
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  روسيا تواصل اتصاالتها مع حماس: الفروف
  توقيع حماس على الورقة المصرية شرط للمصالحة: عباس
  لن تقام دولة فلسطينية قبل عامين: ليبرمان

  األقصىالمسجد مخطط إسرائيلي لالستيالء على عشرات المنازل جنوب 
  فياض غير أمين على أموال الشعب وفتح مسؤولة عن أزمة كهرباء غزة: إسماعيل رضوان

  مستشفى شمال قطاع غزة مليون دوالر إلنشاء 200تبرع بمبلغ ت ااندونيسي

األزمة بين مصر : الزهار
 والًؤولست مس" فتعلةم"وحماس 

  عنها ولم أقلل من قيمة أحد
   

 4ص...

 1835 30/6/2010األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1835:         العدد       30/6/2010 األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 6  توقيع حماس على الورقة المصرية شرط للمصالحة: عباس.2
 7  على إزالة التحريض من كتب التعليم الفلسطينيةبالعمل عباس يتعهد للوبي الصهيوني ": معاريف".3
 7   يطالب بتسيير مزيداً من قوافل المساعدات لكسر الحصارووفداً إندونيسياً يستقبل  هنية.4
 7   نواب الضفة يعتصمون في ساحة التشريعي تضامنا مع نواب القدس.5
 8  أمن السلطة يعذب المعتقلين السياسيين بقسوة: تقرير حقوقي.6
 9  حماس مقابل إعالن عدم انتمائهم ألي كيان سياسيادر صفقة إللغاء إبعاد نواب بو.7
 9   مع الحكومة اإلسرائيليةقريع يدعو السلطة إلعادة تقييم المسار التفاوضي.8
10  غزة تحتاج ثالثة ماليين دوالر شهرًيا  وزارة الصحة ب:باسم نعيم.9
10  احتدام الجدل حول أزمة الكهرباء في غزة.10
11   نشر رجال أمن تابعين للسلطة في القدس الشرقية ألول مرة":يديعوت".11
11  بة بالحقوق المدنية ال تحمل مخططاً سياسياًالمطال: عبد اهللا عبد اهللا.12
12  الفلسطينيون ضد التوطين منذ الخمسينات:  بعد زيارته جعجعاهللا  عبداهللا عبد.13
    

    :المقاومة
12  وال الشعبفياض غير أمين على أم وفتح مسؤولة عن أزمة كهرباء غزة: إسماعيل رضوان.14
13  "وثيقة األسرى للوفاق الوطني"جهود إلعداد وثيقة مصالحة على غرار ": األيام الفلسطينية".15
13   لحل كل الملفات الخالفية ومن ضمنها السالح  مع لبنانمستعدون للتعاون: أبو العردات.16
13  "معبر ايرز"تطلق قذيفتي هاون قرب " كتائب أبو علي مصطفى".17
14  تضامناً مع القدس" الديمقراطية"تظاهرة لـ: غزة.18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
14  لن تقام دولة فلسطينية قبل عامين: ليبرمان.19
15   يهدد باالستقالة"أسطول الحرية"في أحداث يعقوب تيركل رئيس اللجنة تقصي الحقائق .20
15   أجهض خطة إسرائيلية استهدفت إقامة دولة فلسطينية في األردن لبناناالنسحاب من: باراك.21
16  ولتين ومسموح لنا القيام بإبادة جماعيةال مكان لحل الد :أرادعوزي .22
16  أخطأنا عندما أيدنا انسحاب سورية من لبنان: الجنرال آيالند.23
17  عاموس جلعاد بالقاهرة لبحث صفقة شاليط.24
17  في حي الشيخ جراح" شبرد" وحدة استيطانية في فندق 20قامة بدء العمل في إ": السالم اآلن".25
18  قاتل الشهيد الجوالني يعترف بإطالق النار على رأسه من مسافة قصيرة.26
18  48االحتالل يحظر ترخيص مؤسسات تعليمية للحركة اإلسالمية في الـ.27
19  الكشف عن عملية احتيال وسرقة في الجيش اإلسرائيلي.28
    

    :األرض، الشعب
19  األقصىالمسجد مخطط إسرائيلي لالستيالء على عشرات المنازل جنوب .29
19  نتنياهو لواشنطنمشروع استيطاني جديد في القدس بالتزامن مع زيارة .30
20   مخططات ترحيل واسعة للفلسطينيين في األغوار":مركز القدس".31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1835:         العدد       30/6/2010 األربعاء :التاريخ

20   من أطفال غزة مصابون بفقر الدم والتهابات تنفسية32.52%
21   لتبني انتفاضة سفن كسر حصار قطاع غزةلمينوالمسدعوة فلسطينية للبرلمانيين العرب .33
21   اإلسرائيلية على هامش القوى العاملة48فلسطينيو .34
22  القدسهدم مبنى في يجرف أراض ووي رفح في في الضفة ويتوغل افلسطيني 11االحتالل يعتقل .35
23  "إسرائيل"تطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف جرائم " الضمير"مؤسسة .36
23  لألردن فلسطين يختتم زيارته أطفالوفد .37
23  لخمس المقبلةفرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات امن ن للو يقين واإلسرائيليينثلثا الفلسطيني.38
24  ونروا في الضفة الغربية يقلق الفلسطينييناألتراجع خدمات .39
   

   :صحة
 25  مئات المرضى مهددون في قطاع غزة جراء أزمة الكهرباء.40
 25   بها النرويج للمشافي الفلسطينيةاالحتالل يصادر أجهزة طبية تبرعت.41
   

   :ثقافة
 26  في قطاع غزة" السيارات التراثية"افتتاح معرض .42
   

   : األردن
26  بالسعي لتخريب جهود بالده لبناء مفاعل نووي لألغراض السلمية"إسرائيل"العاهل األردني يتهم .43
27  غزةالى  يعود الى عمان بعد أن رفضت مصر السماح له بالدخول  األردنيالوفد النقابي.44
27  ردنيختتم زيارته لأل  فلسطينشهداء أطفالوفد .45
   

   : لبنان
28  لفلسطينيين ولها عليهم حقوقعلى الدولة واجبات حيال ا: الحريري.46
28  خيط رفيع بين التوطين وحقوق الفلسطينيين: كراميالرئيس اللبناني السابق عمر .47
29 تقوم القيامة بسبب إسرائيلي أسير فيما ال أحد يتحرك من أجل شعب مخطوف بكامله" :بري.48
29   حق التملك في لبنانال نستطيع منح الفلسطينيين: عون.49
29   على شبكة االتصاالت اللبنانية"إسرائيل"نائب لحزب اهللا يؤكد سيطرة .50
29  جاسوس الخلوي يعترف بزرع برامج تسهل تحديد موقع المتصل.51
   

   :إسالميعربي، 
30   مليون دوالر إلنشاء مستشفى شمال قطاع غزة200تبرع بمبلغ ت ااندونيسي.52
30  حكومة نتنياهو أكبر عقبة في وجه التسوية: أردوغان.53
31  ا برصاصات في الرأس قتلوتسعةال" اسطول الحرية" من شهداء خمسة :أنقرة.54
31  تركيا تؤكد منع طائرة إسرائيلية ثانية من التحليق في مجالها الجوي.55
32  رئيس مجلس الشورى اإليراني يبحث التهديدات اإلسرائيلية مع قادة فلسطينيين في دمشق.56
32    في غزة"األونروا" صيفي تابع لـمعة العربية تدين االعتداء على مخيمالجا.57
32   وزير األوقاف المصري لن يزور القدس.58



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1835:         العدد       30/6/2010 األربعاء :التاريخ

 3  "الذرية"اإلسرائيلي أمام مؤتمر " النووي"مشروع قرار عربي بشأن .59
33  الرأي العام يرفض الحوار مع اليهود: عام المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية المصريأمين .60
33  توحيد مرجعية العمل : في القاهرة" يوم القدس"احتفالية .61
   

   :دولي
34  روسيا تواصل اتصاالتها مع حماس: الفروف.62
34 ميتشل محبط من عدم جدية نتنياهو في المفاوضات غير المباشرة.63
35  ناقلة جند قريبا50روسيا تسلم السلطة الفلسطينية .64
35 بارتكاب جرائم حرب" إسرائيل"مقرر لجنة حقوق اإلنسان يتهم .65
36 نأمل استئناف المباحثات المباشرة بهدف وجود دولتين: أوباما للعاهل السعودي.66
36  "ا في قطاع غزةاألونرو"لـ  الصيفي التابعمخيمالباريس تدين إحراق .67
36 باريس تطالب بتوفير شروط لزيارة كوشنير لغزة.68
37  ينفي االنحياز لالحتالل في القدس" فيس بوك".69
37  فلسطيني-مستشار لساركوزي يلتقي والدة معتقل فرنسي .70
37 !زيارتي إلى غزة المحاصرة تهدد األمن القومي المصري: صحفي ألماني.71
    

    :حوارات ومقاالت
38  عبد الباري عطوان ...الغضب المصري على حماس.72
40  ياسر الزعاترة... هجوم سياسي إعالمي على حماس.73
41  فهمي هويدي... لزوم ستر العورة.74
42  طالل سلمان... !»ة إسرائيليةبحير«البحر األبيض المتوسط .75
    

 45  :كاريكاتير
***  

  
  وال عنها ولم أقلل من قيمة أحدؤولست مس" مفتعلة "بين مصر وحماس األزمة : الزهار .1

 الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي أجرت األهرام حوارا مع : شرف أبو الهول -غزة 
  :غزة حول العالقة مع مصر وفي ما يلي نص الحوارفي لحركة حماس 

هي حقيقة األزمة الحالية بين حماس و مصر فيما يتعلق بالتصريحات التي نقلت علي لسانكم عن   ما *  
دور الخارجية المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية ورد السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية 

  انبين؟وما تبعها من ردود فعل من الج
 هذه أزمة مفتعلة وأنا لست المسئول عنها فأنا عندما أقول أن ملف المصالحة التشرف عليه الخارجية  { 

 وال أنفي دورها ودللت علي قولي بأن  , ال أقلل تحت أي ظرف من الظروف من قيمة الخارجية المصرية
  ,  التي تستضيفنا في القاهرةالملف ليس في الخارجية وبقولي أن جهة مصرية أخري لم اسمها أبدا هي

 فمصر التتعامل بنظام الفصائل والكل يعلم أن هناك  , وهذا اليعني وجود انفصال في السياسة المصرية
 ولذلك فإن تحريف تصريحاتي يدل علي سوء نوايا  , تكامال وتنسيقا تاما بين جميع أجهزتها ووزاراتها
نني سبق أن قلت أكثر من مرة إن الخارجية المصرية متعمد من طرف الجهة التي نشرت التصريحات أل
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التتعامل معنا مباشرة ولم يحدث أي رد فعل من الخارجية ألنني لم أتحدث عنها بسوء فالملف معروف 
   . وماحدث هذه المرة يعكس سياسة اعالمية للجهة التي حرفت الكالم ونشرته بشكل مثير

ة وصلت إلي مرحلة االساءة الشخصية قررت التوقف وأحب أن أؤكد لكم أنه عندما وجدت أن القضي
وعدم الرد وعدم اللجوء للدفاع عن نفسي أو السباب وحاولت تطويق هذا الموضوع علي مستوي اإلعالم 
وهناك شهود علي ذلك حتي النعمل من هذه التصريحات أزمة ولذلك فأنا لست مسئوال عمن يحاولون 

لسفير حسام زكي والذي نكن له وللوزير أحمد أبو الغيط كل اختالق أزمة بحجة الرد علي تصريحات ا
   . االحترام ألنهما ال يمثالن نفسيهما ولكنهما يمثالن مصر بثقلها السياسي والتاريخي

 قبل أزمة التصريحات الخاصة بالخارجية المصرية بأيام نقلت بعض وسائل اإلعالم المحلية قولكم  * 
  ر ألن مصر حليفة لحركة فتح فما حقيقة ذلك؟حماس اليمكن أن تنضم سياسيا لمص

 يجب أن تعرف أن الجريدة التي نشرت هذا الكالم هي جريدة القدس التي تصدر في رام اهللا  :  أوال { 
   .  حول حماس وقادتهااألكاذيبوالكل يعرف أن رام اهللا بها ماكينة اعالم تختلق 

 مدي السنوات العشر الماضية لن تجد لي أي  فإنك إذا عدت إلي أرشيف جريدة القدس علي : ثانيا
   .  لمهاجمة مصر وفتح معاإليهاتصريحات بها وبالتالي فليس من المنطقي ان الجأ 

اختالق صحيفة   لو عدت إلي وسائل اإلعالم األخري ستجد أنه جري نفي هذه التصريحات فور : ثالثا
ف أنني ال أتعامل مع هذه الصحيفة ناهيك عن القدس لها وليس أنا الذي نفي ولكن كل األطراف التي تعر

   . اتهام مصر باالنحياز لطرف ما
وفيما يتعلق بكالمي عن عدم االنضمام إلي مصر أحب أن اقول إنه يوجد في مصر من يعتقد بضرورة 
ابقاء الحصار علي غزة ألنه اذا جري فك الحصار وقامت عالقات تجارية بين مصر وغزة فأن ذلك 

غزة سياسيا لمصر والضفة الغربية إلي األردن وتضيع القضية الفلسطينية وهذا كالم هدفه يعني انضمام 
تخويف الشعب المصري واإلبقاء علي حصار القطاع ولكن موقف حماس من مسألة ضم غزة لمصر 

 فالحركة تدعو ومنذ تأسيسها إلي اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي كامل التراب  , سياسيا واضح
لفلسطيني وبالتالي فمن غير المعقول أن تقبل اليوم ضم غزة لمصر والضفة لألردن فهذا معناه نهاية ا

   . حماس لمخالفتها مبادئها
 واما سوء نية متعمد بهدف منع وجود عالقة طيبة  , فهذا كالم غير منطقي وخلفه اما جهل بموقف حماس

اري بين مصر واسرائيل اليمكن مقارنته بحجم بين مصر وغزة وحسب معلوماتي فإن حجم التبادل التج
يتراوح بين مليارين وثالثة مليارات دوالر   والذي يصل إلي ماوإسرائيلالتبادل التجاري بين غزة 

وبالتالي فإن هذه العائدات تستفيد منها المستوطنات وتهويد القدس وهدم المنازل الفلسطينية وما إلي ذلك 
 وهذا اليعني كما قلنا إسرائيلالمستفيد من التجارة مع الفلسطينيين وليس ولذلك فلماذا التكون مصر هي 
 قبلت حماس وإذا فنحن جزء من فلسطين ومشروعنا تحرير فلسطين  , أن نكون سياسيا جزءا من مصر

   . بغير ذلك فلن تصبح حماس
 االنقسام إبقاءهدفه  من المؤكد أن القاء مسئولية غزة اقتصاديا علي مصر هو مطلب اسرائيلي ايضا و * 

 تقريبا دعا وزير أسبوعينالفلسطيني قائما وعدم السماح بتواصل الضفة الغربية بقطاع غزة ومنذ 
المواصالت اإلسرائيلي للتخلص من عبء غزة والقائه علي مصر وبالتالي فإن قلق مصر خصوصا من 

  النوايا اإلسرائيلية مبرر فما رأيكم؟
 مكان تحت  ' رئيس وزرائها بنيامين نيتنياهو معروفة فهو يتكلم في كتابه خصوصا إسرائيلاوال نوايا { 

 ويقولها صراحة بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ال  ,  مسئولية غزة علي مصرإلقاء عن خيار  ' الشمس
في الضفة وال في غزة وبالتالي نحن واعون لهذا الموضوع وأنا شخصيا رددت علي نيتانياهو في كتاب 

 غزة كانت تحت اإلدارة المصرية  ,  عالوة علي ذلكاإلسرائيلي وموقفنا يرفض الطرح  1999 ذ عاممن
 ومع ذلك حافظت علي هويتها الفلسطينية فما المبرر االن أن تسعي لكي  1967  و 1948 بين عامي



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1835:         العدد       30/6/2010 األربعاء :التاريخ

ي الموافقة  ومن يقول إن التبادل التجاري بين غزة ومصر أو الضفة واألردن يعن , تصبح جزءا من مصر
 أراد أي شخص وأن يكون جزءا من مصر أو من األردن فهنا وإذاعلي المشــروع اإلسرائيلي 

  . الخطورة فيجب أال يحدث ذلك إال بعد تحرير فلسـطين ومن خالل استفتاء شعبي فالتحرير يأتي أوال
  30/6/20210األهرام، القاهرة،   

  
  لمصالحتوقيع حماس على الورقة المصرية شرط ل: عباس .2

جدد الرئيس محمود عباس، أمس، تأكيده على ضرورة إنهاء الحصار المفروض ": وفا "- رام اهللا 
على قطاع غزة، وفتح كافة المعابر اإلسرائيلية لضمان دخول كافة احتياجات الشعب الفلسطيني في 

، ونريد من إلى قيام أوروبا بدور سياسي يوازي دورها االقتصادي"كما قال انه يتطلع . قطاع غزة
أوروبا أال تكون دافعاً وداعماً مساعداً مالياً، بل نريد ألوروبا أن تكون العباً سياسياً في قضية الشرق 

  ".األوسط
جاء ذلك خالل مؤتمرين صحافيين عقدهما الرئيس بعد استقباله في مقر الرئاسة كال من توماس 

  .ي الفروفالفيس رئيس جمهورية استونيا وزير الخارجية الروسي سيرج
نطالب كذلك بوقف االستيطان المستمر : وقال، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس االستوني

  .في األرض الفلسطينية، والذي يخالف كل الشرائع الدولية، خاصة في مدينة القدس الشريف
عن هناك قضية متفجرة هذه األيام، وهي إبعاد بعض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني : وأضاف

  .مدينة القدس، وسحب هوياتهم، وهذا مخالف ألبسط قواعد القانون الدولي
طالبنا إسرائيل وأميركا والعالم كله بوقف هذه اإلجراءات ضد أبناء شعبنا، لتحقيق سالم عادل : وقال

  .وشامل يضمن حقوق شعبنا، التي تكفلها القوانين واألعراف الدولية
إلى أهمية المساعي السلمية التي نقوم بها هذه األيام، من خالل تطرق الحديث أيضاً : وتابع قائالً

قدمنا : وقال .المفاوضات غير المباشرة التي نريد أن نصل إلى حل شامل لكل قضايا المرحلة النهائية
وجهة نظرنا، فيما يتعلق بالحدود واألمن، ونحن بانتظار الجانب اإلسرائيلي ليقول كلمته، وفي الحال 

  .أن هناك تقدماً على هذا المسار، بالتأكيد سنذهب إلى مفاوضات مباشرةالذي نشعر ب
لقد شرحت لفخامة الرئيس، مستجدات الوضع الراهن، وآخر التحركات في :  قائالًعباسوتابع 

العملية السياسية، ورؤيتنا في إحالل السالم مع الجانب اإلسرائيلي، لنعيش حياة كريمة داخل دولة 
  .، وعاصمتها القدس في أمن وسالم مع جيراننا1967لرابع من حزيران عام مستقلة على حدود ا
الجانب الفلسطيني جاهز للذهاب إلى المفاوضات المباشرة، عند حصول أي تقدم "وكرر الرئيس أن 

  ".في قضيتي األمن والحدود، ولقد قدمنا أفكارنا وآراءنا للجانب األميركي حول هاتين المسألتين
مر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسية وزير الخارجية الروسي وأضاف، خالل مؤت
نحن مؤمنون بعملية السالم، وبضرورة الوصول إلى السالم بأقصى سرعة "سيرجي الفروف 

  ".ممكنة
نحن من جهتنا سنبذل كل ما نستطيع من أجل أن نصل إلى هذا الحل ألن الوقت ليس في : "وتابع

  ".رعة هو لصالح إسرائيل ولصالح الفلسطينيين والعالم أجمعصالح أحد، وتحقيق السالم بس
أننا مستعدون للبدء في المصالحة الوطنية، عندما توقع عباس وبخصوص المصالحة الوطنية، قال 

وثمن الدعم الروسي المقدم للسلطة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه  ".حماس على الوثيقة المصرية
لتشاور بين القيادتين الفلسطينية والروسية، في مختلف المجاالت، الزيارة تأتي في أطار استمرار ا

تطرقنا إلى مجاالت التعاون لبناء محطات الطاقة وتحليه المياه في األرض : "وقال خاصة 
  ".الفلسطينية، وهذا أمر مهم جدا لنا، لذلك نقدر الجهود الروسية لدعمنا
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ا الروس، واتفقنا على استمرار التشاور بالطرق هذه القضايا نعلم جيدا أنها تهم أصدقاءن: "وأضاف
  ".الدبلوماسية حول كافة القضايا

  30/6/2010األيام، رام اهللا، 
  

  على إزالة التحريض من كتب التعليم الفلسطينيةبالعمل باس يتعهد للوبي الصهيوني  :"معاريف" .3
رئيس السلطة الفلسطينية العبرية في عددها الصادر أمس أن " معاريف"كشفت صحيفة : القدس المحتلة

محمود عباس تعهد بأنه سيعمل على إزالة التحريض من كتب التعليم الفلسطينية خالل وقت قريب، وذلك 
خالل لقائه بقادة اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية بواشنطن، في التاسع  من شهر يونيو 

  .الجاري
" وسائل عنف"ركين وبشكل صريح المقاومة التي تستخدم وأضافت الصحيفة أن عباس أدان أمام المشا

ونقلت أنه قال خالل اللقاء إنه يقر بحق  .على حد تعبيره، مؤكدا أنه ال يؤمن سوى بالمقاومة السلمية
  .والعيش فيها بسالم" أرض إسرائيل"الصهاينة في 

  29/6/2010السبيل،عًمان، 
  

  مزيداً من قوافل المساعدات لكسر الحصاريطالب بتسيير ووفداً إندونيسياً  يستقبل هنية .4
، وفدا برلمانيا 2010-6-28استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة غزة إسماعيل هنية، الثالثاء 

  .  نائبا يزور قطاع غزة للتضامن مع سكانه المحاصرين للعام الرابع على التوالي35إندونيسيا يضم 
 رئيس البرلمان اإلندونيسي مرزوق علي، مبينًا أن الزيارة تأتي تأكيدا ورحب هنية بالوفد الذي يترأسه

  . على اللُحمة بين الشعبين الفلسطيني واإلندونيسي
وطالب هنية في كلمته الدول العربية واإلسالمية بتنظيم مزيد من الفعاليات والمؤتمرات السياسية 

  . لقطاعواإلنسانية حتى إنهاء الحصار الصهيوني المفروض على ا
 مليون دوالر إلنشاء 200عن تبرع حكومته بمبلغ " علي"من جانبه، أعلن رئيس الوفد البرلماني 

  . مستشفى الريان شمال قطاع غزة والذي كان قد دمره االحتالل اإلسرائيلي خالل حربه على غزة
لمجلس التشريعي وكان في استقبال الوفد الذي وصل قطاع غزة صباح الثالثاء، النائب األول لرئيس ا

  . الفلسطيني الدكتور أحمد بحر وعدد من النواب والمسؤولين
ورحب بحر بالوفد، وأشاد بمواقف إندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية، ودعا في مؤتمر صحفي عقده 
 في معبر رفح البرلمانيين اإلسالميين والعرب المشاركين بمؤتمر دمشق الذي يعقد غدا األربعاء إلى

  . اتخاذ إجراءات عملية لرفع الحصار عن غزة وإعادة إعمارها
  29/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  نواب الضفة يعتصمون في ساحة التشريعي تضامنا مع نواب القدس .5

اعتصم أمس نواب المجلس التشريعي الفلسطيني مـن كافـة           :وكاالت-محمد جمال -غزة-القدس المحتلة 
في الضفة الغربية للتـضامن مـع النـواب         " حماس" سنوات بدعوة من حركة      الفصائل للمرة األولى منذ   

وثمن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الوقفـة الموحـدة          . المقدسيين المهددين باإلبعاد عن القدس    
برلمانات العالم وجامعة الـدول     "داعياً  " في هذا اليوم المبارك من تاريخ شعبنا      "لنواب المجلس التشريعي    

". ية وكافة المؤسسات وأحرار العالم إلى التصدي للغطرسة الصهيونية التي باتت تؤرق العالم أجمع             العرب
وطالب الدويك بضرورة تواصل الجهود من خالل إعادة تفعيل المجلس التشريعي لمخاطبة العالم بصورة              

صامهم بااللتئام فـي  واختتم النواب من كافة الفصائل وبوجود الدويك، اعت . موحدة من داخل قبة البرلمان    
  . 2007اجتماع وصف بأنه األول من نوعه منذ االنقسام الفلسطيني منتصف يونيو 
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إلى ذلك زار وفد من الحزب العربي الديمقراطي برئاسة عضو الكنيست طلب الصانع النواب اإلسالميين               
ت الحزب في منـاطق   بالقدس للتضامن معهم بعد صدور قرار اإلبعاد بحقهم، وضم الوفد العديد من قيادا            

  . مختلفة من الداخل الفلسطيني
وكان في استقبال الوفد النائب محمد أبو طير والنائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح ووزير شؤون                

وجـاءت هـذه    . القدس السابق خالد أبو عرفة ومنسق اللجنة الوطنية للتصدي لإلبعاد يعقوب أبو عصب            
حق النواب اإلسالميين في القدس، حيث أعرب الوفد عـن تـضامنه            الزيارة بعد أن صدر قرار اإلبعاد ب      

الكامل مع النواب والوزير في هذه القضية، التي تعتبر من أخطر القضايا التهويدية لتفريغ مدينة القـدس                 
من سكانها األصليين، وأكدوا أن إبعاد النواب هو دليل على أن دولة االحتالل تمارس أبـشع الوسـائل                  

وخالل اللقاء أطلع النواب الوفد على آخر المستجدات بالنسبة لقـرار إبعـادهم،             . د المدينة الخطيرة لتهوي 
. وأنهم خاطبوا كل المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية ورؤساء الدول العربية واإلسـالمية والعالميـة             

لقـرارات  وأبدى الوفد استعداده للتعاون مع نواب القدس في أي نشاطات أو فعاليات تحـد مـن هـذه ا                  
التعسفية، مؤكدين أن االحتالل يسعى من خالل هذه القرارات التهجيرية إلى التمادي في تهويـد مدينـة                 

  .القدس بحرية دون أن يكشف أحد حقيقة ما يجرى لها
  30/6/2010، الشرق، الدوحة

  
  أمن السلطة يعذب المعتقلين السياسيين بقسوة: تقرير حقوقي .6

ة العربية لحقوق اإلنسان، األجهزة األمنية التابعة للحكومة الفلـسطينية          اتهمت المنظم :  حامد جاد  -غزة  
لمحـاوالت  "، الفتة الى تعرض بعـضهم       "ممارسة أقسى أساليب التعذيب بحق معتقلي حركة حماس       "بـ

  .من جانب المحققين" اغتصاب
الحكومة سالم  وحملت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس              

  .فياض، المسؤولية عن ما تقترفه األجهزة األمنية من انتهاكات تتعلق بتعذيب المعتقلين في سجونها
" الغـد "لكن المفوض باسم األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري نفى إلـى               

ادات خطية لعـدد كبيـر مـن         صفحة، وتضمن شه   28صحة ما ورد في تقرير المنظمة الذي جاء في          
  .للسلطة تقف وراء المنظمة" معادية"المعتقلين، معتبرا ان حركة حماس وجهات 

نسخة منه، شهادات لمعتقلين في سجون األجهزة       " الغد"ونشرت المنظمة في تقرير أصدرته أمس وتلقت        
ا شهادة لمعتقل جـرى     األمنية في الضفة الغربية، تؤكد تعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين، ومن بينه           

تعذيبه ويروي فيها تفاصيل محاولة تعرضه لالغتصاب على يد محقق اجبره على لعق بصاق المحقـق،                
  .مؤكدا ان الدم سال من فمه نتيجة التعذيب، بحسب التقرير

من جهته، أشار الضميري، إلى أن المنظمة الحقوقية نشرت في وقت سابق أكثر من تقريـر اسـتهدف                  
 وأجهزتها األمنية، مبينا انه ليس لهذه المنظمة من يمثلها في األراضـي الفلـسطينية، وال                تشويه السلطة 

يوجد لها مقر أو مندوب يقوم بزيارة سجون السلطة، ليستمع الى شهادات من المعتقلين، مشفوعة بالقسم،                
  .مثلما تفعل المنظمات الحقوقية العاملة في األراضي الفلسطينية

، مؤكدا أن أبواب كافة سـجون  "ة يقف وراءها حركة حماس وجهات معادية للسلطةهذه المنظم "وقال ان   
السلطة مفتوحة للحقوقيين والصحافيين ليتحققوا من حدوث أي اعتداء أو انتهاك لحق أي معتقل كي يـتم                 

  .محاسبة الضابط المعتدي 
التحقيق التـي   واوضح الضميري أن هناك عددا من سجون السلطة مزودة بأجهزة تصوير داخل غرف              

تخضع لمراقبة أكثر من طرف، مشددا على انه ليس لدى سجون السلطة أي معتقل على خلفية سياسـية                  
  .وان ما تنشره وسائل اإلعالم المحسوبة على حركة حماس ال اساس له من الصحة 
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نهـا تطـاول    إن المتتبع النتهاكات السلطة في الضفة الغربية يجد أ        "وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها      
  ".كافة مناحي حياة المواطنين السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية وفق االنتماء السياسي

ما يجري من إذالل في أراضي السلطة الفلسطينية بحق مواطنين عزل تحـت االحـتالل               " وأضافت أن   
في أقبية التحقيـق وفـصل      على أيدي األجهزة األمنية الفلسطينية من اعتقاالت ومداهمات ليلية وتعذيب           

  ".للموظفين ليدعو إلى التساؤل الجاد لمصلحة من يتم إذالل هؤالء
واعتبرت المنظمة أن هذه االنتهاكات تعد خرقًا فاضحا لكل المواثيق واألعراف الدولية والنصوص التي              

 الحق في الحيـاة     تضمنها القانون األساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية األخرى ذات الصلة، بدءا من          
والسالمة الجسدية، مرورا بالحق في األمن والحرية والمعاملة غير المهينة لإلنسانية، انتهاء بالحق فـي               

  .تقلد الوظائف العامة
  30/6/2010، الغد، عمان

  
  حماس مقابل إعالن عدم انتمائهم ألي كيان سياسيبوادر صفقة إللغاء إبعاد نواب  .7

 اسرائيلية إللغاء قرار اسرائيلي بإبعاد -وح في األفق بوادر صفقة فلسطينية تل:  محمد يونس-رام اهللا 
  .حماس من القدس الى الضفة الغربية مقابل اعالنهم عدم انتمائهم الى اي كيان سياسي"اربعة من قادة 

 من تطمينات"الحياة تلقيه "وكشف النائب محمد ابو الطير، احد الشخصيات االربع المهددة باالبعاد، لـ 
تلقينا تطمينات، لكن الى اآلن ال يوجد شيء ثابت، فأنا : "وقال. السلطة الفلسطينية في شأن عدم ابعاده

  .أسير في بيتي، وال املك بطاقة هوية استطيع من خاللها التنقل
وكان الرئيس محمود عباس استقبل المهددين باالبعاد مرتين االسبوع االخير، وبحث معهم في اتصاالت 

ونصح الرئيس النواب االلتزام .  السلطة مع االدارة االميركية والجانب االسرائيلي اللغاء القرارتجريها
 ونص 2006باتفاق سابق توصلت اليه السلطة الفلسطينية مع اسرائيل عشية االنتخابات البرلمانية عام 
على مشاركة على ان تخوض االنتخابات قوائم وليست فصائل، وذلك لتجنب االعتراض االسرائيلي 

  .حماس في تلك االنتخابات"
وأعلن خالد ابو عرفة، . حماس انهم قبلوا اقتراح الرئيس النه يشكل مخرجاً مناسباً للقضية"وقال نواب 

حماس انه ورفاقه اكدوا لعباس انهم يمثلون الشعب الفلسطيني "احد االربعة، وهو وزير سابق في حكومة 
نحن من البداية قلنا أننا نمثل الشعب : "الحياة"لنائب ابو طير لـ وقال ا. وال يمثلون اي فصيل سياسي

نحن خضنا االنتخابات باسم كتلة التغيير واالصالح وليس : "وأضاف. الفلسطيني وليس اي فصيل سياسي
  .باسم حركة حماس

مع على اعلى مستوى مع االدارة االميركية و"الحياة وجود اتصاالت "وأكد الدكتور صائب عريقات لـ 
  .لكنه قال انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق في شأنها. الجانب االسرائيلي

وقال عريقات ان هذه االتصاالت تجري على اساس اتفاق سابق توصل اليه مع دوف فايسغالس مدير 
 .المكتب رئيس الوزراء االسرائيلي في حينه الجراء انتخابات على اساس قوائم وليس فصائل

  30/6/2010دن، الحياة، لن        
  

   مع الحكومة اإلسرائيليةقريع يدعو السلطة إلعادة تقييم المسار التفاوضي .8
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون القدس في المنظمة احمد قريـع               :وكاالت

عه مع الحكومة   على أن السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة إلى إجراء تقويم معمق للمسار التفاوضي الذي تتب             
  . اإلسرائيلية للوصول إلى التسوية
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، أمام األكاديمية الدبلوماسية الدولية بحضور عدد كبيـر         2010-6-29جاء ذلك في كلمة ألقاها الثالثاء       
وذلـك لتـدارس    )) الفرص والتحديات : الطريق إلى السالم  ((من الدبلوماسيين العرب واألجانب بعنوان      

  . امنة على طريق عملية التسوية في الشرق األوسطمجموعة التحديات والفرص الك
وعرض قريع أمام األكاديمية تقويماً لهذه العملية المتعثرة، والفرص الضائعة نتيجة السياسات اإلسرائيلية             
االستيطانية والتحديات الناجمة عن هذه السياسات واإلجراءات أحادية الجانب والمتمثلة فـي االسـتيطان              

  . دس والتنكر لحقوق الالجئين واألرض والحدودومحاولة تهويد الق
في مدينة القدس المحتلة مـن      ) إسرائيل(وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن ما تقوم به            

عمليات ضم واستيطان وتهويد ال سابق لها، وما تمارسه من عزل وتهجير ومصادرات وافتئـات علـى                 
  . حقوق المقدسيين

  29/6/2010، الينموقع فلسطين أون 
  

   ماليين دوالر شهرًياثالثة وزارة الصحة بغزة تحتاج :باسم نعيم .9
 مليون دوالر شهريا كنفقـات      3قال الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني، إن وزارته تحتاج           : غزة

نحة لتوفير  تشغيلية لمؤسساتها، الفتاً إلى أنهم يلجئون للمؤسسات والجهات المانحة عوضا عن الدول الما            
  .تلك األموال، وأنهم نجحوا في مواجهة تداعيات حصار غزة خاصة فيما يتعلق بمجال الشق المالي

وأعرب نعيم خالل استقباله وفدا طبيا لبنانيا برئاسة أخصائي األمراض النسائية غسان جعفـر الثالثـاء                
اصل القوافـل البحريـة والبريـة       عن أمله في أن تسهم الزيارات المتكررة للوفود العربية وتو         ) 29-6(

  .إضافة إلى الجهود الدولية في الضغط على االحتالل لرفح الحصار
واتفق وزير الصحة مع الوفد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الطرفين في مجال تحديـد أولويـات                 

ارة كأدويـة   واحتياجات وزارته، خاصة المتعلقة باألدوية األساسية والمهمة التي تفتقدها مخـازن الـوز            
  .مرض السرطان

  29/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  احتدام الجدل حول أزمة الكهرباء في غزة .10
تواصل التراشق باالتهامات بين الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة وغريمتهـا            ": الخليج "-غزة  

المستمرة في القطاع منذ منتصف     برئاسة سالم فياض في الضفة الغربية، في شأن أزمة الكهرباء الخانقة            
  .ليل الجمعة السبت الماضي 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما تـزال تـراوح         "وأكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد أن           
مكانها بسبب عدم إدخال أي كميات من السوالر الصناعي المخصص لمحطة توليد الطاقة الوحيدة فـي                

شركة توزيع الكهربـاء ترسـل      "اً على اتهامات مسؤولين في حكومة فياض إن         وقال تعقيب " . قطاع غزة 
حزيـران الجـاري   / يونيـو 17الشركة حولت في "، مضيفاً أن    "جميع إيراداتها لوزارة المال في رام اهللا      

، واتهـم   "مليوني دوالر، وحولت مليوناً آخر االثنين الماضي من أموال الجباية المستحقة على المواطنين            
رة المال برام اهللا بالكذب وتضليل الرأي العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإحراج الحكومة في                وزا"

كما اتهم الحكومة في رام     " . المسؤولية عن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في غزة       "، محمالً إياها    "غزة
  .طاع غزة بحق مليون ونصف المليون فلسطيني في ق" سياسة العقاب الجماعي"اهللا بانتهاج 

  30/6/2010، الخليج، الشارقة
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   نشر رجال أمن تابعين للسلطة في القدس الشرقية ألول مرة":يديعوت" .11
 رجل أمن فلسطينيا سينتشرون في القدس الشرقية        80يديعوت أحرونوت أمس أن     "ذكرت صحيفة   : غزة

وأشارت إلى . االدين األمنيةس"بعد إتمام تدريبهم على أيدي ضباط بريطانيين متقاعدين يعملون في شركة           
وأوضحت أن  . أن مهامهم ستتركز في حراسة المؤسسات األوروبية وإرساء األمن تحت إشراف الشركة           

مشروع تدريب الضباط الفلسطينيين المنظم من قبل االتحاد األوروبي يأتي لتعزيـز قـدراتهم األمنيـة                
فضيحة فساد مالي كبـرى     .  في الضفة الغربية   وتحسين مستوياتهم، ومن ثم نقلهم إلى المناطق الفلسطينية       

  .في الجيش اإلسرائيلي
  30/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  المطالبة بالحقوق المدنية ال تحمل مخططاً سياسياً: عبد اهللا عبد اهللا .12

لقاء تحت عنوان في ألقى سفير فلسطين في لبنان عبداهللا عبداهللا كلمة في السرايا الحكومية أمس، 
 برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد، "، انجازات، رؤية ومستقبل"ات اللبنانية ـ الفلسطينيةالعالق"

والنواب والسفراء وأعضاء وبحضور عدد من الوزراء الحريري في حضور الرئيس فؤاد السنيورة 
قة نشهد اليوم انطال: "قال فيها . السلك الديبلوماسي العربي واألجنبي وشخصيات وجمعيات فلسطينية

جديدة للجنة الحوار وأول إنجاز لها دخول عدد من الوزراء اللبنانيين الى المخيمات، وقد رأوا بأم أعينهم 
ولقد شكل التقرير الذي صدر إثر تلك الزيارة . معاناة أهلنا الذين ال يريدون إال العودة الى فلسطين

  ".صدمة للجميع
كركي بيانا جريئا أكد رفض التوطين والتمسك  أصدرت منظمة التحرير من ب2008في العام : "أضاف

أننا "وأكد ". بحق العودة وأن الالجئين ليسوا امتدادا لطائفة أو حزب إنما هم تحت سيادة القانون اللبناني
لن نكون من ضمن هذا النسيج اللبناني ألننا ال نريد جنسية، وإذا ما طلبنا حق العمل فال نكون نزاحم 

  ".لنظام اإلقتصادي في لبنان نظام حرالعامل اللبناني ألن ا
".  إجازة عمل للفلسطينيين فقط261 ألف إجازة عمل لغير اللبنانيين من بينهم 160في لبنان "وذكر بأن 

  ".يعامل الفلسطيني معاملة الئقة وهو يريد أن يكون جزءا من نهضة هذا البلد"وطالب بأن 
لن يطالب الفلسطيني بأن يسجل في الضمان ولن : "وتوجه الى من يعترض على الضمان الصحي بالقول

مسؤولية األمم المتحدة حيال الفلسطينيين في تأمين "ولفت الى ". يكلف خزينة لبنان أي مال يدفع عنه
  ".عودته ووقف تشريده

اننا نقصد أن يكون للفلسطيني الحقوق المشروعة التي "وعن المطالب بحق التملك للفلسطينيين، اوضح 
نحن نريد تصحيح هذا الوضع غير . ة حقوق اإلنسان أي أن يكون له سقف فوق رأسهكفلتها شرع

اإلنساني وغير القانوني، بل نريد من المشرع اللبناني أن يضع كل الضوابط التي تمنع أن يكون هذا 
  ".التملك سبيال لمنع حق العودة ورفض التوطين

لدولة اللبنانية التي نوجه اليها تحية لقراراتها في ا"، مطالباً "كل لبناني رافض للتوطين"ووجه تحية الى 
هذا الشأن ببذل كل جهد لتبديد أي هاجس يستشعره البعض من حقوق الفلسطيني إذا ما نالها في لبنان، 

  ".ألننا نريدها أن تكون داعمة لكرامة الفلسطيني ولحق عودته
، مؤكدا "ين اللبناني والفلسطينيأن يوفق الحوار في إيجاد التطمينات للطرف"وأعرب عن أمله في 

بتأمين الدعم من "وختم مطالبا ". االستعداد للتعاون الالمحدود بما يخدم أمن لبنان والمخيمات الفلسطينية"
  ".الجميع

 30/6/2010المستقبل، بيروت، 
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  الفلسطينيون ضد التوطين منذ الخمسينات:  بعد زيارته جعجع عبداهللاعبداهللا .13
سمير جعجع امس ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في " القوات اللبنانية"ة التنفيذية في استقبل رئيس الهيئ

لبنان عبداهللا عبداهللا في زيارة هي األولى له لمعراب، وأثنى عبداهللا على كلمة رئيس مجلس الوزراء 
ين الفلسطينيين في ما يتعلّق بالحقوق اإلنسانية والمدنية لالجئ"سعد الحريري أمس في السرايا الحكومية 

في لبنان والتي عكست تصور لبنان بمؤسساته والتزامه قوانين حقوق اإلنسان والعالقات األخوية الوطنية 
أن محور اللقاء ينطلق من الدور التي ستقوم به المؤسسات اللبنانية سواء مجلس "، ورأى "والقومية

 الفلسطينيين على أرض لبنان على نحو يشكل الوزراء أو المجلس النيابي إلعطاء الحقوق المدنية لالجئين
  ".عنصر وحدة وليس خالف بين اللبنانيين

أي صيغة يقترحها المشترع اللبناني لضمان أال تؤثر مثل هذه الحقوق مستقبالً على "وأبدى ارتياحه الى 
سياسية كيفية تعاون مختلف األحزاب ال"وأفاد أنه بحث وجعجع في هذا الشأن الى ". ما يبتغيه لبنان

اللبنانية الممثلة في البرلمان اللبناني وفئات المجتمع خارجه لتحقيق هذا الهدف الضامن لكرامة اإلنسان 
  ".الفلسطيني والمانح الثقة واألمان للمواطن اللبناني

، الفتاً الى أن "الموقفين اللبناني والفلسطيني الواضحين والرافضين للتوطين"ورداً على سؤال ذكّر بـ
بوصلتنا متجهة فقط نحو وطننا الذي "مشدداً على أن ". سطينيين سبق أن وقفوا ضده منذ الخمسيناتالفل"

  ".نناضل بدعم لبنان واألصدقاء للوصول الى فلسطين الحرة السيدة المستقلة
  30/6/2010النهار، بيروت، 

  
  لشعبفياض غير أمين على أموال ا وفتح مسؤولة عن أزمة كهرباء غزة: إسماعيل رضوان .14

اتهم القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، حركة فتح بتورطها في تفاقم :  عبد اهللا التركماني- غزة
أزمة الكهرباء في غزة، مشيراً إلى أن نوابها داخل القطاع أرسلوا رسالة إلى حكومة سالم فياض في 

باستمرار الضغط على الضفة الغربية، تطالب بعدم دفع المستحقات المالية لشركة الكهرباء في غزة و
  .  على حد قوله-حماس حتى انكسارها

مساء " مسيرة الشموع"وقال رضوان خالل اعتصام حاشد نظمته حماس في شارع الوحدة تحت عنوان 
إن لدى الحكومة الفلسطينية بغزة الوثائق واألدلة الدامغة على تورط قادة فتح : "29/6/2010الثالثاء 

 فاتورة الكهرباء، حيث أن االتحاد األوروبي يقوم بتسديدها للسلطة ونوابها في غزة، بمنع تسديد
  ". الفلسطينية وحكومة فياض بالضفة كاملةً، إال أنها تصر على استمرار حصار غزة

وأوضح رضوان أن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يمرون في أسوء أيام حياتهم، خاصة طلبة الثانوية 
والمرضى الذين يتعرضون للموت مراراً بسبب انقطاع " التوجيهي "العامة الذين يخوضون امتحانات

من مساحة قطاع % 60التيار الكهربائي واستمرار المعاناة المتفاقمة، مبيناً أن االنقطاع تجاوز أكثر من 
  . غزة
إن حكومة فياض في الضفة الغربية، التي تطبيق السياسة األمريكية في المنطقة، تسعى جاهدةً : "وتابع

لى كسر حماس وصمود الشعب الفلسطيني الذي جاب حرباً شرسة مع االحتالل الصهيوني دون أن إ
يعلن استسالمه من أجل التخلي عن الثوابت الفلسطينية واالعتراف باالتفاقيات الدولية التي منحت 

  ". األرض الفلسطينية لليهود
ت المالية إلى شركة الكهرباء مباشرة دون ووجه رسالة إلى االتحاد األوروبي يطالبه فيها بدفع المستحقا

ألن هذا المال هو من حق الشعب الفلسطيني، وليس لفياض "تحويلها إلى حكومة فياض كما كان سابقاً، 
، مضيفاً أن الحكومة الفلسطينية في غزة تجمع " ألنهما غير أمينين عليهاستالمهوحكومته أي حق في 

يمكن لها أن تبتز الفقراء كما يطالب سالم فياض، الذي نكث اتفاقه ولكن ال "المستحقات وتدفعها للشركة، 
  ". مع الشركة
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لقد شاهدنا كيف تضامن األتراك مع حكومته التي دعمت كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في : "وقال
غزة، وفي الوقت الذي يتضامن فيه العالم مع غزة، فإن حكومة فياض تستمر في المؤامرة ضد شعبنا، 

  ". عى في ذات الوقت بضرورة رفع الحصاروتد
  30/6/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  "وثيقة األسرى للوفاق الوطني"جهود إلعداد وثيقة مصالحة على غرار ": األيام الفلسطينية" .15

تجري شخصيات وطنية مستقلة وشخصيات سياسية من فصائل مختلفة مشاورات جادة من  :حسن جبر
  .نهاء االنقسامأجل التوصل إلى سبل إل

وقالت مصادر سياسية موثوقة إن الحديث يدور عن إعداد وثيقة للمصالحة الوطنية شبيهة بتلك التي 
أعدها األسرى في سجون االحتالل سابقاً، والتي عرفت بوثيقة األسرى في حينه، وأسهمت في التوصل 

وأكدت المصادر نفسها أن  .ي كافةإلى وثيقة الوفاق الوطني التي وقعتها فصائل العمل الوطني واإلسالم
الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة بدأت قبل أيام اجتماعات في الضفة الغربية بهدف التوصل إلى أسس 
  .مشتركة للمصالحة يمكن من خاللها تجاوز القضايا الخالفية التي ما زالت تحول دون التوصل إلى اتفاق

 فشل جهود المصالحة األخيرة وتوقف عمل وفد المصالحة وبدأت التحركات في الضفة قبل اإلعالن عن
وتحاول هذه الجهات التوصل إلى مناخات جيدة لبدء  .برئاسة رجل األعمال المستقل منيب المصري

إجراءات إنهاء االنقسام، إضافة إلى العمل مع جهات عربية مثل مصر التي أعدت سابقا ورقة إلنهاء 
وقالت  .توقيعها مشترطة أخذ مالحظاتها عليها قبل التوقيع" ماسح"وترفض " فتح"االنقسام وقعتها 

المصادر نفسها إن الجهد الجاري لن يكون بديالً أو محاولة لتجاوز الورقة أو الجهد المصري بل يسعى 
  .لتذليل العقبات التي تعترض بدء إجراءات المصالحة

  30/6/2010األيام، رام اهللا، 
  

   لحل كل الملفات الخالفية ومن ضمنها السالح  مع لبناننمستعدون للتعاو: أبو العردات .16
العالقات "لقاء ) أبو ماهر(وضع أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات : بوال أسطيح: بيروت

 الحريري  الحكومة اللبنانية سعد الدينالذي أقامه رئيس"  الفلسطينية، إنجازات، رؤية ومستقبل-اللبنانية 
وأعرب أبو العردات . "مل التراكمي باتجاه إعطاء الفلسطينيين الالجئين في لبنان حقوقهمالع"في خانة 

وحدة في الرؤية بين الالجئين " عن تفاؤله لما لمسه الفلسطينيون خالل اللقاء من "الشرق األوسط"عبر 
لبنانية لحل كل نحن مستعدون للتعاون مع الدولة ال":  وقال"واللبنانيين تجاه تأمين الحقوق اإلنسانية

الملفات الخالفية ومن ضمنها ملف السالح الفلسطيني على أن يتم ذلك خارج إطار المقايضة مع الحقوق 
  ."الفلسطينية وعلى قاعدة الحوار الذي يؤدي لوضع آلية واضحة للتنفيذ

  30/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "معبر ايرز"تطلق قذيفتي هاون قرب " كتائب أبو علي مصطفى" .17
أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية : وكاالت - عالء المشهراوي

وأوضح بيان  .مسؤوليتها عن إطالق قذيفتين من نوع هاون بالقرب من معبر إيرز شمالي القطاع
تمرار للكتائب أن هذه الضربة تأتي في إطار الرد األولى على استشهاد أحد عناصرها مؤكدة على اس

المقاومة في وجه االحتالل الذي يمارس كافة أشكال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس 
  .المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة

  30/6/2010االتحاد، أبو ظبي، 
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  تضامناً مع القدس" الديمقراطية"تظاهرة لـ: غزة .18
، أمس، أمام مقر األمم المتحدة بمدينة تظاهر مئات األشخاص من مؤيدي الجبهة الديمقراطية :حسن جبر

  .غزة دعماً لمدينة القدس في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية المتواصلة
وقال زكريا األغا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خالل االعتصام إن القدس ستبقى العاصمة األبدية 

قة أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من لدولة فلسطين واإلجراءات اإلسرائيلية في القدس لن تغير من حقي
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

بدوره، أكد عبد الحميد أبو جياب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن شراسة االحتالل 
وجرائمه في القدس تزداد في محاولة مكشوفة إلفراغ القدس من أهلها وتطبيق خطة حكومة نتنياهو 

  .قدسالعنصرية بتهويد ال
وفي ختام التظاهرة، سلم المشاركون مذكرة موجهة إلى بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة مقدمة 

وتال طالل أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة  .من القوى السياسية والفعاليات الشعبية واألهلية
ادلة، قضية شعب شرد من أرضه، إن قضيتنا الفلسطينية قضية ع"الديمقراطية، نص المذكرة، وجاء فيها 

ننظر إليكم لتحقيق العدالة التي تغيبها اإلجراءات اإلسرائيلية باستمرار االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه 
  ".المستمر على شعبنا وإجراءاته العنصرية في مدينة القدس

  30/6/2010األيام، رام اهللا، 
  

   دولة فلسطينية قبل عامينتقاملن : ليبرمان .19
قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان أمس انه ال : وكاالت األنباء - جمال جمال - القدس

وقال ليبرمان في مؤتمر .  شهرا18يرى فرصة لتحقيق التطلعات الدولية لقيام دولة فلسطينية خالل 
ول ال ارى اية فرصة القامة دولة فلسطينية بحل"صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي الفروف 

الواقع هو اننا ال نزال بعيدين عن التوصل الى تفاهمات واتفاقات حول تاسيس دولة "واضاف ". 2012
  ".2012فلسطينية مستقلة بحلول 

وكان ليبرمان يشير فيما يبدو الى دعوة أطلقتها المجموعة الرباعية التي تتوسط للسالم في الشرق 
لمتحدة واالتحاد االوروبي للتوصل الى اتفاق بحلول عام االوسط وتضم روسيا والواليات المتحدة واالمم ا

". 2012أنا شخص متفائل وال أرى أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قبل عام " وقال ليبرمان 2012,
ان يتخيل لكن الحقيقة على ارض الواقع هي ان امامنا طريقا .. بوسع المرء ان يحلم"وأضاف ليبرمان 

  ".2012ت واتفاقات القامة دولة فلسطينية بحلول عام طويال قبل ان نصل الى تفاهما
وقال ليبرمان انه ناقش مع الفروف محادثات السالم غير المباشرة التي تجري بوساطة اميركية واطلقت 
في ايار بعد اشهر من الجهود الدبلوماسية التي قام بها المبعوث االميركي للشرق االوسط جورج ميتشل 

واكد الفروف ان عدم حدوث تقدم في محادثات السالم االسرائيلية . لثالثاءالذي عاد الى المنطقة ا
الفلسطينية يمكن ان يشجع التطرف بين الفلسطينيين ، معربا عن امله في ان تؤدي المحادثات غير 

  .المباشرة الى اجراء مفاوضات مباشرة قريبا
وة الوزير الروسي وحثه اسرائيل وشهد المؤتمر الصحفي المشترك خالفا واضحا ، وذلك على خلفية دع

  .إلى التحدث مباشرة مع حركة حماس 
  30/6/2010، الدستور، عمان
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  يهدد باالستقالة" أسطول الحرية"في أحداث   تيركل رئيس لجنة تقصي الحقائقيعقوب .20
لجنة ، أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إمكان تحويل "إسرائيلي"قال تقرير : آي.بي .يو 

تقصي الحقائق في أحداث أسطول الحرية إلى لجنة تحقيق رسمية ما يعني توسيع صالحياتها بشكل 
  .كبير، بعدما هدد رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل باالستقالة 

لغ وزير االلكتروني بأن تيركل هدد باالستقالة من رئاسة اللجنة وأب" يديعوت أحرونوت"وأفاد موقع 
القضاء يعقوب نئمان بذلك في حال لم تتم االستجابة لطلباته المتمثلة بتحويل اللجنة إلى لجنة تحقيق 

إنه تمت االستجابة إلضافة عضوين جديدين " يديعوت"وقالت  .رسمية وإضافة عضوين جديدين إليها
اهو طلب توسيع صالحيات للجنة ويجري حاليا البحث عن خبيرين قانونيين لتعيينهما، فيما يدرس نتني

" لجنة تيركل"اللجنة وتحويلها إلى لجنة تحقيق رسمية، وفي هذه األثناء أمر نتنياهو بتجميد عمل 
  . يوليو المقبل 11ألسبوعين وحتى 

وقدمت مديرة دائرة االلتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة المحامية أوسنات مندل والمحامية دينا 
ة في النيابة العامة طلباً عاجالً إلى المحكمة العليا، جاء فيه أنه بناء على طلب القاضي زيلبر، المسؤول

تيركل ومع أخذ اعتبارات أخرى بعين االعتبار تدقق القيادة السياسية في إمكانات مختلفة بشأن 
  .صالحيات اللجنة 

 ضد الحكومة، وشددت فيه على أن "اإلسرائيلية" "كتلة السالم"وجاء طلب النيابة العامة رداً على التماس 
  " .   ليست جدية وتفتقر لصالحيات"لجنة تقصي الحقائق وفقا لكتاب تكليف الحكومة لها 

  30/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   أجهض خطة إسرائيلية استهدفت إقامة دولة فلسطينية في األردن لبنان مناالنسحاب: باراك .21
 إيهود باراك، عن مخطط إسرائيلي سابق كان يقضي بترحيل كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي، :تل أبيب

وقال إن أحد األسباب التي . الالجئين الفلسطينيين من لبنان إلى األردن وتحويله إلى دولة فلسطينية بالقوة
  . إلى االنسحاب من لبنان من طرف واحد، إجهاض هذا المخطط غير الواقعي2000دفعته في سنة 

دوة عقدت في معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، وكان باراك يتحدث في ن
واستمع إلى هجوم كاسح على قراره . بمناسبة مرور عشر سنوات على االنسحاب المهرول من لبنان

المذكور من مختلف القادة اإلسرائيليين السابقين، وكذلك من أحد قادة جيش لبنان الجنوبي الذي شكلته 
االنسحاب من لبنان وضع حدا لمأساة «: فراح يدافع عن قراره ويقول. عرف باسم جيش لحدإسرائيل و

 عاما ودفعنا فيها ثمنا باهظا بأرواح خيرة أبنائنا، ومن ال يدرك ذلك عليه أن يسافر 18إسرائيلية دامت 
  .»إلى الشمال ويرى كيف يعيش سكانها في السنوات األخيرة بمنتهى الهدوء واالطمئنان

ضاف باراك أن هناك أسبابا أخرى لالنسحاب، منها إجهاض الخطة االستراتيجية الضيقة األفق، وأ
بتمليك المسيحيين لبنان وتمليك الفلسطينيين األردن، ومنها أيضا أن سورية نصبت إلسرائيل كمينا في 

ومن جهة ، )الجوالن(لبنان، حيث من جهة حافظت على حدودها هادئة ساكنة رغم أن أراضيها محتلة 
ثانية ساعدت كل من يساهم في سفك دماء اإلسرائيليين في لبنان، وراحت تشد الخيوط من كل اتجاه على 

  .حساب أرواح اإلسرائيليين واللبنانيين والفلسطينيين هناك، ومن دون أن تسفك نقطة دم سورية واحدة
شخصيا طرحت فكرة االنسحاب أنا «: ونفى باراك أن يكون االنسحاب من لبنان في حينه مهروال، وقال

وعندما أصبحت .  عندما كنت رئيسا لشعبة االستخبارات العسكرية في الجيش1985من لبنان في سنة 
وعندما أصبحت . رئيسا للمعارضة، أي قبل أن أصبح رئيسا للحكومة، وضعت خطة لهذا االنسحاب

خطاء كثيرة اعترت هذا صحيح أن أ. رئيسا للحكومة نفذت هذا االنسحاب، وأقول ذلك باعتزاز
فالقائد الحقيقي يحسم القرار ما بين خيارين . االنسحاب، ولكنه من الناحية االستراتيجية كان صحيحا
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فلوال هذا االنسحاب ما كنا . والبديل عن االنسحاب من لبنان لم يكن ممكنا أن يكون أفضل. سيئين
  .»2002ي في سنة نستطيع القيام بعملية السور الواقي ضد اإلرهاب الفلسطين

  30/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ال مكان لحل الدولتين ومسموح لنا القيام بإبادة جماعية: عوزي اراد .22
العبرية ان عوزي اراد ، الرجل القوي جدا في ' معاريف' صحيفة  ذكرت:الناصرة ـ زهير اندراوس

  .ايران شرعي من الناحية القانونيةديوان نتنياهو، لم يتورع عن القول ان الهجوم العسكري على 
االسرائيلية انّه بدون عملية عسكرية ضد ' هآرتس'وكان اراد قال في حديث صحافي ادلى به لصحيفة 

ايران فان منطقة الشرق االوسط ستتحول الى جهنم، كما انّه شرعن القتل الجماعي بقوله ان هذا االمر 
  .معسكرات االبادة النازية، على حد قولهمسموح، لكي ال نسمح بان تعود مرة اخرى 

عن اراد قوله امام اعضاء الوكالة ان المبادرة السياسية التي يدفع باتجاهها مسؤولو ' معاريف'ونقلت 
هناك من يقول انّه يجب الخروج بمبادرة سياسية، وعلي ان افترض بان رئيسة المعارضة، السيدة : كديما

: وتابع قائال. ال حاجة للتفكير بان هذا هو الحل السحري المضمون. تسيبي ليفني، ستوافق على ذلك
محظور علينا ان نصدق بانّه في اللحظة التي يتم فيها هذا، ستتدبر االمور من تلقاء نفسها وعندها 
سننجو، الفتًا الى ان مبادرة كهذه من شأنها فقط ان تدفع الفلسطينيين الى رفضها، وانتظار مبادرة اخرى 

المغامرة السياسية هي : طالقًا من الفهم بان اسرائيل تعطي فقط، وعليه، فانّي اقترح فريضة الحذران
  .التعويل على ما يمكن ان يحصل، على حد وصفه

من جهة، معظم الشعب في اسرائيل : كما انتقد اراد فكرة الدولتين للشعبين على نحو مبطن فقال
 المسار للتسوية السلمية، بل ان هناك اسرائيليين غير قليلين والحكومات ترى في حل الدولتين للشعبين

ولكن، بحسب اراد، ما . يفعلون باتجاه اقامة دولة فلسطينية ودفع شرعيتها الى االمام، ويتفانون في ذلك
كلما سوقت الشرعية الفلسطينية للدولة، فانّك تقضم من : ال ينتبهون له هو ان هذا االمر يجبي ثمنا ما

 اسرائيل في دوائر معينة، فهم يكسبون الشرعية ونحن نخضع لنزع الشرعية، مشيرا الى انّه لو شرعية
  .كنا واعين لذلك، لعلنا كنا اقل حماسة

وفي سياق كلمته، اضافت الصحيفة، تطرق اراد الى مسالة الهجوم على ايران لتدمير برنامجها النووي، 
عندما يتحدثون اليوم : ا لها، فأثنى على الموقف االمريكي وقالالذي تعتبره الدولة العبرية تهديدا وجودي

عن الخيار العسكري ـ امريكي، اسرائيلي او اي دولة اخرى ـ ال جدال في الجانب القانوني، ولكن 
السؤال الذي ينشأ هو فقط اذا كان هذا مجديا ويحقق نتيجة، ولكن ال يوجد اي شك بالنسبة لشرعية 

وذكر اراد العقيدة التي طورها الرئيس بوش االب، الذي وضع فكرة اتقاء . يرهالعملية، على حد تعب
  .المرض بالوقاية، وذلك النّه ااذا لم نفعل ذلك، فقد يكون األوان قد فات

  30/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  أخطأنا عندما أيدنا انسحاب سورية من لبنان: آيالندالجنرال  .23
حتياط ورئيس مجلس األمن القومي األسبق، غيورا آيالند، أن إسرائيل  الجنرال في اال قال:تل أبيب

وقال . ارتكبت خطأ فادحا عندما أيدت التوجه األوروبي والعالمي بدفع سورية إلى االنسحاب من لبنان
إن سورية كانت عنصر توازن هناك، وكان يجب على إسرائيل أن تبادر إلى مفاوضات سالم معها، 

  .للبنانييدخل فيه العنصر ا
  30/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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   بالقاهرة لبحث صفقة شاليط جلعادعاموس  .24
في أول ظهور علني له بالقاهرة بعد خالفات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي :  إيهاب حسين-القاهرة 

 أمس السابق إيهود أولمرت، زار رئيس الدائرة األمنية والسياسية بالحكومة اإلسرائيلية عاموس جلعاد
القاهرة لساعات معدودة، واجتمع مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، في وقت قالت 

إن المباحثات التي أجراها المسؤول اإلسرائيلي في القاهرة تتعلق بتطورات : فيه مصادر رسمية مصرية
ب الفلسطيني، وفي مقدمتها المواقف في القضايا المشتركة التي تديرها القاهرة أو تتوسط فيها مع الجان

الملف األمني والسياسي لقطاع غزة والخاص بتخفيف الحصار، وهو الدور الرئيس المنوط به عاموس 
في الوقت الراهن، والمتعلق بآليات إدارة المعابر الحدودية سواء على الجانب اإلسرائيلي، وكذلك المعابر 

  .على الجانب المصري، خاصة معبر رفح
ر أن صفقة مبادلة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مع أسرى فلسطينيين كانت أضافت المصاد

على رأس المباحثات بين المسؤولين المصري واإلسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الملف شهد تطوراً على 
  .الساحة اإلسرائيلية خالل األيام الثالثة الماضية تمثل في ضغوط بإسرائيل إلنهاء هذا الملف

  30/6/2010، )قطر(عرب، الدوحة،ال
  

  في حي الشيخ جراح" شبرد" وحدة استيطانية في فندق 20بدء العمل في إقامة ": اآلنالسالم " .25
اليسارية االسرائيلية إن العمل قد بدأ في " السالم اآلن"قالت حركة :  من عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
شيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة وذلك لحساب في حي ال) شبرد( وحدة استيطانية في فندق 20اقامة 

السالم "وقالت  .عراب االستيطان في القدس الشرقية المليونير اليهودي االميركي ايرفينغ موسكوفتش
ورفاقه في اليمين تقرير الحقائق على االرض واالضرار ) الغربية(يواصل رئيس بلدية القدس ": "االن

رئيس البلدية (على رئيس الوزراء نتنياهو ان يصدر اوامره الى "واضافت ، "بالمكانة السياسية السرائيل
  ".بركات بوقف االستيطان في الشيخ جراح فوراً) نير

هي تحد مباشر للرئيس باراك اوباما وجهوده الطالق عملية مفاوضات "واشارت الحركة الى ان الخطة 
الموقع مثار الحديث هو فندق "، "ربيع-اسرائيلي، واسرائيلي -يمكن ان تؤدي الى سالم فلسطيني 

في قلب القدس الشرقية في الشيخ جراح وهو ليس مرتبطاً بأي بناء استيطاني اخر ولكن في حال ) شبرد(
  ".تطبيقه فانه سيعني اقامة مستوطنة جديدة في المنطقة

ستوطنون على ان المخطط االستيطاني هو جزء من سلسلة استيطانية يجري الم" السالم االن"واكدت 
العمل عليها في االشهر واالسابيع االخيرة تشمل اخالء عائالت فلسطينية من حي الشيخ جراح ومن ثم 
الدفع باتجاه اقامة مستوطنة جديدة على انقاض المنازل العربية في المنطقة وايضا تأجير ارض كرم 

ر من المحكمة العليا االستيطانية وهو قرار معلق على قرا) عطيرات كوهانيم(المفتي الى جمعية 
االسرائيلية التي تبحث في التماس من الفلسطينيين اصحاب االرض فضال عن اقرار خطط اقامة مقر 

في "االستيطانية في حي الشيخ جراح بالقرب من المقر العام للشرطة االسرائيلية، وقالت ) امانه(لجمعية 
الل حزام استيطاني وفصل القدس القديمة حال تنفيذ هذه المشاريع فانه سيعني عزل الشيخ جراح من خ

  ".وما يسمى الحوض المقدس
 كان العقار 1980في العام "ونوهت الى ان الموقع كان مقراً لمفتي القدس الحاج امين الحسيني، وقالت 

تحت مسؤولية حارس امالك الغائبين الذي بدوره باع العقار الى المليونير االميركي ايرفينغ 
 اقرت لجنة التراخيص المخطط واصدرت رخص 2009في الثاني من تموز : ت، واضاف"موسكوفتش
 وحدة استيطانية في الموقع ولكن بلدية القدس الغربية دافعت عن اعمال البناء وقالت ردا 20البناء لبناء 
كأي بلدية اخرى في اسرائيل فان بلدية القدس تصدر تصاريح البناء في كافة " "السالم االن"على بيان 

جاء المدينة على اساس االيفاء بالمتطلبات المهنية فقط دون فحص الدين، العرق او الجنس الذي هو ار
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مخالف للقانون، فاذا ما تقدمت شركة بخطة بناء تستوفي المتطلبات المهنية فان على البلدية المصادقة 
رخص البناء في  وتم اصدار 2009لقد تم اقرار الخطة في "، واضافت "عليها بغض النظر عن الدين

  ".شهر اذار
  30/6/2010، األيام، رام اهللا

  
   الجوالني يعترف بإطالق النار على رأسه من مسافة قصيرةالشهيدقاتل  .26

اعترف شرطي من حرس الحدود االسرائيلي بأنه اطلق النار من مسافة قصيرة على ": األيام "-القدس 
خير كان ملقى على االرض ومصاباً بجروح في الشهيد المقدسي زياد الجوالني بهدف قتله رغم ان اال

  .احدى ذراعيه
وقال هذا الشرطي خالل استجوابه في قسم التحقيق مع افراد الشرطة في وزارة العدل االسرائيلية انه قام 

وادعى الجندي القاتل بأنه كان  ".مخرباً ارتكب عملية دهس تخريبية"بذلك ظناً منه بأن الجوالني كان 
 يكون الجوالني يتمنطق بحزام ناسف مما دفعه الى الشعور بان حياته وحياة من حوله يخشى ايضاً أن
وكان الجندي االسرائيلي اطلق النار على الجوالني قبل حوالي اسبوعين بداعي  .معرضة للخطر

  .محاولته دهس جنود
ات الخطيرة وأكد مدير مركز ميزان لحقوق اإلنسان المحامي عبد الرؤوف مواسي أن مثل هذه الخروق

لحقوق اإلنسان التي تقوم بها الشرطة والجيش اإلسرائيلي تشير إلى حجم المفارقة بين االدعاء أن القوات 
اإلسرائيلية هي األكثر أخالقية في العالم وبين الواقع الذي يثبت فظاعة التجاوزات التي تقوم بها 

ء عليها وتتحول هذه الشرطة من متهم إلى الشرطة، حيث تعتدي على األبرياء والعزل ثم تتهمهم باالعتدا
ضحية، مع أن الشواهد صارخة على بطالن هذه االدعاءات وأن الشرطة والجيش هي نفسها المعتدي في 

  .كل مرة، ال تقيم وزناً لإلنسان وكرامته، بل وال حتى لحقه في العيش
  29/6/2010، 48 موقع عرب

  
  48  اإلسالمية في الـ ترخيص مؤسسات تعليمية للحركةيحظراالحتالل  .27

" تغلغل"ما وصفته بأنه ) 6-29(بحثت لجنة برلمانية في الكنيست الصهيوني اليوم الثالثاء : الناصرة
، والدور المتنامي لها وما وصفته 1948الحركة اإلسالمية في المدارس في فلسطين المحتلة عام 

قضية  داني دانون وتسيون فينيان من واقترح مناقشة ال .بالتحريض الذي تمارسه ضد الكيان الصهيوني
إسرائيل "وأليكس ميللر من " كاديما"حزب الليكود، وأوري أورباخ من البيت اليهودي وروحاما بليله من 

  ".بيتنا
وتربي " إرهابية"وشن  فينان وميلر ودنون مقدمو الطلب هجوما الذعا الحركة اإلسالمية ووصفوها بأنها 

داعين ) بحسب مزاعمهم(الصهيوني وتنفيذ عمليات إرهابية ضد الصهاينة، أطفالها على كراهية الكيان 
  .إلى منع دخولها إلى المدارس

 وقال سمحون أن وزير التربية الصهيوني  جدعون ساعر أصدر قراراً داخلياً يمنع منح ترخيص 
أنه منذ اتخاذ وأضاف  ".كراهية الدولة وتخالف القانون"الفتتاح روضة أو بستان لكل جمعية تدعو إلى 

هذا القرار لم تمنح التراخيص لمائة وثالثة جمعيات من الوسط العربي، قسم كبير منها تابع للحركة 
  .اإلسالمية

هذه هجمة  على كل ما هو عربي وإسالمي ويحمل مبالغة كبيرة، وإن كان الحديث :  بدوره قال غنايم
  ، فهناك جهاز تعليم كامل ومدارس كثيرة تابعة عن تأثير أو تغلغل للحركة اإلسالمية، وهذا يزعج البعض
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وقال غنايم إنه ليس سرا أن من اغتال رئيس الوزراء الصهيوني  .لحركات وأحزاب صهيونية ودينية
  .السابق إسحاق رابين ينتمي لتيار ديني يهودي متغلغل في جهاز التعليم

  29/6/2010،المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   وسرقة في الجيش اإلسرائيلي عملية احتيالعنالكشف  .28
كشف محققو الشرطة العسكرية اإلسرائيلية عن قضية خداع وتزوير واحتيال كبيرة في أوساط : حيفا

جيش االحتالل اإلسرائيلي ، تم خاللها اعتقال سبعة ضباط نظاميين من سالح الهندسة يشتبه بخداعهم 
تيالء واختالس ماليين الشواقل من ميزانية الجيش ووزارة الحرب اإلسرائيلية استطاعوا خاللها االس

الوزارة ، إلى جانب اعتقال مقاولين ألعمال بنية تحتية وبناء ، بشبهة قيامهما بخداع الجيش ووزارة 
الحرب واالستيالء على ماليين الشواكل ، اثر تقديمهم بالغات وتقارير كاذبة عن حجم مشاريع ألعمال 

  .نفذت لصالح الجيش
إن المقاولين استخدما أدوات هندسية ثقيلة تعود ملكيتها للجيش ، فيما سجال في التقارير وقالت الشرطة 

وقالت . على أنها تعود إلى ملكيتهم الخاصة وأخذوا أمواال بدل تشغيلها وألزما الجيش بالدفع مرتين
 ، فيما وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إن مجريات التحقيق توضح أن عملية الخداع استمرت عدة سنوات

استمر التحقيق السري لمدة عام ، حيث أعلن عن التحقيق بالتزامن مع عملية اعتقال المشتبهين أمس 
  .األول

  30/6/2010، الدستور، عمان
  

  األقصىالمسجد مخطط إسرائيلي لالستيالء على عشرات المنازل جنوب  .29
بئة والتنظيم في حركة فتح، من  حذر حاتم عبد القادر، مسؤول لجنة القدس بمكتب التع:القدس المحتلة

وكشف عبد القادر النقاب عن  .مخطط إسرائيلي لالستيالء على عشرات البيوت في حي سلوان بالقدس
االستيطانية اليهودية المتطرفة لالستيالء على " إلعاد"وجود مخطط تشارك فيه سلطات االحتالل وجمعية 
  . سلوان جنوب المسجد األقصىعشرات المنازل الفلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة

إن موظفين كبار في بلدية القدس " قوله عبد القادرونقلت وسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية عن 
المتطرفة بإرسال إنذارات وإخطارات إخالء لعدد من " إلعاد"االحتاللية يقومون بالتواطؤ مع جمعية 

المتطرفين اليهود وضعوا مخططاً "وأضاف بأن  ".ينالمنازل في الحي بزعم ملكيتها للمتطرفين المستوطن
هيكلياً على مساحة تبلغ ستة دونمات في منطقة بطن الهوى إلقامة حي استيطاني على منازل المواطنين، 

استمرار الغطاء "وحذر عبد القادر من  ".وأن هذا المخطط وصل إلى مرحلة متقدمة في بلدية االحتالل
، مؤكداً بأن المواطنين المقدسيين سوف "عتداءات المتطرفين اليهودالذي تمنحه شرطة االحتالل ال

يتصدون ألي اعتداء للمستوطنين، محمالً في الوقت ذاته حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة المترتبة على 
  .هذه االعتداءات

  29/6/2010قدس برس، 
  

  نمشروع استيطاني جديد في القدس بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنط .30
" المكبر" كشف التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عن مخطّط استيطاني جديد يستهدف منطقة جبل :الناصرة

بشرقي مدينة القدس المحتلّة، في إطار تعزيز وتكثيف المشاريع االستيطانية داخل المدينة وخارجها، من 
لقناة العاشرة في وأفادت ا .خالل توسيع األحياء اليهودية على حساب أراضي الشعب الفلسطيني

، أن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس االحتاللية، قررت 30/6التلفزيون اإلسرائيلي، اليوم األربعاء 
المصادقة على بناء فندقين كبيرين يحتويان على ألف وأربعمائة غرفة، من المقرر بناؤها في المنطقة 
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بين الجانبين " متنازع عليها"ل المكبر، وهي منطقة اليهودية، وجب" تلبيوت شرق"الواقعة بين مستوطنة 
  .اإلسرائيلي والفلسطيني، بحسب القناة

ويأتي اإلعالن عن هذه المشاريع، بالتزامن مع قرب موعد زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
  .مقبلنتنياهو إلى العاصمة األمريكية واشنطن للقاء الرئيس باراك أوباما المقررة األسبوع ال

  30/6/2010قدس برس، 
  

   مخططات ترحيل واسعة للفلسطينيين في األغوار":مركز القدس" .31
حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان من تسارع وتيرة قرارات الهدم التي : أريحا

أشار و .تصدرها قوات االحتالل في مناطق األغوار، والتي طالت عشرات المواطنين في األيام األخيرة
 عائلة بدوية تلقت بالغات 40 إلى إن ما يزيد على ،29/6مركز القدس في تقرير له يوم الثالثاء 

بالرحيل الفوري عن مناطق الفارسية في الغور الشمالي، رغم إقامة هذه العائالت في هذه المناطق منذ 
ديدية في محافظة كما نوه التقرير إلى قرارات الهدم التي صدرت في  منطقة الح .عشرات السنين

 عائلة كانت تقيم 50 عائلة هي ما تبقى من أصل أكثر من 13طوباس قبل عشرة أيام، والتي استهدفت 
وشدد التقرير على أن هذه اإلجراءات تندرج ضمن مخطط  .في المنطقة على مدار عشرات السنين

ها األصليين، وحتى تتمكن حسب اتفاقيات أوسلو من سكان" ج"التطهير العرقي وإفراغ المناطق المصنفة 
سلطات االحتالل من حشر المواطنين الفلسطينيين في معازل على غرار ما كان قائماً في جنوب إفريقيا 

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لبذل جهد موحد للدفاع عن  .في ظل نظام األبارتايد
إلنسانية الكريمة، والتي تشكل إجراءات و أوامر الترحيل حقوق المواطنين الفلسطينيين في البقاء والحياة ا

  .القسري مصدر تهديد فعلي لها
  29/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   من أطفال غزة مصابون بفقر الدم والتهابات تنفسية52% .32

ال من أطف %52 الطبية الفلسطينية أن اإلغاثةأظهرت دراسة حديثة أعدتها جمعية :  رائد الفي-غزة 
قطاع غزة مصابون بفقر الدم واألنيميا، ونقص شديد في عناصر الفسفور والكالسيوم والزنك، إضافة إلى 

  .انتشار أمراض االلتهاب التنفسي في أوساط األطفال
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة أدى إلى انتشار العمالة بين األطفال، فيما أدت 

جتياح والقصف اإلسرائيلي المستمرة، خاصة في المناطق الحدودية، إلى تدهور عمليات التوغل واال
  .الوضع النفسي لدى أطفال قطاع غزة

 الطبية دراستها في ورشة عمل عقدتها في غزة أمس، وذلك في ختام المرحلة اإلغاثةوعرضت جمعية 
 الجمعية بالتعاون مع مؤسسة األولى من مشروع الدعم النفسي والتغذوي ألطفال قطاع غزة التي نفذتها

إن المشروع يهدف إلى الحد من " الطبية عدنان الوحيدي اإلغاثةأرض اإلنسان اإليطالية، وقال مدير 
 لهذه المشكالت بفعل المشكالت الصحية والنفسية عند أطفال غزة، ألن فئة األطفال هي األكثر تعرضاً

المشروع حقق العديد من النتائج مثل "وأشار إلى أن ، "الفقر والحصار اإلسرائيلي المستمر على القطاع
 تقديم الدعم تحسين الوضع المعيشي لدى فئة رياض األطفال، والحد من مشكلة سوء التغذية، وأيضاً

 4، وأوضح الوحيدي أن نحو "النفسي ألفراد األسر التي يعاني أبناؤها من فقر الدم والتقزم والنحول
  ادت من المشروع، عبر منحهم مقويات الحديد لألطفال الذين يعانون من  آالف أسرة استف6آالف طفل، و
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مشكالت ناتجة عن سوء التغذية، ودعت جمعية أرض اإلنسان اإليطالية في القدس إلى إجراء دراسات 
مسحية واستقصائية لمعالجة الوضع النفسي عند األطفال خاصة في مدينتي رفح وخان يونس جنوب 

  .قطاع غزة
  30/6/2010، الشارقة، الخليج

  
   لتبني انتفاضة سفن كسر حصار قطاع غزةوالمسلميندعوة فلسطينية للبرلمانيين العرب  .33

 دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الثالثاء الدورة االستثنائية، التي يعقدها برلمانيون إسالميون :غزة
ورحبت  .المفروض على قطاع غزةوعرب في دمشق، إلى تبني انتفاضة سفن كسر الحصار اإلسرائيلي 

، داعية إياهم "كسر حصار غزة"اللجنة بالدورة االستثنائية للبرلمانيين العرب واإلسالميين تحت عنوان 
كما دعت اللجنة البرلمانين التخاذ  .إلى تحريك سفن من موانئ إسالمية وعربية بقيادتهم لكسر الحصار

 .حرك العملي على أرض الواقع بالتوازي مع انتفاضة السفنالقرارات الفاعلة لكسر الحصار ودعمها بالت
وشددت اللجنة علي ضرورة تعزيز صمود المحاصرين في غزة عبر إقامة المشروعات المختلفة التي 

كما أكدت  .تستهدف العمال والعاطلين عن العمل والخريجين واألسر الفقيرة ومختلف شرائح المجتمع
بالشروع في إعمار غزة، وفق ما هو متوفر من مستلزمات بناء، وبناء ضرورة اتخاذ البرلمانين قرارا 

  .ما دمرته الحرب اإلسرائيلية إليواء المشردين منذ قرابة العام ونصف العام
  30/6/2010القدس العربي، لندن، 

  
   اإلسرائيلية على هامش القوى العاملة48فلسطينيو  .34

 الحكومات اإلسرائيلية أدت إلى عزل العرب عن سياسة التفرقة والتمييز التي قادتها: فراس خطيب
يوسف جبارين يظهر صورة . المشاركة بالقوى العاملة، بحث جديد أجراه المحاضر في التخنيون د

، وانحدار العرب بنسبة أكبر 48 بين العرب وغيرهم في فلسطين باالتساعخطيرة عن الفجوات اآلخذة 
ى وضع األكاديميين العرب، إذ يتنبأ وفقًا لمعطيات يشتمل عليها ويشدد البحث عل .إلى ما تحت خط الفقر

   ألف أكاديمي عربي عاطل عن العمل 30 بأنَّه خالل خمس سنوات سيكون هناك ما يقارب الـ -
 اإلسرائيلي، إثر االقتصاد مليون، على هامش 1.5يعيش الفلسطينيون في الداخل، البالغ عددهم 

ت تمييزاً وتفرقةً عنصريةً قادتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، منذ خصوصيتهم كمجموعة قومية واجه
هذه السياسات التي راكمتها السنوات أدت في نهاية . دافيد بن غوريون وصوالً إلى بنيامين نتنياهو

  .بين المجتمعين العربي واليهودي) وآخذه باإلتساع(المطاف إلى تهميشهم وخلق فجوات واسعة 
 إلى أسباب عديدة، أهمها عزل فلسطينيي 48الفجوات وفق تقرير نشر على موقع عرب وتعود هذه 

 في المبادرات االنفتاح، فعلى الرغم من مالمح االقتصاديالداخل عن القوى العاملة وعن المشهد 
ال تزال  إال أن نسبة العرب في القوى العاملة في البالد االقتصاديةاإلقتصادية الذاتية في بعض المجاالت 

  . النسبة األدنى إذ ما قورنت بمجموعات أخرى
قدمه في مؤتمر قيسارية المنعقد الذي إن تعزيز هذه الحقيقة، هي أول ما يظهر من بحث جبارين، 

إن المشاركة المتدنية للعرب في :  يضم عشرة خبراء، يقولجبارين الذي قاد طاقماً.  في الناصرةمؤخراً
". منخفضة على النطاق المحلي فحسب، بل أنَّها من أدنى النسب على نطاق العالمسوق العمل، ال تعتبر 

قد تكون انعكاسات بعيدة المدى على عالقة األقلية العربية بالدولة "ويرى جبارين أن لهذه الحالة 
  .  اإلسرائيلي ككلاالقتصاد، وال ينفي أن تؤثر هذه الحال على "ومؤسساتها

 صفحة من القطع المتوسط، يعرض صورة سوداء عن وضع 41متد على إن ملخص التقرير الم
" اليأس"األكاديمي العربي، وصورة حالكة السواد عن وضع األكاديمية العربية التي وصلت إلى حد من 

 جامعي عربي ال يتمتعون 13,500ففي المجتمع العربي في الداخل ثمةّ ما يقارب الـ . في هذا الصدد
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 10 أن ، يتبين أيضا2008ً لدائرة اإلحصاء المركزية للعام االجتماعي االستطالع إلى بوظيفة، واستنادا
 من الحصول 9آالف من األكاديميين العرب غير الموظفين من النساء ، من بينهن آالف أكاديمية يئسن 

لتجاهل  سياسة اإتباعفي حال مواصلة الحكومة اإلسرائيلية "ويرى جبارين أن  .على وظيفة تذكر
 أكاديمي عربي عاطل عن العمل 30,000والتعامل غير الجدي مع المواطنين العرب سيكون هناك 

لو أن هناك مساواةً بين العاملين العرب : "ويؤكد على ما جاء في التقرير بقوله". خالل خمس سنوات
جال العرب الموظفين واليهود من حيث الفروع التشغيلية ومستويات الدخل، لكان المردود المتحقق للر

ولو تحققت المساواة فعالً بين " مما هو عليه الوضع حالياً% 36 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 37بلغ 
 مليار شيكل، 28النساء العربيات واليهوديات، لكان مجموع األجر للقوى العاملة النسائية العربية قد بلغ 

  " مقارنة بالوضع القائم اليوم%) 300(مليار شيكل  21 مليارات شيكل اليوم، أي ارتفاع قدره 7مقابل 
ينوه معدو البحث أن هناك تقدما ملحوظًا قد طرأ على مجال التعليم عند المواطنين العرب ، حيث 

 وخصوصا بما يتعلق بمتوسط سنوات 2007 و1961ازدادت نسبة المتعلمين بشكل كبير بين عامي 
 أضعاف مقارنة 9 سنة، أي ارتفاع بـ 11.3 سنة إلى 1.2ة من الدراسة، وارتفع معدل سنوات الدراس

 ومع ذلك ال تزال هناك فجوات في مجال التعليم بين المواطنين العرب واليهود، ال سيما ،1961بالعام 
ولعل النقطة األساس تكمن في أن الزيادة التي طرأت على مجال . في مجال االستثمارات الحكومية

  .بير المناسب في مجال التوظيف، وهو أمر غير مسبوق في االقتصاد العالميالتعليم لم تجد التع
تعتبر نسبة مشاركة النساء العربيات في القوى العاملة من أدنى النسب في العالم، إذ تبلغ هذه النسبة و

إن هذه المعطيات تبدو متناقضة مع ما تحاول %. 57، فيما تبلغ عند النساء اليهوديات %21نحو 
، تضم "ليبرالياً"  وتقود اقتصاداً"منفتحة" و"حضارية"، فالدولة التي تعتبر نفسها  تصويره دولياً"ائيلإسر"

الديمقراطية الوحيدة في الشرق "في داخلها معطيات خطيرة، إذ أن نسبة النساء العربيات العامالت في 
، كما أشار " العالم العربيأدنى النسب في العالم وهي أدنى من النسبة المتوسطة في" هي من "األوسط

كونها أدنى بكثير من النسبة المتوسطة في دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي "البحث منوها إلى 
OCED .ًالتي انضمت إليها إسرائيل مؤخرا"   .  

إذ بلغت نسبة مشاركة . ويشير جبارين إلى أن الرجال والنساء من العرب شديدو التوق للخروج للعمل
، وهي نسبة أعلى من نسبة الرجال 2008في العام % 62.4الرجال العرب في القوى العاملة حوالي 

من النساء العربيات غير الموظفات على استعداد % 43وقد توصل إلى أن %. 61.5اليهود والتي بلغت 
مل بنسبة النساء والنتيجة هي أنه لو تم جمع نسبة االستعداد للع. لدخول دائرة العمل حاال، لو تيسر ذلك

، ستكون نسبة النساء العربيات المشاركات في القوى %)21نحو (المشاركات فعال في القوى العاملة 
  .العاملة مماثلة لنسبة اليهوديات المشاركات بها

اقتصادين "يلخص جبارين بحثه بأن حال التمييز التي اتبعتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة خلقت و
 بخطى يهودي متطور ومتقدم يمضي قدماً„إلى أن أحدهما،  ، حيث يشير" نفس المجالمختلفين في

 إلى أن هذه ، مشيراً"رشيقة، بينما اآلخر عربي متخلف في أعقاب من التمييز المؤسساتي الممنهج
ت مستويات الفقر عالية بين المواطنين العرب والفجوا"السياسات المجحفة بحق فلسطينيي الداخل جعلت 

  ."الكبيرة القائمة بين اليهود والعرب والغربة التي يشعر بها المواطنون العرب نحو الدولة ومؤسساتها
  26/6/2010، 48موقع عرب 

  
  القدسهدم مبنى في يجرف أراض ووي رفح في في الضفة ويتوغل افلسطيني 11االحتالل يعتقل  .35

 مساء االثنين حملة اعتقاالت ومداهمات رائيلياإلس شنَّت قوات االحتالل :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 
  . في الضفة الغربية فلسطينياً مواطنا11ًطالت 
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، غرفة زراعية في الجهة الشرقية أمسوفي القدس المحتلة هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل، ظهر 
ت بتجريف أراضٍ من بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، كما هدمت بركسات وحظيرة خيٍل، وقام

  . لتغيير معالم المدينة"وطنية"تعود لسكان البلدة لصالح إنشاء حدائق تلمودية 
 في حي النهضة شرق محافظة رفح جنوب قطاع أمسوفي غزة توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية 
أربع وأفادت مصادر محلية أن خمس جرافات ترافقها  .غزة، وسط إطالق نار متقطع باتجاه المزارعين

 . متر بأراضي المواطنين، انطالقًا من بوابة المطبق على الشريط الحدودي200دبابات توغلت لمسافة 
وأشارت ذات المصادر إلى أن اآلليات المتوغلة شرعت في أعمال تجريف وتمشيط، وتحركت باتجاه 

  .معبر صوفا
  30/6/2010الرأي، عمان، 

  
  "إسرائيل"رك فوري لوقف جرائم تطالب المجتمع الدولي بتح" الضمير"مؤسسة  .36

لحقوق اإلنسان في فلسطين أمس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري " الضمير"طالبت مؤسسة : قنا-غزة
ودعت المؤسسة في بيان لها . لوقف الجرائم اإلسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة

، 1949 سنةاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لالمجتمع الدولي ال سيما الدول األطراف السامية المتع
وأدانت .  بوصفها دولة احتالل من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع"إسرائيل"بالضغط على 

وأعربت عن قلقها البالغ جراء هذه .. المؤسسة بشدة التصعيد الحربي اإلسرائيلي المتجدد ضد قطاع غزة
 من الضحايا، خاصة مع بقاء مؤشرات منح المجتمع الدولي لدولة التصعيد، الذي ينذر بسقوط المزيد

  . االحتالل اإلسرائيلي الحصانة التي تسمح لها بالتصرف كدولة فوق القانون
  30/6/2010الشرق، الدوحة، 

  
  لألردن فلسطين يختتم زيارته أطفالوفد  .37

 وجرحى فلسطين في سجون  شهداءأبناء فلسطين أطفال اختتم وفد : عمر عربيات،بترا وكالة –عمان 
وقال أمين عام .  الهاشميةاألردنية بدعوة من الهيئة الخيرية األردن إلى الثالثاء زيارة أمساالحتالل 

 مرافقين في 4 إلى باإلضافة طفال 28انه تم استضافة ) بترا(ـالهيئة احمد العميان في تصريح ل
 الضفة الغربية مع قافلة إلى أمس عاد الاألطف وفد أنوأضاف  .محافظات جرش، السلط، مادبا، معان

  . غزةإلىمساعدات 
  30/6/2010الرأي، عمان، 

  
  فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات الخمس المقبلةمن ن للو يقين واإلسرائيليينثلثا الفلسطيني .38

، .)ب.ف.أ( ، ونقالً عن وكالتيرام اهللاوالقدس المحتلة،  من 30/6/2010الحياة، لندن، نشرت 
 الثلثين في الطرفين تعتقد أن أظهر واإلسرائيلي للرأي العام الفلسطيني اً مشتركاًاستطالع، أن رويترزو
ستطالع الذي االظهر  وأ. منعدمةأو دولة فلسطينية في السنوات الخمس المقبلة ضئيلة إقامة فرصة أن

وث السياسية والمسيحية في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم في أجراه المركز الفلسطيني للبح
، وجود ارتفاع في تأييد اقتراحات الرئيس 16/6/2010 و6الجامعة العبرية في الفترة الواقعة ما بين 

 بيل كلينتون ومبادرة جنيف للسالم بين جمهور الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي وصل األسبق األميركي
 دولة فلسطينية إقامة فرصة أن تعتقد أنهالكن غالبية من الثلثين في الطرفين قالت .  النصفيحوال إلى

  . منعدمةأوفي السنوات الخمس المقبلة ضئيلة 
 التغير كان أكبر وأكثر ثباتاً بين الفلسطينيين الذين ينقسمون اليوم إلى قسمين أنوبين االستطالع 

  . يعارضون%49 يؤيدونها و%49 أناالقتراحات، موضحاً متساويين في التأييد والمعارضة لهذه 
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 هذا التأييد يمثل ازدياداً أن خليل الشقاقي، المشرف على االستطالع في الجانب الفلسطيني، .وقال د
  .2009 نقطة مئوية مقارنة بعام 11بنسبة 

فيما يعارضها  من اإلسرائيليين يؤيدون اقتراحات كلينتون ومبادرة جنيف، %52 أنوبين االستطالع 
37%.  

وعلى رغم االزدياد في نسبة االستعداد لقبول حلول وسط بين جمهور الطرفين، فإن التشاؤم تجاه فرص 
 يعتقدون أن فرص قيام أنهم قال ثلثا الجمهور الفلسطيني واإلسرائيلي إذاالتوصل لتسوية تبقى عالية، 

  .س المقبلة منعدمة أو ضئيلةدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خالل السنوات الخم
 يعارضون منع %60 يؤيدون مقاطعة منتجات المستوطنات، ولكن أنهم من الفلسطينيين %72وقال 

  .العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات
  .ويعتقد نصف اإلسرائيليين أن المقاطعة لن يكون لها تأثير

 %44ن أشار الى أستطالع ، أن اال.)ب.ف.ا(  نقالً عن وكالة30/6/2010الدستور، عمان، وأضافت 
 بأنهايعتقدون % 8 مقاطعة المنتجات تضر بالمفاوضات غير المباشرة، مقابل أنمن الفلسطينيين يعتقدون 

  .تفيدها
% 50أن إلى ستطالع أشار  أن اال)آي.بي.يو(نقالً عن وكالة  30/6/2010الخليج، الشارقة، وجاء في 

ن منظمي أسطول الحرية يتحملون مسؤولية النتائج التي أسفر عنها عدوان من اإلسرائيليين يعتقدون أ
% 28أمس أن " جيروزالم بوست"وذكرت صحيفة  .قوات الكوماندوس اإلسرائيلي على أسطول الحرية

فقط من اإلسرائيليين الذين تم استطالعهم حملوا القيادة السياسية مسؤولية اتخاذ قرار السيطرة على 
  .ائج التي تمخضت عن ذلكاألسطول والنت

من الفلسطينيين يرون أنهم كانوا الجهة التي استفادت من هذه % 63وأشار االستطالع أيضاً إلى أن 
  .الحادثة

  
  ونروا في الضفة الغربية يقلق الفلسطينييناألتراجع خدمات  .39

مات في ونروا قلق ومخاوف سكان المخياألأثارت الخطط الجديدة لوكالة : عوض الرجوب -الخليل 
  .الضفة الغربية، ويجمع كثيرون على أن خدمات الوكالة ومساعداتها تراجعت بشكل حاد

" المال مقابل العمل"ونروا عن برامجها الجديدة وتقول إنها تستهدف الالجئين بعدة برامج بينها األوتدافع 
  .ؤولون فلسطينيونوبرنامج مساعدة األسر الفقيرة بطرود غذائية كل ثالثة أشهر، وهو ما انتقده مس

ونروا بتنفيذ برنامج دولي األ إلى اتهام ، في حديثه للجزيرة نت،وذهب مسؤول في  إحدى اللجان الشعبية
  .يهدف إلى الحديث عن محاولة إلنهاء ملف الالجئين وإنهاء وجود المخيمات

أحمد حنون إن تراجع ) الضفة الغربية(ويقول المدير العام لدائرة شؤون الالجئين بالمحافظات الشمالية 
 .ونروا يعود إلى أسباب تتعلق بميزانيتها وأخرى تتعلق بإعادة الهيكلة والتغيير في برامجهااألخدمات 

حالة الفقر والبطالة عالية في المخيمات، فيما مجموع الحصص الموزعة من المواد "وحسب حنون فإن 
رفع قيمة وكم "جزيرة نت على أن المطلوب هو في حديثه للالحنون وشدد  ".العينية أقل كثيرا من الحاجة

المساعدات للمخيمات، وصياغة برنامج يوافق بين الدفعات النقدية وإعطاء األسر مساعدة عينية ومواد 
وأوضح أن  ".غذائية، ودعم موازنة الوكالة وتطوير برامجها، وسياسة جديدة تراعي احتياجات الالجئين

خاصة أن متوسط أفراد األسر "ل ثالثة أشهر غير كافية على اإلطالق، الطرود الغذائية المقدمة لألسر ك
والقاضي بتشغيل الالجئ مرة واحدة لمدة " المال مقابل العمل"، وأضاف أن برنامج "الفلسطينية ستة أفراد

  .ثالثة أشهر غير كاف أيضا
لجان الشعبية رفضت من جهته قال عضو اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم الفوار، جنوب الخليل إن ال

ألنه ال يلبي أدنى احتياجات ومتطلبات الالجئين الفقراء وال ينصف "ألونروا من البداية، لالبرنامج الجديد 
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وأضاف عبد الناصر شوابكة، أن نسبة الفقر بين الالجئين في المخيمات تزيد على  ".األسر المحتاجة
مما " نسمة 8000يم الفوار الذي يسكنه نحو ، وأشار إلى أن ثمانية طرود غذائية فقط وصلت مخ80%

ال يمكنه توفير أدنى " المال مقابل العمل"وقال إن برامج  ".يدلل على وجود سياسة إلنهاء ملف المخيمات
سياسة عالمية "احتياجات أي أسرة في ظل ارتفاع األسعار وزيادة أعباء الحياة، ووصف ما يجري بأنه 

  ". إنهاء قضية المخيمات وقضية الالجئينتحاك ضد الشعب الفلسطيني، بهدف
  ألف عائلة مؤهلة للحصول على المساعدات ألنها تعاني من نقص في 33ونروا إن األمن جهتها تقول 

  .الغذاء أو قد ال تستجيب للحد األدنى من متطلباتها من مأكل
نت نسخة منه إن برنامج وتقول الناطقة اإلعالمية باسم الوكالة إيلونا قسيسية في بيان تلقت الجزيرة 

 ألف فرصة عمل 20أهم وسيلة لدعم العائالت الفقيرة، حيث يتم من خالله خلق " المال مقابل العمل"
أما المساعدات الغذائية، تضيف قسيسية، فهي مقتصرة على  . دوالر كل ثالثة أشهر420 مقابل شهرياً

حيث تحصل " المال مقابل العمل"ة في برنامج السكان المقيمين داخل المخيم والذين ال يستطيعون المشارك
  . دوالر كل ثالثة أشهر121ومساعدة نقدية بما مجموعه ) طردين(العائالت على مساعدات غذائية 

  29/6/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  مئات المرضى مهددون في قطاع غزة جراء أزمة الكهرباء .40
اقتراب وقوع كارثة صحية تجتاح حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من :  ميسرة شعبان-غزة 

مستشفيات القطاع وذلك نتيجة االستمرار في انقطاع التيار الكهربائي، موضحة أن مستشفيات قطاع غزة 
 ساعة يوميا، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من 16تعاني من نقص حاد نتيجة انقطاع التيار مدة تتراوح 

  .لمتوقع توقف عشرات األجهزة الطبية خالل األيام المقبلةاستهالك الوقود الذي بدأ بالنفاد، وبالتالي من ا
لقد وصل عدد الذين توفوا وهم لديهم تحويالت "وأكد الطبيب حسن عاشور مدير مجمع الشفاء الطبي 

 مريض، فمن بداية الحصار حتى اآلن يموت كل يوم 400للسفر للعالج إلى الخارج إلى أكثر من 
أننا لو تكلمنا عن القدرة التشخيصية "، موضحا "ا إليه الحصارمريض وهذا هو المعدل الذي أوصلن

لمرضى قطاع غزة ألدركنا أن جهاز الرنين المغناطيسي في قطاع غزة معطل منذ ما يقارب من سنة 
 اآلن، وقد عمل ما يقارب شهرين ثم تعطل مرة أخرى بسبب أثر الحصار وخاصة اإلصالحوهو قيد 

  ".ي بشكل متواصل ومتقطعنتيجة انقطاع التيار الكهربائ
  30/6/2010، بيروت، المستقبل

  
  االحتالل يصادر أجهزة طبية تبرعت بها النرويج للمشافي الفلسطينية .41

 كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة أجهزة :الناصرة
زة، تبرعت بها مؤسسة تنموية نرويجية طبية كانت في طريقها إلى مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غ

 العبرية نقالً عن "هآرتس"وبحسب ما أفادت به النسخة اإللكترونية لصحيفة . لمساندة الشعب الفلسطيني
مصادر أمنية إسرائيلية؛ فإنه تم مصادرة سبعة أجهزة أوكسجين طبية، مدعية أن المولدات المرفقة مع 

وأوضحت الصحيفة أن سلطات االحتالل صادرت األجهزة، . األجهزة قد تستخدم ألهداف غير الطبية
بزعم القلق من استخدامها ألغراض عسكرية، بالرغم من أن ستة منها لمستشفيات الضفة وواحد فقط 

  .كان موجها للمستشفى األوروبي في مدينة غزة
  30/6/2010قدس برس، 
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  في قطاع غزة" السيارات التراثية"افتتاح معرض  .42
واصطفت  ".للسيارات التراثية" المعرض الفلسطيني األول 29/6في قطاع غزة يوم الثالثاء  افتتح :غزة

 أيام بالقرب من ساحة الكتيبة تتوسطها طائرة 3عشرات المركبات القديمة في المعرض الذي يستمر 
ض وهذا المعر. 1936وتعود أقدم السيارات المعروضة إلى العام  .قديمة للرئيس الراحل ياسر عرفات

  .نظمته بلدية غزة ووزارة المواصالت و تجمع مقتني المركبات القديمة
ويهدف منظمو المعرض إلى لفت انتباه العالم إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة، ال يزال ينبض بالحياة 

  .رغم استمرار الحصار اإلسرائيلي المشدد منذ أربع أعوام
ش حفل االفتتاح المؤرخين الفلسطينيين والمهتمين ودعا رئيس بلدية غزة رفيق مكي في كلمة على هام

 .إلى تسجيل األحداث التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني للحفاظ على تراثنا للمستقبل واألجيال القادمة
إن البلدية تعنى بالتراث والتاريخ الفلسطيني جنباً إلى جنب مع حرصها على تقديم خدماتها "وقال مكي 
 إلى أن جميع المراكز والمؤسسات الثقافية التابعة للبلدية مسخرة لخدمة الثقافة والتراث ، الفتاً"للمواطنين
  .الفلسطيني
  29/6/2010قدس برس،     

  
   بالسعي لتخريب جهود بالده لبناء مفاعل نووي لألغراض السلمية"إسرائيل"العاهل األردني يتهم  .43

ي إسرائيل بالسعي لتخريب جهود بالده لبناء مفاعل        اتهم الملك األردني عبد اهللا الثان     : عمان-محمد النجار 
  .نووي لألغراض السلمية

وقال ملك األردن في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال األميركية في وقت سابق من هذا الشهر                
  .إن تل أبيب سعت لثني فرنسا وكوريا الجنوبية عن التعاون مع بالده لتنفيذ برنامجها النووي

 عاما على توقيع معاهدة سالم      16لثاني بين تدخل إسرائيل وتدهور عالقاتها بالمملكة بعد         وربط عبد اهللا ا   
  .بينهما

إسرائيل ودوال أخرى تخشى تحول األردن إلى قوة اقتصادية أكثر من خشيتها مـن إنتـاج                "واعتبر أن   
  ".الطاقة النووية

ردنية الدكتور نبيل الشريف فقد اكتفـى  أما وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم الناطق باسم الحكومة األ 
تكتفي بما ورد على لسان جاللة الملك وال يوجد لها          "في رده على أسئلة الجزيرة نت بالقول إن الحكومة          

  ".ما تضيفه على هذه التصريحات الوافية
ـ                امج ورغم النفي الرسمي اإلسرائيلي الذي أوردته وسائل إعالم إسرائيلية لسعي تل أبيب إلعاقـة البرن

النووي األردني، تحدث وزير العدل اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين عن جهود حكومته إلعاقة البرنـامج               
  .األردني

وأضاف أن الملك عبد اهللا الثاني غاضب لشعوره بأن رفض الواليات المتحدة توقيع اتفاق تعاون نـووي                 
  ".ائيليةنابع من ضغوط إسر"يمكن األردن من تخصيب اليورانيوم على أراضيه 

من مصادر الطاقة باالستفادة مـن مخزونـه مـن          % 95وقال إن األردن يسعى لتجاوز عبء استيراد        
 11 ألف طن من ركائز اليورانيوم في أراضيه وضـعته فـي المركـز      65اليورانيوم بعد أن عثر على      

  .عالميا ضمن أكبر مستودعات اليورانيوم
إسرائيل لنفسها بهدوء ومن دون أي مواجهة علنية فـي          لعدو جديد أوجدته    "واعتبر أن األردن سيتحول     

  ".المنطقة
 إلى أن عمان أوضـحت لواشـنطن   -الذي تحدث للجزيرة نت مشترطا عدم ذكر اسمه -وأشار المصدر   

أنها ال تستطيع تخصيب اليورانيوم في المرحلة الحالية وأنها وقعت اتفاقات للحصول عليه مـن فرنـسا،    
  ".اق يحظر عليها إلى األبد تخصيب اليورانيوملكنها ال تريد توقيع اتف"
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التخصيب حق لنا بموجب معاهدة منع االنتشار النووي، كما أنه حق لألجيال القادمة ال نـستطيع                "وتابع  
  ".التنازل عنه

وتحدث المصدر المسؤول عن أن األردن سيمضي في برنامجه النووي بعد أن وقع اتفاقات تعاون نووي                
  ".وسيوقع هذا العام اتفاقات مع إيطاليا واليابان ورومانيا والتشيك " دول في العالم8مع 

  30/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   يعود الى عمان بعد أن رفضت مصر السماح له بالدخول الى غزة األردنيالوفد النقابي .44
الـسلطات   عاد الوفد النقابي في وقت متأخر من مساء أمس بعد أن رفـضت               : طارق الحميدي  –عمان  

  .المصرية السماح له بالدخول عبر معبر رفح
وكان الوفد  قضى خمسة أيام على الحدود الفاصلة بين مصر وغزة  بعد أن منعته السلطات المـصرية                   

  .من الدخول إلى غزة وطالبته بالدخول عبر معبر العوجة الذي تسيطر علية القوات االسرائيلية
نقيب االطباء أحمد العرموطى في وقت سابق رسالة إلى رئـيس           ووجه رئيس الوفد رئيس مجلس النقباء       

  .الوزراء المصرى أحمد نظيف ناشده فيها السماح للوفد بدخول غزة
صحفين غادر عمان  للوقـوف إلـى جانـب الـشعب            )3(نقابيا و ) 11(وكان الوفد االردني المكون من      

االردني وتقديم الدعم المعنوي لألشـقاء      الفلسطيني والتعبير عن وحدة الشعبين ووقوف كافة أبناء الشعب          
  .المحاصرين في غزة

ولم يحمل الوفد معه أية مساعدات أومواد إغاثية أو إنسانية إال أن زيارته جـاءت للمـؤازرة المعنويـة                   
التي تعتزم النقابات تسييرها إلى قطـاع غـزة مطلـع           » 1انصار«باالضافة إلى أنها تسبق اطالق قافلة       

  .الشهر القادم
  30/6/2010، ي، عمانالرأ

  
  ردن فلسطين يختتم زيارته لأل شهداءوفد اطفال .45

  اختتم وفد اطفال فلسطين ابناء شهداء وجرحى فلسطين في سـجون االحـتالل               :  عمر عربيات   -بترا  
  .امس الثالثاء زيارة الى االردن بدعوة من الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية

 4 طفـال باالضـافة الـى        28انه تم استضافة    ) بترا( في تصريح ل   وقال أمين عام الهيئة احمد العميان     
  .مرافقين في محافظات جرش، السلط، مادبا، معان

  .وأضاف ان وفد االطفال عاد امس الى الضفة الغربية مع قافلة مساعدات الى غزة
عدة واعرب رئيس الوفد ظافر النوباني عن تقديره العميق لما يبذله االردن من جهود مـن اجـل مـسا                  

  .الشعب الفلسطيني والتخفيف من آالمه
وأكد ان األطفال حظوا برعاية فائقة منذ وصولهم الى االردن، مشيرا الى الدعم والرعاية اللذين تحظـى                 

  .بهما القضية الفلسطينية من االردن خصوصا الجانب االنساني
ـ             ا المؤسـسات الخيريـة     وأضاف النوباني ان األطفال قضوا عشرة ايام في ربوع االردن زاروا خالله

واألهلية حيث كانت فرصة للتخفيف من معاناتهم من ظلم االحتالل والحـصار بعيـدا عـن التـوترات                  
  .واساليب القهر

يشار الى ان االردن البلد العربي الوحيد الذي بادر الى استضافة أطفال من فلسطين الذين يعـانون مـن                   
  .ضنك العيش والحصار

  30/6/2010، الرأي، عمان
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  على الدولة واجبات حيال الفلسطينيين ولها عليهم حقوق: الحريري .46
حضرت قضية الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين عنواناً بارزاً أمس، حيث رعـى رئـيس مجلـس                

العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية، انجـازات، رؤيـة    "الوزراء سعد الحريري في السرايا لقاء تحت عنوان 
ا اللقاء قدم الرئيس الحريري مقاربة تقوم على معادلة الحقـوق والواجبـات، حقـوق         وفي هذ ". ومستقبل

  .الدولة وواجباتها، وحقوق الفلسطينيين وواجباتهم
لبنان لن يتهرب من الواجبات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين التي يجب          "فقد أوضح الرئيس الحريري أن      

ال مكـان فـي   "، ولفت إلـى أن  "تأويل أو التباسأن تكون واضحة وضوح الشمس، وغير خاضعة ألي        
واجبات لبنان تجاه اإلخوة الفلسطينيين ألي نافذة يمكن أن تطل على التوطين أو أي إجراء يناقض حـق                  

  ".العودة وينزع عنهم هوية فلسطين
وشدد على أن من حق لبنان على أشقائه والفلسطينيين المقيمين على أرضه بشكل خـاص، أن يـدركوا                  

ة االستقرار في لبنان لقضيتهم، وأن أي شكل من أشكال الفوضى لن يجعلنا نتقدم شبراً واحـداً فـي                  أهمي
  ".اتجاه فلسطين
موضوع الحقوق غير خاضع للجدل أو النقاش، ولبنان لن يتخلى عـن التزامـه القـومي                "ولفت إلى أن    

 وحقه في تقرير مصيره بكـل  واإلنساني بحق الشعب الفلسطيني بالعودة وبدولة مستقلة عاصمتها القدس،     
الوسائل التي تقرها المواثيق الدولية وحقوق اإلنسان، أما واجبات لبنان تجاه إخوانه الفلسطينيين المقيمين              
على أرضه فمسألة يجب أن تخرج من التجاذب وال تتحول إلى نقطة خالفية بـين اللبنـانيين، أو بـين                    

  ".اللبنانيين والفلسطينيين
 ال بـد    وذه المسألة ليست بين لبنان والفلسطينيين، فجميعنا هنا نقف في جانب واحـد،              ه"وأشار إلى أن    

  ".للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية القيام بها تجاه األخوة الفلسطينيين
  30/6/2010، المستقبل، بيروت

  
  خيط رفيع بين التوطين وحقوق الفلسطينيين: كراميالرئيس اللبناني السابق عمر  .47

 خالل استقباله في منزله في بيروت امس النائب تمام سالم يرافقـه             ، عمر كرامي   السابق لرئيسأعرب ا 
". تعليق المشانق لكل العمالء الذين يتجسسون لمـصلحة اسـرائيل         " عن تأييده    ،المحامي صائب مطرجي  

ن يأخـذ   ا"، لكنه جزم بـضرورة      "وجود خيط رفيع بين التوطين والحقوق المدنية للفلسطينيين       "ولفت الى   
، "السجال حول التنقيب عن النفط حـرك الحكومـة لوضـع القـانون           "واعتبر ان   ". الفلسطينيون حقوقهم 

  .مستبعدا قيام اسرائيل بحرب جديدة على لبنان
نحن نتمسك بالعودة وبحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، ولكن في         : "وعن الحقوق المدنية للفلسطينيين، قال    

ون التعاطي والتعامل مع هذا الشعب انسانياً وعلى اعلى مـستوى لكـي             الوقت نفسه نحرص على ان يك     
فنحن في لبنان تحملنا الكثير في هذا السبيل كما لم          . يشعر هذا الشعب انه جزء ال يتجزأ من امته العربية         

  ".تتحمل دولة عربية اخرى
ن القصة دقيقة جـدا     ال شك ا  . وتحدثنا في هذا الموضوع   " حماس"التقيت وفدا من حركة     : "، قال وأضاف

ويلزمها درس وليس تسرعا ألن هناك موضوع التوطين، فهناك خيط رفيع يربط بين االثنين، لذلك يجب                
ان يأخذ الفلسطينيون حقوقهم وال يجوز ان يبقوا على الشكل الذي يعيشون به، فـنحن وايـاهم ال نقبـل                    

لنواب ان يأخذ وقته في دراسة هـذا        من هنا ان الرفض بالمطلق ال يجوز، لذلك على مجلس ا          . بالتوطين
  ".الموضوع العطائهم حقوقهم االنسانية

  30/6/2010، المستقبل، بيروت
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 تقوم القيامة بسبب إسرائيلي أسير فيما ال أحد يتحرك من أجل شعب مخطوف بكامله" :بري .48
لـس الـشعب    رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خالل استقباله رئيس مج          إستغرب: القاهرة، بيروت 

أسير، " إسرائيلي"أن تقوم القيامة بسبب     "السوري محمود االبرش في مقر إقامته بعد وصوله إلى دمشق،           
أن قضية غزة هي قضية أساسية ومفصلية،       "، مؤكداً   "فيما ال أحد يتحرك من أجل شعب مخطوف بكامله        

  " .لوجزء من قضايا العرب الكبرى، وسوريا حصن العروبة، وكانت قلعة وال تزا
  30/6/2010، الخليج، الشارقة

  
   حق التملك في لبنانال نستطيع منح الفلسطينيين: عون .49

لبنان ال يتحمل وحـده     «النائب اللبناني ميشال عون أن      » التغيير واالصالح « اعتبر رئيس تكتل     :بيروت
. »عربـي مسألة تحسين اوضاع الفلسطينيين بل هناك مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي والمجتمـع ال             

ال نستطيع أن نمنحهم حق التملك ألن الـشبان         «: وقال عون بعد ترؤسه اجتماعاً لتكتله أمس في الرابية        
اللبنانيين أصالً غير قادرين على تملك شقة فكيف باألحرى قطعة أرض، وألننا أيضاً نريد أن نحد مـن                  

ين أوضاعهم ونحن ال نتـأخر،      للفلسطينيين حق في تحس   . التملك على االرض اللبنانية وتجارة االراضي     
  .»لكن هناك أراضي في المخيمات يمكن انشاء مبان مرتفعة عليها على طريق نهر البارد

كيف يطرح مشروع لتملك الفلسطينيين على كل األراضي اللبنانية، بينما قامت القيامة            «واستغرب عون   
  . » بهدف الحفاظ على اآلثارحين تقدمت بشكوى الى مشروع شورى الدولة لتوسعة مخيم نهر البارد

  30/6/2010، الحياة، لندن
  

   على شبكة االتصاالت اللبنانية"إسرائيل"نائب لحزب اهللا يؤكد سيطرة " .50
 أعلن النائب حسن فضل اهللا المنتمي إلى حزب اهللا اللبناني الشيعي الثالثاء أن التحقيقات األولية                -بيروت

ي تم توقيفه أخيرا، أظهرت أن إسرائيل تمكنت، بفضل هذا          التي أجريت مع فني في شركة للهاتف الخليو       
 التحكم والسيطرة فنيـا علـى شـبكة    والجاسوس الخطير، من السيطرة على شبكة االتصاالت في لبنان       

  ..االتصاالت والحق ضررا باالمن الوطني واالمن اللبناني وقطاع االتصاالت
 عاما يزود العدو بمعلومات خطيـرة       14 مدى   ، وعلى 1996نحن أمام عميل يعمل منذ      : وقال فضل اهللا  

  .عن األمن اللبناني واالتصاالت
وأشار إلى أن العدو وإلى اآلن وبعد اعتقال هذا الجاسوس الخطير ال يزال يستفيد من المعطيـات ومـن                   

  .األجهزة التي زرعها في شبكة االتصاالت
  30/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   تحديد موقع المتصلتسهلمج اعترف بزرع برجاسوس الخلوي ي .51

 كشفت التحقيقات التي تجريها مديرية االستخبارات في الجيش اللبناني معلومـات            :بيروت - سعد الياس 
.  عامـاً  14ق المشتبه بتعامله مع العدو االسرائيلي منـذ         . خطيرة حول طبيعة عمل الموقوف لديها ش      

يترأس وحدة فرعية   ' ألفا' شركة الهاتف الخلوي     وذكرت المعلومات االمنية أن المشتبه به الذي يعمل في        
)SUB UNIT (   تتبع لقسم هندسة الشبكة في الشركة، وهي الوظيفة التي تمكّنه من االطالع علـى كـل

بيانات الهاتف الخلوي، وعلى كل المعلومات المتعلقة بمحطات اإلرسال، وعلى تحديد التـرددات التـي               
. كذلك يمكنه أن يحدد موقع صاحب أي رقم خلوي مشغّل من حامله           . تعمل عليها أنظمة البثّ واالستقبال    

وقد تطورت التقنيات خالل السنوات الماضية إلى حدود أنه إذا زود بجهاز متطور، يتمكن مـن تحديـد                  
  .الغرفة الموجود فيها أي هاتف خلوي يتبع للشركة
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ائح الكترونية خاصة، زوده بها     وبحسب التحقيقات األولية، اعترف الموقوف بقيامه بزرع برمجيات وشر        
، بحيث تصبح إمكانية التالعـب      )'الفا'(الجانب االسرائيلي، في محطات االرسال العائدة للشركة المشغّلة         

في بيانات االتصال ألي من الخطوط، أكثر سهولة بالنسبة إلى خبراء االتصاالت التـابعين للمخـابرات                
الخاصة بالبيانـات الـسرية للخطـوط الهاتفيـة         ' يح الدخول مفات'اإلسرائيلية، إذ يمكنهم الحصول على      

المستخدمة، وتنفيذ عمليات اتصاالت وهمية، من أي خط موجود على الشبكة، وإظهار وجود اتـصاالت               
وتبين بموجب التحقيق أن المـشتبه      . قام بها الرقم األصلي، دون أن يكون حامل هذا الرقم قام بذلك فعالً            

 أن يوفّر للعدو كشف الشبكة الخلوية العائدة للشركة بالكامل امام االسـرائيلي،             به قادر من خالل موقعه    
معلوماتياً وفيزيائياً، من خالل المعطيات التي قدمها حول كل تفصيل فنّي ذي صـلة بالـشبكة، وقيامـه                  

ت، بتثبيت أجهزة ومعدات فنية على الشبكة، تتيح لمخابرات العدو الحصول على بيانات حركة االتـصاال    
وتوفير القدرة لها لتنفيذ عمليات تنصت واسعة ومركّزة على كل الخطوط الهاتفيـة التابعـة للـشركة،                 

  .والحصول على ناتج كل حركة االتصاالت العائدة لهذه األرقام وخزنها لدى االسرائيلي
 التي   عاماً على مجموعة كبيرة من األهداف      14ق عمل مع قوات االحتالل خالل       .وتبين أن الموقوف ش   

  .يبدو انها تتجاوز االحداث المتصلة بالمواجهة المفتوحة بين المقاومة وإسرائيل
  :وذكرت مصادر التحقيق أن التحقيقات تجري بوتيرة خاصة وتستهدف مجموعة أمور منها

  . التثبت من تاريخ عالقته وجدول لقاءاته ونوعية المعلومات التي زود العدو بها-1
وجود شركاء له في العمل، سبقوه الى هذا العمل أو عمل هو على تجنيـدهم أو                 محاولة التأكد من     - 2

نفـسها أو الـشركة االخـرى       ' ألفـا 'ترشيحهم للمشغل االسرائيلي وال سيما إذا كان األمر يشمل شركة           
'm.t.c'.3-نوع االهداف التي كان يطلب منه متابعتها وخصوصاً في مجال التقنيات واالتصاالت .  

  30/6/2010، ي، لندنالقدس العرب
  

   مليون دوالر إلنشاء مستشفى شمال قطاع غزة200 بمبلغتبرع ت ااندونيسي .52
 لـدى اسـتقباله أمـس وفـدا         ،قال رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية       :  حامد جاد  - غزة

لعربية واإلسـالمية   ننظر الى اندونيسيا وهي الدولة األكبر بين الدول ا        "  نائباً   35برلمانيا إندونيسيا ضم    
ورحب هنية بالوفد الذي يترأسه رئـيس البرلمـان األندونيـسي            ".كعمق استراتيجي لفلسطين ونعتز بها    

مرزوق ، مبيناً أن الزيارة تأتي تأكيدا على اللُحمة بين الشعبين الفلسطيني واإلندونيسي وان زيارة الوفد                
  .بمثابة خطوة عملية على طريق كسر الحصار

 مليون دوالر إلنشاء 200علن علي رئيس الوفد البرلماني االندونيسي عن تبرع حكومته بمبلغ      من جهته أ  
لفـضح  " أسـطول الحريـة   "وطالب الشعب الفلسطيني باسـتغالل جريمـة         .مستشفى شمال قطاع غزة   

وعبر باسم الشعب األندونيسي عـن حزنـه الـشديد           .االعتداءات اإلسرائيلية في كافة المحافل العالمية     
ستمرار معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا وقوف الحكومة والشعب اإلندونيسيين إلى            ال

  .جانب الفلسطينيين حتى نيل الحرية واالستقالل
 ساعات  6وكان الوفد االندونيسي وصل إلى غزة ظهر أمس عبر معبر رفح الحدودي في زيارة تستمر                

شفى في القطاع ويقوم بجولة ميدانية ألماكن الدمار ومن ثم يغـادر         يضع خاللها الوفد حجر األساس لمست     
  .مساء

 30/6/2010، الغد، عمان
  

   أكبر عقبة في وجه التسويةنتنياهوحكومة : أردوغان .53
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة ضـمن           : ، وكاالت "الخليج "-القدس المحتلة   

قبـل أن يـضيف، إن   " صديقة إلسرائيل"إن تركيا ال تزال " ي بي اسب"برنامج تشارلي روز على شبكة   
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في الشرق األوسط، وأضـاف أن      " أكبر عقبة أمام السالم   "الحكومة االئتالفية برئاسة بنيامين نتنياهو هي       
بين القتلى، مشيراً إلى فرقـان دوغـان        " على اإلدارة األمريكية أن تتسلم قيادة الوضع لوجود أمريكيين        "
  .أحد القتلى التسعة في الهجوم يحمل الجنسيتين األمريكية والتركية ) اً عام19(

  30/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   قتلوا برصاصات في الرأستسعةال" اسطول الحرية "شهداء من خمسة :أنقرة .54
أظهرت تقارير الطب الشرعي ان سبعة من االتراك التـسعة الـذين استـشهدوا فـي                :  ا ف ب   -أنقرة  

سرائيلي على اسطول الحرية قضوا نتيجة اصابتهم بعدة طلقات نارية ، كما ان خمـسة مـن                 العدوان اال 
وعرض محامو عائالت الضحايا التقارير التي وضـعت        . الضحايا التسعة قتلوا بطلقات نارية في الراس      

وتقدمت عائالت الضحايا بطلبات الـى االدعـاء التركـي          . هذا الشهر على وكالة فرانس برس الثالثاء      
التركية التي كانت متوجهة الى قطاع      " مافي مرمرة " ايار على السفينة     31للتحقيق في الهجوم الدامي في      
  .غزة حاملة المساعدات االنسانية

النتائج توضح ان القوات االسرائيلية اطلقت النار بهدف        "وصرح احد المحامين ويدعى ياسين ديوراك ان        
) عامـا ( 19 في التقرير ان اصغر الضحايا وهو فرقان دوغان وجاء". قتل الناشطين وليس للتغلب عليهم    

. الذي يحمل الجنسيتين التركية واالميركية اصيب بخمسة عيارات نارية من بينها عياران فـي الـراس               
ولـم  . واخترقت طلقة نارية وجهه بعد ان اطلقت من مسافة قريبة ، كما تلقى ضربة على مؤخرة راسه                

  .ن باقي الضحايا باطالق النار من مسافة قريبةيؤكد التقرير اية وفيات بي
واظهرت الوثائق ان كافة الجثث التسع غسلت قبل نقلها الى تركيا وان مالبس الضحايا كانت اما غارقة                 
في الدماء او غير صالحة للفحص مما يجعل من المستحيل التوصل الى نتيجة بشان المسافة التي اطلقت                 

محرر الموقع االلكتروني لمؤسـسة     ) عاما( 38الصحافي جودت كيليجالر    وقتل  . منها العيارات النارية  
االغاثة االنسانية الخيرية االسالمية التي قادت حملة اسطول الحرية ، برصاصة فـي جبينـه ، حـسب                  

  .التقرير
الذي كشف عن وجود كيس يحتوي علـى   ) عاما( 61واشار المحامي ديوراك الى تشريح ابراهيم بيلغين        

لم نـسمع   "واضاف  .  ال تزال سليمة داخل دماغه قال التقرير انها اطلقت من بندقية صيد            كرات صغيرة 
وزعمت اسرائيل ان رجال الكوماندوس التابعين لها استخدموا القوة بعـد ان            ". بنوع هذا السالح من قبل    

  .وليةالتي كانت في المياه الد" مافي مرمرة"تعرضوا للضرب بالعصي وللطعن فور هبوطهم على سفينة 
  30/6/2010، الدستور، عمان

  
   ثانية من التحليق في مجالها الجويإسرائيليةتركيا تؤكد منع طائرة  .55

 اكد مصدر ديبلوماسي تركي الثلثاء ان تركيا اغلقت مجالها الجوي امـام             - أ ف ب     -اسطنبول، أنقرة   
 البداية، رداً على الهجـوم      طائرتين عسكريتين اسرائيليتين، وليس واحدة كما اعلنت السلطات التركية في         

وقال هذا المصدر طالباً عـدم       .اإلسرائيلي الدامي على اسطول مساعدات انسانية كان متوجهاً الى غزة         
ان ذلـك ال يعنـي اننـا    "لكنه اضـاف   ".كان هناك طلبان للتحليق وقد رفضنا اإلثنين معاً       "كشف هويته   

  ". على حدةفي المستقبل، لكننا سندرس كل حالة) الطلبات(سنرفض 
وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اإلثنين ان تركيا منعت طائرة عـسكرية اسـرائيلية                

الـذي  ) مايو( ايار   31متوجهة الى بولندا من التحليق فوق اراضيها، وذلك غداة الهجوم اإلسرائيلي في             
  .ادى الى مقتل تسعة مواطنين اتراك

  30/6/2010، الحياة، لندن
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   مع قادة فلسطينيين في دمشق اإليراني يبحث التهديدات اإلسرائيليةالشورىلس رئيس مج .56
اجتمع رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني، أمس، مع قادة الفصائل الفلسطينية في             : )أ.ب  .د  (

  .مبنى السفارة اإليرانية وسط العاصمة السورية دمشق 
بحث مع كل من خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي      وقالت مصادر فلسطينية وإيرانية إن الريجاني       

لحركة حماس وعبداهللا رمضان شلح أمين عام حركة الجهاد االسالمي وأحمد جبريل أمين عام الجبهـة                
، األوضاع العامة في المنطقة ومـستجدات الـساحة الفلـسطينية           )القيادة العامة (الشعبية لتحرير فلسطين    

وكان الريجاني وصل مساء أمس الى دمـشق لتمثيـل بـالده فـي                . االخيرة" اإلسرائيلية"والتهديدات  
فك الحصار  "المؤتمر االستثنائي التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي تحت شعار             

الشرسة والظـروف   " اإلسرائيلية"في ظل الهجمة    "وقال الريجاني، لدى وصوله، إنه      " . الجائر عن غزة  
وهذه الـدول بـذلت كـل       . طيني يعقد هذا المؤتمر الذي يضم كل الدول االسالمية          الصعبة للشعب الفلس  

وأكد أن القوى اإلسـالمية حـول       " . الجهود من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني وخاصة األهل في غزة         
  .   العالم ستتخذ مواقف أكثر دعماً للشعب الفلسطيني خالل الفترة المقبلة

  30/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   في غزة"األونروا" صيفي تابع لـ االعتداء على مخيمتدينالجامعة العربية  .57
أعربت جامعة الدول العربية عن دهشتها وإدانتها لحادث إحراق معسكر صـيفي            :  أحمد علي  -القاهرة  

من قبل عناصر مسلحة في قطاع غـزة الـذي          ) أونروا(تابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       
 حركة حماس، وذكر بيان صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة،              تسيطر عليه 

هذا الفعل الشائن، الذي يسيء إلى سـمعة العمـل الـوطني            "نسخة منه، أن الجامعة تدين      " العرب"تلقت  
 الفلسطيني، والبعيد كل البعد عن ثقافة وتراث وسلوك الشعب الفلسطيني، الذي عـرف دومـا بمواقفـه                

  ". الحضارية الواعية
وقال البيان إن جامعة الدول العربية تقدر تقديراً عالياً الدور الذي تقوم به وكالة الغوث ورسالتها السامية                 

، وذلك وفقـا لقـرار      1948لخدمة الالجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام            
فتاً إلى أن هناك قوى كثيرة ومتعددة تستهدف النيل من دور           ، ال )194(الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم      

وأكدت الجامعة، في بيانهـا، مجـدداً علـى       . الوكالة المميز في الحفاظ على حقوق الالجئين الفلسطينيين       
الـصادر عـن الجمعيـة      ) 302(دعمها لوكالة الغوث ورسالتها وأهدافها وتفويضها بالقرار الدولي رقم          

  .تى الوصول إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، ح1949العامة عام 
لكـن  . ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف هذا المخيم الصيفي في وسط قطاع غـزة     

  .الشكوك تحوم حول مجموعات إسالمية متشددة
  30/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،

  
   لن يزور القدسالمصريوزير األوقاف  .58

نفى مصدر رفيع المستوى بوزارة األوقاف ما نشرته إحدى الـصحف العربيـة             : طمة حسن  فا -القاهرة  
  .الثالثاء حول عزم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف زيارة القدس وأنه ينوي فعلياً ذلك

اللندنية قد نقلت عن الوزير المصري، في رده على سـؤال بـالمؤتمر             " الشرق األوسط "كانت صحيفة   و
 دولة إسالمية من الدارسـين بجامعـة        40ي الذي عقده على هامش افتتاحه معسكراً لطالب من          الصحاف

  األزهر، إنه يعتزم زيارة مدينة القدس، وأكد المصدر بوزارة األوقاف أن ما تم نشره ال أساس لـه مـن                   
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لدعوة الصحة، وأن تصريحات الوزير على هامش فعاليات معسكر أبو بكر الصديق باإلسكندرية جاءت              
  .جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم لزيارة القدس

  30/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  "الذرية"اإلسرائيلي أمام مؤتمر " النووي "بشأنمشروع قرار عربي  .59
أكدت لجنة متابعة النشاط النووي اإلسرائيلي التابعة لمجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعهـا أمـس                

 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة سـبتمبر          54ة متابعة التنسيق العربي للدورة      بالقاهرة، أهمي 
وإجراء مشاورات مع الدول    ” القدرات النووية اإلسرائيلية  “المقبل لعرض مشروع القرار العربي بعنوان       

اده مـن قبـل     والمجموعات المختلفة بهدف حشد التأييد لمشروع القرار العربي والعمل على ضمان اعتم           
وطلبت اللجنة من الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع مشروع التعاون التقني           . الوكالة الذرية في المؤتمر   

مع الوكالة الذرية لمساعدة الدول العربية إلنشاء شبكة متكاملة لرصد التلوث اإلشعاعي فـي المنـاطق                
نا إثارة موضوع عرض إسرائيل بيـع       الحدودية مع إسرائيل، والطلب من مجلس السفراء العرب في فيي         

وفيما يتعلق بالبند الخاص بحجـم ومخـاطر        . رؤوس نووية للنظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا       
النشاط الفضائي والصاروخي اإلسرائيلي على األمن القومي العربي، أوصت اللجنة بإعادة التأكيد علـى              

ومات حول هذا الموضوع والطلب من اإلدارة القانونيـة         أهمية استمرار الدول العربية بتزويد اللجنة بمعل      
  .بالجامعة إعداد دراسة حول اإلطار القانوني الدولي الذي يحكم استخدامات الفضاء الخارجي
  30/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  الرأي العام يرفض الحوار مع اليهود:  للشؤون اإلسالمية المصرياألعلىأمين عام المجلس  .60

 أمين عام المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، الدكتور محمد الشحات الجندي، خالل لقائـه              أكد: القاهرة
 دولة من الدول اإلسالمية الدارسين باألزهر الشريف، في الفـوج           40 شاباً من    427بـ) 28/6(االثنين  

ـ   نوعـاً   ،  أن الرأي العام المصري يرفض الحوار مع اليهود ويعتبره          "معسكر أبو بكر الصديق   "األول ل
من التطبيع، خاصة وأن الرأي العام المصري تهمه القضية الفلسطينية، وقدم الكثير من التضحيات ألجل               
مساندتها، إال أن مصر مشتركة مع إسرائيل في اتفاقية سالم، وهذه المعاهدة تفرض عليها الكثيـر مـن                  

  .االلتزامات كما لها من حقوق
  29/6/2010، قدس برس

  
   توحيد مرجعية العمل:لقاهرة في ا"دسالقيوم "احتفالية  .61

بـدار االوبـرا فـي      ) 28/6(التى عقدت أمس االثنين     " يوم القدس "أكد المشاركون في احتفالية     : القاهرة
العاصمة المصرية القاهرة، وأقامتها منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية اآلسـيوية بالتعـاون مـع وزارة               

لى مدينة القدس، ووضع خطط عمل مشتركة لتسليط الـضوء          الثقافة على أهمية توحيد الجهود للحفاظ ع      
على ما تتعرض له من عبث وتدمير، والعمل على حث المجتمع الدولى التخاذ التدابير الالزمة للحفـاظ                 

  .عليها وترميمها مما ينالها من التشويه والطمس
ـ  وقال مستشار وزير الثقافة والمشرف على قطاع العالقات الثقافية الخارجية حس           " قدس برس "ام نصار ل

إن المشاركين في يوم القدس شددوا، خالل البيان الصادر فى ختام احتفاليتهم، على أهميـة وضـرورة                 
توحيد مرجعية العمل من أجل مدينة القدس ورفض أي حلول مقترحة لتأجيل البحث فيها وعلى أهميـة                 

دسـاته اإلسـالمية والمـسيحية      تعزيز وحماية وحدة الشعب الفلسطيني، مسلميه ومسيحيه، وحمايـة مق         
وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام واعادة اللحمة لشطري الوطن الفلسطينى من             

  . أجل التفرغ والتصدي لمخططات االحتالل اإلسرائيلي
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ها من  وطالب المشاركون في بيانهم بضرورة الحفاظ على مؤسسات القدس الثقافية وتوفير الدعم الالزم ل             
أجل تعزيز الصمود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وإنشاء صندوق لدعم التعليم في القدس، وتوفير المنح               

  . للطالب المقدسيين
  29/6/2010، قدس برس

  
  روسيا تواصل اتصاالتها مع حماس : الفروف .62

 فـي   ر الخارجية الروسي سيرغي الفروف صرح     يزو ، أن   القدس، من   30/6/2010،  نوفوستيذكرت  
روسـيا ستواصـل    بأن  . مؤتمر صحفي عقده في ختام المباحثات مع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان          

  تفاعلها مع حركة حماس الفلسطينية
أما بالنسبة لحركة حماس، فإننا على اتصال بها منذ أن صوت قسم كبير من الفلسطينيين               : "وقال الفروف 

ونناشد حماس خالل اتصاالتنا    .  بأنها كانت حرة وديمقراطية    لصالحها في االنتخابات التي اعترف الجميع     
ويشهد موقف حماس تطورا في      ".اعتماد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتبني مبادرة السالم العربية        

وأشار إلى أنـه ال      ".سنواصل هذا العمل  : "وأضاف وزير الخارجية الروسي    .هذا االتجاه، على حد قوله    
  . في مجال تنمية قطاع غزة اقتصادياً بدون اتصاالت يومية مباشرة مع حماسيمكن تحقيق نتيجة

خالل المؤتمر قال الفروف أن  ،)د ب أ( ، نقالً عن وكالة30/6/2010، القدس العربي، لنـدن   وجاء في   
وهنـاك  " ليبرمان إن روسيا تعتقد أنها تفعل األمر الصائب بإجرائها اتصاالت مع حمـاس                مع الصحافي
  ."يجابية، وعدم القيام بشيء لن يساعد أحداتحركات إ

في جميع المحادثات مع حماس نحاول أن نقنعهم باالنتقال إلـى المـسار             " وأضاف الوزير الروسي أنه     
  . "السياسي وتأييد مبادرة السالم العربية

ر  الفروف إنه ينبغي التقدم في العملية السياسية وأنه من أجل تحقيق ذلك ينبغـي عقـد مـؤتم                  وأضاف
تطوير االقتصاد  "وأضاف الوزير الروسي أن     . مشترك بمشاركة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية      

الفلسطيني هو أمر هام لكن في موازاة ذلك يجب التقدم في المسار السياسي أيضا، وغياب التقـدم فـي                   
  ."المسار السياسي سيعزز الجهات المتطرفة لدى الشعب الفلسطيني

  
  ن عدم جدية نتنياهو في المفاوضات غير المباشرةميتشل محبط م .63

 تصريحات للمبعوث ميتـشل،      نقلت »هآرتس«صحيفة   ، أن 30/6/2010،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت
قبل وصوله إلى المنطقة غدا، في جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، يقول فيها إنه محـبط، ألن                  

، )أبـو مـازن   ( النهائية بينما الرئيس الفلسطيني محمود عباس        نتنياهو لم يعط تفاصيل موقفه من التسوية      
  .أعطى إجابات تفصيلية

وذكرت الصحيفة نقال على لسان مسؤول أميركي آخر، إن ميتشل حاول خالل الجوالت األربع السابقة،               
ة، وفي مرحلة معين  . سماع آراء الطرفين في مختلف القضايا الكبرى ووجد استعدادا لديهما للتجاوب معه           

وفي حين قدم عباس الرد الفلسطيني بـشكل        . راح يوجه إليهما أسئلة تفصيلية حول قضايا الحدود واألمن        
وعنـدما  . واضح ومباشر ومفصل، حاول نتنياهو التهرب من خالل البحث في قضايا االقتصاد والميـاه             

. شـروطا مختلفـة   وجه إليه ميتشل أسئلة محددة وعينية تمنعه من التهرب، راح يتحدث بضبابية ويضع              
. فيقول إنه يريد معرفة الموقف الفلسطيني التفصيلي في قضية األمن حتى يحدد موقفه في مسألة الحدود               

ويريد معرفة ماذا سيفعل الفلسطينيون لوقف التحريض العنصري على اليهود وعلى وجود إسرائيل فـي               
  .كتب التعليم
ول فيها إن اإلدارة األميركية تريد أن ترى تقدما         الصحيفة أن ميتشل وجه رسالة إلى نتنياهو يق        وأضافت

أكبر في المفاوضات غير المباشرة، لكي تصل إلى المفاوضات المباشرة، ولكن موقفه ال يساعدها حاليـا                
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وأكدت أن ميتشل سينهي جولته     . على إقناع أبو مازن بضرورة االنتقال السريع إلى المفاوضات المباشرة         
وضح لنتنياهو أن عليه أن يأتي إلى البيت األبيض يوم الثالثاء القادم ومعـه              القصيرة هذا األسبوع، وسي   

  .مواقف واضحة
 أمس عـن     نقلت اإلسرائيلية» هآرتس«صحيفة  ، أن   الناصرة  ، من   30/6/2010،   الحياة، لندن  وأضافت

نـب  أعرب في لقائه األخير مع نتانياهو عن أمله في رؤية تقدم أفضل من جا              مسؤول أميركي ان ميتشل   
 في هذه المفاوضات في كل ما يتعلق بالقضايا الجوهرية في الصراع في موازاة تقدم فلسطيني                "إسرائيل"

  .نحو مفاوضات مباشرة، مشيراً إلى أن المفاوضات التي أجريت حتى اليوم لم تحرز تقدماً ملموساً
  

   ناقلة جند قريبا50روسيا تسلم السلطة الفلسطينية  .64
 وزير الخارجية الروسي    أن)  ف ب  أ( نقالً عن وكالة  رام اهللا    من   ،30/6/2010،  الدستور، عمان ذكرت  

 ناقلة جند مدرعـة كانـت موسـكو         50 أمس ان السلطة الفلسطينية ستتسلم قريبا         أعلن سيرغي الفروف 
وقال الفروف في رام اهللا بالضفة الغربيـة        . "سرائيل عارضت تسليمها  إ"قدمتها قبل بضع سنوات ، لكن       

ووصـلت  . لقد ارسلنا للفلسطينيين خمسين آلية مدرعة     "مة الرسمية لتصريحاته الى العربية      بحسب الترج 
وكان الفروف يتحـدث بعـد مقابلـة الـرئيس          ". الى االردن ونامل ان تصل الى هنا في االيام المقبلة         

  . الفلسطيني محمود عباس
صرح بعـد لقائـه الـرئيس       الفروف  ، أن   الناصرة، رام اهللا  ، من   30/6/2010،  الحياة، لندن وأضافت  

تؤيد كافة الجهود المؤدية لتحويل المفاوضات غير       «الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا أمس بأن بالده          
المباشرة الى مفاوضات مباشرة، وان اعادة الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية تـساعد علـى انجـاح هـذه                   

وجدد . »سطينية النجاح المصالحة الوطنية   دعم روسيا بشكل قوي موقف القيادة الفل      «، معلناً   »المفاوضات
وبعدما سمعنا تـصريحات    . الرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة      «موقف بالده الداعي الى     

  . »للحكومة االسرائيلية بهذا الخصوص، ننتظر اآلن االفعال وليس االقوال
خـالل لقائـه      قال  الفروف نأ ،)د ب أ  ( ، نقالً عن وكالة   30/6/2010،  القدس العربي، لندن  وجاء في   

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن روسيا معنية بتوسيع مشاركتها في جهود دعم عملية الـسالم لحـل                 
الجميع معني بما يجري في المحادثات غير المباشـرة، ولكـن الفكـرة             "وأضاف أن   . القضية الفلسطينية 

  . "لتي ستبحث كافة قضايا الوضع النهائياألساسية لهذه المفاوضات هي التحضير للمفاوضات المباشرة ا
  

  بارتكاب جرائم حرب" إسرائيل"مقرر لجنة حقوق اإلنسان يتهم  .65
وجه ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان فى األراضي الفلسطينية المحتلة             : )وام(

ائيل أمس بقيامها بانتهاكـات     والمكلف من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة اتهاما إلى إسر           
وقال فولك في تقريره الصادر أمس في جنيـف         . خطيرة للقانون الدولي تصل الى مستوى جرائم الحرب       

إن قيام اسرائيل بتهديد العائالت الفلسطينية في القدس الشرقية بإلغاء أو سحب تصاريح إقامتهم وكـذلك                
فلسطينيين في القدس الشرقية إنمـا هـو انتهـاك          خطة رئيس بلدية القدس التي تهدف الى هدم منازل ال         

  .صريح للقانون الدولي وقد تصل الى جرائم حرب
 22ودعا فولك دولة االحتالل إلى وقف تلك اإلجراءات على الفور وبخاصة ما أعلنته عن نيتهـا هـدم                   

خـرى  من ناحيـة ا   .  منزال فلسطينيا  89مبنى تخص فلسطينيين في حي السلوان بالقدس الشرقية وتضم          
انتقد ريتشارد فولك بشدة اإلجراءات التي اتخذتها اسرائيل بحق الفلسطينيين األربعة من أعضاء المجلس              

واضاف أن ذلك ليس فقط انتهاكـا للقـانون الـدولي    . التشريعي الفلسطيني والمقيمين في القدس الشرقية  
 يجاوز ذلك الى كونه جريمـة       والقانون الدولي االنساني الذي يمنع وبشكل صارم تشتيت العائالت وانما         

  .حرب وفقا لما تنص عليه معاهدة روما 
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 من ترحيل الفلسطينيين من القدس الشرقية مؤكدا على حقهم في الوجود القـانوني              "سرائيلإ"وطالب بمنع   
في المدينة، مشيرا إلى ان القدس الشرقية هي أرض محتلة وتخضع لما ينص عليه القانون الدولي فـي                  

  . دولة االحتالل وعلى اسرائيل ان تفهم ذلكشأن التزامات
وحذر من استمرار اإلجراءات خاصة في حي السلوان مشيرا الى انه اليمكن قبول طرد الفلسطينيين من                

  .منازلهم إلقامة حديقة كما يرغب رئيس بلدية القدس
30/6/2010، االتحاد، أبو ظبي  

  
  مباشرة بهدف وجود دولتيناستئناف المباحثات النأمل : لعاهل السعوديلأوباما  .66

قال الرئيس االمريكي باراك أوباما يوم الثالثاء انه بحث والعاهـل الـسعودي             :  أليستر بول  - واشنطن
الملك عبد اهللا عملية السالم في الشرق االوسط وأهمية قيام وطن للفلسطينيين الى جانب دولة اسـرائيلية                 

ملك عبد اهللا تناول عددا من القضايا االسـتراتيجية مـن           وقال اوباما ان اجتماعه على الغداء مع ال        .قوية
أهمية المضي قدما بخطى ملموسة وجريئة لضمان قيام وطن فلسطيني جنبا الى جنب مـع دولـة                 "بينها  

  ."اسرائيلية امنة ومزدهرة
 وقال البيت االبيض ان اوباما والملك عبد اهللا عبرا عن أملهما ان تؤدي المحادثات غير المباشـرة بـين                  

الى استئناف المباحثات المباشرة بهدف وجود دولتين تعيشان جنبا الى جنـب            "االسرائيليين والفلسطينيين   
  ."في سالم

30/6/2010، وكالة رويترز لألنباء  
  

  "ا في قطاع غزةاألونرو"لـ  الصيفي التابعمخيمالباريس تدين إحراق  .67
هدف مخيماً صيفياً لالجئـين الفلـسطينيين      دانت فرنسا أمس بشدة الهجوم الذي است      :  مراد مراد  - باريس

ونددت الخارجية الفرنـسية فـي بيـان        ". الغبي والجبان "تابعاً لألونروا في قطاع غزة ووصفته بالعمل        
منع الشبان من الدخول    "رسمي أمس باالعتداء الذي قام به مسلحون على مخيم صيفي لألونروا في غزة              

  ". غبي وجبانالى مركز مخصص لممارسة هواياتهم هو عمل
30/6/2010، المستقبل، بيروت  

  
  باريس تطالب بتوفير شروط لزيارة كوشنير لغزة .68

امتنعت الخارجية الفرنسية عن إعطاء تفاصيل عن الـشروط التـي تطالـب             :  ميشال أبو نجم   - باريس
لخارجية بتوافرها من أجل قيام الوزير برنار كوشنير بزيارة لغزة استجابة لدعوة غير مباشرة من وزير ا               

وقال الناطق باسـم الخارجيـة      . اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان نقلها وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني        
لكنه ارتأى تـوافر مجموعـة مـن        . برنار فاليرو أمس إن الجواب المبدئي للوزير كوشنير كان إيجابيا         

 والمـشاورات التـي سـيجريها       الشروط حتى تكون الزيارة مفيدة، رابطا بين الجواب الفرنسي النهائي،         
وقالـت أوسـاط    . وزراء الخارجية األوروبيون في األيام القادمة للتوصل على ما يبدو إلى موقف موحد            
  .فرنسية إن باريس تتخوف من إمكانية استغالل إسرائيل سياسيا وإعالميا لهذه الزيارات

ئيليين أن يفتحوا المجال لزيـارة      وتساءل كوشنير الذي ذكر أنه استبق عرض ليبرمان بالطلب من اإلسرا          
لم يقدموا لنا حتى اآلن تـاريخ  «: غزة، عما إذا كانت البادرة اإلسرائيلية تعني مزيدا من االنفتاح، مضيفا       

  .»الزيارة وال من سيدعى وال كيف سنذهب إلى غزة أو كيف ستحصل األمور
30/6/2010، الشرق األوسط، لندن  
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  الل في القدس ينفي االنحياز لالحت" فيس بوك" .69
أن يكون الموقع متحيزا ضـد العـرب        " فيس بوك "نفى مسؤولون في الموقع االجتماعي العالمي       : دمشق

  " .اإلسرائيلي"لصالح االحتالل 
": الخلـيج "أثناء تواجدها في سـوريا ل       " فيس بوك "وقالت ديبي فروست، مديرة االتصاالت الدولية في        

ألمن الدولي، وليس من العدل تحميلنا مـسؤولية حـل النزاعـات            نحن لسنا األمم المتحدة، وال مجلس ا      "
  " .الدولية الكبيرة في العالم

، على الرغم من أن غالبية دول       "إسرائيل"مدينة القدس المحتلة على أنها عاصمة       " فيس بوك "وتقدم إدارة   
لـى أن القـسم      عالوة ع  1980التي اتخذت عام ،   " اإلسرائيلية"العالم ترفض االعتراف بشرعية الخطوة      

  . ال يزال مطروحا على طاولة مفاوضات الحل النهائي 1967المحتل من المدينة عام ،
إننا نحاول أن نتيح أمام المستخدمين فرصة تحديد هوية هذه المنـاطق    : "وردت فروست على ذلك بالقول    

  " . بأنفسهم
30/6/2010، الخليج، الشارقة  

 
   فلسطيني-سي مستشار لساركوزي يلتقي والدة معتقل فرن .70

 دافيد ليفيت، المستشار السياسي للرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي،          - التقى جان    ):أ ف ب  ( –باريس  
معتقـل فـي    )  سـنة  25( دنيز حموري، والدة صالح حموري، وهو فرنسي من اصل فلسطيني            -انيك  

  .»الهادفة الى اطالق سراحه« منذ خمس سنوات، لالطالع على الجهود "سرائيلإ"
كان مخصصاً لتقويم الجهود الهادفة الى اطـالق        ) أول من أمس  (اللقاء  «وضح بيان لقصر االليزيه ان      وا

سراحه في اطار الخطوات التي يقوم بها الرئيس ساركوزي لدى السلطات االسرائيلية من اجل اطـالق                
  .»سراح مواطننا

مة عسكرية اسرائيلية فـي     ومثل امام محك  . 2005) ابريل(واعتقلت اسرائيل صالح حموري في نيسان       
كما ديـن    .الحاخام عوفيديا يوسف  » شاس« ودين بالتخطيط الغتيال الزعيم الروحي لحزب        2008عام  

  .ايضاً النتمائه الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
30/6/2010، الحياة، لندن  

 
  !زيارتي إلى غزة المحاصرة تهدد األمن القومي المصري: صحفي ألماني .71

بالدخول إلى غزة عبـر     " توماس برود بك  " الصحفي األلماني    منعت السلطات المصرية  : ديتامر الصما 
  .معبر رفح

خالل األيام الطويلة التي قـضيتها علـى        : "توماس الذي لم يكن يعرف شيئا عن وعد بلفور، كان يقول          
شـاهدت  المعبر، بعد أن منعتني السلطات المصرية من دخول القطاع، شاهدت الظلم، شاهدت القهـر،               

  ".دمعة النازح الفلسطيني، الذي حرم هو اآلخر من دخول القطاع
شاهدت جوع الفلسطيني المحروم من لقمة الخبز، تأكدت من مقولة واحدة بـأن فـي الغـرب                 : "ويتابع

  ".إرهابيين، وليس العرب الفلسطينيين
جانب اإلسرائيلي؟ مؤكدا   ويتساءل توماس، هل السلطات المصرية تتلقى أوامرها من تلقاء نفسها أم من ال            

  .أن ما شاهده من قهر إلنسانية الفلسطيني على الحدود، سيعمل جاهدا لتوصيله إلى الغرب في ألمانيا
30/6/2010، السبيل، عمان  
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  الغضب المصري على حماس .72
  عبد الباري عطوان

هـا، وهـي مرشـحة    تعيش اسوأ أيام' حماس'العالقة بين السلطات المصرية وحركة المقاومة االسالمية     
للمزيد من التوتر بالنظر الى حرب التصريحات واالتهامات بين الجانبين التي طفت على الـسطح فـي                 
  .األيام القليلة الماضية على أرضية تعثر جهود المصالحة الفلسطينية وتوقيع الوثيقة المصرية المتعلقة بها

' حمـاس 'لحظة في القاء اللوم على حركة       السيد حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية لم يتردد          
وتحميلها مسؤولية توقف جهود المصالحة، وجاء هذا الهجوم كرد مباشر على تصريحات ادلى بها السيد               

غمز فيها من قنـاة الـسيد       ' المصري اليوم 'في قطاع غزة الى صحيفة      ' حماس'محمود الزهار أحد قادة     
ستفزازية تجاه الحركة وأهل القطاع، واألهم من ذلـك ان          احمد ابو الغيط وزير الخارجية وتصريحاته اال      

السيد الزهار ابدى غضبه اليكال الملف الفلسطيني الى االجهزة االمنية المـصرية ولـيس الـى وزارة                 
  .الخارجية

الخالف بين السلطات المصرية وحماس أمر مفهوم وغير مستغرب على االطالق، فالقاعدة ان يوجد هذا               
الجديد في األمر ان صبر الجهتين على بعضهما        . بين الطرفين ' اتفاق'اء ان يكون هناك     الخالف، واالستثن 

  .البعض قد وصل الى نهايته، بحيث لم يعد هناك اي مجال للمجامالت او حتى الحد األدنى منها
، وال تريد ان تكون جاراً لها أو لحكومتها فـي قطـاع             'حماس'السلطات المصرية ال تكن اي ود لحركة        

  :ة ألسباب عديدة نلخصها في النقاط التاليةغز
الحكومة المصرية، ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد باتت ملتزمة التزاماً كامالً بأمن اسرائيل ومنـع       : اوالً

اي تهديد له، سواء من الجانب المصري او الفلسطيني، ولذلك هي ضد اي حركات مقاومة فلـسطينية،                 
وكتائب شهداء األقـصى،    ' الجهاد االسالمي 'و' حماس'فهوم على حركتي    ومن الطبيعي ان ينطبق هذا الم     

  .ولجان المقاومة وكل الفصائل االسالمية االخرى التي تتبنى عقيدة المقاومة لتحرير االراضي الفلسطينية
خطراً مباشراً عليها النها تمثل الذراع العسكرية لحركـة         ' حماس'تعتبر السلطات المصرية حركة     : ثانياً
المصرية تشكل كتلة المعارضة    ' االخوان'فحركة  . خوان المسلمين في العالم ومصر على وجه التحديد       اال

، ونجاح حكومتها في قطاع غزة يثيران قلق النظام المصري          'حماس'االكبر المنافسة للنظام، وقوة حركة      
ـ               بح تهريـب   ومخاوفه، خاصة اذا ما تصاعدت حدة التوتر داخل مصر بين النظام والمعارضـة، واص

  .االسلحة في اتجاه عكسي اي من قطاع غزة الى سيناء
السلطات المصرية ملتزمة التزاماً كامالً مع الواليات المتحدة بالتصدي للحركات االسـالمية فـي              : ثالثاً

الوطن العربي تحت عنوان مكافحة االرهاب، اي انها اصبحت احد المقاولين في هذه الحرب، بـل رأس                 
  .قمة اولويات هذه السلطات في هذا المضمار' حماس'ا، ومن الطبيعي ان تحتل حركة حربة رئيسياً له

تعتبر السلطات المصرية منطقة قطاع غزة احدى أبرز حلقات أمنها القومي، وحتى هذه اللحظة لم               : رابعاً
تاللـه  تبلور سياسة واضحة تجاه القطاع فهي ال تريد عودة سيطرتها عليه مثلما كان عليه الحال قبل اح                

 كما تتمنى اسرائيل هذا الخيار وتضغط باتجاهه، لما يمكن ان يشكله ذلك من اعبـاء امنيـة                  1967عام  
وفي الوقت نفسه ال تستطيع هذه السلطات االعتراف        . وقومية على كاهل النظام المصري ال يتمناها حالياً       

ن ذلك ان جميع محاوالتهـا      على القطاع، والتعاطي معها كأمر واقع، واألخطر م       ' حماس'بسيطرة حركة   
  .السقاط الحركة وحكمها باءت بالفشل وجاءت بنتائج عكسية تماماً

***  
السلطات المصرية تعيش حالياً حالة من االحباط نتيجة هذا الفشل، وتأتي تصرفاتها مرتبكـة بالكامـل،                

لـضعيف المتآكـل    خاصة ان الورقة الفلسطينية لم تعد في يدها بالكامل، وما بقي في يدها هو الجـزء ا                
المتعلق بالسلطة الفلسطينية في رام اهللا، التي يتراجع دورها وأهميتها بشكل متسارع سواء داخل الساحة               



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1835:         العدد       30/6/2010 األربعاء :التاريخ

الفلسطينية او على الصعيدين االقليمي والدولي ألسباب عديدة أبرزها فشل خيارها الـسلمي التفاوضـي               
  .وتخلي معظم حلفائها العرب عنها

طئ كثيراً عندما ابدى امتعاضه من حصر الملف الفلسطيني في أيدي جهـاز             السيد محمود الزهار لم يخ    
فما لـم يقلـه     . المخابرات المصري، وتكليف اللواء عمر سليمان بتولي مسؤولية التعاطي مع هذا الملف           

من المنظـور األمنـي     ' حماس'السيد الزهار ان الحكومة المصرية تتعامل مع حركة المقاومة االسالمية           
ض االعتراف بها كحركة سياسية لها وجود قوي على الـساحة الفلـسطينية، ونجحـت فـي                 فقط، وترف 

  .الحصول على االغلبية في انتخابات حرة ونزيهة
من المنظور األمني فقط، هو الذي جعلها تنظر بعدم ارتياح          ' حماس'تعاطي السلطات المصرية مع حركة      

و موسى لقطاع غزة قبل اسبوعين، ولقائه مع الـسيد          الى زيارة األمين العام للجامعة العربية السيد عمر       
، الن هذه الزيارة، ومن قبـل ممثـل الحكومـات العربيـة          'حماس'اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة      

االعضاء في الجامعة، هو اعتراف سياسي كبير ال تريده الحكومة المصرية لدالالته العميقة، وباعتبـاره               
  .العربي وممثله بعد تلكؤ استمر اربع سنواتسابقة يقدم عليها النظام الرسمي 
تتحمل المسؤولية االكبر في تعاطي الحكومة المـصرية معهـا          ' حماس'وال بد من االعتراف بان حركة       

كحركة خارجة على القانون، يجب ان تعامل مثل كل الحركات االخرى المتمردة، اي ان يظل ملفها في                 
  .يد المخابرات العامة
زار القاهرة اكثر من مرة وكان سعيدا باستقباله من قبل اللواء عمر سليمان، ولم يحتج               فالسيد خالد مشعل    

مطلقا وبصورة قوية، على عدم استقباله من قبل وزير الخارجية المصري او حتـى الـرئيس حـسني                  
  .مبارك

قـاء  كان بمقدور السيد مشعل خاصة بعد ان وافق مبدئيا على القبول بوثيقة المصالحة، ان يصر علـى ل                 
الرئيس مبارك او وزير خارجيته او االثنين معا، او ان يربط التوقيع على الوثيقـة بـاعتراف سياسـي                   

  .مصري بحركته، ولكنه لم يفعل، او هكذا نعتقد
الشيء نفسه يقال ايضا عن قادة حماس في القطاع الذين زاروا القاهرة اكثر من مرة، وكان علـيهم ان                   

التقت بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واعضاء لجنته المركزية         يحاججوا بان الحكومة المصرية     
قبل توليه رئاسة منظمة التحرير وبعدها، كما ان الرئيس مبارك استقبل قادة احزاب لبنانية وغير لبنانيـة       

  .اقل اهمية من السيد مشعل مثل الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية
* * *  

 بد من التوقف عندها في تحليلنا لالزمة الحالية بين السلطات المصرية وحركـة              مسألة اخرى رئيسية ال   
  :وهي توقيت تفاقمها واالسباب االقليمية االخرى ويمكن ايجازها في النقاط التالية' حماس'

تعاظم الدور التركي في الصراع العربي  االسرائيلي ووصوله الى قمة ذروته اثناء ازمة اسـطول                : اوال
االساسية اصبحت الالعب االقوى فـي هـذا الـصراع،          ' حماس'فمن الواضح ان تركيا حليفة      . الحرية

  .واستطاعت ان تكسب عقول وقلوب العرب والمسلمين او غالبيتهم
وجاء هذا الصعود التركي على حساب الدور الرسمي المصري الذي تراجع الى حدوده الـدنيا، وبلـغ                 

، وتجنب ازمة مع الشعب المصري وقواه الحيـة التـي           درجة من الضعف بفتح معبر رفح دون شروط       
  .كانت ستنتفض لو ظل المعبر مغلقا

تراجع عملية السالم التي تعتبر مصر بوابتها، ونقطة قوتها الرئيسية، في التعاطي مـع الواليـات                : ثانيا
هذه العمليـة   فالمفاوضات مجمدة، واالستيطان االسرائيلي جرد      . المتحدة واوروبا الى نقطة الصفر تقريبا     

من اي مصداقية، والسلطة الفلسطينية محورها الرئيسي ال تتمتع بالتفويض الشعبي المطلوب، والخالفات             
عمودها الفقري تفاقمت لدرجة تعذر اجراء االنتخابات البلدية في الضفة بسبب صراع            ' فتح'داخل حركة   

  .االجنحة والعشائر الفتحاوية
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تجاه جهودها الطـالق سـراح      ' حماس'مرارة نتيجة عدم مرونة حركة      تشعر الحكومة المصرية بال   : ثالثا
الجندي االسرائيلي جلعاد شليط، بل وسعي الحركة الى جهود وسطاء غربيين، وخاصة االلمـان لتـولي                

  .هذا الملف
تزايد الضغوط الدولية من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وهو الحصار الذي لعبت الحكومـة                : رابعا

ورفع هـذا   . ا كبيرا في تشديده بالتنسيق مع امريكا واسرائيل واوروبا والسلطة في رام اهللا            المصرية دور 
  .الحصار يعني فشال ذريعا للرهانات المصرية في اعادة السلطة الى القطاع واسقاط حكومة حماس

نحـو  اكثر ' حماس'االزمة المصرية الحمساوية ربما تتطور اكثر في ظل التراشق االعالمي، كأن تذهب         
خاصة في قطاع   ' حماس'المحور التركي  االيراني  السوري، وتلجأ السلطات المصرية الى التنكيل بقادة             
  .غزة، وربما ايضا في تصعيب حركة تنقالت ابناء القطاع عبر البوابة المصرية

الحكومة المصرية ارتكبت اخطاء قاتلة طوال السنوات االربع الماضية عندما فرضت عقوبات جماعيـة              
وامال في اسقاطها عبر ثورة داخلية، فمن يتابع عمليات التنكيـل           ' حماس'على ابناء القطاع نكاية بحركة      

بأبناء القطاع في مطار القاهرة وترحيلهم كالحيوانات مخفورين الى معبر رفح يفهم ما نقصده هنا، كمـا                 
 باسم نعيم وزير الشباب     من المغادرة عبر معبر رفح مثل الدكتور      ' حماس'ان منع شخصيات معتدلة في      

والصحة، السباب كيدية يدل على تدني مستوى التعامـل االنـساني واحتـرام االعـراف الدبلوماسـية                 
  .والسياسية هو مثال آخر

اي منتهية الصالحية، فالمعطيات التي ترتبت      ' كادوك'اما على صعيد المصالحة ووثيقتها، فانها اصبحت        
باتت في وضع اقـوى مـن       ' حماس'فحركة  . اصبحت تجب ما قبلها   على مجزرة قافلة الحرية وتبعاتها      

الوضع الذي كانت عليه عندما قبلت بها النها تنتمي الى معسكر اقوى منتصر حتى اآلن، بينمـا تنتمـي                   
السلطة الى معسكر اضعفها بعجزه عن فرض هيبته على اسرائيل وحكومتها، وانجـاح عمليـة الـسالم     

  ."بالتالي
  30/6/2010، دنالقدس العربي، لن

  
  هجوم سياسي إعالمي على حماس .73

  ياسر الزعاترة
كعادتها في كل محطة توتر مع أي طرف ، حفلت وسائل اإلعالم الرسمية المصرية خالل األيام الماضية                
بوصالت مميزة من الهجوم على حركة حماس وقادتها ورموزها وسياساتها ، على خلفية حوار صحفي               

  .أجراه القيادي في الحركة محمود الزهار" المصري اليوم"مع صحيفة 
في الحوار سئل الزهار عن وجود بعض المنشورات في مساجد ذات عالقة بحماس تهاجم مصر ووزير                

نحن نبذل مجهودا كبيرا في توعية الناس ، لكن المشكلة أن الملف الفلسطيني ليس              : "خارجيتها فرد قائال  
د أجهزة أخرى ، وفي الحقيقة يفاجئنا الوزير المصري أحمد          في يد وزارة الخارجية المصرية ، بل في ي        

أبو الغيط بتصريحات تستفز الناس كثيرا ، ولذا يحدث هجوم عليه ، لكن تعاملنا األساسـي مـع جهـاز       
  ".المخابرات وعالقتنا به جيدة

 هجـوم   هذه هي العبارة التي رد عليها بعصبية الناطق باسم الخارجية المصرية ، ما جعل رده إشـارة                
والالفت بالطبع أن الزهار هو األكثر قبوال عنـد الـدوائر           . لوسائل اإلعالم التي لم تقصر بحق الحركة      

المصرية بين قادة حماس ، وهو برأيها ليس من مجموعة دمشق التي ترتبط بـسوريا وإيـران بحـسب           
  .الكالم التقليدي للمسؤولين المصريين واإلعالم المصري

الفقرة من كالم الزهار هي سبب المشكلة ألن المسؤولين المصريين لم يركـزوا             في الظاهر ، تبدو هذه      
على شيء سواها ، ال سيما أن ما تبقى من الحوار كان من اللون العادي الذي يكرره قادة حماس بـشكل   
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دائم ، تحديدا ذلك الجزء المتعلق بورقة المصالحة وما طرأ عليها من تعديالت ، وكذلك قـضية معبـر                   
  .رفح

كل ذلك ال يغير في حقيقة أن التوتر الذي يشوب العالقة بين حماس ومصر ال يمكن حشره في تصريح                   
بعينه لم يكشف سرا في واقع الحال ، إذ أن كل المعنيين بالوضع الفلسطيني يعرفون أن أحمد أبو الغـيط                 

ـ                  ن قبـل مـدير     ال صلة له بملف قطاع غزة والعالقة مع حركة حماس ، وأنه كان وال يزال محتكرا م
  .المخابرات المصرية عمر سليمان ومساعديه

واقع الحال أن القيادة المصرية تجد نفسها في ورطة هذا الملف المعقد الذي يحدد بدوره نمـط عالقتهـا                   
وفي حين تطلب األولى رضا الثانية العتبارات اإلبقاء على الوضع القائم في العالقـة           . بالواليات المتحدة 

  .، فإن عليها دفع الثمن من هذا الملف الذي يتعلق بدوره باألمن القومي المصريمع قوى المعارضة 
في قطاع غزة ، كما لم تقصر       " إمارتها الظالمية "لم تقصر القيادة المصرية في حربها مع حركة حماس و         

 في دعم ما يجري في الضفة الغربية رغم مخالفته لعموم مقاربتها للقضية الفلسطينية ، وكل ذلـك بعـد                  
ولم يكن ذلك كـل شـيء ،        . تمريرها لقتل ياسر عرفات ونقل الخالفة إلى من وقفوا ضده وتآمروا عليه           

  .فنتنياهو ال زال يزور القاهرة بين حين وآخر من دون أن يغير شيئا في مواقفه
هرة في هذه األثناء تتحرك تركيا نحو مقاربة جديدة في تعاملها مع الملف الفلسطيني ، بينما ال ترد القـا                  

بما يكفي على عبث تل أبيب بمصير مياه النيل عبر عالقتها مع األفارقة ، فضال عن أن ترد على سعار                    
  .االستيطان وتهويد القدس ، مع استمرار حصارها لقطاع غزة

ذنب حماس في هذا الذي يجري أنها تساهم في فضحه على رؤوس األشهاد ، عبر رفـضها المـصالحة       
ها من الباب الذي دخلت منه ، والرامية إلى ضم القطاع بعد الضفة الغربيـة               المصممة إلقصائها وإخراج  

لصاحبه نتنياهو ، وكذلك عبر إصرارها على فك الحصار عن القطـاع            " السالم االقتصادي "إلى مشروع   
  .ودعوة العرب والمسلمين وسواهم إلى المساهمة في ذلك

ألخيرة ، أعني عقدة اإلحـراج أمـام الـداخل          والخالصة أن استسالم حماس يمكن أن يحل هذه العقدة ا         
والخارج ، حتى لو أودى بالقضية برمتها ، وتبعا لها األمن القومي المصري ، وحتى لو لم يفعل شـيئا                    

وما دامت الحركة ترفض االستـسالم ، فـال منـاص مـن             . لوضع داخلي يتراكم سخطه يوما إثر آخر      
  .نها وغير المنظورةالمنظورة م: استمرار الحرب عليها بكل الوسائل

  30/6/22010، الدستور، عمان
  

  لزوم ستر العورة .74
  فهمي هويدي

فجأة هذه األيام، صرنا نشاهد أخبارا يومية يبثها التليفزيون المصري عن فـتح معبـر رفـح، وأعـداد                   
الداخلين والخارجين منه، وهو ما تزامن مع نشر أخبار شبه يومية في الصحف القومية عن استمرار فتح                 

ورغم أنها من الناحية المهنية ال تعد أخبارا، ألنها ال تقول أكثر من أنه لليوم الرابـع عـشر أو                    . المعبر
ومن . السادس عشر تواصل مصر فتح المعبر، بما يعني أنه ال يوجد جديد يضاف إلى ما ال يعرفه الناس                 

موسم «االنتباه، إذ يوحي بأننا في      هذا اإللحاح اإلخباري يثير     . ثم فهو أقرب إلى اإلعالن منه إلى اإلعالم       
، الذي تجاهلناه طويال، في حين ظلت التعبئة اإلعالمية في السابق موجهة صوب التحريض على               »الفتح

على أمن مصر القومي، األمر الذي أريد به تبرير إقامة السور           » خطر«األنفاق والتخويف مما تمثله من      
  .الفوالذي على الحدود بين سيناء وقطاع غزة

لم يقف األمر عند حد اإللحاح اليومي على ترسيخ فكرة قيام مصر بفتح المعبر، وإنما الحظت أن بـث                   
الخبر يستصحب في كل مرة استطرادا ضروريا للحديث عن حرص مصر على رفـع المعانـاة عـن                  

 ، ودفاعها المستمر عن القضية الفلسطينية، ومحاوالتها الـدؤوب لـرأب الـصدع            »اإلخوة الفلسطينيين «
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فتح المعبـر لـم تكتـف       » أخبار«أعني أن الجهة التي حرصت على تكثيف نشر         . وإنهاء االنقسام بينهم  
باإليحاء الكامن فيها، ولكنها حرصت على أن تضمن البث أو النشر إيضاحا مفصال وصريحا لمضمون               

جه، وأنهـا   الرسالة المراد توصيلها، والتي خالصتها أن مصر على الخط، وتؤدي ما عليها على أكمل و              
  .الفلسطينيين» األشقاء«لم تقصر في حق 

المالحظ على هذه اللهجة الجديدة، أن إطالقها تم بعد ما جرى ألسطول الحرية الذي خطـف األبـصار                  
. »االعتدال«وشغل الناس، في حين أحرج الجميع في المنطقة من حلفاء إسرائيل ومن لف لفهم من أهل                 

ثم .  من بالد الفرنجة حاملين معهم معونات على ظهر القافلة البحرية           دولة 40ذلك أن قدوم الناشطين من      
استشهاد بعضهم وهم في طريقهم لكسر الحصار وإغاثة المحاصرين، ذلك كله فـضح مـدى التقـاعس                 

إذ بدا أن الناشطين القادمين من موانئ الغرب يتوقـدون حماسـا   . والتواطؤ في جانب الحلفاء والمعتدلين   
يتفرجون على مـا يجـرى      » المعتدلين«في سبيل هدفهم النبيل، في حين أن إخواننا         ويضحون بأرواحهم   

  .ويشاركون في الحصار بقلب جامد وأعصاب باردة وضمير مستريح
حين جرى ما جرى، ندد الجميع بالحصار وانتقدوا القائمين عليه، وكان إلسرائيل نصيبها الذي فـضحها                

بها باعتبارها الشريك الثاني في الحـصار، الـذي يجرمـه           وكان لمصر نصي  . وزاد من عزلتها الدولية   
في مواجهة هذا المأزق استخدمت مصر اإلعالم وصوته العالي فـي تغطيـة             . القانون اإلنساني الدولي  

على صعيد الدفاع، لجـأت إلـى       . موقفها، ولجأت في ذلك إلى أسلوبين، أحدهما دفاعي واآلخر هجومي         
وفي ذات الوقت ركبـت مـصر       . ا ينفي تهمة المشاركة في الحصار     اإلعالن اليومي عن فتح المعبر بم     

وفي مجال الهجوم، فتحـت مـصر ملـف المـصالحة           . موجة المطالبة برفع الحصار الذي تشارك فيه      
الفلسطينية، حيث دعت حركة حماس إلى التوقيع على الورقة التي أعدتها بهذا الخصوص، وهـي تعلـم                 

وتطالب حماس بالخضوع والخـروج مـن اللعبـة         . هي المقاومة سلفا بأنها تضمنت شروطا تعجيزية تن     
وألن األمر كذلك، فقد بدا أن فتح ملف المصالحة في الوقت الراهن أريد به صرف االنتباه عن                 . السياسية

قصة وتداعيات موضوع أسطول الحرية من ناحية، وإحراج حماس وتصويرها بحسبانها تشكل عقبة في              
  .أنها تمهد الطريق لرفع الحصار، من جهة ثانيةطريق المصالحة التي يفترض 

الطريف والمثير في ذات الوقت، أن ذلك كله ظل مقصورا على السجال اإلعالمي، وال عالقة لـه بمـا                   
يجري على األرض، فمعبر رفح فتح ولم يفتح، بمعنى أن القيود المفروضة على المرور منه ظلت كمـا                  

كما أن مطلب رفع الحصار يظل من قبيل الفرقعة         . أو بالمعونات كانت في السابق، سواء تعلقت باألفراد       
اإلعالمية، ألن األطراف المعنية ال تريد رفعه قبل إسقاط حركة حماس، أما موضوع المـصالحة فهـو                 

وألن الضجيج الذي يشوش ويصرف االنتبـاه عـن الحقيقـة هـو             . رسالة لإلحراج كما سبقت اإلشارة    
 الطنطنة التليفزيونية واإللحاح اإلخباري يصبحان الزمين لستر العـورة          المطلوب في نهاية المطاف، فإن    

  .على ما هو عليه» األصل«والضحك على ذقون العوام، بعدما بدا أن المطلوب تحسين الصورة، وإبقاء 
  30/6/2010، الشرق، الدوحة

  
  !»بحيرة إسرائيلية«البحر األبيض المتوسط  .75

  طالل سلمان
الحصار على قطاع غزة، كان واضحاً أن إسرائيل تحـاول إعـالن البحـر              منذ اللحظة األولى لفرض     

هي وحدها صاحبة القرار في من يعبرها قادماً أو مغادراً، كما في            » بحيرة إسرائيلية «األبيض المتوسط   
  . ما يختزنه من ثروات من بينها النفط والغاز

لعربي دالالت هذا القرار االستثنائي فـي  وألسباب شتى، فيها السياسي وفيها النفسي، تجاهل أهل النظام ا    
في غـزه،   » الحكومة المقالة «جميعاً، ومفاعيله التي تتجاوز الضغط على       » األمن القومي «خطورته على   

علماً بـأن الـسيادة فـي       ... على البحر » السيادة اإلسرائيلية «الى تكريس أمر واقع جديد يتمثل بتكريس        
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لهـا فيـه    » القـوى المعاديـة   «خها، أما البر فمضبوطة حركة      الجو، مطلقة لطيرانها الحربي وصواري    
بالقرارات الدولية وقوات الطوارئ بقبعاتها الزرقاء، كما بمعاهدات الصلح المنفرد، فضالً عـن التفـوق               

  . اإلسرائيلي الكاسح
ولقد تم تمويه السكوت المفجع عن محاصرة المليون ونصف مليون فلسطيني في ذلك الشريط الضيق من                

الحكومة عن  » انشقاق«رض الفلسطينية، والمسقط عمداً من الذاكرة العربية الرسمية باالعتراض على           األ
، بدءاً بإسرائيل مروراً بغالبيـة أهـل        »اإلرادة الدولية «بالقطاع الفقير، متحدية    » استقاللها«، و »السلطة«

  . ة اإلدارة األميركيةالنظام العربي المعززة بالتأييد الغربي  بل الدولي  المفتوح تحت قياد
، وعبر الغارة العسكرية اإلسرائيلية، بقوات المظليين والمدمرات والـزوارق          31/5/2010فجر االثنين   
المقبلة من تركيا وعلى ظهر سفنها المدنية بضع مئـات مـن المتطـوعين          » قافلة الحرية «الحربية على   

 األوروبيين، فيهم واحد من حملـة جـائزة         المتعددي الجنسية، غالبيتهم من األتراك، وبينهم عشرات من       
نوبل، وأعداد من المواطنين من لبنان وسوريا واألردن ومصر، أكدت إسرائيل، بقوة نيرانها وبتعمـدها               
قتل عشرة من هؤالء اآلتين لنجدة غزه ببعض المؤن والحليب ولعب األطفال، أنهـا صـاحبة الـسيادة                  

  ... ذات يوم مضى» بحيرة عربية«مين العرب قد رأوه المطلقة على هذا البحر الذي كان بعض الحال
وإذا كانت تركيا، شعباً وحكومة، قد رأت في هذه الحملة العسكرية على متطوعين عزل وبواخر شـحن                 

، فـإن   »المياه الدوليـة  «ارتكبتها إسرائيل عمداً في     » جريمة خطيرة «وركاب ال يحمل أي منهم سالحاً،       
رفوا الى محاصرة التداعيات المحتملة لهذه الجريمة اإلسـرائيلية الجديـدة   غالبية أهل النظام العربي انص   

على مجتمعاتهم المغيبة والمخدرة بالترهيب والترغيب، مكتفين بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين             
غامرت حكومة أردوغان المتطرف الشرس، بإرسالهم القتناص الزعامة في دنيـا العـرب والمـسلمين               

  . ك الحصار عن الشعب الفلسطيني المحاصر في غزةبذريعة ف
كان أردوغان قد تحول من صديق لزمالئه أصدقاء الغرب من أهل النظام العربي، الى مشاغب مـزعج                 

أمـا بعـد    ... اثر مواجهته الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في منتدى دافوس، في سويسرا، قبل شهور            
نزعاج واشنطن، وقلق أهل النظام العربي، وريبة إسرائيل، فكان ال          مواقفه المستفزة األخيرة التي أثارت ا     

بد من ردعه قبل أن يستفحل خطره باستغالل عواطف الجماهير العربية التي ال تجـد زعيمـاً مـؤهالً                   
  ! »القدوة«وتطالب قياداتها بأن تتخذ منه » القائد«لقيادتها، وقد تتخذ منه 

سرائيل قامت  بالنيابة عنهم  بهجوم استباقي على تركيا بشخص           من وجهة نظر أهل النظام العربي فإن إ       
هـذا  (أردوغان وحكومته، يمكن اعتباره أقوى دفاع عنهم وعن أنظمتهم العاجزة عن مواجهة إسرائيل،              

أو المتواطئة معها تحت    )... في حال حسن النية وابتداع األعذار للتحلل من الواجب القومي، بل اإلنساني           
» تحرير«كية التي تريد هدوءاً كامالً في المشرق العربي، للتفرغ لمسؤولياتها الخطيرة في             الرعاية األمير 

  ! أفغانستان من أهلها، بعد إنجازها الباهر في العراق
ال يهم أن إسرائيل قد فرضت أمرا واقعاً جديداً بفرضها الحصار، العسكري بعد السياسي، على الـوطن                 

لخليج، وبعده أو معه العالم اإلسالمي من تركيا الى اندونيسيا ومن إيران            العربي الكبير، من المحيط الى ا     
  ! الى بنغالدش

: لقد تبدت إسرائيل في حجم العالم كله، بشرقه وغربه، بشماله وجنوبه، تقرر فيلتزم الجميـع بقرارهـا                
» افلة الحريـة  ق«الدول الكبرى، واألمم المتحدة ومن ضمنها مجلس األمن الذي اكتفى ببيان رثاء لشهداء              

مشيراً الى تحقيق دولي سرعان ما عطلته الدول الكبرى بالقيادة األميركية، بعدما تنازلت حكومة نتنياهو               
  ! وكفى اهللا المطالبين بالعدالة شر القتال... »ذي مصداقية«فقررت إجراء فحص 

نت تتفجر غضباً، وبـين     من باب تسجيل الوقائع ال بد من اإلشارة الى أن دول االتحاد األوروبي التي كا              
الضحايا بعض من رعاياها، سرعان ما هدأت منعطفة من السياسة الى اإلنسانيات، ثم ارتدت الى لـوم                 

  . »بالغت في تعاطفها ربما تحت تأثير النزعة اإلسالمية على حكومتها«تركيا التي 
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فـي االتحـاد    ) سـالمية اإل(وكانت تلك حجة إضافية لتبرير التحايل األوروبي الدائم على رفض تركيا            
الذي كان في األصل مسيحياً ويخشى على انسجامه الديني  الفكري  الثقـافي مـن اجتيـاح                  (األوروبي  

بعـض مفكـري اليمـين      : ، على ما يقول بعض كبار المسؤولين الغربيين، واألخطـر         )التطرف الديني 
  ! المتطرف في الغرب األوروبي

وقائع ثابتة في الماضي، يمكن تلمس آثار اليـد اإلسـرائيلية،           ومن دون معلومات موثقة، وباالستناد الى       
والغربية عموماً، في هذه االندفاعة العسكرية الجديدة واألوسع مدى التي لجأ اليها حزب العمال الكـردي          

  . على الحدود التركية  العراقية
هذه الحرب الجديدة   وليس من المجازفة القول إن لحزب مسعود البرازاني في كردستان العراق دوره في              

التي تريد إلزام تركيا بموقع الدفاع، فإذا كان اإلسالم يجمع بين الترك والكرد فإن السلطة تفرق بينهمـا                  
الى تركيـا،   » رئيس إقليم كردستان العراقي   «ولعل الزيارة االضطرارية التي قام بها       ... الى حد الحرب  

ين، وبالذات عن توقيت هجماتهم عليها، بينمـا        تحمل مضمون التنصل من المسؤولية عن تشجيع المهاجم       
» إسالميا«دماء المتطوعين األتراك الذاهبين لنجدة غزه ال تزال تصبغ باألحمر البحر األبيض الذي كان               

  . ذات يوم
واضح أن المحاوالت اإلسرائيلية، التي تحظى بشيء مـن التأييـد األوروبـي والـصمت األميركـي                 

  : حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من خالل إظهاره بإحدى صورتينتستهدف التشهير ب» االيجابي«
وبما يفيد فـي تهيـيج الجـيش    . عليه) المسيحية( المتعصب إلسالمه بما يمنع إسباغ الهوية األوروبية   1

  . التركي حارس العلمانية ضده
  . الشوفيني، بدليل عنصريته تجاه األكراد، وهم مسلمون:  وفي الوقت عينه2

وبالتالي، يمكن إعادة تظهير الحملة التركية على إسرائيل من ضمن منطـق العـداء للغـرب عمومـاً،                  
في آن  ) وحتى اإلسالم المدجن  (والتعصب الديني، الذي يجعل حزب أردوغان عدواً للمسيحية واليهودية          

  . معاً
  : كان القرار اإلسرائيلي، المعزز بالتأييد األميركي، واضحاً ومحدداً

جوز أن يتم التهاون مع المبادرات التركية المتعددة، سواء باالنفتاح على سوريا الـى حـد إلغـاء                  ال ي «
الموقف اإليراني واالستعداد للقيام  مع فنزويال  بدور         » بتفهم«التأشيرات وفتح الحدود في االتجاهين، أو       

لـدولي علـى القـرار      الوسيط في مسألة المفاعل النووي، الى حد االعتراض القوي في مجلس األمن ا            
األميركي المسوق جيداً مع حلفائها األوروبيين ومع الصديق الروسي المستجد والمتـردد فـي انتظـار                

الصيني الذي يوازن بين مصالحه وتاريخه العقائـدي فتغلـب          » الشريك«عرض اللحظة األخيرة، ومع     
  . المصالح

 فلسوف يعاني أهل النظام العربي جميعـاً        إن تم التهاون مع المبادرة التركية لكسر الحصار على غزة،         «
  . من ارتداداته، بما يتجاوز الحرج الشديد الى حد تهديد بعضهم بالسقوط

ثم ان السلطة المتهالكة أصال، في رام اهللا، سوف تسقط، وال بد من نجدة سريعة لهـا، تخرجهـا مـن                     «
  » ..صورة المتواطئ على أهلها

، حرصاً على كرامـة     »استقبال رئيس دولة  «مود عباس وأركانه    وكان التدخل مع تركيا لكي تستقبل مح      
خـالل  : واختير للزيارة موعد له دالالته    .. فلسطين وشعبها في مختلف بقاع انتشاره، وليس في غزة فقط         

  .. الرحلة الى واشنطن للقاء الرئيس األميركية األسمر ذي الجذر اإلسالمي، باراك أوباما
فـي رام   » السلطة« معبر رفح، تخفيفاً للضغط الشعبي عليها، كما على          كذلك كان التدخل مع مصر لفتح     

  . اهللا
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إذا كانت فلسطين المهددة بالتذويب     : وطفت على سطح العمل السياسي في المنطقة قاعدة مستجدة مفادها         
بـد  المنهجي على أيدي االحتالل اإلسرائيلي المعزز بالتأييد الغربي المفتوح، تنذر بتوحد المسلمين، فال              

  ! واالندفاع في هذا الطريق» التورط«من حواجز تمنعهم من 
  . ممنوع اقتراب مصر من تركيا على قاعدة فلسطين: وبالتالي

  . وممنوع تطور التقارب التركي  اإليراني على قاعدة فلسطين
كـذا،  وه. وال بد من مبادرة عربية ما، تمتص النقمة من دون أن تترك أثرا ينذر بتحول سياسي جداً                ... 

يقوم بها األمين العام لجامعة الدول العربية       » غير رسمية «واستنقاذاً للنظام العربي وأهله، ال بأس بزيارة        
  . الى قطاع غزة

وال بأس من فتحة صغيرة في سور الحصار تبادر إليها إسرائيل، المتصاص الحملة الغربية عليهـا،                .. 
  . الطرفان في الموقع نفسهوكذلك لتخفيف الضغط على النظام العربي، ما دام 

إن البحر  : ليس الحصار اإلسرائيلي لغزة إال العنوان لفرض أمر واقع جديد يمكن تلخيصه بعبارة محددة             
األبيض المتوسط هو  بعد اليوم  بحيرة إسرائيلية، وهي وحدها صاحبة السلطة فيه وعليه، ال يعبـره إال                   

   .من ال تشك في مقصده أو في هدفه من وراء عبوره
وواضح أنها من أجل فرض هذا األمر الواقع قد استغلت الخصومة بين تركيا والحكم في قبرص الـذي                  
ذهب في مجاملة إسرائيل الى حد العمل في خدمتها، برفض استقبال سفن النجدة الذاهبة الى غزة، حتـى                  

  . لو ثبت أنها ال تحمل غير األدوية والمؤن ولعب األطفال
اإلسرائيلية لتوكيد سيطرتها الكاملة على المتوسط، كبحيـرة مـن أمالكهـا أو             وآخر ما حررته اإلرادة     

مشاعاتها ال فرق، إعالنها عن اكتشاف حقول غنية بالنفط والغاز فيه وعلى مبعدة حوالى مئة كيلـومتر                 
عن البر الفلسطيني المحتل، وتعاقدها مع شركات دولية الستغالل هذه الثروة الهائلة التي تكفيهـا لمـدة                 

  . ثالثين سنة
وباعتبار لبنان معنياً بهذا الكشف الذي يحاذي، في جانب منه، مياهه اإلقليمية، فقد باشر المسؤولون فيـه             

وشجر الخالف بين أهل الطبقة السياسية فيه حـول توزيـع           ... العراك من حول جلد الدب قبل اصطياده      
لنت وضع يدها على البحر جميعاً، تاركـة       امتيازات شركات الدراسة وبعدها االستثمار، بينما إسرائيل أع       

لم يستطيعوا حمايتها، ومع ذلك فهم متشبثون بالبقاء فوق         » دول«للعرب  مرة أخرى  التحسر على حكم         
  !الى أجل األجلين... سدة السلطة فيها حتى

 30/6/2010، السفير، بيروت
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