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   التلمودية في سلوان"حديقة الملك" منزالً في حي البستان وإقامة 22االحتالل يقرر هدم  :القدس .1

يط والبناء المحلية التابعة لبلدية االحتالل على خطة صادقت لجنة التخط: ، وكاالت"األيام "-القدس 
 لمواطنين  منزال22ًالتلمودية في حي البستان في سلوان في القدس والتي تقضي بهدم " حديقة الملك"

 المنازل أصحاب هذه الحديقة، حيث تنص الخطة على الطلب من إقامةفلسطينيين في المنطقة لصالح 
  . المزيد من المنازل في المنطقة الشرقية من الحيإضافةيديهم مع تمكين المنوي هدمها هدم منازلهم بأ

 منزال بينما سيتم منح الصفة القانونية لـ 22 سيتم تدمير أمسوبموجب الخطة التي تمت الموافقة عليها 
تم منح "ضاف المتحدث انه أو .، حسب ما قال المتحدثإسرائيلية منزال آخر بنيت دون تصاريح بناء 66
 على الجانب اآلخر من المنطقة، وعليه فقد أخرىريح ألصحاب المنازل التي ستهدم لبناء منازل تصا

 انه ال يزال يتعين مرورها في العديد من إالورغم موافقة اللجنة على الخطة،  ".عثرنا على حل للجميع
  .المراحل القانوني قبل تطبيقها، حسب المتحدث

 بين أمس عن مشادات كالمية محتدمة خالل اجتماع اللجنة سرائيلياإلااللكتروني " واينت"وتحدث موقع 
  . اللجنة والسكان الذين يعارضون المشروعأعضاء

 . رئيس الوزراء ال يزال يرغب في حل هذه المسألة عن طريق الحوارإنوقال متحدث باسم نتنياهو 
 الوقت الكافي، الستمرار  منوأكثر تخطيطي مبدئي وال يزال يتيح الوقت الكافي، إجراءهذا "وأوضح 

هذا ما يدعو .  حل يتفق عليه الطرفانإلى التوصل أملالحوار بين السلطات البلدية وسكان الحي على 
  ". رئيس الوزراءإليه
وقال المسؤول الذي  ."إسرائيل" خطط البناء الحالية تنسجم مع سياسات أن بارز إسرائيلي مسؤول وأكد

 التجميد ينطبق أنقلنا دائما .  من القدس ثابت ولم يتغيرإسرائيلقف مو "إنطلب عدم الكشف عن هويته 
  ".فقط على الضفة الغربية وليس على القدس، وكنا شفافين بالنسبة لهذه القضية

 يتيح اإلسرائيلي القرار أن" األيام"لـ وذكر المحامي احمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة،
ستقوم لجنة الدفاع عن الحي معا مع الطواقم : " على هذا القرار وقال يوما لالعتراض60للسكان فترة 

هذا ال يعني : "وأضاف" الهندسية والقانونية باالعتراض على هذا المخطط من خالل تقديم مخطط بديل
 أن أنه بمجرد المصادقة على هذا المخطط فهذا يعني  ندرك جيداًإذ اإلسرائيلية نعول على الدوائر أننا

 ستمضي قدما في مخططها ولذلك فان لجنة الدفاع عن الحي ستفعل نشاطها الشعبي اإلسرائيلية السلطات
في مواجهة هذا المخطط كما سنقوم كوحدة قدس في الرئاسة باتصاالت سياسية واسعة للطلب من 

  ". لوقف هذا المخططاإلسرائيليةالمجتمع الدولي الضغط على الحكومة 
ة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة سلوان وحي البستان، بأن اللجنة وأكد فخري أبو دياب عضو لجن

" وفا "وكالةوقال ل .اللوائية التابعة لبلدية االحتالل بالقدس قررت مصادرة أراضي حي البستان في سلوان



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1827:         العدد       22/6/2010 الثالثاء :التاريخ

 من المتضامنين تمكنوا من تأخير وتعطيل اجتماعات اللجنة إن لجنة حي البستان وأهالي الحي وعدداً
ن الوقت إال أنه تم اآلن إخراجهم وإخراج الصحافيين من داخل أروقة بلدية االحتالل، للشروع لفترة م

في التصويت على القرار، الفتاً إلى أن جميع أعضاء اللجنة باستثناء عضو واحد من حركة ميرتس 
ر واسعة وحذر أبو دياب من عمليات تهجي . منزال22ًاليسارية مع إقرار القرار وخطة المصادرة وهدم 

وقال أبو دياب، إن بدء  .النطاق لسكان حي البستان ببلدة سلوان تستهدف نحو ألف وخمسمائة مواطن
: تنفيذ الهدم في حي البستان سيعني بدء الهدم ببلدة سلوان المقدسية؛ ما يعني هدم منازل في كلٍّ من أحياء

وواد الجورة؛ ما يعني تشريد أكثر من العباسية، ووادي حلوة، والبستان، والحارة الوسطى، وبئر أيوب، 
وتوقع أبو دياب أن هذه  . منهم من حي البستان1500سبعة آالف مواطن مقدسي عن البلدة؛ أكثر من 

  .اإلجراءات ستكون الشرارة األولى الندالع انتفاضة شعبية ضد قرارات التهويد من حي البستان
 ومخطط المدن، والذي قدم، باسم أهالي حي يوسف جبارين، المحاضر األكاديمي.  ذلك، لفت دإلى

البستان، مخططاً بديالً لمخطط البلدية منذ أكثر من شهرين، لكن البلدية رفضته، إلى وجود توزيع أدوارٍ 
  ".إسرائيل" من ضغط دولي على بين الحكومة اإلسرائيلية وبلدية القدس تحسباً

  22/6/2010 رام اهللا، األيام،
  

   في غزةالشعب" ليس الحل إلنهاء معاناة" حصار غزة "لإسرائي"تخفيف : عباس .2
 طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد لقائه مبعوث اللجنة الرباعية :القدس المحتلة، رام اهللا

برفع الحصار االسرائيلي المفروض «لعملية السالم في الشرق االوسط توني بلير في رام اهللا أمس، 
التخفيف أو «وأشار الى أن . »لتزام بالقرارات الدولية لرفعه نهائياًعلى قطاع غزة بشكل كامل واال

ليس هو الحل إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في ) من البضائع والمساعدات(ادخال كميات محددة 
  .»قطاع غزة

يطالب برفع الحصار عن غزة     «وكان نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ذكر ان عباس            
هذه الخطوات وحدها ال تكفي وال بد من بذل كل الجهود لرفع المعاناة عن         «، مضيفاً ان    »ل كامل بشك

انهاء الحصار الشامل ألن هذا هو الهدف والمطلب الفلسطيني         «، ومؤكداً وجوب    »المواطنين في غزة  
  .»والعربي والدولي

  22/6/2010الحياة، لندن، 
  

  "الرباعية" ويطالب بتدخل فياض يستنكر النشاط االستيطاني في القدس .3
أكد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها أمس برئاسة سالم فياض ، رئيس الوزراء ، على : رام اهللا

دعمه الكامل لموقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الذي طالب برفع الحصار اإلسرائيلي بشكل كامل 
فق الحر السلع والمواد واالحتياجات ألبناء شعبنا في عن قطاع غزة عبر فتح شامل لكافة المعابر ، التد

  .قطاع غزة دون قيد أو شرط ، بما فيها مواد اإلعمار والتنمية االقتصادية والزراعية
كما رحب المجلس بقرار اللجنة التنفيذية الداعي إلى إيجاد مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل 

زة السلطة الوطنية المختصة لخدمة هذا الغرض ، وتطبيق لضمان رفع الحصار ، وكذلك تواجد أجه
 ، والتي تشتمل على الممر اآلمن لربط قطاع غزة والضفة الغربية ، 2005اتفاقية المعابر الموقعة عام 

وضمان الوحدة الجغرافية بينهما وحرية التنقل بين الضفة والقطاع ، وتحفظ لشعبنا حقه في التواصل بين 
  . الم الخارجيأجزاء الوطن والع

من ناحية ثانية جدد مجلس الوزراء رفضه وإدانته الشديدة لقرار الحكومة اإلسرائيلية القاضي بسحب 
كما أدان المجلس . هويات عدداً من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني ، وإبعادهم عن المدينة

نة رمات شلومو بمدينة القدس المحتلة ،  وحدة استيطانية في مستوط1600بشدة القرار اإلسرائيلي ببناء 
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والمخططات المتواصلة الهادفة إلى هدم عدد من البيوت في حي البستان ببلدة سلوان ، واعتبر أن كل 
  . هذه اإلجراءات التعسفية والخطوات الخطيرة تتطلب التدخل األميركي والدولي لوقفها

  22/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   مليون يورو23بـ الفرنسي في القدس يوقعان اتفاقية لدعم السلطة فياض والقنصل .4
وقع رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو في 

 مليون يورو في 23، اتفاقية تنص على مساهمة فرنسا بمبلغ 2010-6-21مدنية القدس المحتلة، االثنين 
  . 2010طة الفلسطينية لسنة ميزانية السل

تطبيقا لوثيقة إطارية للشراكة الفرنسية الفلسطينية "وقال بيان للقنصلية الفرنسية إن هذه المساهمة تأتي 
على مساعدة إجمالية فرنسية "، موضحا أنها تنص "2009ديسمبر /موقعة في باريس في كانون األول

ووفقاً للبيان أكد ديزانيو  ".  على مدى ثالث سنوات مليون يورو سنويا68لإلراضي الفلسطينية قيمتها 
 3,5أبدت الرغبة في منح قسم من مساعدتها هذا العام لبرامج في شرق مدينة القدس بقيمة " أن بالده 

  ". ماليين يورو
  22/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  المفاوضاتالحكومة اإلسرائيلية تسعى إلفشال المساعي األمريكية الستئناف : عريقات .5

الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير من حذر :  وليد عوض-رام اهللا 
ان الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى الفشال المساعي االمريكية الستئناف عملية 

لسطينية الرسمية بأن وشدد عريقات في تصريحات لالذاعة الف.المفاوضات في المنطقة للوصول للسالم
حكومة نتنياهو تواصل فرض الحقائق على ارض الواقع، مشددا على ان اسرائيل تستهزىء من خالل 
ممارساتها على ارض الواقع بالتحركات االمريكية الستئناف عملية السالم من خالل المفاوضات غير 

  .المباشرة التي يقوم بها جورج ميتشل
  22/6/2010القدس العربي، لندن، 

  
   نواب مقدسيينأربعة "إسرائيل"الزعنون يستنكر إبعاد  .6

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، رئيس االتحاد البرلماني العربي سليم الزعنون امس ، : عمان
 نواب مقدسيين عن القدس وسحب هوياتهم ، متناسية ألربعة عليه السلطات االسرائيلية بابعادها أقدمتما 

  .وإنسانيابون مارسوا حقهم المشروع قانونيا انهم نواب منتخ
وطالب الزعنون سلطات االحتالل بوقف هذا القرار ووقف تجاوزاتها للقوانين وتحديها المستمر للشرعية 

 يعتبر عقبة في وجه تحقيق السالم وهو انتهاك التفاقية جنيف اإلجراءالدولية ، مؤكدا ان مثل هذا 
يه الفلسطينيون يوم الالجئين وهو اليوم الذي يتضامن فيه العالم معهم الرابعة ، في الوقت الذي يحيي ف

 على االستمرار في سياستها بتفريغ البالد اإلسرائيليةويطالب بعودتهم الى ديارهم ، بينما تصر السلطات 
 والدولية وقفة جاد في وجه هذه اإلقليميةمن أصحابها الشرعيين مما يتطلب من الهيئات البرلمانية 

  . الدوليةواألعرافسياسة التي تتنافى مع القوانين ال
  22/6/2010،  الدستور، عمان

  
   هنية يطالب السلطة بوقف التفاوض غير المباشر مع تل ابيبمستشار .7

طالبت الحكومة المقالة في غزة التابعة لحركة حماس السلطة الفلسطينية بوقف : وليد عوض -رام اهللا 
يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء في . واعتبر د .بيبالتفاوض غير المباشر مع تل ا
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حكومة غزة أن ما ترتكبه سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بالقدس المحتلة من مواصلة لبناء الوحدات 
وقال رزقة في تصريح . االستيطانية صفعة للجهود األمريكية لجميع األطراف في عملية التسوية 

من جرائم إسرائيلية بحق األرض والمقدسات من المفترض أن يمثل حافزا ما يحدث بالقدس ': صحافي
  .'التخاذ القرار المناسب والمتمثل بوقف المفاوضات غير المباشرة

ان استمرار المفاوضات في ظل تواصل االستيطان يعطي شرعية إلسرائيل لمواصلة ': وأضاف
وتابع . 'سطينيين راضون عن تلك المخططاتمشاريعها االستيطانية داخل مدينة القدس وإثبات أن الفل

إن المطلوب البحث عن آليات مناسبة حتى لو استخدمت القوة النتزاع الحق الفلسطيني بالحفاظ ': رزقة
ان الفيتو األمريكي '، ومضيفا 'على أرضه ووطنه بعيدا عن االنتظار لما سيقدمه المجتمع الدولي لنا

راته ستكون منحازة إلسرائيل وبالتالي الموقف الدولي لن يكون يالزم مجلس األمن، لذا فإن كافة قرا
  .'متعاطفا معنا

  22/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  لعمالء كبار" اعترافات خطيرة"حصلنا على : في غزة" حملة مكافحة التخابر" .8
 البرعاوي، أن مع االحتالل اإلسرائيلي الدكتور أنور" الحملة الوطنية لمكافحة التخابر"أكد مسؤول : غزة

من باب بدء الحرب على الصهاينة الذين استباحوا دماء "الحكومة الفلسطينية في غزة أطلقت الحملة 
  ".الخيانة العظمى"، واصفًا التعاون مع االحتالل بـ "األطفال والنساء في فلسطين

اللجنة حصلت على وأكد البرعاوي أن العمالء ساعدوا االحتالل كثيرا في حروبه السابقة، مؤكدا أن 
أدت إلى سفك دماء مدنيين وأبرياء "اعترافات من كبار العمالء تؤكد قيامهم بتقديم معلومات إلى االحتالل 

  ".في قطاع غزة
تكنولوجيا "شرق غزة، على أن " حماس"وشدد البرعاوي خالل لقاء نظمته حركة المقاومة اإلسالمية 

ء على األرض لوال تزويدها بمعلومات دقيقة وحساسة من المحتل الصهيوني ال يمكن لها أن تقوم بشي
لوال العمالء لما استطاع جيشنا تحديد نقاط القوة : " ، مستشهدا بقول أحد جنراالت االحتالل"العمالء

  ".ونقاط الضعف عند خصمنا
 مع ولفت البرعاوي إلى أن الخطوات التي قامت وستقوم بها الحملة الوطنية لمواجهة التخابر تتقاطع
  .مصالح الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى مجتمع مترابط متماسك خاٍل من العمالء والمندسين بينه

قدرة الشعب "وطمأن البرعاوي أن أعداد العمالء في قطاع غزة ليست باألعداد الخيالية، مؤكدا 
  ".الفلسطيني وحكومته على مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا

أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بخطوات جديدة مكملة للخطوات السابقة التي قامت بها، والتي وأشار إلى 
  .للعمالء قبل إلقاء األجهزة األمنية القبض عليهم" ةباب التوب"كان من بينها فتح 

باالستفادة من دروس "، مطالبا إياهم "لن يفلتوا من العقاب"وحذر البرعاوي جميع العمالء من أنهم 
  ".قيهم الذين كشفهم االحتالل بعد أن أخذ منهم المعلومات أو الذين وصل بهم الحال إلى اإلعدامساب

ودعا البرعاوي جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى االستمرار في عمليات التعبئة الجماهيرية لمواجهة هذه 
الذين "سابقة في قطاع غزة واألجهزة األمنية ال" فتح"الظاهرة، مطالبا في الوقت ذاته بعض أبناء حركة 

؛ بالكف عن تقديم هذه "حسن نية"يقومون بجمع المعلومات وتسليمها إلى مسؤوليهم في رام اهللا عن 
  ".المعومات المجانية إلي االحتالل

  21/6/2010قدس برس
   بالسياسةاإلنسانيةال عالقة للحقوق  :عبداهللا عبداهللا .9

الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق انسانية محض " ان  سفير فلسطين في لبنان عبداهللا عبداهللاأوضح
  ".حقوق تليق بلبنان"، متطلعا الى "وتتعلق بالحياة اليومية وال عالقة لها بالسياسة
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 آذار في األشرفية حيث استقبله المنسق العام النائب 14زار عبد اهللا أمس، مقر األمانة العامة لقوى 
اهللا ونوفل ضو، وجرى عرض انة النائبين سمير فرنجية والياس عطالسابق فارس سعيد واعضاء االما

  .المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، السيما الحقوق الفلسطينية والسالح الفلسطيني خارج المخيمات
بحثنا في الشأن الفلسطيني عموما والتحركات الدولية األخيرة على الصعيد : "وقال عبداهللا بعد اللقاء

وتطرقنا إلى الحدث الساخن على الساحة اللبنانية أال . والهجمة اإلسرائيلية على أسطول الحريةالدولي 
وهو الحقوق، أن هذه الحقوق سواء أكانت مدنية، ام إقتصادية هي تتعلق بالحياة اليومية وال عالقة لها 

الحياة السياسية ولن ونحن نتطلع إلى حقوق تليق بلبنان ونؤكد أن الفلسطيني لن يشارك في . بالسياسة
  ".يكون له دور في أية إنتخابات على اإلطالق إنما الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق إنسانية بحت

هذه الحقوق لن تصل أيضاً إلى إعطاء الفلسطيني حقه في الضمان اإلجتماعي حتى لو "واشار الى أن 
إنما في هذه . وليس على البلد المضيف" االونروا"أراد اللبنانيون ذلك، ألننا نتكّل في هذه المسألة على 

  ".األجواء المتردية نتطلع إلى حقوق مدنية تقتصر على حق العمل والملكية
مع سيادة واستقالل لبنان وما يتفق عليه اللبنانيون في شأن السالح "، مشدداً على انه "حق العودة"وأكد 

ن األسطول المتجه من لبنان يحظى بدعم من وعما اذا كا ".خارج وداخل المخيمات، نوافق عليه
  ".نحن نرفض كل أشكال العنف على غزة: "الفلسطينيين، اجاب

  22/6/2010المستقبل، بيروت، 
  

  وفد المصالحة الفلسطينية يعدل عن زيارة غزة .10
عدل وفد المصالحة الوطنية الفلسطينية برئاسة رجل األعمال المـستقل منيـب            :  محمد يونس  –رام اهللا   

مصري عن المهمة التي أوكله اياها الرئيس محمود عباس، وهي زيارة قطاع غزة والبحث مـع قـادة                  ال
  .في انجاز مصالحة وطنية، لعدم وجود فرصة عملية لتحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة» حماس«

فاق علـى   ورجحت مصادر في الوفد أن يتم االت      . ومن المقرر ان يعقد الوفد اليوم اجتماعاً لتقويم الموقف        
و » فتح«عرض مبادرة جديدة للمصالحة باسم الشخصيات المستقلة، تقوم على صيغة وسطى بين موقفي              

  .من ورقة المصالحة المصرية» حماس«
وذكرت المصادر أن النية تتجه الى عرض مبادرة تقوم على إرفاق ورقة تفاهمات فلسطينية مع ورقـة                 

ولفتت الى ان االقتـراح يحـافظ علـى الورقـة           . د التنفيذ المصالحة المصرية ألخذها بعين االعتبار عن     
القاضي بعدم فتح الورقة مرة أخرى، وفي نفس الوقت         » الفتحاوي«المصرية وعلى الموقف المصري و      

  .ليصار الى التوصل الى اتفاق» حماس«يراعي تحفظات 
على توقيع حمـاس    اإلصرار على فتح الورقة المصرية يقودنا الى الفشل، واإلصرار          «وحذرت من ان    

على الورقة المصرية يقودنا للفشل ذاته، لذلك إننا نبحث عن خيار اوسط يراعـي مواقـف ومـصالح                  
  .»الطرفين

ويحضهما على قبولهـا    » حماس«و  » فتح«وقالت المصادر إن الوفد سيحمل المبادرة الجديدة الى قيادتي          
  .»المخرج الوحيد من ازمة االنقسام«معتبراً اياها 

  22/6/2010،  لندنالحياة،
  

  "فارغ المضمون"تخفيف الحصار ب "إسرائيل" قرار: حماس .11
بينما سادت شكوك الشارع في غزة في جدية إسرائيل في تخفيف الحصار علـى              :  صالح النعامي  - غزة

، مشيرة إلى أنه ال يمثل أي تغير فـي          »فارغ المضمون «القطاع، اعتبرت حماس أن القرار اإلسرائيلي       
  . اإلسرائيلي الرافض لرفع الحصارحقيقة الموقف

 22/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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  نرحب بزيارة محمود عباس رسمياً ال إعالمياً :"عكاظ" حماس لـ مصادر .12

رحبت مصادر مطلعة في حركة حماس بزيارة الرئيس الفلسطيني أبو مـازن إلـى   : فهيم الحامد ـ جدة 
ة الترتيب مع الحركة لتحديد مواعيدها، وليس عبر اإلعالن         غزة، بيد أنها قالت إن على الرئاسة الفلسطيني       

عنها في وسائل اإلعالم، بهدف إنجاحها للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهـاء               
  .االنقسام الداخلي والوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية

ـ     ع في أي زيارة من قيادات فـتح        أن حركة حماس ال تمان    » عكاظ«وأفصحت المصادر في تصريحات ل
أو السلطة في رام اهللا إلى غزة مؤكدة أن الترتيب والتحضير الجيد للزيارة سيساهم في إنجاحها باعتبـار           
أن أي فشل لها يعني العودة إلى المربع األول واإلجهاض تماما ألي مشاريع مستقبلية إلنهـاء االنقـسام                  

  .الداخلي
  22/6/2010، عكاظ، جدة

  
  اس تتبادالن اتهامات باعتقاالت لعناصرهما في غزة والضفة وحمفتح .13

، أمس، اتهامات باعتقال عناصر من كل فصيل في كـل مـن             "حماس"و" فتح"تبادلت حركتا   : )أ.ب  .د  (
 مـن  10اعتقلـوا  " حماس"، في بيان صحافي، إن عناصر من   "فتح"وقالت   .الضفة الغربية وقطاع غزة     

" حمـاس "أن اعتقال هؤالء العناصر يأتي ضمن حملة اعتقاالت تشنها          وذكرت  . شمال غزة   " فتح"كوادر  
واعتبرت أن هذا السلوك مؤشر واضـح وال لـبس فيـه            . ضد عناصرها لألسبوع الرابع على التوالي       

  " .حماس من تهيئة األجواء للمصالحة"لموقف 
لحركة ويدعى خالد الحاج    إن أجهزة األمن التابعة للسلطة اعتقلت أحد قياديي ا        " حماس"من جهتها، قالت    

وهـددت   " .اإلسـرائيلي "في جنين شمال الضفة بعد شهرين من إطالق سراحه من سـجون االحـتالل           
استمرار اعتقال الحاج ليومٍ آخر يفرض علينا أن نعاملهم بنفس األسلوب           "الحركة، في بيان صحافي، أن      

  ".ونفس المنطق الذي يليق بتفكيرهم
  22/6/2010، الخليج، الشارقة

  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس600 بناء "سرائيلإ" بقرار  تنددفتح .14

أدان المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي قيـام آليـات   : من وليد عوض'القدس العربي'رام اهللا ـ  
 وحـدة اسـتيطانية     600وجرافات االحتالل اإلسرائيلي بأعمال تجريف شمال مدينة القدس، تمهيدا لبناء           

  .جديدة
حكومـة إسـرائيل    'وقال القواسمي، في تصريح صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة في حركة فتح، إن              

ماضية قدما في سياستها االستيطانية، رافضة االنصياع للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة، وأعمال             
بعاد بحق المواطنين في    التجريف شمال مدينة القدس، والتهديدات بهدم البيوت في حي البستان، وقرار اإل           

القدس دليل واضح على سياسة هذه الحكومة التي ترفض االعتراف بمرجعيات عملية الـسالم وحقـوق                
  .'شعبنا

تهديدا مباشرا لكافة الجهود الدولية المبذولة، وخاصة األمريكية التي تهـدف إلـى             'واعتبر هذه الخطوة    
  .'إحياء عملية السالم

ها شعبنا، لن يقفوا مكتوفي األيـدي إزاء العـدوان اإلسـرائيلي، وأن             حركة فتح ومن حول   'وأضاف أن   
  ، داعيـا   'إسرائيل بسياساتها العنصرية وغير المسؤولة تدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية والى دائرة العنف            
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وضع حـد لـسياساتها     'المجتمع الدولي وخاصة الواليات المتحدة األمريكية إلى الضغط على إسرائيل، و          
  .'رة والتي لن تجلب األمن والسالم ألحد في المنطقةالمدم

  22/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  فتح تشكل وفداً للمشاركة في سفن كسر الحصار اللبنانية .15
شكلت حركة فتح في جنين وفداً للمشاركة في سفن كـسر الحـصار             : QNA – ضياء الكحلوت    -غزة  
إن «: ا أبو رميلة خالل لقاء تنظيمي مع أمناء األقـاليم         وقال أمين سر حركة فتح في جنين عط        .اللبنانية

الوفد يمثل حركة فتح في جنين، وتم رفع قائمة باألسماء إلى ديوان الرئاسة الذي طلب منه التنسيق مـع                   
  .»الجهات اللبنانية المنظمة من أجل السماح للوفد بالمشاركة

لتنسيق مع الجهات المعنيـة فـي لبنـان         وأضاف أن الحركة باشرت عبر السلطة الوطنية االتصاالت با        
، مع بـاقي    »ناجي العلي «و  » مريم«لترتيب وصول الوفد الفتحاوي من أجل االنطالق على متن سفينتي           

وتمنى أبو رميلة من الجهات اللبنانية المعنية       . الشخصيات والوفود والقوى التي قررت االنتصار لفلسطين      
  .ركة في األسطول والوصول إلى قطاع غزةتسهيل اإلجراءات وتمكين الوفد من المشا

  22/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  "إمعان صهيوني في سياسة التغيير الديمغرافي"إبعاد النواب المقدسيين ": الشعبية" .16
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن قرار السلطات اإلسرائيلية القاضي بإبعاد أربعة نواب             : رام اهللا 

إمعانـاً صـهيونياً فـي سياسـة التغييـر          "المجلس التشريعي الفلسطيني إلى رام اهللا، يعد        مقدسيين في   
  ".الديمغرافي الذي تنتهجه سلطات االحتالل في المدينة المقدسة بهدف إفراغها من سكّانها األصليين

اء  يـأتي    ، أن هذا اإلجر   )21/6(نسخة منه، اليوم اإلثنين     " قدس برس "في بيان وصل    " الشعبية"وأفادت  
، معتبرةً أن هذا القرار "خطة احتاللية تنفّذ على أكثر من صعيد بهدف تهويد القدس بشكل كامل           "في إطار   

، علـى حـد     "يدحض مزاعم إدارة أوباما حول وقف حكومة إسرائيل لالستيطان ولسياستها التوسـعية           "
  .تعبيرها

اسـتمرار  " اإلسـرائيلي، ذلـك أن       من جانبه، دعا البيان إلى وقف كافة أشكال التفاوض مـع الجانـب            
المفاوضات العقيمة يوفّر غطاء لحكومة االحتالل، يشجعها على اإلمعـان فـي سياسـاتها االسـتيطانية                

  ".والتهويدية في مدينة القدس
  21/6/2010، قدس برس

  
   في غزةاستهداف قوة عسكريةو مسؤوليتها عن إطالق قذائف هاون تعلنالمقاومة  .17

أعلنت ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكرية للجـان المقاومـة الـشعبية             : ت، وكاال "الخليج"غزة  
كمـا  .  مسؤوليتها عن إطالق اربع قذائف هاون على تجمع لآلليات وجنود االحتالل شرق بلدة عبسان               

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهدافها قـوة              
  .عسكرية راجلة توغلت في بلدة بيت الهيا بعبوة أرضية ناسفة وإصابة الجنود بشكل مباشر 
  22/6/2010، الخليج، الشارقة

  
   الحصار يوفر الشرعية الدولية لمواصلتهتخفيفقرار : نتنياهو .18

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في أعقاب مصادقة :  وكاالت– سمير حمتو -القدس 
إن القرار يوفر الشرعية الدولية  "تخفيف الحصار"المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر على ما اعتبر 

إن القرار يمنع حركة "وقال نتنياهو ". الحصار األمني على حركة حماس"لمواصلة الحصار تحت مسمى 
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 إلى جانب القرار حماس من اتهام إسرائيل بالمس بالمدنيين ، في حين يقف أصدقاء إسرائيل في العالم
لن يكون هناك "وأضاف نتنياهو ". ويوفرون الشرعية الدولية لمواصلة الحصار األمني على حركة حماس

  ".حصار مدني على قطاع غزة ، ولكن سيكون هناك حصار أمني مشدد اآلن
اء ، واثار قرار اسرائيل تخفيف الحصار عن غزة انتقادات من الفلسطينيين واالسرائيليين على حد سو

فالفلسطينيون اعتبروه غير كاف واالسرائيليون ابدوا خشيتهم من ان يؤدي الى تعزيز سلطة حماس في 
لكن الحكومات الغربية وفي طليعتها الواليات المتحدة رحبت بالقرار باعتباره خطوة في االتجاه . القطاع
  .الصحيح

  22/6/2010، الدستور، عمان
  

  ال ليبرمان وتعيين ليفني وزيرة للخارجيةمفاوضات سرية الستبد: "إسرائيل" .19
كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن سلسلة اتصاالت تجري بشكل سري بين مكتب رئيس  :تل أبيب

الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومكتب رئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، وبمشاركة 
تصاالت هو إدخال حزب كديما إلى الحكومة، وأن هدف هذه اال. مكتب وزير الدفاع، إيهود باراك

  .»إسرائيل بيتنا«وتعيين ليفني، وزيرة للخارجية، مكان الوزير الحالي، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
وقالت مصادر إعالمية واسعة االطالع، أمس، إن نتنياهو شخصيا اجتمع مع ليفني نفسها بشكل سري، 

بي، رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، المنتمي لحزب وإنه اجتمع مسبقا، أيضا مع تساحي هنغ
وقال لهما إن حالة البالد سيئة للغاية، وال يوجد أي مبرر ألن ال يكون الرد عليها هو الوحدة ثم . ليفني
  .الوحدة

ومع أن هذه االتصاالت ما زالت في مرحلة تمهيدية، فإن تسريبات من االجتماعات أفادت بأن نتنياهو 
وليس مستعدا لتغيير . مستعدا للموافقة على طلبات ليفني بخصوص تقاسم رئاسة الحكومة معهاليس 

ويعتقد أن البرنامج الحالي يتجاوب مع كل األمور . الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة السياسي
  .المشتركة للحزبين

الحاكم، من أجل المعروف أن باراك كان قد صرح أن هناك ضرورة لضم حزب كديما إلى االئتالف 
ولم يوافق الناطقان بلسان ليفني ونتنياهو على  .توحيد الصفوف في مواجهة الهجمة الدولية على إسرائيل

  .إعطاء أي تعقيب على هذا النبأ
  22/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  سوريا تعاظم قوتها وتنتظر قراراً أميركياً: نتنياهو .20

إلسرائيلية بنيامين نتنياهو حضوره في لجنة الخارجية واألمن استغل رئيس الحكومة ا: مهدي السيد
التابعة للكنيست، لعرض تصوره السياسي واألمني من مجمل التحديات المحدقة بإسرائيل، وكذا تفسيره 

وتطرق نتنياهو إلى األوضاع في  .للتطورات األخيرة التي تشهدها البيئة السياسية واألمنية المحيطة بها
سوريا تمر في «وقال إن . ية في الشرق األوسط، فعد مصر مصدراً لالستقرار اإلقليميالدول الرئيس

. »عملية تعاظم لقوتها باألسلحة والصواريخ وهي تنتظر، مع إيران وتركيا، قراراً أميركياً بشأن العراق
ي هذا إلى كل من في المعسكر البراغماتي يدرك أن التغييرات المقبلة ليست لألفضل وسيؤد«وأردف أن 

  .»إضعاف السلطة الفلسطينية أيضاً
علينا الدخول في مفاوضات فوراً، وقد «: وفي شأن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، قال نتنياهو

اعتقد الفلسطينيون أن بإمكانهم التمترس في موقفهم بعدم الدخول في مفاوضات، األمر الذي قاد إلى 
وباإلمكان، ويجب . رأينا أنه يجب االنتقال إلى مفاوضات مباشرةب«: وأضاف. »مفاوضات غير مباشرة

الدخول إلى هيئة واحدة ومحاولة حل المشاكل، وإحدى المشاكل المركزية ستكون الغالف الخارجي، 
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بمعنى أنه في أي تسوية يتعين علينا التفكير في االنعكاسات األمنية، وما سيحدث عندما ننسحب، إذ إنه 
  .»ن غزة بصورة أحادية الجانب انهارت السلطة وحصلنا على حماسبعدما انسحبنا م
أنا أؤيد تنفيذ اتفاقيات في الغالف األمني الذي يضمن عدم دخول سالح وصواريخ «: وتابع نتنياهو

تتحول إلى خطر استراتيجي على دولة إسرائيل، واألمر األول هو ضرورة االنتقال إلى مفاوضات 
لوضع اتفاقاً داخلياً بيننا على الغالف األمني وكذلك ثمة حاجة إلى تكتل داخلي مباشرة، وثانياً، يتطلب ا

في ضوء وجود عملية تنكيل بالدولة من جانب جهات إسالمية متطرفة ويسارية راديكالية، اختارتا هذه 
  .»الرابطة المثيرة لالستغراب

. »حلبة الدولية، وهناك تغيير كبيربدأت بدفع أثمان في ال«وتطرق نتنياهو إلى تركيا أيضاً وقال إنها 
هذا التغيير يؤدي إلى تراجع الوضع الداخلي في تركيا، ومنذ اللحظة التي أدركت تركيا «وأضاف أن 

فيها أنها لن تدخل في االتحاد األوروبي، توجهت إلى قيادة العالم اإلسالمي وأدى هذا إلى تعامل سلبي 
  .»للغاية مع إسرائيل

أفضل قرار يمكن أن تتخذه «عن قطاع غزة، فادعى أنه » تخفيف الحصار«رار ودافع نتنياهو عن ق
يسحب من حماس حجتها الدعائية الرئيسية ويتيح لنا وألصدقائنا في العالم «، وعلّل ذلك بكونه »إسرائيل

  .»أن نتفق بشأن مطالبنا المبررة في مجال األمن
  22/6/2010، االخبار، بيروت

  
  دد الشاحنات المتوجهة الى غزة ضمن مخطط تخفيف الحصار تعلن زيادة ع"اسرائيل" .21

اعلنت الحكومة االسرائيلية انها بدأت في زيادة عدد الشاحنات المتوجهة الى :   اشرف الهور-غزة 
 بالمئة ليصل عددها الى حوالى مئة 30قطاع غزة عن طريق معبر كرم ابو سالم التجاري بنسبة 

  .واربعين شاحنة يوميا
اعة االسرائيلية عن منسق اعمال الحكومة االسرائيلية في المناطق الفلسطينية ان هذه ونقلت االذ

الخطوات تأتي تجسيدا للتسهيالت التي وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واالمنية اول 
   .امس

، 'س على غزةستعزز بشكل غير مباشر سلطة حما'وقال ماتان فيلنائي نائب وزير الدفاع ان هذه الخطوة 
وكانت اسرائيل احكمت اغالقها على  'كما يحلو لها'واتهم حماس بأنها توزع ما يدخل الى قطاع غزة 

  .'كيانا معاديا'القطاع بعد ان فرضت حركة حماس سيطرتها على االوضاع، واعتبرت القطاع 
  22/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  تمديد تعليق البناء في مستوطنات الضفة اوباما ضغوطاً على نتنياهو لبممارسةتوقعات  .22

تتوقع مصادر سياسية إسرائيلية أن يمارس الرئيس باراك اوباما ضغوطاً على :  أسعد تلحمي–الناصرة 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، خالل لقائهما في البيت األبيض في السادس من الشهر 

) سبتمبر(مستوطنات الضفة الغربية التي تنتهي أواخر أيلول المقبل، كي يمدد فترة تعليق البناء في 
المقبل ألشهر أخرى يتم خاللها العمل الحثيث من أجل دفع المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

  .نحو تحقيق تقدم ملموس
وأضافت هذه المصادر أن الرئيس األميركي مصر على لعب دور كبير في دفع المفاوضات مع 

طينيين، وأنه معني بأن تحرز هذه العملية تقدماً قبل انتهاء العام الحالي على نحو يتيح الدخول في الفلس
  .مفاوضات الحل الدائم بصورة جدية خالل العام المقبل
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لكن السؤال المطروح يبقى متعلقاً بمدى استعداد نتانياهو لخوض مفاوضات جادة، خصوصاً مع تصاعد 
 الستئناف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية فور انتهاء فترة »ليكود«الضغوط داخل حزبه 

  .التعليق
، بعد غد الخميس، اجتماعاً خاصاً للتصويت على مشروع قرار قدمه المعسكر »ليكود«ويعقد مركز 

» باستئناف البناء في مستوطنات القدس والضفة الغربية وأرجاء إسرائيل«المتشدد داخل الحزب يقضي 
  .اء فترة تعليق البناء في المستوطناتمع انته

عن أوساط في هذا المعسكر تأكيدها ان نتانياهو لم يعد يعارض مشروع القرار » هآرتس«ونقلت صحيفة 
وقال أحد المبادرين لعقد االجتماع . المذكور لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في اجتماع الخميس

ن المستشار السياسي لرئيس الحكومة شالوم شلومو أبلغه بأن ولمشروع القرار، النائب داني دانون، ا
  .، ما يمهد الطريق إلقراره في مركز الحزب»كفّ عن معارضة مشروع القرار، بل سيدعمه«نتانياهو 

وأكدت أوساط نتانياهو أن األخير سبق وأعلن بنفسه أنه مع انتهاء فترة تعليق البناء لعشرة أشهر سيتم 
  .استئناف البناء

مركز ليكود يدعم المستوطنين في يهودا والسامرة «نص مشروع القرار الذي قدمه دانون على أن وي
ويؤيد استئناف البناء والتطوير في كل أرجاء أرض إسرائيل خصوصاً في النقب ) الضفة الغربية(

د مركز ليكو«كما يدعو » والقدس الكبرى ويهودا والسامرة) 1948حيث غالبية فلسطينيي (والجليل 
مختلف ممثليه في الهيئات والمؤسسات المنتخبة العمل بروح هذا القرار ودفع تطوير االستيطان في 

  .»يهودا والسامرة
في حال خنع نتانياهو لضغط «وقال دانون ان البند األخير من القرار يبغي تقييد الوزراء والنواب 

وقد التزم رئيس الحكومة ) سبتمبر (نستعد لشهر أيلول«: وأضاف. »اميركي وقرر مواصلة تجميد البناء
  .»مواصلة البناء في القدس، وسنقف بالمرصاد له ولوزرائه

من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة انه ال ينبغي إيالء أهمية قصوى لتأييده مشروع 
ن مجموعة بعد أن نجح في إقصاء المتشددين م» ليكود«القرار وأنه ال يولي أصالً اهتماماً لمركز 

  .المتطرف موشي فيغلين عن مركز صنع القرار في الحزب
  22/6/2010، الحياة، لندن

  
   تستبدل أراضي جورجيا بتركيا لمهاجمة إيران"إسرائيل" .23

 قالت تقارير أمريكية إن إسرائيل تبنت خطة لمهاجمة إيران من : رويترز-  أحمد عبد الهادي- واشنطن
ي سربتها عمدا في اآلونة األخيرة عن استعداد دول أخرى للتعاون أراضي جورجيا وإن االدعاءات الت

مع جهودها لضرب إيران كانت تهدف إلبعاد النظر عن الخطة التي وضعت بالتنسيق مع المسؤولين 
  .الجورجيين

في تقرير كتبه المعلق العسكري جوردون هاف إلى أن إسرائيل " فورين آفايرز جورنال"وأشارت دورية 
الحاالت "ا يرتبطان باتفاق يجيز للطائرات اإلسرائيلية عبور المجال الجوي التركي في وتركيا كان
  ".الطارئة

وقال جوردون إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان ألغى األسبوع الماضي سلسلة من 
إسرائيل بحق االتفاقيات الثنائية التي لم تكن معلنة بين إسرائيل وتركيا في ضوء المجزرة التي ارتكبتها 

  .أسطول الحرية
وأوضح جوردون أن التسريب اإلسرائيلي لصحيفة بريطانية حول تعاون دول أخرى لقصف إيران كان 
  .يهدف لثني إردوغان عن عزمه إلغاء اتفاق عبور المجال الجوي التركي في الحاالت األمنية االستثنائية

  22/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
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  بحثا سبل الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي في المنطقة يوغيتس باراك .24
التقى وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود براك، اليوم بوزير الدفاع األميركي، روبرت غيتس، في البنتاغون 
وبحث معه عدة ملفات منها الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي في المنطقة واطالق سراح الجندي 

  . شاليط، والحصار المفروض على قطاع غزة األسير، جلعاد
يوجد تفهم ودعم من جانب الواليات المتحدة للخطوات اإلسرائيلية تجاه : "وأعلن براك في ختام اللقاء

عن مصادر مقربة من براك قولها إنه أكد أمام غيتس على ضرورة " يديعوت"ونقل موقع ". القطاع
، "في غزة يوجد حماس وجهاد وارهاب. في القطاع وال جوعال أزمة انسانية "تحرير شاليط مدعياً أن 
وقالت المصادر ذاتها إن براك أكد أمام غيتس أن في القطاع شخص واحد  .على حد تعبير المصادر

  .يجاحة للمساعدة اإلنسانية وهو شاليط
وعي في وأشارت المصادر الى أن اللقاء بحث ايضاً سبل الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي الن

المنطقة، وان األثنين اتفقا على اجراء مشاورات استراتيجية بين الدولتين خالل األيام القليلة المقبلة في 
اسرائيل، بين مسؤولين كبار في وزارة الدفاع األميركية، وبين كبار المسؤولين في وزارة األمن 

  .اإلسرائيلية
ه األيام، الفتة ان اللقاء األخير بين الوزيرين وأضافت ان الطرفين يجريان محادثات متواصلة خالل هذ

ونقل الموقع عن براك قوله في جلسة مغلقة أمس في نيويورك أن هناك حاجة  .جرى قبل شهرين فقط
لتوسيع الحكومة لدفع العملية السياسية وتقديم مبادرة سياسية اسرائيلية وتحقيق اختراق سياسي جدي مع 

 قد أكد قبل اسبوع ان حديث اسرائيل عن السالم يمنحها حرية العمل يذكر أن براك كان. الفلسطينيين
  .العسكري

  22/6/2010، 48موقع عرب
  

  "أسطول الحرية" من االمم المتحدة تعليق خططها لتحقيق في غارة على يطلبباراك  .25
تحقيق  حث وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك االمم المتحدة على تعليق خطط الجراء :االمم المتحدة

مستقل تدعمه المنظمة الدولية في غارة شنها كوماندوس اسرائيليون على قافلة سفن تحمل مساعدات 
  .اثناء ابحارها الى قطاع غزة الشهر الماضي وقتل خاللها تسعة نشطاء أتراك

قوافل سفن اخرى قيد .... عبرنا عن رأينا بأنه في الوقت الحالي ومادامت هناك"واضاف باراك قائال 
  ."على الرف لبعض الوقت) تحقيق لالمم المتحدة(لتجهيز فان من االفضل على االرجح تركه ا

وقال الوزير االسرائيلي ان اللجنة التي انشأتها اسرائيل والتي تتألف من خمسة اشخاص منهم مراقبان 
لمستقل الذي اننا نمضي قدما في تحقيقنا ا"ومضى باراك قائال  .اجنبيان ستكون كافية في الوقت الحالي

وقال  ."نعتقد ان من الواضح انه مستقل ويمكن االعتماد عليه وذو مصداقية وينبغي السماح له بأن يعمل
  .أن يعطي أحد االذن لمزيد من سفن المساعدات لالبحار الي غزة" غير مسؤول"باراك انه تصرف 

باالبحار على الرغم من تحذيرات وقال لبنان يوم االثنين انه سيسمح لسفينة مساعدات متجهة الى القطاع 
من اسرائيل بأن لها الحق في استخدام كل الوسائل الضرورية لوقف السفن التي تحاول االبحار من لبنان 

معروف جيدا اننا طلبنا منهم جميعا مثلما طلبنا من قوافل السفن السابقة ان "وقال باراك  .الي غزة
  ."أسدود)  االسرائيليالميناء(ينضموا الينا وان يذهبوا من خالل 

... ال يمكننا ان نقبل أحدا سيحاول االبحار مباشرة الى غزة"واضاف قائال في اشارة الي السفينة اللبنانية 
قد يحدث احتكاك قد يؤدي الى عنف وهو شيء ال ضرورة له على ... نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة

  ."االطالق
  22/6/2010، وكالة رويترز لألنباء
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  وال نكتفي بالمفاوضات.. ندرس وسائل أخرى لتحرير شاليط: ياهونتن .26
بعد يومين من تصريح أحد أصدقائه المقربين بضرورة وضع خطة عسكرية :  نظير مجلي- تل أبيب

لتحرير جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة حماس، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
حكومته ال تكتفي بالمفاوضات إلطالق سراح شاليط بل تفحص وتدرس وسائل بنيامين نتنياهو، أمس، أن 

  .أخرى لتحريره
اإلسرائيلي، ) البرلمان(وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الخارجية واألمن في الكنيست 

صفقة، إن آخر تطورات المفاوضات مع حماس، أن الوسيط األلماني قدم للطرفين اقتراحا متكامال لل
 أسيرا تختارهم إسرائيل 550 أسيرا فلسطينيا ممن طلبتهم حماس و450ينص على إطالق سراح 

وتطلق سراحهم كبادرة حسن نية تجاه مصر وشكرها على جهودها في إنجاز الصفقة، فقبلت إسرائيل 
  .ولذلك لم تنفذ الصفقة بعد. لكن حماس لم ترد بعد عليه. هذا االقتراح

  22/6/2010، نالشرق األوسط، لند
  

   يهود يفاوضون الكنيسة األرثوذوكسية لتجديد ضمان أراضيها في القدسأعمالرجال  .27
الكنيسة اليونانية "قالت مصادر إسرائيلية إن عددا من رجال األعمال اليهود يجرون مفاوضات مع 

ة األهم في لتجديد ضمان أراضي الكنيسة في القدس التي أقيم عليها المؤسسات الرسمي" األرثوذوكسية
 دونما، وقد أقيم عليها مبنى 520يذكر أن مساحة األرض تصل إلى  . سنة أخرى99، لمدة "إسرائيل"

الكنيست وديوان الرئاسة ومسكن رئيس الحكومة والحاخامية الرئيسية، إضافة إلى مئات الوحدات 
  .السكنية

 من البطريركية بهدف التوصل وعلم أن رجال األعمال اليهود يجرون اتصاالت منذ شهور مع المقربين
إلى اتفاق بشأن تجديد ضمان األرض قبل أن ينتهي سريان مفعول االتفاقية السابقة، والحفاظ على 

" الكيرن كييمت"لما يسمى بـ" الملكية المؤقتة"كما علم أن األرض تقع تحت  ".أيد يهودية"األرض بـ
  ".دائرة أراضي إسرائيل"و

  22/6/2010، 48موقع عرب
  

  س سابق للموساد يدعو الى توجيه ضربة وقائية ضد ايرانرئي .28
، االثنين ان )الموساد(قال شبتاي شافيت، وهو رئيس سابق لجهاز االستخبارات االسرائيلي : أ ف ب

وقال شافيت خالل  .على اسرائيل ان توجه ضربة وقائية ضد ايران لمنعها من ان تصبح دولة نووية
مع ( نظرا الى ان هناك حربا جارية -انني اؤيد "ن قرب تل ابيب مؤتمر صحافي في جامعة بار ايال

 الفكرة القائلة ان الخطوة -وبما ان التهديد مستمر ونوايا العدو في هذه الحالة هي القضاء عليكم ) ايران
 1996 و1989وقال شافيت الذي كان رئيسا للموساد بين عامي  ".الحكيمة هي التحرك وليس الرد

لكننا نواجه خصما يخطط . رد كاستراتيجية رئيسية يعني االنتظار حتى نتعرض لهجوماللجوء الى ال"
اين الفائدة، حتى من الناحية االخالقية، من "وتساءل  ".على الدوام وال ينتظر سوى الفرصة لشن هجوم

ي الشرق وتتهم اسرائيل التي تعتبر الدولة النووية الوحيدة ف ".الترقب والتحرك فقط اذا تعرضنا لهجوم؟
ويقدم النظام االيراني نفسه  .االوسط، ايران بالسعي الى امتالك السالح الذري تحت غطاء برنامج مدني

" شطب"على انه الخصم اللدود للدولة العبرية، ودعا الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد مرارا الى 
  .اسرائيل من الخارطة

  22/6/2010 ، 48موقع عرب
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  ه كسر اإلرادة السياسية لحماسحصار غزة هدف: زعبي .29
أكدت عضو الكنيست اإلسرائيلي حنين زعبي أن قرار رئيس الحكومة نتنياهو يدل على أن : القدس

الحصار الذي فرضته الحكومة اإلسرائيلية على قطاع غزة، كان حصارا سياسيا هدفه استقطاع اإلرادة 
  .السياسية بالضغط على حركة حماس

إن قافلة الحرية بدأت : "الصادرة في الداخل الفلسطيني" كل العرب" لصحيفة وقالت زعبي في تصريحات
 شهداء على متن 9بالنجاح في مهمتها، ألن الهدف الذي لن نتنازل عنه، والذي في سبيل تحقيقه سقط 

" إسرائيل"األسطول هو كسر الحصار عن غزة، ورفعه بشكل كامل، فالحديث ليس عن المواد التي تسمح 
  ".بغزة وبحركة الناس والبضائع" إسرائيل"ا، بل الحديث عن شرعية أن تتحكم بإدخاله

وحول المسؤولية في فك الحصار أكدت زعبي أن المسؤولية أوال تقع على الموقف الفلسطيني الذي يجب 
بفك نهائي للحصار، وبإعتراف مسبق بحق الفلسطيني بانسحاب " إسرائيل"أن يربط كل المفاوضات مع 

 كامل من المناطق الفلسطينية، وباعتراف تام بالحقوق العادلة بما فيها حق عودة الالجئين، إسرائيلي
  .أمام شعبها" إسرائيل"والتنسيق األمني الذي هو بمثابة تحويل السلطة الفلسطينية لوكيل لـ

  22/6/2010، السبيل، عمان
  

  لة شخصية وطنية من القدس المحت315 عن مخطط إسرائيلي إلبعاد الكشف .30
جمال زحالقة، إلى الشروع فوراً ببناء وحدة وطنية في القدس .دعا النائب د:  زهير أندراوس-الناصرة 

جاءت أقوال زحالقة خالل اجتماع لجنة . وحول القدس وإلى عدم االنتظار للمصالحة الوطنية المتعثرة
عاد، وهم السيد محمد طوطح، المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل مع الشخصيات المهددين باإلب

والسيد احمد عطون، والوزير السابق خالد ابو عرفة، وممثلون عن كل الهيئات الوطنية واألهلية في 
  .مدينة القدس
الوضع في القدس خطير جداً وإبعاد النواب المقدسيين هو بداية لمخطط إسرائيلي جديد : وقال زحالقة

لقد اعتمد وزير الداخلية في قراره إبعاد النواب : وأضاف. المدينةإلبعاد القيادات السياسية الوطنية في 
  . على قانون الدخول إلى إسرائيل، وقرر إبعادهم بتهمة عدم الوالء لها

وكان السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، قد افتتح االجتماع، مؤكداً على وحدة جماهيرنا في 
وتاله الوزير السابق المهدد باإلبعاد، السيد خالد أبو . رار اإلبعادالداخل والتزامها في التصدي ضد ق

ثم تحدث النائب محمد بركة، .  شخصية وطنية315عرفة، الذي كشف عن مخطط إسرائيلي إلبعاد 
رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، الذي أكد على الدعوة في تعجيل المصالحة الوطنية، واقترح 

  .ص يدعو للوحدة الوطنيةإصدار بيان خا
  22/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  خبراء لغزو افريقيا للسيطرة على جيوشها ومناجمهاال تفعل شبكة كبيرة من "اسرائيل" .31

تتزايد اهمية افريقيا مرة اخرى في قائمة اولويات السياسة الخارجية : زهير اندراوس -الناصرة 
يجية والجيواقتصادية والجيوسياسية، وانسجاما مع هذا االهتمام االسرائيلية على االصعدة الجيواسترات

الجديد والمتجدد يأتي التحرك االسرائيلي باتجاه تعزيز الوجود االسرائيلي واقامة بنى ومرتكزات في 
  .معظم انحاء القارة، وعلى االخص الدول والمناطق االكثر اهمية

ا قيادات سياسية وامنية واقتصادية الى ان االستراتيجية وقد خلصت المراجعة االسرائيلية التي تولّت شأنه
االسرائيلية للتموضع االوسع واالهم في المناطق االكثر اهمية في القارة االفريقية شرقها وغربها تتطلب 
استخدام عدة آليات وعناصر من اجل تعزيز هذا التموضع وتعميق جذوره ليصبح فاعال في رسم خارطة 
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واتساقا مع ذلك تم تخليق شبكة . اطق االكثر اهمية وحيوية في افريقيا شرقا وغرباالتفاعالت في المن
  .اسرائيلية انيطت بها مهمة انجاز عملية التموضع

وبرأي الدكتور مروان حسين الزعبي، من المركز العربي للدراسات والتوثيق المعلوماتي، فان هناك 
هذه الشبكة االسرائيلية العنكبوتية ال تعمل بمعزل عن الكثير من المؤشرات والدالئل التي تفصح عن ان 

ادارة وتوجيهات السلطات االسرائيلية، واية قراءة لمكونات هذه الشبكة والدور االسرائيلي في حفز ودعم 
نشاطها في المجاالت االقتصادية واالمنية والعسكرية واالقتصادية توصلنا الى ادراك هذه الحقيقة ادراكا 

 دولة افريقية ترتكز على عدة فعاليات امنية 15يا، حيث تعمل هذه الشبكة في اكثر من تاما وواع
واقتصادية وسياسية، وتنطلق على ضوء قراءة خارطة فعاليتها ونشاطاتها من ثالثة محاور تتركز كلها 

  .على انجاز عملية اختراق مفصلي لهذه القارة في المجاالت االقتصادية والسياسية واالمنية
بيني (زاد الزعبي قائال ان المحور االقتصادي يديره ويتواله رجل االعمال والملياردير االسرائيلي و

، المحور االمني يديره داني ياتوم، الرئيس االسبق للموساد، حيث يركّز على اختراق )شتاينمتس
لى الدول لتسليح السالح تقديمه ا: المؤسسات العسكرية واالمنية االفريقية عبر مجموعة من القنوات

تدريب هذه الجيوش وتأهيلها . جيوشها وتشمل كل انواع االسلحة من صنع اسرائيلي او غربي او شرقي
الحالة (من قبل مجموعة من المستشارين العسكريين االسرائيليين ممن خدموا في الصفوف الرئيسية 

  .اسرائيليةوبناء مؤسسة امنية او اعادة هيكلتها بواسطة خبراء وخبرة ) الغينية
اما المحور الثالث، السياسي، فان الوظيفة المناطة به في اطار نشاطه هي كسب تأييد االنظمة في الدول 
االفريقية والعمل على تطوير العالقات بين اسرائيل والدول االفريقية وعلى االخص في غرب وشرق 

ق وكذلك وزيرة الخارجية السابقة افريقيا ويديره شلومو بن عامي، وزير الخارجية االسرائيلي االسب
  .وزعيمة حزب كديما تسيبي ليفني ونائب رئيس الوزراء االسرائيلي الحالي سيلفان شالوم

وبحسب ما اوردته الخبيرة في الشؤون االفريقية في معهد ديان البحاث الشرق االوسط وافريقيا الدكتورة 
شاطها واهدافها لتصب بالتالي في خدمة الهدف يهوديت رونين، فان هذه المحاور الثالثة تتقاطع في ن

االستراتيجي االسرائيلي اال وهو خلق تموضع متعدد االبعاد والجوانب غير قابل للتفكيك والتقويض نظرا 
  .المتداداته وولوجه كافة المناحي

ط هذه اما رئيسة الشعبة االفريقية في وزارة الخارجية االسرائيلية مريم زيف فقد ذهبت الى ان نشا
الشبكة االسرائيلية يحظى بدعم جاد وشامل من المؤسسة السياسية واالمنية االسرائيلية، النّها تقوم بدور 
هام في خدمة المصالح االسرائيلية الشاملة، اما الباحث االسرائيلي في الشؤون االستراتيجية البروفيسور 

ثابة عملية غزو منظم وممنهج تنطلق في يحزقيل درور، فوصف نشاط هذه الشبكة االسرائيلية بانّه بم
عملها من توظيف للموارد االقتصادية والعسكرية والسياسية النجاز عملية الغزو تلك الفريقيا عبر 

  .المحور االقتصادي
واشار الى ان ما يساعد هذه الشبكة على احراز نجاحات في اطار المخطط المرسوم لها انّها تعمل 

 حلقاتها النّها تشكل بالتالي سلسلة واحدة مترابطة ومتداخلة مع بعضها كمنظومة واحدة وان تعددت
البعض، ولكي تحقق هدف االختراق المفصلي للعديد من الدول االفريقية، عمدت السلطات السرائيلية الى 
توظيف رجال االعمال واالستثمارات واالموال والمهندسين والمستشارين االقتصاديين والسياسيين لدعم 

الشبكة، بحيث ان القاعدة التي تنطلق منها هذه الشبكة تتأسس على مزيد من االستثمارات واالموال هذه 
في افريقيا ليكون حاصلها المزيد من المنافع والمصالح، والمزيد من االختراق والتداخل في كّل مناحي 

ر بيني شتاينمتس، هو احراز الحياة، ولعّل العنوان االبرز لعملية الغزو المنظّم التي يقودها الملياردي
وبرأي . نجاحات غير مسبوقة في اقامة امبراطورية اقتصادية في العالم عموما وفي افريقيا خصوصا

وضع اليد على مناجم : الخبير العربي فان هذه النجاحات تتجلى في جملة من النشاطات واالعمال اهمها
طى والكونغو برازافيل وغينيا وانغوال والكونغو الماس في سيراليون وليبيريا وجمهورية افريقيا الوس
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الديمقراطية، حيث يستخرج الماس ثم يشحن الى اسرائيل الى مصانع صقل الماس في رامات غان ثم 
يسوق في الواليات المتحدة وفي اوروبا وفي افريقيا الجنوبية وفي الهند، استغالل الثروات المعدنية مثل 

الت والنحاس في زامبيا والكاميرون وساحل العاج وفي رواندا وبوروندي خام الحديد والبوكسيت والكوب
وفي غينيا، حيث يؤكد المسؤول االقتصادي االسرائيلي يسرائيل كرامر على ان الشركات االسرائيلية 
تسيطر على اكبر مناجم خام الحديد في العالم في غينيا، باالضافة الى ذلك تعمل الشبكة على اقتحام 

اقة النفط والغاز واقامة مصافي النفط مثل مصفاة النفط في االسكندرية بمشاركة مع رجال مجال الط
  .اعمال مصريين واسرائيليين

والواقع ان هذه المقاربات التي تعتمد على مبدأ تعدد المصالح وتركيزها عبر طرق كل المجاالت ليست 
فريقي منذ ستينات القرن الماضي، حيث جديدة في محاوالت اسرائيل االختراقية لمفاصل االقتصاد اال

كانت هذه المحاوالت وال تزال تمثل اهدافا رئيسية، فاالهتمام بالوصول الى مصادر الطاقة اي النفط 
والغاز كان دائما وال يزال محركا اساسيا للتحرك االسرائيلية نحو مناطق انتاج الطاقة وهناك هدف 

لطاقة بدال من استيرادها من المكسيك او الحصول عليها من تأمين مصادر بديلة ل: مزدوج لهذا التحرك
مصر حيث يظّل المصدر المصري عرضة للتهديد، والوصول الى مصادر الطاقة يحقق السرائيل او 

  .الجهات المرتبطة بها عائدات وفوائد ومصالح اقتصادية وسياسية واستراتيجية ضخمة في ان واحد
  22/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   وحدة استيطانية في القدس600 تبدأ بناء "إسرائيل" .32

 أمس اإلسرائيلي وجرافات االحتالل آلياتبدأت :  وبترا، حسن مواسي، جمال جمال-القدس المحتلة 
بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي الفلسطينيين الواقعة بين مستوطنتي بسغات زئيف ونيفي 

د شهود عيان في المدينة المحتلة أن أعمال التجريف هذه وأفا. يعقوب شمال مدينة القدس المحتلة
 وحدة استيطانية جديدة كان تم المصادقة على 600تستهدف ربط المستوطنتين المذكورتين من خالل بناء 

 إلقامة تهيئإقامتها قبل نحو عام، مشيرين إلى أن أعمال التجريف التي بدأت منذ ساعات الصباح األولى 
  .لوحدات االستيطانيةبنية تحتية لهذه ا

  22/6/2010الدستور، عمان، 
  

  الكيان الصهيوني يهدد باتخاذ إجراءات قاسية بحق المقدسيين بسبب تصاعد احتجاجاتهم .33
 عن مصادر إعالمية صهيونية مطلعة أن سلطات أكدت مصادر إعالمية في القدس نقالً: عهود محسن

 المقدسيين على خلفية تصاعد االحتجاجات في مدينة االحتالل بصدد اتخاذ إجراءات قاسية ضد المواطنين
القدس، في غضون األشهر القليلة الماضية، والزيادة الملحوظة في النشاطات الجماهيرية المناوئة 

ووفقا لهذه المعلومات فقد أوصت الدوائر األمنية الصهيونية الحكومة باإليعاز للوزارات  .لالحتالل
 الداخلية، ومؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلية، بمعاقبة العائالت والدوائر المختصة، خاصة وزارة

المقدسية التي يشارك أبناؤها القاصرون بأعمال احتجاج عنيفة، بإسقاط حق اإلقامة عن هذه العائالت، 
  .وحرمانها من حقوقها االجتماعية واالقتصادية

يقها بحق المقدسيين، خاصة نواب المجلس وفيما يتعلق بسياسة اإلبعاد الجديدة التي بدأت السلطات بتطب
التشريعي من حركة حماس، قالت المصادر الصهيونية إن هذه اإلجراءات هي البداية فقط، وإن الحديث 

 إذا لم تثر يتجاوز هؤالء إلى المئات من النشطاء، وربما اآلالف من المقدسيين الذين ستطبق عليهم الحقاً
  .ب أي ردود فعلإجراءات الطرد األخيرة بحق النوا

  22/6/2010، السبيل، عمان
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  التي تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها العرب مفتي القدس يدين سياسة االحتالل .34
 أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد : قنا–القدس المحتلة 

تي تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها العرب األقصى المبارك سياسة سلطات االحتالل اإلسرائيلية ال
  . قرارها سحب هويات النواب المقدسيين وإبعادهم بما ينطوي عليه من أبعاد خطيرةمنتقداً.. األصليين
 أن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى سلطات سياسية وقضائية إسرائيلية يخرق الترتيبات التي وأوضح

لوضع في مدينة القدس المحتلة والذي يقضي بمنع القيام بإجراءات أقرها المجتمع الدولي فيما يتعلق با
  . ضد هذه الهجمة واحداًمطالبا بضرورة الوقوف صفّاً..أحادية الجانب في القدس المحتلة

كما انتقد المفتي قيام سلطات االحتالل بأعمال تجريف في محيط مدينة القدس لبناء وحدات استيطانية 
 إلى تطويق القدس بحزام من المستوطنات وبالتالي التضييق على السكان جديدة والتي تهدف بدورها

وحمل سلطات االحتالل عواقب هذه اإلجراءات الخطيرة  .العرب فيها بهدف إجبارهم على الهجرة منها
  ...التي سوف تؤثر على االستقرار في المنطقة

  22/6/2010 الدوحة، الوطن،
  

  ن عملية تطهير عرقيإبعاد النواب المقدسيي: المطران حنا .35
دعا المطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، لوقفة جادة للتصدي : القدس المحتلة

 .للمالحقات السياسية، ولسياسة تضييق الخناق على سكان القدس، معتبرا أن قضية القدس هي قضية أمة
 .تضامنية لعائلتي المعتقلين أمير مخول ودوأضاف المطران، في مقابلة صحفية في أعقاب الزيارات ال

عمر سعيد، ولنواب القدس الذين يواجهون خطر اإلبعاد عن مدينتهم، أن السياسات الصهيونية التي 
تالحق سعيد ومخول هي ذاتها التي تحاول إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين وتمارس تطهيرا 

 الصهاينة  ليسوا أعداءنا، فهم أشقاؤنا وأبناء شعبنا وأبناء وشدد المطران على أن أعداء .عرقيا ضدهم
وأكد المطران ضرورة النضال من أجل مكافحة هذا البند من القوانين االحتاللية الذي يعتبر  .أمتنا

التواصل العربي تهمة أمنية، ورفع هذه القضية لكافة المحافل الدولية، وكشف القناع الزائف المسمى 
  ."صهيونيةالديمقراطية ال"

وعن إبعاد نواب القدس من مدينتهم، اعتبر المطران أن الحديث يدور عن تطهير عرقي بكل ما في 
الكلمة من معنى، كما أنه يعتبر مالحقة سياسية ضد الناشطين الوطنيين في القدس، ومحاوالت إلجهاض 

  .العمل الوطني
  22/6/2010، السبيل، عمان

  
  "أحلم بأن ُأكحل عيني برؤية قدسي قبل مماتي: ة في القلبأقولها والحرق": كبوجيالمطران  .36

لفت مطران القدس في المنفى هيالريون كبوجي، في مؤتمر صحافي عقده في بيروت : زينة برجاوي
ورأى . "، كنت أدافع عن كل شبر منها1948حين تعرفت إلى القضية الفلسطينية في العام "أمس، إلى أنه 

الخطر األكبر ": وتابع. "! فلسطين، لقد قبلنا بالموت والموت ال يقبل فيناإلىعود الحل العادل هو أن أ"أن 
نريد ": وأضاف. "على إسرائيل هو السالم الذي يعني حدودا وهم ما زالوا يحلمون بإسرائيل الكبرى

لوحيد هدفنا ا.  من خالل قيام دولتنا الفلسطينية الحرة السيدة المستقلة وعاصمتها القدسإسرائيلهزيمة 
أقولها صادقا والحرقة في القلب، أحلم بأن ُأكحل . هو تضامننا ألن قوة إسرائيل نسبية وليست مطلقة

  ."عيني برؤية قدسي قبل مماتي
تطلق حركة سياسية "ثم وجه كبوجي نداء تاله عنه الدكتور هاني سليمان إلى الحكومة اللبنانية بأن 

تعادة السفينة المحتجزة، بما في ذلك السعي لمقاضاة العدو ودبلوماسية عربية وإقليمية ودولية الس
 والتعويض عن كل األضرار الناجمة عن "األخوة اللبنانية"الصهيوني أمام المحاكم الدولية الحتجاز سفينة 
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 إلىكما وجه نداء . "هذا االحتجاز نظراً لمخالفة هذا االحتجاز للقانون الدولي وقوانين المالحة العالمية
 العالمية، "روح اإلنسانية"، وسفينة "األخوة اللبنانية"حكومة التركية لكي تصر على أن تكون سفينة ال"

ودعا . " في إطار السفن التي ستفرج عنها سلطات االحتالل اإلسرائيليةأسدودالمحتجزتان في ميناء 
لمتحدة للقيام بالتحركات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وهيئة األمم ا"المطران كبوحي 

 وسائر السفن المحتجزة بغير "األخوة اللبنانية"الدبلوماسية والسياسية والقضائية الالزمة الستعادة سفينة 
المساهمة في حملة "كما طالب الهيئات والمؤسسات، بـ. "وجه حق من قبل سلطات االحتالل الصهيوني

 وبحارتها على كل األضرار المادية والمعنوية "انيةاألخوة اللبن"اكتتاب للتعويض على أصحاب سفينة 
  ."التي لحقت بهم على مدى عام ونصف العام من جراء االحتجاز الصهيوني لها

  22/6/2010، بيروت، السفير
  

  ينددون بقرار إبعاد النواب المقدسيين إلى الضفة" هداريم"أسرى  .37
" قدس برس"اإلسرائيلي، في بيان وصل " هداريم" ندد أسرى الفصائل الفلسطينية كافة في سجن :رام اهللا

، بالسياسات والمخطّطات التهويدية التي ترمي إلى تهجير الشعب )21/6(نسخة عنه، يوم االثنين 
الفلسطيني من أراضيه وبالذات من المدينة المقدسة، ال سيما في أعقاب قرار السلطات اإلسرائيلية 

  .سيين إلى الضفة الغربية المحتلّةالقاضي بإبعاد عدد من النواب المقد
  21/6/2010، قدس برس

  
   وطنية وإسالمية موحدة إلنقاذ القدسهيئةتشكيل  .38

 والقدس المحتلة في مؤتمر 48اتفق ممثلون عن الفعاليات السياسية واألهلية داخل مناطق : القدس المحتلة
كما  .وطنية موحدة إلنقاذ القدسمشترك أمس، على مواجهة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي بتشكيل هيئة 

اتفق المؤتمرون على تعزيز وتوثيق التنسيق بين كافة القوى الوطنية واألهلية في المدينة، وتوحيد 
المرجعيات ذات الشأن، والقيام بنشاطات شعبية ضد هذه اإلجراءات القمعية، ضد الطرد، وضد التهويد 

ة المؤتمر اإلسالمي إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة وإلى ودعوا الجامعة العربية وقياد. وضد هدم المنازل
إثارة هذه القضية، وكل اإلجراءات االحتاللية في المحافل الدولية  ودعوة المجتمع الدولي من حكومات 

  .وهيئات دولية للتدخل لوقف تلك السياسات وإلغاء القرار
  22/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
   االحتالل بزيادة عدد شاحنات البضائع الواردة إلى غزة ينفون صحة ادعاءاتمسؤولون: غزة .39

مسؤول لجنة ، أن وكاالتوال ،  حامد جاد،غزةنقالً عن مراسلها في  22/6/2010الغد، عمان، نشرت 
دخول البضائع إلى غزة، رائد فتوح، نفى صحة ادعاء االحتالل زيادة عدد الشاحنات المحملة بالبضائع 

 أنه لم تطرأ أي زيادة تذكر على ، مؤكداً%30ر معبر كرم أبو سالم بنسبة المتوجهة إلى القطاع، عب
أن جل السلع التي يسمح االحتالل بدخولها ما تزال حتى اآلن " الغد"وأوضح فتوح لـ .عبور الشاحنات

تنحصر في المواد االستهالكية، في حين أن مدخالت اإلنتاج والمواد الخام ما تزال ممنوعة من دخول 
بعد أن توقع أن تشهد األيام المقبلة دخول سلع جديدة إلى غزة، أكد فتوح أن المعايير والشروط و .غزة

التي حددتها حكومة االحتالل بشأن إدخال مواد البناء فقط لمشاريع تنفذها منظمات دولية، لن تفضي إلى 
ن زيادة كمية البضائع إن حديث االحتالل ع"وقال  .أي تغيير إيجابي على مستوى إعادة ما دمره العدوان

الواردة إلى غزة عبر المعابر وتحديد وجهة مواد البناء التي سيسمح بدخولها تحت إشراف ومراقبة دولية 
تعبر عن عدم جديته برفع الحصار، وأن هذه اإلجراءات ال تعدو كونها دعاية لتجميل الحصار أمام 

  ".العالم
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رئيس اتحاد الصناعات اإلنشائية ، أن حامد جاد مراسلها نقالً عن 22/6/2010 رام اهللا، األيام،وأضافت 
لل من أهمية القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري قعلي الحايك نائب رئيس االتحاد العام للصناعات 

المصغر في حكومة االحتالل بشأن السماح بدخول مواد البناء المخصصة لمشاريع تنفذها منظمات دولية 
الحايك أن حديث االحتالل عن زيادة كمية البضائع الواردة إلى غزة عبر المعابر واعتبر  .في قطاع غزة

وتحديد وجهة مواد البناء التي سيسمح بدخولها تحت إشراف ومراقبة دولية يعبر عن عدم جدية االحتالل 
برفع الحصار المفروض وأن ما يقوم به من إجراءات مجرد دعاية إعالمية لتجميل وجه الحصار أمام 

  .لعالما
  

  ه غزة تحتاج ألف شاحنة يومياً لتخفيف ويؤكد أن برفع كامل للحصارطالبي الخضري .40
 أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن ما يروجه االحتالل اإلسرائيلي من :غزة

ياً تخفيف الحصار هدفه رفع الضغط عليه، وال يمكن تنفيذه على أرض الواقع؛ ألن غزة تحتاج يوم
كرم أبو (إلنهاء حصارها حوالي ألف شاحنة، في حين أن المعبر الوحيد الذي يدخل عن طريقه بضائع 

إن جميع ": وقال الخضري في بيان وصل السبيل نسخة عنه . شاحنة يوميا120ًال يتسع سوى لـ) سالم
ء منازلهم وما دمرته حاجيات غزة إنسانية، وخاصة مواد البناء واإلسمنت الذي يحتاجه الفلسطينيون لبنا

وشدد على أنه ال يمكن إنهاء حصار غزة سوى بفتح كافة  ."الحرب، والمواد الخام الالزمة للصناعة
معابر غزة التجارية بشكل كامل، والسماح بتدفق كل السلع دون استثناء بما فيها المواد الخام الالزمة 

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

ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المجتمع الدولي لعدم تصديق هذه المزاعم والضغط على 
  .االحتالل من أجل فتح المعابر

  22/6/2010، السبيل، عمان
  

   الدولي لإلصرار على رفع الحصار بالكامل وعدم القبول بتخفيفه المجتمعودعيمركز الميزان  .41
اعتبر مركز الميزان لحقوق اإلنسان إعالن االحتالل تخفيف الحصار : )وكاالت( حامد جاد -غزة 

محاولة الحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه، داعيا المجتمع الدولي لإلصرار على رفع الحصار 
وشدد المركز في بيان صحافي، أمس، على أن  .ل عن غزة وعدم القبول بتخفيفهاإلسرائيلي بالكام

المقترحات التي تحاول االلتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض 
المجتمع الدولي، كونها غير كافية، وال تفي بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي، التي يمثلها الحصار، 

ته من فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوة ملموسة لفك الحصار بالكامل كخطوة نحو معربا عن خشي
  .إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية

  22/6/2010الغد، عمان، 
 

  %50نسبة العجز الكهربائي في غزة وصل إلى : سلطة الطاقة الفلسطينية .42
 أن نسبة العجز الكهربائي 21/6الثنين  أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة يوم ا:غزة

نسخة منه " قدس برس"وعزت سلطة الطاقة في بيان مكتوب تسلمت  %.50في القطاع الساحلي بلغت 
األزمة إلى استمرار تقليص كمية الوقود الصناعي الموردة إلى المحطة، موضحة أن سلطات االحتالل 

تقوم شركة "وقالت  . كوبا2200ي بدالً من  كوبا في األسبوع الماض730اإلسرائيلي سمحت بدخول 
توزيع الكهرباء بتحويل مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام اهللا والباقي هي 
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عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة وال عالقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ ال من قريب وال 
  ". مليون دوالر2 بقيمة 17/06/2010ريخ من بعيد حيث كانت آخر دفعة بتا

بعدم االلتزام بمبادرة ) الضفة الغربية(واتهمت سلطة الطاقة وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية 
الشخصيات المستقلة لتوفير السوالر الصناعي، موضحة أن شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن التزامها 

  .بإرسال إيرادات الشركة للوزارة
  21/6/2010،  برسقدس

  
  "ناجي العلي" و"مريم"اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تنظم مسيرة بحرية لدعم سفينتي  .43

 نظمت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار مسيرة بحرية في :QNA – ضياء الكحلوت -غزة 
مشاركة رئيس وأعضاء اللجنة  اللبنانيتين التضامنيتين ب"ناجي العلي" و"مريم"ميناء غزة ترحيباً بسفينتي 

وأبحرت القوارب الفلسطينية أمس وهي تحمل العلمين الفلسطيني واللبناني وشعارات  .ومتضامنين أجانب
  .ترحيبية بالسفينتين

وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في مؤتمر صحافي عقده في نهاية 
وتوقع وصول السفينتين المدنيتين خالل األيام  .نية على إبحار السفينتينالمسيرة، موافقة الحكومة اللبنا

القليلة المقبلة، مؤكداً إصرار المشاركين فيهما على الوصول إلى سواحل غزة والتضامن مع سكانها 
وبين أن  ."إن المتضامنين من مختلف الجنسيات ال تخيفهم التهديدات اإلسرائيلية": وقال .المحاصرين

ينتين تقالن متضامنات وراهبات أميركيات وشخصيات أميركية اعتبارية، وتسيرهما مؤسسة فلسطين السف
  .الحرة برئاسة ياسر قشلق

  22/6/2010العرب، الدوحة، 
  

  الثالثاءاليوم  فلسطينياً فجر 21 في الخليل ويعتقل يصعداالحتالل  .44
 الخليل المحتلة، حيث شن فجر اليوم صعد جيش االحتالل اإلسرائيلي من عملياته في مدينة: الخليل

 حملة اعتقاالت واسعة طالت أكثر من واحد وعشرين مواطناً فلسطينياً، بدعوى البحث عن 22/6الثالثاء 
  .منفذي عملية هجومية نفّذت األسبوع الماضي

إن األجهزة األمنية تواصل جهودها : "وقال متحدث عسكري إسرائيلي، لإلذاعة العبرية صباح اليوم
العتقال الفلسطينيين اللذين نفذوا عملية جنوب جبل الخليل قبل عشرة أيام، والتي أسفرت عن مقتل جندي 

  .إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين بجروح مختلفة
  22/6/2010، قدس برس

  
  األجندة الفلسطينية تجاه قضية األسرى" تقويم"يدعو لـ" األسرى"مركز  .45

أجندتها " تقويم"ات في األراضي المحتلّة، القيادة الفلسطينية إلى للدراس" األسرى" دعا مركز :رام اهللا
ونشاطاتها باتجاه قضية األسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ال سيما أولئك الذي 

نسخة منه " قدس برس"وأفاد المركز في بيان وصل  .قضوا ما يزيد عن ثالثين عاماً متتالية في األسر
، أنه يتوجب على الحكومات والمؤسسات الوطنية والنقابات والشعب الفلسطيني كافّة، 21/6ثنين يوم اإل

هنالك تقصيراً سياسياً وإعالمياً وعسكرياً "تحمل مسؤوليته تجاه قضية األسرى بشكل جاد، ذلك أن 
  .، حسب قوله"وحقوقياً واضحاً في هذا المجال

  21/6/2010قدس برس، 
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   أسيراً من التقدم لالمتحانات1820أكثر من  تمنع "إسرائيل" .46
 أسيرا فلسطينيا من التقدم المتحانات 1820 منعت إدارة السجون اإلسرائيلية أكثر من :QNA –رام اهللا 

 من األسرى لحرمانهم من الثانوية العامة في كافة السجون للعام الثالث على التوالي، وعزلت كذلك عدداً
  .التقدم لالمتحانات

زير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن قرار إدارة السجون اإلسرائيلية بمنع التعليم وقال و
داخل السجون، جاء في سياق هجمة إسرائيلية مبرمجة وممنهجة لسحب كافة مكتسبات وحقوق األسرى، 

  .معتبرا هذا القرار تعسفيا ومخالفا للقوانين الدولية ويندرج في إطار حسابات أمنية محضة
  22/6/2010عرب، الدوحة، ال

  
   في األسر اإلسرائيلي33  يدخل عامه الـالبرغوثيفخري  .47

 دخل األسير فخري البرغوثي عامه الثالث والثالثين في السجون اإلسرائيلية،: رام اهللا منتصر حمدان
رغم "، "كوبر"وأكد رئيس نادي األسير الفلسطيني، فارس قدورة الذي زار بيت البرغوثي في قريته 

شهد األلم والمعاناة إال أن هناك بطولة وصموداً، وهذا المشهد ليس صمود بطل فقط وإنما صمود م
األسرة، فاألسر يطال جميع أفراد العائلة، ويؤدي إلى تغير فيها وإلى معاناة مضاعفة تتعلق بالقلق 

ل ذلك يندرج والزيارة ومحاولة االطمئنان عن األسير والذهاب إلى مكاتب المؤسسات والمحامين، وك
  ".ويندمج في مسار واحد هو معاناة األسرى وذويهم

  22/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل بعد اإلفراج عن وردة البكراوي 34 .48
 أسيرة فلسطينية ما زلن 34قال مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان إن : الضفة الغربية

 أسيرة 30 أسيرات من الداخل الفلسطيني، وأسيرة من غزة، و3ل، من بينهن خلف في سجون االحتال
وأشار المركز إلى أن االحتالل أفرج ظهر األحد عن األسيرة وردة البكراوي  .من مدن الضفة الغربية

 سنوات من عمرها في سجون 8 بعد قضائها 1948من بلدة عرابة في األراضي الفلسطينية المحتلة العام 
  .لاالحتال

  22/6/2010، السبيل، عمان
  

  ته وضع قدمه اليمنى على رقبأن برصاصتين بعد  فلسطينياً قتل جريحاًإسرائيليجندي  .49
كدت مصادر حقوقية االثنين بأن زياد محمد بدوي الجوالني الذي استشهد  أ: وليد عوض-رام اهللا 

د سيارته في حي واد الجوز في  يونيو الجاري بينما كان يقو/ حزيران13الجمعة قبل الماضي الموافق 
 وضع فوهة سالحه على ذقن ذلك الجريح الذي أن بعد إسرائيلي جندي أطلقهماالقدس قتل برصاصتين 

  . جريحااألرضكان ملقى على 
 وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في تقرير لها بأن إفادات وأكدت

د الجوالني قتل بدم بارد ومن مسافة صفر بعد إطالق النار عليه وإصابته، وبدال الشهود تؤكد بأن الشهي
 باإلجهاز عليه، فيما منع الجنود إسعافه واعتدوا على قريب له اإلسرائيليينمن اعتقاله قام أحد الجنود 

نود بالضرب العنيف عندما حاول مساعدته وتقديم اإلسعاف له، فيما سادت حالة من اإلرباك بين الج
  .وانتابت بعضهم حالة من الهستيريا

  22/6/2010القدس العربي، لندن، 
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  االيرلندي" األحد الدامي" يحيون الفلسطينيون .50
، مع الشعب 22/6/2010يتضامن الفلسطينيون في قطاع غزة،، الثالثاء :  أدهم الشريف-خان يونس 

األيرلندي ضد المذبحة التي ارتكبها الجيش البريطاني بحق مسيرة لنشطاء الحقوق المدنية قُتل خاللها 
  .  مدنياً من المتظاهرين اإليرلنديين14

، فيما أطلق على 1972كانون الثاني من العام /وجرت المذبحة بحق المتظاهرين في الثالثين من يناير
  ". األحد الدامي"قعت المذبحة يوم ذلك اليوم منذ أن و

وتأتي هذه الوقفة التي تنظمها بلدية خان يونس، كتهنئة للشعب االيرلندي على الحق المكتسب من 
  . المحاكم البريطانية التي برأت المواطنين الذين خاضوا مظاهرات من أجل حقوقهم

  22/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  "المونديال"لسطينيين متعة متابعة  الكهرباء تفقد الفأزمة: غزة .51
 يلجأ عشاق كرة القدم في قطاع غزة إلى المقاهي واالستراحات التي تبث مباريات كأس العالم :غزة

لمتابعة الحدث الرياضي األهم، نتيجة تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع الساحلي الذي 
  . تحاصره السلطات اإلسرائيلية منذ أربع سنوات

وتتسلح عشرات المقاهي واالستراحات في غزة بمولدات أوتوماتيكية لمواجهة أزمة انقطاع التيار 
  . الكهربائي لتوفير هذا الحدث عبر شاشات عمالقة لزبائنهم المهتمين بمباريات كأس العالم

  21/6/2010قدس برس، 
  

  غزة من أكثر المناطق تعرضاً للتصحر في العالم .52
زراعة الفلسطينية أن قطاع غزة من أكثر مناطق العالم تعرضاً للتصحر، ال سيما  أكدت وزارة ال:غزة

 مشدداً من قبل سلطات  مليون مواطن يعانون حصارا1.7ًوأن مساحته محدودة ويبلغ تعداد سكانه 
  .االحتالل اإلسرائيلي، ويمارسون فيه كافة النشاطات الزراعية والصناعية والعمرانية

: نائب مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة في بيان وصلنا نسخة عنهوقال نزار الوحيدي 
 Global warmingإن المشاكل البيئية العالمية التي تأثر بها العالم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكون "

وزحف الصحارى، وتذبذب األمطار، كان لها انعكاساتها على واقع البيئة في األراضي الفلسطينية 
وحذر الوحيدي من الممارسات اإلسرائيلية الرامية إلى تدمير البيئة الفلسطينية، السيما وأن  ".لمحتلةا

النظام البيئي هش يصعب فيه أن تعالج الطبيعة ذاتها، مشيرا إلى أن االحتالل عمل على تدمير مساحة 
لنباتي من تلك  ألف شجرة مثمرة، وأزال الغطاء ا500واسعة من األراضي الزراعية وقطع نحو 

  .المناطق بصورة كاملة
  22/6/2010، السبيل، عمان

  
  الباحثة علية المهتدي عاينت الحياة في القدس وما حولها في بدايات الحكم العثماني .53

علية المهتدي أن قراءتها لسجالت المحكمة الشرعية، في مدينة . قالت الباحثة د:  هشام عودة-عمان 
ى جزء من التاريخ الشعبي للمدينة وأهلها، بعد أن كانت صفحات التاريخ القدس، مكنتها من الوقوف عل

  .تعتمد في السابق على تقديم صورة الحاكم وإنجازاته، وما يشير إلى مرحلة حكمه
 للميالد، أي إلى بدايات الحكم العثماني لمدينة القدس 1530وأشارت أن هذه السجالت التي تعود إلى عام 

، هي سجالت تحتوي على معلومات وافرة عن طبيعة الحياة االجتماعية 1517عام وما حولها، الذي بدأ 
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في تلك الفترة، من خالل ما احتوته عقود الزواج وغيرها من المستندات الرسمية من معلومات تشير إلى 
  .طبيعة الحياة ، وطبيعة تعامل السكان مع بعضهم

 قرية ومزرعة حولها، 98لقدس باإلضافة إلى وحسب تلك السجالت، فإن لواء القدس كان يضم مدينة ا
  . قرية ومزرعة حولها، وهو لواء كان يتبع في البداية لوالية الشام35وكذلك مدينة الخليل مع 

وإذا كانت الوثيقة هي التي تتكلم، فإن الوثائق العديدة التي احتوتها سجالت المحكمة الشرعية في القدس 
قارات والتجارة والتعليم والعقوبات وأنواع الطعام ووسائل النقل تحدثت بين سطورها عن المالبس والع

وغيرها من العناوين التي تدخل في سياق تفاصيل الحياة العامة في القدس في تلك المرحلة، وإن كانت 
الحمير، على سبيل المثال، هي أكثر وسائل النقل انتشاراً، وأكثرها وروداً في شكاوى المحكمة، فإن 

رت إلى أن أكثر من مواطن كانوا يشتركون في امتالك حصان مثال، فيما احتوت تلك السجالت أشا
السجالت أيضا على اإلشارة للعبيد والجواري في المدينة، ومعظمهم، إن لم يكن جميعهم، كانوا مسلمين، 

  .وإن أكثر من رجل كانوا يشتركون في شراء جارية واحدة
 المدينة، وخاصة النصارى واليهود، حيث كان عدد اليهود السجالت تحدثت أيضا عن غير المسلمين في

محدوداً جداً، وفرضت قوانين الدولة عليهم ارتداء زي خاص للتعريف بهم، فيما كان عدد النصارى أكثر 
  .كثيرا من عدد اليهود ولهم رؤساء طوائف يتم التعامل معهم بشكل رسمي

ل في المكتبة الوطنية، أشارت إلى معلومات غير الدكتورة عبلة المهتدي التي تحدثت مساء أمس األو
متداولة وغير مسبوقة استقصتها من بين سطور سجالت المحكمة الشرعية، وهي معلومات موثقة، 

  .وموجودة في مركز المخطوطات والوثائق بالجامعة األردنية
  22/6/2010الدستور، عمان، 

  
  البيت الكبير قرب نابلس متحف فلسطيني .54

 قمة في جبل جرزيم في مدينة نابلس، ويطلق أعلى يتربع بيت منيب المصري على .):ب.ف.أ( –نابلس 
، وهو نسخة جديدة عن فيال كابرا روتاندا التي بنيت في عصر "بيت فلسطين" و"بيت الشعب"عليه اسم 

ويرفض المصري تسمية بيته بالقصر، لكن هذا البيت يحتوي على قطع ولوحات  .النهضة شمال ايطاليا
ية من القرن السابع عشر، وتحف فرنسية ومصرية وعثمانية وفارسية يروي كل منها قصة، ما يجعله فن

ويطل البيت على مدينة نابلس وجبل عيبال، ومساحته أربعة آالف متر مربع،  .متحفاً فنياً فلسطينياً خاصاً
تحفة معمارية في وهو بمثابة .  دونم من األراضي مزروعة بأشجار السرو والزيتون320وحوله نحو 

 انه نسخة متطابقة عن فيال كابرا روتاندا شمال ايطاليا، والتي صممها أندرو بالديو عام إذفلسطين، 
ن الروتاندا الفلسطينية تختلف بأنها بنيت من ثالث طبقات إ": ويقول المصري . في عصر النهضة1565

  ."بينما االيطالية مبنية من طبقتين
  22/6/2010الحياة، لندن، 

  
   رسميا من عنف مخيمات الالجئين اذا خفضت ميزانيتها وعملياتها االونروااالردن يحذر  .55

 قالت الحكومة االردنية في خطاب رسمي لها خالل دورة اجتماع اللجنـة الدوليـة االستـشارية                 :عمان
ـ          ) 2(ان اكثر من    ) االونروا(لـ سبب مليون الجئ فلسطيني في االردن يشعرون باالحباط وخيبة األمل ب

  .تجاهل قضيتهم وتدهور اوضاعهم المعيشية وتراجع الخدمات التي التزم المجتمع الدولي بتقديمها لهم
وقالت في الكلمة التي القاها في االجتماع المهندس وجيه عزايزة مدير الشؤون الفلـسطينية فـي وزارة                 

شعر بـه الالجئـون تجـاه       الخارجية االردنية انه يمكن التنبؤ بأن االعراب عن الغضب والسخط الذي ي           
التخفيضات الجديدة في كافة القطاعات ستتخذ اشكاال عنيفة رأينا بوادرها في العام الماضي على شـكل                
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مظاهرات واضرابات واعتصامات قد تتطور الى اشكال اكثر عنفا، فيما اذا استمر الوضع على ما هـو                 
  .عليه وتأجيل الحلول الى اللحظة االخيرة

 االجتماع بأن ال يفهم استمرار االردن بتقديم خدماته لالجئين ومخيماتهم علـى انـه               وطلب العزايزة من  
موافقة ضمنية منه على تخفيض نطاق عمليات الوكالة في ساحة العمليات االردنية مطالبا بالمزيـد مـن                 

  .الدعم ومحذرا من عواقب وخيمة اذا ما استمرت الوكالة في تخفيض نطاق عملها
  22/6/2010، نالقدس العربي، لند

  
   النظر لقضية الالجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراع العربي االسرائيلييمكنال : عزايزة  .56

اكد االردن انه ال يمكن النظر لقضية الالجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراع العربـي              :  بترا –القاهرة  
لقضية األساسية التي تمثل تـسويتها      االسرائيلي وان أي حل لهذا الصراع مرتبط بالمعالجة العادلة لهذه ا          

  .احد عناصر السالم اإلقليمي
وقال رئيس الوفد االردني في اجتماعـات اللجنـة االستـشارية لوكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين                   

مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ان االردن بقيادة جاللة            ) االونروا(الفلسطينيين
اني يواصل جهوده الحثيثة على الصعيدين اإلقليمي والدولي من اجـل تجـاوز عقبـات               الملك عبداهللا الث  

استئناف مفاوضات سالم جادة وفعالة تُبنى على ما أنجز وتعالج جميع قضايا الوضـع النهـائي ومـن                  
ضمنها الحدود والقدس والالجئون وضمن جدول زمني محدد وعلى أساس المرجعيات المعتمدة للوصول             

ولتين ضمن سياق إقليمي شامل وبأسرع وقت ممكنواشار الى ضررة أن يتم التوصل إلى حل               إلى حل الد  
 194بالتفاوض لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة رقـم             

 حيـث   وقال ان االردن يعتبر من اهم مناطق عمليات الوكالة ،          .الذي يصون حقوقهم بالعودة والتعويض    
 بالمئة من مجموع الالجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمـس ، مـشيرا الـى ان            42يستضيف حوالي 

االردن قام وبتوجيهات مباشرة من جاللة الملك عبداهللا الثاني بتقديم كامل الدعم المتاح للوكالة والتعـاون                
  .معها في المجاالت كافه

دن يشعرون باالحباط وخيبة االمـل بـسبب تجاهـل          وقال إن أكثر من مليوني الجئ فلسطيني في االر        
  .قضيتهم وتدهور اوضاعهم المعيشية وتراجع الخدمات التي التزم المجتمع الدولي بتقديمها لهم
  22/6/2010، الدستور، عمان

  
   تصريحات العنصري فيلدرز ضد األردنتستنكرعمان  .57

جانها واستنكارها الشديدين للتـصريحات     أعربت لجنة في البرلمان األردني، أمس، عن استه       : )أ.ب  .د  (
المتطرفة والغريبة عن األعراف والمواثيق الدولية التي أدلى بها زعيم حزب الحرية الهولندي، وطالـب               

  .فيها بإلغاء اعتراف هولندا باألردن، واستخدام مسمى فلسطين بدال منه 
جب أن تعاد تسميتها بفلـسطين،      وكان خيرت فيلدرز أعرب األسبوع الماضي عن اعتقاده بأن األردن ي          

  " .األردن هي فلسطين"وقال إن 
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية باإلنابة في البرلمان، معروف البخيت، في بيان نقلته وكالة األنبـاء                

هذا الموقف الشاذ يتجاوز كل القوانين واألعراف الدولية ويمثل اعتداء صارخاً علـى             "إن  " بترا"الرسمية  
مثل هذه التـصريحات ال تخـدم       "وأضاف أن   " . ردن واستقالله كدولة عضو في األمم المتحدة      سيادة األ 

  " . العالقات الثنائية المتميزة القائمة بين األردن وهولندا
  22/6/2010، الخليج، الشارقة
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   في تحقيق اهدافها من حصار غزة"اسرائيل" فشل يؤكدونباحثون  .58
 و أكاديميون أن الحصار المحكم الذي نفذته إسـرائيل لمـدة ثـالث               أكد باحثون  : كايد المجالي  -عمان  

  .»فشل في تحقيق أهدافه السياسية واألمنية الرئيسة«سنوات على قطاع غزة 
و أضاف المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق األوسط أمس فـي مجمـع النقابـات                  

انه على الرغم من قيـام إسـرائيل بحرمـان    ) ر غزة تركيا و الكيان الصهيوني و حصا     (المهنية بعنوان   
حركة حماس من تقديم تجربة ناضجة و مريحة في الحكم و اإلدارة إال أن الحصار فشل فـي تقـويض                    

مؤكـدا أن الموقـف      .سيطرة حماس على القطاع و دفع الناس المحاصرين في االنفضاض من حولهـا            
الفتا إلى التزام االتحـاد     ,  وحليفتها الواليات المتحدة   الغربي الرسمي كان تابعا لموقف الكيان الصهيوني      

األوروبي بمقاطعة حكومة حماس الشرعية المنتخبة، وضرب حصار سياسي واقتصادي على القطـاع،             
مستثنيا موقف سويسرا والنرويج الذي سعى ليكون أكثر اتزانا إال أن الموقف األوروبي بمجملـه كـان                 

  .سلبيا
  22/6/2010، الرأي، عمان

  
  من موازنتها لدعم غزة % 10 تخصص جمعية خيرية 173: األردن .59

 قررت عشرات الجمعيات الخيرية األردنية في إقليم الشمال، تخصيص ما نسبته عشرة في المائة               :عمان
من موازناتها وإيراداتها النقدية لدعم قطاع غز، في مسعى لكسر الحصار المفروض عليه منذ نحو أربع                

  .سنوات
اتحاد الجمعيات الخيرية في مدينة إربد بشمال المملكة، قد أعرب عن رغبة مائة وثالثة وسبعين               وأعرب  

جمعية وهيئة خيرية، المساهمة في إغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، عن طريق تحديـد                
إلغاثة، التي تتولى   جزء من مخصصاتها المالية، بحيث يتم إرسالها إلى الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية ل            

  .بدورها مهمة تسيير قوافل المساعدات إلى القطاع
من جانبها، دعت دائرة التنمية االجتماعية في محافظة إربد، الجمعيات الخيرية إلـى المبـادرة بإعـداد                 

ت ميزانياتها وخططّها السنوية، مشيرةً إلى أن المجال مفتوح أمام الجمعيات الراغبة بتجاوز نسبة التبرعا             
  .المخصصة

  22/6/2010، قدس برس
  

  يطالبون بكسر الحصار على قطاع غزة» تركيا والكيان اإلسرائيلي«مشاركون في ندوة  .60
التي نظمها مركز   " تركيا والكيان االسرائيلي وحصار غزة    "طالب المشاركون في ندوة     : ايمن عبدالحفيظ 

 مجموعـة مـن البـاحثين والخبـراء       دراسات الشرق االوسط في مجمع النقابات المهنية امس بمشاركة        
السياسيين االتراك والعرب بكسر الحصار الظالم على غزة رافضين تحويل القضية الفلسطينية الى قضية              

  .إنسانية بل يجب ان تكون قضية سياسية ، تكون االنسانية جزءا منها
العالم بمحاسـبتها وفـق     ن الفضل في إدانة إسرائيل يعود الى االصرار التركي على اإلدانة ومطالبة             وإ

القانون الدولي عبر الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية ، مبينا ان تركيا وضعت عالقاتها مع اسـرائيل                  
  .تحت االختبار الصعب ونجحت في ايصال رسالتها الى الواليات المتحدة وبشكل جاد وحازم
  22/6/2010، الدستور، عمان

  
  تابعة قضية النواب الفلسطينيين المبعدينبري يطالب االتحادات البرلمانية بم .61

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان القرار االسرائيلي الذي أمهل أربعة نوابـا فلـسطينيين حتـى                  
الثالث من تموز لمغادرة القدس، يمثل عدواناً على الحق االنساني للفلسطيني في االقامـة فـي أرضـه                  
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ل خطوات العدو شل المجلس التشريعي الفلسطيني التي بدأت         ويخالف أبسط قواعد حقوق االنسان ويستكم     
ودعا بري االتحاد البرلماني الـدولي الـى متابعـة قـضية النـواب               .باختطاف عدد كبير من أعضائه    

  الفلسطينيين، واالتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات الدول االسالمية الى اعتماد هذه القضية
  22/6/2010، السفير، بيروت

  
  "اإلسرائيلي"الموقف الغربي من الحصار وقوع في الفخ : جنبالط .62

اللبناني النائب وليد جنبالط أن الموقف الغربي الـذي         " اللقاء الديمقراطي "اعتبر رئيس   ": الخليج"بيروت  
بني على براعة طوني بلير من مسألة الرفع التدريجي للحصار عن قطاع غزة، مـن خـالل االنتقـاء                   

، بحيـث يتحـول     "اإلسـرائيلي "لع والبضائع التي يحق لها الدخول، يمثل وقوعا في الفخ           االستنسابي للس 
على كـيس   " إسرائيلية"مطلب رفع الحصار الشامل الى مطالب فرعية لالستحصال على أذونات موافقة            

الـصادرة عـن    " األنباء"وقال في موقفه األسبوعي لجريدة      . الطحين من هنا أو طن االسمنت من هناك         
في مدينة القدس، يؤكد سيرها فـي مخطـط         " إسرائيل"امس ان ما تقوم به      " لحزب التقدمي االشتراكي  ا"

  " .التغيير الكامل للقدس من مختلف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسكانية
  22/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  مسؤول إسرائيليفي اللحظة األخيرة إلصطياد لحزب اهللا عملية  إيقاف :"الراي" .63

عن عملية أوقفت في اللحظة األخيرة      " الراي"كشفت لـ   " حزب اهللا "مصادر قريبة من    : "الراي "-خاص  |
إلصطياد مسؤول إسرائيلي، كاشفة عن ان مجموعات التنفيذ كان من المفترض ان تُطْبق على الهدف بعد         

  .لبحار اوقف العمليةتحديد نقطة المكمن ووضع المقتل، لكن قراراً مفاجئاً ومن خلف ا
كُتب لها العيش من جديد، وخـصوصاً       ) الهدف(وأنهت المصادر كالمها بالقول ان الشخصية االسرائيلية        

انها استُدعيت على عجل الى تل ابيب لمتابعة بعض الشؤون الملحة التي طرأت مباشـرة بعـد حادثـة                   
  ".اسطول الحرية"

  22/6/2010، الراي، الكويت
  

  في درس اقتراحات حقوق الفلسطينيين لجنة اإلدارة ستأخذ وقتها: نمالنائب روبير غا .64
كشف رئيس لجنة االدارة والعدل النائب روبير غانم ان اللجنة ستأخذ وقتها في درس اقتراحات القوانين                

بتعزيز موقع الفلسطيني حتى    " التي احالها الرئيس نبيه بري عليها والمتعلّقة بحقوق الفلسطينيين، وطالب           
عر بأنه انسان، ولكن عندما تعطي الدولة هذه المخيمات حقوقاً، ففي المقابـل يجـب ان يكـون فـي                    يش

  ".استطاعتها دخولها وان يكون لديها سلطة لتنظيمها
عقدت لجنة االدارة امس جلسة برئاسة غانم وفي حضور وزير العدل ابرهيم نجار والنواب وممثل نقابة                

  .المحامين في بيروت ميشال عيد
اقشت المرسوم المتعلق بوضع اصول محاكمة موجزة وسريعة للدعاوى الشخصية والمدنيـة التـي ال               ون

تـسهيل طريقـة المقاضـاة منعـا        "تتعدى قيمتها ثالثين مرة الحد األدنى لألجر وهذا يعني، وفق غانم،            
  ".لالرهاق واإلطالة في أمد الدعاوى

الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين والتي أحالهـا       ورداً على سؤال عن اإلقتراحات األربعة المتعلقة ب       
اللجنة ستدرسها، إما ان تعدلها وأما ان تقبلها كمـا وردت، وهنـاك             : "بري على لجنة اإلدارة، قال غانم     

رأي يقول انه عندما تبسط الدولة سلطتها ضمن المخيمات من األسلم ان تعطى الحقوق اإلنسانية والمدنية                
  ".مات، وان اللجنة ستأخذ وقتها في درس هذه اإلقتراحاتلسكّان هذه المخي
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هناك حقوق انسانية واجبة لالجئين الفلسطينيين ال يجوز أن تبقى على ما هي، وكما قيل، ان هذه                 : "وختم
الحقوق قنابل موقوتة، فعندما يسمح للفلسطيني بأن يعمل وينتج ويحافظ على منزلـه لتخفيـف البـؤس                 

وعندما تعطي  . لة موقوته، وبالتالي يفترض ان نعزز موقعه حتى يشعر انه انسان          والحرمان ال يتحول قنب   
الدولة هذه المخيمات حقوقاً في المقابل يجب ان يكون في استطاعتها دخول المخيمات وان يكون لـديها                 

  ".سلطة لتنظيمها
  22/6/2010، النهار، بيروت

  
  واب القدسقرار االحتالل إبعاد نتدين منظمة المؤتمر اإلسالمي  .65

" اإلسـرائيلي "أدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي أمس قرار سلطات االحـتالل          : ، وكاالت "الخليج"بيروت  
من مدينة القدس، فيما اعتبـر رئـيس مجلـس          " حماس"إبعاد أربعة برلمانيين فلسطينيين ينتمون لحركة       

  .جديد " إسرائيلي"وان النواب اللبناني نبيه بري إبعاد النواب الفلسطينيين األربعة بمثابة عد
يشكل اعتداء على   "وقال األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان اوغلو في بيان أمس إن قرار االحتالل               

المنهجيـة المتواصـلة    " اإلسـرائيلية "حرية وحقوق نواب الشعب المنتخبين، ويندرج في إطار السياسة          
تهم سعياً لتهويدها وتغييـر معالمهـا وواقعهـا         والمتصاعدة لتفريغ القدس من أهلها، وتهجيرهم من مدين       

ووجه األمين العام للمنظمة رسائل عاجلة إلى عدد من المسؤولين الدوليين يحثهم فيها علـى               " . السكاني
التدخل لثني سلطات االحتالل عن قرارها ومنعها من االستمرار في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي              

.  
  22/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  إحتفاالً جماهيرياً في صيدا دعماً لصمود أهل غزةتقيم الجماعة االسالمية  .66

 أقامت هيئة نصرة األقصى في الجماعة االسالمية إحتفاالً جماهيرياً في صيدا دعماً لصمود أهـل                :صيدا
ين غزة المحاصرين واستنكاراً لإلعتداء على أسطول الحرية ورفضاً للتمييز العنصري بحق الفلـسطيني             

وتقدم حضور المهرجان ممثل النائب بهية الحريري نزار الرواس، رئيس بلدية صيدا            . المقيمين في لبنان  
محمد السعودي، ولفيف من العلماء وممثلون للقوى واألحزاب وأعضاء مجلس بلدية صـيدا وممثلـون               

  .لمؤسسات المجتمع المدني
سام حمود بإسم هيئة نصرة األقصى، فـأعلن        تحدث المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب ب       و

معدداً الفعاليات واألنشطة التي ستقيمها علـى مـدار   " قوافل األحرار لكسر الحصار "إطالق الهيئة لحملة    
 جزءا أساسيا من مشروع التحريـر ولـيس         وهيفي لبنان   حقوقهم  ودعا إلى إعطاء الفلسطينيين     . السنة

  .التوطين
إنني أدعو الدولة اللبنانيـة     . 48قة صيدا مع فلسطين بدأت قبل نكبة الـ         إن عال : وتحدث السعودي فقال  

ألن الـشعب   . إلى تحسين الظروف المعيشية إلخواننا الفلسطينيين واإلقرار بالحقوق المدنية واإلجتماعية         
  .الفلسطيني في لبنان يشكل دعامة أساسية لإلقتصاد اللبناني

ن قطاع غزة عصام يوسف على ضرورة استمرار قوافـل          وشدد منسق الحملة الدولية لكسر الحصار ع      
  . كسر الحصار براً وبحراً إلى حين فك أسر أهلنا في قطاع غزة

كلمة الختام كانت لنائب األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان الشيخ محمد الشيخ عمـار دعـا فيهـا                   
سر الحصار ودعم القضية الفلسطينية في      الحكام العرب والمسلمين الى وقفة عز يسجلها لهم التاريخ في ك          

 معلناً وقوف الجماعة مع الفلسطينيين في لبنان لنيل كافـة حقـوقهم المدنيـة               ،وجه الغطرسة الصهيونية  
  واإلنسانية، 

 22/6/2010، المستقبل، بيروت
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  نرفض استغالل إسرائيل للمقامات المقدسة: لقاء التواصل بين دروز لبنان وفلسطين .67
لعربية لدعم رافضي الخدمة في الجيش اإلسرائيلي، رفضها القاطع السـتغالل الـسلطات             أكدت الهيئة ا  

اإلسرائيلية للمقامات الدينية المقدسة في فلسطين المحتلة، كأداة تحاول من خاللها غرس الفكر المتعلـق               
كرية بقضية التجنيد وحلف الدم المزعوم، داخل أطفال الطائفة الدرزية وذلك من خالل الطقـوس العـس               

   .والسياسية داخل هده المقامات
، في مدينة جنيف السويسرية، أطلق      48جاء ذلك خالل لقاء عقد بين وفد من لبنان ووفد من أراضي عام              

بحضور رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل ارسـالن، والـسكرتير           " إعالن جنيف "خالله  
ي الجيش اإلسرائيلي بسام القنطار، وعدد من الشخـصيات         التنفيذي للهيئة العربية لدعم رافضي الخدمة ف      

  .الحقوقية والحزبية
  22/6/2010، السفير، بيروت

    
  في ميناء طرابلس تستعدان لالنطالق إلى غزة" ناجي العلي"و" مريم"سفينتا  .68

ء من مينـا  " ناجي العلي "و" مريم"بدأ العد العكسي، يوم أمس، إلبحار السفينتين        :  سوسن األبطح  -بيروت
ـ              الشرق "طرابلس في لبنان، لكسر الحصار على غزة، وأكدت المسؤولة اإلعالمية للحملة، ريما فرح، ل

الراسية في ميناء طرابلس منذ يوم األحـد الماضـي،          ) ناجي العلي (سفينة  "بعد ظهر أمس أن     " األوسط
استكمال اإلجراءات  قبالة شواطئ طرابلس تنتظر     ) مريم(حصلت على إذن باإلبحار، بينما ال تزال سفينة         

  ".لترسو في الميناء، ويبدأ تحضيرها لالنطالق
وبدا أن وتيرة عمل لجنتي السفينتين تسارعت أمس، إذ تحدث مصدر مطلع على ما يجري فـي مينـاء                   

ـ  بعـد أن   ) صحافيون بال قيود  (من قبل   ) ناجي العلي لوجيستيا  (تجهيز  "عن  ": الشرق األوسط "طرابلس ل
عامة، غازي العريضي، تعليماته باستقبالها في الميناء، على أن ال تبحـر إال إذا              أعطى وزير األشغال ال   

الفتـا إلـى أن     . توفرت لها الشروط القانونية والدولية، وشروط السالمة العامة، وهو ما تقرره الوزارة           
فينة الس"وأكد المصدر أن    ". اإلذن باإلبحار هو باتجاه قبرص، ومن بعدها يذهب الناشطون حيث يريدون          

كانت تحمل زجاجا تحطم الكثير منه ودخل صاحب السفينة الذي يدعى حسين امون في نزاع مع الجهات                 
الرسمية استمر عدة أشهر، وتم تغريمه بمبلغ تجاوز مائة ألـف دوالر، وقـد دفـع الغرامـة مـؤخرا،                    

  ".واستأجرت منه الجهة المنظمة سفينته ولم تشترها كما تردد
ـ " مريم"تقود حملة سفينة    وتؤكد سمر الحاج التي      في معرض إجابتهـا عـن      " الشرق األوسط "النسائية ل

ـ  : "سبب األخبار المتضاربة حول السفينتين     ، كي نحرم العدو معرفة أي شيء عن        )بروباغندا(إننا نقوم ب
المبحرين من حيث األعداد واألسماء وميناء االنطالق، وحتى عدد السفن أو موعد إبحارها، لن نـصرح                

  ".لسنا في وارد تسهيل مهمة إسرائيل للتصدي لنا. اصيل إال حين نصبح في البحربالتف
  22/6/2010ن الشرق األوسط، لندن

  
  يطالب بالحقوق المدنية للفلسطينيين" الثقافي العربي" .69

على تضامنه مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ورأى في بيان أصدره أمس            " النادي الثقافي العربي  "أكد  
في الوقت الذي ترتفع فيه األصوات، وتتسابق الدول واألحزاب القومية ومؤسسات المجتمع المدني،             "أنه  

عربية وأجنبية، لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، عبر أساطيل الحرية علـى أنواعهـا،                
اآلالف مـن   يجد النادي الثقافي العربي نفسه ملزما، من موقعه القومي العربي، أن يتضامن مع مئـات                

  أوضاعهم االجتماعية والمعيـشية وإعطـائهم      "بتحسين  " النادي"وطالب  ". الفلسطينيين المقيمين في لبنان   
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حقوقهم المدنية كشعب شقيق يعيش بين أشقائه اللبنانيين، يقاسمهم تطلعاتهم وآمالهم في تحقيـق النـصر                
  "."على العدو اإلسرائيلي واسترجاع أرض فلسطين السليبة

  22/6/2010، ، بيروتالسفير
  

  "عقدة بال حل"وقضية الالجئين الفلسطينيين ليست ".. تزيف التاريخ ""إسرائيل"": أبوالغيط" .70
أكدت مصر أن مسئولية إسرائيل عن قـضية الالجئـين ال مجـال      : كتبت ـ سالي وفائي ونادين حمامة 

 تتفق مع أهدافها في السيطرة علي       إلنكارها مهما أمضت في تزييف التاريخ وإعادة كتابته بالصورة التي         
وأن تلك المسئولية ثابتة بمقررات الشرعية الدولية وقرارات األمـم المتحـدة             .كامل األرض الفلسطينية  

   .  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 194 وعلي رأسها القرار
تحدة لغوث وتـشغيل الالجئـين      جاء ذلك في بيان مصر أمام اجتماع اللجنة االستشارية لوكالة األمم الم           

وقـال   روا والذي ألقاه السفير هشام الزميتي مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدوليـة           نالفلسطينيين األو 
نيابة عن السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إنه سوف يظل لزاما علـي األسـرة الدوليـة مواجهـة                    

ه المسئولية إلزامها بتحمل تبعاتهـا التـي صـار          المحاوالت المتكررة من جانب إسرائيل للتنصل من هذ       
   . يعاني منها اليوم أكثر من سبعة ماليين فلسطيني يعيشون حياة االنتظار واألمل في مختلف بقاع األرض

وأكد الزميتي أنه ال يمكن حل القضية الفلسطينية دون إيجاد حل عادل لقضية الالجئين حيـث لـم تعـد                    
سب ولكن آثارها وتداعياتها تمتد لتشمل الدول التي تستـضيف هـؤالء            تخص إسرائيل والفلسطينيين فح   

الالجئين بما يجعل لها بعدا إقليميا واضحا موضحا أن مبادرة السالم العربية تبنت مبدأ واقعيـا وعـادال                  
   .194 لتلك القضية حيث نصت علي التوصل إلي حل يتم اإلتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة رقم

المهمة السامية لألونروا تدعم الصمود الفلسطيني في داخل األرض المحتلة وخارجها وأن حياة             وقال إن   
 ألف الجئ فلسطيني مسجلين لدي األونروا تعتمد بشكل أساسـي علـي    700 مايقرب من أربعة ماليين و  

   . الدعم المادي والعيني والمشروعات الخدمية والتنموية التي ترعاها هذه الوكالة
ته أكد السفير عمرو أبو العطا رئيس وفد مصر في االجتماع ورئيس اللجنة االستشارية للوكالة               ومن جه 

  .  أن الوكالة تعاني عجزا ماليا شديدا أو غير مسبوق          )  أونروا  ( الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    
  ينوذلك في الوقت الذي تتزايد فيه االحتياجات اليومية لالجئين الفلسطيني

وناشد السفير عمرو المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي للحفاظ علي مهمة األونروا              
   . اإلنسانية

وطالب االمم المتحدة خاصة مجلس االمن بضرورة اإلضـطالع بمـسئولياته تجـاه حمايـة المـدنيين                 
سان في فلسطين وتحديد المسئوليات الجنائية       والتفاعل تجاه اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلن       , الفلسطينيين

   . والمدنية عما لحق بالشعب الفلسطيني
  22/6/2010، األهرام، القاهرة

  
   غزةى مصر ستواصل عملها لرفع الحصار عل :  المصريةالخارجية .71

 أن مصر ستواصل عملها من أجل الرفع         , أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية        
 تعليقا علي إعالن الحكومة اإلسرائيلية إجـراءات         , وأوضح  . لكامل للحصار اإلسرائيلي علي قطاع غزة     ا

 أن مصر ستبقي علي متابعتها لتنفيذ اإلجراءات الجديدة بهدف           ,  قطاع غزة  ىجديدة لتخفيف حصارها عل   
في هذا الصدد علي أهمية السماح       وشدد    ,  وتلبية مختلف احتياجاتهم    , التأكد من تخفيف معاناة الفلسطينيين    

 أن التجمع   ى كما شدد عل    , بحرية الحركة ليس فقط للسلع الداخلة الي القطاع وانما تلك الخارجة منه أيضا            
 وأشار   . الدولي يجب أن يبقي أيضا في حالة متابعة للتأكد من قيام إسرائيل بتنفيذ اإلجراءات المعلن عنها               

  , ال تتسبب أي جهات في إعاقة تنفيذ إجراءات الرفع الجزئي للحـصار           المتحدث الي أن مصر تأمل في أ      
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 ىواتاحة الفرصة للجانب اإلسرائيلي للتراجع والعودة الي إجراءات الحصار الموسع الذي كان يفرض عل             
   . القطاع

  22/6/2010، األهرام، القاهرة
  

   إبعاد نواب القدس"إسرائيل"قرار منظمة المؤتمر اإلسالمي تدين  .72
" اإلسـرائيلي "أدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي أمس قرار سلطات االحـتالل          : ، وكاالت "الخليج"روت  بي

وقال األمين العـام للمنظمـة       .من مدينة القدس  " حماس"إبعاد أربعة برلمانيين فلسطينيين ينتمون لحركة       
وحقوق نواب الشعب   يشكل اعتداء على حرية     "أكمل الدين إحسان اوغلو في بيان أمس إن قرار االحتالل           

المنهجية المتواصلة والمتصاعدة لتفريغ القـدس مـن        " اإلسرائيلية"المنتخبين، ويندرج في إطار السياسة      
ووجـه األمـين العـام     ". أهلها، وتهجيرهم من مدينتهم سعياً لتهويدها وتغيير معالمها وواقعها الـسكاني          

ثهم فيها على التدخل لثني سلطات االحـتالل        للمنظمة رسائل عاجلة إلى عدد من المسؤولين الدوليين يح        
  .عن قرارها ومنعها من االستمرار في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي

  22/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   ألف فلسطيني عبروا رفح منذ بداية العام 37: مسؤول مصري .73
ية في فتح معبر رفـح فـي   قال مسؤول مصري إنه تم اختزال القضية الفلسطين       :  شادي محمد  -العريش  

  . معابر أخرى تربط قطاع غزة، ولكنها تحت سيطرة إسرائيل ولم يتحدث أحد عنها6حين توجد 
وأضاف اللواء مراد موافي، محافظ شمال سيناء، خالل الجلسة التي عقدها المجلس التنفيذي للمحافظـة               

 37ام الحالي عبر معبر رفـح نحـو      أمس االثنين، أن إجمالي الفلسطينيين الذين سمح بعبورهم خالل الع         
 6000 طن من األدوية والمساعدات الطبية، كما تم إدخال نحـو            600ألف فلسطيني عالوة على إدخال      

  .طن من المواد الغذائية إلى قطاع غزة عن طريق منفذ العوجة
بعبور نحو  وتابع أنه خالل الشهر الحالي، منذ قرار الرئيس المصري حسني مبارك بافتتاح المعبر، سمح               

 طن من األدوية والمستلزمات الطبية ومواد اإلغاثة والمـساعدات          200 ألف فلسطيني، كما تم إدخال       13
 طن من المواد الغذائية عن طريق       1000اإلنسانية إلى جانب الخيام ومولدات الكهرباء، وتم إدخال نحو          

  .معبر العوجة بوسط سيناء
  22/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،

  
   "إسرائيل"ـلحون يهاجمون شاحنات بضائع متجهة لبدو مس .74

قالت مصادر أمنية إن سائقا ومساعده أصيبا برصاص مسلحين ملثمين من البدو            :  شادي محمد  -العوجة  
قاموا أمس االثنين بمهاجمة شاحنات البضائع التي كانت متجهة إلى معبر العوجة بوسـط سـيناء فـي                  

ة األمن بحملة مداهمات فجر أمس استهدفت القبض علـى سـالم            وذلك بعد قيام أجهز   , طريقها إلسرائيل 
وعدد آخر من المطلوبين الـذين صـدرت        , الفي الذي تعتبره الشرطة المصرية المطلوب األول بسيناء       

  .ضدهم أحكام غيابية
  .إن الفي قد نجح بعد فراره في تكوين مجموعة مسلحة من المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية غيابية

  22/6/2010، )قطر(دوحة،العرب، ال
  

  تركيا استخدمت طائرات إسرائيلية من دون طيار .75
أعلن رئيس أركان الجيش التركي ايلكر باشبوغ أمس، أن الجيش التركي بدأ باستخدام             :  أ ف ب   -انقرة  

طائرات من دون طيار اسرائيلية لجمع معلومات عن تحركات المتمردين األكراد األتراك في الجبال في               
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شمال (ونقلت وكالة أنباء األناضول عن الجنرال باشبوغ قوله أمام صحافيين في جاناكالي              .راقشمال الع 
أنظمة المراقبة التي اشتريناها من     (...) في األيام العشرة األخيرة بدأنا باستخدام أنظمة هيرون         ): "غرب

مسافة محددة فـي    "وأضاف أن هذه الطائرات من دون طيار تُستخدم على          ". اسرائيل، في شمال العراق   
  .يتحكمون بالطائرات" موظفينا"، مشيراً الى أن "شمال العراق بالتنسيق مع األميركيين

  22/6/2010، الحياة، لندن
  

  صار حصارا ضد االمم المتحدة غزة ضد  "اسرائيل"حصار : روااون .76
) أونـروا (المتحدة  قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لالمم         : مروة عوض  - القاهرة

ويـأتي  . يوم االثنين إن اعادة بناء قطاع غزة غير ممكن اال بالرفع التام للحصار الذي تفرضه اسرائيل               
  .ذلك بعد يوم من قول اسرائيل انها ستخفف الحصار

  . وفي اطار شروط الحصار التي كانت مطبقة فان أي سلعة غير مذكورة صراحة ممنوع دخولها القطاع
وكان يتحدث الـى    ." نحن بحاجة الى الرفع التام للحصار     "فر جانيس المتحدث باسم اونروا      وقال كريستو 

  .رويترز على هامش مؤتمر في القاهرة
االستراتيجية االسرائيلية هي جعل المجتمع الدولي يتحدث عن كيس أسـمنت هنـا ومـشروع               "وأضاف  

  ."اعاقةمن جميع المعابر دون ) المواد(نحن بحاجة للسماح بدخول . هناك
ولكن .  مليار دوالر العادة اعمار غزة عقب الحرب       2.8وتعهد مانحون دوليون في مؤتمر بالقاهرة بدفع        

  .الحصار أعاق دخول مواد البناء
نحن ال يجري ابالغنا أبدا بأن هـذا محظـور وذاك           . قائمة السلع المحظور دخولها هدف متحرك     "وقال  

  ."م المتحدةحصار اسرائيل صار حصارا ضد االم.. محظور
وهو معبر كبير بما يكفـي      . وأضاف جانيس أن على اسرائيل أن تفتح معبر المنطار المخصص للبضائع          

ويجري بدال من ذلك اعادة توجيه شاحنات البضائع الى معابر          . لدخول شحنات من االسمنت بكمية كافية     
  .أصغر

  22/6/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

 فلسطينمصالحة فلسطينية تساعد على تهدئة األوضاع في  إمكانية إحراز تراقبواشنطن  .77
في وقت رحب البيت األبيض بتخفيف إسرائيل للحصار علـى قطـاع غـزة،              :  مينا العريبي  - واشنطن

تراقب واشنطن إمكانية إحراز مصالحة فلسطينية تساعد على تهدئة األوضاع في األراضي الفلـسطينية              
  . روضة على حماس، وأولها االعتراف بإسرائيلولكن بناء على الشروط المعروفة المف

ـ       إننا دائما عبرنا عن تأييدنا للوحـدة       «: »الشرق األوسط «وقال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية ل
فيـاض  ) سـالم (عباس ورئيس الوزراء    ) الفلسطيني محمود (للرئيس  ) دعمنا(الفلسطينية، باإلضافة إلى    

نحن نطالب كل الفلسطينيين بإثبات أنهم مهتمـون أكثـر          «:  وأضاف .»كقادة شرعيين للسلطة الفلسطينية   
، الفتا إلى قناعة اإلدارة األميركية بجدية عباس وفياض بالعمل على دولة            »بالنتائج بدال من التصريحات   

من أجل  «: وكرر المسؤول الموقف األميركي تجاه حماس، قائال      . فلسطينية مستقلة مبنية على حل سلمي     
حقيق الطموح الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني، على حماس نبذ العنـف واالعتـراف            لعب دور في ت   

  .»السابقة واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود) السالم(باتفاقات 
طرقا إضافية لتحسين الوضـع فـي   «وقال المسؤول األميركي إن الواليات المتحدة ستبحث مع شركائها         

ويتشاور مسؤولون أميركيون   . »التجارة بين غزة والضفة الغربية    غزة، بما في ذلك حرية أكبر للحركة و       
مع الفلسطينيين واإلسرائيليين واألوروبيين والرباعية الدولية كيفيـة تحـسين الحركـة والتجـارة بـين          

وتحرص اإلدارة األميركية على أن توصيل المواد الغذائية إلى         . األراضي الفلسطينية خالل الفترة المقبلة    
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كل من يرغب في توصيل المنتجـات       «بر البر، حيث أوضح المسؤول أن واشنطن تطالب         غزة يكون ع  
بأن يفعل ذلك من خالل القنوات المتفق عليها كي يتم تفتيش ونقل الشحنات عبر المعـابر البريـة إلـى                    

ونناشـد كـل األطـراف بالتـصرف        .. ال يوجد حاجة للمواجهات غير الضرورية     «وكرر أنه   . »غزة
  .»لجة احتياجات شعب غزةبمسؤولية لمعا

22/6/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   فلسطينياً بيتا22ًقلقون من خطط بناء إسرائيلية تزيل : واشنطن .78
ذكرت مصادر إسرائيلية أن مسؤولين كبار في اإلدارة األميركية توجهوا الى رئيس الوزراء اإلسرائيلي،              

 منزالً في حـي     22لدية اإلحتالل في القدس هدم      حول قرار ب  " إيضاحات"بنيامين نتنياهو، للحصول على     
  .سلوان إلقامة حديقة أثرية في المكان

أكدوا أن الحديث يدور عن خطوة تمس الثقـة         "، اإلثنين، أن مسؤولين كبار      "هآرتس"ونقل موقع صحيفة    
دارة مباحثات  بين اسرائيل والواليات المتحدة والفلسطينيين وتخالف األجواء التي تريد اإلدارة األميركية إ           

  ".التقريب فيها
وأضافت الصحيفة إنه إضافة للرسائل في القنوات غير المعلنة، فقد أبلغ المسؤولون األميركـان مكتـب                

  .نتنياهو أنهم سيصدرون إدانة علنية في هذا الشأن
، وأن  "قلقة من خطوة بلدية القدس    "وقال الناطق بإسم البيت األبيض، فيليب كرولي، إن الواليات المتحدة           

الحديث يدور عن خطوة تمس بالثقة التي تحاول اإلدارة األميركية تعزيزهـا فـي المفاوضـات غيـر                  
  ".هآرتس"المباشرة، حسب 

وذكرت الصحيفة أن مقربين من نتنياهو ردوا على التوجه األميركي بالقول إن الحديث عن منازل شيدت                
 أمور البلدية وإجراءات التخطيط فيهـا، وأن        على أراض عامة وأنه ليس من صالحياته التدخل في إدارة         

  .لرئيس الوزراء القدرة على التأثير في حال وصل المخطط إلى طاولة لجنة التخطيط والبناء اللوائية
22/6/2010، 48موقع عرب  

  
  من غير الممكن استمرار األوضاع في غزة:  االبيضالبيت .79

 الواليـات    أن  مينا العريبي   عن مراسلها   نقالً واشنطن، من   22/6/2010،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت
عن إعالن رغبتها في رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، إذ التزم البيت األبيض فـي                 امتنعت   المتحدة

وشدد الناطق باسم   . »من غير الممكن استمرار األوضاع في غزة      «بيان حول رفع إسرائيل للحصار بأنه       
كيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والتزامنا للعمل          إعادة التأ «البيت األبيض روبرت غيبس على      

  .»مع إسرائيل وشركائنا الدوليين لمنع التهريب غير الشرعي لألسلحة والذخائر لغزة
الواليات المتحدة دعمت قرار الحكومة     ، أن    وكاالت نقالً عن ،  22/6/2010،   المستقبل، بيروت  وأضافت

وقال المتحـدث باسـم    . ة واعتبرته خطوة في االتجاه الصحيح     االسرائيلية تخفيف الحصار عن قطاع غز     
نعتقد ان تطبيق االجراءات التـي اعلنتهـا   : "البيت االبيض روبرت غيبس في بيان ليل األحد ـ اإلثنين 

واضـاف  ". الحكومة االسرائيلية اليوم ستحسن ظروف عيش سكان غزة وسنستمر في دعم هذا التحرك            
لع ان يفعلوا ذلك عبر القنوات المعتمدة لهذه الغاية ليتم تفتـيش شـحناتهم              ندعو كل الذين يريدون نقل س     "

ال داعي لحصول مواجهات غير مجدية وندعو كافة االطراف الى التحرك بمسؤولية لتلبية حاجات              (...) 
  ".سكان غزة

ل ينبغي ما زا"وقال غيبس   . لكن واشنطن ذكرت بانها تنتظر المزيد من المبادرات من جانب االسرائيليين          
القيام بالكثير ويتطلع الرئيس لمناقشة هذه السياسة الجديدة وبحث اجراءات اضافية مع رئـيس الـوزراء         

  )".يوليو(نتانياهو خالل زيارته الى واشنطن في السادس من تموز ) بنيامين(االسرائيلي 
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  حدودلتوصل إلى اتفاق الفلسطينيين واإلسرائيليين على قضيتي األمن والتسعى ل واشنطن .80
تعمل واشنطن على التوصل إلى اتفاق الفلسطينيين واإلسرائيليين على قضيتي          :  مينا العريبي  - واشنطن

وقالت مصادر  . األمن والحدود من أجل العمل على بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين           
 أشـهر   10الستيطان لفترة   ، خصوصا أن إعالن نتنياهو بتجميد ا      »عامل الوقت مهم  «أميركية مطلعة إن    

ينتهي في الخريف، بينما الموعد الذي حدده الوزراء العرب للتوصل إلى نتيجة في المحادثات األولية مع                
إسرائيل ينتهي في فترة مماثلة، مما قد يعني فترة جديدة من التوتر وإخفاق فرص االنطالق إلى محادثات                 

  .مباشرة
سـنبحث طريقـة    « رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى واشـنطن        وقال المسؤول األميركي إن خالل زيارة     

  . »في أسرع وقت ممكن) المفاوضات(يجلسون على طاولة ) الفلسطينيين واإلسرائيليين(لجعلهم 
22/6/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
   تخفيف الحصار عن غزة"إسرائيل" بقرار   ترحبباريس .81

سرائيلية تخفيف الحصار عن قطاع غزة واعتبرتـه        رحبت فرنسا بقرار الحكومة اال    :  وكاالت – باريس
  .خطوة في االتجاه الصحيح

 رجحت باريس في بيان اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية امس ان تؤدي التدابير االسرائيلية الجديدة               و
، واكدت انهـا    "تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين القاطنين فيه     "المخففة للحصار على قطاع غزة الى       

بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وشركائها فـي االتحـاد االوروبـي واللجنـة             "قب تنفيذ هذه التدابير     ترا
تدابير جديدة تعزز االرتباط بين الضفة الغربية وقطاع        "وشددت باريس على انها تتوقع ايضا        ".الرباعية

  ".غزة وتدعم وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
22/6/2010، المستقبل، بيروت  

  
   القادمةنتخاباتاال إضعافهم في خوفاً من" إسرائيل"ـ على تأييد أوباما ليشدد الكونغرس .82

 نتنياهو، يـشدد   الرئيس اإلسرائيلي بنيامين بينما يستعد البيت األبيض الستقبال   :  مينا العريبي  - واشنطن
 من تبعات تصورات بـأن      ، خوفا "إسرائيل"أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي على تأييد أوباما ل        

  . قد تؤدي إلى إضعافهم في انتخابات الكونغرس الربيع المقبل"إسرائيل"أوباما شديد على 
22/6/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
    تخفيف الحصار على غزة"سرائيلإ"قرار برحب ت الرباعية .83

 اللجنـة الرباعيـة     أن  راغدة درغام   نقالً عن مراسلتها   نيويوركمن  ،  22/6/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
وقال ممثلو اللجنة فـي     .  تخفيف الحصار على غزة    "سرائيلإ"قرار  برحبت     للسالم في الشرق االوسط     

بيان صادق عليه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ان الوضع في االراضي الفلـسطينية مـا زال                   
، »مـشجع « اسرائيل بشأن غزة بأنه      ووصف البيان تغيير سياسة   . »غير قابل لالستمرار وغير مقبول    «

ان اعداد التفاصيل واجراءات التطبيق سيكون لها اهميتها لضمان فعالية هـذه الـسياسة              «لكنه لفت الى    
، واشار الى الحاجة للقيام باجراءات أكثر بكثير لتخفيف الضغوط عن السكان فـي االراضـي                »الجديدة

  .الفلسطينية
المراقبة عـن كثـب     »الجديدة، و » ضمان التنفيذ السريع للترتيبات   «العمل على   »بـ» الرباعية«وتعهدت  

تستطلع بنشاط السبل االضـافية لتحـسين       «كما تعهدت بأن    . »لكيفية تنفيذ السياسة الجديدة بكل نواحيها     
ضرورة األخذ بمصادر القلق األمنية السرائيل بما في ذلك إنهـاء تهريـب             «وأكدت  » الوضع في غزة  
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كل الذين يرغبون بايصال المواد االنسانية القيام بذلك من خالل القنوات           «ا حضت   كم. »السالح الى غزة  
  .»التي يتم انشاؤها كي يكون في االمكان تفتيش الحمولة ونقلها عبر المعابر البرية الى غزة

 بعدم سماحها للصليب األحمر زيارة الجندي االسرائيلي جلعاد       » انتهاك حماس اللتزاماتها الدولية   «ودانت  
المحادثات غير المباشرة نحو استئناف المفاوضات المباشرة بال        «كما جددت دعمها     .شاليط المعتقل لديها  

المفاوضات يجب ان تـؤدي الـى تـسوية         «بين الفلسطينيين واالسرائيليين، وأكدت ان      « شروط مسبقة   
ضفة الغربية وغـزة    وتنشئ دولة فلسطينية مستقلة في ال     ) االسرائيلي( شهراً تنهي االحتالل     24بغضون  

  .»قابلة لالستمرار
 مبعوث اللجنـة الرباعيـة      ، أن الوكاالت، نقالً عن    22/6/2010،  )السعودية(ون الين، أالوطن  وأضافت  

خاصـة   توني بلير اعتبر القرار اإلسرائيلي الذي تحدث عن تغيير في التعاطي مع حصار قطاع غـزة،               
سيكون له انعكاسـات إيجابيـة علـى        ،  ظورة سابقا لجهة السماح بدخول مزيد من المواد التي كانت مح        

ـ       األرض، هذه السياسة الجديدة تسمح لحكومة إسرائيل      "أن  " الوطن"واعتبر بلير، في بيان أرسله مكتبه ل
ولرئيس وزرائها بالحفاظ على قدرتهم على حماية أمن إسرائيل وفي ذات الوقت تحسين حياة المواطنين               

  . الطلب باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليتراًمكر ،"في قطاع غزة بشكل ملموس
  

   ألن سياسة الحصار غير مجديهةاألوضاع في غزه ال تزال هش:  أشتونكاترين .84
قالت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كـاترين       : الوكاالت عبد الرؤوف أرناؤوط، فكرية أحمد،    : الهاي
خاصة  لذي تحدث عن تغيير في التعاطي مع حصار قطاع غزة،          القرار اإلسرائيلي ا   ، على خلفية  أشتون

 إن السماح بمرور المعونات اإلنـسانية       ،لجهة السماح بدخول مزيد من المواد التي كانت محظورة سابقا         
تعد خطوة مشجعه وطيبه ، لكن األوضاع في غزه ال تزال هشه ألن سياسة الحصار غير مجديه وأثبتت                  

من غضب الفلسطينين، وأشعلت حدة التطرف ، وأضرت بالـسكان المـدنيين،            عدم فاعليتها ألنها زادت     
  .أما الفلسطينيون فطالبوا بالرفع الكامل للحصار عن القطاع.وأعاقت جهود إعادة اإلعمار 

22/6/2010، )السعودية(ون الين،أالوطن   
  

  ل على ضرورة اإلسراع في رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بالكام تؤكدروسيا  .85
 وزارة الخارجية الروسية أكدت على ضـرورة        ، أن موسكو من،  21/6/2010،  نوفوستيذكرت وكالة   

اإلسراع في رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة الفلسطيني بالكامل والقيام بخطوات فعلية تؤدي إلى               
ليوم أنـه خـالل     وأضافت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها ا       . تخفيف المعاناة اإلنسانية في القطاع    

االتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ونائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي وزيـر           
الخارجية افيغدور ليبرمان الذي جرى يوم أمس، تمت مناقشة الجوانب الملحة للوضع في الشرق األوسط               

  .مع التركيز على قضية التسوية العربية اإلسرائيلية
 وكاالت أن وزير الخارجيـة الروسـي         نقالً عن  موسكو، من   22/6/2010،  بل، بيروت  المستق وأضافت

لفت إلى أهمية بذل الجهود الجماعية بهدف تحريك عملية المفاوضات على أسس قانونية معتـرف بهـا                 
  .تضمن تحقيق السالم واالستقرار إلسرائيل ولجميع دول وشعوب منطقة الشرق األوسط

  
  لماني من دخول غزةاأل لتنمية اميركل تأسف لمنع وزير .86

دخول وزير التنمية األلماني ديرك نيبل إلى قطاع        " إسرائيل"تواصل الجدل أمس حول رفض      : )ا.ب  .د  (
  .غزة، فيما أعربت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عن أسفها لمنعه من الدخول إلى القطاع 

 قطاع غزة قبل الرفض لزيارة القطاع من        وكشف نيبل أنه قد حصل في أول األمر على تصريح لزيارة          
علـى  " اإلسـرائيلية "وقال إنه حصل يوم الخميس الماضي على موافقة وزارة الحـرب            " . إسرائيل"قبل  
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وتأتي تصريحات الوزير األلماني    . لم توافق على ذلك     " اإلسرائيلية"زيارة غزة، إال أن وزارة الخارجية       
قعة، وأن مسألة رفض دخوله قطاع غزة كـان يتعـين أن تكـون              ردا على اتهامات بأنه افتعل هذه الوا      

  .واضحة بالنسبة له من البداية 
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة األلمانية، كريستوف شتيجمانس، من جهته، إن ميركل تتوقع أن يتمكن               

لها تأثير علـى  نيبل من تعويض تلك الزيارة، مضيفا أن الحكومة األلمانية ترى أن تلك الواقعة لن يكون             
  " . إسرائيل"العالقات الوثيقة والمفعمة بالثقة مع 

22/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

   تحذر رعاياها من دخول القطاع والضفةواشنطن .87
أصدرت وزارة الخارجية األمريكية تحذيراً إلى األمريكيين من زيارة قطاع غزة ودعتهم إلى             : )وكاالت(

  .والضفة الغربية " يلإسرائ"التزام الحيطة لدى زيارة 
وزارة الخارجيـة تحـث المـواطنين       "وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر مساء األحـد إن             

والـضفة الغربيـة وأن     " إسرائيل"األمريكيين على البقاء متيقّظين للظروف األمنية عند التخطيط لزيارة          
ألمريكيين يجب أن يحذروا من خطر كبير       المواطنين ا "وأوضح البيان ان    " . يتفادوا السفر إلى قطاع غزة    

أو تقـع   /قد يكون موجوداً حول المطاعم والشركات وغيرها من األماكن المرتبطة بمصالح أمريكيـة و             
  " .  قرب مبانٍ حكومية أمريكية

22/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

  ضد تل أبيب" الحملة األوروبية" الهولندية تتكفّل بقضية رفعها منسق الخارجية .88
أسـطول  «في  » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     «أبلغت وزارة الخارجية الهولندية منسق      : غزة

أمين أبو راشد أنها ستتكفل بكل مصاريف رفع الدعوى القضائية التي أقامهـا هـو ومواطنـة                 » الحرية
فـي  » ريةأسطول الح «هولندية ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على خلفية خطفها من على متن سفن             

  . الشهر الماضي من المياه الدولية للبحر المتوسط قبالة اسرائيل31
مصرة على رفع الدعوى القضائية ضد السلطات اإلسرائيلية،        «من جانبها؛ أكدت السيدة آنا دا يونغ أنها         

واعتبرت أن ما تقوم    . »الذي سينطلق في غضون اسابيع    » 2أسطول الحرية   «وايضاً على المشاركة في     
يندرج في إطار إنقاذ حياة مئات اآلالف من المحاصرين منذ أربع سنوات، عبـر              «هي والمتضامنون   به  

  .»إيصال المساعدات اإلنسانية لهم، وال يوجد أي قانون يتيح محاصرة هؤالء الفلسطينيين في قطاع غزة
22/6/2010، الحياة، لندن  

  
  كاليفورنيافي " إسرائيلية" أمريكيون يمنعون تفريغ سفينة متضامنون .89

حاول عشرات األميركيين المؤيدين للفلسطينيين، مساء أمس األول، منع تفريـغ حمولـة سـفينة               : )أب(
إسرائيلية رست في ميناء أوكالند في كاليفورنيا، وذلك احتجاجاً على الجريمة التـي ارتكبتهـا قـوات                  

  .»ل الحريةأسطو«االحتالل اإلسرائيلي بحق الناشطين الدوليين المشاركين في قافلة 
وتلبية لدعوة أطلقتها قوى نقابية ومجالس عمالية في مدينة سان فرانسيـسكو فـي كاليفورنيـا، توافـد                  
العشرات إلى ميناء أوكالند رافعين شعارات تدعو لوقف التعامل التجاري مـع الدولـة العبريـة، كمـا                  

  .للمالحة البحرية» زيم «طالبـوا عمال المرفأ بعدم تفريغ سفينة تجارية إسرائيلية تابعة لشركة
22/6/2010، السفير، بيروت  
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   في لبنان األوروبي يدعو لتحسين أحوال الفلسطينييناالتحاد .90
عقب االجتماع الـسنوي  ) »فولسكاب« صفحة   11(عن االتحاد األوروبي بيان مسهب       البيان الصادر    دعا

لبنـان الـى    اري في لوكـسمبورغ،  الج15لمجلس الشراكة الخامس بين لبنان واالتحاد والذي انعقد في        
تحسين وضع الفلسطينيين الالجئين وخصوصا لجهة حقهم فـي العمـل والتملـك والوراثـة وتـسجيل                 

وحث االتحاد األوروبي الحكومة على التقدم في موضوع تسجيل الالجئين الذين ال يمتلكـون              . الممتلكات
  (...).أوراقا ثبوتية 

22/6/2010، السفير، بيروت  
  

   إلطالق سفينة نسائية جديدة من أوروبا في اتجاه قطاع غزةتستعد ألوروبية االحملة .91
التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسيل مقراً لها أمـس          األوروبية لرفع الحصار    أعلنت الحملة   : غزة

باالستعداد إلطالق سفينة نسائية جديـدة      «األوروبية  » نساء من أجل غزة   «أنها بدأت بالتعاون مع منظمة      
من أوروبا في اتجاه قطاع غزة، محملة بالمساعدات اإلنسانية واألدوية التي تحتاجهـا نـساء وأطفـال                 

  .»غزة
تم االتفـاق علـى تـسيير       «إنه  » أسطول الحرية «وقالت الحملة، وهي إحدى الجهات المؤسسة الئتالف        

مفـروض علـى   ال» سفينة تُقل نساء معظمهن أوروبيات، في إطار الجهود المتواصلة لكـسر الحـصار      
  .القطاع

ووجهت مبادرة نسائية تابعة للحملة األوروبية نداء إلى كل نساء العالم الرافـضات للظلـم واالسـتبداد                 
  .لالنضمام إلى السفينة

2/6/2010، الحياة، لندن  
 

   تريليون دوالر وعوضت في أسبوعين تداعيات أزمة اليونان20 استعادت العالميةاألسهم  .92
 تريليون دوالر 112 إلى 2009 في %11.5ارتفعت ثروات أصحاب الماليين :  محمد خالد-نيويورك 

ونالت . 2008معوضة الجزء األعظم من الخسائر التي منيت بها خالل أوج أزمة المال العالمية في 
 في "بوسطن كونسلنتيغ غروب"المنطقة العربية، وفقاً لما ذكرته مؤسسة االستشارات المالية األميركية 

صة من المكاسب التعويضية تمثلت في ازدياد عدد األسر السعودية من أصحاب الماليين تقرير، ح
  . ألف أسرة117السعوديين إلى 
 الذي نشرت تفاصيله الجمعة الماضي لم يحظ باهتمام يذكر على رغم ما "بوسطن غروب"إال أن تقرير 

 للمصطلح من معنى، إذ راوح  التي لم تكن فادحة فحسب بل كارثية بكل ما2008يعنيه تعويض خسائر 
 في شنغهاي، وبلغ الحجم اإلجمالي %65 في نيويورك و%34مقدار انهيار مؤشرات أسواق المال بين 

 "وول ستريت" تريليون دوالر انفردت بورصات 20للخسائر الورقية التي لحقت بحملة األسهم زهاء 
، فبعد تحقيق إنجاز ضخم، "وول ستريت" وال يعتبر سبب التجاهل لغزاً، ال سيما في .منها بنحو الثلث

 الذي يعكس األداء العام لألسهم األميركية، التحليق رافعاً مكاسبه "500ستاندرد آند بورز "تابع مؤشر 
لكن انفجار أزمة ديون .  أبريل الماضي/ نيسان23 بحلول %31 إلى 2009 في %20التراكمية من 

 من %6، إضافة إلى نحو 2010 كل المكاسب المحققة في اليونان في األسبوع األخير من نيسان التهم
  .2009مكاسب 

ثروات أصحاب الماليين عادت إلى المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة " أن "بوسطن غروب"والحظت 
 سنوياً في األعوام %6وتوقعت ازدياد الثروة العالمية . "، إال أن الثقة لم تعد2007المال العالمية في 

 التي ال تزيد على نصف نسبة -لة، مشددة على أن المعول األساس في تحقيق هذه الوتيرة الخمسة المقب
  . ينحصر في النمو القوي المتوقع في االقتصادات الصاعدة- 2009الزيادة المحققة في 
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 ةالمائ ثمانية في 2009وازداد عدد األسر السعودية الثرية التي استعادت أو اكتسبت لقب مليونير في 
.  من الثروة السعودية%77 "بوسطن غروب" أسرة حصتها بحسب تقديرات 116.861اً إلى مرتفع

فعلى رغم أن الخسائر . واحتفظت أميركا بأكبر عدد من األسر أصحاب الماليين على المستوى العالمي
ال أن  تريليون دوالر، إ16المالية والعقارية األميركية التي لحقت باألسر األميركية في األزمة ناهزت 

بوسطن " مليون أسرة قدرت 4.7 العام الماضي متجاوزاً %15عدد أصحاب الماليين األميركيين ارتفع 
وجاءت بعد الواليات المتحدة في عدد أصحاب  .%56 حصتها من الثروة األميركية بنحو "غروب
وألمانيا ) رة ألف أس485(وبريطانيا )  ألف أسرة670(والصين )  مليون أسرة1.23(اليابان : الماليين

)  ألف أسرة280(وفرنسا )  ألف أسرة283(وسويسرا )  ألف أسرة300(وإيطاليا )  ألف أسرة430(
 19، فيما حلت السعودية في المرتبة الـ ) آالف أسرة205(وهونغ كونغ )  ألف أسرة230(وتايوان 

  .على المستوى العالمي
  22/6/2010الحياة، لندن، 

  
   على فك الحصارااللتفاف .93

  ان المجاليراك
انتقلت اسرائيل من طور الدفاع ضد نسائم الحرية التي هبت من المتوسط ، الى طور الهجوم في سـياق                   
استمرار الدولة العبرية تطلب الحقائق حيث تعتبر االحتالل تحريرا والمجازر والمحارق بـردا وسـالما            

  ..ورحمة للفلسطينيين
ن الصهيوني الذي هو اعتى من افران الغاز بادعاء         وفي مواجهة صحوة الضمير العالمي الختراق السج      

حرق هتلر لليهود في الحرب العالمية الثانية في ظل كل تداعيات الذبح واالغتيال المتعمد هذا والتجويـع                 
والترويع لم يحتمل العالم كل هذه العذابات واالالم التي تفجرها االحقاد والعنصرية السوداء فكانت بادرة               

لمواد االساسية الهالي قطاع غزة النقاذهم من الموت جوعا ومرضا ومحاولة التخفيف            التحرك اليصال ا  
  .من حرمانهم من ابسط متطلبات الحياة

الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز التقط المعنى االنساني الذي يكمن وراء قوافل الحرية واعتبره خطـرا               
وعواطف وانسانية الناس سيهزم الشر المـسلح       ماحقا يهدد اسرائيل وهو لم يقل ان الخير المسلح بقلوب           

بالنووي والترسانة الحربية ، وفي سياق تخوفات الصهاينة فقد تحركت اسرائيل في االيام الماضية لمنـع                
وصول قوافل جديدة الى المياة الدولية قبالة فلسطين الن مجرد ذلك يفتح البـاب امـام ضـغط عـالمي                    

ي تطور ذلك الزالة االحتالل االستيطاني االنتقامي الذي لم يعـرف           باساليب سلمية لفك الحصار ، وبالتال     
  تاريخ االحتالالت ما يشابه بشاعته وعدوانيته وعنصريته،،

وتقول صحيفة يديعوت احرنوت في عدد يوم االحد نقال عن تقرير داخلي لوزارة الخارجية االسـرائيلية                
صار الصهيوني والغربي والتحـالف الـدولي        باخرة لكن الح   20 قوافل تتألف من     8ان اسرائيل تواجه    

المربتط بالمشروع االمريكي بدأ في حصار اي تحرك الية سفينة والية قافلة وكان يفتـرض ان تبحـر                  
من ميناء بيروت حيث باتت جاهزة للتحرك لكن هنالك ضغوطا لمنعها من ذلك ، وهنالـك                " مريم"سفينة  

يل حملها رئيس الوزراء المصري احمد نظيـف لنظيـره          باالضافة لالستنفار االمريكي رسالة من اسرائ     
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تضمنت تحميل لبنان مسؤولية ارواح من ستحملهم السفينة سـواء               
كانوا نساء او اطفاال وغير ذلك ، واكثر من ذلك فاسرائيل اتهمت الفاتيكان بدعم االرهاب النه لم يمنـع                   

  .ون ارهابيات سيبحرون على متن السفينة مريمراهبات اسماهن االسرائيلي
وهنالك االن استماتة اسرائيلية لوضع حد لتنامي الظاهرة االنسانية االخالقية عبر سفن الحرية والتي هي               
نقيض الالإنسانية والالاخالقية والعدوانية العنصرية الصهيونية ، فوزير الدفاع ايهـود بـاراك يـستنفر               

  .لتنخرط في حرب سياسية وعسكرية اذا لزم االمر لمنع سفن الحريةواشنطن في زيارة مفاجئة 
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وباالضافة لذلك فان امريكا اعتمدت سياسات خبيثة غير مباشرة لقطع الطريـق علـى قوافـل الحريـة                 
وابرزها اقناع اسرائيل بادخال عشرات الشاحنات الى قطاع غزة تحت امرة وسلطة اسرائيل ، وكان فتح                

  . للترويج الستعداد اسرائيل لفك الحصارمعبر رفح احدى السبل
الذي فرض اجـراءات خادعـة ومؤقتـة        " الكود السحري "في رأينا المتواضع ان المقاومة السلمية هي        

للتخفيف من الحصار وهو السبيل النهاء الحصار عن غزة نهائيا وذلك جزئية مـن الحـصار االكبـر                  
د فيها االنسانية كاملة والضمير العالمي الحي هـي         المتمثل في كابوس االحتالل وسفن الحرية التي تحتش       

وحدها السبيل لحصار اسرائيل لتفكك حصارها ولتهدم اسوار سجن الشعب الفلسطيني ولتنهـي احـتالل               
الوطن وتحرير التراب الوطني الفلسطيني كما تحرر كل اوطان االرض مـن كـل اشـكال االحـتالل                  

  .واالستعمار واخرها جنوب افريقيا
  22/6/2010،  عمانالدستور،

  
  "اإلسرائيلية" القانونية للجنة الفحص الخلفيات .94

  خليل حسين
دولياً على جرائمها المعتادة ضد العرب عامة والفلسطينيين        " إسرائيل"ليست المرة االولى التي تُحرج فيها       

 أسـباب   سابقة على نفسها بانشاء لجنـة لفحـص       " إسرائيل"خاصة، لكنها المرة األولى التي تُسجل فيها        
وهي بطبيعة األمر محاولة لتمرير الجريمة بأقل الخسائر الممكنة إذا          " . أسطول الحرية "وتداعيات جريمة   

كان ثمة مسؤوليات ستعترف بها، ذلك بفعل الخلفيات القانونية التي وقفت وراء االنشاء، أم لجهة تركيبة                
  .اللجنة وصالحياتها وما يمكن ان يصدر عنها 

بتشكيل اللجنة ولو بنكهة دولية انعكاسا لحالة الحرج واالرباك الكبيرين          " إسرائيل"ر قبول   في المبدأ، يعتب  
فهي سابقة بمـا    . اللذين أعقبا الجريمة، وهي صورة من صور سوء ادارة األزمة التي اوقعت نفسها بها               

اء عليه فـي عمليـة      وسياقاً يمكن البن  . تشكله من مرتكزات سياسية وقانونية يمكن الركون إليها مستقبالً          
فعلى الرغم من مئات المجازر والجرائم المشابهة لم تتمكن هذه المرة مـن             . التعامل الدولي مع جرائمها     

التفلت من امكان خضوعها للمساءلة الدولية، فحجم الصوت الدولي كان قوياً إلجبارها على الخـضوع،               
مطالبة بلجنة تحقيق دولية، إلى لجنـة مختلطـة،         فمن ال . لكن المفارقة انها اختارت الوسيلة التي تناسبها        

  .فيها من األلغام القانونية والسياسية ما سوف ينهي عملها قبل ان تبدأ به 
بنيامين نتنياهو بيئة عمل اللجنة باإلجابة عن تساؤالت يستشف منها          " اإلسرائيلي"لقد حدد رئيس الوزراء     

استنتاجات اللجنـة حـول مـا قـام بـه الجـيش             طبيعة االجوبة التي سوف تتمخض عنها، ومن بينها         
في منع وصول األسطول، وإذا ما كان يتوافق مع قواعد القانون الدولي، إضافة إلى فحص               " اإلسرائيلي"

عالوة على  .الظروف األمنية لفرض الحصار البحري على غزة ومدى تناسبه مع قواعد القانون الدولي              
  .الحرية وإذا ما كان ثمة خرق لقواعد قانون الحرب فحص النشاطات التي قام بها افراد قافلة 

فمن طبيعة االسئلة ومحتواها القانوني يظهر ان عمل اللجنة محدد سلفاً بالطابع األكـاديمي ذي الـسمة                 
االستشارية غير الملزمة، لصرف النظر عن طبيعة النتائج المتوقعة أصالً، عالوة على أن القـسم األول                

د القانون الدولي العام، بعكس القسم الثاني المتعلق بما يمكن أن يكون قـد فعلـه                من األسئلة متعلق بقواع   
الناشطون في قافلة الحرية حيث أخضعهم لمسؤولية والتزامات القانون الدولي االنساني لجهة اإلشارة إلى              
امكان خرق قواعد الحرب، وهو مغزى له دالالت واضحة لجهة توجيه التحقيق عبـر تحديـد األطـر                  

  .واجب اتباعها سلفاً ال
عالوة على ذلك ان االطار القانوني والتنظيمي لعمل اللجنة، ال يعدو كونه عمالً استشارياً غيـر ملـزم                  

، فعلى سبيل المثال رغم انه يحق للجنة استدعاء من تشاء لـسماع افـاداتهم               "إسرائيلية"قانونياً ألي جهة    
تي تجبر أي شخص على الخضوع أمامها، إضافة إلى عـدم           وأقوالهم، إال انها ال تتمتع بالقوة الملزمة ال       
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صالحيتها إلجبار أي جهاز على تقديم الوثائق أو القرائن التي من المفترض ان تتوفر لنزاهـة التحقيـق     
  .وحياديته 

وإذا كان االطار القانوني لعمل اللجنة قد أفرغ من مضمونه سلفاً، فماذا في شكل اللجنة؟ ان التدقيق فـي                   
ألشخاص الخمسة،تظهر وكأن اللجنة فُصلت على مقاس االستنتاجات المطلوبة والمحددة سـلفاً،            عضوية ا 

فرئيس اللجنة القاضي المتقاعد يعقـوب تركـل،يعتبر مـن    . إذا تمكنت من الوصول إلى نهايات محددة       
منيـة   عاماً الذي قضى غالبيتها كمفت لألجهـزة األ        75القضاة المغمورين، رغم عتيه في الكبر ذات ال       

والمـضحك المبكـي فـي      . والعسكرية ولو ضمن صفوف األقلية في لجان التحقيق والقضاء وغيرهـا            
، والجنـرال عـاموس     ) عامـاً  93(العضوين اآلخرين البروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزيـن،          

لمشرفين ؟، أم أن حكمة السياسيين ا     "أرذل العمر "، فهل سرعة التحقيق تتطلب سرعة       ) عاماً 85(حوريف  
  على التحقيق أملت عليهم اختيار كبار السن على أمل انقضائهم قبل سماع قضائهم؟

بالتابعية، لكنهما بالتأكيـد    " إسرائيليين"والمفارقة األغرب في شكل اللجنة ما ضم اليها من عضوين غير            
في الخلفيـة القانونيـة     الهوى، االيرلندي دايفيد تريميل والكندي كين ويتكن، وهما يتشاركان          " إسرائيلي"

والسياسية لمحاربة االرهاب، األول عبر تجربته ضد الجيش اإليرلندي، والثاني بفلسفته التي انتعشت بعد              
على ما يبدو نقل تجربتهما إلى اللجنة       " اإلسرائيليون" والذي يأمل القادة السياسيون      2001أيلول ، /سبتمبر

  .واستنتاجاتها 
، فإن القراءة الموضوعية للمعطيـات      "إسرائيل"ب السابقة التي برعت فيها      وفي سياق القياس على التجار    

القانونية المحيطة بعمل اللجنة ومن تضم، تقود إلى استنتاج وحيد بأن مصيرها وتوصياتها لـن تكـون                 
 والتي  2009الخاصة بمجازر غزة    " اإلسرائيلية"بأحسن حال من النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق          

  .دت على وقع ضغوط مجلس حقوق االنسان وتقرير غولدستون انعق
إلى األمام بتشكيلها لجنة دفن الحقائق بنكهة دولية حفاظاً على ماء الوجه الـسياسي              " إسرائيل"إن هروب   

الدولي الذي افتقدته، ال يعني بالضرورة نهاية المطاف بالنسبة للمالحقة القانونية التي تصر تركيا عليها،               
أن القاضي والجالد هما واحد، وبالتالي وجوب البحث عن اطر جديـة للتحقيـق الموضـوعي                باعتبار  

  .والنزيه المفترض اتباعه في مثل تلك الحاالت 
فلجان التحقيق الدولية انشئت في سوابق كثيرة بهدف جالء الحقيقة وعدم افالت المجرمين من العقـاب،                

غير الوطنية او المختلطة في أحسن األحوال، يعبر عـن          عالوة على ذلك ان اللجوء إلى مثل هذه اللجان          
وعلى الـرغم  . عدم ثقة المجتمع الدولي بالتحقيق الوطني كما األمر بالنسبة للدول ذات العالقة بالضحايا             

أو ما يتصل بهـا،     " اإلسرائيلية"من أن أياً من لجان التحقيق الدولية التي شُكلت سابقاً على خلفية الجرائم              
 1996 ومجزرتي قانا      2002 أو مجزرة جنين     1948اً غير مشجع، كاغتيال الكونت برنادوت       كان أمر 

  . في لبنان 2006و
وبصرف النظر عن المآل الذي ستصل إليه أمور اللجنة واستنتاجاتها، ثمة ضرورة قـصوى لمحاكمـة                

يمة ينبغي أن ال    ، على أن هذه الجر    "أسطول الحرية "على جرائم الحصار، عالوة على جريمة       " إسرائيل"
  .المكبلة دولياً " إسرائيل"تحرف االنظار عن القضية األساسية وهي حرية غزة، التي تمكنت من حصار 

  استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية* 
  22/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  !عندما تصبح قضية غزة بديالً عن القضية الفلسطينية .95

  عبداهللا األشعل. د
من تحويل الصراع العربي اإلسرائيلي إلى نزاع إسرائيلي فلسطيني ال عالقة للعـرب             " رائيلإس"تمكنت  

المقبولة أمريكياً مادامت لـدعم     ” إسرائيل“الذي يشمل كل جرائم     ” إسرائيل“به، وتحويل االهتمام إلى أمن      
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فاتهمت حماس  بعض العرب مع السلطة على حماس،       ” إسرائيل“ثم استعدت   . ”إسرائيل“أمنها كما تحدده    
بأنها من اإلخوان المسلمين الذين يبغضهم النظام في مصر، وربما في غيرها، كما اتهمـت بأنهـا ذراع                  
إيران التي يبغضها بعض العرب حسداً أحياناً، وبسبب تصرفات في العراق في أحيان أخرى، ثـم إنهـا                  

فـي فلـسطين    " السيئة السمعة "مة  ترفع لواء المقاومة وهو من الكبائر؛ ألن العرب نهوا عن النطق بالكل           
وواشنطن، بل صار النطق بهـا جريمـة؛ ألنـه          ” إسرائيل“في  " األشراف"والعراق؛ ألن المقاومة ضد     

للـشرعية  "تحريض على المقدسات، وأخيراً اتهمت حماس بأنها سبب شقاء غزة، بـل والمهـدد األول                
عن الجماعة، والمنشق عن السلطة والجماعـة       باعتبارها فيما تقول السلطة حركة انقالبية منشقة        " الدولية
  .في النار

في إجراء كل هذه التحوالت، وآخرها مقايضة تخفيف الحـصار علـى غـزة              ” إسرائيل“فكيف نجحت   
بالسكوت على مجزرة أسطول الحرية وتهدئة خواطر المطالبين برفع الحصار، وفي نفس الوقت إفـالت               

أنصارها ضـد أردوغـان لتحديـه       ” إسرائيل“لذي حرضت   من التحقيق الدولي، في الوقت ا     ” إسرائيل“
وإلصاق كل تهم اإلرهاب ومساندته به، وارتمائه في أحضان إيران، في إشـارة إلـى دعمـه للتـسوية                 

  .السياسية للملف النووي اإليراني والمبادرة التركية البرازيلية التي رفضتها واشنطن
عاناة شعب، ومنظمة مقاومة كـسبت شـعبية بمطالبهـا          هكذا أصبح ملف غزة ملفاً دسماً بأوراقه، ففيه م        

، ثم إن غزة محاصرة لهذا السبب وحـده         ”إسرائيل“ومواقفها، ولذلك فهي منشقة على السلطة المتآلفة مع         
، وبسبب احتجاز شاليط دون التفات إلى مئات األسرى الفلسطينيين، وورقة أخـرى             ”إسرائيل“كما تقول   

 كسر الحصار ومأساة أسطول الحرية، والمـصالحة بـين الـسلطة        في ملف غزة هي معبر رفح، وسفن      
جميـع  ” إسـرائيل “وهكذا صـدت    . وحماس، ومنع السالح عن حماس، وتحت هذا العنوان خنقت غزة         

المحاوالت الستخالص غزة من قبضتها، وحتى قرار تخفيف الحصار يعني االعتراف بـأن مـن حـق                 
ا، وفيه اعتراف أيضاً بـأن هـذا الحـصار رد علـى             حصارها، وأن هذا التخفيف فضل منه     ” إسرائيل“

تشعر أن مقاومة صـاحب الحـق       ” إسرائيل“؛ ألن   ”إسرائيل“مخاوف تحول غزة إلى بؤرة مسلحة ضد        
الواثق من استرداده أقوى آالف المرات من المغتصب الذي يدافع عن حق الغصب بكـل الـسبل غيـر                   

  .المشروعة بالطبع
بملف غزة في اتجاه آخر بعد إقرارها بأن التخلص من حماس قد فشل،             ” إسرائيل“من ناحية أخرى دفعت     

ـ      إلـى سـاحات   " إسرائيل"وأن إضعافها قد أخفق، كما أن خنقها بهذه الطريقة دفعها إلى اإلجرام، ودفع ب
  .اإلدانة والتجريم

ة، في حصار غـز   ” إسرائيل“بتخفيف الحصار أن هذه الدول تعترف بحق        ” إسرائيل“معنى امتداح قرار    
وأن من يملك فرض الحصار يملك رفعه أو تخفيفه بما يتفق مع هواه، فهو الالعب الوحيـد فـي هـذه                     

بأن تقذف غزة الملتهبة في حضن مصر حتى تحرقهـا، وحتـى يتحـول              ” إسرائيل“وقد فكرت   . اللعبة
ر لمص” إسرائيل“الصراع إلى حرب بين حماس ومصر، وحتى تنتهي القضية إلى هذا المصير، فتتنصر              

  .ضد حماس، ليس حباً في مصر وإنما إمعاناً في إحراقها
زرعـت فـي الجـسد      ” إسـرائيل “األصل أن   . يجب أن يعاد الملف إلى أصله، واألوضاع إلى جذورها        

منـاطق  ” إسـرائيل “الفلسطيني ففر نفر من سكانها أصبحوا الجئين، وظهر حقهم في العودة، ثم ضمت              
أي نصف مـا    % 21,5 يثر أحد هذا الجزء من الملف وهو يمثل          أخرى خارج قرار التقسيم الظالم، ولم     

ثم ضمت باالسـتيطان    % 22الباقي  ” إسرائيل“تقرر للفلسطينيين أصحاب األرض في القرار، ثم احتلت         
  .والجدار معظم هذه النسبة

وقـد أعلنـت    . ”إسرائيل“فقط من كل فلسطين، بما في ذلك الجزء الذي قامت عليه            % 1أما غزة فتمثل    
أنها تريد كل فلسطين ولكنها يبدو أنها في هذه المرحلة ال تمانع في السكوت علـى غـزة إذا                   ” سرائيلإ“

  .من زاويتها” إسرائيل“تولت مصر مسؤولية تأمين 
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، ومحـاوالت كـسر الحـصار،       ”إسرائيل“فحصار غزة، وشقاق فتح، وحماس وانعدام العرب، وجرائم         
عالقات بين حماس ومصر، كلها نتائج وآثار لسياسة الغصب         ومشكلة المعابر خاصة معبر رفح، وتوتر ال      

فالمشكلة ليست في غزة بذاتها، المشكلة      . ”إسرائيل“اإلسرائيلية، فصار العالم كله يعاني بسبب مخططات        
” إسـرائيل “وأولها أن   . عن هذه الحقائق  ” إسرائيل“هي االحتالل للوطن الفلسطيني، وال يجوز أن تعمينا         

، ”إسـرائيل “العربي كله، فهو صراع عربي صهيوني؛ أي أنه أوسع من كونه مـع              سرطان في الجسد    
  .هي الجزء الظاهر في جبل الجليد الصهيوني” إسرائيل“مادامت 

ولذلك نريد أن نلفت النظر بشدة إلى أن غزة ليست بديالً عن الصراع العربي اإلسـرائيلي، والقـضية                  
” إسـرائيل “جع العامل العربي في الصراع، وتـوحش        الفلسطينية؛ ألن ظهور ملف غزة إعالن عن ترا       

  .وتشقق الساحة الفلسطينية
فلتكن غزة هي الجزء المحرر من فلسطين، والذي أفلت من مخطط التهويد، ولتكن قاعدة لحملة تحريـر                 
كل فلسطين، بدالً من التوافق على ضياعها لتلحق هي األخرى بالضفة التـي تبتلعهـا معـاول الهـدم                   

ال يجوز أن نبتلع الطعم الصهيوني فنهلل لتخفيف الحصار عن غـزة بـدالً مـن شـل يـد                    و. والتهويد
أصال عنها، وأن يكون هذا القرار اإلسرائيلي لفتة الستئناف الحوار معها، والتغاضـي عـن               ” إسرائيل“

محرقة غزة وجريمة أسطول الحرية، بل على العرب أن يفيقوا وأن يساندوا أردوغان الـذي يتعـرض                 
ركيا وخارجها لمؤامرة صهيونية كبرى مسرحها اآلن الواليات المتحدة وتركيا، ولكنـه مـسرح              داخل ت 

سوف يتسع، فيغلب القاتل ويعاقب القتيل، ولكن يكفيه أنه يدافع عن الحق وليس مجاملة لقوم ال نظن أنهم                  
  .يتمتعون بإرادة البقاء

دفع الجميع للمطالبة بالعودة إلى نقطة ما قبل هـذا          بأنها تخلق واقعاً مؤلماً ثم ت     ” إسرائيل“وأخيراً، عودتنا   
الواقع، فتخفف من وقعه وتكسب شرعية الحق في إحداث الواقع، وفي كل مرة تتقدم في نهب الحقـوق                  

والحصار درس تطبيقي لهذا المنهج الصهيوني في الممارسـة والمفاوضـات           . وترسيخ الهيمنة والسطوة  
  .والتفكير

  22/6/2010، السبيل، عمان
      

  تركيا تدفع الثمن نيابة عنا .96
  فهمي هويدي

تركيا تدفع اآلن ثمن تصالحها مع ذاتها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، األمر الـذي يمهـد الطريـق                  
لالنقالب اإلستراتيجي، الذي الحت بوادره في الشرق األوسط، والذي يمثل غياب مصر نقطة الـضعف               

  .األساسية فيه
)1(  

، الذي تبثه القناة السابعة التركية      )المرفأ والراية (» إسكال سنجق «تضاف برنامج   في األسبوع الماضي اس   
مجموعة من الضيوف لمناقشة انطباعاتهم عن أسطول الحرية، الذي انطلق لكسر حصار غزة، وهاجمته              

، التـي تعرضـت     »مرمـرة «اثنان من الضيوف كانا من بين ركاب السفينة         . إسرائيل في المياه الدولية   
  .أحدهما فنان اسمه سنان البيرق. ان اإلسرائيليللعدو

وحين عاد وجد أن خطيبتـه طلبـت   . قال إنه حين انضم إلى الناشطين المسافرين كان خاطبا لفتاة تركية 
منه أن يكون أول ما يفعالنه بعد الزواج أن ينضما إلى المجموعة المسافرة على ظهر الدفعة الثانية مـن                   

  .ز اآلن لمواصلة محاولة كسر الحصارسفن أسطول الحرية التي تجه
، وقد قالت في حديثها إنها ذهبت استجابة لنـداء          )غير محجبة (الضيفة الثانية كانت عارضة أزياء سابقة       

كسر حصار غزة ألسباب إنسانية بحتة، وخرجت من بيتها متطوعة، لكنها بعد الـذي جـرى للـسفينة،                  
  . نذرت نفسها للدفاع عنهاوجدت أنها عادت من الرحلة مناضلة وصاحبة قضية
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 عاما الذي قتلته القوات اإلسرائيلية، وقد       14الضيف الثالث كان والد الفتى فرقان دوجان البالغ من العمر           
قال بصوت هادئ إنه احتسب ابنه شهيدا عند اهللا، وإن شقيق فرقان وشقيقته قررا أن ينـضما إلـى أول                    

  .قافلة تالية تسعى لكسر حصار غزة
إنما هي انعكاس لموقف األغلبية، التي فتح العدوان على غزة          .. اعات ليست مشاعر استثنائية   هذه االنطب 
 أعينها على بشاعة الوجه الحقيقي إلسرائيل، وكانت تلك هي اللحظة الكاشفة التي أيقظت              2008في عام   

ـ   . الضمير التركي، وجددت انتماءه إلى األمة التي تباعد عنها حينا من الدهر            ت الجمـاهير   ومن ثم جعل
  .»أسطول الحرية«تندفع الحتضان فكرة 

ورغم الدم التركي الذي سال أثناء المحاولة األخيرة لكسر حصار غزة، فإن الحماس الجماهيري المتأجج               
وتـم إبـالغ    . دفع هيئة اإلغاثة التركية إلى تجهيز ست سفن أخرى للقيام بمحاولة ثانية لكسر الحـصار              

  .تموز المقبل/لسفن سوف تنطلق إلى هدفها في النصف الثاني من شهر يوليواالتحاد األوروبي بأن تلك ا
)2(  

غضب الحكومة في أنقرة ال يقل عن غضب الشارع في إسطنبول، ذلك أن ثمة إجماعا بـين عناصـر                   
 على أن استهداف السفينة مرمرة كان متعمدا، كما أن قتـل            -الذين التقيتهم على األقل   -النخبة السياسية   

وأن إسرائيل في الحالتين أرادت أن توجه رسـالة         . دون غيرهم لم يكن خطأ أو مجرد مصادفة       األتراك  
إلى حكومة السيد أردوغان، ردا على موقفه من بيريز في مؤتمر دافوس وتحديه لها في موضوع إهانـة     

  .السفير التركي في تل أبيب
الفلسطينيين في الوقت الذي يتزايد فيـه       وردا على تصريحاته الناقدة للسياسات اإلسرائيلية الوحشية تجاه         

اقترابه من العالم العربي، وألن الرسالة وصلت إلى أنقرة، فإن أردوغان صعد نقده إلرهاب الدولة فـي                 
ورئيس الجمهورية عبد اهللا غل أكد في أكثر من تصريح أن العالقات مع إسرائيل بعد الهجوم                 . إسرائيل

  .يه في السابقلن تعود إلى ما كانت عل» مرمرة«على 
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية إنه تم تشكيل لجنة وزارية لتقييم الموقف الذي نـشأ بعـد                  

ـ        للتعامل مع تداعيات هذا الموقف من      » خريطة طريق «الهجوم على أسطول الحرية، ووضع ما سمي ب
األولـى تتـصل    .  على األقـل   ذلك أن ما جرى كانت له أصداؤه القوية في ثالث دوائر          . مختلف الزوايا 

التركية، والثالثة تنصب علـى العالقـات       /بالساحة السياسية الداخلية، والثانية تخص العالقات اإلسرائيلية      
  .التركية/األميركية

فيما تعلق بالوضع الداخلي في تركيا فالثابت أن ما حدث رفع من شعبية الحزب الحاكم وزعيمه رجـب                  
وكان الحـديث يـدور فـي األسـابيع         . ب استطالعات الرأي العام   حس? 40أردوغان حتى وصلت إلى     

، لكن ذلك أثار انتقادات في أوساط الخصوم السياسيين، الذين يتمثلون أساسا في             ?34 و 33الماضية عن   
كما أنه أشاع استياء في محيط الفئات التي ارتبطت مصالحها          . حزب الحركة القومية والشعب الجمهوري    

ومنطق اآلخرين مفهوم، أما األولون فقد عبرت عنهم كتابات نشرتها بعض           . المتحدةبإسرائيل والواليات   
الصحف حذرت من مغبة االبتعاد عن الفلك األميركي واإلسرائيلي، ومن تورط تركيـا فـي الـصراع                 

  .اإلسرائيلي/العربي
 ولكي  وتحدث بعض الكتاب عن أن أردوغان حرص على تصعيد الموقف مع إسرائيل ألسباب انتخابية،             

  .يعزز موقف حزبه ويوسع من التأييد الشعبي له في االنتخابات التشريعية التي ستجرى في العام المقبل
.  فتلقيت ردين  -الذي عادة ما كانت له كلمة فاصلة أحيانا في مثل هذه األمور           -سألت عن موقف الجيش     

ن نفوذ الجـيش تقلـص خـالل        األول أن موقف الحكومة تم باالتفاق مع رئاسة أركان الجيش، والثاني أ           
  .السنوات األخيرة، بحيث إنه لم يعد بالقوة التي كان عليها في السابق
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ليس فقط بسبب تراجع دوره في مجلس األمن القومي، ولكن أيضا ألن تورط بعض قياداته وعناصره في               
دما نـسب   أساء إليه وسحب الكثير من رصيده، خصوصا بع       » أرغنكون«قضية التنظيم السري االنقالبي     

  .إلى ذلك التنظيم من اتهامات شملت عمليات قتل سياسية وتحضيرا إلثارة الفوضى في الداخل
)3(  

ذلك أن هجومها على أسطول الحرية، وتعمد قتلها تـسعة          . ملف العالقة مع إسرائيل أكثر تعقيدا وسخونة      
.  والراسخة بـين البلـدين     من األتراك، شكل انعطافة مهمة وأحدث انتكاسة كبرى في العالقات التاريخية          

، الذي وقعت أثناءه عدة اتفاقات عسكرية واستخباراتية بينهمـا كانـت            1996وهي التي توثقت في عام      
بمثابة نقلة نوعية في وضع األساس لعالقات إستراتيجية بين البلدين، حتى أثارت فـي حينهـا توقعـات                  

 لكن ذلك كله تبدد اآلن، وبدا كأنه مـن          أميركي في المنطقة،  /إسرائيلي/بالمضي نحو تشكيل محور تركي    
  .ذكريات زمن سحيق انقلبت فيه األمور رأسا على عقب

كيف سـتتعامل الحكومـة     : التطورات التي طرأت على مسار عالقات البلدين تثير سؤالين كبيرين، هما          
 الـذي   التركية مع إسرائيل بعد الذي جرى؟ ثم، ما هي خيارات إسرائيل في الرد على الموقف التركـي                

  .خيب آمالها وتحدى سطوتها وهيلمانها؟
في الرد على السؤال األول هناك مستويان، األول يخص واقعة استهداف السفينة مرمرة وقتل األتـراك                

 1949والمستوى الثاني يتعلق بعموم العالقات القائمة بين البلدين منذ عام           . التسعة الذين كانوا بين ركابها    
بالنسبة لموضوع قافلة الحرية فإن حكومة أنقرة لديها        ). لمة اعترفت بإسرائيل  كانت تركيا أول دولة مس    (

إجراء تحقيق دولي فيما جرى، واعتذار إسرائيل عن استهداف السفينة التركية وقتـل             : أربعة مطالب هي  
بعض األتراك الذين كانوا على ظهرها، ودفع تعويضات مالية ألهالي الضحايا التسعة، وإعـادة الـسفن                

وهذه المطالب ترفضها إسرائيل باستثناء الرابع      . ركية الثالث التي حملت المساعدات إلغاثة أهل غزة       الت
  .منها الخاص بالسفن الثالث المحتجزة لديها

التركيتان تحدثتا عن إجراءات ستتخذها حكومة أنقـرة، وأقرتهـا اللجنـة            » حريات«و» ستار«صحيفتا  
ع إسرائيل، ذلك أن رفضها للمطالب التركية سيؤدي يقينـا إلـى            الوزارية التي شكلت لتقييم العالقات م     

وهو ما توقعته إذاعة الجيش اإلسرائيلي التي تحدثت عن         . الهبوط بالعالقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى     
حين سحبت تركيا سفيرها من إسرائيل بسبب غزو لبنـان          : للعلم. (في عالقات البلدين  » حضيض جديد «

  ).ية إعادة السفير إلى تل أبيب استغرقت عشر سنوات، فإن عمل1982عام 
الذي ال يقل أهمية عما سبق، وربما يكون األخطر، أن تدهور العالقات من شأنه أن يؤدي إلـى إعـادة                    

 اتفاقية عسكرية وأمنية تبلغ قيمتها سبعة مليـارات ونـصف           16 اتفاقية بين البلدين، بينها      59النظر في   
ددها تركيا إلى إسرائيل، وضياع هذا المبلغ الكبير عليها يشكل لها ضـربة             مليار دوالر، يفترض أن تس    

وهذه الصفقات تشمل شراء طائرات بدون طيار، وألف دبابة مدرعـة مـن طـراز               . اقتصادية موجعة 
 بليـون دوالر،  1.5بقيمة خمسة باليين دوالر، ومشروعا مشتركا لبناء صـواريخ بقيمـة         » 3ميركافا  «

وم وتحديث دبابات وتأهيل طيارين أتراك وتدريب طيارين إسرائيليين في األجـواء            وتحديث طائرات فانت  
  .إلخ.. التركية

المقربة من الحكومة أن توجيهات صدرت للشركات التركية، التي تتعامـل           » زمان«وقد نشرت صحيفة    
  .مع الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بإلغاء الصفقات الموقعة معها

اق التي تملكها إسرائيل في الضغط على تركيا وترهيبها، كان الـرد أن حاجـة               حين سألت ما هي األور    
فأنقرة ال تعول كثيرا على إسـرائيل، ومـا         . إسرائيل إلى تركيا أكبر بكثير من حاجة تركيا إلى إسرائيل         

روسيا سارعت بعد األزمة األخيرة إلى عرض مـساعداتها         (تحصله منها يمكن توفيره من بدائل أخرى        
أما إسرائيل فهي تريد الكثير من تركيـا اقتـصاديا وعـسكريا            ). قرة لتوفير احتياجاتها العسكرية   على أن 

  .وإستراتيجياً
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أضاف محدثي القريب من دوائر رئيس الوزراء أردوغان أن إسرائيل تراهن في مواجهة األزمة الحالية               
ها ستستخدم اختراقها لبعض    واألرجح أن . على عدة عوامل، أهمها ضغوط حلفائها في واشنطن على أنقرة         

يربط بعض المحللين بين المجزرة التي حـدثت فـي مدينـة            (التجمعات الكردية إلزعاج حكومة أنقرة      
أيار الماضي،  / مايو 31اإلسكندرونة وقتل فيها ستة من الجنود األتراك وبين انطالق أسطول الحرية يوم             

  ).ويرون أنها رسالة تحذيرية إسرائيلية
وفي حين قررت لجنـة     .. يل أيضا إلى إثارة بعض االضطرابات األخرى في داخل تركيا         وقد تلجأ إسرائ  

ـ           كيدا في تركيا   » مذبحة األرمن «العالقات الخارجية في الكنيست عقد جلسة خاصة لمناقشة ما وصفوه ب
وتشهيرا بها، فقد انطلقت في إسرائيل حملة شعبية لمقاطعة السياحة في تركيـا والمنتجـات الـصناعية                 

إلى غير ذلك من اإلجراءات التي ال تتـرك أثـرا موجعـا             . الزراعية التركية، التي تباع في إسرائيل     و
صحيفة صباح ذكرت أن األفواج السياحية اإلسرائيلية ألغت حجوزاتها، في حـين أن             (لالقتصاد التركي   

ينفـق ثالثـة    على العام الماضي، وأشارت إلى أن السائح العربـي          ? 40السياحة العربية زادت بنسبة     
  ).أضعاف ما ينفقه السائح اإلسرائيلي

)4(  
. وهذا ما حـدث   . ما كان يمكن أن تغضب إسرائيل، دون أن يتردد صدى ذلك الغضب قويا في واشنطن              

أن مؤتمرا صحفيا عقده بهذا الخصوص في العاصـمة األميركيـة           ) 17/6في  (فقد نقلت وكاالت األنباء     
ين، الذين حذروا تركيا من اسـتمرارها فيمـا اعتبـروه عـداء             بعض النواب الجمهوريين والديمقراطي   

إذا استمرت على موقفها الحالي من التقـارب        » ستدفع الثمن «فقال النائب مايك بنس إن تركيا       . إلسرائيل
. »مخزية«ووصف النائب الديمقراطي إليوت أنجيل أفعال تركيا بأنها         . مع إيران وزيادة العداء إلسرائيل    

 عضوا في مجلس النواب رسالة طلبت من الرئيس أوباما معارضة أي إدانـة              126 وقع   وفي الوقت ذاته  
  .دولية إلسرائيل بسبب عدوانها على أسطول الحرية

 منسوبا إلى خدمة صـحيفة  10/6وقعت على تحليل أعمق لهذا الملف نشرته صحيفة الشرق األوسط في           
ي اعتبرتها تحديا لسياستها ألهـم قـضيتين   ، ذكر أن تركيا أثارت غضب واشنطن، الت »نيويورك تايمز «

حين اتفقت مع البرازيل لحل إشكال البرنامج بعيدا عن         (البرنامج النووي اإليراني    : إقليميتين إلحاحا، هما  
الحظ أن أردوغان رفض اعتبـار حمـاس        (، وعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية      )الوصاية األميركية 

  ).منظمة إرهابية
 نقال عن الخبير لدى مجلس العالقات الخارجية ستيفن كوك أن واشنطن باتت تنظر إلى               وأضاف التقرير 
، »تعبث بأرجاء المنطقة وتقدم على أفعال تتعارض مع ما ترغب فيه القوى العظمـى             «تركيا باعتبارها   

كيـف  :  هـو  -والكالم ال يزال للسيد كوك    -ومن ثم فإن السؤال الذي أصبح مطروحا في واشنطن اآلن           
  .ن اإلبقاء على تركيا في حدود حارة الطريق المخصصة لها؟يمك

في منطقتنا، األمـر الـذي      » انقالب إستراتيجي «هذه المشاهد تشكل الخلفية التي تمهد اآلن لما يبدو أنه           
  .يستدعي مواصلة الحديث في األسبوع المقبل، بإذن اهللا

  22/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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