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   موسى رزمة لتحقيق المصالحة تشمل التوصل الى ورقة تفاهم فلسطيني عمروحّملنا: هنية .1

رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، طبيعة االقتراح الذي حملته كشف :  فتحي صباح-غزة 
 الشهر 13 في الحركة لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خالل زيارته التاريخية قطاع غزة

 فلسطيني من -حملنا موسى رزمة تتمثل في التوصل الى ورقة تفاهم فلسطيني «: وقال هنية. الجاري
أجل معالجة القضايا المختلف عليها واعتبار الوثيقة المصرية وورقة التفاهم مرجعية للمصالحة، على أن 

نية خالل جلسة للمجلس التشريعي واعتبر ه.»يحظى التفاهم الفلسطيني بمباركة مصرية ورعاية عربية
وجدد التزام الحكومة . »تلك الرزمة تدل على مرونة عالية لتحقيق المصالحة«في غزة أمس أن 

ملتزمون تحقيق المصالحة، اذ قدمنا برنامجاً عملياً لألمين العام «: بتحقيق المصالحة ، وقال» حماس«و
  .«صالحةللجامعة العربية خالل زيارته غزة لتحريك عجلة الم

قدمت اقتراحاً في «الدكتور خليل الحية إن الحركة » حماس«بدوره، قال عضو المكتب السياسي لـ 
 الفلسطيني -يتضمن االتفاق الفلسطيني «، مضيفاً أن االقتراح »إلنجاز المصالحة... منتهى المرونة 

ما اتفق عليه فلسطينياً على نقاط الخالف في الورقة المصرية، ثم الذهاب الى توقيع الورقة، ويكون 
» صفا«ووصف االقتراح في تصريح لموقع وكالة . »والورقة المصرية كالهما مرجعية المصالحة

، واعتبر أنه »يدل على المرونة التي تتمتع بها حماس والحكومة الفلسطينية في غزة«االلكتروني بأنه 
البات التي نسمعها بضرورة تحقيق في حال صدقت النيات والعزيمة الفلسطينية والعربية وهذه المط«

  .«من حماس الى القيادة المصرية) تحقيق االقتراح المقدم(المصالحة، فلنذهب الى 
 21/6/2010الحياة، لندن، 

  
   من القدس نواب ووزير سابقثالثة يدين سحب الهويات المقدسية من عباس .2

فاوضات في منظمـة التحريـر      من ال أكد الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤو      ": األيام "-رام اهللا   
ية سـحب بطاقـات     سرائيلالفلسطينية، شجب الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قرار السلطات اإل         

جلس التشريعي ووزير سابق وطردهم من القـدس الـشرقية، وهـم            م نواب في ال   3قدسية من   مالهوية ال 
  .لقدس األسبق خالد أبو عرفةالنواب محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير ا
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وبناء على طلب الرئيس محمود عباس، فقد أْوصلت رسالةً إلى اإلدارة األميركية وإلـى              "وأشار إلى أنه    
ي أفدتُ فيها بأن سحب بطاقات الهوية الشخصية يعتبر شكالً مـن أشـكال العقوبـات                سرائيلالجانب اإل 

لعالقات األسرية ويـشكّل اعتـداء علـى النظـام          الجماعية، وأن هذا األمر يتسبب في تقطيع أواصر ا        
  ".الديمقراطي الفلسطيني

إننا ندين بشدة األوامر    : "عنيةموقال عريقات، الذي أشار إلى أنه أجرى اتصاالت مع األطراف الدولية ال           
قدسيين من حقهم فـي العـيش فـي         مواطنين ال مية، مؤخراً، بحرمان ال   سرائيلالتي أصدرتها السلطات اإل   

وال يشكّل سحب بطاقات الهوية الشخصية من أبناء شعبنا في القدس سياسةً منعزلةً             . م واإلقامة فيها  مدينته
، دأبـت الـسلطات     1967فمنذ احتالل األراضي الفلسطينية في العام       . إسرائيلعن السياسات التي تنفذها     

  ".لقدس الشرقيةواطنين الفلسطينيين من امية على تنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف طرد السرائيلاإل
ودحض عريقات  ،  ي التراجع عن القرار   سرائيلوأضاف عريقات، الذي أشار إلى أنه طلب من الجانب اإل         

قدسيين صـدر بنـاء علـى       مية التي ذكرت أن القرار القاضي بسحب هويات النواب ال         سرائيلالتقارير اإل 
  اعتبارات أمنية، 

  21/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  وقف قرار إبعاد النوابيالتشريعي يطالب بتحرك .. قشة تداعياتهفي جلسة خاصة لمنا .3
ي إبعاد ثالثة من    سرائيلأكد المجلس التشريعي الفلسطيني مخالفة قرار االحتالل اإل       :  محمد األيوبي  -غزة

وطالب المجلس خالل     . نواب القدس ووزير سابق عن المدينة المقدسة لكافة القوانين واألعراف الدولية          
، الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الـدولي       2010-6-20صة عقدها في مدينة غزة، األحد       جلسة خا 

  . ية التي تحاول تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها اإلسالميةسرائيلبالتدخل العاجل لوقف الجرائم اإل
النائب أحمـد عطـون     تموز القادم آخر مهلة لبقاء النائب محمد أبو طير، و         / وتنتهي في الثالث من يوليو    

والنائب محمد طوطح، ووزير القدس األسبق خالد أبو عرفة في مدينتهم المقدسـة بحـسب القـرارات                 
  . ية التي اتخذت بإقصائهم عن مدينتهم تباعاسرائيلاإل

وأكد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك أن جريمة إبعاد النواب المقدسيين واحدة من أخطـر                
وثمن دويك في   . يرتكبها االحتالل ضد نواب الشعب الفلسطيني وقادته السياسيين والفكريين        الجرائم التي   

كملة ألقاها عبر الهاتف، وثيقة الرباط المقدسي التي يجري توقيعها اآلن في أنحاء مدينة القـدس حفاظـاً       
لمهـا الدينيـة    على تراثها ومقدساتها ورفضاً لتغييب معالم نسيجها االجتماعي والـسكاني أو تغيـر معا             

ودعا أهالي القدس إلى سرعة إنجاز الوثيقة لتضاف إلى سلسة الوثائق الهامـة المتعاقـب               . والحضارية
  . عليها في القدس عبر تاريخها

ي بحقّ نـواب القـدس   سرائيلمن جهته، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن قرار اإلبعاد اإل        
ي، مشدداً علـى أن القـرار مـن أخطـر           سرائيل يعيشه االحتالل اإل   يعكس مأزقاً كبيراً وضعفاً وعجزاً    

  . القرارات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة
إن االحتالل لم يعد يحتمل وجود قيادات سياسية ودينيـة للـشعب            : " وقال هنية في كلمته خالل الجلسة     
ن قرار اإلبعاد ينطوي على مخاطر سياسـية ووطنيـة          ، مشدداً على أ   "الفلسطيني في داخل مدينة القدس    

هذا القرار سيجلب المزيد من االلتفاف نحو هذه القيادات، ونحـو الحقـوق والثوابـت               "وأضاف  . كبيرة
وشدد على أن القرار دليل واضح علـى أن     ". الفلسطينية، وإعالء شأن الهوية اإلسالمية لفلسطين والقدس      

ية التي تستهدف القدس، وتعامل معها باعتبارهـا        سرائيلكل القرارات اإل  اإلدارة األمريكية تعطي غطاء ل    
  . يسرائيلعاصمة أبدية لالحتالل اإل

ودعا هنية كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى التوقيع على وثيقة الرباط المقدسي، وإحـضار                 
كما أكد علـى أن      . القرار الظالم الوثيقة إلى غزة لتقوم الحكومة والمجلس التشريعي برعايتها لمواجهة          
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حكومته ستقف في وجه القرار، وستتحمل مسئوليتها السياسية واإلعالمية والقانونية إزاء ذلك، وسـتعمل              
  ". على التصدي له وإجهاضه، داعياً الجماهير لوضع هذه القضية على سلم األولويات

ي، محمالً  سرائيلحمد بحر قرار اإلبعاد اإل    أ. من جانبه، استنكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د        
ي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ القرار الظالم والمخالف لكل القوانين واألعراف الدوليـة      سرائيلاالحتالل اإل 

  . وللقانون الدولي اإلنساني والتفاقية جنيف الرابعة
 التغيير واإلصالح بـرفض     وأكد بحر على وقوف المجلس التشريعي مع قرار النواب المقدسيين من كتلة           

قرار اإلبعاد وعدم مغادرة بلدهم األصلي القدس، مثمناً موقف العشائر والحمائل ووجهاء مدينـة القـدس               
  . الذين رفضوا القرار

إن ما يحدث في مدينة القدس هـو سياسـة مبرمجـة            :" من ناحيته، قال النائب المقدسي محمد أبو طير         
ستنكراً صمت الرئاسة الفلسطينية على إفراغ المجلس التـشريعي         ، م "إلسكات كل صوت حر في المدينة     

  . وشل عمله" حماس"من نواب حركة 
إن : "ي من عربدة يدلل علـى اقتـراب أجلـه، مـضيفاً           سرائيلوأكد أبو طير أن ما يقوم به االحتالل اإل        

  ". دناأخرجونا سنبقى نمثل القضية الفلسطينية ونمثل مدينة القدس وندافع عنها في مكان وجو
خليل الحية أن قرار سـلطات االحـتالل        . فيما أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب د         

 بعد سنوات من اعتقالهم من دون أي تهمة أو محاكمة           2006بإبعاد ثالثة من النواب المنتخبين في العام        
  . يشكل سابقة خطيرة، وتعديا على حقوقهم المدنية واإلنسانية

حيته، طالب مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الدكتور أحمد أبو حلبية، القـادة العـرب                من نا 
وشـدد  . يسرائيلوالمسلمين بقطع عالقاتها مع االحتالل، والقيام بحملة إعالمية مكثفة لمواجهة القرار اإل           

عياً الحكومة إلى اسـتنفاد     أبو حلبية على أن قرار اإلبعاد هو جريمة ضد كل شي في المدينة المقدسة، دا              
  . الوسائل القانونية الالزمة لتحريك قضية إبعاد النواب في كافة المحافل والمحاكم الدولية

  21/6/2010فلسطين اون الين،موقع 
  

   تدعو النواب المقدسيين إلى مقاومة قرار إبعادهم في غزة الحكومة . 4
ي الـداعي إلـى    سـرائيل لة في غزة أن القرار اإل     أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقا      :غزة

سحب الهوية المقدسية من نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس وترحيلهم عن مدينة القدس               
  .يأتي ضمن مخطط يهدف إلى إخالء المدينة من رموزها واالستفراد بمواطنيها

لمانية للنواب وتجـاوزا خطيـرا لكـل القـيم          واعتبر طاهر النونو القرار انتهاكا صارخا للمصالح البر       
  .واألعراف الدولية واإلنسانية، مشددا على بطالنه من الناحية القانونية والسياسية

إن هذه الخطوات أو غيرهـا لـن تكـسب          «: وقال النونو في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس         
ينية محتلة وجزءا من الكيان الفلـسطيني       االحتالل شرعية في مدينة القدس، باعتبارها مدينة عربية فلسط        

  .»المغتصب
وجدد رفض حكومته ألية إجراءات من شأنها أن تمس بحقوق المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة                
والقدس، وخاصة في اختيار من يمثلهم أو مكان إقامتهم، مؤكدا أن ذلك يعد حقا شخـصيا فـي إطـار                    

لنواب داخل المدينة المقدسة إلى عـدم التجـاوب مـع القـرار             ودعا كافة ا  .الحصانة المفترضة للنواب  
ي بحقهم، موضحاً أن القرار يندرج ضمن سياسة تستهدف الوجود العربي واإلسـالمي حـول               سرائيلاإل

  المدينة وداخلها
  21/6/2010،)قطر(العرب، الدوحة،

  شحنت الستخدام عباس برام اهللا.. سيارة مصفحة ومزودة برادار": الشرق القطرية" .5
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، شحنت مؤخرا مـن     2010موديل   / 600S/ أن سيارة مصفحة من نوع مرسيدس       " الشرق"علمت   :عمان
المنطقة الحرة في األردن، إلى رام اهللا المحتلة الستخدام الرئيس محمود عباس، الذي سبق له أن صرح                 

  .بأنه ال يكون آمنا على حياته في رام اهللا
متطور، يكشف مسبقا أي محاولة الغتيال      ) إنذار مبكر (ز رادار   ووفقا للمصادر فإن السيارة مزودة بجها     

راكب السيارة، وجهاز آخر لتفجير أية عبوات أو ألغام معدة للتفجير الالسلكي، عن بعد، وقبل أن تصبح                 
وتعتبر سيارة عباس األولى من نوعها ومواصفاتها، التي تدخل منطقة الشرق            .السيارة في دائرة الخطر   

  .األوسط
  21/6/2010، ، الدوحةالشرق

   شهراً في السجن52بعد قضائه  نايف الرجوب فرج عن النائب ياالحتالل" . 6
ي عن النائب والوزير األسير نـايف       سرائيلافرجت سلطات االحتالل اإل   :  جمال جمال    -القدس المحتلة   

اخل  شهراً في السجن ، وعن األسيرة وردة بكراوي من قرية عرابـة فـي الـد                52الرجوب بعد قضائه    
وكان الرجـوب وهـو شـقيق       . سنوات 8منذ  " هشارون"الفلسطيني والتي قبعت خلف القضبان في سجن        

اللواء جبريل الرجوب عضو مركزية حركة فتح قد تولى منصب وزير األوقاف في الحكومة العاشـرة                
رفـض   ضمن قائمة حركة حماس وتم اعتقاله ، حيث          2006بعد فوزه في االنتخابات التشريعية في العام        

وتقدم رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة      . ية  سرائيلالمثول امام القضاة او االعتراف بشرعية المحاكم اإل       
األسرى ووزير األسرى محمد فرج الغول بالتهنئة إلى الرجوب وقال إن إرادة النواب كانت أقوى مـن                 

  .إرادة االحتالل
  21/6/2010، الدستور، عّمان

  
  وضاع الالجئين بسبب األزمة المالية لألونروا  من تدهور أيحذراألغا  . 7

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائـرة شـؤون            :  ضياء الكحلوت  -غزة  
الالجئين زكريا األغا الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية ورفع سقف تبرعاتها المالية لتغطية العجز              

  .، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها»األونروا«المالي الذي تعاني منه 
وحذر األغا من استمرار تدهور األوضاع الحياتية والمعيشية لالجئين بفعل األزمة المالية التـي تعـاني                

نسخة منه أمس على    » العرب«وأكد في تصريح تسلمت     . ولجوئها إلى تقليص خدماتها   » األونروا«منها  
ية ممثلة بالجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن مع قضية الالجئين           ضرورة أن تتعامل األسرة الدول    
 62 إلنهاء المعاناة والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ           194الفلسطينيين على قاعدة القرار     

  . عاماً
  21/6/2010،)قطر(العرب، الدوحة،

  
  "األقصى"التشريعي يدين إصرار فرنسا على إيقاف  .8

، عن استهجانها إلصرار فرنسا على 2010-6-20رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، األحد عبرت 
، وذلك رغم كل النداءات والمناشدات التي "يوتيلسات"قرارها وقف بث قناة األقصى الفضائية على القمر 

  . حاولت ثنيها عن هذا القرار
ن مصداقية الديمقراطية الفرنسية تقف اليوم أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أ. وأكد د

إن إصرار فرنسا على قرارها يضعها في خندق القوى : أمام محك االختبار العملي، ومضى يقول
  ". المعادية لطموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني خاصة وشعوبنا العربية واإلسالمية قاطبة
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ل والمنظمات اإلعالمية إلى تكثيف جهودها ودعا في تصريح صحفي، المؤسسات الحقوقية وكافة الوسائ
وفعالياتها، قانونياً وإعالمياً، من أجل وقف وفرملة القرار الفرنسي، مؤكداً أن الموقف الفرنسي يستجيب 

  . لمصالح االحتالل وكافة القوى الداعمة له، وال يمت لمصالح فرنسا الحقيقية بأي صلة
رعن وخطوتها الطائشة بحق فضائية األقصى من شأنه وأضاف بحر أن استمرار فرنسا في قرارها األ

اإلضرار بمكانة فرنسا ودورها السياسي على المستوى الفلسطيني، وتشويه صورتها فلسطينياً وعربياً 
ية وراء هذا القرار الذي ينتهك أبسط مبادئ الحريات إسرائيل، مشيراً إلى بصمات وتدخالت "وإسالمياً

  . اقيات الدوليةويجافي كل القوانين واالتف
  20/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  تعطي الضوء األخضر لتنفيذ إبعاد النائب أبو طير عن القدس" يةسرائيل اإلالعليا" .9

ية، أمس، الضوء األخضر بإبعاد النائـب الـشيخ         سرائيلأعطت المحكمة العليا اإل    :عبد الرؤوف ارناؤوط  
مة اإلصالح والتغيير المحسوبة على حركة حماس، عن        محمد أبو طير، عضو المجلس التشريعي عن قائ       

هندس ممدينة القدس، غير أن أبو طير ومعه النائبان محمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس األسبق ال               
  .دينةمخالد أبو عرفة أكدوا عزمهم البقاء في منازلهم وعدم ترك ال

ية إبعاد الـشيخ    سرائيل قرار الشرطة اإل   ية، أمس، في التماس تم تقديمه ضد      سرائيلوقد نظرت المحكمة اإل   
ية، وبالتـالي الطلـب منـه       سرائيلأبو طير عن المدينة، وقررت في نهاية األمر قبول موقف الشرطة اإل           

  .مغادرة المدينة إلى حين النظر في االلتماس بعد شهرين
ـ     ر مشروعة من وجهة    بعد وإقامته غي  مالشيخ أبو طير هو اآلن بحكم ال      " األيام"وقال المهندس أبو عرفة ل

ي وهذا قرار خطير جداً يمس حقوق اإلنسان األصلية في أن يعيش اإلنسان فـي               سرائيلنظر االحتالل اإل  
 اللتـين   47 و 49ادتين  ممدينته بحرية وكرامة كما أن القرار يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة ال            

حت أية ذريعة كانـت وأنـه ال يجـوز أن    دني تحت االحتالل تمتنصان على عدم جواز إبعاد اإلنسان ال      
  ".يفصل عن أهله وأطفاله وذويه وبالتالي فإن القرار مرفوض ومستنكر

دينة قد انتهت في حـين      مي للشيخ أبو طير بترك ال     سرائيلهلة التي حددتها سلطات االحتالل اإل     موكانت ال 
حددة للنائـب أحمـد     مهلة ال ما ال قبل أم محددة للنائب محمد طوطح في الثاني من تموز ال        مهلة ال متنتهي ال 

  .قبلمعطون ووزير القدس األسبق أبو عرفة فتنتهي في الثالث من تموز ال
 21/6/2010، األيام، رام اهللا

  
  ليست مادة لالستخدام السياسيو أولوية حقيقية المصالحة: أبو مرزوق .10

ي تصريح خاص فلحماس في  الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي قال: دمشق
المصالحة بالنسبة لنا تشكّل أولوية فلسطينية حقيقية، وننظر إليها ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"أدلى به لـ

استُخدم موضوع المصالحة "، الفتاً النظر إلى أنه في الفترة األخيرة "أنها ليست مادة لالستخدام السياسي
، فيما يتعلق بتداعيات سفن أسطول الحرية، حيث أصبح "إسرائيل"استخداماً سياسياً لتجاوز الضغوط على 

العالم كله يتحدث عن كسر الحصار عن قطاع غزة وإنهاء هذا السجن الكبير لمليون فلسطيني ولم يستثن 
  ".من ذلك أحد في الحديث عن موضوع كسر الحصار

" إسرائيل"وط ومساعدة هناك من طرح المصالحة في هذه الفترة بالذات ليتم تجاوز الضغ: "وأضاف يقول
في تخفيف الضغوط عليها المتعلقة بكسر الحصار، البعض ممن طرح هذا الموضوع بحسن نية، وهناك 

كسر الحصار كان المفترض أن يكون الموضوع "، مشيراً إلى أن "من طرحه بسوء نية لهذا الغرض
الل الظالم على الشعب األساس الذي تتداعى له كل الجهود للتضافر معه إلنهاء كل أشكال االحت

الفلسطيني في قطاع غزة، أما وقد طرحت المصالحة، فال يستطيع أن يتحدث أحد بعكس ذلك أو أن 
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يتجاوز قضية المصالحة، وبالتالي تعاملنا معها على الرغم من معرفتنا بأنه طرحت في هذا الوقت من 
  ".أجل تجاوز ذلك السبب الذي ذكرته آنفاً

  مصالحةمواقف البعض تعثّر ال
، "فتح"وأكد أبو مرزوق عدم معارضة حركة حماس عقد لقاءات بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة 

ليعالجوا كل المالحظات المتعلقة بالورقة المصرية، ومحاولة الخروج بموقف فلسطيني موحد يكون مع 
  ".الورقة المصرية القاعدة التي يتم الرجوع إليها عند تطبيق هذا االتفاق

وفي ظل هذا الموقف، تحركت بعض الجهود، ولكن في النهاية تبين أنه ال سبيل أمام استمرار  ":وتابع
هذه الجهود على هذه القاعدة، وطالبنا ما هو ميسر، بأن ترعى الجامعة العربية أو جمهورية مصر 

عاون من الجميع يت"، مشيراً إلى أن "العربية تجاوز االحتقان الذي تسبب به موضوع الورقة المصرية
أجل االنطالق نحو المصالحة الفلسطينية، ولكن الغالب في هذا الوقت أن تتعثر الجهود من جديد بسبب 

  ".مواقف بعض األطراف، حيث ال ترى في هذا العالم سوى الورقة المصرية
  تغليب مصلحة الشعب

شعب الفلسطيني، تغليب مصلحة ال"وأكد أبو مرزوق أن حماس في تحركها باتجاه المصالحة تسعى إلى 
والقاعدة األساسية التي بنيت عليها كل جوالت الحوار هي تحقيق المشاركة للجميع، والمشاركة ال تعني 
استئثار طرف ونبذ اآلخر، في حين أن أي مصالحة قائمة على أساس من العوج ال يمكن أن تصل إلى 

  ".نتيجة
يجب أن تكون مبنية على قاعدة المشاركة نحن نعتقد أن أي اتفاقية صالحة للعيش والتطبيق : "وقال

والوفاق، وهذا ما ندعو إليه بأن تكون المصالحة على قاعدة الوفاق الوطني والمشاركة لكل الفلسطينيين 
في رسم المستقبل الفلسطيني، وعدم استئثاره بأي جهة كانت، ومن هنا نقول إن هذا ما نسعى إليه دائماً 

  ".نية والمستقبل الفلسطينيألن فيه ضماناً للحقوق الفلسطي
  ورعاية المصالحة.. مصر 

إن مصر راعية للمصالحة الفلسطينية، والراعي : "وفيما يتعلق بالدور المصري إلتمام المصالحة؛ قال
يعمل على هدف واضح، ألنه يجمع األطراف من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، ومن الواضح أن 

أحمد أبو الغيط المتعلق برفض إجراء أي (الخارجية المصري الموقف األخير الذي تحدث عنه وزير 
من الصعب التعامل معه، وعلى الراعي أن يسعى لتحقيق ) تعديل على ورقة المصالحة المصرية

  ".الهدف
نحن ال زلنا نرحب بالرعاية المصرية، فهي أكبر دولة عربية وهناك جغرافيا "وأضاف أبو مرزوق 

اوزها، وهناك شبه إجماع عربي بتقديم مصر في هذه القضية، ونحن حاكمة ال يستطيع أحد أن يتج
نتعامل معها من هذا الباب، وبالتالي كان لمصر الدور الفاعل في القضية الفلسطينية، ونحن ال ننكر على 
مصر قيامها بهذا الدور، بل نشجعها عليه، ولكن نريد من مصر أن تأخذ في االعتبار برعايتها الواقع 

ات والحقوق والرغبة الفلسطينية بالمقاومة وانتزاع الحقوق، بمعنى أنه ال يوجد هناك برنامج واالنتخاب
، بل إذا أردنا التحدث بموضوعية نجد ن البرنامج المطروح )برنامج التسوية(واحد مطروح أال وهو 

هو عليه، اآلن هو برنامج المقاومة، ال يكفي أن يبقى الموقف المصري من برنامج المقاومة على ما 
  ". يجب أن تكون الرعاية المصرية لكافة األطراف والبرامج بنفس السوية

  الدور التركي في المصالحة
بال شك أن دور : "، وقال"ال جديد"أنه " وفيما يتعلق بدور تركي في إنجاح المصالحة الفلسطينية؛ أكد 

ن، جعل تركيا مركزاً تركيا في أسطول الحرية وحديث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغا
، مشيراً إلى أن "لألحداث في الموضوع الفلسطيني، وهذه إضافة إيجابية للغاية في القضية الفلسطينية

الدور التركي مرحب به، وأي ملفات سيعمل بها مرحب به أيضاً، لكننا لسنا الطرف الوحيد الفاعل في "
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الجميع أن يكون موقفهم يخدم القضية الكلية هذه المسائل، فهناك محمود عباس واإلخوة في مصر، فعلى 
  ".وهي تحقيق المصالحة الفلسطينية والسعي نحو تحرير أرضنا ومقدساتنا

  21/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مصر اعتبرت ورقة التفاهمات المقدمة من حماس استفزازاً": المستقبل اللبنانية" .11
 إن" المستقبل"نية على صلة وثيقة بملف المصالحة لـقالت مصادر فلسطي:  احمد رمضان-رام اهللا 

المقدم من حماس والتوقيع عليه قبل التوقيع على الورقة " ورقة التفاهمات"مصر اعتبرت اقتراح 
 وإضعاف، لتخريب الورقة المصرية إقليمية وأخرىالمصرية استفزاز لمصر، بتحريض من دولة عربية 

 تسرب من بين أنحصوراً في ملف المصالحة ومعبر رفح بعد  يكون مأن الذي يكاد اإلقليميدورها 
 مشاركة احد فيها، وقد ردت أو، وبالتالي فهي ليست مستعدة للتفريط بورقة المصالحة شاليط ملف أيديها
 أبو على اقتراح تركي تشكيل لجنة من وزيري خارجية تركيا احمد داود اوغلو والمصري أسبوعينقبل 

 صيغ للتغلب وإيجاد بحث موضوع المصالحة إلعادةمن حركتي فتح وحماس الغيط وعضوين قياديين 
  .على مواضع الخالف بالرفض القاطع

 قيمة تذكر، أي أي اتفاق بين فتح وحماس من دون موافقة القاهرة سيكون بال أن هذه المصادر، وأضافت
 أهاليحكم الروابط التي تربط  على الوضع في قطاع غزة ، باألهمية التي لها تأثير بالغ األخيرة بوسع إذ

 تحيل أن مصر هي نافذة غزة على العالم، ويمكن أنالقطاع بمصر، وبحكم ديكتاتورية الجغرافيا، ذاك 
  . مجرد ورقة ال تساوي الحبر الذي كتبت فيهإلىأي اتفاق ال يحظى بمباركتها 

  21/6/2010المستقبل، بيروت، 
  

  وأحاديث حماس عنها خداع وتضليل.. ةبالقاهرإتمام عملية المصالحة لن يكون إال : فتح .12
 في تصريح له نشر بصحيفة الجمهورية المصرية فلمتحدث باسم فتح أحمد عسااأوضح :  وفا–رام اهللا 
 ، أن إتمام عملية المصالحة لن يكون إال بالقاهرة، والمدخل الوحيد للمصالحة وإنهاء االنقسام هو أمس

ءت نتيجة لجهود كبيرة قامت بها مصر التي كلفت من قبل الجامعة وثيقة المصالحة المصرية ألنها جا
العربية، الفتا إلى أن الورقة جاءت نتيجة لمفاوضات استمرت ألكثر من عام ما بين حركتي فتح وحماس 
بشكل مباشر برعاية مصرية وبين كافة الفصائل األخرى، وبالتالي الورقة المصرية هي الوحيدة 

  .الصالحة
 الوطني واإلجماع عساف بان قطاع غزة حسب قرارات الشرعية الدولية والعربية أكدخر وعلى صعيد آ

 وان هذا االحتالل يتحمل التبعات القانونية والسياسية يسرائيلاإلالفلسطيني ما زال واقعا تحت االحتالل 
  . للقطاعواإلنسانية

 قطاع إن" التي قال فيها  القدسلصحيفةوقال عساف ان تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار 
 الهادف يسرائيلاإل من مسؤولياته وتساوق مع المخطط يسرائيلاإل لالحتالل إعفاء " محرراأصبحغزة 
 أيام كاتس قبل يسرائيلاإل فصل الضفة عن غزة وتحميلها لمصر وما تصريحات وزير المواصالت إلى

  . دليل على ذلكإال يسرائيلاإلالتي فضحت المخطط 
 هي أين نسأل الزهار وحماس فإننا الزهار حول المقاومة بأباطيل فيما يتعلق أماف  عساوأضاف

 آالف الصواريخ والقذائف وأين فقط لتكسبوا منها الماليين والشرعية باإلعالممقاومتكم التي تتشدقون بها 
 انها بالطبع  فتح،أبناءوالبنادق التي ظهرت في انقالبكم الدموي عندما قتلتم بها مئات المناضلين من 

من خالل ممارسة القمع والقهر )  الظالميةاإلمارة(تستخدم اليوم فقط للحفاظ على نظامكم الدكتاتوري 
 يحاول االقتراب من الحزام االمني الذي أو النار على كل من هو غير حمساوي وإطالقوالتعذيب 
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 وهو حماس وفي ظل فرضتموه بينكم وبين االحتالل من خالل هدنة مجانية ومن طرف واحد فقط
  .استمرار االعتداءات االحتاللية اليومية

 كانت بانتظار وإنها الزهار هذه تؤكد مخطط حماس االنقالبي منذ زمن بعيد أقوال إن عساف وأضاف
 عن أحاديثهااللحظة المناسبة لالنقضاض على المشروع الوطني وان حماس ال تريد المصالحة وان كافة 

 من يرفض اآلن دخلنا العام الرابع على انقالب حماس وهي إننايل وخصوصا المصالحة هي خداع وتضل
  .التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية التي وقعت عليها حركة فتح

  21/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

  ال تتعارض مع تمسكه بحق العودةالفلسطيني الحياة الكريمة لالجئ : الرشق .13
 الفلسطينيينعودة الالجئين "سياسي لحماس، عزت الرشق، التأكيد على أن  جدد عضو المكتب ال:دمشق

 حق غير قابل للتصرف أو التنازل عنه، وال 1948إلى أرضهم وديارهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 
أن امتالك الالجئ الفلسطيني لمقومات الحياة الكريمة ال يتعارض مع تمسكه 'يسقط بالتقادم، مشدداً على 

  ." العودة ورفضه األكيد لمشاريع التوطينبحق
 20وقال الرشق في تصريح ليونايتد برس انترناشونال بمناسبة يوم الالجئ العالمي والذي يصادف اليوم 

إننا إذ نجدد التأكيد على تشبثنا بحق عودة الالجئين من أبناء شعبنا إلى أرضهم "يونيو / من شهر حزيران
كافة أشكال التوطين، ونؤكد على أن حق العودة هو حق فردي وجماعي وديارهم، فإننا نجدد رفضنا ل
  ."وهو ملك لألجيال الفلسطينية

قيام بعض األطراف الفلسطينية أو العربية بالتعاطي مع حلول تلغي أو تسوف حق "وأشار إلى إن 
فواً عن أبشع العودة، إنما هي تعرب عن تنكرها لحق من حقوقنا الوطنية، بل وأيضاً تمنح االحتالل ع

جريمة شهدها العالم خالل السبعين عاماً الماضية، جريمة اقتالع شعب من أرضه باستخدام كافة وسائل 
إلى تمكين الالجئ الفلسطيني من " تصريحه بدعوة الدول المضيفة الرشقوختم  ."القتل واإلرهاب

  ."الحصول على حقوقه المدنية واالجتماعية إلى أن يعود إلى وطنه
  21/6/2010 سما اإلخبارية، وكالة

  
  إذا كان عباس يرغب في زيارة غزة فعليه أن يرتب ذلك مع الحكومة الشرعية: زهريأبو  .14

أن حكومة غزة " قدس برس"أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ : غزة
الترتيب لزيارة محمود  ":لم تستلم حتى اآلن أي إخطار برغبة الرئيس محمود عباس بزيارة غزة، وقال

عباس إلى قطاع غزة ال يتم عبر وسائل اإلعالم، وإذا كان يريد زيارة غزة فعال فعليه أن يرتب ذلك مع 
  ".الحكومة الشرعية في غزة

على صعيد آخر؛ أكد أبو زهري أن معبر رفح مغلق من الناحية العملية، وأن الحديث عن أنه مفتوح ال 
معبر رفح من الناحية العملية مغلق وليس مفتوحاً، والحديث عن فتحه هو مجرد : "يتجاوز اإلعالم، وقال

كالم شكلي ال غير، ألنه مفتوح للحاالت اإلنسانية الطارئة وغير مسموح للمواطنين العاديين بعبوره، 
 ال ويوميا يعود مئات الفلسطينيين من المعبر ممن ال يسمح لهم بالمغادرة، كما أن المساعدات اإلنسانية

تصل عبر المعبر باستثناء المساعدات الصحية، ولذلك المعبر مفتوح شكال ومغلق عمليا، وبالتالي الزلنا 
  ".نطالب بفتح المعبر بشكل دائم

 يعني عمليا المطالبة بعودة االحتالل 2005واعتبر أبو زهري أن المطالبة بفتح معبر رفح وفق اتفاقية 
  فض أي ربط بين فتح المعبر وأي اتفاقيات مع االحتالل، ألن هذا نحن نر: "ي إلى غزة، وقالسرائيلاإل
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 ساعة، والدعوة 24المعبر هو معبر فلسطيني ـ مصري، وهو من الناحية الفلسطينية مفتوح على مدى 
  ".ي إلى القطاعسرائيل يعني الدعوة إلعادة االحتالل اإل2005إلعادة تطبيق اتفاقية 

  20/6/2010قدس برس، 
  

  فتح عزمت القيام بعمل عسكري ضد حماس قبيل الحسم العسكري بغزة: ني المصريالمحلل ها .15
اإلعالم الفلسطيني ودوره في تعميق "كشف المحلل السياسي هاني المصري خالل مؤتمر حول : رام اهللا

برام اهللا أن أركانا في حركة فتح أخبرته عزمها القيام بعملية ضد حماس في قطاع " االنقسام الفلسطيني
  .م2007زة قبيل الحسم العسكري بأشهر عام غ

، "وسنفرجيك فيهم"كانوا يقولون لي انتظر حتى شهر تموز أو أيلول : "وأضاف المصري خالل الندوة
 لفظ انقالب عسكري على ما إطالقوانتقد  ".لقد تغدت حماس بهم قبل أن يتعشو بها: "ويتابع قائال

، "حماس" بانقالب، والقيادة تفاوض إالن االنقالب ال يزول ، وقال إ"باالنقسام الجغرافي"حصل، وسماه 
  .على حد قوله" فهنالك تناقض بين االنقالب والتفاوض السياسي مع الطرف اآلخر

  21/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   وممتلكاتأموال على ما تبقى معها من تعيش مالية وأزمةفتح تعاني من : مقبول .16
بأن " القدس العربي" مقبول لـأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين  أكد: وليد عوض-رام اهللا 

  . مالية بسبب النقص الحاد في التبرعات والمساعدات المقدمة للحركةأزمةحركته تعاني من 
 وال غير إيرانما في احد بعطيها فلوس ال " المالية التي تعاني منها فتح قال مقبول األزمة أسبابوحول 
 انه ال توجد إلى، مشيرا " وممتلكاتأموالفتح عايشة على ما تبقى معها من "تابع مقبول قائال و". إيران

  .جهات خارجية تقدم دعما ماليا للحركة
 مالية الن الدعم الذي كان يوصل لفتح من زمان من الدول أزمةالحركة تعاني من " مقبول وأضاف

، مضيفا "ولم يعد يوجه لحركة فتح وهذا هو السببالعربية كله تحول للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير 
  ." الماليةاألزمةالدعم الذي كانت تأخذه فتح من الدول مباشرة حول للسلطة وهذا هو سبب "

 عام لم تقدم تقريرا ماليا حوالي مقبول بأن اللجنة المركزية للحركة التي مر على انتخابها وأوضح
 الخاصة واألموالتفصيلي الن هناك عملية حصر للممتلكات لم يقدم تقرير " وقال اآلنمفصال لغاية 

، رافضا " وممتلكات الحركة لم تنته لغاية اآلنأموالعملية حصر "، مضيفا "بالحركة حتى يتم تقديم تقرير
وبشأن الجهة التي  . المزيد من التفاصيل حول تلك القضية كونها ال تهم الصحافة على حد قولهإعطاء

  ."اللجنة المركزية والمجلس المالي"ر ممتلكات الحركة قال مقبول تعكف حاليا على حص
 الماضي ما زال آب مقبول بأن المجلس الثوري للحركة منذ عقد المؤتمر العام السادس في وأوضح

 االنتهاء من حصر إلمكانية موعد محدد إعطاءينتظر التقرير المالي من قبل اللجنة المركزية، رافضا 
 مقبول بأن اللجنة  وأوضح. بغية تقديم تقرير مالي من قبل اللجنة المركزيةموالهاوأممتلكات الحركة 

 الماضي ما زالت أغسطس/ المركزية للحركة التي انتخبت خالل المؤتمر العام السادس الذي عقد في أب
  .تحصي ممتلكات الحركة من اجل تقديم تقريرها المالي للحركة

  21/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  األردنح تنفي تعرض أحد قيادييها لمحاولة اغتيال في فت .17
نفى مفوض الساحات الخارجية في حركة فتح الدكتور جمال محيسن صحة أنباء ذكرت أن : عمان

وأكد محيسن في تصريح له . األردنيةهو أحد قياديي فتح في الساحة ) ابو العارف(المدعو محمد خليفة 
تصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وقوع محاولة اغتيال  واالاإلعالمنفي وزير الدولة لشؤون 
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 واالستقرار األمنوشدد محيسن على حرص فتح على المحافظة على ". القيادي الفتحاوي المفترض"لـ
  ".التصرفات الالمسؤولة التي يحاول البعض إثارتها"، بعيدا عن األردنالذي يتمتع به 

  21/6/2010الدستور، عمان، 
  

  ار إبعاد نواب القدس إجراميقر: البردويل .18
وصف الدكتور صالح البردويل القيادي في حماس، قرار المحكمة الصهيونية بالمصادقة على : غزة

وقال  .إبعاد النواب المقدسيين باإلجرامي والعنصري، مؤكداً عدم االعتراف بشرعية القرار الصهيوني
هذا القرار يؤكد تورط : نسخةً منه" لإلعالمالمركز الفلسطيني "تلقى ) 6-20(في تصريحٍ اليوم األحد 

، مضيفاً أن مثل هذا التوجه يعنى أن هناك غطاء "الكيان في معاداة كل القوانين والقيم اإلنسانية والدولية
واتهم سلطة فتح  بالتواطؤ على النواب المقدسيين والتعاون والتنسيق مع االحتالل، مما  .ودعماً أمريكياً

  .لى االستفراد بالنواب اإلسالميين في القدس وعلى األحرار والشرفاءيساعد االحتالل ع
  20/6/2010قدس برس، 

  
   إبعاد نواب القدس يأتي في سياق الحرب على المدينةقرار: الجهاد .19

المتعلق  يسرائيلقرار سلطات االحتالل اإل اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: القدس المحتلة
يأتي في سياق الحرب على المواطنين بهدف إفراغ المدينة المقدسة " سيين عن مدينتهمبإبعاد النواب المقد

  ".من سكانها
استكمال لسياسات "الحركة على لسان أحد قيادييها في مدينة القدس المحتلة على أن القرار هو ت وشدد

العنصرية الصهيونية الصمود في وجه السياسات "إلى  أهالي القدس ، داعياً"هدم المنازل في وادي سلوان
وانتقد القيادي ف مواقف  ".التي تغذيها العقيدة المتطرفة والمعادية للوجود العربي واإلسالمي في القدس

ضعف "، مشيراً إلى "باإلعالمية فقط"السلطة الفلسطينية إزاء ما يجري في القدس، واصفا هذه المواقف 
تباطؤ العرب وعجزهم " ، مستهجناً في الوقت ذاته"ةالدعم الحقيقي لصمود المقدسيين في المدينة المحتل

  ".عن اتخاذ أي جهد حقيقي لكبح جماح التوغل الصهيوني واليهودي ضد المقدسيين والمقدسات
  20/6/2010قدس برس، 

  
  ية للسفن اللبنانية مقدمة لجريمة جديدةسرائيلالتهديدات اإل": الديمقراطية" .20

ة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التهديدات دان طالل أبو ظريفة عضو اللجن:  كونا
، معتبراً تلك التهديدات مقدمة لجريمة "ناجي العلي"و" مريم"ية لسفينتي كسر الحصار اللبنانيتين سرائيلاإل

ية جديدة، على غرار الجريمة البشعة ضد سفن أسطول الحرية، وتمثل استهتاراً وتحدياً للمجتمع إسرائيل
  .الدولي

ية الرافضة لقدوم أي سفن لكسر سرائيلوطالب أبو ظريفة األمم المتحدة بعدم االستجابة للمطالب اإل
الحصار، وبرفض تشكيل لجنة تقصي حقائق بدالً من لجنة تحقيق دولية محايدة للوقوف على الجريمة 

تالية ضد الشعب ية، لوقف جرائمها المتسرائيلالنكراء بحق أسطول الحرية، لتشكل رادعا للحكومة اإل
  . الفلسطيني

  21/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  غزةإلى " دنيمذات االستخدام ال"السلع   توافق على دخوليةسرائيلاإلالحكومة  . 21
السلع ذات االستخدام "ية، أمس، موافقتها على دخول كل سرائيلأعلنت الحكومة اإل": األيام "-القدس 

  .ل منع دخول السلع التي يمكن استخدامها ألغراض عسكريةإلى قطاع غزة، بينما ستواص" دنيمال
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، أمس، قراراً من ستة بنود فيما يخص "األيام"ي في بيان وصل سرائيلوأعلن مكتب رئيس الوزراء اإل
سموح بدخولها إلى غزة والتي مواد غير المنشر قائمة من ال"فروض على غزة أهمها متسهيل الحصار ال

وسوف . زدوجمواد اإلشكالية ذات االستخدام المد الحربي، بما في ذلك التقتصر على األسلحة والعتا
تمكين وتوسيع تدفق مواد البناء "و" درجة في هذه القائمة بالدخول إلى غزةميسمح لجميع البنود غير ال

رافق مدارس والمال(صادق عليها من قبل السلطة الفلسطينية مشاريع المزدوج للمذات االستخدام ال
  ".التي هي تحت إشراف دولي ومشاريع اإلسكان) ياه والصرف الصحي، إلخمالالصحية و

صغرة وتحت موكان جرى اإلعالن عن هذه الخطوات في أعقاب سلسلة اجتماعات للحكومة األمنية ال
  .جتمع الدوليمضغط من قبل ال

وقت نفسه تحرير في السعي للحفاظ على إبعاد األسلحة وعتاد الحرب عن قطاع غزة وفي ال: وقال البيان
 قررت تنفيذ الخطوات اآلتية في إسرائيلدنية إلى غزة، فإن حكومة مالنظام الذي بموجبه تدخل السلع ال

  :أسرع وقت ممكن
سموح بدخولها إلى غزة والتي تقتصر على األسلحة والعتاد مواد غير المأوالً ــ نشر قائمة من ال

درجة في موسوف يسمح لجميع البنود غير ال. زدوجمام الالحربي، بما في ذلك مواد إشكالية ذات االستخد
  .هذه القائمة بالدخول إلى غزة

صادق عليها من قبل مشاريع المزدوج للمثانياً ــ تمكين وتوسيع تدفق مواد البناء ذات االستخدام ال
اف التي هي تحت إشر) ياه والصرف الصحي، إلخمرافق الصحية والمدارس والمال(السلطة الفلسطينية 

 تنوي تسريع إسرائيل. تحدة في خان يونس مدولي، ومشاريع اإلسكان مثل مشروع إسكان األمم ال
  .قبولةمشاريع وفقاً لآلليات واإلجراءات الموافقة على تلك المال

عابر البرية القائمة، وبالتالي تمكين مرور أكبر قدر من البضائع عبر مثالثاً ــ توسيع العمليات في ال
  .توسع في النشاط االقتصاديعابر والمال

خاوف األمنية، سيتم معابر البرية القائمة، وعندما يتم التصدي تماماً للمرابعاً ــ تعزيز كبير لقدرة ال
  .فتح معابر برية إضافية

خامساً ــ تبسيط سياسة السماح بدخول وخروج األشخاص ألسباب إنسانية وطبية والعاملين في 
 سوف إسرائيلا تتحسن الظروف، فإن مكل. يةسرائيلي تعترف بها الحكومة اإلمنظمات اإلغاثة الدولية الت

  .تنظر في سبل إضافية لتسهيل حركة األشخاص من وإلى قطاع غزة
تجهة إلى قطاع غزة عبر م تسهيل عملية التفتيش السريع وتسليم البضائع الإسرائيلسادساً ــ ستواصل 

  .ميناء أسدود
اون والتنسيق مع شركائها الدوليين واإلقليميين في تنفيذ هذه السياسة،  ترحب بالتعإسرائيل: "وأضاف

سيتم الحفاظ على النظام األمني : "وأضاف" وستواصل البحث معهم في سبل إضافية لتعزيز هذه السياسة
تحدة واالتحاد األوروبي م من جديد أنه جنباً إلى جنب مع الواليات الإسرائيلوتؤكد . الحالي لقطاع غزة

جتمع الدولي أن يصر على التقيد الصارم مويجب على ال. يرها، فإنها تعتبر حماس منظمة إرهابيةوغ
لقد استولت حماس على قطاع غزة وحولته إلى منطقة معادية وتعد . بمبادئ اللجنة الرباعية بشأن حماس

  ". ومواطنيهاإسرائيلمن خالله وتنفذ هجمات ضد 
واد مواد الحربية والمي منع تدفق اإلرهابيين واألسلحة والائيلسرسوف تواصل قوات الجيش اإل: وتابع

زدوج التي تعزز القدرة العسكرية لحركة حماس والجماعات اإلرهابية األخرى في مذات االستخدام ال
واد مجتمع الدولي لوقف عمليات تهريب األسلحة والم تدعو الإسرائيل. غزة، من وإلى قطاع غزة

  .غزةستخدمة في الحرب إلى مال
  21/6/2010، األيام، رام اهللا

   يعني منح الشرعية للقاعدة وحماس وحزب اهللا وإيران"إسرائيل"نزع شرعية : زبيري .22
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ي شمعون بيريس قوله في سرائيلية عن الرئيس اإلإسرائيلنقلت وسائل إعالم : تل أبيب ـ يو بي آي
 إسرائيلالقيام بنزع الشرعية عن 'دس إن افتتاح االجتماع السنوي للهيئة العامة للوكالة اليهودية في الق

يعني منح الشرعية مباشرة أو بصورة غير مباشرة لمنظمات الشر مثل القاعدة وحماس وحزب اهللا 
ومؤيديهم المعلنين وغير المعلنين ولألنظمة الديكتاتورية التي تقتل وتعتقل مواطنيها من دون حساب ومن 

 في عزلة دولية إسرائيلونفى بيريس وجود  .منية إلى إيران، في إشارة ض'دون احترام كرامة اإلنسان
ربما يشعر قسم منا أنهم وحيدون 'بسبب امتناعها عن الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين، معتبرا أنه 

أوباما يقول ) األمريكي باراك(أكثر من السابق، لكن الحقيقة هي أننا لسنا وحدنا، وأنا مقتنع بأن الرئيس 
  .' هو األفضلية العليا بالنسبة للواليات المتحدةإسرائيلمن ويقصد أن أ

، في إشارة 'إذا اتجهت غزة إلى السالم فإنه سيتحقق السالم ولن تكون هناك حاجة إلى القوافل'وقال إنه 
  .إلى قوافل سفن كسر الحصار على غزة

زة والضفة الغربية انني مؤمن أن أوروبا بتجربتها وحكمتها ستتوجه إلى المسؤولين في غ'وأضاف 
  .'وستقول لهم إن السالم بواسطة المفاوضات أفضل من إطالق النار

ي في القطاع ولذلك فإننا لم نفهم في حينه وال نفهم إسرائيللقد انسحبنا من غزة كلها ولم يبق أي 'وقال 
ى مواطني اآلن أيضا لماذا، بعدما أخلينا غزة، يطلق هؤالء الذين يسيطرون فيها آالف الصواريخ عل

  .'، ما هو السبب؟ وما هو الهدف؟إسرائيل
السؤال ما يزال بدون رد اليوم ايضا، وهل ستوافق غزة على السالم والمفاوضات بدال 'وتابع بيريس أن 

  .'من ذلك؟
إذا ندد قادة غزة باإلرهاب وتوقفوا عن حفر األنفاق وإطالق الصواريخ وتوقفوا عن محاولة 'واضاف أنه 

غلعاد شليط الذي تم اختطافه من ) الجندي األسير في القطاع(يين وأفرجوا عن إسرائيلخطف مواطنين 
  ."'ية فإنه لن تكون هناك حاجة إلغالق أو أي نوع من الحصارإسرائيلأرض 

  21/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  "أسطول الحرية "باراك في واشنطن للتحريض على إيران ومنع التحقيق الدولي في مجزرة .23
أيهود باراك، الليلة قبل الماضية، إلى واشنطن وقالت وسائل " يسرائيلاإل"توجه وزير الحرب : االتوك

، أمس، إنه سيلتقي عدداً من المسؤولين األمريكيين وسيمهد لزيارة رئيس الوزراء "يةإسرائيل"إعالم 
  .تموز المقبل / يوليو6بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في 

باراك سيلتقي وزيرة الخارجية هيالري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس وقالت إذاعة الجيش إن 
  .ورئيس أركان الجيوش األمريكية المشتركة مايكل مولن ومستشار األمن القومي جيمس جونز 

وسيشارك في مؤتمر األممية االشتراكية وسيلتقي في نيويورك األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، 
  .دة دول مختلفة وأعضاء لجان في مجلس النواب األمريكي كما سيلتقي قا

وسيبحث خالل لقاءاته مجموعة من المواضيع بينها البرنامج النووي اإليراني والمفاوضات غير 
وسيطالب كي مون بعدم تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة  " .إسرائيل"المباشرة بين الفلسطينيين و
  .شكلت لجنة تقصي حقائق يشارك فيها مراقبان أجنبيان " ئيلإسرا"أسطول الحرية، بادعاء أن 

  21/6/2010، الخليج، الشارقة
  
  
  
  

  " الحريةأسطول "مجزرة"ي يتسبب بـإسرائيلفشٌل استخباراتي : يةسرائيلاإلذاعة اإل .24
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 ية إن التحقيق الذي أجراه جيش االحتالل بشأن هجوم الوحدة البحريةسرائيل قالت اإلذاعة اإل:رام اهللا
على أسطول الحرية يشير إلى أن جنود الوحدة قد تصرفوا بشكل صحيح في الوضع الذي ” 13شييطت “

  .نشأ لحظة الهجوم
وفي الوقت نفسه يشير إلى نواقص في االستعدادات لتنفيذ العملية، وخاصة في المجال االستخباري 

كون في الحملة جنود الوحدة البحرية، واستخدام القوة، كما أنه لم يأخذ بالحسبان إمكانية أن يهاجم المشار
  .بحسب تقرير التحقيق

ي قوله إن الجنود لم يتوقعوا ما حصل، إال أنهم تصرفوا بشكل صحيح إسرائيلونقل عن مصدر عسكري 
  .في الوضع الذي نشأ، على حد قوله

استعداد “رية بشأن كما قالت اإلذاعة إن جنود الوحدة البحرية تساءلوا لماذا لم يكن لديهم معلومات استخبا
  .”يينسرائيلمشاركين في الحملة للهجوم بشكل جماعي على الجنود اإل

وخلص التقرير إلى أنه كان يجب استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل السيطرة 
  .”مرمرة“على سفينة 

تدريبات ” 7رياح السماء ”ميت بـتجدر اإلشارة إلى أنه قد سبق عملية االستيالء على السفينة، والتي س
  .استمرت مدة شهر، تدرب خاللها جنود الوحدة على االستيالء على سفينة كبيرة

وأضاف التقرير أنه . ”بلعين“وبحسب التقرير فإن جنود الوحدة البحرية قد تم إعدادهم لمقاومة بطريقة 
تنفيذها، لم يشدد أكثر من الالزم على إذا ما كان اإلعداد النفسي للعملية، قبل “سيكون هناك حاجة لفحص 

  .”سيناريو أسهل
ية، شارك في العملية، إن الفجوة األساسية كانت في االستعدادات سرائيلوقال ضابط كبير في البحرية اإل

وادعى أن الحديث . والمعلومات االستخبارية، وأنه لم يكن يعرف أن جنود البحرية سيواجهون العشرات
 .” بالنظام حصل فيها تدهور، وإنما عن عملية مخطط لهاليس عن عملية إخالل“

  21/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الستيالء على السفن المتوجهة إلى غزةعلى عملية ا" 8رياح السماء "تطلق اسم " إسرائيل" .25
، عبدالرؤوف أرناؤوط  عن مراسلها من رام اهللا 21/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،ذكرت 

بدأت تحركا سياسيا في محاولة لمنع تسيير سفن مساعدات إنسانية من لبنان وإيران إلى  إسرائيلن أ
  ".8رياح السماء "ي على عملية االستيالء على السفن اسم سرائيلوأطلق الجيش اإل. قطاع غزة

حالة  وضعت في إسرائيلسالح البحرية وأجهزة االستخبارات في "ية إن إسرائيلوقالت مصادر أمنية 
التأهب القصوى واستكملت االستعدادات للتصدي للسفن التي تنوي االنطالق من لبنان وإيران قريبا 

تم إصدار أمر "باتجاه قطاع غزة في إطار المساعي لكسر الحصار المفروض عليه ، مشيرة إلى أنه 
وير البحر، وأفراد الصاعقة إلى مغا العمليات الخاص بعملية االستيالء المحتملة على السفينتين اللبنانيتين،

ي سرائيليوم الجمعة بحضور قائد البحرية اإل) عتليت(البحرية في قاعدة وحدة الكماندوز البحري في 
  "إليعازر ماروم 

وأضافت المصادر ذاتها أن سالح البحرية استكمل استخالص العبر من عملية السيطرة على قافلة السفن 
منوهة "للسفن المنطلقة من لبنان وإيران بأن تقترب من شواطئ غزة ولن يسمح "أسطول الحرية"السابقة 

يستدل من التحقيق الذي أجرته وحدة الكوماندوز البحري في عملية السيطرة على سفينة " إلى أنه 
التركية أنها كانت هناك عيوب خالل االستعدادات التي أجريت تمهيدا لتنفيذ هذه العملية وخاصة " مرمرة"

  ".ستخبارات، إضافة إلى بعض النواقص في طريقة تنفيذ العملية نفسهافي مجال اال
عن مراسلها من رام اهللا احمد رمضان ووكاالت، أن  21/6/2010، المستقبل، بيروتوأضافت 
ي والدولي لتكرار سرائيل بدأت في تهيئة الرأي العام اإلإسرائيلأفادت أن  "يديعوت أحرونوت"صحيفة 
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، وأكدت في رسالة لألمين العام لألمم "مرمرة"وعلى سفينة " أسطول الحرية"سيناريو العدوان على 
   .المتحدة أنها ستوقف السفن عبر الوسائل المتاحة لها

وتمهيداً العتداء محتمل على السفن، نقلت الصحيفة تصريحات لرجل األعمال الفلسطيني ياسر قشلق أحد 
يين الى مغادرة فلسطين واصفاً اياهم سرائيلودعوته اإل" نارالم"القائمين والممولين للسفن اللبنانية لقناة 

وأبرزت الصحيفة تصريحات قشلق ومشاركين آخرين في السفن لتصويرهم كمتطرفين  .بحثاالت أوروبا
   .وإرهابيين وليس نشطاء سالم

 لكسر  قوافل8 إسرائيلية أن تواجه سرائيلوفي سياق متصل، قّدر تقرير داخلي في وزارة الخارجية اإل
  . سفينة20الحصار المفروض على القطاع خالل األشهر القليلة المقبلة تشمل 

  
   تبني اكبر مصنع في العالم لتحلية مياه البحر"إسرائيل" .26

ية وافقت امس على بناء اكبر مصنع في سرائيل أفاد بيان رسمي بأن الحكومة اإل: أ ف ب -القدس  
ويندرج بناء هذا المصنع المقرر اقامته في .  من مياه الشربالعالم لتحلية مياه البحر لتلبية حاجاتها

سوريك في منطقة ريشون لتسيون وبلماهيم جنوب تل ابيب، في اطار خطة تستمر سنوات وتقضي بأن 
  .إسرائيل في المئة من مياه الشرب المستهلكة في 40يؤمن البحر 

 مليون متر مكعب في 300اية نحو واوضحت االذاعة انه يفترض ان ينتج مصنع سوريك وحده في النه
ونقل البيان عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو . 2013 مليون متر مكعب ابتداء من 150السنة، منها 

ثمة عجز سنوي بمئات ماليين االمتار المكعبة بين حاجاتنا «: قوله خالل االجتماع االسبوعي للحكومة
  .»العجزومواردنا المائية، وهذا المصنع سيسهم في سد 

ان االستهالك » فرانس برس«وكان الناطق باسم مصلحة المياه اوري شور قال رداً على اسئلة وكالة 
 مليون متر مكعب، وتستخدم الزراعة والصناعة على 700 يبلغ إسرائيلالمنزلي لمياه الشرب في 

  . مليون متر مكعب من المياه المعالجة100 مليونا و450التوالي 
 مليون متر مكعب في الخضيرة 127ى موجودة لتحلية مياه البحر على التوالي وتنتج مصانع اخر

وسيحصل .  مليون متر مكعب في بلماهيم45، و)جنوب( مليون متر مكعب في عسقالن 120، و)شمال(
من جهة اخرى على موافقة الحكومة بالتشاور مع منظمات الدفاع عن البيئة ) جنوب(مصنع في اشدود 
 من خفض إسرائيلويفترض ان يمكن التشغيل التدريجي لهذه الشبكة من المصانع، . والصحة العامة

  .اعتمادها بشكل كبير على موارد المياه الجوفية ونهر االردن وبحيرة طبرية
  21/6/2011، الحياة، لندن

  
   ضباط نازيينثالثة تطالب مصر بالتعاون لكشف مصير "إسرائيل" .27

ي في القاهرة سرائيلأن السفير اإل' الجريدة'فيعة المستوى لـكشفت مصادر ر:  عماد فواز-القاهرة 
 مايو الماضي، يستنكر فيها 30إسحاق ليفانون تقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية في 

مجرمي العهد النازي في حق اليهود 'ية معنية بمالحقة إسرائيلعدم تعاون السلطات المصرية مع مراكز 
  .'العالمية الثانيةالعزل إبان الحرب 

ية دأبت على تذكير السلطات المصرية بهذا الشأن، لكن أحداً سرائيلوأشارت المذكرة إلى أن السلطات اإل
ولفتت المذكرة إلى أن السلطات المصرية لم تتعاون أيضاً في تسليم جثة . لم يجبها بإجابات شافية

 الذي تم اكتشاف وفاته في مصر أول فبراير ،'طبيب الموت'الضابط النازي إيربرت هايم المعروف باسم 
  .2009عام 
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ية تهيب بالسلطات سرائيلالسلطات اإل'وجاء في المذكرة، التي تسلمتها وزارة الخارجية المصرية، أن 
المصرية المعنية التعاون مع سفارتها في القاهرة، لتعقب آثار المطلوبين النازيين الهاربين، طبقاً لمذكرة 

 عن مركز سيمون فيزنهالت لتعقب النازيين الهاربين، ووحدة شركة بادن فوبيمبيرغ التي التتبع الصادرة
  .'تجري التحقيقات بشأن جرائم العهد النازي، ومعهد ديفيد إس وايمان لدراسة الهولوكوست

دة ية صوراً فوتوغرافية للمطلوبين الثالثة الذين يعتقد وجودهم في مصر، للمساعسرائيلوقدمت السفارة اإل
، ومعلومات مفصلة عن 1960، مع كشف مفصل لتحركاتهم قبل عام 'أحياء أو أمواتاً'في الوصول إليهم 

  .إبان الحرب العالمية قبل ستين عاماً' جرائمهم في حق اليهود العزل'
  21/6/2010، الجريدة، الكويت

  
  "مريم"تل أبيب تحثّ بابا الفاتيكان على منع راهبات من المشاركة في سفينة  .28

ية طلبت من بابا الفاتيكان بنديك السادس سرائيلأفادت مصادر صحفية عبرية بأن السلطات اإل: الناصرة
اللبنانية المحملة بالمساعدات اإلنسانية واألدوية باتجاه قطاع " مريم"عشر للمساهمة في منع انطالق سفينة 

وأفادت صحيفة  .ينة النسائيةغزة، عبر اإليعاز بعدم مشاركة راهبات يرغبن في االنضمام إلى السف
ية كانت قد توجهت سرائيل، أن السلطات اإل)20/6(العبرية، في عددها الصادر اليوم األحد / هآرتس/

اللبنانية، بعدم " مريم"إلى دولة الفاتيكان، وطالبتها باإليعاز إلى عشرات الراهبات المشاركات في سفينة 
  .حلة السفن المتوقّع انطالقها قريباًاالنضمام إليها والعكوف عن المشاركة في ر

ية سرائيلوفي السياق ذاته؛ فقد أشارت الصحيفة إلى جهود دبلوماسية واسعة النطاق، تمارسها الحكومة اإل
على الصعيد الدولي في مسعى للضغط على نظيرتها اللبنانية ومنع انطالق رحلة السفن البحرية من 

  .شواطئها باتجاه غزة
  20/6/2010قدس برس، 

  
  "مهرجان األنوار اليهودي"عرض صور للهيكل المزعوم على أسوار األقصى خالل االحتفال بـ .29

انتهى ما يسمى بمهرجان األنوار اليهودي، واختتمت شركات ومؤسسات يهودية متطرفة : عهود محسن
أسوار وبوابات البلدة القديمة وبدعمٍ كامل من سلطات االحتالل احتفاالتها الصاخبة، والتي استباحت فيها 

من مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك ومعالم المدينة المقدسة من خالل تحويلها وتحويل 
جدرانها وبواباتها لشاشات عرضٍ ومسارح في مسارٍ منظم طاف معظم أحياء وشوارع القدس العتيقة، 

  . وتغيير معالمها العربية اإلسالميةفي إطار مخططات وأساليب االحتالل لتهويد المدينة 
وأشارت وسائل إعالم االحتالل أن المهرجان أقيم بالتنسيق بين رئاسة وزراء االحتالل ووزارة المالية 

، والشركة الحكومية للسياحة وسلطة اآلثار "سلطة تطوير القدس"والسياحة وبلدية االحتالل في القدس و
تاً عرض صور للشمعدان اليهودي على أسوار القدس، كما وكان الف .وشركة الكهرباء الصهيونية

  .عرضت على أسوار المسجد األقصى الجنوبية صور للهيكل المزعوم
بأن آالت ضخمة تقوم بتسليط اإلضاءات بأشكاٍل متعددة ولعدة ساعات على السور الجنوبي : "وقال شهود

بة الصخرة المشرفة، وذلك في إطار للمسجد األقصى والقصور األموية وعلى مرافق المسجد، وخاصة ق
احتفاالت باتت بشكٍل موسمي لمناسبة أعياد ومناسبات يهودية يتم خاللها تسليط اإلضاءات الهائلة جداً 
على أبرز معالم مدينة القدس المحتلة واالدعاء بأنها من التراث اليهودي، وفي مقدمة ذلك المسجد 

  ".جبل الهيكل"األقصى على اعتباره 
ت نشرة خاصة للمهرجان باللغتين العبرية واإلنجليزية تظهر أسماء بعض األماكن وقد استبدلت ووزع

الشارع الرئيسي في سلوان، جبل "، شارع مدينة داود "شارع الواد"بأسماء عبرية مثل شارع هاجاي 
  ".مغارة سليمان"، ومغارة صدقياهو "حارة الشرف"، الحي اليهودي "المسجد األقصى"الهيكل 
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هذه " السبيل"دوره اعتبر رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى ناجح بكيرات في حديث لـب
االحتفاالت والمهرجانات الصهيونية جزءاً من تهويد التاريخ والحضارة العربية اإلسالمية المقدسية التي 

  .تعبق في جنبات المدينة وأحيائها، لطمس وتغيير معالمها والواقع المعيش فيها
  21/6/2010، يل، عّمانالسب

  
  لدعم التعليم ة يغلق جمعية مقدسييسرائيلاإلاالحتالل  .30

، أمراً بإغالق 20/6/2010ي، األحد سرائيلأصدرت سلطات االحتالل اإل:  محمد القيق-القدس المحتلة 
الشيخ وأكد عضو الهيئة اإلدارية للجمعية . الخيرية لدعم التعليم في مدينة القدس المحتلة" إيالف"جمعية 

ي لمبنى الجمعية، ظهر األحد، وسلموا سرائيلناجح بكيرات اقتحام قوات االحتالل وعناصر المخابرات اإل
إن ": فلسطين أون الين"وقال بكيرات لـ. العاملين فيها قرارا باإلغالق لمدة شهر قابل للتجديد لمدة عام

وأضاف ". هو سياسي وليس مهنياموقع من قائد شرطة االحتالل في إشارة إلى أن اإلغالق "القرار 
إن إدارة الجمعية ستتحرك قضائياً لوقف القرار الجائر، والذي يهدد مستقبل عشرات الطلبة :" بكيرات

  ".ممن ينتمون لها تربوياً وعلمياً األمر الذي سيعطل حياتهم األكاديمية
  20/6/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  هوديثير غضب متطرفين ي" صفد "مسجدترميم  .31

، لمسجد قديم 48أثارت أعمال ترميم، تقوم بها الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة سنة : الناصرة
 عاماً، حفيظة المتطرفين اليهود 62مهجور في مدينة صفد المحتلة، ُأرغم الفلسطينيون على هجره منذ 

 مدينة صفد توجهوا إلى وقالت مصادر إعالمية عبرية إن عدداً من المتطرفين اليهود في .في المدينة
: ونقلت المصادر عن أحد السكان اليهود قوله. البلدية لالحتجاج على أعمال الترميم وللمطالبة بوقفها

سينتهي هذا بحرب، إذ ليس من المعقول مطالبة البلدية لهم بالعودة إلى المدينة من الباب األمامي، وليس "
  .، على حد تعبيره" ينتهي هذا بترميم فقط، ولنإسرائيلسراً ما يفكر به الشيخ صالح ضد 

  19/6/2010قدس برس، 
  

  فنانون أجانب يتقدمون المسيرة االحتجاجية في القدس .32
قاد المغني االيرلندي تومي ساندز تظاهرة في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة : السبيل

 عن رفضهم لسياسات االحتالل في شارك فيها عشرات الشبان المقدسيين والمتضامنين األجانب للتعبير
" يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة ". فوفوزيال"مدينة القدس المحتلة مستخدمين األبواق اإلفريقية الشهيرة 

توجهوا نحو نقطة عسكرية لالحتالل، " ساندز" متظاهر فلسطيني يتقدمهم المغني 300العبرية إن نحو 
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين . تهم األسبوعيةخالل تظاهر" فوفوزيال"ونفخوا في أبواق الـ

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن . لن تقتلوا أو تسرقوا حي الشيخ جراح"حملوا الفتات كُتب عليها 
  .ترافقه ابنته أنشد أغاني شعبية للتعبير عن السالم ورفض االحتالل" ساندز"المطرب 

ب بإخراج المستوطنين اليهود من المنازل الفلسطينية التي ورفع المتظاهرون الفتات بلغات متعددة تطال
  .تم االستيالء عليها من أصحابها الفلسطينيين بقوة السالح

  21/6/2010، السبيل، عّمان
  

   خالل عشرين يوماً من فتح معبر رفحفلسطيني ألف 14عبور  .33
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الحدودي مع قطاع غزة تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح :  سمير حمتو ووكاالت األنباء-غزة 
لليوم العشرين على التوالي في االتجاهين، وذلك ألول مرة في تاريخ فتح المعبر البرى ومنذ سيطرة 

  . حماس على السلطة في القطاع
 ألف فلسطيني من الجانبين 14وأشار مصدر أمني مصري مسؤول من معبر رفح إلى عبور أكثر من 

مختلفة منها انتهاء صالحية التأشيرات والتزوير في التحويالت  فلسطينيا ألسباب 1820وإعادة حوالي 
وأضاف المصدر أنه تم إدخال . المرضية للمستشفيات المصرية في القاهرة وفي مستشفيات خارج مصر

  .المئات من األطنان من األدوية والمواد الغذائية
  21/6/2010الدستور، عّمان، 

  
  عن غزة تطالب األمم المتحدة بحماية سفن المساعداتالفلسطينية الدولية لفك الحصار  الحملة .34

ي األمين العام لألمم المتحدة بان سرائيلطالبت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار اإل: QNA -غزة 
كي مون ومجلس األمن الدولي بالعمل بكافة الوسائل الالزمة من أجل حماية سفن فك الحصار، والضغط 

  . االعتداء عليها، وتمكينها من الوصول إلى قطاع غزةعلى دولة االحتالل بعدم
كما طالبت الحملة في بيان لها أمس بان كي مون والمجتمع الدولي بضرورة تكثيف الضغط من أجل 
اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل والذي يمثل شكالً 

كدت الحملة رفضها المطلق ألية مبادرات من شأنها شرعنة وأ. بشعاً من أشكال العقاب الجماعي
الحصار وتجميله وتتعامل مع الحصار ببعده اإلنساني فقط والتي يستغلها االحتالل في اإلمعان بعزل 
قطاع غزة عن العالم، وفصله عن الضفة الغربية والقدس، وتنفيذ مخططاته للنيل من المشروع الوطني 

  .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسفي التخلص من االحتالل و
  21/6/2010العرب، الدوحة، 

  
   ومتضامنون أجانب يطالبون بإعادة فتح معابر غزةفلسطينيون .35

طالب أمس عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب في اعتصام نظمته اللجنة :  حامد جاد-غزة 
ر شرق مدينة غزة بفتح كافة المعابر ورفع المشاركون في الشعبية لمواجهة الحصار قبالة معبر المنطا

االعتصام العلم الفلسطيني والفتات كتب عليها باللغتين العربية واإلنجليزية شعارات ضد الحصار، 
  .ورددوا هتافات طالبت بفتح المعابر وإنهاء اإلغالق

غالق المعبر يدحض مزاعم واعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إ
 شاحنة يومياً من 800االحتالل بتخفيف الحصار، الفتا إلى أن معبر المنطار كان يدخل قبل الحصار 

وقال الخضري في . ية بوجود تسهيالتسرائيلبضائع وسلع مختلفة، لكنه اليوم مغلق رغم الدعاية اإل
خطير سواء على الجوانب الصحية والبيئية ماذا ينتظر العالم أكثر من ذلك فواقع غزة "مؤتمر صحافي 

وأكد أن الحصار لن ينتهي إال بتحقق أربعة مطالب؛ تتمثل في فتح كافة معابر ". واإلنسانية واالجتماعية
غزة بشكل كامل، والسماح بتدفق كل السلع من دون استثناء بما فيها المواد الخام الالزمة لتشغيل 

إلى جانب فتح الممر اآلمن بين غزة والضفة الغربية لتنقل األفراد المصانع واإلسمنت وأغراض البناء، 
  .وافتتاح الممر المائي بِإشراف أوروبي

  21/6/2010الغد، عّمان، 
  
  
  

  وزيراً ألمانياً من دخول قطاع غزة" إسرائيل" الدولية لفك الحصار تستنكر منع الفلسطينيةالحملة  .36
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فك الحصار عن قطاع غزة في شبكة المنظمات األهلية بشدة استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية ل: غزة
منع وزير التنمية والتعاون الدولي األلماني ديرك نيبل وسبعة من أعضاء لجنة التعاون " إسرائيل"قرار 

اتفاقية " "إسرائيل"الدولي في البرلمان األلماني من الدخول إلى قطاع غزة، واعتبرته إمعاناً في انتهاك 
ة والقانون الدولي اإلنساني وتشديد الحصار المفروض على القطاع وعزله عن العالم جنيف الرابع

ي على قطاعات الشعب سرائيلالخارجي والتغطية على التداعيات الخطيرة للعدوان والحصار اإل
  ".الفلسطيني

  21/6/2010الحياة، لندن، 
  

   نسائية في فلسطينإذاعةإطالق  .37
ية، أمس، إطالق إذاعة فلسطينية خاصة بقضايا النساء، وتشغل النساء أعلن في رام اهللا في الضفة الغرب

ميسون عودة في مؤتمر صحافي خصص " نساء إف إم"وقالت مديرة إذاعة . المراكز الرئيسية فيها
لإلعالن عن انطالق اإلذاعة، إن العاملين في الطاقم الرئيسي لإلذاعة هم من النساء، لكن هناك رجال 

 وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب إن المحطة ستسلط الضوء على قضايا وقالت. في الطاقم
  " .وتحديداً العنف الذي تتعرض له النساء في المجتمع الفلسطيني"المرأة المجتمعية 

  21/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  فتح مؤهلة أكثر من حماس لقيادة الفلسطينيين": فافو "لمؤسسةاستطالع  .38
النرويجية للدراسات واألبحاث في كل " فافو"أفاد استطالع رأي أجرته مؤسسة : ادر فارس عبد الق-غزة

من الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تناول القضايا السياسية البارزة وتوجهات وميول الجمهور 
د، الفلسطيني، أن الفلسطينيين منقسمون في آرائهم حول موضوع إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واح

وأشار . كما أظهر أن الفلسطينيين أكثر ثقة بحكومة سالم فياض مقارنة بحكومة إسماعيل هنية
االستطالع إلى أن الشعب الفلسطيني أكثر ثقة بحركة فتح مقارنة بحركة حماس، وأن حركة فتح مؤهلة 

  .أكثر من حماس لقيادة الشعب الفلسطيني
، ولكن %)89( االنتخابات التشريعية في هذا العام وأعرب الجمهور الفلسطيني عن ميله تجاه إجراء

من الجمهور بأن على حركة % 84بشرط أن يتم ذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفاد 
حماس أن تشارك في هذه االنتخابات، أما إذا تمت االنتخابات في هذه األيام فقد أظهر االستطالع بأن 

  .ثير مما هو عليه الحال بالنسبة لحركة حماسحركة فتح ستحصل على تأييد أعلى بك
 2009، و2008وقالت مؤسسة فافو، إنه ومقارنة باالستطالعات التي أجرتها المؤسسة في األعوام 

والتي كانت حماس قد حازت فيها على نسب عليا من الدعم والتأييد في مرحلة ما بعد الحرب على قطاع 
ين لها، أما الدراسة الحالية فتظهر أن أوضاع كال الحركتين غزة، وبالتالي خسرت فتح جزءا من الداعم

حيث أظهرت الدراسة أن تأييد حركة . قد عادت إلى مستوى مقارب لما كان عليه الحال قبل عامين
  .2008حماس في الضفة الغربية هو أقل مما كان عليه الحال في العام 

  21/6/2010العرب، الدوحة، 
 

  "والد البلد ال يدعمون منتجات المستوطنات"في فلسطين : "تمن بيت لبي" و"وضميركأنت " .39
ية في األسواق سرائيلمنذ إطالق حملة مقاطعة منتجات المستوطنات اإل:  بديعة زيدان–رام اهللا 

، وما "أوالد البلد ال يدعمون منتجات المستوطنات"، و"أنت وضميرك"الفلسطينية، تحت شعارات من بينها 
ة عبر قرار للرئيس محمود عباس، ومشاركته ورئيس وزرائه سالم فياض في تالها من مشاركة رسمي
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شكل علني في الحملة، شكل آالف المتطوعين والمتطوعات من الشباب، من مختلف محافظات الضفة 
  . التي تسير هذه الحملة وتضمن استمرارها"الماكينة"الغربية 

مبادر إلى الحملة، ويرأس مجلس إدارة صندوق وأكد وزير االقتصاد الفلسطيني، حسن أبو لبدة، وهو ال
الكرامة الذي يموله بدعم من مؤسسات أهلية وخاصة فلسطينية، أنه لوال الحماسة التي يبديها شبان 

وشدد أبو لبدة، على  .فلسطين وشاباتها في عملهم التطوعي في إطار هذه الحملة، لما حققت أهدافها
سسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الشبابية، في تجنيد تعاون الجامعات الفلسطينية، وكذلك مؤ

من بيت "المزيد من الشبان والفتيات في مختلف المحافظات لمصلحة الحملة، بخاصة بعد إطالق برنامج 
، ويهدف إلى زيادة التوعية بماهية منتجات المستوطنات، وخطورتها من النواحي السياسية، "لبيت

  .حياناً الصحية والبيئية على المواطن الفلسطينيواالقتصادية، وأ
ية بأن خسائر كبيرة لحقت بمصانع المستوطنات في الضفة الغربية جراء إسرائيلوأفادت تقارير صحافية 

هذه الحمالت، حتى إن قرابة العشرين مصنعاً أغلقت أبوابها، فيما تم تقليص عدد العاملين في عشرات 
الدخل السنوي للمستوطنات من البضائع التي كانت تباع في األسواق المصانع األخرى، علماً بأن 

 . مليون دوالر200الفلسطينية يتجاوز ما معدله 
  21/6/2010الحياة، لندن، 

  
   شاحنة محملة بمستهلكات طبية إلى قطاع غزة15 في رام اهللا ترسل الصحةوزارة  .40

، محملة بالمستهلكات الطبية إلى قطاع  شاحنة15أرسلت وزارة الصحة، أمس، قافلة مكونة من : نابلس
فتحي أبو مغلي، على عملية نقل المستلزمات الطبية وتحميلها على . وأشرف وزير الصحة د. غزة

إن الهدف من إرسال هذه : وقال أبو مغلي. الشاحنات من مستودعات الوزارة في مدينة نابلس إلى غزة
غزة، ودعم وتعزيز قدرة القطاع الصحي في كافة القافلة هو كسر الحصار المفروض على أهالي قطاع 

  .المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع
  21/6/2010 رام اهللا، األيام،

  
  الجئون يشكون من نقص أدوية في عيادات األونروا :األردن .41

اشتكى الجئون من نقص أدوية السكري والضغط في عيادات وكالة األونروا في :  إيهاب مجاهد-عمان 
 واعتبر الجئون أن هذا النقص المتواصل بات يشكل مشكلة مزمنة في بعض العيادات التابعة .األردن

  .للوكالة والتي تعاني من ضغط شديد على العالجات
اشتيوي أبو زايد إن النقص الوحيد باألدوية يتعلق بدواء مساعد . وقال مدير الرعاية الصحة في الوكالة د
 األساسية من الحبوب واألنسولين موجود ومتوفرة وكذلك أدوية لمرضى السكري في حين أن العالجات

وأشار إلى أن المشكلة تكمن بتقطع المتعهد الخارجي عن تزويد عيادات الوكالة بالدواء . الضغط 
المساعد لمرضى السكري، الفتا إلى أن الدواء المساعد غير متوفر أيضاً في السوق المحلية وانه لو كان 

  .كالة بشرائهمتوفرا لقامت الو
  21/6/2010الدستور، عّمان، 

  
  الوثائقية مالدولي لألفال  مهرجان غزةعنوان" الحرية " .42

لإلنتاج اإلعالمي في غزة، أمس عن فتح باب المشاركة في " سكرين"أعلنت شركة :  رائد الفي-غزة 
وقال المدير ". نسانالحرية لألرض واإل"فعاليات مهرجان غزة الدولي الثاني لألفالم الوثائقية بعنوان 

 تشرين 29التنفيذي لمهرجان غزة الدولي لألفالم الوثائقية مفيد أبو شمالة إن المهرجان سيبدأ فعلياً يوم 
  .نوفمبر المقبل الذي يوافق يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وسيستمر المهرجان أربعة أيام/ الثاني
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المهرجان سيقدم ثالث جوائز رئيسة لألفالم "ن وأوضح أبو شمالة في مؤتمر صحافي عقده في غزة أ
الوثائقية الطويلة، وثالث جوائز لألفالم الوثائقية القصيرة وجائزة ألفالم الرسوم المتحركة، باإلضافة إلى 

ودعا كافة ". جائزة لجنة التحكيم، وأربع جوائز إبداع ألحسن إخراج وتصوير ومونتاج وسيناريو
ب والعالميين لحضور المهرجان، والمشاركة باألعمال الوثائقية التي تخدم المنتجين الفلسطينيين والعر

  .أيلول  المقبل/  سبتمبر30قضايا التحرر الوطني، الفتاً إلى أنه سيتم إغالق باب استالم األفالم في 
  21/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
     غزة لمنع خروج السفن نحو ودولية يتعرض لضغوطات دبلوماسيةلبنان": هآرتس" .43

وزير األشغال العامة والنقـل     أن   ،عمر ابراهيم  عن   طرابلس من   21/6/2010،  السفير، بيروت  ذكرت
بالدخول إلى مرفـأ طـرابلس،      » جوليا«غازي العريضي، أصدر ليل أمس، قراراً سمح بموجبه للباخرة          

ـ    . 5حيث رست على الرصيف رقم       ـ      "السفير"وبحسب المعلومات التي توافرت ل وزير ، فقـد طلـب ال
العريضي من إدارة مرفأ طرابلس أن تحرص على استيفاء الباخرة لجميع الشروط القانونيـة، المحليـة                

ووفق المعلومـات، لـن تتجـه       . »المنظمة البحرية الدولية  «والدولية، واالتفاقيات البحرية الصادرة عن      
  .الرحلةالباخرة إلى غزة مباشرة، بل ستتجه إلى مرفأ آخر يحدده المنظمون، لخط سير 

 أنزهيـر انـدراوس      الناصـرة  نقال عن مراسـلها مـن        21/6/2010،  القدس العربي، لندن   ونشرت
 في عددها الصادر امس االحد ان لبنان يتعرض لضغوطات دبلوماسية كثيفة مـن              قالت" هآرتس"صحيفة

نان لمنع خروج   ي بتفعيل الضغوطات على لب    سرائيلالواليات المتحدة وفرنسا واسبانيا بناء على الطلب اإل       
  .السفن نحو غزة
ية قوله انّه منـذ يـوم       سرائيلالعبرية، االحد، عن مصدر رفيع في الخارجية اإل       ' هآرتس'ونقلت صحيفة   

االربعاء الماضي بدأت الدولة العبرية بحملة دبلوماسية عالمية القناع لبنان بعدم الـسماح للـسفن مـن                 
س الوزراء المصري، احمد نظيف، الـذي اجتمـع يـوم           االنطالق باتجاه القطاع، وقال المصدر ان رئي      

ية، بعد  سرائيلالخميس الماضي الى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، نقل له رسالة من الحكومة اإل             
  . ان طلبت منه ذلك حكومة بنيامين نتنياهو

   .قناة السويسكما توجهت الدولة العبرية الى مصر وطلبت منها عدم السماح للسفن االيرانية بعبور 
الصادرة صباح امس، نقال عن مصادر امنية وسياسية في تل ابيب،           ' يديعوت احرونوت 'وذكرت صحيفة   

  ي واجهزة االستخبارات في حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة السفنسرائيلان سالح البحرية اإل
  

  اة البؤس والحرمانلم يعد مقبوالً أن يعيش أخوتنا الفلسطينيون حي: كتلة المستقبلفي عضو  .44
لم يعد  «النيابية زياد القادري خالل استقباله وفوداً في منزله أمس، على أنه            » المستقبل«شدد عضو كتلة    

، »مقبوالً اليوم أن يعيش أخوتنا الفلسطينيون حياة البؤس والفقر والحرمان من حقوقهم المدنية واالنسانية             
 طالما أنها ال تتعارض مع حق العودة، وال تعني توطيناً،           نطلق ورشة منحهم هذه الحقوق،    «داعياً الى أن    

إبعاد ملف الحقوق المدنية عن دائرة المزايـدات والتجـاذب الـسياسي            «، ومطالباً بـ    »بقدر ما تحاربه  
  .»الداخلي

  21/6/2010، الحياة، لندن
  

   غير مطروح وال يشكل فزاعةالتوطين: السنيورة .45
ن الموضوع الفلسطيني موضـوع فـي غايـة         إ الرئيس فؤاد السنيورة     النيابية" المستقبل"أكد رئيس كتلة    

األهمية وجميع اللبنانيين ـ وال يزايدن أحد على أحد ـ الى اي منطقة او فئة انتموا متفقون كل االتفـاق    
ان الفلسطينيين هم موجودون على األرض اللبنانية ولكن لسبب انهم طردوا من ديارهم، ووجودهم مؤقت             
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وا الى ديارهم، وموضوع التوطين هذا أمر غير مطروح وغير مقبول، وال يجب أن يـشكل                الى ان يعود  
  ".في كل مرة فزاعة لنأخذ ما يسمى شعبية أو نطرح قضايا، فالموضوع غير مطروح

  21/6/2010، المستقبل، بيروت
  

   يأسف ألخذ قضية حقوق الفلسطينيين منحى طائفياً"الجوزو" لبنانمفتي جبل  .46
قضية إنسانية  "ل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أن قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين هي             رأى مفتي جب  

لبنـان اسـتقبل العديـد مـن        "، مشيرا الـى ان      "وحضارية، وما كنا نود ان تأخذ منحى طائفيا ومذهبيا        
شوريين المهاجرين والالجئين من مختلف الجنسيات وعاملهم أفضل معاملة، استقبل االرمن واالقباط واال           

  ".والسريان وجزءا من الفلسطينيين ومنحهم جميعا الجنسية اللبنانية، من دون ان يعترض احد على ذلك
لماذا نعامل كل هؤالء معاملة انسانية ونرفض ان نعامل بقية الفلسطينيين الموجودين علـى ارض   "وسأل  

  ". معاملة مماثلة؟1948لبنان منذ عام 
طأ كبير في ان يعارض فريق معين اعطـاء الفلـسطينيين حقـوقهم             وجود خ : "واعتبر في تصريح امس   

  ".المدنية، فاالصطفاف الطائفي في مثل هذا الموضوع االنساني يسيء الى لبنان والى سمعته في الخارج
على الفريق الذي يعارض اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، ان يتخلص من رواسب الماضـي              : "وقال

لبغضاء والكراهية، نحو االنسان الفلسطيني، فقد تسببت هذه المشاعر بالكوارث          وان يتحرر من مشاعر ا    
  ".والمصائب للبنان وادت الى اشتعال حرب كادت تدمر لبنان وتقضي على الكيان اللبناني

  21/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  تنتخابامخاوف من سحب األرقام الوطنية لألردنيين من أصل فلسطيني خالل التسجيل لال .47
أعربت هيئة حقوقية أردنية امس األحد عن مخاوف من عمليـات سـحب األرقـام    : عمان ـ يو بي آي 

الوطنية للمواطنين األردنيين من أصل فلسطيني خالل عملية تسجيل الناخبين الجدد لالنتخابات النيابيـة              
  .المقبلة

الماضـي ان الـسلطات     ) فبراير(لمراقبة حقوق اإلنسان في شباط      ' هيومن رايتس واتش  'وقالت منظمة   
 شخص من مواطنيها مـن ذوي       2700 بسحب جنسية    2009 وحتى عام    2004األردنية قامت ومنذ عام     

ورفضت الحكومـة اتهامـات      .األصل الفلسطيني ووصفت اإلجراءات األردنية بهذا الصدد بأنها تعسفية        
رتباط حفاظاً علـى الوجـود      المنظمة وقالت انها ال تقوم بسحب الجنسيات وانما بتطبيق تعليمات فك اإل           

  .الفلسطيني في الضفة الغربية
 21/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  في شأن تخفيف الحصار »اللفظية «"إسرائيل" تنتقد مناورات العربيةالجامعة  .48

 والتي تتحـدث    إسرائيلالتي تقوم بها    » اللفظية«انتقدت الجامعة العربية المناورات     : »الحياة «-القاهرة  
وقال رئـيس مكتـب     . ن مختلفتين في شأن ما تدعيه من إجراءات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة            بلغتي

تتحدث إلى العالم باللغة اإلنكليزيـة فـي         «إسرائيلاألمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف إن         
ـ شأن خططها لتخفيف الحصار، وتتحدث لشعبها باللغة العبرية بغير ذلك، وهذا منتظر من                ألن  رائيلإس

ية هي مواقف سلبية على الدوام، سواء في ما يتعلق بالحصار على غزة أو فـي مـا                  سرائيلالمواقف اإل 
يتعلق بالجهود لتحقيق تقدم على مسار السالم أو غيرها من المجاالت، وبالتالي هذه السياسات والتوجهات               

  .»ل أصبحت في العالم ككلية السلبية معروفة ومفضوحة ليس فقط في العالم العربي بسرائيلاإل
أوضحنا بما ال يدع مجاالً للشك أن الهدف يجب أن يكون رفع الحـصار، وسـنرى كيـف                  «: وأضاف

ستتعامل القوى الفاعلة على المستوى الدولي مع هذا الموضوع، وهذا واضح في اتصاالتنا ومـشاورتنا               
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ي واألمم المتحدة وروسيا وغيرهـا،      مع القوى المختلفة، سواء كانت القوى مع أميركا واالتحاد األوروب         
وبالتالي الهدف بالنسبة الينا واضح ومحدد وهو العمل على إنهاء هذا الحصار والخطوات المطلوبة بمـا                

وأكد أن  . »يسمح بإعادة اإلعمار وتطوير األوضاع في غزة التي رأيناها على األرض، وكلنا يعلمها بدقة             
 حتى نـصل إلـى      إسرائيلدولي أن يستمر في الضغط على       الهدف اآلن هو بحث كيف يمكن المجتمع ال       

  .الهدف المنشود وهو إنهاء هذا الحصار في شكل كامل
وبالنسبة الى ما بعد زيارة األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لغزة، وهل هناك تحرك من أجـل                  

: عمار في غزة، قـال يوسـف      استثمار هذه الزيارة لكسر الحصار وتقديم المعونات اإلنسانية وإلعادة اإل         
هذا جهد مستمر، وزيارة األمين العام لغزة كانت إحدى هذه المحطات وإحـدى الخطـوات المطلوبـة                 «

للتعامل مع مجموعة من الملفات، منها الحصار والمصالحة واألوضاع اإلنسانية في غزة وإعادة اإلعمار              
  .»م متابعتها في شكل دقيقفي غزة، وبالتالي هذه مجموعة متكاملة من القضايا التي يت

  21/6/2010، الحياة، لندن
  

  دين اعتزام االحتالل إبعاد نواب عن القدست العربيةالجامعة  .49
إبعـاد نـواب    " إسرائيل"دانت جامعة الدول العربية قرار       :، وكاالت "الخليج "-فلسطين المحتلة، القاهرة    

  .مة للديموقراطية فلسطينيين عن القدس المحتلة،، ووصفته بأنه يمثل ضربة قاص
يمثـل ضـربة    "ووصف قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة في بيان أمس  القرار بأنه              

وطالبت الجامعـة اللجنـة      ".قاصمة للديموقراطية وتحديا صارخا للقانون الدولي والتفاقية جنيف الرابعة        
مات الدولية المعنية التي تابعت وأشرفت على       الرباعية واألمين العام لألمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظ       

على التراجع عن هـذا التـصعيد       " إسرائيل"االنتخابات الفلسطينية بحماية الديموقراطية والتدخل إلرغام       
  .الخطير 

  21/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   رفع الحصار عن غزة"إسرائيل" إلى إلزام يدعوالغرير  .50
 التحـاد مجـالس الـدول       13يز عبداهللا الغرير، رئيس الدورة الـ       دعا معالي عبدالعز  :  وائل نعيم  -دبي

جميع الدول اإلسالمية في    ،  األعضاء في منظمة الدول اإلسالمية رئيس الشعبة البرلمانية لدولة اإلمارات         
منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية وحركة عدم االنحياز إلى التضامن التخاذ ما يلزم مـن                

، »االتحاد من أجل السالم     « أجل عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار           تدابير من   
  .» غير القانوني« برفع حصارها عن قطاع غزة الذي وصفه بـ سرائيلإلصدار قرار ملزم إل

 مجالس   التحاد 23في دبي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية الـ        » رافلز«وكان الغرير افتتح أمس في فندق       
الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، الذي يستمر مدة يومين بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذيـة               

  .المكونة من تسع دول 
 تواصل استخفافها بالقانون الدولي واألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنـسان،           إسرائيلولفت الغرير إلى أن     

قلة لتقصي الحقائق بشأن عدوانها على قافلة الحريـة،         كما هو واضح في رفضها تشكيل لجنة دولية مست        
  .ي يمثل نهجاً متكرراً لكل ما يجري على أرض فلسطينسرائيلولعل هذا االستخفاف اإل

 21/6/2010، البيان، دبي
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  " الحريةأسطول" القذافي عن التطورات بعد العدوان على إلىالشرع ينقل رسالة من األسد  .51
في دمشق ان نائب الرئيس السوري فـاروق        ) سانا(» الوكالة السورية لألنباء   «افادت: »الحياة «-دمشق  

تتعلق بآخر األوضاع علـى     «الشرع نقل رسالة من الرئيس بشار األسد الى الزعيم الليبي معمر القذافي             
  .»ي على أسطول الحريةسرائيلالساحتين العربية والدولية في ضوء النتائج الخطيرة للعدوان اإل

وجهات النظر كانت متفقة على ضرورة بذل المزيد من الجهود العربيـة لرفـع              «ان  » سانا«وأوضحت  
 فـي   إسرائيلالحصار الظالم عن قطاع غزة وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إرهاب الدولة الذي تمارسه               

 تخفيفـه   البحر والبر والجو وعدم السماح لها بااللتفاف على اإلنهاء التام للحصار عن طريق الدعوة إلى              
ية للتخلص من لجنة التحقيق الدولية وللتهرب مـن الـضغوط           إسرائيلفقط، وهو األمر الذي يعتبر خدعة       

السبل الكفيلة بتنفيذ قرارات قمة سرت العربية وضـرورة         «، مشيرة الى ان الحديث تناول ايضاً        »الدولية
 علـى   إسـرائيل  التـي تفرضـها      تفعيلها لتمكين الدول العربية من توحيد مواقفها في مواجهة التحديات         

  .»الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة
  21/6/2010، الحياة، لندن

  
  "شرعنة الحصار"القاهرة تضع نفسها بخانة : مصرينائب  .52

قال النائب حازم فاروق، عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين وعـضو لجنـة العالقـات               : القاهرة
لن يكـسر بتـصريحات المـسئولين، إذ إن         "صار قطاع غزة    الخارجية بمجلس الشعب المصري، إنَّ ح     

  ".الشعوب تحتاج تحركًا مصريا على أرض الواقع لكسر هذا الحصار بشكٍل حاسمٍ
أن : في تصريحٍ صحفي اليوم   " أسطول الحرية "وأوضح فاروق، وهو الذي كان من ضمن المشاركين في          

ة الصحيحة للقضية الفلسطينية العادلة ومطالبها      عبارة عن قنابل دخان تحجب الرؤي     "تصريحات أبو الغيط    
خندق الشعوب المطالبة بالمقاومة وفتح كامل      "، مطالبا بأن تعود السلطات المصرية إلى        "في هذه المرحلة  

ما يحدث هو استنزاف للوقت في أيام حرجة تمر بها القضية الفلسطينية، ويجـب              "وأضاف أن    ".للمعابر
  ". شرعنة الحصار على قطاع غزة واستمرارهاال تضع مصر نفسها في خانة

 21/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "األقصى" العربي تدين قرار فرنسا حجب قناة اإلعالملجنة  .53
اعتبرت اللجنة الدائمة لإلعالم العربي، القرار الفرنسي بحجب قناة األقـصى بأنـه             ": الخليج "-القاهرة  

لكرامة العربية، مشيرة إلى أن هذا القرار يشبه إلى حـد كبيـر قـرار               يمثل تعدياً على الشأن العربي وا     
الكونجرس األمريكي بتصنيف مشغلي األقمار الصناعية العربية كإرهابيين بدعوى أنهـا تبـث قنـوات               

قناة األقـصى غيـر     "وأكد وكيل وزارة اإلعالم وممثل فلسطين في االجتماع، المتوكل طه إن             .إرهابية
  " .لذلك ليس للسلطة موقف في هذا الشأنمرخصة من السلطة و

  21/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   لمنع بث األقصى بفرنساحقوقيةإدانة  .54
أدانت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين الخطوة الفرنسية بمنع بث فضائية األقـصى عبـر األقمـار                 

 عنصريا واعتداء سافرا على     االصطناعية، ورأت أن حرمان القناة من الوصول إلى المشاهد يمثل تمييزا          
  .حرية اإلعالم

 هذا الحرمان اعتداء صارخا على حقـوق        -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه      - كما اعتبرت اللجنة    
كما دعت السلطات الفرنسية إلى العدول       .اإلنسان كونه يطال حق المشاهد في الحصول على المعلومات        
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وأعربت اللجنة العربية للـدفاع      .نسجم مع حرية اإلعالم   عن قرارها، واتخاذ موقف موضوعي ومحايد ي      
  .عن الصحفيين عن تضامنها الكامل مع فضائية األقصى في مواجهة هذا القرار

  21/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   حصار غزة ليس دليل قوة بل يعبر عن خوف مكتوم: األلمانيالتنميةوزير  .55
  انتقد  وزير التنمية والتعاون الدولي األلماني ديرك نيبل       ، أن زةغ من   ،21/6/2010،  الحياة، لندن ذكرت  

خطأ كبير في السياسة الخارجية     «على موقعها انه    » ليبسيتشرغ فولكسزايتونغ «في حديث نشرته صحيفة     
واعتبر ان الحصار المفروض    . ») تصريحاً لدخول قطاع غزة    ه منح برفضها(يةسرائيلارتكبته الحكومة اإل  

للقرار الذي يعد لـه     » دعمه الكامل «، وأعرب عن    »ليل قوة بل يعبر عن خوف مكتوم      ليس د «على غزة   
  .»إسرائيللتكثيف الضغط السياسي على «مجلس النواب االلماني 

، مشدداً على ان برلين     »يةسرائيلاألسف لقرار الحكومة اإل   «واعرب وزير الخارجية غيدو فسترفيلي عن       
وأعلنـت وزارة   . المفروض على غزة  » نهاية الحصار «ة تترقب   وعلى غرار دول االتحاد االوروبي كاف     

ي، بأن هـذه    سرائيلالحكومة تعهدت مراراً، بما في ذلك فسترفيلي لدى نظيره اإل         «الخارجية في بيان ان     
  .»الزيارة ستحصل

 صرح  نيبل، أن عالء جمعةنقالً عن مراسلهابرلين من ، 21/6/2010،   القدس العربي، لنـدن    وأضافت
مل بمعاملة أكثر انسانية لسكان القطاع وتسهيالت أكبر للمدنيين الفلسطينيين لذلك يعتقد بأن مجرد              بانه يأ 

  .ادخال تسهيالت على الحصار ال يعطي تبريرا لمواصلته
  

  وباما في الشهر المقبلأ نتنياهو سيجري محادثات مع :بيض البيت األموظفيكبير  .56
يمانويـل ان نتانيـاهو     إبـيض رام    ير موظفي البيـت األ    علن كب أ):  ف ب  أ( –واشنطن  ،  القدس المحتلة 

ايـه بـي    «سيجري محادثات مع اوباما في البيت االبيض الشهر المقبل، موضحاً خالل مقابلة لتلفزيون              
وسـتكون الزيـارة الخامـسة لـرئيس        ) (...) يوليو(اقترح السادس من تموز     ) اوباما(الرئيس  «: »سي

 وقضايا اخرى   إسرائيلى مجموعة مسائل تتعلق بعملية السالم وأمن        الوزراء الى البيت االبيض للعمل عل     
  .»تتعلق بالمنطقة

وردا على سؤال، قال ايمانويل انه يعتقد شخصياً بأن نتانياهو من القادة المـستعدين للمجازفـة لتحقيـق                  
الـرئيس  «: زادو. »أود ان اقول انه كان واضحاً دائماً في شأن نياته وما عليه القيام به             «: وتابع. السالم

 إسـرائيل كان واضحاً ايضاً بما علينا القيام به لإلفادة من هذه الفرصة إلرساء السالم الذي ستشعر معه                 
  .»انها بأمان وسيلبي تطلعات سيادة الفلسطينيين، وهو أمر ممكن

ـ       2000في كامب ديفيد العام     ) من اتفاق (كنا قريبين   «: وتابع ة التـي   ، وآن االوان اآلن نظراً الى المرحل
 التعهد الذي تحتاجه لضمان امنهـا وتلبيـة حاجـات    سرائيلوصلنا اليها، إليجاد توزان مناسب يعطي إل    

  .»الفلسطينيين المتعلقة بالسيادة
21/6/2010، الحياة، لندن  

  
  من عدم قدرة الكثير من الالجئين على العودة إلى ديارهم تحذر  المتحدةاألمم  .57

ة من عدم قدرة الكثير من الالجئين حول العالم، الذين يقدر عددهم بنحو             حذرت األمم المتحد  ): يو بي آي  (
 مليون الجئ ونازح، على العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وحثت الحكومات واألفراد، بمناسـبة          43

  .اليوم العالمي لالجئين، على عدم نسيان محنتهم
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 بالمناسبة، إلى العمل مع الحكومات المـضيفة         ودعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في رسالة         
لالجئين من أجل توفير الخدمات وتعزيز الجهود في سبيل إيجاد حلول للنزاعات كي يتمكن الالجئون من                

  .العودة إلى أوطانهم
 وأشار تقرير صادر عن المفوضية العليا لشؤون الالجئين إلى انخفاض كبير في عدد الالجئـين الـذين                 

ودة إلى أوطانهم األصلية، فبينما عاد أكثر من مليون شخص إلى أوطانهم طواعيـة عـام                يستطيعون الع 
  .، لم يشهد العام الماضي سوى عودة ربع مليون فقط، وهو أقل عدد على مدى عقدين من الزمان2005

على الرغم من االنخفاض في العودة      " وقد أكد المفوض السامي لشؤون الالجئين أنطونيو غوتيريس أنه          
، لضمان أن يجد الالجئـون مكانـا        "الطوعية لالجئين فإن المفوضية تعمل على إيجاد حلول لهذا الوضع         

  .يمكن أن يسمونه بالوطن، حسب قوله
 مليـون الجـئ،     15 وتقدر األمم المتحدة عدد الالجئين الذين نزحوا عن أوطانهم حول العالم بأكثر من              

  . مليون نازح27بأكثر من بينما تقدر عدد النازحين داخليا في العالم 
 عاما على نكبة فلسطين، ومع وجود ما يقـارب          62وتأتي االحتفاالت باليوم العالمي لالجئين بعد مرور        

 مخيما معترفا به لالجئين في كـل  58 ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لدى األونروا يعيش ثلثهم في           4.7
  .من األردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية

21/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   السماح بدخول مساعدات إلى غزة"إسرائيل" ستطالب في البرلمان األلماني حزبيةكتل  .58
أعلنت الكتل الحزبية لالئتالف الحـاكم والمعارضـة فـي البرلمـان األلمـاني،               : عالء جمعة  -برلين  

دات اإلغاثة إلى غزة عبر الطرق البحريـة         السماح بدخول مساع   إسرائيلالبوندستاغ، انها تعتزم مطالبة     
األلمانية وأن الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي الذي تقـوده المستـشارة أنجـيال ميركـل، والحـزب                 
الديمقراطي الحر، الشريك في االئتالف الحاكم، والحزب االشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر صاغت            

 منه تحسين الظروف المعيشية والحياتية للمدنيين فـي         طلب قرار مشترك حول هذا االمر وهو ما يتوقع        
  .االلمانية' سود دويتشه'غزة التي تحكمها حماس طبقا لما نشرته صحيفة 

وقالت متحدثة الشؤون الخارجية باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كريستين مولر، في تـصريحات              
ر على األمم المتحدة، وهذا أمر ال يمكـن         ي على غزة هو في الواقع حصا      سرائيلالحصار اإل ': للصحيفة
وطالبت مولر برفع الحصار عن قطاع غزة، بما ذلك ضرورة فتح الطرق البحرية إلى غزة أمام                . 'قبوله

كما . 'حتى تستطيع إمداد الناس هناك بالبضائع الضرورية بشكل سريع وغير بيروقراطي          'األمم المتحدة   
سودة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحـاد          طالبت الكتل البرلمانية األربع في الم     

  . واألمم المتحدةإسرائيلاألوروبي، كاثرين أشتون، بالعمل على إجراء مفاوضات حول هذا األمر بين 
21/6/2010، القدس العربي، لندن  

  
  لسطينيين بجهود اللجان اإلغاثية السعودية في سهولة إيصال المساعدات للفأمميتنويه  .59

) اونروا(» وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      «أعرب ممثل المفوض العام لـ      : جدة
بيتر فورد عن الشكر للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المشرف العام على اللجـان                

الجهود اإلغاثية اإلنسانية من رعايـة      العزيز، على ما تحظى به       اإلغاثية السعودية األمير نايف بن عبد     
  .ودعم متواصل منه

21/6/2010، الحياة، لندن  
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   في القدس من األسر إلى الترحيلحماسنواب  .60
  ياسر الزعاترة

ما الذي يمكن للرئيس الفلسطيني والسلطة العتيدة والمجلس التشريعي أن يفعلوا من أجل نـواب حمـاس                 
سلطات االحتالل إبعادهم عن مدينة القدس؟ ال شيء بـالطبع غيـر            الثالثة والوزير الرابع الذين قررت      

  .تنديدات خجولة ال تسمن وال تغني من جوع
ية على مشاركة أهالي القدس في االنتخابات التشريعية ، بما فـي ذلـك              سرائيلعندما وافقت السلطات اإل   

اعة بضرورة أن يبقـى     حركة حماس ، فقد فعلت ذلك كجزء من تسهيل تلك االنتخابات ، فضال عن القن              
سكان القدس جزءا ال يتجزأ من مواطني السلطة ، تبعا لما يشكلونه من عبء ديمغرافي واقتصادي على                 

 للسلطة ضـمن    67االحتالل الذي قد ال يمانع في نقل بعض البلدات التي ألحقت بالقدس بعد احتالل عام                
  .مفاوضات الحل النهائي

ى فوز حركة فتح بقيادتها الجديدة ، مع فوز معقول لحمـاس كـي              كان المخطط أن تفضي االنتخابات إل     
تكون شاهد زور على تمرير مشروع الحل االنتقالي بعيد المدى الذي طرحه شارون وأسس مـن أجلـه                  

  ).السالم االقتصادي(حزب كاديما ، ثم حمل الحقا مسمى الدولة المؤقتة ، في حين سماه نتنياهو 
اس التي دخلت في سياق اجتهاد سياسي لحماية برنامج المقاومة ، تركـز             ولما وقعت المفاجأة وفازت حم    

الجهد على جرها إلى ذات المربع ، وصوال إلى إخراجها من باب االنتخابات الذي دخلت منه ، ومـا إن      
نفذت عملية الوهم المتبدد التي اختطف فيها الجندي شاليط ، حتى تعرضـت لحملـة اسـتهداف بـشعة                   

ها في الضفة الغربية إلى أسرى في سجون االحتالل ، وبالطبع لكي يجري تعطيـل               تضمنت تحويل نواب  
دورهم في المجلس التشريعي ، وإال فهل كان عبثا أن يأخذ نوابها جميعا أحكاما في حدود األربعين شهرا              

  كي يخرجوا بينما يجري االستعداد لالنتخابات الجديدة؟،
د اعتقال النواب ، فكان أن مـنح الـضوء األخـضر             بع 2007جاء الحسم العسكري منتصف حزيران      

للسلطة كي تمارس عملية استهداف رهيبة لكل ما له عالقة بحماس من جهة ، إلـى جانـب التحـضير                    
الجدي لمشروع شارون ونتنياهو بإشراف الجنرال دايتون وتوني بلير ، والذي صارت له تسمية جديـدة                

الواقع ، وأحيانا مرحلة بناء المؤسـسات تمهيـدا إلعـالن           أطلقها السيد سالم فياض ، وهي دولة األمر         
  .الدولة

اليوم يجري الضغط على حماس بشتى الوسائل ، في غزة عبر الحصار ، وفي الضفة عبـر اسـتمرار                   
القمع والمالحقة ، ودائما من أجل أن تقبل الحركة بشروط الرباعية ، وما يجري لنواب القدس هو جزء                  

 ، ولذلك ليس غريبا أن تتواطأ السلطة مع المسارين في آن ، وبالطبع حتى تثبت                ال يتجزأ من هذه الحملة    
للناس نظريتها حول تساوي الفريقين في رفض المقاومة ، وفي القبول بالشروط الدولية ، ولتأتي الحقـا                 

  .االنتخابات التي ينبغي أن تعيد األمور إلى نصابها القديم
قدس ، إنما يفضح المهمة التي وجدت من أجلها السلطة ، وتاليا            خالصة القول هي أن ما يجري لنواب ال       

الهدف الذي من أجله تم تسهيل إجراء االنتخابات في كل المناطق ومن ضمنها القدس ، وكذلك تـسهيل                  
مشاركة حماس فيها ، كما يفضح الهدف الذي يشتغل عليه القوم هذه األيام ممثال في فرض االستـسالم                  

  .على حماس
كد أن ما يذهب إليه بعض الموتورين من أن حماس قد تركت المقاومة وقبلت بما قبلـت بـه                   كل ذلك يؤ  

  .حركة فتح ليس صحيحا ، ولو صح ذلك لما احتاج القوم إلى هذا المسلسل من الضغوط
ي ، كما أنها تـرفض      سرائيلحماس اليوم تراكم قوة عسكرية في القطاع ، وهو أمر محظور في العقل اإل             

 ، في ذات الوقت الذي ترفض فيه االعتراف بدولة االحتالل ، بينما يقول رئيس السلطة لقادة                 نبذ المقاومة 
  المنظمات الصهيونية بأنه ال ينكر حق اليهود في أرض فلسطين ، فهل يستويان مثال؟، 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1826:         العدد       21/6/2010 اإلثنين :التاريخ

من هنا ، فإن الموتورين الذين يتحدثون عن تساوي الطرفين ، إنما يعبرون عن أمنياتهم وعقدهم أكثـر                  
أما ملف القدس ،    . ن تعبيرهم عن الوقائع على األرض ، ومسلسل األحداث يثبت ذلك لو كانوا يعقلون             م

فسيبقى الملف األكثر تفجيرا بين ملفات التسوية ، وهو تحديدا الذي سيكشف سوءتها ، وسـيكون كفـيال                  
  ".الحياة مفاوضات"بتفجير االنتفاضة الجديدة رغم أنف جماعة 

  21/6/2010، الدستور، عّمان
  

  الحبشيلبنان  .61
  داود الشريان

، فهو دخل فـي     »وين اذنك يا حبشي   «تعامل لبنان مع الفلسطينيين هذه األيام ينطبق عليه المثل الشعبي           
 التي أطلقت تحذيرات للحكومة اللبنانية إذا أصرت على المضي في مشروع            إسرائيلمواجهة سياسية مع    

. جديـدة » سفن حرية «لسطيني المحاصر في غزة، عبر إرسال       المبادرات المدنية للتضامن مع الشعب الف     
وبعض السياسيين اللبنانيين كان سعيداً بهذه المواجهة، وأصدر مطالبات لكسر حصار غـزة، وبعـض               

المعركة المفتعلة في أولها، ونحـن علـى        . الصحافة يعيش نشوة المواجهة مع العدو الصهيوني الغاصب       
  .هذا الصيفموعد مع تسلية سياسية مثيرة في 

أفضل من علق على هذه الشهامة اللبنانية ناشطة أجنبية تعمل في مجـال إغاثـة مخيمـات الالجئـين                   
أنتم تحبون فلـسطينيي    «الفلسطينيين في لبنان، فهي قالت تعليقاً على حمى تسيير السفن اللبنانية الى غزة              

، والحياة التـي    »بون أولى بالمعروف  األقر«: كانت تريد أن تقول للبنانيين    . »غزة، وتكرهون فلسطينييكم  
، وكان حرياً بكم إرسـال هـذه المـواد لـسكان            إسرائيليعيشها سكان المخيمات في لبنان تصعب على        

واستطراداً، كـان يمكـن     . المخيمات الذين يعيشون أوضاعاً أسوأ بكثير من تلك التي يعيشها أهالي غزة           
آلخرين، تريدون استخدام الفلسطينيين ألغراض سياسية،      أنتم في لبنان ال تختلفون عن ا      : للسيدة أن تقول  

  .وال تعنيكم القضية اإلنسانية
ال تستغربي أيتها   : لو سألتني هذه السيدة عن رأيي في السفن اللبنانية المزمع إرسالها الى غزة، لقلت لها              

ه القسوة والنخوة فـي     السيدة هذا السلوك المتناقض، وال يدهشك تعامل النظام اللبناني مع الفلسطينيين بهذ           
 مهنة، ويحرمه من التملك، والتنقل بحرية، لكنه في         70فلبنان يمنع الفلسطيني من العمل في اكثر من         . آن

المقابل يرفع صوته من اجل النضال، ونحن منذ األزل نعرف ان لبنان يحب الرقص في عرس غيـره،                  
فح، فأراد ان يكون له في مولد الـسفن         وهناك في لبنان من تأذى من تلميع صورة تركيا، وفتح معبر ر           

نصيب، ناهيك عن ان قضية السفن يمكن ان تصرف األنظار عن قضايا إقليمية ومحلية، ولكل في هـذه                  
الحفلة مأرب ونصيب، فضالً عن ان زعماء الطوائف في لبنان ماهرون في استخدام معاناة الفلـسطيني                

  .في سجاالتهم ومعاركهم الداخلية
  21/6/2010، الحياة، لندن

  
   على مستقبلها"إسرائيل" ثعلب يقلقحينما  .62

  نواف الزرو
، فـاقرأ ردود فعلهـم      إسـرائيل إذا أردت أن تعرف عمق المأزق الذي وصلت إليه تلك الدولة المارقة             

وتصريحاتهم وأدبياتهم السياسية، وإذا أردت أن تقف على حالة القلق واالرتباك والتخـبط فـي أعقـاب                 
المـدني تمامـا،    » أسطول الحرية « المتعاظمة جراء القرصنة العسكرية الدموية على        التداعيات األممية 

  فماذا يقول هذا الثعلب؟.. ية منذ نشأة تلك الدولةسرائيلفاقرأ عجوز وثعلب السياسة اإل
وفق مصادر مقربة منه، فقد أصبح شمعون بيريز يشعر في الفترة األخيرة بالقلق والخطر على مـستقبل                 

  ).15/6/2010: معاريف(سبب تدهور الوضع السياسي وتدني منزلتها في المجتمع الدولي ، بإسرائيل



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1826:         العدد       21/6/2010 اإلثنين :التاريخ

 إلـى مقاطعـة اقتـصادية    سـرائيل وبيريز يشعر بالقلق أيضا من إمكانية أن تتحول المقاطعة التلقائية إل 
  بين دول  إسرائيلبسبب التدهور السريع في مكانة      » كئيب جدا «منتظمة، ووصفت المصادر وضعه بالـ      

  .العالم
، فالمسألة إذن   إسرائيلية عن شعوره بالقلق والخطر على مستقبل        سرائيلوحينما يعرب ثعلب السياسية اإل    

أسطول «فتداعيات القرصنة الصهيونية الدموية ضد      . في منتهى الجدية وليست مسألة إعالمية استهالكية      
  .»الحرية

وقياداتها، أظهرت أمام األمـم صـورة       وعواصف الغضب واالحتجاج والتجريم ضد الدولة الصهيونية        
 الحقيقية بوصفها دولة اإلرهاب والقرصنة والعنصرية واالغتياالت، وعلى أنها الدولة المارقـة             إسرائيل

الخارجة على القوانين والمواثيق األممية واإلنسانية، وهذا ليس تهويال أو ديماغوجية، وإنما هي حقـائق               
  .اتباتت ساطعة مدعمة بالوثائق والشهاد

، في أعقاب قرصنتها اإلرهابية في عرض البحر وفي قلب المياه الدولية، مرة أخـرى               إسرائيللقد هوت   
على كل الجبهات االنسانية واالخالقية والقانونية واالعالمية والسياسية والدبلوماسية، وعلى نحـو بـات              

  .يهدد من وجهة نظرهم بنزع الشرعية الدولية عن هذه الدولة المارقة
حت تحت حصار أممي شعبي على نطاق واسع، ورسمي على نحو لم يكن قائما سـابقا، وتتحـدث        فأصب

 قد اهتزت قيمياً بقدر كبير في أوساط الرأي         إسرائيل، أو باألحرى صورة     إسرائيلالمعطيات عن ان قوة     
  .العام العالمي

واقف ووعي الـشعوب  وفي تقييم تداعيات القرصنة، فقد شكلت الموقعة نقطة تحول أممي على مستوى م       
  .فكانت ردود الفعل العالمية واسعة متنوعة تحتشد ضد الجريمة الصهيونية.. تجاه تلك الدولة المجرمة

الكاتب هنري سيغمان، الذي يعمل أستاذا زائرا لبرنامج الشرق األوسط في كليـة الدراسـات الـشرقية                 
 ألسطول قوارب دعم غزة، اتصل بي       في أعقاب االعتراض الدموي   «: واإلفريقية في جامعة لندن، يقول    

  .، وكان رد فعله مفاجأة غير متوقعة منيإسرائيلأحد أصدقاء العمر في 
 يعكس االيام السوداء في     إسرائيلإن التنديد العالمي الغزير ضد      : قال لي بصوت متهدج مليء بالعواطف     

، للتفكير عميقا وبقوة فـي      يين ولليهود على وجه العموم    سرائيلهناك حقا سبب لإل   «: ، مضيفا »عهد هتلر 
  .»فترة هتلر السوداء، في هذا الوقت بالذات

، وطالـب بمحاكمـة     »رجال عـصابات عـالميون    «يين بأنهم   سرائيلرئيس الوزراء الماليزي وصف اإل    
إن سلوكا كهذا أصبح    «أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا      » أسطول الحرية «المسؤولين عن الهجوم على     

  .»، يعرفون أنهم محميون من قبل قوة عالميةإسرائيللعصابات العالميين في ممكنا، ألن رجال ا
والكاتب السويدي ذائع الصيت هينيك مانكل، الذي يعد من أكثر الروائيين شهرة ومبيعاً في العالم، والذي                
شارك في االسطول، يحكي قصة تدخل الكوماندوز االسرئيلي واختطاف السفينة وعمليـات االسـتنطاق              

  .ي تشبه التعذيبالت
، مؤكدا أن   »عمل إجرامي بكل المقاييس والمعاني    » أسطول الحرية «ي على   سرائيلاإلنزال اإل «معتبرا أن   

 دولة مارقة، ومن الجندي االسرئيلي قرصانا ليس أكثـر شـرفا مـن              إسرائيلهذا التصرف يجعل من     «
  .»قراصنة بحر الصومال

ية دائما على قدر بالغ من االهمية، إذ تعكس حقيقـة           سرائيليا، تنطوي االعترافات والشهادات اإل    إسرائيلو
يخوضون «يون في أعقاب القرصنة بأنهم      إسرائيلوعمق تفكيرهم وقلقهم ونواياهم، فقد اعترف مسؤولون        

  .»2007 على القطاع منذ عام إسرائيلحربا إعالمية خاسرة أثناء دفاعهم عن الحصار الذي تفرضه 
يين يقرون بأنهم يخـسرون     سرائيلإن المسؤولين اإل  «نس مونيتور األميركية    وقالت صحيفة كريستيان ساي   

إننا متأكدون من شـيء     «: يةسرائيل، واعترف شلومو درور المتحدث باسم وزارة الدفاع اإل        »هذه الحرب 
  .»واحد، وهو أننا نخسر الحرب في كل األحوال في اإلعالم
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 تقف اليوم في أحد المفترقات االكثر خطـورة         إسرائيلإن  «: والمحلل جدعون سامت يثبت في معاريف     
ان المعركة هي معركـة  «، ليضيف الجنرال شلومو غازيت في معاريف ايضا »التي شهدتها في تاريخها  

  .»إسرائيلنزع الشرعية عن 
ان المحور الذي أخذ ينشأ بين ايران       «وكذلك المحلالن ناحوم برنيع وشمعون شيفر، يؤكدان في يديعوت          

  .»، فالحديث اصبح عن تحول تاريخيإسرائيلى الى تقويض شرعية دولة وتركيا، يسع
» مكروهون ببـساطة  «، فكتب بن كاسبيت في معاريف تحت عنوان         إسرائيلأما لماذا نزع الشرعية عن      

، وأصدقاؤها يختفون أو ينزلـون تحـت االرض، والكـارهون           سرائيللم يعد الناس يصغون إل    «: يقول
العالم كله ضدنا   «، ما حدا بالمحلل يوئيل ماركوس ليكتب في هآرتس          »را عميقا يكثرون، وقد أثر ذلك تأثي    

  ...ويهدد وجودنا
 بحصارها الغبي تعزز هـذه      إسرائيلصورتنا كمحتلين أدخلت الفلسطينيين بنجاح إلى الوعي العالمي، و        

ولة الـصهيونية،   فالد. »إسرائيلالصورة السلبية فقط، والذي ينبغي أن يقلقنا هو حملة نزع الشرعية عن             
  .إذن، تخسر هذه المعركة أيضا، بعد ان خسرت حرب غزة أمميا وقانونيا وأخالقيا ومعنويا

فعلى قدر حجم وهول ومساحة القرصنة والجريمة، يجب أن يرتفع بالضرورة سقف المقاضاة والعقـاب               
ت والوثـائق   وكافـة الـشهادا   . الذي يجب أن يدفعه قراصنة البحار واالجواء ومجرمو الحرب هـؤالء          

  .واالعترافات، التي تتالت في أعقاب المجزرة
قوية فعالة ضد أولئك الجنراالت القراصنة، ما قد يسمح وفقا للقـوانين والمواثيـق              » الئحة اتهام «تشكل  

، في هذه الجريمة أكثر من كافة الجـرائم         »الى كرسي العدالة الدولية   » إسرائيلجلب  «األممية، ربما، ب  
جريمة كما هو واضح، تشكل نقطة تحول استراتيجي في المواقـف التركيـة والعالميـة               فهذه ال . السابقة

  ..الشعبية، وربما بعض المواقف الرسمية
ولكن، في ظل هذا المشهد االممي، يبقى الغائب المغيب الكبير هو الموقف العربي الرسمي الذي بدا بال                 

  !أي وزن أو تأثير في الساحة الدولية
  21/6/2010، البيان، دبي

  
  ! تخسر"إسرائيل" وإيران تتحفظ وتتقدمتركيا  .63

  عرفان نظام الدين
» قافلة الحرية «في البحر األبيض المتوسط ضد      » يةسرائيلالقرصنة اإل «على رغم كل ما قيل ويقال عن        

التي تحمل مساعدات وأغذية لقطاع غزة المحاصر، ومهما تشعبت التحليالت حول األبعـاد واألهـداف               
والنتائج، فإن المعنى األعمق واألكثر وضوحاً هو أن الشرق األوسط يـشهد اآلن فـصالً               وردود الفعل   

اإلقليمية والدولية من أجل تكريس النفوذ والقـدرة علـى الهيمنـة            » حروب األدوار «جديداً من فصول    
لمذهبيـة  واإلمساك بزمام أمور الحل والربط في المنطقة بكل تلويناتها واتجاهاتها وصراعاتها الطائفية وا            

  .والعرقية
في التقدم والتراجع واحتالل المربعات الجديدة القـادرة علـى قتـل            » الشطرنج«إنها لعبة مصالح تشبه     

الخصم أو عزله أو محاصرته أو إخراجه من رقعة اللعبة وصوالً الى تسجيل النقـاط النهائيـة والفـوز      
  .بالضربة القاضية
. والحق والشرعية غائب أو مغيب عن هذه اللعبـة        صاحب األرض   » الحصان العربي «وبكل أسف فإن    

وكم حذرنا من قبل من أن الدور العربي قد تراجع ويكاد ينحسر في منطقتنـا التاريخيـة فيمـا القـوى                     
اإلقليمية األخرى تتقدم وتسجل نقاطاً ضد بعضها البعض وبالتالي ضـد مـصالح العـرب وكـرامتهم                 

  .وأدوارهم المطلوبة
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فقـد  . من قضية فلسطين لتكون ساحة تسجيل النقاط وتكريس الدور المطلـوب          وليس هناك أفضل وأهم     
سجلت إيران مكاسب مهمة من قبل من خالل حمل راية فلسطين والدفاع عن القدس ودعم قوى المقاومة                 

، وجاء وقت كانت تبدو وكأنها الالعب األساسي والوحيد الـذي يتحـدث بلغـة               إسرائيلالتي تنشط ضد    
بقـوى االسـتكبار    « وتحرير فلسطين والتصدي للصهاينة وما يسمى        إسرائيل بإزالة   الخمسينات وينادي 

  .وعلى رأسها الواليات المتحدة» العالمي
ومع مضي الوقت حصلت أحداث مهمة كبحت جماح الدور اإليراني ألسباب كثيرة بينها البعد المـذهبي                

ز دور فاعل ومؤثر لتركيا بدأ بـالتقرب        واألوضاع السياسية في العراق ولبنان والخليج بالتزامن مع برو        
من العرب وحمل راية اإلسالم المعتدل ثم استكمل بخطوات عملية ودعائية ذكية ضربت علـى الـوتر                 

ي على قطاع غزة والتـضامن مـع        سرائيلالحساس لعواطف العرب والمسلمين مثل معارضة العدوان اإل       
ي شيمون بيريز فـي منتـدى   سرائيلئيس اإل أهلها ثم في تصدي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للر         

 لم نعهدها من قبل من زعيم       سرائيلوانسحابه من الندوة المشتركة بعد توجيه انتقادات الذعة إل        » دافوس«
لتكرس هذا التوجه التركي وتسجل نقاطاً متقدمة لدور تركيـا          » قافلة الحرية «وجاءت  . تركي أو عالمي  

  .وارالراهن والمستقبلي في إطار حرب األد
ي وسياسة التعنت الحمقاء لحكومة الليكود والمتطرفين الصهاينة برئاسة بنيـامين           سرائيلوأسهم الغباء اإل  

نتانياهو، من حيث ال تدري، في تكريس هذا الدور التركي وفتح الباب على مصراعيه أمام تركيا لتكون                 
 به من إمكانات وما تملكه من أوراق        الرائدة في مجال تقرير مصير المنطقة سلماً وحرباً نظراً لما تتمتع          

  .بعد أن كسبت شعبية كبرى والتف حولها الرأي العام العربي واإلسالمي
 اليوم تبدو وكأنها وحش هائج بال زمام وال عقل يتصرف بجنون وكأنه يقود نفسه الى المسلخ،                 إسرائيلف

وانين الدوليـة متخطيـة كـل       وهي تسير على النهج ذاته منذ تشكيل الحكومة الخارجة عن المنطق والق           
الخطوط الحمر على رغم معرفة القاصي والداني أنها ستدفع ثمن هذا الطيش األهـوج وتنـسف أسـس                

وقد سبق أن أشرت في     .  عاماً نتيجة لممارساتها الرعناء    62المظالت التي أقيمت لحمايتها منذ أكثر من        
يين، فبعد أن توقفوا عن ممارسـة       سرائيلاإلمقال سابق الى أن عدوى االنتحار قد انتقلت من العرب الى            

 الريادة في اإلرهـاب والقتـل والتـدمير         إسرائيلعمليات تسيء لسمعتهم وتدمر قضيتهم العادلة أخذت        
وانتهاك القوانين الدولية وكل معوقات الشرعية من االعتداءات على لبنان وغزة الى انتهاكـات حقـوق                

فـي  ) الشهيد محمود المبحـوح   (ت وآخرها أحد قياديي حماس      اإلنسان في فلسطين، الى فضائح االغتياال     
 ما أوقعها   إسرائيلدبي، التي تم الكشف عن خيوطها وفضح المشاركين فيها وتوجيه االتهام المباشر الى              
  .في أزمة دبلوماسية مع دول عدة حليفة لها بسبب تزوير جوازات سفر استخدمها القتلة

التي تنقل مساعدات إنسانية ألبناء غـزة المحاصـرة         » فلة الحرية قا«ية ضد   سرائيلوجاءت القرصنة اإل  
 وتتـسبب بحـشد     سرائيلإل» الوجه القبيح «واعتداءاتها السافرة ضد الناشطين العزل من السالح لتكرس         

الرأي العام العربي واإلسالمي والعالمي ضدها وتنزع عنها ورقة التوت األخيرة لتعريها وتكشف حقيقتها              
  .ية خارجة عن القانون ومعرقلة لجهود السالمكدولة استعمار

ية على رغم معرفتهم بتوجهات حكومة الليكـود        سرائيلوقد تساءل الكثيرون عن أبعاد هذه الممارسات اإل       
 أرادت توجيه رسائل عدة الى العالم والعرب        إسرائيلوعتاة التعصب والعنصرية والحقد، ولكن األكيد أن        

غيها حتى النهاية حتى ولو كلفها ذلـك سـمعتها وشـرعيتها، وأنهـا              والمسلمين وهي أنها ستمضي في      
ستضرب مجدداً وتقتل وتدمر وتنتهك القوانين الدولية مستندة في ذلك الى تجارب سابقة انتهت مـن دون      
أضرار بعد أيام من التظاهرات وبيانات الشجب واالستنكار والتنديد، وأكبر دليل على ذلك جرائمها فـي                

ت في تقرير غولدستون وسط ضجة عالمية ودعوات للمحاكمة والمحاسبة انتهت بإخفائـه             غزة التي وثق  
  .في أدراج األمم المتحدة ليطويه النسيان وكأن شيئاً لم يكن
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وأخشى ما نخشاه هو أن تنتهي الضجة حول القرصنة األخيرة كغيرها مـا يتطلـب اليقظـة والمتابعـة            
 خسرت الكثير وفقدت أهم حليف وصديق وهو تركيا الدولة          لإسرائيورفض االستسالم لألمر الواقع ألن      

  .اإلسالمية الوحيدة التي اعترفت بها وأقامت معها عالقات تحالف وتعاون وثيقة في كل المجاالت
 توجيهها الى العالم، وإلى الرئيس أوباما بالذات، فهـي أنهـا لـن              إسرائيلأما الرسالة األهم التي أرادت      

لن تمضي في أية مفاوضات حتى ولو كانت صورية، بعد أن سددت طعنة نجالء              ترضخ إلرادة السالم و   
للواليات المتحدة التي بذلت الكثير من الجهد للحصول على الضوء األخضر العربي إلجراء مفاوضـات               

  . أشهر4يين لمدة سرائيلغير مباشرة بين الفلسطينيين واإل
 والغـرب واتخـذت قـراراً       إسرائيلبها الكيل من    أما تركيا فقد حققت المكاسب المتعددة بعد أن فاض          

إستراتيجياً بالتقرب من محيطها وتعزيز عالقاتها العربية واإلسالمية والدفاع عن قضية فلـسطين فـي               
التي وجهت مباشـرة    » يةسرائيلالقرصنة اإل «المحافل الدولية وتربعت على عرش العواطف العربية بعد         

  .لرفع الحصار عن غزة» قافلة الحرية«الى السفن التركية التي تحمل راية 
واألكيد أن الموقف التركي ليس إبن ساعته ولم يتخذ عن تسرع أو ألسباب عاطفية اشتهر بها العـرب،                  
ولم يأت كرد فعل على حدث آني بل جاء بعد سلسلة إحباطات وجدت القيادة التركية نفسها تقـف علـى                    

  .دة على الجميعمفترق طرق ال مجال للخروج منه إال بقلب المائ
  :هذه اإلحباطات تمثلت في األحداث اآلتية على سبيل المثال ال الحصر

إغالق الباب أمام انضمام تركيا الى االتحاد األوروبي ووضع شروط تعجيزية أمامها على رغم ضـم                · 
  .دول عدة بال شروط وال ضوابط

وانتهاء الحـرب البـاردة علـى رغـم         تخلي الغرب عن تركيا تدريجياً بعد انهيار االتحاد السوفياتي          · 
عضويتها في حلف األطلسي ودورها كدرع إسالمي متقدم في المنطقة والتعامل معها وكأنها إبـن غيـر        

  .شرعي يخجل من االعتراف به ومنحه حقوقه كاملة غير منقوصة
غـم  علـى ر  » المجزرة األرمينيـة  «إقرار الكونغرس األميركي بيان إدانة ضد ما درج على تسميته           · 

المناشدات المتكررة لتركيا ثم اكتشاف أن اللوبي الصهيوني أسهم في تمرير البيان ولم يعمل، كمـا فـي                  
  .السابق، على منع أي قرار ضد تركيا

تداعيات االحتالل األميركي للعراق وبروز الكيان شبه المستقل لألكراد والخوف من امتداد العدوى الى              · 
 المسارعة الى عقد تحالفات تحد من األخطار وتوقف أيـة محاولـة             تركيا وسورية وإيران، ما استدعى    
  .لالستقالل أو لالنفصال عن العراق

 وال سـيما    إسرائيل لجهود السالم التركية خالل المفاوضات غير المباشرة بين سورية و          إسرائيلإفشال  · 
حلة حسم القرار فـي  عند االعتداء الصارخ على غزة في لحظة التوصل الى شبه اتفاق أو على األقل مر     

  .خطوة نحو النجاح التركي
يين في تشجيع بعض الضباط والعسكريين ضـد        سرائيلهناك دالئل ووثائق تشير بأصابع االتهام الى اإل       · 

  .حكومة أردوغان
لكل هذه األسباب ضربت تركيا ضربتها وتحولت بين ليلة وضحاها الى المـدافع األول عـن فلـسطين                  

صور اردوغان في المدن العربية كتعبير عن االمتنان والـشكر علـى إعـداد        ورفعت األعالم التركية و   
  . ودعم الشعب الفلسطينيسرائيلوالتصدي إل» قافلة الحرية«

والمالحظ أن تنامي الدور التركي تزامن مع تراجع الدور اإليراني بسبب تحفظ إيـران خـالل األزمـة       
 على الصعيد الرسمي أو في ميدان الشارع الذي كان  األخيرة وبرودة ردود أفعالها، على غير المعتاد، إن       

  .في المنطقة» حروب األدوار«وهذ ما يؤكد نظرية . اإليرانيون يبرعون فيه عند وقوع أحداث مماثلة
، »دولة الخالفـة  «واألرجح أن دور تركيا سيتنامى من دون أن يصل الى ما يحلم به البعض من إحياء                 

واأليـام  . سنية معتدلة بعد تحفظات البعض على قيادة إيـران الـشيعية          فهي مؤهلة للقيادة بوصفها دولة      



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1826:         العدد       21/6/2010 اإلثنين :التاريخ

المقبلة حبلى بمفاجآت قد تكون تصعيدية، وقد تكون متجهة نحو التبريد وصوالً الى إطالق مبادرة سالم                
شاملة يكون لتركيا الدور األكبر في تسويقها كجائزة ترضية تعيدها الى خط االعتـدال والـسعي نحـو                  

» العدالـة والتنميـة   «ستقرار، ان لم تتجدد محاوالت ضربها من الداخل إلنهاء حكم حـزب             السالم واال 
  .اإلسالمي بزعامة أردوغان

  21/6/2010، الحياة، لندن
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