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   فك الحصار عن غزة بالمصالحة  يربطعباس .1

أن الحكومة ، الفلسطينية" األيام"لة مع صحيفة في مقاب  محمود عباسأكد الرئيس: عبد الرؤوف أرناؤوط
إجراء يهدف إلى انهاء الحصار المفروض الفلسطينية برئاسة سالم فياض يجب أن تكون طرفاً في أي 

فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس أن حصار إسرائيل لقطاع غزة يمثل . على قطاع غزة
  .خرقاً التفاقيات جنيف ودعت الى رفعه

حكومتنا برئاسة فياض هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، "وقال عباس إن 
 فإن أي إجراءات أو خطوات من جانب إسرائيل أو المجتمع الدولي يجب أن تكون من خالل هذه ولذا

في ما يتعلق بمعبر رفح "أضاف  ".الحكومة ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو ممكن حسب طاقتنا
األوروبيين،  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين واألميركيين و2005علينا أن نعود إلى االتفاق الموقع عام 

ولكن هذا يتطلب مواصلة جهود المصالحة، فال  ولذا، عندما نعود فإننا سنعيد حرس الرئاسة إلى رفح،
  ".يمكن وضعهم في الجانب المصري، ويجب أن يعودوا إلى قطاع غزة من خالل المصالحة
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، أحياناً أشعر بالملل ال أعرف إذا كنا اقتربنا من اتفاق أم ال"وأعرب عن إحباطه من عملية السالم قائالً 
  ".واليأس ولكنني أريد إبقاء األمل لشعبي

مع دخول حالة االنقسام بين الضفة " حماس"و" فتح"وفي معرض حديثه عن المصالحة بين حركتي 
نحن ننتظر ونطلب من حماس التوقيع على الوثيقة "الغربية وقطاع غزة عامها الرابع، قال عباس 

هاب مباشرة الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية وستجري المصالحة وتعود المصرية ومن ثم يمكننا الذ
  ".الوحدة

  14/6/2010، األيام،رام اهللا
  

  كلنا متفقون على أنه ال بد من إزالة الحصار عن غزة: ساركوزيعباس يلتقي  .2
 ساركوزيالرئيس الفرنسي نيكوال لقاءه قال الرئيس محمود عباس اثر  : عبد الرؤوف أرناؤوط-باريس 

بالنسبة للحصار على غزة نحن جميعا متفقون وقلنا هذا الكالم في كل بلد كنا فيه من : "في باريس، أمس
اميركا الى اسبانيا واآلن في فرنسا انه يجب على اسرائيل ان تزيل الحصار عن الشعب الفلسطيني في 

 موافقة على هذا، ال بد من ازالة غزة، هذا مطلبنا بشكل عام وبشكل اساسي وكل الدول التي التقينا بها
  ".الحصار االسرائيلي عن قطاع غزة

 في اعادة احياء فكرة المؤتمر الدولي العطاء دفعة أساساان فرنسا تفكر " األيام"وقالت مصادر مطلعة لـ
 لعملية السالم كما انها تفكر بمؤتمر دولي على مستوى القمة لتأمين الدعم الالزم لبناء مؤسسات الدولية

الفلسطينية كما انها ترى وجوب ان يكون هناك دور اكبر للجنة الرباعية الدولية، وان كانت هذه ما زالت 
  .في طور البلورة والنقاش مع االطراف المعنية مع اعطاء اولوية لموضوع رفع الحصار عن قطاع غزة

عشاء عمل الطراف مؤتمر ان من المقرر ان يعقد مطلع الشهر المقبل " األيام"وقالت مصادر فرنسية لـ 
سالم فياض لالستماع منه عن مخططاته لدفع عمليات بناء . باريس بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني د

مؤسسات الدولة، ومعلوم ان اطراف مؤتمر باريس هي فرنسا والنرويج والمبعوث الخاص للجنة 
ي االتحاد االوروبي كاثرين اشتون الرباعية الدولية توني بلير ومسؤولة العالقات الخارجية واالمن ف

  .2007وهي تجتمع بشكل دوري منذ مؤتمر مدريد نهاية العام 
وردا على سؤال بشأن االفكار التي تعمل فرنسا على تنفيذها في الخريف المقبل قال الرئيس عباس في 

 من ال بد من هنا وحتى الخريف ان يكون حصل نوع: "مؤتمر صحافي بعد لقائه الرئيس الفرنسي
التطور على المفاوضات واذا لم يحصل ال بد من وقفة وهذه الوقفة ممكن ان تكون وقد تحدث الرئيس 
ساركوزي فعال عن هذه الوقفة ونحن موافقون على ذلك، ال بد من وقفة نعيد النظر فيما يمكن ان يحصل 

  ".النه اذا لم نحصل على شيء االن فال بد من هذه الوقفة
هناك موقف دولي، هناك موقف : "موقفا دوليا يدعو لرفع الحصار عن غزة وقال ان هناك عباسواكد 

  ".اميركي وموقف اوروبي وموقف روسي وموقف عربي، كل هذا سيتوجه برأيه الذي تحدثت عنه االن
نحن تناولنا مع الرئيس اوباما محورين، االول هو : "وعن زيارته الى الواليات المتحدة االميركية قال

الهجوم (ت التي تجري االن وهي المحادثات غير المباشرة والموضوع الثاني هو التحقيق المحادثا
وازالة الحصار االسرائيلي عن غزة، في كال الموضوعين كنا متفاهمين ) االسرائيلي على اسطول الحرية

  ".وبالتالي قلت انها ايجابية
  مجموعة من االفكار فياللقاء بحث" األيام"من جهته قال هايل الفاهوم، السفير الفلسطيني في فرنسا، لـ 

التي من الممكن القيام بها العطاء قوة دفع جديدة تفرض واقعا جديدا حتى ال يستطيع اي طرف من 
  ".االطراف التهرب من هذه العملية، هذه االفكار ستتم مناقشتها وتم التوافق عليها

  15/6/2010األيام، رام اهللا، 
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  محاولة لتبرئة جيش االحتالل اإلسرائيلية وتعدها لتحقيقحكومة هنية ترفض لجنة ا .3
 الستكشاف ما حصل إسرائيلرفضت الحكومة المقالة في غزة لجنة التحقيق الداخلي التي شكلتها : غزة

محاولة مفضوحة للتنصل واالفالت من «اواخر الشهر الماضي، واعتبرتها » أسطول الحرية«مع قافلة 
محاولة لتبرئة «، و» في المياه الدولية في حق المتضامنين مع قطاع غزةتبعات الجريمة التي ارتكبت
  .عن المجزرة» جيش االحتالل من المسؤولية

ال بديل عن التحقيق الدولي في هذه الجريمة «وشدد الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في بيان على أنه 
ا الجرم ومن قاموا به أمام محاكم مجرمي وفق المعايير الدولية ومحاكمة المجرمين الذين تسببوا في هذ

  .»الحرب الدولية
غض الطرف من المجتمع الدولي على هذا التهرب االسرائيلي إنما يعطي غطاء لالحتالل «واعتبر أن 

لمزيد من الجرائم مستقبالً، ويحول االحتالل الى كيان خارج اطار القانون، ويعني سيادة شريعة الغاب، 
  .» العدالة الدولية كالماً غير ذي مضمونويجعل من الحديث عن

رفض الخطوة االسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق «ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العالقة إلى 
دولية تحت إشراف وسيطرة األمم المتحدة، خصوصاً ان مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أقر تشكيل 

لظروف االكتفاء بلجنة إسرائيلية داخلية ألن ما جرى كان هذه اللجنة، وغير مقبول تحت أي ظرف من ا
 .»قرصنة بكل ما في الكلمة من معانٍ

  15/6/2010، الحياة، لندن
  

  وشعبنا ال يتسول.. أوباما" مايونيز"ال نريد : باسم نعيم .4
أكد الدكتور باسم نعيم، وزير الصحة والشباب والرياضة الفلسطيني في حكومة : سوسن أبو حسين

المقالة، أن الشعب الفلسطيني ال يتسول وإنما يريد فتح المنافذ برا وبحرا وجوا حتى يعيش بشكل حماس 
في غزة االستعداد لتحقيق المصالحة والحوار مع " الشرق األوسط"وأبدى الوزير في حوار مع . كريم

نين، وأن يتم حركة فتح، وقال يمكن تشكيل لجان لرفع الحصار وتحقيق المصالحة وعدم الربط بين االث
وحول أصداء زيارة األمين . العمل المتواصل بين قيادات الشعب الفلسطيني لصالح نصرة كامل قضاياه

العام للجامعة العربية عمرو موسى للقطاع، وأثرها على تقليص طبيعة عالقة حماس بمؤسسة الجامعة 
ح زيارة موسى، لغزة زيارات ، وعبر عن أمله أن تفت"الجفوة العربية انتهت"العربية، قال نعيم إن 
وردا على موافقة إسرائيل على دخول عدد من السلع إلى قطاع غزة ومنها . لمسؤولين عرب آخرين

لدينا منه الكثير، جاء من مصر عبر األنفاق : "، وموافقة اميركا على هذه الخطوة قال نعيم"المايونيز"
هذا ما : "وأضاف". إلى أميركا وبأسعار رمزية سلعة إذا أرادها أوباما، فيمكننا تصديرها 40ولدينا 

  ".يزعج إسرائيل، ألننا كنا نستورد منها الخضار التالف
مشجعا على "وحول الحوار مع فتح، قال إن الحركة التي يقودها الرئيس محمود عباس، لم تتخذ موقفا 

  ".مبادرات وال يصلنا رد"، وقال إن حماس تعرض دائما "االستمرار في الحوار
  15/6/2010شرق األوسط، لندن، ال

  
  عباس يفتتح ميدان محمود درويش في باريس .5

 أزاح الرئيس محمود عباس ورئيس بلدية باريس برتراند دوالنوي الستارة عن لوحة كتب عليها               -باريس
إيذانا بافتتاح ميدان محمود درويـش فـي العاصـمة الفرنـسية            ' نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيال      '

  .باريس
وقال الرئيس خالل افتتاح الميدان، إن إطالق اسم درويش على هذا الميدان قرار يليق بباريس المخلصة                

  .لتراث الحرية والعدل والمساواة ولتالقح الثقافات
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واعتبر هذا القرار لفتة تجعل شعبنا الباحث عن الحرية واالستقالل يشعر بالفخر وباألمـل، مؤكـدا أن                 
  .ادة منها على نجاحه الساطع في تأكيد قدرة الشعر على أن يكون ممكناًاحتفال باريس بدرويش شه

  15/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  حكومة فياض تطالب بتشغيل الممر اآلمن بين الضفة وغزة . 6
 طالبت حكومة تصريف االعمال الفلسطينية برفع الحصار اإلسرائيلي بشكل شامل وفوري على             :رام اهللا 

وطالبت الحكومة في جلستها األسبوعية، أمس، بالسماح بتنقل المـواطنين           .لمعابرقطاع غزة وفتح كافة ا    
، والذي يـشكل الممـر      2005والبضائع من وإلى قطاع غزة بحرية، وفقاً التفاقية العبور والحركة لعام            

واعتبرت الحكومة أن تحقيق ذلك سيمكنها من       . اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية أحد أهم عناصرها        
  .لبدء الفوري في تنفيذ برامجها إلعادة إعمار القطاع، والمشاريع التنمويةا

واعتبر المجلس سماح إسرائيل بإدخال بعض البضائع التي كانت تمنع إدخالها سابقا محاولـة لاللتفـاف                
 .على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة فوراً

  15/6/2010، الغد، عمان
  

  اإلسرائيلي القضاء إلى باإلبعاد يتوجهون مهددون قدسيينم نواب أربعة .7
 حماس عن القدس قلقاً إلىأثار قرار اسرائيل االخير بإبعاد اربعة نواب مقدسيين بحجة انتمائهم : رام اهللا

فلسطينياً من سياسية اسرائيلية جديدة تقضي بإبعاد النشطاء السياسيين من المدينة بهدف اخماد النشاط 
  .هاالوطني في

وكانت اسرائيل سلمت اربعة نواب من حماس أخيراً قرارات بإبعادهم بصورة كاملة ونهائية عن القدس، 
والنواب األربعة هم محمد . »منظمة ارهابية«ومصادرة بطاقات هويتهم المقدسية بدعوى انتمائهم الى 
ين ابلغوه ان النيابة وقال ابو عرفه ان محام. أبو طير، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفه، وأحمد عطون

 شخصية فلسطينية في القدس مرشحة لالبعاد 300االسرائيلية تتحدث في اللقاءات غير الرسمية عن 
  . »حماس«على غرار قادة 

في المدينة، ان االجراءات التي اتخذتها السلطات االسرائيلية » فتح«وقال حاتم عبد القادر، احد قادة 
وأضاف ان قرار .  ورجال دين في المدينة، يسير في هذا االتجاهأخيراً بحق عدد من قادة وناشطين

اسرائيل منعه وعدداً من الناشطين ورجال الدين من دخول البلدة القديمة والوصول الى الحرم الشريف، 
ويرى ان اسرائيل تحاول بذلك اخماد النشاط الوطني الفلسطيني في القدس . يشكل تميهداً لمثل هذا القرار

  . الرامية الى تهويد المدينة وتحويلها الى عاصمة ابدية السرائيلضمن خطتها
من المقرر ان يتقدم طاقم المحامين الذي يتابع قضيتنا صباح «: امس» رويترز«وقال عطون لوكالة 

بمذكرة الى محكمة العدل العليا تطالب بإصدار امر احترازي لوقف قرار ابعادنا عن مدينة ) اليوم(الثلثاء 
واوضح ان السلطات االسرائيلية اعطته مهلة حتى الثاني من الشهر المقبل لمغادرة المدينة . »القدس
  .المقدسة

امس في بيان له ) أبو العالء(وقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع 
أسرلة المدينة «الرامية الى ان قرار إسرائيل إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم يأتي في سياق مساعيها 

إسرائيل مستمرة في سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينين المقدسيين «وأضاف ان . »وتهويدها
وتهجيرهم من مدينتهم المقدسة عبر سلسلة من السياسات المبرمجة والممارسات واإلجراءات القمعية 

  ، واتفاقية جنيف الرابعة، وهي مستمرة كذلك، المخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وحقوق اإلنسان
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من دون توقف وبال تردد، في عملية تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والدينية والحضارية والعمل 
  .»على تحويلها الى مدينة يهودية بالوسائل واإلجراءات المختلفة

  15/6/2010الحياة، لندن، 
  

  الخليلعملية في بيانين منفصلين  يانتتبن" رية أسطول الحشهداء"و "األقصىكتائب " .8
كتائب شهداء ، أن رام اهللا وليد عوض نقال عن مراسلها من 15/6/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
 النار على دورية قوات االحتالل في إطالق الجناح المسلح لفتح تبنت المسؤولية عن عملية األقصى

. لتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين، وامنطقة الخليل جنوب الضفة الغربية
فلتصمت كل : " االثنين مسؤوليتها عن العملية"القدس العربي" لـأرسل في بيان األقصى كتائب وقالت
 البنادق والصواريخ لتزلزل كيان أصوات الهزيمة وليخسأ دعاة التهدئة والمهادنة المجانية ولتعلو أبواق

  ."ع خفاقة رايات المقاومة ولتسقط دعاوى الهزيمةالعدو المسخ ولترتف
 النار على دورية الشرطة إطالق في فلسطين عملية اإلسالميومن جهتها باركت حركة الجهاد 

 العملية تدلل على حيوية المقاومة أن في بيان صحافي  وأكدت. جنوبي مدينة الخليلاإلسرائيلية
 المزدوجة التي تستهدف المقاومة في األمنيةسياسات وجهوزيتها وقدرتها على مباغتة العدو رغم ال

  .الضفة المحتلة، مجددة تأكيدها على حق الشعب في المقاومة، ورفض خيار التفاوض 
، )ا ف ب(نقال عن مراسلها من رام اهللا يوسف الشايب، ووكالة  15/6/2010الغد، عمان، وجاء في 

وجاء في بيان ،  تبنيها للهجوم أعلنت"لحريةمجموعة شهداء أسطول ا"تطلق على نفسها أن مجموعة 
بحمد من اهللا وتوفيقه تمكنت مجموعة من مجاهدينا العاملين على ارض الخليل "موقع باسم المجموعة 

 نار بشكل مباشر على دورية صهيونية تابعة لشرطة االحتالل التي كانت تمر قرب إطالقالمحتلة من 
تم  "وأوضح". وار الواقعة جنوب مدينة الخليل المحتلةعلى مدخل مخيم الف) بيت حجاي(مستوطنة 

  ".انسحاب مجاهدينا من المكان تحفظهم رعاية المولى
من جهتها أشارت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات االحتالل بدأت على الفور بعمليات تمشيط للمنطقة، 

ومنعت المركبات الفلسطينية حيث أغلقت الشارع الرئيس على مدخل مخيم الفوار لالجئين، قرب الخليل، 
  .، وسط إجراءات أمنية مشددة)60(من المرور عبر الشارع العام رقم 

  
  منيب المصري يلتقي مشعل خالل أيام لبحث المصالحة : خالد عبد المجيد .9

أعلن أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد أمس أن رجل :  د ب أ-دمشق 
منيب المصري سيصل إلى دمشق خالل األيام القليلة المقبلة للقاء رئيس المكتب األعمال الفلسطيني 

السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية وبعض المسئولين السوريين لبحث 
  .إمكانية تقريب وجهات النظر بين حماس وفتح

المقاومة الفلسطينية المقيمة في سوريا إن وقال عبد المجيد وهو أمين سر تحالف اللجنة العليا لقوى 
، خاصة وأن " مستندا إلى دعم عربي وتركي"المصري سيأتي على رأس وفد من شخصيات الداخل، 

تحاول أن تلعب دورا في هذا االتجاه ال سيما بعد زيارة الرئيس محمود عباس األخيرة الى تركيا "أنقرة 
  ".لسوري بشار األسد وكذلك لقاءاته مع المسئولين المصريينولقاءاته مع المسؤولين األتراك والرئيس ا

  15/6/2010الدستور، عمان، 
  

  ورقة خارجية بعد توقيع األطراف على  ستوقع الورقة المصريةحماس :"الشرق األوسط" .10
 من مصادر مطلعة أن األمين العام لجامعة الدول "الشرق األوسط"علمت : سوسن أبو حسين - غزة

وسى بحث مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة إمكانية إيجاد مخرج لتوقيع حماس العربية عمرو م
على الورقة المصرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني، الفتة إلى أن هذا المخرج كما عرضه هنية على األمين 
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ار،  تضمن أخذ مالحظات حماس في االعتب"ورقة خارجية"العام يتمثل في توقيع أطراف المصالحة على 
وأفادت المصادر بأن  .بعد توقيعها على الورقة المصرية في صيغتها التي وقعت عليها حركة فتح

إسماعيل هنية أبلغ موسى أنه يدرس الموضوع مع كل الفصائل الفلسطينية الموجودة في الداخل 
  .صريوالخارج، وأن ثمة مؤشرات إيجابية في موقف حماس التي أكدت رغبتها في مساعدة الوسيط الم

وخالل اللقاء طالب هنية بأن تقوم الجامعة العربية أيضا بدعم الدور المصري وهو ما أكده األمين العام 
هناك قرارات قمة عربية بدعم ما تقوم به مصر في جهود الوساطة وسوف "للجامعة العربية بقوله إن 

عة بالمساعدة في التوفيق بين يكون مضمون الدعم العربي في إطار ضمانة التنفيذ إضافة ألن تقوم الجام
 أن حماس "الشرق األوسط"وعلمت . "فتح وحماس في الحوار من أجل التوافق حول المالحظات المتبقية

تحدثت مع حركة فتح عبر قنوات لمسؤولين بفتح قاموا بزيارة غزة لبحث إمكانية التوقيع على الورقة 
وأفادت المصادر بأن مصر لم تبلغ . التوافق بشأنهاالمصرية مع االستمرار في مناقشة التحفظات ثنائيا و

  .التي تطالب بها حماس" الورقة الخارجية"ردها بعد سواء بالرفض أو القبول، بشأن إمكانية التوقيع على 
  15/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   إلجهاض الحراك الدولي الهادف إلنهاء حصار غزةبالسعيحماس تتهم عباس  .11

 "قدس برس"ث باسم حماس في غزة فوزي برهوم في تصريحات خاصة لوكالة اتهم المتحد: غزة
الذي قد يفضى " حماس"الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسعي إلجهاض الحراك دولي اإليجابي مع 

إن محمود عباس ال يريد حراكا دوليا إيجابيا مع "وقال . إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة
تسويق حكومة فياض غير الشرعية للمجتمع الدولي على أنقاض الديمقراطية حركة حماس، بل يريد 

  ". الفلسطينية والتوافق الوطني
وكان الرئيس الفلسطيني صرح في وقت سابق أن حكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض يجب أن تكون 

  .طرفا في أي إجراء يهدف إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة
شرعية وعدم احترام القانون وأيضاً يريد أن يستثمر  هذه األقوال تؤكد أن عباس يرسخ الال"وقال برهوم 

، "الجهود الدولية الرامية إلنهاء معاناة غزة لصالح فياض وحكومته بعيداً عن مصالح الشعب الفلسطيني
 نعتقد أن أقوال عباس تنسجم تماماً وتتطابق مع ما كشف عبر الصحافة"وأضاف  .حسب وصفه

اإلسرائيلية بأن عباس طلب من الرئيس األمريكي باراك أوباما عدم فك حصار غزة حتى ال تستفيد 
  ".حركة حماس

  14/6/2010قدس برس، 
  

  "رمنظمة التحري" تكون من خالل تهاشرعي:  لسيطرة حماس على غزةالثالثةفتح في الذكرى  .12
ب، عضو اللجنة المركزية لفتح، اللواء جبريل الرجو من القاهرة أن 14/6/2010قدس برس، ذكرت 

ونائب أمين سر الحركة، دعا حماس بإجراء المراجعات الالزمة وتقييم تجربة الماضي، التي قال إنها 
  ".مليئة بالمعاناة والظلم والقهر واالضطهاد ألبناء شعبنا في قطاع غزة"

ب الدموي على الشرعية في اليوم تصادف الذكرى الثالثة لالنقال: "وقال الرجوب في تصريح له بالقاهرة
قطاع غزة، ومن حقنا أن نوجه سؤاالً لحركة حماس، ماذا استفدتم مما جرى؟، وماذا استفاد المشروع 
الجهادي اإلسالمي األممي من االنقسام؟، وهل ممارساتكم وأعمالكم واإلصرار على االنقسام والتهرب 

وأكد الرجوب  .، على حد تعبيره"ية الفلسطينية؟من التوقيع على الورقة المصرية يعود بالخير على القض
حصول حركة حماس على الشرعية الدولية واإلقليمية يكون فقط بالوحدة، وبالعمل في إطار منظمة "أن 

  ".التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
 عن مفوضية اإلعالم فتح قالت في بيان صدر أمس أن 15/6/2010المستقبل، بيروت، وجاء في 

انقالب حماس واغتصابها "والثقافة لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لسيطرة حماس على قطاع غزة، إن 
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السلطة بقوة السالح وإقدام قواتها على ارتكاب مجازر بحق مناضلي الحركة وكوادرها وقياداتها 
عة عن جرائم منظمات الهاغاناه وشتيرن ومنتسبي األجهزة األمنية كانت جريمة ضد اإلنسانية ال تقل فظا

الصهيونيتين، فعسكر حماس في انقالبهم قد استقووا على أبناء غزة بذات األساليب اإلرهابية، حيث كان 
سفك الدماء وتوسيع دائرة الدمار سبيلهم إلرهاب المواطنين ولبسط نفوذ حكم حماس االنقالبي والتحكم 

  ".اعبمناحي الحياة وشؤون الناس في القط
  

  في الموضوع الفلسطينيخبرته ضعيفة جداً  أن يبدو: حماس ترد على جعجع .13
 على ما ورد على لسان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات أمسردت حركة حماس  : سعد الياس-بيروت 

الوضع لن يستقيم في قطاع غزة إال بعد عودة "اللبنانية سمير جعجع في العاصمة المصرية من أن 
، وجاء في الرد الذي صدر عن مسؤول العالقات اللبنانية في حماس "إليهلشرعية الفلسطينية السلطة ا

  :رأفت مرة ما يلي
 يبدو أن خبرة سمير جعجع في الموضوع الفلسطيني ضعيفة جداً أو أن الذاكرة تخونه، أو أنه يريد -1

ليستفيد منها في مشاريعه بيع مواقف على حساب الفلسطينيين وقضيتهم، وتسليف جهات معينة فواتير 
  .السياسية

 نذكّر سمير جعجع بأن السلطة الموجودة في قطاع غزة هي سلطة فلسطينية شرعية منتخبة، فازت -2
في انتخابات عامة، شهد عليها مراقبون وهيئات دولية مختلفة، وإن هذه السلطة تحظى بتأييد غالبية 

وبالتالي ال يحق . اطف جهات كثيرة في هذا العالمالشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتحظى بتع
ألحد االنتقاص من شرعية الحكومة الفلسطينية بقيادة األخ إسماعيل هنية، وال من شرعية حركة حماس 

  .التي هي أساس مشروع المقاومة في فلسطين
عزل  نذكّر سمير جعجع بأن سبب الهجمة على حماس والحصار على الشعب الفلسطيني ومحاوالت -3

الحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة، هو التمسك بخيار المقاومة، وحمل أمانة الشهداء والجرحى 
واألسرى، واإلصرار على التحرير من االحتالل وإرهابه، وعدم بيع أنفسنا وقضيتنا في بورصة 

 إنهاء ونؤكد لسمير جعجع أن الوضع في فلسطين لن يستقيم إال بعد. المواقف والمشاريع الهدامة
االحتالل وتحرير األرض وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وتحقيق عودة 

  .الالجئين
 إننا وإذ نستغرب تصريح سمير جعجع هذا، ودخوله المفاجئ على الخط الفلسطيني، فإننا نعتبره -4

ومن هنا فإننا ندعو . ية ضد جهة أخرىتدخالً في الشأن الفلسطيني الداخلي، واصطفافاً مع جهة فلسطين
  ." االلتزام بحدوده وإلى ترك الساحة الفلسطينية ألهلها، فهم أدرى بمعالجة شؤون بيتهمإلىسمير جعجع 

  15/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

   بالمصالحةإعمار غزة أموال إرسالحماس تنتقد ربط  .14
عام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إرسال انتقدت حماس ربط األمين ال :اهللا محمد عبد-القاهرة

 وقال مصدر في ،أموال اإلعمار العربية إلى قطاع غزة بتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس
المكتب السياسي للحركة إن حماس رحبت بزيارة موسى إلى غزة باعتباره أرفع مسؤول عربي يزور 

 وأضاف أنه ال يفهم أن تكون هناك أموال عربية ،ت سنوا4غزة منذ فرض الحصار على القطاع قبل 
إلعادة األعمار إلى القطاع ويتم منع وصول هذه األموال بينما يموت األطفال وكبار السن لعدم وجود 
مستشفيات كافية ألبناء القطاع، داعيا كل الدول العربية والجامعة العربية إلى اإلفراج فورا عن هذه 

  . ولى من اإلعمار وتنفيذ القرار الجماعي العربي بكسر الحصار عن غزةاألموال وبدء المرحلة األ
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وأشار المصدر إلى أن األطراف الدولية تتعلل بالمصالحة حتى ال ترفع الحصار وتبتز حماس سياسيا 
لتقديم تنازالت تتعلق باالعتراف بإسرائيل وشروط الرباعية الدولية، وأن حماس كانت تتمنى من عمرو 

  .ل العربية موقفا مختلفاموسى والدو
  15/6/2010الشرق، الدوحة، 

  
  "أسطول الحرية" اإلسرائيلية الخاصة بـالتحقيق لجنة حماس ترفض .15

 الحركة ترى في قرار الحكومة أننقل بيان رسمي عن مصدر مسؤول في حماس :  كامل صقر-دمشق 
ية عملية التفاف مفضوحة  الحرأسطول تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها في االعتداء على اإلسرائيلية

 أسطول وجريمة القرصنة التي ارتكبها الصهاينة في عرض البحر ضد اإلرهابيةللتغطية على العملية 
 يتناقض مع مبدأ الحياد إسرائيل تشكيل تلك اللجنة من قبل أن الحركة تعتبر أن البيان وأضاف. الحرية

 يحقق المجرم مع أني وانه من غير المعقول  الدولاألمن بيان رئاسة مجلس إليهوالنزاهة الذي دعا 
  .نفسه

نؤكد رفضنا لهذه اللجنة الفاقدة للمصداقية، ونعتبرها وسيلة للهروب من العدالة ": وتابع البيان بالقول
 العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية إلى في العالم، األحرار المتحدة وكافة األممالدولية، كما ندعو 
  ."بة القراصنة ومجرمي الحرب الصهاينةمستقلة ونزيهة لمحاس

  15/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

   في الخليلالمقاومةحماس تبارك عملية  .16
إننا في حركة : "نسخة منه" قدس برس"في بيان وزعه المكتب اإلعالمي وتلقت حماس قالت  :دمشق

 خليل الرحمن صباح هذا اليوم، حماس نبارك ونشيد بالعملية البطولية التي قام بها أبطال شعبنا في مدينة
هذه العملية البطولية لتؤكد من "وأضافت أن  ".والتي أدت إلى مقتل أحد الصهاينة وإصابة اثنين آخرين

جديد أن شعبنا لن يستسلم ولن يذعن لالحتالل وإرهابه، وأن المقاومة هي خيارنا وطريقنا للتحرير 
 باألرض والمقدسات، وتحولت إلى مظلة لمزيد من والعودة، وليست المفاوضات العبثية التي فرطت

  ".المشاريع االستيطانية
  14/6/2010قدس برس، 

  
   بالضفةاحتجاجاً على تأجيل االنتخابات المحلية مكتب فياض أمامفصائل فلسطينية تعتصم  .17

اعتصم مئات الفلسطينيين أمس أمام مكتب رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم : )وكاالت(
  .تموز المقبل/ يوليو17فياض احتجاجا على تأجيل االنتخابات المحلية التي كانت مقررة في 

ودعت ثماني فصائل منضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى هذا االعتصام احتجاجا على قرار 
ن في مختلف جاء ليضرب عرض الحائط بالجهود التي بذلها آالف الناشطي"تأجيل االنتخابات، معتبرة انه 

هذه السابقة تشكل مساً خطيراً برغبة المواطنين "وقالت الفصائل الثمانية في بيان إن  ".المواقع االنتخابية
  ". وحقهم المكفول قانونا باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية

  15/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   وقوات االحتالل المقاومةاشتباكات بين : غزة .18
عقب " إسرائيلي"در محلية فلسطينية في قطاع غزة أن ثالثة مقاومين نجوا من قصف مدفعي ذكرت مصا

تمكن المقاومين من تفجير عبوة جانبية لدى مرور سيارة عسكرية إسرائيلية قرب بوابة السريج 
وأضافت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين نشطاء في فصائل المقاومة وقوات . العسكرية في المنطقة 

وفي شمال القطاع، أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات . حتالل في المنطقة من دون سقوط إصاباتاال
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االحتالل المتمركزة في المناطق الحدودية شرق مخيم جباليا، وذكرت مصادر طبية أن الفتى المصاب 
  عاماً وهو أحد العمال الذين يجمعون الحصمة، وقد أصيب بجروح متوسطة جراء17يبلغ من العمر 

  .إصابته بعيار ناري
  15/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  إلمارة دبيفي بولندا  المعتقل "الموساد" عميل بتسليمعائلة المبحوح تطالب  .19

 في دبي مطلع العام الحالي بتسليم  الذي اغتيلطالبت عائلة القائد الحماسي، محمود المبحوح، :غزة
واعتبر حسين شقيق محمود في تصريح . إلمارة دبي الذي ألقي القبض عليه في بولندا "الموساد"عميل 

 في بولندا تعد خطوة أولى على طريق مالحقة مرتكبي عملية "الموساد"صحافي أن اعتقال عميل 
  . االغتيال بحق ابنهم في دبي قبل خمسة أشهر

لنقاب عن أن ، كاشفا ا"القتلة ومعاقبتهم"وشدد على أن العائلة لن تتهاون ولن تتنازل عن مطلبها بمحاكمة 
وشدد على أهمية أن تطالب اإلمارات . للعائلة فريقا قانونيا يواصل متابعة القضية على مختلف الصعد

 على اعتبار أنه في حال تمت محاكمته في بولندا وألمانيا فإنه سيتم محاكمته على ".الموساد"بتسليم عميل 
قه، مشددا على أن هذه الجريمة ال جرم تزييف جواز سفر وليس بسبب المشاركة في جريمة قتل شقي

تسقط بالتقادم ولن تغلق حتى تتم معاقبة كل من يقف وراءها، مؤكدا أن الزخم السياسي والقانوني 
  .واإلعالمي حولها كذلك لن يتالشى

  15/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "أسطول الحرية" تقصي الحقائق حول مهاجمة لجنة تشكل رسميا "إسرائيل" .20
وسط انتقادات محلية ومخاوف من لفلفة القضية، أقرت الحكومة اإلسرائيلية، :  نظير مجلي- تل أبيب

» مرمرة«أمس، تشكيل لجنة إسرائيلية دولية لفحص حقيقة ما جرى في الهجوم اإلسرائيلي على سفينة 
  .وبقية سفن أسطول الحرية

تكون لديها صالحيات إدانة واتضح من القرار أنها لن تكون لجنة تحقيق رسمية أو قضائية ولن 
وقد . فقط» توضيح الحقائق«ومحاسبة وال حتى استخالص نتائج حول عمل المسؤولين، إنما تهدف إلى 

صرح نائب وزير الخارجية، داني أيلون، بأن هذه اللجنة ستخرج باالستنتاج، حسب تقديراته، أن المذنب 
حرية، بل نشطاء الجمعية التركية التي نظمت هذا في سفك الدماء على السفينة ليست إسرائيل وقواتها الب

  .بينما رحب الناطق بلسان البيت األبيض بالقرار اإلسرائيلي وطلب اإلسراع في إنهاء التحقيق. األسطول
، وتضم في ) عاما75عمره (ويترأس اللجنة القاضي السابق في محكمة العدل العليا، يعقوب تيركيل 

، البروفسور شبتاي روزين، الحائز جائزة الهاي للقضاء الدولي عضويتها طاعنين آخرين في السن
 86 عاما، واللواء في جيش االحتياط عاموس حوريب، الباحث في الشؤون العسكرية وعمره 93وعمره 
ويشارك فيها بصفة مراقب من دون الحق في التصويت، ورئيس الوزراء األسبق في أيرلندا . عاما

د ترمبل، الحائز جائزة نوبل للسالم، والكندي كين فيتكين، النائب العسكري الشمالية، اللورد وليم ديفي
  .العام األسبق

  15/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  )IHH( بل منظمة اإلغاثة التركية "إسرائيل" ليس اإلعتذارمن يجب عليه : ايالون .21
جراء الهجوم " اإلعتذارالتنوي "  قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني آيالون إن حكومته 

 أتراك من 9ومصرع " مرمرة الزرقاء"العسكري الذي نفذه سالح بحريتها ضد سفينة المعونة اإلنسانية 
إن من يتوجب عليه اإلعتذار "أن األمريكية الى القول .أن.وذهب ايالون في مقابلة مع شبكة سي. نشطائها
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 31ي نظمت رحلة إسطول الحرية الى غزة في الت) " IHH(ليس إسرائيل بل منظمة اإلغاثة التركية 
  . ايار الماضي/مايو

وأدعى ايالون أن إسرائيل حرصت على التصرف بإعتدال وعلى نحو مسؤول تجاه المتضامنين على 
    !".إسرائيل تنتظر اإلعتذار من تركيا " وان  ..متن إسطول الحرية

  14/6/2010، 48موقع عرب
  

  صار انتصار لحماس وتكريس لحكمهارفع الح: اإلسرائيليةالخارجية   .22
النقاب عن وثيقة سرية ) االثنين(اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس » معاريف«كشفت صحيفة : غزة

أعدتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية تحذر من تداعيات أي قرار إسرائيلي بتخفيف الحصار عن قطاع 
خصوص سيعد انتصارا لحركة حماس وسيعزز من واعتبرت الوثيقة أن أي قرار إسرائيلي بهذا ال. غزة

منحت حركة حماس إنجازا ملحوظا، حيث بدأ كل » أسطول الحرية«مكانتها، مشيرة إلى أن أحداث 
العالم يتحدث عن ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة، األمر الذي من شأنه أن يعيد البناء 

ى أن حادث أسطول الحرية لفت انتباه األسرة وأشارت الوثيقة إل. واإلصالح بشكل واسع في القطاع
الدولية إلى األوضاع في قطاع غزة مما أدى إلى نوع من الرضا لدى حركة حماس، التي كانت تعيش 

  .حالة من العزلة وأزمات عديدة
  15/6/2010،الشرق األوسط، لندن

  
  س عباةغزة من أجل مساعد  ومصر تقومان معا بفرض الحصار على"إسرائيل" :كاتس .23

كشف وزير المواصالت اإلسرائيلي، إسرائيل كاتس، النقاب عن أن كال من إسرائيل ومصر : غزة
. تقومان معا بفرض الحصار على قطاع غزة من أجل مساعدة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
في وفي تصريحات أدلى بها لإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية أوضح كاتس أن هذه السياسة فشلت 

الوضع «وأضاف . تحقيق أهدافها، مستدركا أنه يتوجب مواصلة فرض الحصار وإغالق معابر القطاع
، وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي »الذي تضطر فيه إسرائيل لتغذية العدو هو وضع خاطئ من أساسه

 قطاع غزة بنيامين نتنياهو قد كلف أمس كاتس بإعداد خطة شاملة لتنظيم العمل في المعابر على حدود
  .وطريقة نقل البضائع إليه برا وبحرا وجوا

  15/6/2010،الشرق األوسط، لندن
  

  حتى تجنح للسالم.. "إسرائيل"ـ يدعون إلى توسيع المقاطعة العالمية لإسرائيليونمثقفون  .24
يل، بادرت مجموعة من المثقفين اإلسرائيليين اليهود، إلى توسيع حملة المقاطعة العالمية إلسرائ :تل أبيب

وذلك من أجل الضغط عليها لتغير سياستها تجاه الفلسطينيين وتجنح للسالم معهم وتوقف كل أنواع 
متان كوهن، الذي يدير حملة لمقاطعة الجامعات اإلسرائيلية في العالم، . وقال د .العنف واالضطهاد لهم

وتالقي . ت اإلسرائيلية منظمة في العالم نجح ورفاقه في تجنيدها لمقاطعة الجامعا100إن هناك نحو 
.  جامعة أميركية100الحملة نجاحا بشكل خاص في الواليات المتحدة األميركية حيث تقاطعها اليوم 

جرائم الحرب التي ترتكبها حكومات إسرائيل ضد الفلسطينيين تحتاج إلى «: وعن السبب في ذلك يقول
الوزير «: وأضاف. »فحتهاردع قوي في العالم، وليس أفضل من نشاط إسرائيلي مكشوف لمكا

والجامعة التي تتعامل مع إسرائيل . اإلسرائيلي الذي يشارك في حكومة جرائم حرب، هو فاقد للشرعية
  .»كما لو أنها عادية فاقدة للشرعية هي األخرى

وهناك مجموعة أخرى من المثقفين اإلسرائيليين تعمل من خالل اإلنترنت إلقناع فرق فنية غربية بأن ال 
وقد توجهت خالل األسابيع األخيرة إلى ثالث فرق وأقنعتها بأن تلغي .  إلى حفالت في إسرائيلتأتي
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كوبي سنيتش، المحاضر الجامعي في موضوع . وفي سؤال حول األسلوب الذي اتبعوه، قال د. حفالتها
ة من أنصار قائلين إننا مجموع) فيس بوك(توجهنا إليها عبر «: الرياضيات، وأحد المبادرين إلى الحملة

حقوق اإلنسان في إسرائيل وسألناهم كيف يأتون للغناء في إسرائيل في الوقت الذي يتركب فيه الجيش 
  .»جرائم ضد الفلسطينيين ومن يناصرهم

  15/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   رفع حصار غزة بشكل نهائي ى يتجهون ال"إسرائيل"قادة  ":تيك ديبكا" .25
ان قادة "التابع لالستخبارات االسرائيلية عن مصادر استخبارية في واشنطن " كاتيك ديب"نقل موقع : القدس

الحكومة االسرائيلية يتجهون لرفع الحصار االسرائيلي عن قطاع غزة بشكل نهائي مشيرا الي ان معابر 
  . النيتو التابعة لالتحاد االوروبيتالقطاع بما فيها البحر االبيض المتوسط ستخضع لمراقبة قوا

ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير االمن يهود باراك يخفيان من وراء " ديبكا"كر وذ
  .تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على قافلة الحرية مشروعا لرفع الحصار عن قطاع غزة

ل وصادق مجلس الوزراء االسرائيلي في جلسته اليوم االثنين باإلجماع تشكيل لجنة تقصي الحقائق حو
أن نتنياهو وباراك قبال بشكل مبدئي رفع الحصار البري " ديبكا"واوضح  .قضية قافلة السفن الدولية

والبحري المفروض على غزة منذ أربعة سنوات، وأن إدارة معابر القطاع ستنتقل إلى القوات الدولية في 
  .الشرق األوسط، أو مراقبين أوروبيين

الل وقواته البحرية ستقطع العالقة بالكامل مع قطاع غزة، وأوضحت مصادر استخبارية أن جيش االحت
  .وأنها لن تعمل على اعتراض السفن القادمة إليه، وذلك ضمن المخطط المطروح لرفع الحصار

وحسب الموقع فأن االمم المتحدة ستتولى مسؤولية تفتيش السفن المتجه نحو شواطئ غزة من خالل 
  .تمنع تهريب السالح والعبوات الناسفة إلى القطاعشركات أمنية بريطانية خاصة، والتي س

لن تستطيع إيقاف السفن اإليرانية أو " إسرائيل"ويرى الموقع أن النقطة األهم في هذا المشروع هي أن 
  .تلك التابعة لحزب اهللا اللبناني من دخول قطاع غزة

  15/6/2010، وكالة سما اإلخبارية
 

   حول لجنة التحقيقااللتفاف اإلسرائيليإلى  تركيا عدم الرضوخ تطالب الزعبي .26
شكلت إسرائيل لجنة فحص داخلية هدفها امتصاص الغضب العالمي حول ما :  امجد سمحان-رام اهللا 

جرى على متن قافلة الحرية، وصادقت حكومتها المصغرة رسمياً على تشكيلة اللجنة، وصالحياتها، بعد 
ى الترحيب بها وسط رفض تركي وشعبي ال سيما من االتفاق مع اإلدارة األميركية التي سارعت إل

  . النشطاء الذين كانوا على متن القافلة
التي أعلنت » الفحص«وقالت النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي إنها لن تتعامل أو تقبل بلجنة 

قبل مجلس إسرائيل عن تشكيلها أمس، وجددت في الوقت ذاته الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من 
األمن واألمم المتحدة، وناشدت تركيا عدم الرضوخ إلى االلتفاف اإلسرائيلي على مسألة تخص اإلنسانية 

  . كلها
أنا وكل من شارك في أسطول «: »السفير«وقالت الزعبي، التي كانت على متن القافلة، في تصريح لـ

 مبررات قانونية لما ارتكبه الجيش الحرية ال يثق ولن يتعاون مع هذه اللجنة، لكونها أعدت إليجاد
سنبذل كل الجهود الالزمة وعلى «وأضافت . »اإلسرائيلي من مخالفات قانونية وجرائم بحق قافلة الحرية

كافة األصعدة لإلصرار على إقامة لجنة تحقيق دولية، وشهادات جميع المتضامنين لما حدث ستقدم لهذه 
  . »اللجنة الدولية فقط
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لياً، وبعد الفيتو األميركي ضد لجنة تحقيق دولية في األمم المتحدة، يبقى لتركيا كدولة عم«وقالت الزعبي 
وللمواطنين األتراك الذين كانوا على السفينة وآلخرين، الحق في فتح مسار تحقيق خاص بهم، وفي تقديم 

. »ائيليينشكوى للمستشار القضائي للحكومة التركية، مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد الجنود اإلسر
يحق لتركيا استدعاء الجنود اإلسرائيليين والتحقيق معهم في االعتداء على السيادة التركية، بما «وأضافت 

في ذلك محاكمة المستوى السياسي الذي ساعد في تنفيذ الجريمة المخالفة للقانون الدولي، كما ويحق 
يحق ألي دولة أن تطعن في هذا لتركيا رفع دعاوى جنائية ضد المخططين والمنفذين، من دون أن 

  . »الحق
وبدوره قال النائب العربي في الكنيست طلب الصانع إن اللجنة المفصلة على المقاس اإلسرائيلي 

أعضاء اللجنة هم من كبار السن «وأضاف في تصريح مكتوب إن . »مسرحية هزلية ومضحكة«
ئيليين الذين اقترفوا هذه الجريمة، وتعيينهم مستغرب وجاء من اجل التغطية على المسؤولين اإلسرا

ويجب إقامة لجنة تحقيق دولية محايدة من اجل القيام بتحقيق محايد وشفاف وذي مصداقية وتقديم 
  . »المسؤولين اإلسرائيليين للمحاكمة على جريمتهم النكراء وقتلهم لألبرياء

  15/6/2010، السفير، بيروت
  

   عن تحرير ابنهمن عجز الحكومة  يعرب عن غضبهليطاشوالد  .27
بقطاع ) حماس(أعرب والد الجندي اإلسرائيلي المختطف نوعام شليط لدى حركة المقاومة اإلسالمية 

غزة عن جل غضبه واستيائه من عجز الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو عن تحرير أبنه حتى 
  .اآلن

يذ صفقة التبادل مع حركة حماس، مبيناً وقال والد شليط في مؤتمر صحافي عقده أمس إنه ال بد من تنف
  .أن رفع الحصار عن قطاع غزة سيؤدي الى فقدان ورقة المساومة التي تلعب بها الحكومة حالياً

 سنوات على 4وأعلنت عائلة شليط نيتها الشروع في حملة جماهيرية من أجل إعادة غلعاد بعد مرور 
  .أسره

 من الشهر الحالي 27تجاجية مشياً على األقدام تنطلق في الـوسيتم في إطار هذه الحملة تنظيم مسيرة اح
من منزل العائلة في مستوطنة ميتسبه هيال في الجليل، وصوالً الى خيمة االعتصام قبالة منزل رئيس 

 10وستستمر المسيرة . الوزراء في القدس حيث تنوي العائلة مالزمتها الى أن يتم اإلفراج عن جلعاد
ى وتجمعات سكنية حيث ستقام نشاطات ومراسم مختلفة وبضمنها حفل موسيقي أيام وتمر بمدن وقر
  .ضخم في كفار عازه

  15/6/2010، المستقبل، بيروت
    

  أصدرت التعليمات ببذل كل جهد مستطاع العادة شاليط: نتنياهو . 28
 االسير غلعاد  قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الجهود المبذولة العادة الجندي:رام اهللا

شاليط مستمرة بصورة متواصلة ودون توقف، مبينًا انه اصدر تعليماته الى االجهزة االمنية المختصة 
  .ببذل كل جهد مستطاع في هذا الموضوع 

وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس الورزاء االسرائيلي امس، ان اسرائيل قد ردت بااليجاب في شهر 
ح الوسطاء المصريين وااللمان في صفقة التبادل مع حماس اال انها لم كانون االول الماضي على اقترا

  .تتلق حتى اآلن اي رد من حركة حماس 
  .وقال نتنياهو انه اصدر تعليماته للمؤسسة العسكرية بعدم توفير اي جهد العادة شاليط
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ة لم تعمل ما فيه وصدر البيان تعقيبا على االنتقادات التي وجهتها عائلة شاليط التي قالت ان الحكوم
وقد اعلنت عائلة الجندي االسرائيلي انها تعتزم تنظيم سلسلة فعاليات من أجل خلق . الكفاية العادة ابنها

  .رأي عام يضغط على الحكوم العادة شاليط االبن الى بيته
  15/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ساعدات اإليرانية إلى غزة مصري لمنع وصول سفينة الم- إسرائيلي تنسيق: "يديعوت" .29

ذكرت مصادر صحفية عبرية، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يستعد حالياً العتراض سفينتين : الناصرة
لبنانية وإيرانية تحمالن المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة المحاصر، ومنعهما من الوصول إلى شواطئ 

 دخول مياه البحر األبيض المتوسط بالتنسيق مع القطاع، فيما يقوم  الجيش بمحاوالت مكثّفة لمنعما من
  .السلطات المصرية

إن الجيش "، )15/6(العبرية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء / يديعوت أحرونوت/وقالت صحيفة 
يستعد لمواجهة سفينتين قد تصال إلى المنطقة نهاية األسبوع الحالي، إحداهما إيرانية، واألخرى مرسلة 

  .اللبناني، على حد زعمها" حزب اهللا"من 
أن إسرائيل ستتصدى ألي سفينة تحاول كسر الحصار، وستمنع اقتراب سفن من شواطئ غزة "وأضافت 

  ".بما في ذلك سفن إيرانية
وبحسب الصحيفة اتها؛ فإن السلطات اإلسرائيلية تقوم بالتنسيق مع نظيرتها المصرية للتصدي للسفينة 

 إلى المياه الدولية في البحر المتوسط، والتي ال يحقّ لتل أبيب التدخّل بها اإليرانية ومنعها من الولوج
  .بحسب القوانين والمواثيق الدولية

  15/6/2010قدس برس، 
  

   تحرك جنائي دولي وانتفاضة سفن يكون من خالل اإلسرائيلية"االستخفاف"الرد على لجنة : الخضري .30
 شكلت "إسرائيل" ، أن امجد سمحان،رام اهللامراسلها في  نقالً عن 15/6/2010، بيروت، السفيرنشرت 

لجنة فحص داخلية هدفها امتصاص الغضب العالمي حول ما جرى على متن قافلة الحرية، وصادقت 
  . حكومتها المصغرة رسمياً على تشكيلة اللجنة، وصالحياتها

 أن الرد على "السفير"رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، جمال الخضري، أكد لـغير أن 
لجنة االستخفاف اإلسرائيلية سيكون من خالل انتفاضة قانونية وشعبية جديدة لكسر الحصار ومعاقبة "

نحن اآلن وبعد الوضوح في التحايل على مطلبنا بالتحقيق النزيه في "وأضاف . "مرتكبي جريمة القافلة
كانوا على متن قافلة الحرية لمحاكمة إسرائيل جريمة القافلة، نعد لحملة قانونية ضخمة سينظمها كل من 

أن الجهات الدولية التي تناصر أهل قطاع غزة وقضيتهم سترد "وأكد في الوقت ذاته . "على جريمتها
  ."بانتفاضة سفن أضخم، نعمل حالياً على الترتيب لتحركاتها لتأتي وتكسر الحصار

ـ      جمال ال  ، أن غزة من   14/6/2010 قدس برس، وأضافت وكالة     ذيخضري حث االتحاد األوروبي، ال
، على اتخاذ قرار عاجل ينهي الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع           14/6 يوم االثنين    اًعقد اجتماع 

نـسخة منـه، االتحـاد      " قدس برس "وطالب الخضري، في بيان مكتوب وصل        .غزة منذ ثالثة سنوات   
  ".سرائيل من أجل إنهاء الحصاربضرورة القيام بخطوات عملية وممارسة ضغط على إ"األوربي 

من جهة أخرى؛ رحب الخضري بموقف اللجنة الدولية للصليب األحمر حول حصار غزة، واعتباره 
  .خرقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف
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   مشروع تهويدي جديد جنوب المسجد األقصى وشمال سلوان" التوراتيةالمطاهرمسار " .31
جنوب المسجد  دية االحتالل الصهيوني بتنفيذ مشروع تهويديقامت سلطة اآلثار وبل: عهود محسن

، وهو عبارة عن األقصى المبارك وشمال بلده سلوان الذي يحاول االحتالل تغيير معالمها وتهويدها أيضاً
  ".مسار المطاهر التوراتية"مسار تلمودي تحت مسمى 

 يجري في القدس من صبغ اعتبر رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى ناجح بكيرات أن ماو
للهوية الصهيونية وإحاللها مكان الحضارة العربية اإلسالمية في المدينة فوق األرض وتحتها يجب أن 

لنتمكن " الحفريات، واالستيطان، والطرد: "ينظر له من ثالث زوايا تشكل أضالع المثلث التهويدي، وهي
   .هامن فهم المخططات العدوانية التي تحيط بالمدينة وأهل

 مليون 335أن إنجاز هذا المثلث يكلف الحركة الصهيونية العالمية " السبيل"وكشف بكيرات في حديث لـ
دوالر يومياً، وتهدف هذه المشاريع بحسب بكيرات لفرض اإليحاءات والقوانين الصهيونية على البلدة 

إلقفال خزانة التاريخ العتيقة وقطع الصلة العربية بها خدمة للحدائق التوراتية والحوض المقدس 
 هونو .والحضارة في القدس بإبعاد األنظار عن المساجد والكنائس وطمس الوجود العربي الفلسطيني فيها

على سبيل " تل أبيب"بكيرات إلى أن الجمعيات الصهيونية تقوم بإعطاء حوافز وتشجيعات لمن يترك 
  .ة العقار أو المنزل وطرد عائلة عربية منهالمثال ويأتي للسكن في القدس بإعفائه من ثالثة أرباع قيم

باللغة العبرية واإلنجليزية لتعريف السياح األجانب " حجر معلومات"وقامت بلدية االحتالل بوضع 
ولتطهير األنفس في ذلك المكان، حسب " الهيكل المزعوم"والمستوطنين، بأن هذا المسار هو لذكرى 

  .ادعاءاتهم
هو لفظ ومسمى لموقع ديني يهودي يتم من خالله حسب " المطاهر "إن لفظ" مؤسسة األقصى"وقالت 

  .ادعائهم التطهر قبل دخول الهيكل المزعوم
  15/6/2010، السبيل، عمان

  
   األوقاف اإلسالمية في القدس يحذر من مؤامرات االحتالل بحق القدس واألقصىمجلسرئيس  .32

ألوقاف اإلسالمية في القدس تسارع وتيرة العظيم سلهب رئيس مجلس ا  أكد الشيخ عبد:القدس المحتلة
 على وقال الشيخ سلهب، في تصريح صحفي له، تعقيباً .تنفيذ المخططات الصهيونية لتهويد مدينة القدس

إنه في كل يوم نسمع عن إعالن قوات : "صهيونية لتهويد ساحة البراق ما تم الكشف عنه من مخططات
ويد المدينة المقدسة، ومحاولة إخراج أكبر عدد من االحتالل عن مخططات الهدف منها ترسيخ ته

المواطنين الصامدين لخارج مدينتهم من خالل إصدار أوامر الهدم ومنع المصلين من الوصول للمسجد 
األقصى المبارك، والقتل المتعمد للمصلين أثناء عودتهم كما حصل للشهيد زياد الجوالني يوم الجمعة 

  ".الماضي
ءات الصهيونية تؤكد أن قوات االحتالل ماضية في سياستها العنصرية، وفي تهجير وأشار إلى أن اإلجرا

ونبه رئيس مجلس األوقاف األمتين العربية واإلسالمية  .السكان من القدس، وترسيخ تهويد هذه المدينة
 بالعمل على رفع اًبعلى ما يحاك من مؤامرات ضد مدينة القدس وضد المسجد األقصى المبارك، مطال

  .معاناة عن هذه المدينة وسكانها وإنهاء االحتاللال
  15/6/2010، السبيل، عمان

  
   يشوهون معلماً إسالمياً في يافامتشددونيهود  .33

 شوهوا معلماً إسالمياً يعود شخاصاًأ أن أكدت سلطة اآلثار اإلسرائيلية على : سمر خالد-القدس المحتلة 
ين المحتلة فيما توقعت مصادر إسرائيلية وقوف متشددين إلى العهد العثماني في مدينة يافا شمال فلسط

وقال . يهود وراء العملية، حيث تجري حفريات في المكان للتنقيب عن اآلثار في المكان المستهدف
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إن الدمار الذي ألحقه المخربون أثر بشكل كبير على الموقع بشكل ال ": المسؤول عن التنقيب يوآف آربيل
إن المنفذين قطعوا السياج المحيط بالموقع ":  العبري"ويلال"وقال موقع  ."هدهيمكن إعادته إلى سابق ع

األثري، واستخدموا السكاكين لقطع التوصيالت الكهربائية واستخدموا معدات مختلفة في تدمير واقتالع 
مدينة، وأضاف الموقع إن اعتداء مشابهاً وقع مؤخراً في مفترق القدس في ال. "أساساته القديمة من الجذور

  .وحوادث أخرى استهدفت مواقع تنقيب ارتكبها متدينون يهود متشددون
  15/6/2010الرأي، عمان، 

  
   غزةفيجريح و..  يقتحمون قبر يوسف في نابلس واعتقاالت في الضفةمستوطنون .34

ي اقتحم مئات المستوطنين، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وذلك لليوم الثان:  احمد رمضان-رام اهللا 
 مستوطن اقتحموا منطقة قبر يوسف وأدوا طقوساً دينية، 300وأفاد شهود عيان، أن نحو  .على التوالي

 آلية عسكرية الحماية للمستوطنين الذي قدموا من مستوطنات مقامة 30قبل انسحابهم، فيما وفرت نحو 
حتالل الذي وأضاف شهود عيان، أن مواجهات جرت بين المواطنين وجنود اال .في محافظة نابلس

  .وفروا الحماية للمستوطنين، حيث تسلل خمسة مستوطنين فجر أمس إلى المنطقة ذاتها
  .الضفة الغربيةأنحاء وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس، سبعة فلسطينيين من مختلف 

اإلسرائيلي وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينياً أصيب برصاص قوات االحتالل 
وتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في بلدة القرارة  .بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة

وقال  .شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطالق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين
" كسوفيم"ي العسكري شهود عيان إن ثالث دبابات ترافقها ثالث جرافات خرجت من الموقع اإلسرائيل

  . متراً، وقامت بتجريف األراضي الزراعية للمواطنين في المنطقة450وتوغلت لمسافة 
  15/6/2010، بيروت، المستقبل

 
  فجر اليوم الثالثاء ويزعم العثور على أسلحة  فلسطينياً في الضفة14 يعتقلاالحتالل  .35

 ، حملة)15/6(من فجر اليوم الثالثاء  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة :الناصرة
اعتقاالت واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، طالبت أكثر من أربعة عشر فلسطينياً، بزعم أنهم من 

  .لقوات االحتالل" المطلوبين"
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن االعتقاالت جرت في مناطق طولكرم وجنين وقلقيلية وبيت لحم 

وأضافت أن أربعة منهم اعتقلوا في قرية سلواد شمال رام اهللا، وعثر بحوزتهم على . هللاوالخليل ورام ا
  .رشاشين وقنبلة يدوية، حسب زعمه

  15/6/2010قدس برس، 
  

  تظاهرات ضد الحزام األمني لالحتالل في خان يونس .36
 خزاعة في ندد متظاهرون فلسطينيون ومتضامنون أجانب في مسيرة انطلقت في بلدة:  رائد الفي-غزة 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، بالحزام األمني الذي تقيمه قوات االحتالل اإلسرائيلي على 
ورفع المتظاهرون في  .48امتداد السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 

عالم الفلسطينية، وهتفوا المسيرة األسبوعية، التي تنظمها الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني، األ
وفي كلمة الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني أكد محمود . بشعارات تندد بالحزام األمني اإلسرائيلي

أبو فرحانة أن المسيرات الشعبية ستتواصل ضد الحزام األمني الذي يبتلع مساحات شاسعة من األراضي 
.  أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الحدودي الزراعية، ويحرم مئات المزارعين من الوصول إلى
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وثمن الحمالت المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني وفضح الممارسات اإلسرائيلية أمام الرأي العام 
  .العالمي، داعياً إلى ضرورة إنهاء االنقسام وإتمام المصالحة لمواجهة التحديات اإلسرائيلية

  15/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   يتبرع بقطعة أرض ألبناء رعيتهثيوفيلوسريرك البط .37
 ترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، خدمة :رام اهللا

القداس اإللهي في كنيسة دير تجلي الرب للروم األرثوذكس بمدينة رام اهللا، حيث أعلن عن تبرعه بقطعة 
.  لجنة الطائفة ووكالء الكنيسة الجددإليهإلسكان الذي بادرت أرض بمساحة ثماني دونمات لمشروع ا

 من المال وببناء مبنى يتكون من ثالث طوابق فيه قاعة لخدمات إضافي ثيوفيلوس للمشروع بمبلغ وتبرع
الكنيسة والرعية وأيضاً طابقين يحتوي كل طابق على صفوف لمدارس األحد والشبيبة ونشاطات 

  .الكنيسة
  15/6/2010، الدستور، عمان

  
   القلب وسرطان الثدي والصحة النفسية والسكري أعلى لدى العرب في الداخلمراضأ: "إسرائيل" .38

بين تقرير جديد في مجال الصحة، أعدة خمس منظمات اجتماعية أن هناك تفاوتا توفر الخدمات الطبية 
ة كبيرة في نسب اإلصابة وتبين من التقرير أن هناك فجو. "إسرائيل" في وانتشار األمراض بين السكان

لدى % 7.8مقابل % 8.9بأمراض القلب بين الرجال العرب واليهود، حيث تصل النسبة لدى العرب 
ويشير التقرير أيضا إلى تفاوت في نسبة الوفيات كنتيجة ألمراض القلب، حيث تبين أن نسبة . اليهود

. ما هي عليه لدى اليهود الذكورم% 28.4 كانت أعلى بـ1999الوفيات لدى العرب الذكور في العام 
وتتسع هذه الفجوة في نسب الوفيات لدى النساء بسبب أمراض القلب، حيت تزيد نسبة وفيات النساء 

  .عن النساء اليهوديات% 66.5العربيات بـ
ويتناول التقرير نسب اإلصابة بسرطان الثدي الذي يوصف باألكثر انتشارا، حيث يشير إلى أن نسبة 

 النساء اليهوديات هي أعلى، في حين أن نسبة التشخيص في المراحل المتقدمة من المرض اإلصابة لدى
وفي حاالت التعافي من سرطان الثدي، يشير التقرير إلى أنه في العام . أعلى في وسط النساء العربيات

، %86.6 تم تسجيل ارتفاع في نسبة تعافي النساء اليهوديات من المرض حيث وصلت النسبة إلى 2004
كما يشير التقرير إلى أن توفر إمكانية إجراء الفحص . في وسط النساء العربيات% 77.8بالمقارنة مع 

 اللواتي 74-50أدى إلى ارتفاع نسبة النساء اليهوديات في جيل ) مموغرافيا(المسبق لسرطان الثدي 
  .من النساء العربيات% 47.5، مقابل %70.1يجرين الفحص إلى 

أيضا نسب اإلصابة بمرض السكري، حيث تبين أن النسبة األعلى في وسط المهاجرين وتناول التقرير 
والذكور العرب % 11.5، في حين وصلت لدى النساء العربيات إلى %16الجدد من أثيوبيا إلى 

ويشير التقرير إلى مشاكل في . من النساء% 5.3وفي وسط الذكور من اليهود، و% 7.1، مقابل 12.5%
  .الطبي من مرض السكري في البلدات العربية، وفي وسط المهاجرين من أثيوبياتوفير العالج 

-2003وتبين من التقرير أنه في مجال الصحة النفسية، وبحسب استطالع وزارة الصحة للسنوات 
حيث وصلت النسبة لدى النساء العربيات إلى .  أن هناك فجوات كبيرة في مستوى التوتر والضغط2004
لدى النساء اليهوديات، وفي وسط الذكور وصلت النسبة لدى العرب إلى % 14.7مقابل % 21.1
من النساء العربيات يعانين من االكتئاب مقابل % 7.9وجاء أيضا أن . لدى اليهود% 10مقابل % 16.2
لدى % 2.9مقابل % 4.5من النساء اليهوديات، وفي وسط الذكور تصل النسبة لدى العرب % 7.9
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ارة في هذا السياق إلى أن هناك نقصا شديدا في عيادات الطب النفسي في البلدات تجدر اإلش. اليهود
  .العربية

أطباء من أجل حقوق "و" جمعية حقوق المواطن"و" جمعية الجليل"يذكر أنه قد شارك في وضع التقرير 
    ". الصحة–منظمة طنا "و" مركز إدفا"و" اإلنسان

  14/6/2010، 48موقع عرب 
  

  ثالث روائيات فلسطينيات ووالمنفىالوطن  .39
ال مكان في األرض إلنسان خذل وطنه والذ بالفرار، وال وداع لجثة مخدوع قاده وعي : فيصل دراج

، مطالباً )1960 ("رجال في الشمس"هذا ما قاله غسان كنفاني، بكلمات قاطعة، في عمله الفريد . ضليل
، الذي يالحق "العار"صاغت كلماته معنى . بفلسطيني يذهب إلى اتجاه واحد، ويعود منتصراً أو يموت

منظمة "بعد ثالث سنوات ولدت . الجئين لم يقاتلوا، ويدعوهم إلى مسحه بمعركة ال تعرف المساومة
بيد أن . ، ولم يتذكر دموع األمهات"األبطال العائدين" الذي احتفى بـ"أدب البنادق"، وازدهر "التحرير

  . لمحها عزمي بشارة بفطنة عالية"شظايا" واستبقى  وأدباءهم،"األبطال"تداعي المآل أصمت 
في رواية جديدة قد يرى بعض الفلسطينيين فيها هجاء ذاتياً يساوي الفضيحة، ساجلت الفلسطينية سامية 

، الذي استبقته "العار الفلسطيني"رواية غسان، متحدثة عن ) دار اآلداب ("حليب التين"عيسى في روايتها 
فالمخيم الموحل، الذي ضاق ببنادق العودة، ذات مرة، ذهب شهداؤه . عافية قاتلةأمور كثيرة وأمدته ب

حيث ذهبوا، وانكمشت مساحته، أو محي عن األرض، والمسؤول العسكري باع بنادق غيره وهتك 
 التي تختصر الفلسطيني "االمتهان"والمتبقي لالجئين، كما تقول الرواية، نار . "أرامل الشهداء"أعراض 
. ، التي تسوق زوجة الشهيد إلى زوايا الدعارة"التعهير"، في مخيم منسي، إلى بقية إنسان، ونار األعزل

 الجئين يحلمون بالوصول إلى الدنمارك، "األقدار"حلم غسان كنفاني بالجئ يستعيد فلسطين، وأنجبت 
مية عيسى  اطمأنوا إلى وعود الرمال، وتطلّع إلى فلسطين، ورثت سا"رجال في الشمس"واحتج على 

 في لغتها الغاضبة الصادقة المشرقة "حليب التين"أخذت . ، ورمت فلسطين بوداع أخير"شظايا بشرية"
. والمتزيدة أحياناً، بشكل السيرة الذاتية، التي تبدو مفردة، للوهلة األولى، وتتكشّف سيرة جماعية، الحقاً

، وتعثر عليها في "الرمل" الوحل وفي  تبحث عن معجزة في"بقايا امرأة فلسطينية"والمفرد المخذول 
 ال أحد يذهب في اتجاه غسان كنفاني والجماعي يصعب تحديده، بسبب تبدالت المخيم وتكاثر - "الشمال"

  .اللجوء
تتمثّل األولى، التي . يصوغ الشكل الروائي داللته من عالقتين تتداخل فيها الضحايا واستبداد المكان

جالداً، بسير متوالدة وغير متجانسة ، تبدأ بالعجز المبين وتنتهي بانتظار يكون الفلسطيني فيها ضحية و
فبعد سيرة أرملة الشهيد، التي تأكل .  ال توسع األمكنة المسيجة"صالبة األرواح"ال يراهن عليه، ذلك أن 

  .وا شهداء أو في فنادق الخليج، تأتي سيرة العائلة، التي كان لها رجال أصبح"مكتب التنظيم"بجسدها، في 
وبعد العائلة الكسيرة تأتي سيرة المخيم الجديد الذي يحمل أنقاض مخيم سبق تداخله سيرة الكفاح المسلح، 

.. الذي أعطى مفتاحه األخير لكائن هجين، ال هو بالمقاتل وال بالمسؤول، وإن كان يحمل دفاتر التنظيم، 
 القضية، -داء بال قبور، أو سيرة الرمز  الرمز، التي استولدت شه-وفي السير جميعاً سيرة القضية 

والكل بقايا، المخيم الذي طارده مخيم آخر، . الذي أودع بنادقه في مكان مجهول وسقط في النسيان
تأتي داللة العالقة . والكهل المقاتل الذي ضاق ببقايا الذكريات، والثكالى األقرب إلى أموات أجل دفنهم

لالجئ، فيطرده من المرئي إلى موقع محتجب، ومن الضيق إلى ما الثانية من المكان الذي يستبد با
والفلسطيني، في الحاالت جميعاً، ... يتجاوزه ضيقاً، ومن مساحة فاسدة الهواء إلى أخرى ال هواء فيها، 

. أكثر من الجئ وأقل من إنسان، له بؤس أقداره، وله صورته البائسة عند ألوان مختلفة من المستبدين
المنفى .  في مكان من لبنان"معسكر أوزو"، بعد جحيم "الشمال" الالجئ فلسطين ويرحل إلى ولهذا يودع
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ولهذا تزرع الفلسطينية في أرض الشمال شجرة تين، يذكّرها حليبها . نافذة شائكة على احتمال الوطن
 الوطن  بشجر الجليل، كما لو كان الشجر الصناعي، في ملمسه البارد، هو كل ما تبقى من"المستحيل"

ولعل رمزية الحليب، التي تحتمل الدفء والنمو والحنان، هو ما جعل المرأة واسعة الحضور في . البعيد
 رثاء مراً لقضية مهزومة، أرادت "مكتب التنظيم"رواية عيسى، وهو ما جعل من نحيب المرأة في 

  . وأنجبت عاراً له عدة رؤوس"العار"محاربة 
 المجاز الذي يسرد سيرة الفلسطيني السائر -م بالوطن؟ وما هو المكان هل الفلسطيني يتعرف بالمكان أ

فوقه؟ إنه المكان الذي يضيق بالالجئ ويطرده خارجاً، فطبع المكان من طبيعة أهله، وإنه المكان الذي 
يلدغ المغلوب، ألن أهله يكرهون الوجه الخارجي، أو إنه المكان المزروع باأللغام والحراس والطلقات 

عن الفلسطيني المقاتل، الذي يختلف من مكان إلى مكان، كتبت ليلى . ، من أجل غايات كثيرة...اهزةالج
، حال سامية عيسى، اإلعالمية التي تبدو واعدة في عملها )دار اآلداب ( "بوح": حوراني روايتها األولى 

الحقيقية عن تجربة جماعية، صاغت ليلى، بكتابة ال تنقصها الموهبة، سيرة ذاتية، كشفت أدبيتها . األول
قوامها نفس بشرية، لها ما تتمتع به النفوس البشرية، من فرح وحزن وطموح وانتظار ودموع، وتتضمن 

وإذا كان في النفس البشرية موقع لطفلة بريئة . سيرة األمكنة، التي اختارت الفلسطيني، ولم يخترها
بيروت، قبرص، موسكو، :  ذلك الرحيل الطويلومراهقة مضطربة وشابة مجتهدة، فإن في متاهة المكان

  ."االتفاق"تونس، دمشق، وأصداء من فلسطين الممزقة بعد 
، هو االبتعاد عن لغة الخشب التي "حليب التين"، كما في رواية "بوح"غير أن الجديد الحقيقي في رواية 

لتنميط الذهني، الذي يضع روح ، فالكاتبتان تحاوالن نثراً حقيقياً، وال تعترفان با"أدب البنادق"الزمت 
فالشخصية عند ليلى حوراني فلسطينية وأنثى معاً، تالحق بحنان آثار أبيها المتسرب . الفلسطيني خارجه

الذي يختلط : ، من دون أن تنسى الجسد ونداء الجسد"أخبار القضية"من مدينة إلى أخرى، وتعرف 
 التي عالجتها "صفة األنثى"ولعل ... ريده حراً ندياً، بالرغبة والشوق والمداعبة والرطوبة، ويمتزج بما ي

ليلى بصراحة ورهافة، هي التي قادتها إلى لغة التفاصيل، التي تترجم حوار الروح والجسد في أبعادهما 
قد فاجأت » حليب التين«وإذا كانت صاحبة . المختلفة، وتنفي المجردات وتحتفظ باإلنسان المشخص

الذي يختصر » األدب التبشيري« برعب المعيش اليومي الغليظ الرائحة، فقد فاجأت "الكفاح المسلح"
، حيث ألم الشهيد جسد ويد ورغبة ومتعة وصرخة "الجسد المعتقل"البشر إلى شعارات، بصراخ 

 على شعور بالخيبة، حرر الوعي من سديم "النسوية"تحيل الكتابة الفلسطينية . تتوج النشوة» فاضحة«
  .ت والمقدسات الزائفة، وأعاد االعتبار إلى بداهات الروح والجسد، التي تحتاج إلى لغة طليقةالشعارا

عالجت سلوى الجراح، بشكل يجمع بين التعليم ) دار االنتشار العربي ("أرق على أرق"في روايتها الثالثة 
لفرح العابر يذكّر ا(الوطن والوجود اإلنساني السوي : والمتعة، ثنائيات يمليها الوضع الفلسطيني

، الذاكرة والقيم، إذ الحفاظ على صورة فلسطين حفاظ على الطهر والمعرفة والبراءة، واألصل )بالوطن
والوطن المستعاد، ألن الالجئ له تراث وتاريخ، حتى لو ظن الذين يحذفون وجوده أنه سقط من المكان، 

  .ن مرة، ويجعله مختلفاً عما كان عليه في ظلم يقسم الفلسطيني أكثر م"األرق"رأت الروائية ... 
غير . لذا تجاهد الكتابة في تثبيت المعيش القديم، وفي اإلعالن عن حنين نبيل إلى جذور مهددة بالضياع

أن الحنان الذي تعالج به سلوى الجراح أطياف البيت القديم ومالمح العجوز المحتضرة، ينقلب إلى حرقة 
، يحرض فتاة من شعبه "مسؤوالً تنظيمياً قديماً"، في لندن، يشبه كاوية وهي ترسم صورة ثري فلسطيني

على الدعارة، كما لو كان الوطن الحقيقي، في زمن تداعي المحرمات، هو المال في ذاته، الذي يسبغ 
وإذا كان ما يربط بين راية حوراني . على مرتزق مخادع شيئاً من الجاه الكاذب والهيبة المستعارة

هو الجسد المتمرد على لغة وتصورات من خشب، فإن ما يربط بين الرواية الثانية ورواية عيسى 
  .ورواية الجراح هو التنديد بفساد سياسي فلسطيني، ترك الشهداء ألقدارهم وتاجر بالسفينة الغارقة
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أعلنت الروايات الثالث عن الفرق بين الوطن والمكان، وعن رعب يالحق المنفي، المنتشر في زوايا 
الكحل يسيل من "يرة، ويسقط عليه وهو يسير في بقايا فلسطين، كما جاء في رواية مهند أبو غوش كث

يشبه . ، التي بنت فضاء كابوسياً بنثر حقيقي، ال نعثر عليه عند الكتّاب الفلسطينيين إال صدفة "النافذة
خسر الفلسطينيون قبل . ، الخوف الذي خارجها، وإن كان خوفاً ال تصاحبه اإلهانة"رام اهللا"الخوف في 

 معظم أرضهم، وفقدوا بعده ما تبقى، وأضاعوا، بعد حديث عجيب عن السالم، صور 1967حزيران 
هذه ما تقوله فلسطينيات ثالث . العدل والسياسة والشعارات الصغيرة والكبيرة، وبحثوا عن شيء جديد

 .في ثالث شهادات نبيلة لها مذاق الشوك والحقيقة
  15/6/2010الحياة، لندن، 

  
  سليم الحصكتاب جديد ل: "ومضات في رحاب األمة" .40

، من هذا الشعار الذي تبناه الرئيس سليم "يبقى المسؤول قويا إلى أن يطلب أمرا لنفسه" :.ج. هـ - ه ج
، الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع "ومضات في رحاب األمة"الحص يخرج كتابه العشرون 
 بين الديموقراطية ومكافحة الفساد عالقة وثيقة بل عضوية لذا ال بد من والنشر، حيث يرى أن العالقة

 .المحاسبة والمساءلة
يحكي الحص عن عصارة تجاربه في الحكم، ومن ثم يقدم صورة مصغرة عن وضع األمة العربية 
كعالقة السلطة المصرية بفلسطين، ومشكلة العرب في لبنان حيث تمزق الوطن الصغير إلى عصبيات 

بية وطائفية حادة، وانصراف األقطار العربية الثرية عن القضية منشغلة بأزماتها المالية من مثل مذه
يرى الحص أن ال أمل إال بانطالق تيار عابر للحدود المصطنعة يناضل من أجل الفوز . إمارة دبي

را إلى مستوى يطرح سليم الحص مساءلة ثاقبة عن أوروبا التي توحدت دولها نظ. بحرية حقيقية وخلّاقة
شعوبها الثقافي والحريات التي تتمتع بها، بينما نحن كعرب أجدر بالتوحد ألن لنا لغة وثقافة ومصيرا 

يشعر الحص بالمفارقة بين استقرار الليرة اللبنانية بالرغم من . مشتركا تجمعنا، إال أن ذلك لم يحدث بعد
 األمر يخفي أزمة بطالة مقنّعة في صفوف اليد ارتباطها بالدوالر الذي يعلو ويهبط، ويشير إلى أن هذا

  . العاملة، بعدها تعرض لألثر السلبي الذي تخلقه هجرة الشباب للعمل في الخارج
لماذا تمتلك بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وغيرها سالح : ومن األسئلة المهمة التي تضمنها الكتاب

   اإلبادة الجماعية، وال يطلق عليها وصمة اإلرهاب؟
 الواقع العربي عموما، واللبناني خصوصا، عن غياب القيادة ستقرئيأخذنا الحص إلى مفاتيح كثيرة 

العربية، صوت الشارع العربي، االنتخابات والديموقراطية، كما يقدم دروسا من األزمة االقتصادية 
  . العالمية

  15/6/2010، بيروت، السفير
  

  مشاركة في قوافل كسر الحصار عن غزةفتح باب التردنية  األالحياةلجنة شريان  .41
قال مقرر لجنة شريان الحياة االردنية فتحي ابو نصار إن عمليات التبرع لقوافـل كـسر                : لقمان اسكندر 

  .الحصار عن غزة ما زال مفتوحا وأن باب المشاركين في القوافل المقبلة في تزايد مستمر
ل من شهر تموز المقبل بقافلة برية عبـر معبـر           ومن المنتظر ان تنطلق أولى القوافل في االسبوع االو        

مشيرا الى انه يجري    , وقال ابو نصار إن ما سيميز هذه القافلة انها ستمثل كل المحافظات االردنية            . رفح
  .الترتيبات الن تقوم كل محافظة أردنية بارسال شاحنة مساعدات واحدة على االقل باسمها الهالي غزة

  إن اللجنة تعد حاليا للمشاركة في القافلة البريـة التـي مـن             :  أبو نصار  قال. وعن خطط اللجنة االخرى   
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اضـافة الـى    ,  ايلول المقبل من لندن برا مرورا باالردن نحو معبر رفـح           12المفترض ان تنطلق في     
  .المشاركة االردنية في القوافل البحرية التي يعد لها ان تكون جاهزة لالنطالق خالل ثالثة أشهر

  15/6/2010،  عمانالعرب اليوم،
  

        في مخيمات لبنان يبحث الحقوق المدنية للفلسطينيين اللبنانييابيالنمجلس ال .42
يعقد المجلس النيابي قبل ظهر اليوم، جلسة تشريعية عامة هي الثانية التي تعقد في ظل حكومة الـرئيس                  

ة اليوم، مجموعة من    ويتضمن جدول اعمال جلس   .  سعد الحريري، بعد الجلسة االولى في شباط الماضي       
اللقـاء  «مشاريع القوانين واالقتراحات النيابية التي تتـصدرها مجموعـة اقتراحـات قـدمها رئـيس                

النائب وليد جنبالط تتعلق بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في المخيمـات الفلـسطينية             » الديموقراطي
وتـشهد  .  م الحق بتملك شـقق سـكنية   لمعالجة بعض النواحي االنسانية واالجتماعية للفلسطينيين ومنحه      

الجلسة في مستهلها قسم اليمين لالعضاء النواب والقضاة فـي المجلـس االعلـى لمحاكمـة الرؤسـاء                  
ومع الجلسة التشريعية التي ستستهل بكلمات قصيرة سياسـية ومناطقيـة، ضـمن االوراق              .  والوزراء

 الشهر الجاري ويتصل بالعقد العـادي الثـاني         الواردة، يفتتح المجلس عقده االستثنائي الذي انطلق بداية       
للبرلمان الذي يبدأ اعتبارا من الثالثاء في التاسع عشر من تشرين االول المقبل ويستمر لغاية آخر السنة                 

والى جانب تالوة مرسوم فتح الدورة االستثنائية الصادر باالتفاق بين رئيس الجمهورية ميـشال       .  الحالية
سعد الحريري، يفترض ان يتلى في مستهل الجلسة كتاب وزارة الداخلية حـول             سليمان ورئيس الحكومة    

االنتخابات الفرعية في المنية، والذي يطوب فيه المرشح الفائز كاظم الخير نائبا كامل المواصفات بنـاء                
  .على النتائج النهائية الرسمية

 15/6/2010، السفير، بيروت
  

      في مخيمات لبنانالفلسطينيينالالجئين  الممارسات العنصرية بحق نتقديجنبالط  .43
صـحة  «، عن   »األنباء«وليد جنبالط، في حديثه األسبوعي لجريدة       » اللقاء الديموقراطي «تساءل رئيس   

األنباء التي تتحدث عن تجاوزات بعض األجهزة األمنية اللبنانية في الشمال واالضطهاد الـذي تمارسـه      
فهل يجوز أن يكون هناك التزام لبناني نظري بالقـضية          . الباردبحق الفلسطينيين ال سيما في مخيم نهر        

الفلسطينية وممارسة عنصرية تجاه الالجئين الفلسطينيين في لبنان؟ وما الذي ال يزال يحول دون إقـرار                
الحد األدنى من الحقوق المدنية للفلسطينيين؟ إنها الفرصة التي تتيح لكل القوى السياسية التي تقول بدعم                

  . »إنه االمتحان الحقيقي.  الفلسطينية أن تصوت لصالح هذه االقتراحات في الجلسة النيابية المقبلةالقضية
  15/6/2010، السفير، بيروت

  
  ال يجوز ترك الفلسطينيين فريسة للعدو: نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى .44

 قبالن، العـرب والمـسلمين الـى        دعا نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير         
التصدي لكيان الشر والعنصرية الذي يغتصب فلسطين، ويجعل من أهلها أسرى، ومن فلـسطين سـجنا       "

ال يجوز أن يترك الشعب الفلـسطيني فريـسة أمـام         "، مشددا على أنه     "كبيرا يستبد به الجالد الصهيوني    
 عرض الحـائط بـاألعراف والمواثيـق        العدو، الذي ينتهك حرمة المقدسات وحقوق اإلنسان، ويضرب       

  ".الدولية واإلنسانية
تحركات سفن الحرية باتجاه غزة هي خطى مباركة مـن أجـل            "ورأى خالل الدرس األخالقي أمس، أن       

  ".إنقاذ غزة، وهي تعيد قضية فلسطين إلى الواجهة، باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى
  15/6/2010، المستقبل، بيروت
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  " أسطول الحرية" اللجنة االسرائيلية للتحقيق في حادثة رفضتتركيا  .45
أعلنت تركيا رفضها للجنة الداخلية التـي شـكلتها إسـرائيل    : ـ كامل صقر" القدس العربي"دمشق ـ  

لتقصي الحقائق بشأن الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي، مؤكدة أنها ال تثـق                
  .لواليات المتحدة باللجنة التي صدقت عليها الحكومة اإلسرائيليةبنزاهتها بينما رحبت ا

وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو رفض بالده تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق مـن طـرف                 
واحد في األحداث التي رافقت اقتحام وحدات من القوات الخاصة االسرائيلية اسطول سفن الحرية الـذي                

وقال أوغلو إن تركيا مصرة على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من قبـل              .  غزة كان متجها إلى قطاع   
  .األمم المتحدة يكون لتركيا وإسرائيل ممثالن فيها

الجريمة تم ارتكابها في المياه الدوليـة  "واضاف في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة مع نظير السنغالي أن      
  ".لمهم ومن المنطقي أن تحقق لجنة دولية في القضيةوليس في المياه االقليمية السرائيل، لذا من ا

وقال الوزير إن أنقرة مصرة على موقفها ومطلبها بتشكيل لجنة دولية خاصة وأن تركيا هي من فقـدت                  
تسعة من مواطنيها وليست إسرائيل، وتمنى على الواليات المتحدة أن تقف موقفا عادال من هذه القـضية                 

مـن  "وقال أيضا إنـه     . لذي قتل على السفينة على يد الجنود االسرائيليين       وأن تدافع عن حقوق مواطنها ا     
واعتبر أنه إذا ما أصرت إسرائيل وتمـسكت  " غير المنطقي أن تكون إسرائيل الخصم والحكم في آن معا      

فإنه سيكون من حق تركيا إعادة النظر في عالقاتها مع إسرائيل وسـيكون مـن حقهـا أيـضا                 "بموقفها  
  ".ائيل من خالل القنوات القانونية الدوليةالتحرك ضد إسر

  15/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  سنصلي قريباً في المسجد األقصى : أوغلوداود  .46
أطلق وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو شعاراً هو األول لمسؤول غير عربي حين              : محمد نور الدين  

 أوغلو أمام نظراء له من وزراء خارجية دول         وجاء وعد داود  . وعد بالصالة قريباً في المسجد األقصى     
بعض مـا جـرى     » ميللييت«وقد نقلت صحيفة    . عربية شاركوا في منتدى اسطنبول االقتصادي مؤخراً      

  . خلف األبواب المغلقة وفي الكواليس
 وزير خارجية عربياً، تحدث بلهجة ناريـة        17وذكرت الصحيفة أن داود أوغلو، وفي اجتماع مغلق مع          

ستكون القدس قريباً عاصمة لفلسطين، وسنؤدي الصالة معاً فـي المـسجد            «وقال لهم   . انفعاليةلكن غير   
  . »األقصى

هذا يعني، بالنـسبة لتركيـا، أن رفـع         «ويوضح مسؤول في وزارة الخارجية التركية قول داود أوغلو          
الفلـسطينية هـدفاً    وكما كانت غزة هدفاً مركزياً ستكون إقامة الدولـة          . الحصار عن غزة لم يعد بعيداً     

  . »مركزيا
  15/6/2010، السفير، بيروت

  
  ر أمريكي مليون دوال180 قيمتها "إسرائيل"تركيا تلغي صفقة عسكرية مع  .47

" إيلبيـت " قرر سالح الجو التركي إلغاء صفقة مع  الصناعات الجوية اإلسرائيلية وشركة              :  وفا - أنقره
وذكرت صحيفة تركية أنه تم إلغاء الصفقة بعـد          .ر مليون دوال  180لشراء طائرات بدون طيار قيمتها      

وتبـين أن الـصفقة      .استيالء الجيش اإلسرائيلي على سفينة الحرية التركية وقتل تسعة مـن رعاياهـا            
   طائرات بدون طيار وكان من المفترض أن يتم         6المذكورة بلغت مراحل نهائية وتسلمت تركيا بموجبها        

ـ  وسددت أنقرة الجزء األكبر من المبلـغ المـستحق         .  النوع قريبا   طائرات إضافية من هذا    4تزويدها ب
  .عليها بموجب الصفقة

  16/5/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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    "إسرائيل"ان على غ حماس بمنع نشر رسالة للظواهرى تؤيد هجوم أردوتطالبتركيا  .48

، بالعمل على منع نشر رسالة      "خالد مشعل "طلبت تركيا من رئيس المكتب السياسى لحركة حماس         : غزة
، تتضمن تأييداً ومباركة لما قام به رئيس الـوزراء          "أيمن الظواهرى "من الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة       

ـ       ، من خالل اإلدانة الـشديدة للهجـوم        "تفريج كربة المسلمين  "التركى رجب طيب أردوجان فيما سماه ب
  .اإلسرائيلى على أسطول الحرية

 صحيفة السياسة الكويتية إن مشعل تلقى اتصاالً عاجالً من مكتب أردوجان فى هذا الشأن، مؤكـدا    وقالت
أنه يخشى من نشر ما يشير إلى وجود عالقة بين حركة حماس وتنظيم القاعدة، وخاصـة فيمـا يتعلـق                    

  .بأسطول الحرية
  16/6/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهالرياض تدين سياسة القمع اإلسرائيلية .49

جددت المملكة العربية الـسعودية، خـالل جلـسة مجلـس     :  فيصل المخلفي –الرياض  » الحياة «–جدة  
الوزراء العادية التي عقدت في قصر السالم في جدة أمس برئاسة الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، مواقفهـا                 

ؤولياته لتحقيق السالم العادل والشامل الذي يعيـد للـشعب          الثابتة من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مس      
  .الفلسطيني حقوقه المشروعة

ودانت المملكة سياسة العنف والقمع التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومنها الحصار المتكـرر              
فلـسطينية  للمسجد األقصى المبارك وإغالق أبوابه أمام المصلين واستيالؤها على المزيد من األراضي ال            

  .لمصلحة مشاريعها االستيطانية وتهويد مدينة القدس المحتلة
  15/6/2010، الحياة، لندن

  
  موسى يهاتف هنية ويبلغه انطباعه عن الزيارةعمرو  .50

، اتصاالً  2010-6-14تلقى رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة، إسماعيل هنية، ظهر االثنين            
معة العربية عمرو موسى، حيث أبلغ رئيس الوزراء شكره لترتيبات زيارتـه            هاتفياً من األمين العام للجا    

  . للقطاع
وأشار موسى خالله اتصاله بهنية إلى ما رآه من معاناة وصمود غير أن كليهما ينبـئ باألمـل للـشعب      

وأوضح األمين العام خالل اتصاله برئيس الوزراء أنه سيعرض ما حمله من أفكـار بـشأن                . الفلسطيني
  . الحة الفلسطينية على القيادة في مصر وأبو مازن الذي سيلتقيه في القاهرةالمص

  14/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  يدعو مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة محمدمهاتير  .51
حث رئيس الوزراء الماليزي األسبق مهاتير محمد أمس مصر علـى عـدم الخـضوع               : )آي.بي  .يو  (

هيل إجراءات دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر معبر            ، وتس "إسرائيل"لضغوط  
  على الرغم من فـتح     "للسالم الدولي،   " بيردانا"عن مهاتير رئيس منظمة     " برناما"ونقلت وكالة أنباء     .رفح

ستضغط على مصر إلجراء فحص شديد مبررة العملية بوجود أسـلحة           " إسرائيل"، إال أن    ) رفح(المعبر  
  " .  البضائعضمن

  15/6/2010، شارقةالخليج، ال
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   مليون دوالر15.4السعودية تدعم الموازنة الفلسطينية بـ  .52
أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن             : القاهرة، بيروت 

مة لتحويل أقساط شـهري نيـسان       عبدالعزيز قطان أن الصندوق السعودي للتنمية اتخذ اإلجراءات الالز        
  . مليون دوالر أميركي إلى حساب وزارة المال الفلسطينية15.4، البالغة )مايو(وأيار ) أبريل(

وجدد السفير قطان في تصريح له أمس نقلته وكالة األنباء السعودية التأكيد على استمرار دور المملكـة                 
، 2002لآللية التي أقرتها القمة العربية فـي بيـروت          في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً        

  .2010وقمة سرت الليبية 
  15/6/2010، الحياة، لندن

  
  مساعدات بحرينية جديدة إلى غزة .53

أرسلت البحرين أمس شحنة من المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة عن طريق مصر تمثلت في              : )وكاالت(
  .أعلنته وكالة أنباء البحرين  طنا من المواد الطبية واإلغاثة، وفق ما 40

ونقلت الوكالة عن رئيس المؤسسة الخيرية الملكية الشيخ ناصر بـن حمـد آل خليفـة قولـه إن هـذه                     
إلرسال المساعدات اإلنسانية في ظل اسـتمرار الحـصار         "المساعدات تأتي بتوجيهات من ملك البحرين       

 تجاه القضايا العربية بشكل عـام والقـضية         على األشقاء في غزة بما يؤكد الموقف الثابت لجاللة الملك         
  .وفق الوكالة " الفلسطينية بشكل خاص

ومن جهته، أعلن األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد أن دفعة المساعدات، وهي الرابعة               
لوطنيـة  تتكون من مواد طبية وإغاثية يرافقها وفد من أعضاء اللجنة البحرينيـة ا            "من نوعها خالل ايام،     

  ،  "لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة
  15/6/2010، شارقةالخليج، ال

  
  الحرس الثوري اإليراني ينفي استعداده لمرافقة أي سفن مساعدات إلى غزة .54

أعلن وكيل األمين العام لجمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد علـي نـوراني              ": الخليج "-طهران  
ستتجه إلى غزة األسبوع المقبل، فيما نفت قـوات الحـرس الثـوري             أمس أن سفينة مساعدات إيرانية      

  .استعدادها لمرافقة أي أسطول مساعدات يتوجه إلى غزة
وقال نوراني إن سفينة مساعدات إيرانية تحمل هدايا وتبرعات مـن الـشعب اإليرانـي إلـى الـشعب                   

، وأكد أن السفينة سـتقاوم  الفلسطيني المحاصر في غزة سوف تنطلق من مدينة خرمشهر االسبوع المقبل       
  .فإما الوقوع في األسر والشهادة وإما كسر الحصار عن غزة" اإلسرائيلي"االحتالل 

وكان نائب القائد العام لقوات حرس الثورة اللواء حسين سالمي قد نفى أمس ما تناقلتـه األنبـاء عـن                    
ل في حوار صـحافي، إن هـذا        استعداد الحرس لتوفير الحماية لسفن المساعدات المتجهة إلى غزة، وقا         

  .األمر غير مطروح على جدول أعمال الحرس الثوري
  15/6/2010، شارقةالخليج، ال

  
  الرد التركي سيكون مدروساً ومؤلماً: السفير السوري في أنقرة .55

شدد السفير السوري في تركيا نضال قبالن على أن ثمة إعادة نظـر جديـة   : دمشق ـ من كامل صقر 
لعالقة مع تل أبيب وطريقة التعامل معها، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك مصالح تركيـة                للغاية في أنقرة ل   

  مع إسرائيل لكنها لن تكون على حساب الكرامة التي تعتبرها تركيا أهم من أية مصلحة هنـا أو هنـاك                    
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ات تركيـة   حسب قوله، لكنه أوضح في المقابل أن تركيا دولة عملية وواقعية وأنه علينا أال نتوقع إجراء               
  .من قبيل فورة الدم أو ردة الفعل العاطفية وإن كانت العواطف مشحونة ضد إسرائيل

  15/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   ماجستير حول مقتل المبحوحرسالة: دبي .56
حصل الباحث المالزم أول عبدالرزاق قايد صالح، من القيادة العامة لشرطة دبي، على درجة الماجستير               

ز، كأول خريج من ضباط شرطة دبي يحصل على هذه الدرجة العلمية عن رسالته بعنـوان                بتقدير امتيا 
، التي ناقشها في قاعة محمد بن راشد بأكاديمية         "األزمات األمنية الناشئة عن اإلرهاب كظاهرة إجرامية      "

  .شرطة دبي 
ا تناول الباحـث فـي      كم.قدم الباحث دراسة تحليلية منذ نشأة اإلرهاب قديماً، مستعرضاً مراحل تطوره            

رسالته قضية مقتل محمود المبحوح في إمارة دبي، التي كان لها صدى واسع وأثر بليغ شـغل الـرأي                   
العالمي بأجمعه، حيث تطرق إلى الكيفية التي تميزت بها القيادة العليا في شرطة دبي في إدارة األزمـة،                  

دامغة في القضايا المهمة، التي تبرهن على ما        بطريقة لفتت األنظار، من خالل التسلسل في تقديم األدلة ال         
  .وصلت إليه من احترافية عالية

  15/6/2010، شارقةالخليج، ال
  

  الخليجي يطالب أوروبا بإجراءات لتأمين المعونات إلى غزة مجلس التعاون .57
 عقد مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية مباحثات مع نظرائـه             : فكرية أحمد  -الهاي  

دول االتحاد األوروبي مساء أمس في لوكسمبورج، تضمنت المباحثات تطوير الحوار الـسياسي بـين               ب
الجانبين ودفع اتفاق الشراكة، واالنتهاء من البنود المعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، واالطـالع               

وقالـت  . لخليجية الموحدة على ما توصلت إليه دول المجلس في طريق تحقيق االتحاد الجمركي والعملة ا            
مصادر أوروبية في بروكسل إن دول المجلس تطالب االتحاد األوروبي بإجراءات أمنية أوروبية ودولية،              
لتأمين المعونات اإلنسانية إلى غزة، وممارسة الضغوط على إسرائيل إلنهاء الحصار عن القطاع، وفتح              

  .المعابر
  15/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

       
  النائب العام المصري يقرر فتح تحقيق في بالغ لنواب يطالبون بمالحقة نتنياهو وباراك .58

في خطوة الفتة، قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود فتح تحقيق فـي              :  عصام فضل  - القاهرة
سرائيلي بالغ تقدم به نواب بالبرلمان المصري ونشطاء سياسيون، طالبوا فيه بمالحقة رئيس الوزراء اإل             

بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، ووضع اسميهما على قوائم الترقب والوصول، بتهمة ارتكاب              
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية أمـام                

  .ساحل غزة
  15/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"ى قطر تطالب بالضغط عل .59

 طالبت دولة قطر بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تستجيب للقـانون الـدولي               -قنا-جنيف
وتحترم القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وتتعاون بجدية مع ممثلي األمم المتحدة              

دة بالـدخول إلـى األراضـي       واكدت ان رفض اسرائيل السماح للمقرر الخاص لالمم المتح        . ومبعوثيها
الفلسطينية المحتلة، ال يعوق عمل المقرر الخاص فحسب، بل يؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة مجلس حقوق                
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إذ يتم حرمان المجلـس     . اإلنسان في التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة         
ات وكيفية التصدي لها، وهو ما يعتبـر تعتيمـا          عنوة من المعلومات الضرورية الالزمة لدراسة االنتهاك      

  . متعمدا وتضليال ألجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان وعلى رأسها مجلس حقوق اإلنسان
جاء ذلك فى الكلمة التي القاها سعادة السفير عبد اهللا فالح عبد اهللا الدوسري المندوب الدائم لدولة قطـر                   

  .منظمات الدولية االخرى في جنيف امام مجلس حقوق االنسانلدى مكتب األمم المتحدة وال
 15/6/2010، )قطر(الوطن،الدوحة، 

  
  الوفد البحريني يصل غزة والمساعدات تدخل الحقُا .60

وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر مساء أمس االثنين الوفـد الملكـي        :  السبيل -غزة
 متضامنًا بحرينًيا بيـنهم     15ويضم الوفد   . رصفي القطاع المحا  البحريني في زيارة تضامنية للفلسطينيين      

عضو مجلس النواب البحريني ناصر الفضالة، وعضو الهيئة الخيرية الملكية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة              
مصطفى السيد، واألمين العام لجمعية الهالل األحمـر        . البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني د     

  .لح شهاب، إضافة لشخصيات اعتبارية وصحفيينالبحريني صا
وهبطت طائرة ملكية تحمل مساعدات إنسانية وطبية في وقت سابق في مطار العريش المصري حيـث                

وأشـار أحـد     . طنًا من المواد اإلغاثية بقيمة مليـوني دوالر        40قامت بتفريغ حمولتها التي تصل إلى       
ت المصرية أبلغتهم أنه سيتم إدخـال المـساعدات إلـى           أعضاء الوفد لمراسل وكالة صفا إلى أن السلطا       

  . القطاع في الساعات القادمة
  15/6/2010، السبيل، عمان

  
  تلقينا مؤشرات عن تخفيف الحصار االسرائيلي على غزة : بيووراألاالتحاد  .61

انهـا تلقـت    أعلنـت   الدول االوروبية    ، أن 15/6/2010،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية     ذكرت
ـ        بدت أعلى غزة بشكل سريع و    " غير المقبول "مؤشرات تفيد بتخفيف الحصار االسرائيلي الذي وصفته ب

  .استعدادها للمساعدة في اقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة الى القطاع
لى فتح معابر   إواقر وزراء خارجية االتحاد االوروبي خالل اجتماع عقد االثنين في بروكسل نصا يدعو              

وابدى االتحاد االوروبي استعداده لالضطالع بدور فـي         .غزة لنقل كل البضائع التي يحتاج اليها السكان       
ـ  .تفتيش البضائع المتوجهة الى غزة بحرا وبرا، وفقا الجراءات يتم تحديـدها            ال وزيـر الخارجيـة      وق

بان االمور تتقدم   ) تفيد(تلقينا مؤشرات اولية من اسرائيل      "االلماني غيدو فسترفيلي في تصريحات مماثلة       
  ".في اتجاه افضل، وانه سيسمح مجددا بتسليم المساعدات

. "سـرائيل إ"يضا على ضرورة ضمان امن      أوبموازاة مطالبته بتخفيف الحصار، شدد االتحاد االوروبي        
الطالق صواريخ من قطاع غزة الذي تـسيطر عليـه          " اسفهم"واعرب االوروبيون بصورة خاصة عن      

عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط     " فورا وبدون شرط  " اسرائيل ودعوا الى االفراج      حركة حماس على  
  .2006يونيو /الحامل الجنسية الفرنسية والذي تحتجزه حماس منذ حزيران

يلقي الـضوء علـى     " محايد بمشاركة دولية ذات مصداقية    "كما جدد االتحاد االوروبي دعوته الى تحقيق        
  .نة التركية في قافلة المساعدات البحرية الى غزةمالبسات الهجوم على السفي

ن يديبلوماسـي ، أن   )أ ف ب  ( نقـالً عـن وكالـة     لوكسمبورغ   من   15/6/2010،  الحياة، لندن وأضافت  
وكرم أبو سالم أو أحـدهما لعبـور        ) المنطار( تفكر في فتح معبر كارني       "إسرائيل" أن    ذكروا نيأوروبي

لسلع للتفتيش من األمم المتحدة، مع استعداد االتحاد األوروبـي          السلع، مشيرين الى احتمال خضوع هذه ا      
  . لتمويل النظام الجديد
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   وافقت مبدئياً على تخفيف الحصار عن غزة"إسرائيل": بلير .62
 توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الحالل الـسالم فـي           قال:  ديفيد برانستروم  ،لوك بيكر  -لوكسمبورج  

فـي تخفيـف    " خالل أيـام  " وافقت من حيث المبدأ على ان تبدأ         "سرائيلإ" يوم االثنين إن   الشرق االوسط 
  .الحصار المستمر على قطاع غزة منذ ثالثة أعوام

وقال بلير بعد محادثات مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في االيام االخيرة انه يعتقـد انـه                  
  .لمناطق الفلسطينيةيوجد استعداد االن للسماح بدخول مزيد من السلع الى ا

فيما يتعلق بسياسة االغالق امل بشدة أن نحصل في االيام القادمة علـى االلتـزام               "وقال بلير للصحفيين    
في اشارة الى الخطـوات االسـرائيلية لتخفيـف         " الذي نطلبه من حيث المبدأ ثم يتم اتخاذ خطوات ايضا         

  .الحصار
 القادمة يمكن ان نصل الى موقف يمكن عنده التوصـل  أعتقد وامل انه في غضون فترة االيام"وقال بلير   

  ."الى سياسة فيما يتعلق بغزة تكون مناسبة المن اسرائيل وانسانية تجاه االشخاص في غزة
وقال بلير ومنسقة الشؤون الخارجية لالتحاد االوروبي كاثرين اشتون ان اسرائيل تتجه الى قبول موقف               

) مزدوجة االسـتخدام ( التي تشمل اسلحة ومعدات -ان القائمة مغاير بشأن الحظر الذي تفرضه وأضاف   
" امل في ان نكون االن في وضع يتيح التحرك الى االمام في هذا الشأن             "وقال بلير    . سيتم تحديثها قريبا   -

  .مشيرا الى تغيير قائمة السلع التي ستبقي الحظر على االسلحة والذخيرة والمتفجرات قائما
 يوم االثنين انها ستجري تحقيقا في الغارة على قافلة سـفن            "سرائيلإ"رحب باعالن   وقال بلير ايضا انه ي    

وكانت االمم المتحـدة تريـد تحقيقـا        . المساعدات على ان يتضمن اثنين من الخبراء الدوليين المستقلين        
ضع قضية التحقيق ستستمر بالطبع في ان تكون مو       "وقال بلير    .مستقال بالكامل لكن اسرائيل قاومت ذلك     

  ."نقاش شديد بشأن السياسات لكن من الواضح ان التحقيق االسرائيلي خطوة مهمة لالمام
15/6/2010، وكالة رويترز لألنباء  

  
   خالل شهر في طلب برلين تسليمها مشتبهاً به في اغتيال المبحوحتبتوارسو  .63

  النيابة العامة األلمانية   ، أن  اسكندر الديك  نقالً عن مراسلها  برلين  ، من   15/6/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
 أمس أنها أرسلت إلى السلطات البولندية طلباً لتسليمها عميل جهـاز االسـتخبارات اإلسـرائيلية                أكدت

أوري برودسكي المعتقل لديها منذ الرابع من الشهر الجاري على خلفية مذكرة توقيف أصدرها              » موساد«
از سفر ألماني مزور ألحد المشاركين في اغتيال        القضاء األلماني لالشتباه بتورطه في الحصول على جو       

وجاء الطلب األلماني استناداً إلى قـانون       . القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي         
  . االعتقال المعمول به منذ بضع سنوات بين الدول المنضوية تحت لواء االتحاد األوروبي

ة أن النيابة العامة في وارسو تميل إلى تسليم المعتقـل إلـى             من مصادر بولندية مطلع   » الحياة«وعلمت  
برلين في أقرب وقت بعد مراجعة الملف المقدم إليها عنه، لكنها تنتظر على ما يبـدو ضـوءاً أخـضر                    

  ."إسرائيل"حكومياً بعد التدخل اإلسرائيلي الضاغط لمنع هذه الخطوة وترحيل برودسكي إلى 
ال «رداً على سؤال أن النيابة العامة       » الحياة«االتحادية في كارلسروه لـ     وذكر المكتب اإلعالمي للنيابة     

، وإنما لكونه ساعد عميالً إسـرائيلياً  »تالحق المعتقل بسبب عالقة ما له بجريمة اغتيال المبحوح في دبي 
مـستخدماً  «آخر شارك في االغتيال في الحصول على جواز سفر ألماني تحت اسم ميشائيل بودنهـايمر                

أن المطلوب يحمل   » الحياة« النائب ميشائيل هارتمان لـ       وكشف .»لك وسائل جاسوسية غير مشروعة    بذ
  .الجنسية األلمانية إضافة إلى اإلسرائيلية

أن السفارة اإلسرائيلية في برلين لم تجر بعـد         » الحياة«وأوضح مصدر في وزارة الخارجية األلمانية لـ        
  .أي اتصال مع الوزارة في شأن المعتقل
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نقلـت  » هـآرتس «صحيفة  ، أن   محمد بدير ، نقالً عن مراسلها     15/6/2010،  خبار، بيروت األ وأضافت
نبأ اعتقال برودتسكي إنمـا كـان       » دير شبيغل «أمس عن مصدر بولندي قوله إن نشر المجلة األلمانية          

  ."إسرائيل"تسريباً مقصوداً، الغاية منه منع إطالق سراح المعتقل على نحو فوري وسري إلى 
ـ    و أن ملف برودتسكي موجود في عهدة األمن العام البولنـدي          » هآرتس«أوضحت مصادر في وارسو ل

  ).BND(المعروف بعالقته الوثيقة جداً بجهاز األمن الخارجي األلماني 
إلى أن ثمة أمراً مهماً اتضح في أعقاب الكشف عن اعتقال برودتـسكي، وهـو أن                » هآرتس«وأشارت  

والفـارق  . صدرتها النيابة العامة األلمانية هي مذكرة أوروبيـة وليـست دوليـة           مذكرة االعتقال التي أ   
الجوهري بين المذكرتين هو أن األولى تتمتع بالحصانة إزاء أي رقابة قضائية أو سياسية خالفاً لمـذكرة                 

منفذة لهـا   ، والتي تتمتع السلطات ال    »اإلنذار األحمر «االعتقال التي تمر عبر اإلنتربول الدولي وفقاً لمبدأ         
ويعني ذلك، بحسب الصحيفة، أن ترحيل برودتسكي سيكون احتمـاالً           .بحق النظر فيها قضائياً وسياسياً    

  .مستبعداً جداً ألن السلطات البولندية شبه ملزمة بتسليمه إلى ألمانيا بوصفها الجهة التي أصدرت المذكرة
  

   ال يزال مطروحاً"سطول الحريةأ"جراء تحقيق دولي في هجوم إاقتراح : كي مون .64
شار االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في بيان صدر عن مكتبه الى انه يعتقد ان اقتراح اجـراء                    أ

ال يزال مطروحا، ويامل فـي رد       " "اسطول الحرية "تحقيق دولي له مصداقية في الهجوم االسرائيلي على       
  ".ايجابي من اسرائيل

لمتحدة بان االمين العام يرى ان اقتراحه ال يتناقض مع قـرار            واوضح فرحان حق المتحدث باسم االمم ا      
  اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق داخلية تضم مراقبين اجنبيين للتحقيق في الهجوم االسرائيلي

واضاف حق ان االمين العام يأخذ في االعتبار قرار اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق داخلية ويعتقد ان ذلـك                  
  .يمكن ان تنسجم مع اقتراحه

15/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  

  "غولدستون"جنة لمراقبة التحقيق في األمم المتحدة تعلن عن تشكيل ل .65
أعلنت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، نافي بـيالي، أمـس، عـن               : )أي.بي  .يو  (

والفلسطيني في انتهاكات   " اإلسرائيلي"لجانبان   أعضاء لمراقبة التحقيقات التي يجريها ا      3تشكيل لجنة من    
  .حقوق اإلنسان الواردة في تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون

 9/13وأشار البيان الصادر عن المفوضية أنه تم إنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان رقـم                 
  . الذين طالبا بإجراء التحقيق 254/64 و10/64المتابع لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ضمان تحميل المسؤوليات عن كـّل انتهاكـات        "وأشارت بيالي إلى أن اللجنة ستركز على الحاجة إلى          
القوانين الدولية اإلنسانية والقوانين الدولية لحقوق اإلنسان خالل النزاع في غزة، بهـدف الحـؤول دون                

ويترأس اللجنة القاضـي    " . تهاكات المستقبلية وتحقيق السالم   اإلفالت من العقاب وتأمين العدالة ومنع االن      
  .   األلماني كريستيان توموشات 

15/6/2010، شارقةالخليج، ال  
  

  "سطول الحريةأ"لجنة عامة مستقلة للتحقيق في هجوم " إسرائيل"بتشكيل كندا ترحب  .66
يشارك فيها مراقبان   » تقلةلجنة عامة مس  «" إسرائيل"رحبت كندا بتشكيل    ): رويترز، ا ف ب   ( – واشنطن

، وقال وزير الخارجية لورنس كانون ان       .»اسطول الحرية «اجنبيان للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له        
تتفهم تماماً وتتقاسم قلق اسرائيل المشروع على الصعيد األمني في مواجهة اإلرهاب الذي             «حكومة بالده   
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بحق اسرائيل  «، اقر ايضاً    »النسانية الى سكان غزة   اقر بأهمية ايصال المساعدة ا    «واذ  . »يضرب سكانها 
  .»الكامل في تفتيش السفن لمنع وصول معدات عسكرية واسلحة الى ايدي ارهابيي حماس

سرائيل والسلطة الفلسطينية باستئناف المفاوضات سريعاً بهدف ارساء سالم شامل ودائم فـي             إ«وطالب  
متقاعد كين واتكن الذي كان كبير المستشارين القـانونيين         واكد ان المراقب الكندي الجنرال ال     . »المنطقة

يتمتع بالكفاءة المطلوبة ليكون عـضواً فـي هـذه          «للجيش ورئيس االدارة القضائية العسكرية في كندا،        
  .»اللجنة

15/6/2010، الحياة، لندن  
  

  باريس تكرم محمود درويش وتمنح اسمه إلحدى ساحاتها .67
ريس اسم ساحة من ساحاتها التاريخية إلى الشاعر الفلسطيني الكبيـر            با منحت: نجم  ميشال أبو  - باريس

محمود درويش، وذلك في احتفال جرى صباح أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئـيس               
نه من مناصري قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس كما         أقال دوالنويه    و .بلدية باريس برتراند دوالنويه   

ورحب دوالنويـه بـالرئيس الفلـسطيني       ). القدس( عاصمتها أورشليم    "إسرائيل" أنه من مناصري دولة   
  .»في أسرع وقت في باريس رئيسا لدولة فلسطين الشرعية«معربا عن أمله في استقباله 

15/6/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  ! على تريليون دوالر"تنام" أفغانستان .68
 اكتشفوا في أميركيين أمس، بأن علماء جيولوجيا "زنيويورك تايم" أفادت صحيفة .):ب.ف.أ( –واشنطن 
ونقلت الصحيفة عن  . كميات هائلة من المعادن بينها نحاس وليثيوم تقدر قيمتها بتريليون دوالرأفغانستان

يضاً كميات من الحديد والذهب أهذه الثروات التي تضم " قولهم إن األميركية اإلدارةمسؤولين في 
 المصدرين العالميين أوائلفية لتجعل من هذا البلد الذي دمرته الحروب احد والنيوبيوم والكوبالت كا

ن احتياطات الليثيوم وحدها تعادل تلك الموجودة في بوليفيا التي تملك اكبر احتياطي أ  وأضافت."للمعادن
  .من هذا المعدن في العالم

 يمكن أفغانستان" أن أوردت) تاغونالبن (األميركيةن مذكرة داخلية لوزارة الدفاع أ إلى الصحيفة وأشارت
احتياطات الحديد " أن المسؤولون  وأضاف." تصبح في هذا المجال مثل السعودية في قطاع النفطأن

  ." الدول المصدرة الرئيسة في العالم لهذين المعدنينإحدى أفغانستان تجعل أنوالنحاس يمكن 
  15/6/2010الحياة، لندن، 

  
حول كيفية مواجهة القنوات الفـضائية واإلعـالم        " اإلسرائيلية"رسمية   إلى الجهات ال   صهيونيةتوصية   .69

  العربي
على خلفية العاصفة السياسية التي تدحرجت إليها       :  مركز الدراسات المركزة   -ألون لوين ويوفال بستان     

في أعقاب مهاجمة الباخرة التركية، قررنا أن نخرج عن عادتنا، وأن نبدي نظرة مختلفة حول               " إسرائيل"
  . األشياء

  ما هي القوانين الرئيسية التي تدار وفقا لهاً الصراعات في المنطقة؟  -
  أن تفعله وماال تفعله؟" إسرائيل"وما ينبغي على   -
  أية معارك تم حسمها وما هي المعارك التي مازال علينا أن نخوضها؟  -

  لعنصر المفاجأة وزن كبير في أية معركة 
 إسرائيل تبدو كدولة محتلة والفلسطينيون تحت االحتالل فإن اإلعالم مهمـا  ثمة من يدعي أنّه طالما بقيت    

  ".اإلسرائيلية"كان بليغا لن يساعد الجماهير على التضامن مع المواقف 
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ماذا يمكن أن نفعل في مواجهة واقع فيه القنوات الفضائية العربية تبث األخبار على مدى الساعة وعـدد                  
قون ضجة إعالمية خاصة بهم فـي الـشبكات الفـضائية أو الفـضائيات              كبير من المعلقين العرب يخل    

  .اإلجابة هي أن نفعل ونقوم بمهمتنا. الصديقة
أن توصل وهي مسلحة بخيرة المتحـدثين والرسـائل ونـشرها           " إسرائيل"بالنسبة ألي حدث يتعين على      

  .بسرعة وبحزم تماما مثل الطرف اآلخر هذه الرسالة
فإن أية نتيجة ما عدا     " إسرائيل"باهراً، لكن على ضوء صورة      " إسرائيلياً"احاً  هذا األسلوب لن يضمن نج    

  . الهزيمة التامة هي تعتبر بمثابة إنجاز
  :المعركة من أجل كسب الرأي العام تنقسم إلى مرحلتين

المرحلة األولى تتضمن تقارير إعالمية في الزمن الصحيح، في هذه المرحلة ال تنتصر الحقيقـة                 -
  . ا مفهوم المشاهدين للحقيقةوإنّم

ال يهم أن يتواجد على باخرة معينة أنصار السالم أو إرهابيين وإنّما هل اقتنع العالم بأن علـى البـاخرة                    
في واقع يبلور فيها معظم المشاهدين رأياً معادياً إلسرائيل من الـصعب            . كانوا نشطاء سالم أو إرهابيين    

  .م اإلسرائيلي في هذه المرحلةتوقع تحقيق إنجازات مهمة من اإلعال
في هذه المرحلة ليس هناك مجال أمام       . المرحلة الثانية تحين بعد انتهاء الحدث وبداية التحقيقات         -

  .إسرائيل كي تخسر، إحدى مزايا الديمقراطية هي الوصول إلى تقصي الحقيقة واإلعالن عنها
ي ثمن ألنّه بدون هذه المـصداقية سـتمنى         من الضروري الحفاظ على مصداقيتها بأ     " إلسرائيل"بالنسبة  

االنتصار في هذه المرحلة هو الذي يحافظ على اإلعتماد الـذي           . إسرائيل بهزيمة أيضا في هذه المرحلة     
  .لدى حليفاتها" إسرائيل"تتمتع به 

  .الصورة هي السالح األقوى في المعركة من أجل كسب الرأي العام
  قواعد اللعبة

لصغيرة واجهت عمليات تسلل من الحدود، الحدود كانت مخترقة بشكل أخطـر            في الخمسينات إسرائيل ا   
مما هي عليه اآلن وكان لدى الجنود إمكانيات محدودة للقبض على مجموعات المتسللين على عكس مـا                 

  .هو موجود اآلن
 في تلك الظروف محاولة إلقاء القبض على أية مجموعة كانت تشد اإلمكانيات المحدودة للجـيش حتـى                

  .نهاية الخيط وكانت تحقق نتائج جزئية
أنتم تستطيعون ضـربنا فـي أي       -القيادة السياسية اختارت العمليات االنتقامية، كان هذا األسلوب بسيطا        

 نحن احتفظنا ألنفسنا حق التصرف بأنفسنا على هذا النحو، وتأكدوا أننا سنستغل هذا الحق بـشكل                 -وقت
  .-غير متناظر

 كان هناك خالف حولها وقد شدت حدود الديمقراطية إلى نهايتها وتـسببت فـي               هذه السياسة صحيح أنّه   
موجة من التنديدات ضد إسرائيل في ذلك الحين، لكن في ميزان النتيجـة عمليـات التـسلل تـضاءلت                   

  .وتراجعت حتى توقفت
سـرائيل  عندما تكون منظومة االعتبارات لدى منظمي القافلة المعادية إلسرائيل ترتبط بالـسؤال هـل إ              

ستوقف القافلة أو ستسمح لها بمواصلة طريقها، أو أن هناك حاجة لمحاولة وتقدير ما هو موجود في كفة                  
الميزان واختيار ماذا ينبغي أن نرسل في مواجهة القافلة أو نلغيه بعد أن أحبطت إسرائيل قافلة واحدة من                  

          هنا أيـضا   . ن أن يصاب المشاركون   خالل استخدام السالح دخل اعتبار آخر، من الجائز وفي وضع معي
  .الثمن واضح  التداعيات والمزايا والنقائص يمكن وزنها

عندما ترسل سوريا صواريخ إلى حزب اهللا فهي تعرف مدى ردود الفعل اإلسرائيلية، التنديد والتهديدات               
  .وشكاوى إلى األمم المتحدة وربما مهاجمة هدف سوري غير مأهول



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1820:         العدد       15/6/2010 الثالثاء :لتاريخا

 على اللعبة، هي التي تحدد متى تبدأ وهي تستطيع أن تقدر كيـف سـتتقدم                بكلمات أخرى سوريا تسيطر   
  .هذه اللعبة

إسرائيل ال تريد أن تثقل على سوريا، حتى التهديدات اإلسرائيلية بعضها فعال ما يزال في إطار قواعـد                  
ة اللعبة التي يفرضها السوريون، لكن إذا ما قررت إسرائيل حتى بدون تحذير وإنذار ضـرب المـصلح                

السورية الواضحة بعد سيل من التنديد والتهديدات سيضطر السوريون أن يبلعوا كرامتهم ويكونوا أكثـر               
  .حذرا من مواصلة إرسال األسلحة إلى حزب اهللا بشكل علني

مفتاح الصراع في جميع مع كل واحد من هذه العوامل المهددة إلسرائيل هو مسح وتشخيص المـصالح                 
  .م إسرائيل وإعداد أنماط عمل من أجل ضرب مصالح هذه األطرافالحيوية لكل واحد من خصو

ينبغي االمتناع عن مفهوم مدى مقابل مدى، المعنى هو الموافقة على مبادئ اللعبة للطرف الثاني، علـى                 
سبيل المثال إذا ما تم التوصل إلى استنتاج أن تركيا حساسة للمالحظات حول عالقاتها باليهود في بالدها                 

  .حرص لدى زيارة أية شخصية إسرائيلية في تركيا بأن يثير سالمة يهود تركيافيجب أن ن
  .وفي أي مؤتمر صحفي في البيت األبيض ينبغي التعبير عن القلق على مصير اليهود األتراك

  .أكثر من ذلك إسرائيل ال ينبغي أن تعمل بشكل مباشر وتتحمل المسؤولية
  .ي تشخص بصمات أصابعهاينبغي عليها فقط التأكد أن الطرف الثان

  .على هذا النحو إسرائيل تشد اللعبة إلى ملعبها مع جمهور بيتها ومع القوانين التي تفرضها هي
خصومها يستطيعون أن يختاروا االستمرار في لعبتهم لكنهم هذه المرة سيتحملون ثمنـا مختلفـا قـد ال                  

  .يملكون الوسيلة لمعرفة ما هو هذا الثمن
أنّه ليس لدى أية دولة في الشرق األوسط خيار عسكري في مواجهة إسـرائيل واقعـا                من المهم اإلشارة    

  .وفعال
الجيش السوري منهار وفلوله تستخدم للدفاع عن النظام، المجتمع اللبناني منقسم ونصر اهللا لن يـسارع                

  .إلى المخاطرة في حرب أخرى خوفا من فقدان المكانة التي حصل عليها في بالد األرز
ازالت تلعق جراحها من الحملة العسكرية الرصاص المنصهر وهي مضطرة اآلن للمواجهة مع             حماس م 

  .النظام المصري المعادي والفعال ضدها
إيران مازالت بعيدة بعدا كبيرا عن إسرائيل وهي تستطيع على األكثر أن تهدد بإطالق الـصواريخ مـع                  

  .المخاطرة برد فعل إسرائيلي
د تدخل في صدام مع إسرائيل في حالة اختيارها ذلك، لكن الخطر الذي تشكله              تركيا لديها جيش متقدم وق    

  .مازال محدودا، واحتمال عمل فعل جزئي ضد إسرائيل مازال يعتبر ضئيال
السيناريو الخطير بالنسبة إلسرائيل هو إرسال قوات كبيرة من القوات اإليرانية والتركية إلـى سـوريا                

  . عسكرية كبيرة على الحدود مع إسرائيلولبنان بشكل يسمح بمرابطة قوات
هذا السيناريو يبدو ضئيال للغاية وحتى إذا ما تحقق فإنّه سيترك إلسـرائيل الوقـت الكـافي لالسـتعداد           

  .لمواجهته
بالنسبة لجميع هذه السيناريوهات فإن هناك إدراك أن إسرائيل تتمتع بالردع وهو ال بد أن يتـرجم إلـى                   

باشر يقود األطراف إلى حملة دعائية ضد إسرائيل ستضطر هذه األطراف إلى            قوة، الخوف من صدام م    
  .تليين هذه الخطوة إذا أدركت أن إسرائيل على استعداد للحرب

إذا الرئيس السوري األسد ومستقبل الطائفة العلوية في السلطة السورية سيكون غامضا، فـإن وجهـاء                 
  .وقفهالطائفة سيوضحون لألسد أن عليه أن يغير م

إسرائيل تواجه وضعا ال يحتمل يدعون ضدها وبال توقف أنّها هي المحتلة ألراضي في لبنان والـضفة                 
الغربية وغزة وهضبة الجوالن وأنّها تشكل عائقا ضد استقرار المنطقة بل والعالم كله، أيـدي إسـرائيل                 
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ساهمة في خلـق االسـتقرار      ليست نظيفة تماما، عملياتها في خالل السنوات األخيرة كانت بعيدة عن الم           
  .اإلقليمي

ومع ذلك، فإن فحص األحداث الرئيسية يظهر بأنّها عملت خالل العقد األخير أكثر من أي طرف آخـر                  
 إسرائيل انسحبت من لبنان بشكل كامل بنـاء علـى           –من أجل السالم وأنّها خرجت خاسرة في كل مرة          

حادث االختطاف الثاني أفضى إلـى      . تل لجنودها قرار األمم المتحدة ووقعت ضحية لحادثتي اختطاف وق       
 جريح من الجانب اإلسرائيلي، وبالمناسـبة فـإن آالف الـصواريخ            5000 و 165حرب أدت إلى مقتل     
  .سقطت على إسرائيل

اآلن وبعد عشر سنوات من االنسحاب تواجه إسرائيل ميزان رعب في مواجهة منظمة إرهابية راديكالية               
  .ن الصواريخ التي تغطي جميع األراضي اإلسرائيلية تقريبابحوزتها عشرات اآلالف م

ومن قطاع غزة انسحبت إسرائيل انسحابا كامال، وخالل بضعة أشهر جرت انتخابات حرة لم يألفها العالم                
العربي اختار الفلسطينيون حركة حماس، وبعد بضعة أشهر من ذلك عادت إسرائيل ووقعـت ضـحية                

  .لحادثة اختطاف جندي
اس ما تزال تسيطر على جميع قطاع غزة، وبعد ذلك تمطر آالف الصواريخ وقذائف الهـاون                حركة حم 

  .مستوطنات غالف غزة
إسرائيل شنّت الحملة التي بدأت وفق الشرعية الدولية وانتهت بلجنة تحقيق تابعة لألمم المتحـدة كانـت                 

  .مثار خالف
، 2000بين االنتحاريين في بدايـة عـام        وفي الضفة الغربية واجهت إسرائيل موجة ال تتوقف من المخر         

وبغية وضع حد للقتل، اختارت     .  مدني وجندي إسرائيلي قتلوا خالل خمس سنوات من االنتفاضة         1115
  .-بناء السور–إسرائيل وسائل دفاعية 

  .وردا على ذلك وجدت إسرائيل نفسها تهاجم من قبل المحكمة الدولية في الهاي 
  .إسرائيل تفقد شرعيتها يوميا

إن إي صورة لجنود ضربوا ال يمكن أن تغير من هذا الوضع، في نهاية األمر إسرائيل مازالت مطالبـة                   
بتوضيح لماذا ال يرفع الحصار عن غزة ولماذا ال توجد دولة فلسطينية ولماذا توجد حواجز إلـى غيـر                   

  .ذلك
ية بعد أن انسحبت من قطاع      ولما كانت إسرائيل قد أعلنت بأنّها على استعداد لالنسحاب من الضفة الغرب           

  .غزة، فإن التفسيرات اإلسرائيلية تفسر من قبل كثيرين في العالم بأنّها تفسيرات فنية
ألية قضية مثل األمن والسيطرة على القدس أو توطين الالجئين فإن حسب الرأي العـام هنـاك حلـول                   

ب من الضفة الغربية فإن من الـصعب        بسيطة لها، لكن إذا ما أعلنت إسرائيل أنها على استعداد لالنسحا          
  .توضيح لماذا لم يتم هذا االنسحاب حتى اآلن

ال نقصد من وراء هذا الكالم الدخول في قضية البقاء في الضفة الغربية، وإنّمـا لتوضـيح المـصاعب                   
اإلعالمية الرئيسية التي ليس لها عالقة بعدد ظهور الوزراء في التلفزيون، وإلـى أن يقـرر المجتمـع                  

إلسرائيلي بينه وبين نفسه مصير الضفة الغربية فإن عليه أن يهتم بأن أية محاولـة لتقـويض شـرعية                   ا
  .الوجود اإلسرائيلي ال بد أن يكون له ثمن أكبر من هذا التقويض

  .هذا ال يجعل إسرائيل أكثر أو أقل أخالقية وإنّما يجعلها أكثر حنكة وفاعلية
العالمية واألخالق، هناك مكانة ضئيلة جدا وإن من ينتصر هي الـسياسة            في النهاية فيما يتعلق بالسياسة      

  .الواقعية
  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية  : ترجمة*

  14/6/2010، 1989التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
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   الدكتور عزيز دويك حياةانقذوا  .70
  المسفر محمد صالح

ال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنتخب من         تساهم السلطة العباسية في رام اهللا في اغتي       
قبل الشعب الفلسطيني، تمثلت المحاولة األولى عندما حاصرت مجموعة من الجيش اإلسرائيلي منزله في              

 والذي ال يبعد عن بيت رئيس السلطة المنتهية واليته السيد محمود عباس             2006مدينة رام اهللا في يونيو      
إنقاذه من االختطاف، بالرغم من وجود عسكر وميليشيات محمود عبـاس المـسلحين             كثيرا، ولم يحاول    

الذين يحمونه ويحمون منزله، يضاف إلى ذلك أن الرئيس عباس له عالقات وثيقة وصداقات ال ينكرهـا                 
ل مع رموز الكيان اإلسرائيلي وله داللة عليهم الرتباطاته األمنية المؤكدة معهم، وكان بإمكانه استخدام ك              

نفوذه وعالقاته مع القيادات اإلسرائيلية وكذلك اإلدارة األمريكية إلنقـاذ رئـيس المجلـس التـشريعي                
 وزراء في السلطة التنفيذية، وهذا      8 نائبا منتخبا آخرين، وكذلك      29، بل اختطفت    )البرلمان  ( الفلسطيني  

كانوا وزراء أو نوابا في السلطة      الصمت العباسي يعتبره الكاتب اغتياال سياسيا لكل الذين اختطفوا سواء           
  .التشريعية

أما المحاولة الثانية الغتيال الشيخ المجاهد الدكتور عزيز سالم دويك فهي منعه من السفر إلجراء عملية                
زرع كلى ألنه أصيب بفشل كلوي خالل سنوات اعتقاله في السجون اإلسرائيلية، إلى جانب ذلـك فإنـه                  

لقد تبرع أحد أبنائه بكليته لوالدة ولكن       . الدم نتيجة للفشل الكلوي   مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط      
أال يعتبر ذلك محاولة اغتيال لشخص قيادي       .. لم تسمح لهما السلطة بمغادرة الضفة الغربية لتلقي العالج        

  في مكانة الدكتور دويك؟
ـ                     صرية وأب  ولمن ال يعرف المجاهد عزيز سالم دويك أبو هاشم، نقول إنه ولد فـي مـصر مـن أم م

، هذا العام هو العام الذي تم احتالل الجزء األكبر من فلسطين من قبل المهـاجرين                1948فلسطيني العام   
المسلحين اليهود بمعونة القوات البريطانية التي كانت لها اليد العليا في فلسطين، نشأ دويك وترعرع على                

ومته لالحتالل اإلسرائيلي، وأبعد مـع      تراب فلسطين، أدخل السجون اإلسرائيلية خمس مرات نظرا لمقا        
 مناضال فلسطينيا إلى مرج الزهور جنوب لبنان وأذّكّر كل صاحب ضمير في فلـسطين               415رفاقه الـ   

وخارجها أنه في الوقت الذي كان يعاني الدكتور أبو هاشم دويك ورفاقه الشرفاء من مالحقـة الجـيش                  
انه من رؤية أبنائه وكافة أفراد أسرته، كان أفـراد          اإلسرائيلي وعمالئه، وعذاب سجون االحتالل، وحرم     

سلطة رام اهللا يتنقلون بالدرجة األولى جوا في كل عواصم الدنيا، كانوا ينزلون في فنادق الخمسة نجـوم                  
فوق الممتازة، بينما المناضلون الفلسطينيون يتعرضون ألبشع أنواع الظلم واالضطهاد والمالحقة رفض            

ثروا البقاء في العراء في زمهرير شتاء لبنان حتى أرغموا العدو على عودتهم إلى              ورفاقه ذلك اإلبعاد وآ   
  ".غزة"فلسطين 

الدكتور دويك أستاذ محاضر في جامعة النجاح الفلسطينية لم يساوم عدوعلى وطنه ومواطنيه رغم كـل                
بعـد  . اتالضغوط النفسية والجسدية والصحية والمعيشية، لم يساوم من أجل منصب رغم كل اإلغـراء             

 شهرا، أي ثالث سنوات،    36معاناة االعتقال وتأكد اإلسرائيليون من استفحال أمراضه أطلقوا سراحه بعد           
عانى فيها الكثير، واعتلت صحته وأعطي في سجنه أدوية ألحقت به أضرارا صحية ما انفك يعاني منها                 

  ومن أخطرها الفشل الكلوي
 )2(   

جلس التشريعي المنتخب في خطر نتيجة ألمراضه التي أتينا على          إن حياة الدكتور عزيز دويك رئيس الم      
ذكرها من آثار السجون اإلسرائيلية، وإن المسؤولية عن حياته تتحملها سلطة رام اهللا بكل أفرادها ما لـم                  

ونذكر بأن فاتورة عالج أفـراد      . تسارع إلى إخالء سبيله ومرافقيه في االنتقال إلى الخارج لتلقي العالج          
أو نوبة غطاس شتوي، تجاوزت فاتورة      " لفحة برد " وأسرهم في الخارج حتى لو كانت أمراضهم         السلطة

استيراد األدوية لشعب فلسطين المحاصر في غزة والقابع في الضفة الغربية تحت نفوذ السلطتين، سلطة               
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ي العالج في   إن الدكتور دويك من حقه القانوني تلق      . االحتالل اإلسرائيلي، وسلطة الثنائي عباس وفياض     
أي مكان أسوة بغيره من أفراد السلطة خصما على ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية، ولكـن الـدكتور                 
دويك لن يكلف تلك السلطة الباهتة تكاليف عالجه وإنما سيتحملها أصدقاؤه المخلصون، وإن ابنه حفظـه                

 الخلق كلهـم أنـه علـى اسـتعداد          اهللا قد منح والده الدكتور عزيز إحدى كليتيه، وإن الكاتب يعلن على           
  .لالنضمام إلى ابن الشيخ دويك في التبرع بكليته من أجل إنقاذ المجاهد الدكتور عزيز دويك

انقـذوا شـعبكم    . انقذوا حياة مجاهد فلسطيني بالسماح له بالسفر لتلقي العالج في الخـارج           : آخر القول 
يكم قبل اإلخالص للثراء غيـر المـشروع        وأرضكم من االستبداد الصهيوني، واخلصوا لوطنكم ومواطن      

على حساب شعبكم، العدو يتعاون عليكم وعلى إخراجكم من دياركم رغم خالفاتهم فيما بيـنهم، ورغـم                 
  فهل أنتم فاعلون؟؟. استسالم سلطتكم إلرادته فتعاونوا للتصدي لهم بالرغم من كل خالفاتكم

 15/6/2010، الشرق، الدوحة
  

  "رفع الحصار"ال " جرفع الحر: "موسى في غزة  .71
  عريب الرنتاوي

العربـي الرسـمي ،     ) أو باألحرى الالنظام  (عن الجامعة وأمينها العام والنظام      " رفع الحرج "هي زيارة   
تـدارك مـا    "هي زيارة   ...عن القطاع المنكوب كما صورها عمرو موسى      " رفع الحصار "وليست زيارة   
 أن اقتنع العالم عن بكرة أبيه باستحالة بقاء الحـال           في ربع الساعة األخير للحصار ، وبعد      " يمكن تداركه 

وهي الزيارة المضبوطة على إيقاع شروط رام اهللا وإمالءات         ...على هذا المنوال بالنسبة للقطاع المجوع     
إنها الزيارة الدالة على هزال الوضع العربي حتـى وإن غلّفهـا            ...القاهرة وحسابات واشنطن وتل أبيب    

 الشعاراتية اللفظية المفرغة من أي مضمون ، والمصحوبة دائماً بأداء درامـي             موسى كعادته بكثير من   
  .تليق بهوليوود ومدينة اإلعالم في ضواحي القاهرة" لغة جسد"رفيع و

إتمـام  "ولـو أنهـا زيـارة       ....لوجب إتمامها قبل أزيد من ثالث سـنوات       " رفع الحصار "لو أنها زيارة    
ولو أنها زيارة إنفاذ القرارات     "...اتفاق مكة "يار حكومة الوحدة وسقوط     لتعين القيام بها منذ انه    " المصالحة

العربية بكسر الحصار واستعادة الحوار وإتمام المصالحة ، لتعين على األمين العام أن تكون هـذه هـي                  
لهذا لم نأخذ ، ولم يأخذ الفلـسطينيون الزيـارة علـى         ...زيارته العاشرة للقطاع وليس األولى من نوعها      

 الجد ، ولماذا نأخذها كذلك طالما أن الجامعة العربية قد باتت ومن سنوات طوال ، قرين الفـشل                   محمل
والعجز والتخاذل ، وائتوني بملف عربي واحد ، نجت الجامعة في إغالقه ، حتى نتفاءل بقدرتها علـى                  

  .إغالق ملفات الحصار والمعابر والمصالح وغيرها من ملفات فلسطينية شائكة،
لقول أنه في كل مرة كان يؤتى على وصف الزيارة كحدث غير مسبوق أو أنها األولـى مـن                   أصدقكم ا 

نوعها ، كنت ازداد اقتناعاً بأنها زيارة رفع عتب ال أكثر وال أقل ، فاألمين العام كثير التسفار والتجوال                   
ال يبعد أكثر مـن     ، جاب الكرة األرضية جيئة وذهابا ، ولم يكلف نفسه عناء الوصول إلى القطاع الذي                

حتى في زمن الرصاص المسكوب علـى رؤوس نـساء غـزة            . مرمى حجر عن مقر جامعته العربية     
، لم يفعل شيئاً أو يحرك ساكناً ، ألنه كان أسير المواقـف العربيـة               " قاعداً"وأطفالها ، ظل األمين العام      

ـ               الفتـاوى  "ن وهـو يـصدر      المتواطئة مع الحصار بل والشريكة في صنعه ، ولم يتردد أو يرفّ له جف
التي تبرر حرب الجدران الفوالذية وااللكترونية المزروعة فوق األرض وتحتها التي تُشن على             " القومية

  .أبناء غزة المعذبين في وطنهم ومن أبناء جلدتهم وعروبتهم ودينهم
أ ضراً  دخل عمرو موسى إلى غزة وخرج منها من دون أن يحدث فرقا أو يترك أثرا ، من دون أن يدر                   

أصول "ولعلي بأهل غزة من مختلف مشاربهم ومرجعياتهم ، قد رحبوا بالرجل من باب              ...أو يجلب نفعا  
، لكن الضيف وقد ُأخذ بحـرارة االسـتقبال وحمـى    " الغريق والقشة"وعمالً بنظرية   " الضيافة وقواعدها 

اء الخطابـات التحريـضية     المنابر على ما يبدو ، تقمص بعضاً من مالمح جمال عبدالناصر ، وأخذ بالق             
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على االنقسام والمنقسمين ، ويطلق الوعود يمنة ويسرة ، ولم يخطر بباله وهو المهزوم المنتشي بحفـاوة                 
  ".تأخرنا عليكم: "االستقبال وحرارته ، أن يتقدم من أهل القطاع بكلمات اعتذار أقلها
ضـوابط الزيـارة    "دفعه للخروج عـن     وأحسب أن النبرة الخطابية التي ميزت حديث األمين العام ، لم ت           

ـ        " ومحدداتها الذي وقّعه موسـى قبـل أن       " دفتر الشروط "المعدة سلفاً ، خارج أروقة الجامعة العربية ، ف
الحـرص  ) 1: (ويقرر زيارة القطاع ، تضمن جملة من المعايير والضوابط أهمها         " حليب السباع "يشرب  

صة جراء هذه الزيارة ، ولهذا كان الفتـاً اختيـار           أشد الحرص وأتمه على عدم منح حماس أية ميزة خا         
منزل رئيس الحكومة المقالة في مخيم الشاطئ مكاناً للقاء موسـى هنيـة بـدل مكتبـه فـي مجلـس                     

واالعتراف المتـأخر   " الشروط المسبقة "ربط رفع الحصار بإتمام المصالحة ، وفيما يشبه         ) 2...(الوزراء
 من قبل ، ويجب أن يظل كذلك من بعد ، ولهذا لـم يكـن                بأن الحصار استخدم ورقة ضغط على حماس      

 ، وتقريـر    2005صدفة أبداً أن يسبق زيارة موسى لغزة حديث فياض عن فتح المعابر وفقـا التفـاق                 
هآرتس عن رفض الرئيس عباس رفع الحصار بالكامل وإصراره على عدم تمكين حماس مـن تحقيـق                 

تبرئة النظام العربي بالكامـل مـن       ) 3....(اه بالكامل نصر من أي نوع ، وهو موقف قيل أن مصر تتبن          
المسؤولية عـن اسـتمرار     ) بعد إسرائيل (أوزار الحصار المضروب على القطاع ، وتحميل الفلسطينيين         

الحصار بفعل انقساماتهم ، لكأنه لم يرى األبراج والجدران االلكترونية واأللواح الفوالذيـة وهـو فـي                 
أنه لم يلتق بأي من الخبراء األمريكيين والفرنسيين الذين يشرفون على بناء            طريقه إلى معبر رفح ، او لك      

الجديد نيابة عن إسرائيل وإمعاناً في طمأنتها ، فضال بالطبع ، عن تبنيه غيـر المباشـر ،                  " خط ماجينو "
وبطريقة تهريجية ظاهرة ، لموقف القاهرة ورام اهللا من مسألة توقيع الورقة المصرية ، وتحـت شـعار                  

  ".اإلرادة بالمصالحة أهم من أي توقيع"
على اإلطالق  " عشر ساعات لم تهز أحداً    "عمرو موسى أنجز زيارة الساعات العشر لقطاع غزة ، وهي           

، توقيتها مفضوح ، وبرنامجها مضبوط بدقة على وقع الشروط الدولية واإلقليمية ، التي طالمـا حـذرنا              
ا في غير مرة ، بأن الحصار سيرفع أو يخفف عن القطاع ، بيد              منها وفي هذه الزاوية بالذات ، عندما قلن       

أنه سيستمر وقد يشدد على حماس ، أو هكذا تريد بعض األطراف أن يتم األمر ، وأن يستخدم كورقـة                    
من ذخر لحماس ومكـسب  ) تخفيفه(ضغط على حماس بدل أن يكون ورقة بيدها ، فيتحول رفع الحصار  

  . رصيدهالها ، إلى عبء عليها ينتقص من
ولهذا دعونا إلى االستنجاد بالعبين دوليين وإقليميين لقطع الطريق على محاوالت التوظيف االنتهـازي              
التي تقوم به دوائر فلسطينيية وعربية ، تسعى في جرف مسيرة أسطول الحرية وتداعياتها عن سكتها ،                 

  . فلسطينية-لية أو عربية وتحويلها إلى وسيلة لتسوية بعض الحسابات ، سواء كانت فلسطينية داخ
  15/6/2010، الدستور، عمان

  
   حيا اهللا من أيقظهاالحصارفتنة  .72

  فهمي هويدي
صحيح أن قافلة الحرية لم تكسر الحصار المفروض على غزة، لكن األهم أنها كسرت جـدار الـصمت                  

ى رأينا في   المضروب حول جريمة الحصار ذاتها، فنجحت في تعرية وجهه وأيقظت فتنته من منامها، حت             
  .قسماته الكثير مما كان مستورا ومخفيا

)1(  
تذكر كثيرون أن الحصار جريمة مسكوت عليها، فقالت نافي بيالي مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق               

وأعلنت أن القانون اإلنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين        . اإلنسان إن الحصار غير قانوني ويجب رفعه      
حظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين، وهي الفكرة التي رددهـا البروفيـسور             كما ي .. كوسيلة حرب 
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الذي قام به الجـيش     " الهجوم المجنون "اإلسرائيلي في جامعة أوكسفورد البريطانية آفي شاليم، حين انتقد          
  .وقال إن الحصار عقاب جماعي يحرمه القانون الدولي. اإلسرائيلي ضد السفينة مرمرة

. ة العديد من السياسيين وفي كتابات المعلقين المحترمين فكرة عدم شرعية الحـصار            وترددت على ألسن  
كما ارتفعت أصوات أساتذة القانون الذين ذكروا الجميع بأن حصار المدنيين جريمة حرب موجهة ضـد                

ـ                شعب اإلنسانية، وأنه طبقا التفاقية جنيف الرابعة فإن الدول المجاورة ملزمة بأن تفتح حدودها لتزويد ال
المحاصر بجميع احتياجاته، وفي حالة امتناعها أو تقصيرها في ذلك، فإنها تعد شريكة في ارتكاب تلـك                 

  .الجريمة
صدر في  "وأعادت بعض مواقع اإلنترنت نشر مقاطع من حكم محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل               

 السلطة الفلسطينية، رغم أنـه يعـد        ، الذي لم تكترث به الدول العربية أو       "2004أيلول عام   /شهر سبتمبر 
أقوى وثيقة قانونية معاصرة تنصف الفلسطينيين وتدافع عن حقوقهم، وترفض حصارهم، وتقضي بهـدم              

  .الجدار وإزالة المستوطنات التي أقيمت فوق األرض المحتلة والمغصوبة
 شرعية الحصار، وبطالن    ألستاذ القانون والمحامي الدولي الدكتور علي الغتيت الكثير مما يقوله في عدم           

وهـو يـرى أن القواعـد       . األسس والذرائع القانونية التي تم االستناد إليها في إغالق مصر لمعبر رفح           
الدستورية الدولية حاسمة في اعتبار فرض الحصار وإغالق المعبر من جرائم الحرب الموجهـة ضـد                

ع والمعبر محكـوم باعتبـارات      اإلنسانية، ويعتبر أن كل ما هو حاصل اآلن بخصوص محاصرة القطا          
وكانت تلـك   . السياسة وحساباتها، وال عالقة له بالقانون الذي يدين ويؤثم كل ما يتم اتخاذه من إجراءات              

 مـن  220خلفية الدعوى التي رفعها أمام القضاء المحامي الدولي والسفير السابق إبراهيم يسري ومعـه     
 والتي يفترض أن يصدر الحكـم       -ية المعابر المصرية  شأنه في ذلك شأن بق    -الناشطين، لفتح معبر رفح     

  .حزيران الحالي/ يونيو29فيها يوم 
)2(  

 6/6استخدمت القناة الخامسة للتلفزيون الفرنسي في نشرة أخبار الساعة الخامسة مـساء يـوم األحـد                  
ـ          ". الحصار اإلسرائيلي المصري لقطاع غزة    "مصطلح   ا وكانت تلك من المرات النادرة التـي تمـت فيه

 سمعنا ورأينـا علـى      10/6وفي مساء الخميس    . اإلشارة بهذا الوضوح إلى اشتراك مصر في الحصار       
شاشات التلفزيون وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر وهو يقول إن مصر طلبت من فرنسا أال تجري                

ـ    . اتصاالت مباشرة مع حركة حماس التي تدير حكومتها المنتخبة القطاع          د ادعـاء   وهي إشارة تكاد تؤي
عـدوا  "المسؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد ذات مرة أن القاهرة تعتبر حركة حمـاس                

  )".27/1/2009هآرتس " (وتهديدا لنظامها
في هذا السياق، لم تكن مصادفة أن يمنع وزير الصحة في حكومة غزة الدكتور باسم نعيم مـن دخـول                    

 رغم أنه بحكم اختصاصه مسؤول عن الحـاالت اإلنـسانية   مصر عبر معبر رفح في األسبوع الماضي،      
  ولم يكن لذلك من تفسير سوى أن الحظر شمله باعتباره عضوا في . التي يفترض السماح لها بالمرور

  .حركة حماس
، الذي أسسه محمـد     "األمن الوقائي " شخصا من عناصر جهاز      150جدير بالذكر في هذا السياق أن نحو        

لطة الفلسطينية في غزة يوجدون في مدينة العريش منذ هربوا إليها فـي عـام               دحالن ضمن أجهزة الس   
وهم يتقاضون رواتبهم الشهرية من حكومة رام       . ، بعد أن حسمت حكومة حماس الموقف لصالحها       2007

، ويؤدون مهام متعددة، من بينها رصد عناصر حركتي حماس والجهاد           " دوالر في الشهر تقريبا    300"اهللا  
  .التي تحاول المرور من خالل معبر رفح، وإبالغ الجهات المعنية بأسمائهماإلسالمي 

يفيدنا في تصور الوضع في معبر رفح أن نستعيد ما قاله الرئيس حسنى مبارك بخصوصه، في حـديث                  
إذ ورد في الكـالم  . 2009كانون الثاني عام / يناير3بثه التليفزيون المصري ونشرته جريدة األهرام في  

بالنسبة لمعبر رفح، استطعنا بالتفاهم مع إسرائيل أن نفتحـه، وهنـاك كـاميرات              : لنص التالي المنشور ا 
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. والبد من إخطار إسرائيل بمن يدخلون منه      . لمراقبة الحركة عليه  ) جهاز للمراقبة " (ومونيتور"إسرائيلية  
 إذا كان المعبـر     وعما. وفي حالة وجود مخالفات، هناك من يراقبون الوضع ويبلغون الجانب اإلسرائيلي          

نحـن نفـتح المعبـر للحـاالت        : سيظل مفتوحا طالما تطلب ذلك الوضع اإلنساني، قال الرئيس مبارك         
اإلنسانية، ونخطر إسرائيل قبل المرور، حتى ال يساء الفهم أو يزعمون أننا نـسمح بـدخول أسـلحة أو           

  .ذخائر أو ممنوعات
)3(  

ضواء على عناصرها، حظي معبر رفـح بالنـصيب         حين أيقظت قافلة الحرية فتنة الحصار وسلطت األ       
إذ اعتبر اإلدارة التي استخدمت إلحكام الحصار ومنع اتـصال فلـسطينيي            . األكبر من االهتمام واالتهام   

ولم يعد سرا أن فتح المعبر تم بناء على اتـصاالت           . غزة بالعالم الخارجي بعيدا عن السيطرة اإلسرائيلية      
وأن ذلك الفتح كان بهدف االستجابة للضغوط التي مورست لتخفيـف           . كيةمصرية إسرائيلية برعاية أمير   

  .الحصار، وامتصاص االستياء والغضب اللذين سادا في مختلف أنحاء العالم جراء ما جرى
الذين تحدثت إليهم من المسؤولين في غزة والعريش عن وضع المعبر في الوقت الراهن تكلموا بصراحة                

  :سماءهم، وأوردوا في إفاداتهم المعلومات التاليةبعدما اشترطوا أال أذكر أ
إن انفراجة نسبية حدثت في المرور بالمعبر، إذ بعد أن ظل يفتح أليام معدودة ال تتجاوز أصابع اليـد                   * 

الواحدة كل شهرين أو ثالثة، فإن مدة فتحه طالت بعد أزمة قافلة الحرية، ولم يعلن أنه سـيظل مفتوحـا                    
  .باستمرار

المرور لم تتغير، إذ يسمح فقط بإدخال بعض وليس كل األدوية منه، أما األغذيـة ومـواد                 إن قواعد   * 
الذي يتحكم فيه   " نيتزانا"البناء وبقية االحتياجات المعيشية األخرى فإنها تمنع، أو تحول إلى معبر العوجة             

يدون التحكم في دخول كل     وال تفسير لذلك إال أنه من قبيل االستجابة لإلسرائيليين الذين ير          . اإلسرائيليون
  .ما يتعلق بمتطلبات إعاشة الفلسطينيين

 مولدا كهربائيا في بداية الفتح هذه المرة، لكن ذلـك           20صحيح أنه تم إدخال حمولة البطانيات واألدوية و       
كان استثناء تم تحت ضغط لحظات الحرج األولى، علما بأن هذه السلع كانت مخزنة في إستاد العـريش                  

 عام، فالبطانيات المخزنة منذ شتاء العام الماضي وصلت مهترئة، واألدوية أصبحت منتهية             منذ أكثر من  
  .الصالحية أما المولدات التي تبرعت بها سلطنة عمان فقد ترك للفلسطينيين أمر تشغيلها

س الفئات التي يسمح لها بالمرور لم تتغير فإخطار إسرائيل بأسماء المارين متفق عليه كما ذكر الـرئي                * 
وتلك الفئات تضم المرضى الذين يتم تحويلهم بعد اعتماد أوراقهم من جانب وزارة الصحة فـي                . مبارك
وأصحاب اإلقامات في مصر أو في أي دولة أخرى، والطالب المقيدون للدراسة في الخـارج،               . رام اهللا 

لعبور من خالل التنـسيق     ، ويقصد بهم أولئك الذين يمكنون من ا       "التنسيقات"الفئة الثالثة يطلق عليها اسم      
وكل واحد من هؤالء عليه أن يدفع مقابل ذلك ما          . بين أفراد في غزة وآخرين على المعبر أو في العريش         

  .بين ألف وثالثة آالف دوالر، حسب الحالة
إضافة إلى الكاميرات واألجهزة التي تنقل إلى إسرائيل الحاصل في المعبر، وإلـى عناصـر أجهـزة                * 

التي تراقب المارين، فإن ثالثة أجهزة أمنية مصرية تعمل هناك، وهذه األجهـزة تتـصل               األمن الوقائي   
بقياداتها في القاهرة للتحقق من شخصيات وهويات المارين، وهو ما يطيل ساعات االنتظار أمام نوافـذ                

  .المعبر ويضاعف معاناة العابرين
من معونات قافلة الحرية التي تمت      رفضت سلطة حماس تسلم ما عرضه عليها اإلسرائيليون         : ملحوظة(

خـصوصا  . مصادرتها على السفينة مرمرة، وقال ممثلوها إن تلك المعونات أصبحت ملوثة بدم األتراك            
أنهم الحظوا أن اإلسرائيليين نزعوا البطاريات من المقاعد الكهربائية التـي حملهـا الناشـطون معهـم                 

  ).الستخدام المقعدين من ضحايا العدوان على غزة
)4(  
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وكانت تلك هي الوسيلة التي لجأت إليها       . العواصم الغربية تتحدث اآلن عن تخفيف الحصار وليس رفعه        
ومـصطلح  . الحكومات المعنية المتصاص آثار فضيحة االنقضاض اإلسـرائيلي علـى قافلـة الحريـة          

ت صـحيفة   نـشر : للعلـم . [تعبير مهذب عن االحتيال على الحصار مع استمرار اإلبقاء عليه         " التخفيف"
 طلب منـه    9/6 الحالي أن أبو مازن حين التقى الرئيس أوباما يوم األربعاء الماضي             13/6في  " هآرتس"

عدم رفع الحصار عن غزة حتى ال يعد ذلك انتصارا لحماس، وقال إن تخفيف الحصار ينبغـي أن يـتم                    
 األطراف المـشاركة    ذلك أن الفشل الذي مني به الحصار حتى اآلن دفع         ]. بصورة تدريجية لذات السبب   

في العملية إلى التفكير في اتجاهين متوازيين، أولهما التصرف على أساس أن صمود حركة حماس فـي                 
غزة مستمر إلى أجل غير منظور، بما يمثله ذلك من انحياز إلى فكرة المقاومـة ورفـض التـسوية أو                    

أنه طالما أن حماس أصبحت حقيقـة  االتجاه الثاني مبني على األول، وخالصته   . التصفية السلمية للقضية  
في غزة، فإن ذلك يستدعي ترتيبات معينة على الجانب المصري من الحدود إلقامة منطقة عازلـة بـين                  

  .قطاع غزة وسيناء
. صحيح أن الحصار حقق نتائج عكسية إلى اآلن، ثبتت من أقدام حركة حماس وضاعفت مـن شـعبيتها                 

ورغـم  . لذين أثبتت األيام أنهم يقفون في المعسكر اآلخـر        وكان ذلك على حساب أبو مازن وجماعته، ا       
استمرار التعتيم على الحصار لمدة ثالث سنوات فإن النشطاء القادمين من الغرب خصوصا قافلة الحرية               
األخيرة فضحوا القبح والدمامة فيه، وسببوا إحراجا شديدا للواليات المتحدة األميركية، الراعي الرسـمي              

ليس ذلك فحسب، وإنما أحدثت     . مصر وإسرائيل اللتين تنفذان الحصار على األرض      للحصار، ولكل من    
حمالت فك الحصار تغيرات مهمة في خريطة الشرق األوسط سنتحدث عنها في وقـت الحـق، لكـن                  

  .أبرزها خروج تركيا من التحالف مع إسرائيل، مما عزز موقف معسكر الصمود في العالم العربي
ل من الواضح أن الحصار سوف يـستمر باتفـاق أطرافـه الثالثـة، ومحـور                فيما يخص االتجاه األو   

" التخفيـف "، هـو حـدود      11/6االتصاالت الراهنة، كما ذكرت صحيفة هآرتس يوم الجمعة الماضـي           
وإلى جانب عملية التخفيف فإن رئاسـة الـسلطة فـي رام اهللا             . والمقابل الذي يفترض أن يدفع لقاء ذلك      

إلنقاذ شعبيتها المتدهورة، إلى جانب لجوئها إلى مـا يمكـن           . ن فك الحصار  رفعت من وتيرة الحديث ع    
الذي يراد به صرف االنتباه عن الموضوع األساسي واإليحـاء بـأن حمـاس              " هجوم المصالحة "تسميته  

  .رافضة إلعادة اللحمة ووحدة الصف
والـذي أشـرف    . بينفإن السور الفوالذي الفاصل بين الجـان      . بالنسبة لموضوع عزل القطاع عن سيناء     

األميركيون على إقامته تم االنتهاء من بناء عشرة كيلومترات منه، ولم يبق سـوى ثالثـة كيلـومترات                  
ومطلـوب  )  ألف نـسمة   18يعيش فيها حوالي    (ونصف متر توقف العمل عندها، ألنها مأهولة بالسكان         

لكترونية تدار مـن خـالل غرفـة        إخالء هذه المنطقة إلحكام اإلغالق النهائي للحدود مع إقامة بوابات إ          
وإلى أن يتم ذلك فقد غادر المنطقة وعاد إلى القاهرة الخبراء األميركيون الذين يتبعون          . للتحكم في المعبر  

  ).يديره أميركي من أصل لبناني اسمه وليد ناصر(مكتب التعاون العسكري في السفارة 
يط عمراني لمنطقـة رفـح والـشيخ        على صعيد آخر، ثمة لغط يدور في العريش بخصوص إعادة تخط          
وقد ثار ذلك اللغط حـين قـدم إلـى          . زويد، لتحويلها إلى منطقة استثمارية حرة تشكل العازل المطلوب        

وهؤالء ناقشوا  . العريش بعض األشخاص الذين قدموا أنفسهم باعتبارهم يمثلون جهات سيادية في مصر           
  .تثمرين بدعوى النهوض االقتصادي بالمنطقةمع شيوخ القبائل بوجه أخص إمكانية بيع األراضي للمس

الالفت للنظر أن كل تلك االستحكامات والمخططات استهدفت الحدود على قطاع غزة التي هـي بطـول     
.  كيلومترا فهي مفتوحة وهادئـة     250 كيلومترا، أما الحدود بين مصر وإسرائيل التي هي بطول           13.50

ل عن داللة هذه المفارقة، فكان رده أن ثمة اتفاقية سـالم            وقد قيل لي إن مسؤوال كبيرا في المحافظة سئ        
 !.بين مصر وإسرائيل، وذلك ليس حاصال مع قطاع غزة

 15/6/2010نت، .الجزيرة
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