باستهدافها المدنيين االبرياء   

ن الدولي وستنتج عنه نتائج اليمكن تالفيها       المؤسف الذي وقع في المياه الدولية يعتبر انتهاكا شديدا للقانو         
  ." في العالقات الثنائية

باالضافة إلى المساعي التي يقوم بها سفيرنا لدى تل أبيب فقد استدعت وزارتنا السفير اإلسرائيلي لـدى                 
مهما كانت المبررات من غير الممكـن قبـول          . انقرة الستنكار هذا الحدث وبشدة وطلبا اليضاح عاجل       

ينبغي على اسـرائيل ان تتحمـل       . بعمل مثل هذا ضد المدنيين الذين يقومون بنشاطات سلمية فقط         القيام  
  ." مسؤولية تصرفها هذا الذي يعتبر خرقا للقوانين الدولية

واستدعي السفير االسرائيلي   . وسيتابع مركز االزمات الذي شكلته وزارة الخارجية الموضوع اوال بأول         
 وزارة الخارجية وبلغ برد فعل تركيا الشديد وترك مبنى الوزارة بعـد بقائـه             إلى" غابي ليفي "لدى انقرة   
  . فترة فيها

في غضون ذلك أفيد أن وزير الدفاع االسرائيلي أتصل هاتفيا بوزير الخارجية احمد داود اوغلو ووزير                
  ". كروم أوراس"الدفاع وجدي جونول وأنه عقد لقاء مع السفير التركي لدى تل أبيب 

  31/5/2010ي آر تي، تركيا، موقع ت
  

 تركيا تستدعي السفير اإلسرائيلي ومتظاهرون أتراك يحاولون اقتحام القنصلية اإلسرائيلية .60
قال التلفزيون التركي إن العشرات من المتظاهرين األتراك حاولوا اقتحام القنصلية اإلسرائيلية في 

 . في الهجوم على سفن أسطول الحريةاستانبول، وذلك احتجاجا على عملية جيش االحتالل البربرية
وجاء أن المتظاهرين يقومون برشق القنصلية بالحجارة، ويطلقون الشعارات المنددة بإسرائيل، في حين 

 .تحاول الشرطة منعهم من دخول القنصلية
وفي سياق ذي صلة، استدعت تركيا السفير اإلسرائيلي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، وذلك 

وكانت قد أفادت وكاالت  .راب عن احتجاج تركيا على هجوم قوات االحتالل على أسطول الحريةلإلع
األنباء في وقت سابق بأن كبار المسؤولين األتراك يعقدون اجتماعا طارئا من أجل مناقشة الموقف 

 .التركي حيال عملية الهجوم
  31/5/2010، 48عرب

  
   أتراكمعظمهم.. حام أسطول الحرية شهيداً خالل اقت15: هيئة اإلغاثة التركية .61

-5-31أعلن محمد كايا رئيس هيئة اإلغاثة التركية فـي غـزة االثنـين        : وكاالت - فلسطين أون الين  
معظمهم أتراك في الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية التي تنقل          "  شهيدا على األقل   15"، ارتقاء   2010
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 شهيدا علـى    15عدد الشهداء وصل إلى     "م في غزة إن     وقال كايا المقي  . ناشطين ومساعدات لقطاع غزة   
  ". األقل ومعظمهم من المتضامنين األتراك

  31/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  الى العريش او اي عمليات قرصنة اسرائيلية أسطول الحرية نرفض توجه: التركيةاإلغاثة  .62
فكرة توجه ' IHH'طاع غزة رفض محمد كايا ممثل مؤسسة االغاثة التركية في ق: غزة ـ اشرف الهور 

يـوم امـس    ' القدس العربي 'وقال كايا لـ     .سفن االسطول الى اي ميناء اخر غير غزة الفراغ حمولتها         
االسطول هدفه فقط الوصول الى غزة،      'خالل تواجده في مرفأ مدينة غزة لحضور فعالية لدعم االسطول           
  .'اسرائيليةونرفض فكرة توجهه الى ميناء العريش او اي عمليات قرصنة 

لن نسمع كالمهم ستستمر السفن     'وانتقد بشدة المخططات االسرائيلية الرامية لمنع وصول االسطول، وقال          
  .'في التوجه الى مياه غزة النزال حمولة المساعدات

  31/5/2010القدس العربي، 
  

  "أسطول الحرية"سورية تدعو الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث اقتحام  .63
دعت سورية جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ وفوري لمناقشة عملية اقتحام جيش : قدمش

في مياه البحر األبيض المتوسط، أثناء توجهه إلى قطاع " الحرية"االحتالل اإلسرائيلي، لسفن أسطول 
، )31/5( اإلثنين ، اليوم"سانا"وقالت وكالة األنباء السورية الرسمية  .غزة في مسعى لكسر الحصار عنه

لقد تقدمت سورية عبر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، بمذكرة رسمية للجامعة "
العربية تدعو إلى اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات العدوان اإلسرائيلي على 

  ".أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة
  31/5/2010قدس برس، 

  
  "أسطول الحرية"مواطناً مشاركين بـ  32 شعبية ودبلوماسية لمتابعة مصير تحركات: زائرالج .64

الشيخ أبو جرة سلطاني النقاب عن بدء " حمس"كشف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية  :الجزائر
  جزائريا هم أعضاء الوفد الجزائري المشارك في32تحركات شعبية ودبلوماسية جزائرية لمتابعة مصير 

في ) 31/5(قافلة الحرية المتجهة إلى قطاع غزة، والتي اعترضتها القوات اإلسرائيلية فجر اليوم االثنين 
  .المياه الدولية بالبحر األبيض المتوسط

بدأت اجتماعات " حمس"أن حركة مجتمع السلم " قدس برس"وأكد سلطاني في تصريحات خاصة لـ 
  . قافلة الحرية ومع وفدها المشارك في هذه القافلةعاجلة لبحث سبل التحرك من أجل التضامن مع

نحن نعتبر أن الذي جرى اليوم في البحر األبيض المتوسط هو قضية إنسانية بالكامل تعمل على : "وقال
فك الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وهو شرف لنا أن تختلط 

ماء إخوانهم من كل أنحاء العالم من أجل القضية الفلسطينية من يهود دماء األحرار من الجزائريين بد
ومسيحيين ومسلمين وال دينيين، ومع ذلك نحن بدأنا اجتماعات عاجلة وسنقوم بتظاهرات تضامنية مع 
القافلة في مختلف واليات الجزائر، ونعتقد أن الدولة الجزائرية ستقود تحركا رسميا لحماية أبنائها 

  ".في القافلةالمشاركين 
  31/5/2010قدس برس، 
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  إال من خالل مفاوضات مباشرة الدخول إلى التسويةب ال ترغب "إسرائيل": أبو الغيط .65
توقّع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان يتحرك الرئيس :  رندة تقي الدين-) فرنسا(نيس 

م بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي  في عملية السال"بقدر أكبر من الحرية"األميركي باراك أوباما 
  . المقبل) نوفمبر(للكونغرس في تشرين الثاني 

 في المفاوضات "لم يحدث أي تقدم حتى اآلن" أمس، بأنه "الحياة"وأقر أبو الغيط في مقابلة أجرتها معه 
ة على الجانبين المنهج األميركي هو طرح أسئل"وقال إن . غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

والحصول على إجابات ثم طرح أسئلة والحصول على إجابات، والتوصل إلى تراكم معلوماتي يمكن 
  ."الواليات المتحدة في لحظة محددة من طرح أفكار

المشكلة أن إسرائيل ال ترغب في الدخول إلى صلب التسوية إال من خالل مفاوضات مباشرة، "ورأى أن 
وهذا ما . د مناقشة القضايا األساسية فوراً مع ضمانات أساسها وقف االستيطانوالجانب الفلسطيني يري

ونأمل أن يؤدي هذا إلى نتيجة حتى ال يجد . سيسعى أوباما إلى تحقيقه خالل لقائه الطرفين في واشنطن
واإلطار الزمني المتاح لنا هو آب . العرب أنفسهم في وضع ال يسمح إال باللجوء إلى مجلس األمن

  ."المقبل) سطساغ(
من المبكر أن نتحدث عن "ورداً على سؤال عن التكهنات بقرب وقوع حرب شاملة في المنطقة، قال إن 

وحذر من . "توجه غربي للتصدي إليران عسكرياً، ونرى أن من المهم عدم الوصول إلى هذه النقطة
السياسي بين ايران والقوى العمل الديبلوماسي و"، مشدداً على أن "الذي قد يؤدي إلى الحرب"التوتر 

الغربية أمر مطلوب وضروري، ألن خالف ذلك يمكن ان يؤدي إلى تعقيدات ال داعي لها في عالقات 
  . "ال مصلحة ألي طرف في تعقيد األمور نحو الحرب، ونحن ال نراها... اإلسالم مع الغرب

في هذا ) مجمدة(إلبقاء عليها مصالح إيران المحددة تسعى إلى ا"أما المصالحة الفلسطينية، فقال إن 
، وليس سورية، فأجاب أن "حزب اهللا" و"حماس"وسئل عما إذا كان هذا يعني أن إيران تحرك . "التوقيت

  . "التأثير اإليراني بات أكثر وضوحاً في هذه المسائل"
  31/5/2010الحياة، 

  
  بمطالبة أوروبا بوقف حصار غزةيشيدالعطية  .66

شاد األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بتصريحات أ:  عمر الزبيدي- الرياض
وزير خارجية االتحاد األوروبي كاترين اشتون التي طالبت إسرائيل  باإلنهاء الفوري لحصارها على 

 ".إن تصريحات اشتون تشكل موقفا إيجابيا من االتحاد األوروبي في هذا التوقيت الهام"وقال . غزة
نتوقع المزيد من الخطوات من الجانب األوروبي في المرحلة المقبلة " "الوطن"صريح لـ وأضاف في ت

في سبيل االنتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه ممارسات االحتالل 
  ".اإلسرائيلي عموما وفي قطاع غزة خصوصا والذي يستهدف العزل

 31/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

   دعمها ألسطول الحريةتؤكدران طه .67
وقال  .أكدت إيران أمس دعمها ألسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة: طهران

المتحدث باسم الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست إن إيران تعلن عن دعمها ألسطول الحرية الدولي 
وقال رئيس البرلمان علي  .لى قطاع غزةدفاعاً عن الشعب الفلسطيني، ومن أجل كسر الحصار الظالم ع

  الريجاني، خالل لقائه نظيره اإلندونيسي مرزوق علي، إن فلسطين بحاجة إلى إجراء مشترك من قبل 
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الدول اإلسالمية الستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، مشدداً على دور اتحاد البرلمانات اآلسيوي 
  .في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

  31/5/2010الخليج، 
  

   إجراءات االحتالل لطرد عائلتين مقدسيتينتدينمصر  .68
بهدف طرد " اإلسرائيلي"دانت مصر بشدة، أمس، اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل : )ا.ب .د (

وقال المتحدث الرسمي باسم  .عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
خارجية إن مصر تعتبر تلك اإلجراءات وأوامر الطرد القضائية بمثابة إجراءات استفزازية وزارة ال

في " اإلسرائيلي"وأوضح أن استمرار الجانب . تستوجب تدخالً فورياً وحاسماً من جانب الوسيط األمريكي
 توتر التعامل بهذا الشكل مع األوضاع على األرض في القدس المحتلة إنما يقود الموقف كله إلى

ومواجهة، كما أنه يهدد تماماً فرص استمرار ونجاح الجهد األمريكي الحالي من خالل المفاوضات غير 
   .المباشرة

  31/5/2010الخليج، 
  

   منشآت سّرية محروسة خمسةصور لمنطقة سورية تظهر : "هآرتس" .69
 االصطناعية بناء على     االسرائيلية أمس، أن صوراً تم التقاطها من األقمار        "هآرتس"ذكر تقرير لصحيفة    

طلب من أجهزة استخباراتية غربية، لمنطقة تقع في شمال غرب سـوريا، أظهـرت وجـود منـشآت                  
محروسة، ربطها التقرير بتصاريح سابقة عن نقل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسـلحة دمـار                

  . 2003شامل، إلى سوريا قبل الغزو األميركي في العام 
 كيلومتر مربع قرب الحدود     200 أن صوراً لمنطقة سورية تبلغ مساحتها حوالى         وأشارت الصحيفة، إلى  

 "ديجيتـال غلـوب   "مع لبنان، وتحديدا قرب قرية مصيف السورية في محافظة حماه، التقطتهـا خدمـة               
  . "لم يتضح هدفها" منشآت سرية محروسة 5للتصوير باألقمار االصطناعية، أظهرت 

التقطت في شهر كانون الثاني الماضي، مستذكرة أن تلـك الفتـرة مـن       الى ان الصور     "هآرتس"ولفتت  
مطلع العام شهدت توتراً بين سوريا وإسرائيل، تبادلت فيها القيادات السورية واالسرائيلية التـصريحات              

  . والتهديدات
 رفضت الكشف عن المصادر التي طلبت منهـا الـصور،           "ديجيتال غلوب "وذكرت الصحيفة أن شركة     

شارت إلى أنه قبل أسبوعين من الغارة االسرائيلية على مفاعل نووي مزعوم في دير الزور فـي                 لكنها أ 
، "يـديعوت احرنـوت   "، طلبت اسرائيل من الشركة ذاتها، حسب ما نشرت آنذاك صـحيفة             2007العام  

  . صوراً بهدف تعميمها على وسائل االعالم العالمية
  31/5/2010السفير، 

  
  في تاريخ القدس وفلسطين بالمغربتأسيس أول مكتبة متخصصة .70

حسن خاطر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في االجتماع .شارك د
التأسيسي إلطالق أول مكتبة متخصصة في تاريخ القدس وفلسطين بالمغرب، مع عدد من الباحثين 

 .من وكالة بيت مال القدس الشريفوالمسؤولين المختصين من المغرب وتونس وفلسطين، بدعوة 
وأكد بيان صادر عن الهيئة اإلسالمية المسيحية، أنه تم اإلعالن عن افتتاح المكتبة خالل اجتماع تمهيدي 
  للهيئة العلمية للمكتبة، وسوف تتخصص المكتبة باألساس في حفظ وصيانة هوية وذاكرة القدس 
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نقشها في الوجدان العربي باعتبارها جزءا ال يتجزأ من والمقدسيين التاريخية والثقافية والحضارية، و
 .األمة العربية اإلسالمية

 31/5/2010السبيل ، األردن، 
  

 اإلماراتية تنجز ضاحية سكنية وسط مدينة القدس"  األحمرالهاللهيئة  " .71
وسط أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية أنها أنجزت مشروع بناء ضاحية سكنية في حي بيت حنينا 

 .مدينة القدس المحتلة بالقدس أطلق عليها ضاحية الشيخ زايد بتكلفة بلغت أكثر من أربعة ماليين دوالر
 شقة سكنية أقيمت على أحدث طراز معماري سيتم توزيعها على أعضاء 58وتضم ضاحية الشيخ زايد 

  حة قدرها سبعة آالف جمعية المعلمين في الحي الفلسطيني في القدس، وتقوم الضاحية السكنية على مسا
 شقة على شكل وحدات سكنية كل وحدة تضم شقتين تبلغ مساحة الواحدة منها 58متر مربع، تتألف من 

 مترا مربعا، إضافة إلى مرافقها الحيوية وملحقاتها الفنية على محيطها، والتي تزيد من روعة 135
   .التصميم المعماري للضاحية التي تليق بالمكان الذي أقيمت فيه

 31/5/2010السبيل ، األردن، 
  

  تعرقل جهود اإلغاثة في الضفة وقطاع غزة " إسرائيل: ""أوتشا" .72
بتعمد عرقلة جهود المجتمـع     " إسرائيل" اتهمت وكالة إغاثة إنسانية تابعة لألمم المتحدة         QNA: -القدس  

 .الدولي إلغاثة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
فإن إسرائيل  " أوتشا" أمس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة          وبحسب تقرير خاص نشره   

ال تسمح بوصول مواد البناء إلى الفلسطينيين المحتاجين وتعرقل حركة مجموعات اإلغاثـة والعـاملين               
 التحديات أمام تلبيـة الحاجـات اإلنـسانية       : إعاقة المساعدة "وقال التقرير الذي صدر تحت عنوان       . فيها

 مليون دوالر مـن الـدعم إلـى         660إن منظمات أهلية لحقوق اإلنسان قدمت ما مجموعه         " للفلسطينيين
وقد خصص جزء كبير من التقرير للوضع اإلنساني في غزة، حيث أشار إلـى أن               . األراضي الفلسطينية 

جـة إليهـا     مدرسة جديدة تقول إنها بحا     100وكالة غوث وتشغيل الالجئين أونروا غير قادرة على بناء          
 .الستيعاب عدد السكان المتنامي بسرعة

 80 قدمت األمم المتحدة طلبا للحصول على موافقة إسرائيلية لخطة واسعة النطاق بكلفة              2009وفي مايو   
مليون دوالر لتوفير اإلسكان والمساعدة الطبية والخدمات التعليمية للغزيين وبعـد تـسعة أشـهر مـن                 

 وحدة سـكنية فـي      151 مقلصة عن الخطة األصلية، وتشمل بناء        المفاوضات، سمحت إسرائيل بنسخة   
اإلسرائيلية تقريرا جاء فيه نقال     " إسرائيل هيوم "من جانبها نشرت صحيفة     . إطار مشروع في خان يونس    

. في غزة، دعوهم يبنون المنازل باستخدام الخـشب       : عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله      
 ".ناء التحصيناتاإلسمنت يستخدم لب

إن إسرائيل تتدخل بحركة عمال اإلغاثة المحليين الفلسطينيين، وبحسب التقرير، فإن           " أوتشا"ويقول تقرير   
 من طلبات عاملي اإلغاثة من الضفة الغربية لعبور آمن إلى غزة قد رفضت، بينمـا تـم رفـض                    %20
 مضيفا أن قيودا إسرائيلية تزيـد       . من طلبات موظفين يقيمون في غزة للدخول إلى الضفة الغربية          %46

 .من تعقيد الجهود لتدريب العاملين في غزة
، قامت األمـم    2010ففي عام   . في هذه األثناء تواجه مجموعات الدعم في الضفة الغربية مشاكل أخرى          

المتحدة بصياغة سلسلة من الخطط العاجلة التي تهدف إلى مواجهة النقص في المياه والخدمات التعليمية               
، وهـي أراض فـي الـضفة الغربيـة          "جيم"إلسكان للفلسطينيين المحتاجين الذي يسكنون في المنطقة        وا

 مبـادرة   15ووفقا للتقرير، فإن الهيئة الدولية أعـدت        . خاضعة إلدارة مدنية وعسكرية إسرائيلية شاملة     
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ـ     ـ  "جيم" تجمعا مختلفا في المنطقة      17 فلسطيني في    52000تهدف إلى توفير المياه ل  25افة إلـى    ، إض
وقد مرت ثالثة أشهر منذ عرض األمم المتحدة لهذه الخطـط           .  طفل 6000مشروعا لبناء مدارس لخدمة     

 .على الحكومة اإلسرائيلية، التي لم تقدم ردها بعد
ففي الوقت الذي أقر فيه بـأن إزالـة نقـاط           . وأشار التقرير إلى مشكلة حرية التنقل في الضفة الغربية        

ففـي  . ن قدرة المنظمات األهلية على العمل، فإنه نص على صعوبات ال تزال قائمة            للتفتيش قد حسنت م   
 58 صهريج مياه كان الهدف منهـا خدمـة          170، لم تتمكن وكاالت اإلغاثة من إيصال        2009أغسطس  

   رأس من األغنام في تالل الخليل الجنوبية بسبب أكوام التراب التي عرقلت             5000عائلة إضافة إلى نحو     
، وهذا ما أجبر نصف سكان إحدى القرى على االنتقال إلى مكان آخر من أجل إيجـاد مـصادر                   تقدمها

 . للمياه، وفقا للتقرير
31/5/2010العرب، قطر،    

  
  إذا احتجزت السفن واعتقلت المتضامنين " إسرائيل"يتعهد بمالحقة " الحريةأسطول " .73

قضائياً في شـتى أنحـاء العـالم،     " سرائيلإ" مالحقة   "أسطول الحرية "تعهد منظمو   :  فتحي صباح  -غزة  
الحملـة  "وقال رئـيس    . خصوصاً في اوروبا، في حال احتجزت سفن األسطول واعتقلت من على متنه           

 عبر الهاتف من على متن احـدى        "الحياة" الدكتور عرفات ماضي لـ      "األوروبية لرفع الحصار عن غزة    
ت من قطاع غزة، وبالتالي احتجاز الـسفن يعتبـر          سفن األسطول الثماني، إن اسرائيل تدعي أنها انسحب       

  . من جانبها"قرصنة"
التي تتخذ الحملة (هناك اتصاالت مع عدد من الدول األوروبية، من بينها فرنسا وبلجيكا "وكشف أن 

، مشيراً الى "والسويد واليونان وتركيا وغيرها من الدول) األوروبية من عاصمتها بروكسيل مقراً لها
تظاهرات في اوروبا أمام "، و "رة على صعيد اوروبا والعالم العربي للتضامن مع األسطولتحركات كبي"

وأضاف أن االتصاالت . "السفارات االسرائيلية للضغط على اسرائيل للسماح للقافلة بالوصول الى غزة
الستمرار قرار المنظمين والمتضامنين هو ا"، مشدداً على أن "تفادي أي مواجهة مع اسرائيل"تهدف الى 

في محاولة الوصول الى غزة، ولن نذهب الى أسدود بإرداتنا، إال في حال اعتقالنا وجر السفن الى 
  ."هناك

تنظيم تظاهرات بحرية في شواطئ وموانئ الدول األوروبية "ودعا الى التضامن مع القافلة من خالل 
ل من المياه الدولية الى المياه احتمال أن تتوجه سفن األسطو"وأشار الى . "وغيرها لدعم المتضامنين

، مشدداً على أن "جيد"ووصف الموقف التركي بأنه . "اإلقليمية المصرية، ومن هناك الى ساحل غزة
لن يجد أمامه في حال احتجاز السفن سوى التحرك "رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 

  . "إلطالق أبناء شعبه وتحرير السفن
  31/5/2010الحياة، 

  
 حول موقف واشنطن من المفاوضات" إسرائيل"أعضاء الكونجرس المؤيدة لـفات بين خال .74

تواجه كتلة أعضاء الكـونجرس المؤيـدة بـصورة تقليديـة           :  الوكاالت – أحمد عبد الهادي     -واشنطن  
انشقاقا داخليا حول ما يتعين أن يكون عليـه الموقـف مـن المفاوضـات الفلـسطينية ـ       " إسرائيل"لـ

  .اإلسرائيلية
من أعضاء الكونجرس موقف إدارة أوباما بسبب ما ينـسب          " إسرائيل"ويدين الجزء األكثر تطرفا لصالح      

إليها من محاولة فرض تسوية بين الجانبين على حساب أمن إسرائيل، ومن سوء معاملة رئيس الوزراء                
يـة الـسالم، وتـرك      ويطالب هذا التيار بانسحاب الواليات المتحدة من عمل       . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  

أما الشق الثاني من ذلك المعسكر المؤيد إلسـرائيل فإنـه يؤيـد             . المفاوضات للطرفين المعنيين وحدهما   
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السياسة الحالية لإلدارة، ويوجه انتقادات مبطنة للحكومة اإلسرائيلية بسبب ما يوصف بتعنتها ورفـضها              
 .للنزاع" حلوال معقولة"

وجهة إلى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون صاغتها عـضو مجلـس           وتمثل االتجاه الثاني في رسالة م     
 .الشيوخ البارزة دايان فينشتاين تعرب عن تأييد موقّعيها للمفاوضات غير المباشرة

وكررت الرسالة التأكيدات بأن سالم الشرق األوسط يشكل مصلحة استراتيجية أمريكية، وهي تأكيـدات              
في البنتاجون الجنرال ديفيد بيتريوس، وأثارت غضبا كبيرا بـين          قدمها قائد المنطقة العسكرية الوسطى      

 .أعضاء اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة
وفي المقابل واصلت المنظمة الصهيونية األمريكية ومنظمات أخرى معارضتها للمفاوضات بدعوى أنها            

في بيان أصدرته يفهم على أنـه       وقالت المنظمة   . تأتي بضغوط أمريكية، ومن ثم تعد بنتائج غير مستقرة        
حركة حماس ال تزال تهدد المدنيين اإلسرائيليين في إسرائيل وال يوجد أي     "إن  : ردة فعل لرسالة فينشتاين   

إن أي مفاوضات ال    . ضمانات بأال تتحول الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة عقب التوصل إلى اتفاق            
إلسرائيل وحدها الحق في تحديـد      .  المتحدة أو غيرها   يمكن أن تتأسس على حلول مفروضة من الواليات       

 ".ما هو ضروري ألمنها القومي، ومن ثم فإن لها وحدها حق تحديد نتيجة أي مفاوضات بل وتوقيتها
31/5/2010الوطن أون الين، السعودية،   

  
 "أسطول الحرية" من دمشق لفتح الطريق أمام يدعووفد أمريكي  .75

سسة العمل للمصالح القومية األمريكية إلى السماح لسفن أسطول الحرية          دعا وفد مجلس إدارة مؤ    : دمشق
  .بالوصول إلى شواطئ غزة لنقل المساعدات إلى شعبها المحاصر

وأكد الوفد خالل لقائه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق، أمس، دعمه لحقوق                
 البيان أن الوفد الذي يـشرف عليـه دبلوماسـيون           وأضاف. الشعب الفلسطيني مبدياً تأييده لفك الحصار     

أمريكيون برئاسة السفير السابق ديفيد نيوتن استمع من مشعل إلى موقف الحركة الـداعي إلـى رفـع                   
  .الحصار عن غزة وأهمية بذل الجهود في هذا االتجاه 

  31/5/2010الخليج، 
  

   ومجلس األمن تدعو إلصالح األمم المتحدة" إعادة صياغة العالمقمة": الدوحة .76
 في حضور أمير "قمة إعادة صياغة العالم" أعمالانطلقت في الدوحة أمس :  محمد المكي أحمد-الدوحة 

 وعضو المجلس األردنيقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مساء والملكة رانيا العبد اهللا قرينة العاهل 
 دولة 65 واقتصادية وممثلين عن  شخصية سياسية وفكرية400التأسيسي للمنتدى العالمي، وأكثر من 

  . دولة من مجموعة العشرين، وعدد من منظمات المجتمع المدني18بينها 
 جوهرية في النظام العالمي، بما إصالحات اعتماد إلىووجهت القمة في يومها األول رسالة قوية تدعو 

توجه اإلصالحي في وأكد أمير قطر في كلمته دعمه لل . األمم المتحدة ومجلس األمنإصالحفي ذلك 
  ."تصميماً عالمياً يوفر الفرص للجميع ويحقق العدالة لألفراد كافة"العالم، لكنه قال إننا نريد 
  . ومتحدثون من العالم الثالث التوجه إلصالح النظام العالميأخرىودعمت سويسرا ودول 

  31/5/2010الحياة، 
  

  وحصار الحصاراألحرارقافلة  .77
 أحمد نوفل

هذا الحصار  .4وأنا أستمع إلى أخبار قافلة شريان الحياة " حاصر حصارك": "الدرويش"تذكرت مقولة 
آن لهذا الحصار أن يكسر، وآن لهذا . الجائر الظالم المجرم، الذي يصمت عنه العالم صمت القبور
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وآن لهذا الشعب البطل الصامد . وآن لهذه اليد الباغية المجرمة أن تكف. العدوان الهمجي أن يتوقف
المرابط العاض على الجرح والمستمسك بالشرف والرجولة والحق، آن له أن يتنفس بحرية، وأن تنزاح 

 ..عن صدره جواثم االحتالل البغيض
، وتمخر سفائنها عباب أمواج البحر األبيض الذي كان يوماً بحيرة عربية 4وتنطلق قافلة شريان الحياة 

وكأن ال .. ي الهمجية، وتفرض قانون القراصنة فيها وعليهاإسالمية، وإذ به مياه تعربد فيها قوات البغ
 .وال شرعة فوق شرعة الطغيان والعدوان" قانون العربدة"قانون فوق 

وتداعب خيالكم صور وصولكم . يا قافلة الحرية، تهب على وجوهكم البهية نسائم البحر رخية ندية
في ركام من الغثائية والنفاق فيما يسمى .. قيةيا أصحاب الضمائر الحية الن. والتحامكم بأهل غزة األبية

 .الشرعة الدولية
 .وأحفورات أثرية، وأشكال آدمية.. وأما البقية فصور من محنطات بشرية. أنتم اإلنسانية

وصورة رائعة كذلك للصمود والصبر واليقين وتعشق . إن غزة صورة مجسدة مكبرة لمطلق المظلومية
 .الحرية

 جئتم تمثلون حقيقة شعوبكم، وتعبرون عن وجدان أممكم، من كل أطراف األرض يا قافلة الحرية يا من
نذوب خجالً، . بواجبكم.. جئتم، من كل األقوام واألعراق قدمتم، من كل فج نهضتم للقيام بواجبنا

وننصهر حياء من أنفسنا أنّا ال نتحرك إال متأخرين، وفي ذيل اآلخرين، وفي أعقاب المبادرين، بدل أن 
 .ون أول الناهضين، وأسبق الناشطيننك

.. لما أقفل البر العربي، احتاج األحرار أن يعبروا البحار إليصال بعض المدد إلى أهل غزة األبطال
 .األبرار

وأنه لو وجد من يقف . ومن ورائها أمريكا في أضعف الحاالت" إسرائيل"إن العرب ال يصدقون أن 
لكن األوهام معششة، والعقول ما زالت مسكونة .  الصنمويتحدى النهد المعبد على من فيه، وهوى

تماماً كما أراد خالد عليه الرضوان أن يحطم من عقول العرب أسطورة ".. العزى"بالرعب من اسم 
والمخاوف تصطفق في عقولهم، وتضطرب في أخيلتهم، حتى . الالت والعزى، فأبى إال أن يحطمها بيده

 .نها أوهام ومجرد أصنامفصدق العرب أ. أنهى خالد مهمته
واألحرار الذين سيعبرون البحار ال . الصنم األمريكي الصهيوني أضعف مما تتوهمون أيها الواهمون

 .يرعبهم تهديد وال وعيد صادر عن رعديد يغطي عجزه وجبنه وضعفه بالعربدة والصوت العالي
ألحرار إال في السجون في عرف هذا فال مكان ل.. أعد العدو المجرم خياماً وهدد باعتقال األحرار فيها

 .العدو المجرم المأفون
واألحرار يردون على التهديد بالتصميم الشديد األكيد، والعزم العنيد أن ال محيد عن بلوغ الهدف، ولو 

 .بمثل هذه العزمات تتحقق الغايات، وبمثل هذه اإلرادات تنجز أعظم المنجزات وتتحقق المهمات. نَبيد
ولماذا . المتطوعين والمقاومين في لبنان هذا العدو المتغطرس فلم يرد العدو عليه بكلمةلقد تحدى قائد 

يعربد على بقية العرب، وال يملك مثل هذه الجرأة في مواجهة هؤالء؟ في الوقت الذي يوغل فريق في 
دو مشروع التواطؤ والخيانة، يتوغل فريق في دروب الحرية والكرامة، ويصل بمتطوعين مع هذا الع

إلى درجة توازن الرعب وتوازن الرد، وهذا بحد ذاته يسقط كل نظريات السالم واالستسالم والتعاون 
 ..والتنسيق واالعتراف

يا هؤالء، يا عرب التواطؤ، لقد دمرتم قيم الناس، ونشرتم ثقافة االستخذاء واالستجداء بدل ثقافة الصمود 
، قضيتم في نفوس أتباعكم على كل معاني العزة والصبر في ميادين البأساء، وفي مواجهة األعداء

 .وأحللتم مكانها الهوان والذل أمام األذالء.. واإلباء والكبرياء
فإن ترككم تمرون أسقطتم . وأما أنتم يا قافلة الشرفاء، فلقد وضعتم كيان األشقياء في أحرج الزوايا

 .حصاره الذي زاد على األلف يوم
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يته، وتعديه على كل ما تتبجح به الحضارة الغربية من قيم الحرية وإن تعرض لكم كشفتم خسته ووحش
 .وحقوق اإلنسان

.. ومنها شخصيات أوروبية من العالم المتمدن المتقدم. إن الذين على متن السفن يمثلون عشرات الدول
 !إذا كان الناس ال يعدون البشر بشراً إال من مستوى دخلهم

، لكن القلوب التي تحوطها وتدعو لها وتتابع خطوها موجة موجة، إن في قافلة األحرار بضعة مئات نعم
 .هذه القلوب تعد بمئات الماليين.. وتراقب النسائم نسمة نسمة

وستكون . الحق المجرد، والباطل المدجج هذا الصراع يتجدد ويتجسد.. إن الصراع بين الحق والباطل
 .الغلبة إن شاء اهللا للحق وإن بدا مجرداً

وكسب صمود غزة تعاطف العالم، وضم إلى . لقضية الفلسطينية نصيراً جديداً هو تركيالقد كسبت ا
ويبدو أن عالقات تركيا مع الكيان آخذة في .. المؤيدين زعيماً مهماً ورائعاً هو رجب طيب أردوغان

ترم التدهور، بل وصلت إلى حد التلويح بالتهديد إزاء تعرض دولة البغي للقافلة؛ ألن دولة تركيا تح
 !أنصار فلسطين" مرمطة"هنا السيادة يا سادة ال في .. سيادتها

أوتظنون أيها العرب أن أهل غزة ال يحبون أن تمأل صور . إن صور أردوغان تغطي شوارع غزة
إن . على كل حال. لكنّا ما قدمنا لهم ما يجعلهم يفعلون هذا. الزعماء العرب شوارعهم؟ بلى واهللا يحبون

 .خذة في التغيرمعادلة الصراع آ
لتعود .. وإن السكون الذي خيم على القضية وران عليها، بدأ يتمزق أديمه، ويتخرق غالف الصمت

الصمت العربي والتنازل العربي أوصلنا إلى واقع زري لم يكن . القضية من جديد حية في كل وجدان
 .يحلم به أحد ال في معسكر األعداء وال األصدقاء

الحلم "الحلم العربي فكيف يجرؤ على تجسيد : م العربي ال يجرؤ أن يذيع أغنيةمن كان يحلم أن العال
 ؟"العربي

. إن قافلة الحرية ستسقط كثيراً من أوراق التغليف، وكثيراً من األقنعة التي تخفي أطناناً من الزيف
كل هذا ..  ناقعاًستعري قافلة األحرار، غابة المتوحشين، والوجوه المنمقة المزوقة التي تخفي وراءها سماً

 .سيسقط عن العدو ادعاؤه تمثيل الحضارة الغربية وقيمها في وسط محيط الهمج المتوحشين. سيسقط
 .إصرار األحرار.. ستسقط هيبة هذا العدو، ويظهر على حقيقته، عاجزاً أمام اإلصرار

.  مع األحرارقافلة األحرار ستجعل مزيداً من الشرفاء ينضمون إلى مواكب األحرار والمتعاطفين
والمقاومة . والمقاومة هي الحل. المقاومة هي الطريق. قضيتكم بالحركة ال بالعمالة تكسب األنصار

  أليست هذه صورة من المقاومة السلمية فهال .. سابقاً" منظمة المقاومة"السلمية يا دول العالم العربي ويا 
 ؟ واإلعالم العربي لم يغسل يده منها؟انضممتم لها وأنتم تؤمنون كما تزعمون بالمقاومة السلمية

  .يا أحرار، يا شرفاء، كل القلوب معكم، وكل الشعوب معكم، ورب الشعوب والقلوب معكم
  31/5/2010السبيل ، األردن، 

  
  سفينة المغفلين .78

  جدعون ليفي
 نـشرت   فقـد . سجلت آلة الدعاية االسرائيلية في االيام االخيرة ارقاما قياسية أخرى في  النشاط الباطل             

قوائم الطعام في مطاعم في غزة، مع أكاذيب كثيرة وجعلت من نفسها أضحوكة في معركة دعاية خاسرة                 
أيريدون االستمرار على الحصار غير المجدي، وغي القـانوني         . سلفا، ربما كان أفضل أال تجري البتة      

ا يبين اعالميا، ومـن     أن تصل الى شواطئها؟ ال يوجد م      " رحلة السالم "وغير االخالقي لغزة وعدم منح      
المحقق ذلك بالنسبة للعالم، الذي ال يحتمل أن يقبل طائفة التعليالت واالكاذيب والمـساعدين التكتيكيـين                

فكما كـان يحـدث قبـل       : انهم في البالد فقط ما زالوا يشترون هذه السلعة الفاسدة         . الذين جندوا للمهمة  
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واستعد الجنود ذوو . ، من غير أن تسأي أي سؤال   معركة بحرية قديمة هتفت الجوقة ها هنا بصوت واحد        
 ولم يكد   –البزات العسكرية البيضاء باسمنا، وضلل رجال الدعاية باسمنا، وسوء التدبير هذا على حسابنا              

  .أحد عندنا يشوش على غناء الجوقة
ـ        :  غنت الجوقة أغاني الكذب واالفك، جميعنا في الجوقة        ا فـي   ال توجد أزمة انسانية في غـزة؛ جميعن

؛ واالسمنت معد   (!)االحتالل في غزة انتهى، لكن الرحلة البحرية مس عنيف بالسيادة االسرائيلية          : الجوقة
لبناء المالجىء الحصينة والقافلة مولها االخوان المسلمون االتراك؛ والحصار سيسقط حماس ويفضي الى             

على أتفه ما عند رجال الدعاية،      وقد زاد فعل متحدث وزارة الخارجية، يوسي ليفي         . اطالق جلعاد شليت  
هكـذا،  " تنقض القانون الدولي  "اذ قال بكالم عذب وبغير أن يطرف له جفن، ان قافلة المساعدة الى غزة               

واذا لم يكن نشر ديوان رئيس الحكومة لقـوائم         . فليس الحصار هو غير القانون بل الرحلة البحرية       . حقا
ت الوقود التي تنقلها اسرائيل، كما قـال متحـدث الجـيش            الطعام في مطاعم غزة كافيا، والتمدح بكميا      

االسرائيلي، فقد حاولت وسائل الدعاية أن تبيعنا والعالم أن االحتالل في غزة قد انتهى، وان السرائيل مع                 
  .ذلك كله صالحية قانونية أن تمنعها مساعدة انسانية، والكل في حقيبة أكاذيب واحدة

كأنمـا  " رياح السماء"إن عمال شيطانيا، عشية عملية . فال الوهي شيئا ما    إن صوتا واحدا فقط أفسد االحت     
إن أربعة من كـل خمـسة       . سقط علينا من السماء تقرير آخر شديد لمنظمة أمنستي عما يحدث في غزة            

، برغم جميع   28سكان يحتاجون هناك الى مساعدة انسانية، وينتظر مئات الخروج للعالج الطبي، ومات             
  . جيش االسرائيلي عن عدم وجود حصار وعن وجود مساعدة، لكن من يهمه هذاكالم متحدث ال

النقاشات المحمومة للسباعية؛ واالسـم     :  ذكرت االستعدادات للعملية ايضا بتحول مسل على نحو خاص        
وهي كوماندو مصلحة السجون، التي اختصت بدخول زنـازين         " متسادا"القبيح للعملية؛ واستعمال وحدة     

حاربو الكوماندو البحري مع احتياطي من الوحدة الخاصة لمحاربة االرهاب مـن شـرطة              السجناء؛ وم 
؛ وموقع السجن الخاص الذي أنشىء في ميناء اسدود؛         "عوكتس"اسرائيل، وفيها كالب وكالبون من وحدة       

 إن حارس اسرائيل ال ينـام وال      . والتعتيم االلكتروني الذي كان يفترض ان يمنع بث السيطرة واالعتقال         
  .يغفو

 وكل ذلك في مواجهة من؟ في مواجهة بضع مئات من النشطاء من العالم، أكثرهم أناس ضمير، سودت                 
أجل انهم في أكثرهم أناس يهمهم، وهذا حقهم وواجبهم، حتى لو لـم             . وجوههم الدعاية االسرائيلية أيضا   

النه ما هي أعمال االحتجاج     " استفزاز سياسي "يكن الحصار يهمنا البتة؛ وأجل، هذه الرحلة البحرية هي          
  ان لم تكن استفزازا سياسيا؟

 وبازائهم اهتزت فوق الماء سفينة الحمقى االسرائيلية في البحر، أبحرت من غير أن تعرف الـى ايـن                  
رحلـة  "إن  . قضية تشومسكي الثانية لكنها أكبر حجمـا      . لماذا الحصار؟ هكذا  . لماذا تقفهم؟ هكذا  . ولماذا
إن خطة العمل اشتملت    . سالم بطبيعة األمر، بل لن تنجح في وصول شواطىء غزة         لن تنشىء ال  " السالم

مـرة أخـرى    . على جرها بالقوة الى ميناء أسدود، لكنها جرتنا مرة أخرى الى شواطىء الشر والحماقة             
لـو  . سنصور ال مثل من نمنع المساعدة فقط، بل مثل حمقى يفعلون كل شيء من أجل اضعاف موقفنـا                 

  .، فانها تكون قد انتصرت أمس وعلى نحو كبير"رحلة السالم"ا من أهداف كان هذا واحد
قال ماريو فيرغاس يوسي، أديب بيرو المشهور، الفائز بجائزة القدس، قال قبل نحو من خمس سنين، بعد                
ان انهى زيارته السابقة السرائيل، ان االحتالل االسرائيلي  يقترب من مرحلته القبيحـة؛ وفـي نهايـة                  

ع زارنا هنا مرة أخرى وهو الذي يعد نفسه صديقا السرائيل، وعلم أن هذه المرحلة بلغـت منـذ                   االسبو
  .زمن أرقاما قياسية من السخف

  "هآرتس"
  30/5/2010وكالة سما، 
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  نهاية الخيار العسكري اإلسرائيلي .79
  مصطفى يوسف اللداوي. د

 قدرات الجيش اإلسرائيلي على الحديث عن نهاية الخيار العسكري اإلسرائيلي في المنطقة، وتراجع
الحسم العسكري، وعجزه عن استهداف خصومه بضربات قاتلة، والوصول إلى أهدافه بالسهولة التي 
اعتاد عليها، وتحطيم القدرات القتالية لدى خصومه، ليس حديثاً عربياً، وال أماني حالمين باالنتصار على 

 قراءة كف أو فنجان قهوة، كما أنها ليست إداعاءات العدو اإلسرائيلي، وال هي تكهنات أو تخرصات أو
أو افتراءات، بل هي حقائق إسرائيلية ذاتية، وتوقعات واحتماالت استخلصها الخبراء والعسكريون 
اإلسرائيليون أنفسهم، وهي خالصة أبحاث ودراسات وندوات ومؤتمرات عكف اإلسرائيليون منذ 

ا إليها كبار الباحثين واالستراتيجيين العسكريين واألمنيين  على عقدها، وقد دعو2006منتصف العام 
والسياسيين، من المهتمين بشؤون المنطقة، والعالمين بظروفها وأحوالها، ومن المتابعين للتغيرات التي 
طرأت على سكانها، فغيرت من طباعهم وسلوكهم، وزرعت في نفوسهم معاني وقناعات مختلفة، ونفت 

  . والخنوع، وولدت فيهم روح الثورة والرفضعنهم صفة االستسالم
وأدركت إسرائيل أن منطق الحروب الوقائية واالستباقية، والحروب الخاطفة والمدمرة التي كانت تشنها 
على أرض الدول العربية غير مجدية في نتائجها، وغير ممكنة لجهة كلفتها المادية والبشرية، كما أن 

ما لم يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد "ليها كثيراً في عقيدتها العسكرية، وهي القاعدة الذهبية التي اعتمدت ع
، قد انقلبت عليها، وأصبحت هذه المقولة هي سالح المقاومة، التي باتت تتمسك بخيارات القوة "من القوة

ى والتحدي، في الوقت الذي بدأ اإلسرائيليون يتخلون عنها، عندما أصبح الجندي اإلسرائيلي ال يعود إل
بيته بعد انتهاء مهمته العسكرية القتالية، التي كانت سابقاً تشبه النزهة أو الرحلة، ولكنها اليوم أصبحت 
تشبه الموت أو األسر أو اإلعاقة الدائمة، بينما أصبح رجال المقاومة يتنافسون في عمليات المقاومة، 

  .ومعارك المواجهة والتحدي
ت اإلسرائيلية أن تهرب من أزماتها ومآزقها الداخلية ولهذا فقد أصبح من الصعب على الحكوما

والخارجية بالحروب على جيرانها، لتفرضهم وعلى األرض وقائع جديدة، تجبرهم والمجتمع الدولي على 
االعتراف بها، والتعامل مع نتائجها، فللحرب اليوم قوانين وقواعد مختلفة، وحساباتٌ غير متوقعة، 

وأسلحة من الصعب معرفة مدى قوتها ودقتها، فضالً عن نوعها ومصدرها وقرارتٌ يصعب التكهن بها، 
  .وطرازها، وهذا ما جعل خيار الحرب لدى إسرائيل، الخيار األخير القاتل

الخبراء اإلسرائيليون يقولون بأن جبهتهم الداخلية غير جاهزة، بل غير قادرة على تحمل تبعات أي 
فة عن سابقاتها، إذ مهما امتلكت إسرائيل من أسلحة رادعة حرب قادمة، فالحرب القادمة ستكون مختل

ومدمرة، فإنها لن تردع قوى المقاومة عن الرد الصاروخي على كل مكان في إسرائيل، وستكون 
الصواريخ المنطلقة من لبنان وسوريا وغزة، قادرة على الوصول إلى كل مكان في إسرائيل، وستكون 

ددة لها، ولن يكون بمقدور الجيش اإلسرائيلي اسكات فوهات النار قادرة بدقة على إصابة كل نقطة مح
المنطلقة، وال تدمير منصات الصواريخ المتحركة والمحمولة على األكتاف، والتي أصبحت في متناول 
أيدي رجال المقاومة، وهي صواريخ ذكية ويسهل نقلها والتعامل معها، وتشكل خطورة كبيرة على جميع 

  .ية، البرية والجوية والبحريةاألهداف اإلسرائيل
اإلسرائيليون الذين يبحثون عن األمن، والبقاء واستمرار الوجود، في محيط من الدول العربية الرافضة 
لوجودها، قد تسلحوا قديماً لتحقيق هذه األهداف بكل عناصر القوة والتفوق، وتحالفوا مع القوى الدولية 

نفسهم ودولتهم من الزوال، فحاربوا أعداءهم العرب بالحرمان، الكبرى واستعانوا بها في الحفاظ على أ
وفرضوا عليهم التبعية والتخلف، وحالوا بينهم وبين امتالك أسباب القوة، وأسس االستقالل، وجاهدوا في 
فرض الحصار عليهم، ليتكون لديهم جيل من العرب، يقبل بالهزيمة، ويستسلم لواقع القوى، ويرضى 

حاجات دولة إسرائيل في األمن والبقاء، ولكن الحلول السحرية التي كانت تصنعها بالتبعية، ويخضع ل
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القوة اإلسرائيلية لم تعد موجودة، كما أن القوة اإلسرائيلية المفرطة لن تنفع إسرائيل إذا تصرفت 
 عدوان بمفردها، وهذا ما خلص إليه العديد من الباحثين، من أن إسرائيل ال تقوى على التفرد بالقيام بأي

أو هجوم على أهداف خصومها، دون أن تكون على يقينٍ تام بأن حليفتها الواليات المتحدة األمريكية 
ستضمن وجودها، وستعمل على بقاءها، وستحول دون فناءها وزوالها، وستقف إلى جانبها حال تعرضها 

األمريكية باتت شهيتها ألي خطر، وأنها لن تسمح ألي جهة بأن تهدد وجودها وبقاءها، ولكن اإلدارة 
ضعيفة أو معدومة تجاه خلق بؤر توتر جديدة في المنطقة، وأصبحت غير راغبة في اندالع حروب 
كراهية جديدة، بل إنها تسعى بالتعاون مع دول المنطقة، على إطفاء شعلة الحرب الملتهبة ضد قواتها 

ا الفاقدين للرمزية والزعامة واإلرث العاملة في العراق وأفغانستان، وإسرائيل في ظل رؤساء حكوماته
التاريخي، لن يقدموا على خوض حرب، أو إشعال فتيل معركة، دون ضمان المساندة والتأييد األمريكي 

  .لهم
ولكن هذه الضمانات األمريكية التي كانت تحظى بها إسرائيل قبل قيامها بأي اعتداء، قد تغيرت 

مريكية كانوا يوجهون رسائلهم وتهديداتهم إلى الدول العربية، قواعدها، فإسرائيل والواليات المتحدة األ
ذات الجيوش النظامية، والتي كانت تتحسب من أي خطوة قد تستفز اإلدارة األمريكية، أو قد تدفع 
إسرائيل نحو القيام بأي عمٍل عسكريٍ طائش، ولكن قواعد اللعبة اآلن قد تغيرت، ولم تعد نواصي 

ات أو الجيوش، بل أصبحت األمة كلها مقاومة، ولم يعد فيها مكان لنفوسٍ ضعيفة، المقاومة بأيدي الحكوم
أو آراء مهزوزة، أو أفكارٍ مهزومة، وإنما أصبحت المقاومة روح تسري في األمة كلها، وفكراً يتقد في 

قوة العدو النفوس كلها، وروحاً وثابة تتحين المواجهة، وتستعجل المعركة، وتتمنى النزال، وال تخشى من 
  .أو بطشه

ولهذا فإنه قد أصبح من الصعب على أي زعيمٍ أو مسؤول في إسرائيل أن يعلن عن حربٍ جديدة في 
المنطقة، فهو ال يستطيع أن يتكهن بحجم الخسائر اإلسرائيلية، وهي خسائر في األرواح بمئات اآلالف، 

رائيلية، خاصةً بعد الحروب الموضعية فضالً عن التدمير الواسع الذي سيلحق بكل المدن والبلدات اإلس
الفاشلة التي خاضها الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة، ولهذا فلن يكون لدى أي مسؤوٍل 
إسرائيلي القدرة أو الشجاعة الكافية، التي تؤهله إلعالنِ حربٍ شاملة، قد تكون إيذاناً حقيقياً بزوال دولة 

بدأت " العودة"تي ينطق بها اإلسرائيليون أنفسهم، فإن خطط الهجرة وإسرائيل، وأمام هذه الحقائق ال
بالنسبة لهم األرض اآلمنة، وال األرض " إسرائيل"تتشكل في أذهان اإلسرائيليين من جديد، فلم تعد 

الموعودة، وأصبح كثير من اإلسرائيليين يفكرون في الهجرة والفرار، ليقينهم أن القوة اإلسرائيلية لم تعد 
 الضامن لهم بالبقاء والحياة، وأن الجيش اإلسرائيلي مهما امتلك من القوة والعتاد، فإن قوى المقاومة هي

تمتلك القوة القادرة على الرد والصد معاً، وأنها قادرة على أن تلحق أكبر الضرر بإسرائيل ومصالحها، 
بة الفوالذية، وال الصواريخ وأن تتسبب في مقتل آالف اإلسرائيلين، الذين لن تحميهم من القتل، الق

  . االعتراضية، وال كثافة النيران اإلسرائيلية
لهذا يرى اإلستراتيجيون اإلسرائيليون أن على الحكومة اإلسرائيلية أن تلجأ إلى خيارات أخرى، غير 
خيارات الحرب، فالحرب لن تكون نتائجها في صالح إسرائيل، وعليها أن تستغل إدارة باراك أوباما في 
فتح خيارات أخرى، تحقق المستقبل اآلمن للدولة العبرية وسكانها، إذ أن إسرائيل قد خاضت أكثر من 
حرب، وافتعلت أكثر من معركة، ولكنها لم تحقق أهدافها المرجوة، والمقاومة الفلسطينية في غزة تمتلك 

وقف، وحزب اهللا لديه قدرة السالح، وتخزن المزيد منه، وعمليات نقل السالح عبر الحدود واألنفاق ال تت
متجددة من السالح، ومخزوناً مهوالً من الصواريخ، وخبرة قتالية عالية، وتجارب متراكمة في تحقيق 
النصر، كما أن سوريا الدولة، تملك كميات كبيرة من الصواريخ المتعددة، وهي قادرة على استخدامها 

 فضالً عن قدرتها على حمل رؤوس حربية في أي حربٍ قادمة في تدمير مناطق واسعة من إسرائيل،
  .مختلفة
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إن إسرائيل باتت غير قادرة على الحسم، وقد سط لديها الخيار العسكري، وأصبح هاجس هزيمة جيشها 
يراود قادتها، وخطر زوال دولتهم المحتوم يتراءى أمامهم، ومقولة مؤسس كيانهم، ورئيس أول حكومة 

يمة عسكرية إلسرائيل، هي بداية النهاية لدولة إسرائيل، أصبحت لهم، دافييد بن غوريون، بأن أول هز
تخيفهم، ويؤيد معاصرون إسرائيليون قول زعيمهم األول، أنه ما بقي حزب اهللا وحماس، بما يملكون من 
سالحٍ وإرادة، فإن حقيقة زوال دولة إسرائيل ستبقى ماثلة، وأختم بما قاله يوسي بيلين، وهو من أبرز 

إلسرائيليين الذين كتبوا عن مستقبل إسرائيل بشكل استشرافي، إذ تملّكه خوف كبير من المفكّرين ا
عزوف غالبية اليهود عن العيش في إسرائيل، ما لم يعم السالم في المنطقة، ويغيب عنها خطر الحرب 

ألسبق عام والقتال، الذي يهدد بقاء دولة إسرائيل، وأما ما قاله موشي ديان، وزير الدفاع اإلسرائيلي ا
علينا أن نكون مستعدين ومسلّحين، وأن نكون أقوياء وقساة، حتى ال يسقط السيف من قبضتنا "، 1954

، فإن السيف مهما كان حاداً، ومهما كانت اليد التي تقبض عليه قوية، فإنه لن يتمكن من "وتنتهي الحياة
ألن يجعل السيف مثلَّماً، فال خيار حفظ الحياة، ألن اآلخر أصبح لديه من اإلرادة والقوة، ما يكفي 

عسكري بيد إسرائيل، اللهم إال البقاء في دوامة الخوف، وخوض غمار حروبٍ ستقضي عليهم بالتناقص، 
  .أو اإلقرار بندية خصومهم، وبأحقيتهم في أرضهم ووطنهم وسالمة بالدهم

29/5/2010  
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  31/5/2010المستقبل،     


