
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

 تبادل األسرىوال مفاوضات في صفقة .. عباس يريد تشكيل حكومة لوحده: الزهار
   بقطع دعمها المالي عن األمم المتحدة إذا اعترفت بالدولة تدخل سافرنتهديد واشنط: المالكي

   قبر بمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس١٠٠االحتالل يجرف نحو 
   عدم التصويت لفلسطين في األمم المتحدة"إسرائيل"دول إفريقية تستجيب طلب 

  من فرنسا" ٢ أسطول الحرية" إبحار أولى سفن :الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة

المصالحة ضرورة ال رجعة: هنية
والرهان على المفاوضات .. عنها

  قد يكون على حسابها
  

 ٤ص... 

 ٢١٨٧ ٢٦/٦/٢٠١١األحد 
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    :السلطة
 ٥   بقطع دعمها المالي عن األمم المتحدة إذا اعترفت بالدولة تدخل سافرنتهديد واشنط: المالكي.٢
 ٥   يكاد يصل حد التطابقتوافق.. من الخطأ الفصل بين الموقف األميركي واإلسرائيلي: ملوح.٣
 ٦   الفلسطينية بالدولةألممياالقيادة الفلسطينية تبحث اليوم المصالحة واالعتراف .٤
 ٦  تصريحات عباس تفرغ اتفاق المصالحة من مضمونه: النواب األسرى.٥
 ٦  ون رسالة مفتوحة للعالمنواب القدس يبعث.٦

    
    :المقاومة

 ٧ تبادل األسرىوال مفاوضات في صفقة .. عباس يريد تشكيل حكومة لوحده: الزهار.٧
 ٨  إذا لم نتفق على الحكومة سنبحث ملفات أخرى : مقبولأمين .٨
 ٨  ومشعل يدرس الطرح .. يرغب باإلبقاء على الحكومة الحاليةعباس ":تقدس ن".٩
 ٩  حماس تحمل فتح مسئولية تعطيل المصالحة .١٠
 ٩   تحذر من انهيار المصالحة"لجنة الوفاق والمصالحة".١١
 ٩  نور حتى ينعم األسرى الفلسطينيون بالحريةشاليط لن يرى ال: حماس.١٢
١٠   في قضية شاليط"إسرائيل"فتح تنتقد االنحياز األمريكي والدولي لصالح .١٣
١٠  لدينا إستراتيجية واضحة لإلفراج عن األسرى وشاليط لن يكون األخير": أبو مجاهد".١٤
١١  زكي يطلع قيادات بلغارية على تطورات القضية الفلسطينيةعباس .١٥
١١  !  عاما١٤ ياسين عالقة بمصر منذ  أحمدهدية الشيخ.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  سطين في األمم المتحدة عدم التصويت لفل"إسرائيل"دول إفريقية تستجيب طلب .١٧
١٢  ملف شاليط يعاني من الجمود الفكري: وغسيتسحاق هرتالنائب العمالي .١٨
١٣  نتنياهو ينتظر موت حفيدي لخفض صفقة التبادل: جد شاليط.١٩
١٣  ٤٨تستهدف المناطق الشمالية لألراضي المحتلة عام خطة الستجالب اليهود .٢٠
١٣   تخشى سقوط األسد"إسرائيل":  الفيغارو الفرنسيةصحيفة.٢١
١٣   اإلسرائيلية على وقع الخالفات بين دمشق وأنقرة-تطور في العالقات التركية : تقرير.٢٢
١٤   تخطت ثرواتهم المليون دوالرإسرائيلي ألف ١١: يديعوت أحرونوت.٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٤   الدعم العربي الحقيقي للقدس يقارب الصفر: الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس.٢٤
١٥   قبر بمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس١٠٠ االحتالل يجرف نحو.٢٥
١٥   باالكتفاء بتحويله إلى متحف إسالميوتأمرمحكمة إسرائيلية تمنع الصالة بمسجد بئر السبع .٢٦
١٥  تعذيب األسرى منهج إسرائيلي: وزارة شؤون األسرىلتقرير .٢٧
١٦   الفلسطينيين في الذكرى الخامسة لخطف شاليطاألسرى عن لإلفراجدعوات .٢٨
١٦   لتفريغ األغواراإلسرائيلي ناطق إطالق نار وسيلة االحتاللم: تقرير.٢٩
١٦  ي بيت أمراعتداءات وإصابة عدد من الفلسطينيين ف.٣٠
١٧  تعقد مؤتمرها التأسيسي الشهر القادم في القدس المحتلة" شدوا الرحال"حملة .٣١
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١٧  من الفلسطينيين قدراتهم على التعبير محدودة% ٤٣: استطالع.٣٢
١٧  زمات قاسية بسبب عنصرية الكيان يواجهون أ٤٨فلسطينيو الـ .٣٣
١٨   فلسطينيين في الضفة  ستةاالحتالل يعتقل .٣٤
   

   :بيئة
 ١٨ االتحاد من أجل المتوسط يوافق على إنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة.٣٥
   

   : األردن
١٨  السرور ينفي منح جنسيات لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.٣٦
١٩  "٢أسطول الحرية  " للمشاركة فيلجنة شريان الحياة األردنية تشتري سفينة.٣٧
١٩  أوضاعهملتعرف على ل  الفلسطينيينمخيمات الالجئينلمسح ال: ألردنا.٣٨
١٩  في القدساألموية على القصور اإلسرائيليلقدس يدين االعتداء ل عام اللجنة الملكية أمين.٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٩   مشروطة" إسرائيل"إقامة عالقات مع: موسىعمرو .٤٠
٢٠   على حساب األمن القومي"إسرائيل"وض حرب مع يرفض خ أبو الفتوح: مصر.٤١
٢٠   يوما ١٥تجديد حبس الجاسوس اإلسرائيلي : مصر.٤٢
٢٠  قطر سددت كامل التزاماتها تجاه فلسطين :  العربيةالجامعة.٤٣
٢٠  مصر تعيد فتح معبر رفح.٤٤
   

   :دولي
٢١   لإلفراج الفوري عن شاليطتتواصلالدعوات الغربية .٤٥
٢١  من فرنسا" ٢ أسطول الحرية" إبحار أولى سفن :الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة.٤٦
٢١  "٢أسطول الحرية "إسرائيلية لتعطيل محرك إحدى سفن  محاولة :ائتالف أسطول الحرية.٤٧
٢٢  المقبلة الفلسطينية دعم اإلتحاد األوروبي للسلطة مرهون بسياسة الحكومة: بيرغر.٤٨
٢٢  وباما اإلسرائيلية على أساس خطاب أ- إعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية :واشنطن.٤٩
    

   :مختارات
٢٣   مليار دوالر قيمة أموال مصر المنهوبة ٥٠.٢٢٥
    

    :مقاالت
٢٣      عبد الستار قاسم  ...االعتداءات األميركية على الثورات العربية.٥١
٢٧  نواف الزرو!.. ؟"نقاط التحول"سرائيلي مثقال بـحينما يغدو المشهد اإل.٥٢
٣٠   الوف بن!...هل يزهر في إسرائيل؟.. الربيع العربي.٥٣
٣٣  محمد خّروب... !وأسير.. جاسوسان.٥٤
٣٥ ير حسن سالمة األس ... إنسانيته..الرفيق أحمد سعدات.٥٥
    

 ٣٧  :كاريكاتير
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***  
  
  كون على حسابهايوالرهان على المفاوضات قد .. اال رجعة عنهضرورة المصالحة : هنية .١

خيار "كد أن المصالحة  أرئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن ٢٥/٦/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، نشر 
  . ا على أنها ضرورة وطنية واستراتيجية لتوحيد الشعب الفلسطيني، مشدد"وطني ال رجعة عنه

يمكن من خالل تطبيق هذا االتفاق أن نتعرض لعقبات :" وقال هنية خالل مؤتمر صحفي عقُد في غزة
  ". وتحديات، وهذا ال يعني أن المصالحة قد انتهت

التوافق يعني اتفاق األطراف، وأن  ":وطالب حركة فتح بااللتزام بما تم التوقيع عليه بالتوافق، مضيفاً
  ". تكون الحكومة ليست لطرف دون آخر، وال تحمل سيادة أي شخص دون غيره

يجب أن تحمل الحكومة القادمة رؤية متعلقة بمهماتها التي تم االتفاق عليها للوصول إلى : "واستدرك
 ومنظمة التحرير، ألنها من االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

  ". الملفات األساسية المهمة التي يجب أن يجري الترتيبات بشأنها
هذا التحرك وغيره مرحب به : "وعن التحرك التركي للمصالحة، قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة

ما تم االتفاق لتطبيق ما تم االتفاق عليه، ونحن لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد ولكن بحاجة إلى تطبيق 
  ". عليه

قد يكون على حساب المصالحة "من جهة أخرى، اعتبر هنية الرهان مجددا على خيار المفاوضات 
هذا "إن : وقال". الفلسطينية أو الوقوف عند ضغوط ورغبات األمريكان التي تمس بثقافة المصالحة

  ". الرهان غير واقعي، وسيعيدنا مرة أخرى لنقطة الصفر، وهذا ال نريده
في سياق آخر، أشار هنية إلى أنهم طالبوا كل الجهات التي تتحدث عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى 

 أسير يمرون بظروف في غاية ٧٠٠٠المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، أن يتذكروا بأن هناك أكثر من 
وا بسرعة لوقف المجزرة التي القسوة، مطالبا كل المعنيين في الوطن العربي والمجتمع الدولي بأن يتحرك

  . ترتكب بحقهم
الحكومة ال تتطلع على تفاصيل ملف شاليط، وهو بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية وكافة "وأضاف 

متابعاته في أروقتها، وموقفنا واضح، فنحن نؤيد التوصل لصفقة بموجبها يتم االستجابة لمطالب فصائل 
  ".المقاومة

أن المصالحة تمثل موقفاً استراتيجياً أن هنية أكد  ٢٦/٦/٢٠١١ن اإلعالمية، وكالة هال فلسطيوجاء في 
وأنها  تمثل  األهمية بالنسبة للقضية الفلسطينية وثوابتها، ومصير شعبها، معتبراً  إياها ضرورة من 

 .ضروريات الوطن والدين واإلنسانية
لمصالحة تحتاج إلى صبر وحكمة من حتى تتحقق ا: "وقال هنية لمراسل صحيفة الفجر التونسية في غزة

أجل تجاوز الضغوطات الغربية والصهيونية واإلقليمية التي ال تريد للشعب الفلسطيني أن يتوحد وينهي 
 ". وقد يكون االستعجال غير المدروس مضرة للمصالحة،الفرقة التي تسببوا في إحداثها

 أجل أن تكون المصالحة واقعاً فعلياً وطالب هنية الجميع بالتحلى بأعلى درجات الثبات والصبر من
مطالباً بمصالحة حقيقية , وملموساً وأن هذا ليس مستحيالً أمام اإلرادة والتصميم لدى الشعب الفلسطيني 

 .ال تكتيكية على أساس الشراكة الحقيقة  وإغالق كل أبواب اإلنقسام 
بدأ يتالشى فعلياً وذلك برعاية وحول الحصار شدد هنية على أن الحصار الممتد لحوالي خمس سنوات 

اهللا أوالً ثم بصبر وجلد وتكاثف أبناء شعبنا الفلسطيني ثم بالحراك العربي و اإلسالمى والدولى الذي 
 .وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خالل تنظيم وفود وقوافل لكسر الحصار عن غزة 

ونحن نسعى إلنهائه بشكل تام وإعادة , ة لكن الحصار ما زال موجوداً بأشكاٍل مختلف: "وأستدرك هنية 
داعياً إلى إستمرار القوافل والوفود التضامنية لغزة حتى يتنسم  "،الحياة للوطن وإعادة إعمار قطاع غزة
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الشعب الغزي الحرية ويتعزز صموده أمام الهجمة الصهيونية التي تحاول طمس وإخفاء القضية 
 .الفلسطينية من الخارطة

ل باطل قانونياً وسياسياً وأخالقياً، وكل ما يصدر عنه فهو باطل وإن امتلك القوة وفرض وأكد أن االحتال
 .نفسه كأمر واقع فهذا ال يغير من المعادلة شيئاً 

  
   بقطع دعمها المالي عن األمم المتحدة إذا اعترفت بالدولة تدخل سافرنتهديد واشنط: المالكي .٢

» ديلي تلغراف«كي، نفي أو تأكيد ما ذكرته صحيفة رفض وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المال
البريطانية في عددها أمس، حول تهديدات أميركية لألمم المتحدة بوقف الدعم المالي لها في حال جرى 

  .أيلول المقبل/ االعتراف بالدولة الفلسطينية، كما يسعى الفلسطينيون في سبتمبر
معلومات في هذا الصدد، وال أدري إن كان ما نشرته ليس لدي أي «: »الشرق األوسط«وقال المالكي لـ

، أو منقوال عنها، أو قيل في )المندوبة األميركية في األمم المتحدة(الصحيفة تصريحا لسوزان رايس 
بناء على ذلك ال نستطيع التعليق على ما «: وأضاف. »جلسات مغلقة، أو بشكل مباشر أو غير مباشر

ولكن باإلمكان القول إننا سمعنا عن ضغوط يمارسها اللوبي «:  القولوتابع. »تتناقله وسائل اإلعالم
على أعضاء في الكونغرس من أجل ترهيب ) اللجنة األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة(اليهودي أيباك 

. األمم المتحدة وأمانتها العامة، كي ال توفر أي مناخات إيجابية لطلب فلسطين االنضمام لألمم المتحدة
اك، كما تعلمون، تحذيرات موجهة للفلسطينيين، ليس فقط ضد التوجه إلى األمم المتحدة، بل أيضا وهن

  .»ومصدر هذه التهديدات أعضاء في الكونغرس يلوحون فيها بوقف المساعدات. ضد تحقيق المصالحة
ن وأشار المالكي في هذا السياق إلى ما نشرته صحف مختلفة عن رسالة بعث بها عضوا كونغرس م

 آخرون، إلى اإلدارة يطالبون فيها بقطع المساعدات ٦الحزب الديمقراطي الحاكم، وانضم إليهما الحقا 
أيلول / للسلطة الفلسطينية في حال ذهابها إلى األمم المتحدة للحصول على ما تسميه استحقاقات سبتمبر

  .المقبل، وكذلك وقف الدعم لألمم المتحدة
قا إننا لم نسمع عن تصريحات صادرة عن مسؤول أميركي تهدد بقطع وكما قلت ساب«: واستطرد قائال

.. الدعم عن األمم المتحدة، ولكن إذا ما صدقت هذه التسريبات فإنه ال بد من التوقف عند هذه القضية
ال يمكن أن تتلقى األمم «: متابعا القول. »ونعتبره إذا ما ثبت تدخال سافرا في شؤون المنظومة األممية

فهي منظومة أممية تمثل القانون والشرعية الدوليين، وتجمع .. تعليماتها من اإلدارة األميركيةالمتحدة 
تحت ظلها جميع دول العالم، ومن حق أي دولة أن تلجأ إليها للمطالبة بما تريد، وهذا ينطبق على 

  .»فلسطين، أن تتوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة باالنضمام إليها كعضو كامل العضوية
  ٢٦/٦/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  توافق يكاد يصل حد التطابق.. من الخطأ الفصل بين الموقف األميركي واإلسرائيلي: ملوح .٣

استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية تهديد الواليات المتحدة األميركية، لألمم : يوسف الشايب - رام اهللا
المقبل، وفق ) سبتمبر(فت بالدولة الفلسطينية في أيلول المتحدة، بسحب تمويلها للمنظمة الدولية حال اعتر

ما نقلته أمس صحيفة الديلي تلجراف البريطانية على لسان المندوبة األميركية في مجلس األمن الدولي 
  .سوزان رايس

من الخطأ الفصل بين الموقفين " الغد"وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عبد الرحيم ملوح، لـ 
الواليات .. اإلسرائيلي من الصراع والقضية الفلسطينية، فهناك توافق يكاد يصل حد التطابقاألميركي و

المتحدة بهذه التصريحات تتعامل مع األمم المتحدة كأنها الحديقة الخلفية للبيت األبيض، وهذا يرتب على 
  .يالدول األخرى في األمم المتحدة، وخاصة الكبرى منها، التصدي لهذا الصلف األميرك

 ٢٦/٦/٢٠١١الغد، عمان، 
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   الفلسطينية بالدولةاألمميالقيادة الفلسطينية تبحث اليوم المصالحة واالعتراف  .٤

تجتمع القيادة الفلسطينية مساء األحد في األراضي المحتلة لبحث موضوع : نادية سعد الدين –عمان 
القادم، إضافة إلى ) تمبرسب(المصالحة والتحضيرات الجارية للذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول 

  .ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
يأتي ذلك بموازاة استعداد اللجنة الدولية الرباعية لعقد اجتماع مطلع الشهر القادم في بروكسل لبحث 

ما لم تؤجل الضغوط األميركية إلتئامه "الوضع السياسي على صعيد المفاوضات المتوقفة منذ أشهر، 
  .، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف"جدداًم

من األراضي المحتلة إن اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس سيتركز " الغد"وقال إلى 
تضافر الجهود لتنفيذ اتفاق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، والمسار السياسي وما يتطلبه من "حول 
  ".ف واضحة من المجتمع الدوليمواق

القادم، بشأن التوجه إلى ) سبتمبر(البحث سيتناول التحضيرات الجارية إلنجاح محطة أيلول "وأضاف أن 
  ". وعاصمتها القدس١٩٦٧األمم المتحدة إلقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

تها العدوانية وأنشطتها االستيطانية الحكومة اإلسرائيلية تغلق الباب أمام أي أفق سياسي بممارسا"وبين أن 
  ".التهويدية لفرض األمر الواقع على األرض

واستبعد تأجيل البت في تشكيلة الحكومة المقبلة واستبداله بملفات أخرى للخروج من المأزق الراهن، 
ابات الحكومة المقبلة يرتكز عليها عدة قضايا تصب في أّس مهامها وتتمثل في إجراء االنتخ"موضحاً أن 

  ".واستعادة وحدة المؤسسات وإعادة إعمار قطاع غزة والمصالحة الداخلية
هناك اتصاالت تجرى لحل الخالف القائم بين حركتي فتح وحماس حول اسم المرشح لرئاسة "وبين أن 

تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة "، داعياً إلى "الحكومة المقبلة
  ".خذ باالعتبار مصلحة الشعب الفلسطينيواأل

الجانب الفلسطيني سيتقدم من اجتماع اللجنة الدولية الرباعية القادم بمطلب إصدار موقف "ولفت إلى أن 
 وعاصمتها القدس، وضرورة وقف ١٩٦٧واضح إزاء قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  ".االستيطان باعتباره غير شرعي وال قانوني
اإلدارة األميركية أجلت لقاءات الرباعية السابقة حتى ال تلتزم بأساس جاد للمسار السياسي، من "وزاد إن 

  ".دون استبعاده تكرار ذلك مجدداً الشهر القادم
التهديد األميركي بإفشال محطة أيلول القادم، تزامناً مع االستنفار الدبلوماسي للخارجية "وأشار إلى 

ط التحرك الفلسطيني النشط للحصول على مزيد من االعترافات بالدولة الفلسطينية اإلسرائيلية إلحبا
 وعاصمتها القدس، والتوجه إلى مجلس األمن بطلب عضوية في األمم ١٩٦٧المستقلة على حدود 

  ".المتحدة
  ٢٦/٦/٢٠١١الغد، عمان، 

 
  تصريحات عباس تفرغ اتفاق المصالحة من مضمونه: النواب األسرى .٥

انتقد النواب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي بشدة التصريحات األخيرة التي أدلى بها  :رام اهللا
يفّرغ اتفاق المصالحة "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لفضائية لبنانية، معتبرين أن ما جاء فيها 

  ".من مضمونه
 تنكرا وتنصلًا من استحقاقاتها، تشكّل"واعتبر النواب والوزراء السابقين األسرى بأن تصريحات عباس 

التي تقتضي باإلفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السلطة، وعودة المفصولين إلى أماكن عملهم، 
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ورفع اليد عن المؤسسات المغتصبة، والتي تم السيطرة عليها في أعقاب الحسم العسكري في قطاع غزة 
  ".٢٠٠٧أواسط عام 

، رئيس السلطة "المركز الفلسطيني لإلعالم"ون االحتالل، ونشرها وطالبوا، في رسالة سربت من سج
باالنحياز إلى خيارات الشعب برفع الظلم، وإنهاء حالة االستبداد التي تعيشها الضفة "محمود عباس 

  ".الغربية، واالنحياز إلى خيارات الشعب في رفضه لالحتالل وهمجيته
 ٢٥/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  ة مفتوحة للعالمنواب القدس يبعثون رسال .٦

وجه نواب القدس ووزيرها السابق المهددون باإلبعاد رسالةً مفتوحةً، قدموا خاللها كلمتهم للعالم أجمع، 
  . في ذكرى مرور عامٍ على اعتصامهم في مقر الصليب األحمر في حي الشيخ جراح في المدينة المقدسة

، تترجم "القدس أوالً"عن رؤية استراتيجية بعنوان وطالب النواب في رسالتهم بمبادرة فلسطينية لإلعالن 
  . على أرض الواقع صدقًا وفعلًا

االنتهاك األشد خطورةً في "واستنكروا صمت وعجز سلطة رام اهللا عن العمل على كشف ما سموه 
المتمثل باإلبعاد عن مدينة القدس، مؤكدين استمرار استنكافها عن وضع " عرف العهود والمواثيق الدولية

  . هذه المهمة على رأس أولوياتها وواجباتها تجاه المدينة
مستنكفة عن وضع هذه المهمة على رأس أولوياتها "وأضافوا إن قيادة السلطة ال تزال حتى هذه الساعة، 

وواجباتها تجاه المدينة، فاإلبعاد عن مدينة القدس يشكل الخطر األبرز الذي يهدد حاضرها ومستقبلها، 
  ". النتهاك األشد خطورة في عرف العهود والمواثيق الدوليةناهيك عن كونه ا

وحملت رسالة المناشدة توقيع كل من النائب المبعد إلى رام اهللا محمد أبو طير، والنائب أحمد عطون 
  .والنائب محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة

  ٢٥/٦/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
 تبادل األسرىوال مفاوضات في صفقة .. حكومة لوحدهعباس يريد تشكيل : الزهار .٧

محمود .دالقيادي في حركة حماس  أ، غزة من ٢٥/٦/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  نشرت
الزهار قال إن الرئيس محمود عباس يريد تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة لوحده برئاسة سالم فياض، 

 . القاهرةمتجاهالً االتفاق الذي وقع في
السبت أن " الحقيقة الكونية للحضارات"وأضاف الزهار عقب حفل أقيم في غزة الستعراض كتابه 

استحقاق أيلول يمثل رجالً قفز في الهواء وال يعرف كيف يهبط ثانية إلى األرض، مشيرا إلى أن التهديد 
 .ةاألمريكي واضح للدول التي ستصوت على إعالن الدولة الفلسطينية المستقل

تكرر " اإلخوانية"وعن معارضة ترشيح جمال الخضري لترأس الحكومة المقبلة، قال الزهار إن مصطلح 
 ".يتناقلها عنها الجميع" موضة"في مصر وأصبح االتهام بمثابة 

إنه ال جديد حول المعبر وهو يعمل بالقدرة الموجودة وأقل من " صفا"وعن معبر رفح، قال لـ
مستمر مع السلطات المصرية ولكن المشكلة أن لديهم مبررات ولدينا االحتياجات ويوجد تواصل 

 ".احتياجات
تكون هناك أي مفاوضات أو من غزة أن الزهار نفى أن   ٢٥/٦/٢٠١١وكالة قدس نت، وجاء في 

  .وساطات في قضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
نذكر بأن للفلسطينيين أسرى :" د شاليط وقال الزهار في الذكرى الخامسة ألسر الجندي اإلسرائيلي جلعا

مشيراً إلى أنه لن يتم اإلفراج عن شاليط , "وهم خلف القضبان,  عاما٣٢ًلدى االحتالل لم يرو النور منذ 
  .إال عندما يرى األسرى الفلسطينيين النور ويتم اإلفراج عنهم
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شكيل حكومة وحدة وطنية يتفق لقد اتفقنا في القاهرة مع حركة فتح على ت ":من جهة أخرى قال الزهار
  ".فلماذا اآلن يريد أبو مازن تشكيل حكومة كما يريد وأن تضم سالم فياض, عليها الجميع

  
  إذا لم نتفق على الحكومة سنبحث ملفات أخرى : مقبولأمين  .٨

 االتصاالت مواصلة ، السبت،أكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح: رام اهللا
إضافة إلى ترتيب اللقاء المرتقب , بشأن تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية, ت مع حركة حماسوالمشاورا

  .وخالد مشعل في إطار اإلعالن عن تشكيل حكومة التكنوقراط, بين الرئيس محمود عباس
 إن إتصاالت تجري في نفس الموضوع من ،"وكالة قدس نت لألنباء"وقال مقبول في تصريح لمراسل 

  .للخروج بنتائج مثمرة لتشكيل الحكومة, "صدقاءاأل" قبل بعض 
وفي حال فشلنا في الوصول إلى صيغة مشتركة , وأشار إلى أن اإلتصاالت مع حماس لم تنقطع بتاتاً

فيمكننا أن نلجأ إلى مناقشة ملفات أخرى ضمن إتفاق المصالحة الذي جرى في , لتشكيل الحكومة
  .اضيمطلع أيار الم, العاصمة المصرية القاهرة

أن المشاورات التي تجري حول شخص سالم فياض ,  مقبول عضو وفد فتح للحوار مع حماسواعتبر
المشاورات التي تدور حالياً تتعلق بالواقع " : قائالً،"ليست أزمة"بأنها , لتولي رئاسة الحكومة القادمة

  ".اإلقليمي والدولي
الفتاً إلى أن , وعدم التعامل معها, ومة القادمةوأقر مقبول بوجود تهديدات إقليمية ودولية بمقاطعة الحك

  .مشاوراتهم تجري في سياق تخطي تلك التهديدات التي من شأنها زيادة الحصار على الشعب الفلسطيني
  ٢٥/٦/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
  ومشعل يدرس الطرح .. يرغب باإلبقاء على الحكومة الحاليةعباس ":قدس نت" .٩

ية مطلعة، السبت، بأن الرئيس محمود عباس يدرس اإلبقاء على الحكومة أكدت مصادر فلسطين: رام اهللا
الحالية مع إجراء بعض التغييرات والتعديالت على هيكليتها الوزارية لتشمل وزراء أخرين من فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية وأخرى مستقلة، فيما تواصل حركتا فتح وحماس مشاورتهما في حل الخالف 

  .حكومة في أعقاب رفض حماس رئاسة فياض للحكومة القادمةعلى تشكيل ال
إن مقترح اإلبقاء على الحكومة الحالية حتى " وكالة قدس نت لألنباء" وقالت المصادر في تصريحات لـ

أيلول القادم طرحه الرئيس أبو مازن على قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، األمر / سبتمبر
داخلياً خاصة في ظل توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة إلنتزاع إعتراف بالدولة الذي القى قبوالً 

  .٦٧الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
هناك  ، مؤكدةً"المقترح مطروح على الطاولة للنقاش مع الفصائل وحركة حماس" وأضافت المصادر

 إرجاء تشكيل الحكومة لما بعد أيلول القادم كحل إجماع عربي على هذا الطرح وكذلك موافقة تركية على
  .من أجل إستشكاف األوضاع القادمة، خاصة في ظل خطوة السلطة األخيرة

الرئيس أبو مازن ال يرغب الدخول في حصار دولي على السلطة الفلسطينية " وأوضحت المصادر
ي خاصة وأن هناك دول خاصة في ظل الظروف الحالية، وكذلك ال يريد مواجهة مع المجتمع الدول

  .أوروبية تدعم توجه السلطة لدى األمم المتحدة
أن تركيا طرحت على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن يتم "وأشارت المصادر 

إستثناء ملف تشكيل الحكومة القادمة في الظروف الحالية والبدء بمشاورات حول الملفات األخرى 
  .أن مشعل أبدى إستعداده لدراسة هذا الطرح مع قيادات حركته" ت، مضيفةكموضوع األمن واإلنتخابا
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أن تركيا بإنتظار الرد الحمساوي على مقترح الرئيس أبو مازن، وكذلك لمواصلة " وأكدت المصادر
دورها في إستكمال ملفات المصالحة الى جانب القيادة المصرية المنشغلة حالياً بالتحضير لإلنتخابات 

  .ذلك ترتيب الوضع المصري الداخليالقادمة وك
  ٢٥/٦/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
  حماس تحمل فتح مسئولية تعطيل المصالحة  .١٠

أكد الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي أبو زهري بأن حركته ملتزمة ومتمسكة : غزة
  .بإنجاح المصالحة الوطنية بما تم االتفاق عليه في حوار القاهرة األخير مع حركة فتح

وحمل أبو زهري  في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت لألنباء اليوم السبت حركة فتح المسئولية 
إن فياض شخصية "قائال ، الكاملة عن تعطيل المصالحة في طرحها لسالم فياض لرئاسة الحكومة المقبلة

طينية وفق ما مرفوضة وطنيا وانه يجب التوصل لرئيس حكومة وطنية بالتوافق مع كافة الفصائل الفلس
  ".نص عليه اتفاق القاهرة

 مشير إلى أنه لم يتم ،ونوه إلى أن حركته عرضت عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة وقوبلوا بالرفض
طرح أية شخصية جديدة لتولى منصب رئاسة حكومة التوافق الوطني وأنهم عازمون على إنجاح 

حديد موعد أخر من اجل التوصل لالتفاق وتحديد موضحا  بأنه لم يتم التواصل مع فتح  لت, المصالحة 
  .موعد جديد لتشكيل الحكومة

  ٢٥/٦/٢٠١١وكالة قدس نت، 
  
   تحذر من انهيار المصالحة"لجنة الوفاق والمصالحة" .١١

حذرت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تضم شخصيات مستقلة، من انهيار : يو بي آي
ظل التباطؤ في تشكيل الحكومة، والتلكؤ في معالجة ملف االعتقاالت والعودة اتفاق المصالحة برمته في 

اتفاق المصالحة الذي جرى “وقال رئيس اللجنة إياد السراج في بيان أمس، إّن . إلى لغة االستقطاب 
أيار في القاهرة وبرعاية مصرية كريمة، لم يعد ملكاً للفصائل والقوى الموقعة  /التوقيع عليه في مايو

عليه، بل أصبح ملكاً للشعب الفلسطيني كله، والرجوع عنه يعني تهديداً لمسيرة الشعب ونضاله من أجل 
  .” الحرية

واعتبر أن تأخير المصالحة وعدم إنهاء االنقسام يعني نسفاً التفاق القاهرة، وحرماناً للشعب الفلسطيني 
 اإلرادة الشعبية صاحبة السيادة ومصدر من حقه في إعادة إنتاج وإصالح نظامه السياسي بما يتوافق مع

لقد تم التوقيع على وثيقة المصالحة والنص الواضح على التوافق الوطني لتشكيل “وأضاف . السلطات 
الحكومة االنتقالية والمرجعية القيادية لمنظمة التحرير وغيرها، وإن التراجع عن ذلك يضرب المصالحة 

  . ” في الصميم
  ٢٦/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  شاليط لن يرى النور حتى ينعم األسرى الفلسطينيون بالحرية: حماس .١٢

حركة حماس أكدت أن الجندي اإلسرائيلي األسير ، أن دمشقمن  ٢٥/٦/٢٠١١قدس برس،  نشرت
لن يرى النور حتى ينعم األسرى الفلسطينيين بالحرّية "لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط، 

  ". مشرفةضمن صفقة تبادل
نسخة عنه، تعقيباً على ما أعلنه رئيس الوزراء " قدس برس"وحّملت الحركة، في بيان مكتوب تلقت 

اإلسرائيلي من تطبيق خطوات عقابية بحق األسرى، نتنياهو تداعيات أي فشل يصيب صفقة تبادل 
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إلنسانية إلى التحّرك ، داعيةً المنظمات الحقوقية وا"لتعنّته وسياسته اإلجرامية"األسرى، مرجعةً ذلك 
  ".لحماية األسرى الفلسطينيين من آلة القمع الصهيونية، والضغط من أجل اإلفراج الفوري عنهم"العاجل 

من انتهاكات ومعاناة داخل زنازين االحتالل "واستنكرت حماس بشدة ما يتعرض له األسرى الفلسطينيون 
؛ من النساء واألطفال والشيوخ، الذين اختطفوا وهم الصهيوني، التي يقبع فيها أكثر من سبعة آالف أسير

مدنيون، وأغلبهم يعاني من أمراض مزمنة، وال يوفّر لهم االحتالل العالج والّرعاية الالَّزمة، ويمعن في 
  ".حرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية التي كفلتها لهم األعراف والقوانين الدولية

انحياز "تجاه معاناة وآالم آالف األسرى الفلسطينيين، مستهجنةً كما استغربت الحركة، الصمت الدولي 
بعض األطراف الدولية، وأخذهم بسياسة المعايير المزدوجة عند الحديث عن الجندي الصهيوني شاليط 

  ".الذي أسر في أرض المعركة
 أكدت كتائب القسام نقال عن يو بي أي، أن   ٢٦/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، في نفس السياق ذكرت 

وقالت . ولّوحت بأسر المزيد من جنود االحتالل.  لن يرى النور قبل األسرى الفلسطينيينطأمس، أن شالي
 ثانية نشرتها على موقعها اإللكتروني لمناسبة مرور خمس سنوات على أسر ٥٩في لقطات فيديو مدتها 

. ” سم أنه لن يرى النور قبل أسراناأيها الصهاينة الجبناء ألم يكفكم جندي واحد إلنهاء القضية؟ نق“شاليت 
، مرفقاً بتسجيل صوتي ”اإلسرائيلية“وتضمن الفيديو صوراً ألسرى وأسيرات فلسطينيين في السجون 

نقسم أنه لن يرى النور “، فيما كتبت عبارة طوخال الشريط من صور جديدة لشالي. ”نسيان عذاباتهم“بعدم 
  . ي نهاية اللقطات باللغتين العبرية والعربية ف” قبل أسرانا

  
   في قضية شاليط"إسرائيل"فتح تنتقد االنحياز األمريكي والدولي لصالح  .١٣

حكومة إسرائيل االنصياع لقوانين حقوق اإلنسان " فتح"طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
الل كأسرى حرب والقانون الدولي اإلنساني، واالعتراف بحقوق األسرى الفلسطينيين في سجون االحت

  .وفقا لما تكفله المواثيق واألعراف والقوانين الدولية
إن تغاضي المجتمع الدولي عن حقوق األسرى : فايز أبو عيطة. وقال المتحدث باسم الحركة د

  .الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي أمر معيب ويتنافى مع أبسط الحقوق والقيم اإلنسانية
أن اهتمام بعض األطراف الدولية بحقوق ) ٢٥/٦" (قدس برس" بيان صحفي تلقته واعتبر أبو عيطة في

في إشارة إلى تصريح المتحدث باسم "األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط ودعوتها لإلفراج الفوري عنه 
البيت األبيض جاي كاريني الذي دعا إلى اإلفراج فورا عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، انحيازا 

  ".ا وفاضحا وظالماواضح
ال نستطيع أن نتفهم اهتمامهم بحقوق أسير إسرائيلي واحد وتجاهلهم لحقوق آالف األسرى "وأضاف 

  ".الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي
ودعا  أبو عيطة، األطراف الدولية المؤثرة سيما الواليات المتحدة األمريكية واألمم المتحدة إلى إدانة 

هاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والضغط على حكومة إسرائيل االنت
  .من اجل اإلفراج الفوري عنهم خاصة األسرى األطفال وكبار السن والمرضى والقدامى

 ٢٥/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
  لدينا إستراتيجية واضحة لإلفراج عن األسرى وشاليط لن يكون األخير": أبو مجاهد" .١٤

الحكومة اإلسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن " لجان المقاومة الشعبية"حّملت : غزة
عدم إتمام صفقة تبادل األسرى، التي تقضي باإلفراج عن مئات األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي 

  .اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط
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" قدس برس" اإلعالمي باسم لجان المقاومة، في تصريح صحفي مكتوب تلقت ، الناطق"أبو مجاهد"وقال 
إن مرور خمسة أعوام على عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط دليل على عجز : "نسخة عنه

  ".وفشل العدو الصهيوني في مساومة المقاومة على مطالبها العادلة، المتمثلة باإلفراج عن األسرى
حتالل األمني والعسكري، وبإقرار من رئيس أركان االحتالل، على مدار الخمس فشل اال"وأكد على 

سنوات في الحصول على معلومة واحدة عن جنديه األسير بالرغم من جيوش العمالء واستخدام كل 
الوسائل التكنولوجية المتقدمة، ولم يبق أمامه إال القيام بتلبية مطالب المقاومة والرضوخ إليها في تنفيذ 

  .، كما قال"فقة التبادلص
اإلجراءات التعسفية التي أقرها رئيس حكومة االحتالل بنيامين "وأضاف الناطق باسم لجان المقاومة أن 

نتنياهو ضد األسرى، ستزيدنا إصرارا وثباتًا على مطالبنا، ولن تفلح في النيل من عزائم أسرانا األبطال 
  ".لالذين سننتزع حق الحرية لهم رغم أنف االحتال

تتحمل كامل المسؤولية عن عدم انجاز صفقة تبادل األسرى، بل ووضعت "وأوضح أن حكومة نتنياهو 
  ".عراقيل واضحة أمام إتمامها، وهذا يعكس عدم وجود نية لدى االحتالل النهاء هذا الملف

لعارفين ارتكاب أي حماقة قد تزينها له شياطينه غير ا"االحتالل اإلسرائيلي من " أبو مجاهد"وحذر 
الطريق الوحيد ليرى شاليط النور هو باإلفراج عن "، مشددا على أن "بقدرات المقاومة وطبيعة ردها

  ".األسرى
وأوضح بأن المقاومة لديها إستراتيجية واضحة لإلفراج عن األسرى، والقائمة باألساس على أسر 

مليات األسر حتى تحرير آخر أسير الجنود، وأن عملية الوهم المتبدد لن تكون األخيرة، وسوف تتوالى ع
  ".في السجون الصهيونية

  ٢٥/٦/٢٠١١قدس برس، 
  
  زكي يطلع قيادات بلغارية على تطورات القضية الفلسطينيةعباس  .١٥

، المفوض العام للعالقات العربية وجمهورية الصين 'فتح' أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة :صوفيا
لقيادات البلغارية على آخر التطورات السياسية على صعيد الشعبية، عباس زكي، السبت، عددا من ا

  .القضية الفلسطينية
واستعرض زكي أمام رئيس دائرة الشرق األوسط وغرب أفريقيا، ألكسندر أولشيفسكي، خالل لقاء عقد 
في مقر وزارة الشؤون الخارجية البلغارية، في العاصمة صوفيا، بحضور سفير فلسطين لدى بلغاريا 

ذبوح، تطور القضية الفلسطينية منذ بدء المفاوضات في مدريد، وحتى اللحظة الراهنة، وأشار أحمد الم
إلى نية الجانب الفلسطيني التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، في حال لم ترضخ إسرائيل لقرارات 

رجية البلغارية وطلب من وزارة الخا .الشرعية الدولية، وبدء مفاوضات جدية حتى شهر أيلول المقبل
  .دعم وتأييد طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة
  ٢٥/٦/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  !  عاما١٤ ياسين عالقة بمصر منذ  أحمدهدية الشيخ .١٦

، مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية ال تزال سيارة الشهيد الشيخ أحمد ياسين:  محمد رضوان-العريش
حماس، تنتظر السماح لها للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، رغم استشهاد الرجل المقعد 

  . الذي صنعت له هذه السيارة لتناسب إمكانياته الحركية المحدودة وإعاقته المزمنة
لسعودية، كهدية له عقب خروجه من  حيث أرسلتها المملكة العربية ا١٩٩٧وتعود هذه السيارة إلى عام 

والنظام المصري السابق رفض وقتها تسليم السيارة إلى مؤسس ) إسرائيل(سجون االحتالل، إال أن 
  . حماس، فظلت عالقة في معبر رفح منذ ذلك التاريخ حتى اليوم
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ارة  عاما مرت على توقف سي١٤، أن "فلسطين أون الين"وأكد مصدر مصري مسئول في معبر رفح لـ
الشيخ أحمد ياسين على أرضية معبر رفح من الجانب المصري، وما زالت تنتظر قراراً من السلطات 

  . المصرية بالسماح لها بالعبور إلى قطاع غزة
وأشار إلى أن النظام المصري السابق لطالما رفض تسليم سيارة الشيخ المناضل الذي استشهد في عام 

ة، بزعم خشيته من استخدامها في عمليات استشهادية ضد ، إلى ورثته أو لقيادات الحرك٢٠٠٤
  ).إسرائيل(

  ٢٥/٦/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
   عدم التصويت لفلسطين في األمم المتحدة"إسرائيل"دول إفريقية تستجيب طلب  .١٧

 "إسرائيل" دولة إفريقية في ١١طلب نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون من سفراء : رام اهللا
المقبل، بدعوى أن  سبتمبر/ عدم التصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة لالمم المتحدة في أيلول

الحل السياسي يجب أن يكون عبرالمفاوضات، وأن لجوء الجانب الفلسطيني الى األمم المتحدة يؤثر على 
  .فرص هذا الحل

ة اإلسرائيلية، سفراء كلٍّ من جنوب وشارك في االجتماع الذي عقد قبل أيام في مقر وزارة الخارجي
إفريقيا وانغوال والكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا وساحل العاج وأرتيريا 

وأبدى عدد الفت من سفراء الدول األفريقية تأييدهم الموقف اإلسرائيلي، رغم  .والكاميرون وغانا
 تطوراً غير سار للجانب الفلسطيني، الذي راهن على قيام الدول ويعد ذلك. اعتراف دولهم بفلسطين

أبلغ أيالون السفراء االفارقة، في السياق ذاته، و .المعترفة بفلسطين باالعتراف بها في المنظمة الدولية
كا الالتينية الذي سيصّوت الى يكية، وأبلغهم أن عدد دول أمريالتقى ممثلي منظمة الدول األمر بأنه

  . دولة٣٥ دولة من أصل ١٥الفلسطيني في الجمعية العامة بلغ فقط الجانب 
كشف مصدر شارك في االجتماع، أن أيالون طلب من المجتمعين مساندة مساعي من جهة أخرى، و
ن سفراء اثنتين من الدول إ  المصدر، في االتحاد االفريقي، وقال"عضو مراقب" لنيل منصب "إسرائيل"

 في شأن تجنيد الدعم لمساعيها عبر إجراء إتصاالت مع مفوضية "إسرائيل"ـاإلفريقية قدما نصائح ل
 ومجموعة "االكواس"االتحاد االفريقي في أديس ابابا والمجموعة األفريقية في نيويورك ومجموعة 

  .، وهي مجموعات إفريقية كبيرة"الكوميسا"
  ٢٦/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   يعاني من الجمود الفكري ملف شاليط: وغسيتسحاق هرتالنائب العمالي  .١٨

رأى الوزير االسرائيلي السابق والنائب العمالي الحالي المتنافس على قيادة حزبه يتسحاق : القدس المحتلة
وغ أن التعامل الحكومي مع ملف الجندي االسرائيلي المأسور لدى فصائل المقاومة غلعاد شاليط سهرت

صبح جليا فشل السياسة االسرائيلية الحالية إزاء ملف  إنه أمضيفاً القول،. يعاني من الجمود الفكري
شاليط فيما ثبت عدم جدوى حصر الملف على رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو وعدد محدود من 

قضية شاليط لم تُطرح قط للنقاش في المجلس الوزاري المصغر مشيراً إلى أن . الشخصيات األخرى
 طيلة فترة عضويته فيه ولم يتم اتخاذ أي خطوات محددة بشأن هذا للشؤون السياسية واألمنية االسرائيلي

  .الملف، في اشارة منه الى فشل ادارة نتنياهو لهذا الملف
  ٢٦/٦/٢٠١١الرسالة، فلسطين، 
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  نتنياهو ينتظر موت حفيدي لخفض صفقة التبادل: جد شاليط .١٩
ته مطينية، جلعاد شاليط، رئيس حكواتهم جد الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلس: الناصرة

بنيامين نتنياهو بتعطيل صفقة تبادل األسرى، مشيرا إلى أنه ينتظر تلقي خبر وفاة شاليط لخفض ثمن 
الواقعة على " كيرم شالوم" قرب مستوطنة سلرائيليينجاء ذلك خالل تظاهر المئات من اإل .صفقة التبادل

، "هيئة النضال من أجل االفراج عن شاليط"ظمته ما تسمى الحدود الجنوبية لقطاع غزة، في مهرجان ن
  .بمناسبة الذكرى الخامسة  ألسره

  ٢٥/٦/٢٠١١، قدس برس
  
  ٤٨خطة الستجالب اليهود تستهدف المناطق الشمالية لألراضي المحتلة عام  .٢٠

لجدد في تسعى الوكالة اليهودية لتنفيذ خطة تهدف إلى توطين مجموعات كبيرة من المستجلبين ا: الناصرة
، بهدف محاولة ١٩٤٨المناطق التي يتركز فيها الوجود الفلسطيني، داخل حدود األراضي المحتلة عام 

  ."إسرائيل ناشونال نيوز "بحسب تقرير نشرته شبكة، تغيير الواقع الديموغرافي فيها
 من ١٥٠٠ يهدف إلى توطين" توجه شماالً"وطبقاً للمصدر؛ أنشأت الوكالة برنامجاً أطلقت عليه اسم 

المستجلبين الجدد خالل السنوات الخمس القادمة، في مناطق المثلث والجليل ومرج ابن عامر، فضالً عن 
طبرية والجوالن، فيما لن يشمل البرنامج مدينة حيفا واألحياء المحيطة بها، والتي أصبح اليهود يشكلون 

جدد لإلقامة داخل التجمعات السكانية ويسعى البرنامج إلى توجيه المستجلبين ال .فيها غالبية السكان
، "نهاريا"والطيرة، والعفولة، باإلضافة إلى مستعمرة ، اليهودية في مدن تلك المناطق مثل الناصرة

ويمول البرنامج الذي . في ترشيحا، وكذلك في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة" معالوت"ومستعمرة 
الصندق القومي "الصهيوني و" رسل بيري" من صندوق تبلغ كلفته عشرة ماليين دوالر أمريكي، كل

في الحكومة " تطوير النقب والجليل"، باإلضافة إلى وزارة المتسجلبين وما يسمى وزارة "اليهودي
  .اإلسرائيلية

  ٢٥/٦/٢٠١١، قدس برس
  

   تخشى سقوط األسد"إسرائيل":  الفيغارو الفرنسيةصحيفة .٢١
 طلبت من دول الغرب وقف حملتها الدبلوماسية ضد "إسرائيل"الفرنسية، بأن " ال فيغارو" صحيفة ذكرت

. النظام السوري، خشية سقوط أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها النظام في أيدي حزب اهللا وحماس
ن رئيس هيئة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي قد نقل الموقف أ"موضحة 

علق خبير من جهته و".  األمم المتحدة في نيويورك قبل بضعة أسابيعاإلسرائيلي خالل زيارته لمقر
إسرائيل تفضل التعامل مع عدو تحسن معرفته على "إن : فرنسي في مجال المخابرات على ذلك بالقول

  ".مواجهة المجهول الذي يقتضي أيضاً إعادة تكوين شبكة مصادرها االستخباراتية
  ٢٥/٦/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
    اإلسرائيلية على وقع الخالفات بين دمشق وأنقرة-تطور في العالقات التركية : تقرير .٢٢

تقود الخالفات التركية السورية اآلخذة في التصاعد جراء المظاهرات االحتجاجية، إلى تحسن ملموس في 
ذي توج برفع العالقات التركية اإلسرائيلية، أو كما تقول مصادر إسرائيلية، كانت نتيجة هذا التحسن ال

  .مستوى التعاون األمني المخابراتي والعسكري
 الذي يعرف نفسه على أنه استخباري، عن مصادر عسكرية وأمنية قولها إن وساطة "ديبكا"ونقل موقع 

كية، قادت للقاءات سرية بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك، اتفق خاللها على تحسين مستوى يأمر
  .رئيس السوري بشار األسد من جهة أخرىالعالقات من جهة، ومواجهة ال
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كي، باراك أوباما، مع رئيس الوزراء التركي، يوبحسب المصادر فإن اتصاالت أجراها الرئيس األمر
رجب طيب أردوغان، قادت إلى لقاء بين األخير وبين نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشيه يعلون، 

المسؤول عن  رئيس المخابرات التركية، فيدان حاكانالذي زار تركيا مؤخرا، والتقى سرا أردوغان و
واتفق في هذه الجلسة على عودة التنسيق األمني والعسكري بين البلدين، الذي كان قد  .الملف السوري

، ومواجهة سوريا وإعطاء دور لتركيا في موضوع المصالحة ٢٠١٠مايو عام / ايارتوقف في شهر 
  .الفلسطينية

كية إسرائيلية، لم يتسن التأكد من صحة ما جاء في ي يشبه صفقة تركية أمر عما"دبيكا"وتحدث موقع 
وحسب هذه الصفقة، وافق نتنياهو مقابل عودة العالقات األمنية مع تركيا، أن  .بنودها من مصادر مستقلة

 تأخذ أنقرة دورا في عملية المصالحة الفلسطينية الحالية، على أن تدخل حماس في اللعبة، بعدما أبلغت
ولهذا . "إسرائيل"تركيا واشنطن أنها تستطيع التأثير في موقف خالد مشعل، إيجابيا فيما يخص موقفه من 

ولم تخف . دعت تركيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء أردوغان في أنقرة، كما دعت مشعل
نقلت كما ائيلية، كية أنها تنظر بعين الرضا لهذا التحسن في العالقات التركية اإلسرياإلدارة األمر

 أن اإلدارة "يديعوت"وأكدت  .كية، فيكتوريا نوالندي عن الناطقة بلسان الخارجية األمر"يديعوت أحرونوت"
 وتركيا، "إسرائيل"كية عملت في األسابيع األخيرة، على مستويات رفيعة، إلحداث تقارب بين ياألمر

 الثاني لكسر الحصار المفروض على قطاع خاصة في هذه الفترة من التوتر قبل انطالق أسطول الحرية
ولفتت النظر إلى مجموعة من التطورات اإليجابية في العالقة بين البلدين، من بينها إعالن قادة  .غزة

وهي كانت  التركية، األسبوع الماضي، عدم مشاركتهم في أسطول الحرية الثاني، "إتش إتش إيه"منظمة 
كما أشارت إلى الرسالة الدافئة التي بعث بها نتنياهو، إلى . ركيابمثابة إشارة إيجابية أخرى من قبل ت

  .نظيره التركي في أعقاب فوزه للمرة الثالثة على التوالي في االنتخابات
كما قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن نتنياهو يعتقد أنه في ظل التغييرات في المنطقة، واالضطرابات 

وبناء على هذه القناعة عين نائبه .  لتحسين العالقات مع تركيافي سوريا، من الممكن أن تتوفر فرصة
 .موشيه يعلون ليكون مسؤوال عن تطوير العالقات مع أنقرة

  ٢٦/٦/٢٠١١الشرق االوسط، لندن، 
  
   تخطت ثرواتهم المليون دوالرإسرائيلي ألف ١١: يديعوت أحرونوت .٢٣

 من األزمة االقتصادية التى يمر بها اإلسرائيلية، أنه على الرغم" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
العالم، نظراً الرتفاع أسعار برميل البترول عقب الثورات العربية، إال أن اليهود ال يزالون على قمة 

األمريكى، فإن عدد " ميرل لينتس"أنه طبقاً للقائمة التى أعدها بنك  وأوضحت .قائمة أغنياء العالم
 ألف ١١ مليوناً، من بينهم ١١هم المليون دوالر فى العالم، بلغ أى الذين تخطهم ثروات" المليونيرات"

  . مليار دوالر٥٢إسرائيلى، وبلغ إجمالى رؤوس أموال اإلسرائيليين حوالى 
  ٢٥/٦/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الدعم العربي الحقيقي للقدس يقارب الصفر: الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس .٢٤

، بتدني الدعم العربي لمدينـة      "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات     "نّددت  : القدس المحتلة 
القدس المحتلة، موضحةً أن ماليين الدوالرات التي تّم إقرارها في اجتماعات القمة العربية األخيرة لدعم               

  . المدينة ومساندتها في التصدي لمخططات التهويد، لم تصل للقدس
إن الحديث عن الدعم العربي واإلسالمي للقدس       : "، األمين العام للهيئة في بيان مكتوب      وقال حسن خاطر  

محرج جدا ألن المدينة مهمشة تماما على المستويين، كما أن المبالغ التي أقرت في قمة سرت العربيـة                  
ـ     "وأضاف   ".  مليون دوالر ولكن لم يجمع منها أي شيء        ٥٠٠األخيرة وصلت نحو     ة في كل قمـة عربي
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تخرج توصيات وقرارات لدعم صمود القدس وأهلها ومقدساتها ولكن بلغة األرقام فإن نتيجة مـا يـصل          
  ". القدس تقارب الصفر

 ٢٦/٦/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
   قبر بمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس١٠٠االحتالل يجرف نحو  .٢٥

ية االحتالل في القدس وأخرى تابعة لـشركات إسـرائيلية، فـي            جرفت آليات تابعة لبلد   : القدس المحتلة 
  .ساعات الليلة الماضية، نحو مائة قبر من مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس المحتلة

وأوضح القيمون على وقف المقبرة أن الجرافات شرعت بهدم القبور وجرفها منذ ساعات منتصف الليلة               
اعات الفجر، وتركزت أعمال التجريف في الجهة الشرقية ممـا تبقـى مـن              الماضية واستمرت حتى س   

المقبرة، وفي منطقة شرق بركة المقبرة مأمن اهللا، والمنطقة الغربية بجانب المنطقة التي تخطط سـلطات         
، حيث كانت الجرافات تهدم القبور وتقـوم بتحميلهـا فـي            'متحف التسامح   'االحتالل بناء ما يسمى بـ      

  .احنات، أو تجمعها أكواماً أكواماً، لتحميلها في صناديق حديديةصناديق الش
 ٢٦/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

 
   باالكتفاء بتحويله إلى متحف إسالميوتأمرمحكمة إسرائيلية تمنع الصالة بمسجد بئر السبع  .٢٦

ـ   " عدالـة "أصدرت محكمة االحتالل العليا قرارها في االلتماس الذي قدمه مركز          سان فـي   لحقـوق اإلن
 وطالب من خالله بفتح المسجد الكبير في البلدة القديمة في مدينة            ٢٠٠٢، عام   ٤٨األراضي المحتلة عام    

  .  أمام المصلين المسلمين١٩٤٨بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عام 
ورفضت المحكمة موقف بلدية االحتالل تحويل المسجد إلى متحف عام وأمرت بتحويلـه إلـى متحـف                 

  . ، وذلك رغم أن الملتمسين طالبوا بفتح المسجد أمام السكان المسلمين للصالة"اإلسالميةللثقافة "
 ٢٦/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

 
  تعذيب األسرى منهج إسرائيلي: وزارة شؤون األسرى الفلسطينيةلتقرير  .٢٧

س بمناسبة اليـوم    أكد تقرير لوزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية أم       :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف اليوم، أن تعذيب األسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظـاهرة               

  .تعبر عن فساد أخالقي وقانوني تمارسه المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية
اإلسرائيلي لـيس   وبين التقرير أنه في خمس سنوات األخيرة أصبح تعذيب األسرى في زنانين االحتالل              

فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذاللهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، وأن ذلك ظهـر                 
جليا من خالل الصور الني نشرها جنود ومجندات اسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعـصوبي األعـين                

  .المشاهد وهذه األعمالوفي أوضاع مهينة جدا، وان جنود االحتالل يفخرون ويستمتعون بهذه 
واستخدم جنود االحتالل ومحققوه أساليب ال أخالقية وجنسية في التحقيق مع األسرى خاصة األطفال من               

مـن األطفـال    % ٩٠خالل تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديدهم باالغتصاب، وتعامل الجنود مـع       
من حـاالت   % ١٦تهديدهم جنسيا الى    بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاوالت          

  .اعتقال األطفال
إن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي وال يزال تعذيب األسرى نفسيا وجسديا متواصـال              "وقال التقرير   

على يد المحققين اإلسرائيليين ما يتطلب مالحقة اسرائيل ومساءلتها على هذه األعمال التي تعتبر جرائم               
دولي اإلنساني، خاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء االسرائيلي،           حرب حسب القانون ال   

  ".وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة اإلسرائيلية
، يشاركون في تعذيب    "الشاباك"وكشف التقرير الرسمي الفلسطيني عن أن أطباء مصلحة السجون وجهاز           

  .مهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيقاألسرى وابتزازهم وال يقومون بواجبهم ال
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واعتبر التقرير أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشّرع التعذيب علنا تحت شـعار األمـن،                  
وتتعامل مع األسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق، وأن التطور الجديـد فـي موضـوع                   

ز ذلك وتسمح بحرمان األسير من كافة حقوقه كحرمان األسير          التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجي     
يجيز للمحققين اسـتخدام    " الشاباك" يوماً، ووضع قانون يسمى قانون       ٩٠من لقاء المحامي مدة تصل الى       

  .العنف خالل استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب األسرى
ى يعبر عن ثقافة متدنية ومتطرفة تسود المؤسسة الحاكمة في اسـرائيل            واعتبر التقرير أن تعذيب األسر    

واستهتارا بالقيم والشرائع اإلنسانية والدولية حيث صدرت العديد من الفتاوى الدينية من كبار الحاخامات              
في اسرائيل، وصدرت تصريحات كثيرة من المسؤولين في اسرائيل تدعو الى التعامـل بوحـشية مـع                 

  .عذيبهم من دون رحمةالمعتقلين وت
 ٢٦/٦/٢٠١١، الغد، عمان

  
   الفلسطينيين في الذكرى الخامسة لخطف شاليطاألسرىدعوات لالفراج عن  .٢٨

احيا العشرات من اهالي االسرى الفلسطينيين امـس علـى       :  وكاالت - كامل ابراهيم  -غزة -مخيم جباليا 
من قبـل ثـالث مجموعـات مـسلحة         طريقتهم الذكرى الخامسة السر الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط         

  . من السجون االسرائيليةاألسرىمطالبين باالفراج عن االف 
  ٢٦/٦/٢٠١١، الرأي، عمان

 
   لتفريغ األغوار االسرائيليناطق إطالق نار وسيلة االحتاللم: تقرير .٢٩

 فـي   كشف تقرير فلسطيني ارتكاب قوات االحتالل جرائم ترحيل للفلسطينيين        :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
، ”مناطق إطالق نار  “منطقة األغوار المحاذية للحدود مع األردن، تحت غطاء وصف تلك المناطق بأنها             

األمر الذي وفّر غطاء لقوات االحتالل لتنفيذ عمليات تدمير واسعة طالت عشرات المساكن والبركـسات               
  .عليها والحظائر، لتهجير أهلها وتفريغ المنطقة من سكانها وإطباق سيطرة االحتالل 

، لكي تحظر على السكان البقاء في بيـوتهم         ”مناطق إطالق نار  “وتستغل سلطات االحتالل هذا الوصف      
وعدم السماح لهم ببناء منازل ومنعهم من االشتراك في شبكات المياه والكهربـاء المجـاورة وبالتـالي                 

  .إجبارهم على الرحيل 
لدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إلـى ان        وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب الوطني ل       

وأكد أن مثل هذه الحملة تتعرض إلىهـا مدينـة القـدس            . منطقة األغوار تتعرض إلى حملة مسعورة       
  .المحتلة حيث تجري فيها عملية التهويد على قدم وساق 

  ٢٦/٦/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  

  اعتداءات وإصابة عدد من الفلسطينيين في بيت أمر .٣٠
أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بعد اعتداء جنود االحتالل عليهم في :   منتصر حمدان-هللا رام ا

قرية بيت أمر شمال مدينة الخليل، في حين اعتدى المستوطنون على المزارعين جنوبها ومنعوهم من 
مع وعمد جنود االحتالل إلى ق. الوصول إلى أراضيهم الزراعية رغم استعانتهم بمتضامنين أجانب 

مسيرة سلمية تطالب بإنهاء االحتالل وتفكيك المستوطنات في البلدة، واعتدوا بالضرب على عدد من 
  . المشاركين في المسيرة بينهم متضامنون أجانب 

، بعد محاصرتها منذ ”منطقة عسكرية مغلقة“وأعلن جيش االحتالل بلدة عراق بورين جنوب نابلس 
المرتفعات المحيطة بها ونشر قواته في مناطق المواجهات حيث ساعات الفجر األولى، حيث تمركز على 

  .اعتاد منظمو المسيرة األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار التظاهر 
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وأقامت قوات االحتالل حاجزاً على مداخل القرية وأخضعت المغادرين والداخلين للتفتيش، فيما منعت 
  .كل من هو ليس من القرية من دخولها 

 ٢٦/٦/٢٠١١،  الشارقةالخليج،
 
  تعقد مؤتمرها التأسيسي الشهر القادم في القدس المحتلة" شدوا الرحال"حملة  .٣١

الفلسطينية لعقد مؤتمرها الدولي في القدس المحتلة       " شّدوا الرحال "تستعد حملة   :  نادية سعد الدين   –عمان  
حتالل اإلسرائيلي المتـسارع    في العشرين من الشهر القادم، لدعم ونصرة المدينة في مواجهة مخطط اال           

  .لتهويدها
ويجوب القائمون على الحملة، وهم من الشخصيات الفلسطينية فقط، مختلف دول العالم بجوالت مكوكية              
للتعريف بأهداف المؤتمر ونسج عالقات التفاعل والتواصل مع فلسطيني الشتات تحديداً، وحـشد الـدعم               

  .دسيينوالمساندة المعنوية والمادية لألهالي المق
 ٢٦/٦/٢٠١١، الغد، عمان

  
  من الفلسطينيين قدراتهم على التعبير محدودة% ٤٣: استطالع .٣٢

 فـي المئـة مـن       ٢٧أظهر استطالع نفذه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنميـة المجتمـع ان             
ة أن قدراتهم    في المئ  ٤٣الفلسطينيين يرون أن لديهم القدرة على التعبير عن رأيهم بشكل حر، بينما يرى              

  . في المئة اليرون أن لديهم القدرة١٠ في المئة بشكل قليل و٢١محدودة، و
فـي المقابـل،      في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم لم يشاركوا في نشاط سياسي من قبل،             ٥٢وأوضح  

لحركات  في المئة من عينة االستطالع أن األسلوب الهرمي باإلدارة والتنظيم داخل الفصائل وا             ٢٧يعتقد  
 في المئة أن ذلك حـد  ٣٣والفعاليات السياسية قد حد من فرص مشاركة الشباب السياسية، في حين يرى           

 في المئة يعتقدون أنها حدت بشكل قليل بينما كانت نسبة من يرون أنهـا ال تـؤثر                  ٢٦بشكل محدود، و  
  . في المئة١٤إطالقاً 

ئة األولوية لالستقرار السياسي، كذلك الحـال        في الم  ٢٩وعندما سأل االستطالع عن األولويات، أعطى       
بالنسبة للشباب الذين يرون أن األولوية تعود لالستقرار األمني، بينما كانت نسبة من يرون أن األولويـة                 

  . يرون أن األولوية لالستقرار االجتماعي٢٠ في المئة و٢٢تعود لالستقرار االقتصادي 
أما بالنسبة لنظـرة الـشاب      .. اب ينتمون إلى حركات سياسية     في المئة من الشب    ٤٢وبّين االستطالع أن    

 في  ٣٥، فأشارت النتائج إلى أن      ٢٠٢٠الفلسطيني لحقوقه السياسية وشكل المشاركة السياسية له في العام          
المئة يعتبرون أنفسهم صانعي قرار سياسي، وكذلك كانت النسبة لمن يـرون أنهـم سـيكونون مجـرد                  

 فـي المئـة إنهـم ال يهتمـون          ١٨ المئة أنهم فقط متلقون، في حين قـال           في ١١مشاركين، بينما يرى    
  .بالموضوع وال يفكرون فيه إطالقاً

  ٢٦/٦/٢٠١١، البيان، دبي
  
   يواجهون أزمات قاسية بسبب عنصرية الكيان٤٨فلسطينيو الـ  .٣٣

أزمات  يواجهون ١٩٤٨كشف مسح إحصائي أن الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام ، :القدس المحتلة
، ما ينذر بانفجار مواجهة جديدة مع الكيان، كما تؤكد ”اإلسرائيلية“خطرة بسبب السياسات العنصرية 

  .قياداتهم السياسية 
 االجتماعي الثالث -للبحوث والدراسات الصحية نتائج المسح االقتصادي ” الجليل“وعرضت جمعية 

   .٤٨ في مؤتمر جرى في مدينة شفاعمرو المحتلة عام ٢٠١٠،
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وتدلل معطيات المسح أن التعليم العربي مازال مأزوماً، حيث يبلغ المعدل العام لاللتحاق بالتعليم األساسي 
  % .٢١ سنوات فما فوق ٥وتبلغ نسبة التسرب من المدارس من سن % . ٣٩نحو 

. في هذا المسح % ٧ .١ إلى ٢٠٠٧عام % ١٠فيما نسبة البطالة مازالت مرتفعة رغم انخفاضها من 
أمراضاً % ١٥من حاجتهم لوحدة سكنية واحدة على األقل خالل العقد المقبل، فيما يعاني % ٥٥عاني وي

  .مزمنة 
  ٢٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   فلسطينيين في الضفة  ستةاالحتالل يعتقل  .٣٤

وذكـرت  . اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي أمس ستة فلسطينيين في الضفة الغربيـة          :  بترا –ام اهللا   ر
مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل داهمت مدن طوباس وجنين والخليل وسـط اطـالق نـار كثيـف                  

  . واعتقلتهم
  ٢٦/٦/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
 االتحاد من أجل المتوسط يوافق على إنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة .٣٥

المتوسط على إنشاء محطـة     رحب الرئيس محمود عباس اليوم السبت، بموافقة االتحاد من أجل           : رام اهللا 
 . مليون يورو٣٠٠ مليون متر مكعب سنويا وبتكلفة ١٠٠لتحلية المياه في قطاع غزة، تبلغ طاقتها 

وكان القرار المذكور قد جاء نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها السيد الرئيس مع كافة دول االتحاد مـن                  
المعاناة عن قطاع غزة، خاصة في موضوع       أجل المتوسط، ودول حوض البحر المتوسط، من أجل رفع          
 .المياه الذي أصبح مشكلة صحية خطيرة على سكان القطاع

  ٢٦/٦/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  السرور ينفي منح جنسيات لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية .٣٦

ـ             : )بترا( -عمان يع أخيـرا    نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ما اش
  .حول منح جنسيات لعشرات اآلالف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية

ما يتم حاليا إعادة نظر باإلجراءات المتخذة حيال إلغاء القيود المدنية واألرقام الوطنية التي تـم                "وقال إن   
 مقيمـين علـى     االفتئات على الحقوق الدستورية فيما يتعلق بجنسية مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني           

األراضي االردنية أو في الخارج، ومن دون وجه حق، بحيث تتم دراسة هذه الحاالت بشكل دقيق ووفقا                 
  ".لتعليمات قرار فك االرتباط االداري والقانوني مع الضفة الغربية وتصويب أوضاعهم على ضوء ذلك

 منذ مطلع هذا العام إال في حالتين هما         وأشار إلى أنه تم التوقف عن إلغاء القيود المدنية واألرقام الوطنية          
  .حصول الشخص على جواز سفر فلسطيني أو كونه أحد العاملين في كوادر السلطة الفلسطينية

 ١٩٥٤ لـسنة    ٦وأكد السرور أن منح الجنسية األردنية يتم وفقا ألحكام قانون الجنسية األردنيـة رقـم                
نية مؤقتة ألبناء الضفة الغربية استنادا لتعليمات قرار        وتعديالته، وأن ما يتم حاليا منح جوازات سفر أرد        

فك االرتباط أيضا، وهذا متبع منذ صدور قرار فك االرتباط بهدف التسهيل عليهم فـي حركـة تـنقلهم                   
وسفرهم، ويأتي ذلك التزاما من األردن بدوره القومي تجاه األشقاء الفلسطينيين لدعم صـمودهم علـى                

لحكومة األردنية جادة وباستمرار على تثبيت الفلسطينيين على أرضهم مـن           ترابهم الوطني، حيث تعمل ا    
  .خالل اتخاذ كل ما يلزم لحيلولة دون تفريغ األراضي الفلسطينية من أهلها

وبخصوص القيادات الفلسطينية أكد السرور أن بعض هذه القيادات يحملون أرقاما وطنية منـذ سـنوات                
  .عديدة تسهيال لتنقالتهم

 ٢٦/٦/٢٠١١ن، الغد، عما
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  "٢أسطول الحرية  " للمشاركة فيلجنة شريان الحياة األردنية تشتري سفينة .٣٧
أكد رئيس لجنة شريان الحياة األردنية المهندس وائـل الـسقا أن ممثـل اللجنـة                :  محمد الكيالي  -عمان

ـ   "الموجود في اليونان، وقع على اتفاقية شراء السفينة العربية التي ستشارك فـي               ، "٢ة  أسـطول الحري
  .والمتوقع انطالقه نهاية الشهر الحالي من عدة موانئ أوروبية

ـ     "وقال السقا إنه      راكب باسم شركة نور، التي أسست لهذه الغاية من          ٢٠٠تم تسجيل السفينة التي تتسع ل
المساهمين العرب والجهات العربية التي سبق أن اجتمعت في عمان قبل نحو شهرين، وقـررت شـراء                 

شترك فيها متضامنون من جميع دول العالم، ضمن األسطول الذي يصل عدد المـشاركين              سفينة عربية ي  
  ". شخص٦٠٠فيه الى 

 ٢٦/٦/٢٠١١، الغد، عمان
    

  أوضاعهملتعرف على ل  الفلسطينيينمخيمات الالجئينلمسح ال: األردن .٣٨
ح االقتـصادي   قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ان عمليـة المـس             : عمان

واالجتماعي التي جرت مؤخرا لمخيمات الالجئين في المملكة تهدف الى التعرف على اوضاع الالجئـين         
  .االقتصادية واالجتماعية

ان عملية المسح تهدف كذلك الى توفير قاعدة بيانات تتعلق بجانب الفقر            » الدستور«واضاف عزايزة لـ    
يصال المكارم الملكية الى مستحقيها وتوزيـع المـساعدات         والبطالة في المخيمات بهدف تسهيل عملية ا      

يذكر ان اخر مسح اجري في مخيمات الالجئين الفلـسطينيين           .المختلفة وتحسين الخدمات في المخيمات    
   .١٩٩٦في المملكة كان عام 

 ٢٦/٦/٢٠١١، الدستور، عمان
 
  ور االموية في القدس لقدس يدين االعتداء االسرائيلي على القصلامين عام اللجنة الملكية  .٣٩

ادان امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الدكتور عبداهللا كنعان االعتـداء الـصارخ              : محمود كريشان 
 بهـدف طمـس معالمهـا       ،الذي قامت به السلطات االسرائيلية على القصور االموية في القدس المحتلة          

  .واعتبره تحديا صارخا لقرارات اليونسكو واالمم المتحدة
ـ     وا ان كل ما تقوم به اسرائيل من عمليات تهويد واستيطان          » الدستور»ضاف كنعان في تصريح خاص ل

واعتداء على االثار االسالمية والمسيحية وكل ما تفعله في القدس الشرقية هو مخالف للقوانين والشرعية               
  .الدولية التي تعتبر اسرائيل دولة محتلة لمدينة القدس بما فيها القدس الغربية

 ٢٦/٦/٢٠١١، الدستور، عمان
  
   مشروطة" إسرائيل"إقامة عالقات مع: موسىعمرو  .٤٠

 أكد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية واليته، أن جوالته فى محافظات :القاهرة
 ال أسعى للمباركة األمريكية، مشيراً إلى أن إقامة عالقات: مصر بغرض التعرف على المواطنين وقال

مع إسرائيل سوف تكون شريطة أن تنسحب إسرائيل من أرض فلسطين، وأن تلتزم بكل الشروط 
والمعاهدات، الفتاً إلى ضرورة الحوار مع الدول العربية، ألن هناك اختالفاً بين الدول العربية والدولة 

  .اإليرانية، موضحا أن السياسة المصرية يجب أن تستند إلى المبادرة العربية
  ٢٦/٦/٢٠١١ما اإلخبارية، وكالة س
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   على حساب األمن القومي"إسرائيل"يرفض خوض حرب مع  أبو الفتوح: مصر .٤١
قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، عبدالمنعم أبو الفتوح، إنه لن يخوض حرباً مع : القاهرة

القومي حتى ال يكون ذلك على حساب األمن “في حال توليه منصب رئاسة الجمهورية، ” إسرائيل“
إن : وأضاف في مؤتمر جماهيري بضاحية المطرية الشعبية بالقاهرة مساء أمس األول .”المصري

فالشعب المصري هو الذي “الرئيس المقبل للبالد لن ينال موافقة أمريكية أو عدم ممانعة صهيونية، 
لخارج أو انتظار رافضاً أي محاولة لالستقواء با. ”سيحدد مستقبله، وغير هذا ال يمكن أن يحدث بحال

ذلك سيكون نهاية للثورة، وأنه وقت أن تكون مصر قوية، فإنها ستعمل على دعم “معتبرا أن . الدعم منه 
  .” القضية الفلسطينية

  ٢٦/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   يوما ١٥تجديد حبس الجاسوس اإلسرائيلي : مصر .٤٢

يالن تشايم جرابيل المتهم بالتجسس على جدد القضاء المصري امس حبس الضابط اإلسرائيلى إ: القاهرة
وحسب الموقع اإللكتروني للتلفزيون . يوما على ذمة التحقيقات١٥مصر لحساب الموساد اإلسرائيلى لمدة 

المصري ، كشفت التحقيقات انه يجيد التحدث باللغة العربية مما مكنه من التغلغل في صفوف المواطنين 
  .العامة والتجمعات المختلفةداخل المساجد والمقاهي والمواصالت 

  ٢٦/٦/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  قطر سددت كامل التزاماتها تجاه فلسطين :  العربيةالجامعة .٤٣

كشف تقرير صادر من األمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر  :السيد السعدني - لقاهرةا
  . مليون دوالر كمساعدات للسلطة الفلسطينية٧٦قامت بسداد ما يقرب من 

 ألف دوالر لدعم الموازنة الفلسطينية وهو ٨٦٠ مليونا و١٥وأشار التقرير إلى أن قطر ساهمت بـ 
، وبين أيضا أن قطر قامت ٢٠٠٢ليها منذ قمة بيروت في المبلغ المتمم إلجمالي الحصص المقررة ع

  .بسداد مبلغ إضافي عن حصتها بمقدار مليون دوالر
 مليون ٥٠وفي دعم صندوق األقصى واالنتفاضة المخصصة للقدس كشف التقرير عن سداد قطر 

  .دوقين وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية الذي يتولى إدارة الصن دوالر،
 ماليين ٣وكشف التقرير عن تقديم قطر لدعم إضافي لصندوقي األقصى ودعم اتفاقية القدس بمبلغ 

  . ١٠/١٠/٢٠١٠دوالر، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ 
  ألف دوالر أخرى دعما لصندوقي األقصى٨٧٥ ماليين و٧وأوضح التقرير سداد دولة قطر لمبلغ 

   .١٥/١/٢٠١١والقدس، وذلك طبقا للبيان الصادر من البنك اإلسالمي للتنمية بتاريخ 
كما كشف التقرير عن مساعدة دولة قطر لالقتصاد الفلسطيني والمتمثل في إعفاء السلع والمنتجات 

ذا  دولة عربية قامت بتنفيذ ه١٣الفلسطينية المصدرة إليها من كافة الرسوم الجمركية وهي بذلك إحدى 
  .القرار 

وكشف التقرير كذلك عن المساعدات المختلفة التي قدمتها قطر لقطاع غزة المحاصر من أجل إعادة 
  .تأهيل القطاع في شتى المجاالت سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية

  ٢٦/٦/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  مصر تعيد فتح معبر رفح .٤٤

بر رفح في كال االتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد أعادت السلطات المصرية، أمس، فتح مع: القاهرة
الفلسطينيين  وقالت مصادر مصرية، إن عشرات. إغالقه يوم الجمعة الماضية، نتيجة للعطلة األسبوعية
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بدؤوا في العبور في كال االتجاهين، وأن حافالت مصرية وأخرى فلسطينية تقوم بنقل الفلسطينيين من 
  .والى غزة 

  ٢٥/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   لإلفراج الفوري عن شاليطتتواصلالدعوات الغربية  .٤٥

تواصلت الدعوات الغربية أمس لإلفراج الفوري عن شاليط، فقد دعا إلى ذلك الليلة قبل الماضية، البيـت                 
ما يقرب من خمس سنوات مـرت اآلن        «وقال المتحدث باسم الرئاسة غاي كارني في بيان إن          . األبيض

الواليـات  «وأضـاف أن    . »اس إلى إسرائيل واختطفوا شاليط، واحتجزوه رهينـة       منذ عبر إرهابيو حم   
المتحدة تدين بأقسى العبارات استمرار احتجازه وتنضم إلى حكومات أخرى ومنظمات دولية في جميـع               

  .»أنحاء العالم لدعوة حماس إلى اإلفراج عنه فورا
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم مون       . وتبنى نفس الموقف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون         

ينضم أيضا للمدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر في دعوته حماس للحفاظ علـى              «إن األمين العام    
  . »حياته ومعاملته بإنسانية وإثبات أنه على قيد الحياة والسماح ألسرة شاليط باالتصال بابنها

الذي يحمـل   » أن فرنسا لم تنس جلعاد شاليط     «نسي اآلن جوبيه    وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفر      -
عشية الذكرى الحزينة لمرور خمسة أعـوام علـى   «قال جوبيه . الجنسية الفرنسية إلى جانب اإلسرائيلية    

أسر شاليط أود أن أقول مجددا إن وضع مواطننا، المعتقل في ظروف ال تراعي أدنى المبادئ األساسـية     
جلعاد شاليط هو حتى اليوم الرهينة الفرنـسي الـذي          «وأضاف أن   . »ساني، مرفوض للقانون الدولي اإلن  

  .»بقي في االعتقال ألطول فترة على اإلطالق
، بالتنسيق مع بـاقي     »نحن ندفع شركاءنا ونواصل بال كلل عملنا من أجل اإلفراج عنه          «وأضاف جوبيه   

نه يجب استغالل الوضع الجديد الناشئ عن       قناعتنا هي أ  «وأكد أن   . جهود الوساطة الجارية في هذا الشأن     
  .» الفلسطينية من أجل مضاعفة هذه الجهود-المصالحة الفلسطينية 

  ٢٦/٦/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  

  من فرنسا" )٢ (أسطول الحرية" إبحار أولى سفن :الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة .٤٦
، "٢أسطول الحرية   "عن انطالق أولى سفن     " ن غزة الحملة األوروبية لرفع الحصار ع    "أعلنت  : )وكاالت(

  . ، من أحد الموانئ الفرنسية٢٠١١-٦-٢٥السبت 
وستنضم السفينة الفرنسية في األيام المقبلة إلى ما بين عشرة إلى اثنتي عشرة سفينة يتألف منها األسطول                 

  . المتجه إلى غزة
، التـي   ٢لى سفن أسطول الحريـة      إن أو : "وقال عضو الحملة مازن كحيل، في تصريح صحفي مكتوب        

، انطلقت من ميناء كورسيكا الفرنسي، وهي في طريقها إلى نقطة انطالق باقي سفن              "الكرامة"تحمل اسم   
، حيث يرسو   "لويس مايكل "، موضحا أن هذه السفينة ستلتحق بسفينة فرنسية أخرى تحمل اسم            "األسطول

  . اآلن في أحد موانئ اليونان
  ٢٦/٦/٢٠١١، ينموقع فلسطين أون ال

 
  "٢أسطول الحرية " محاولة إسرائيلية لتعطيل محرك إحدى سفن :ائتالف أسطول الحرية .٤٧

، عن قيام مجموعة مجهولة، قالت إنـه        "ائتالف أسطول الحرية  "من مصدر في    " قدس برس "علمت  : أثينا
أسـطول  " إحدى سفن    ، بمحاولة تعطيل  "الموساد"يشتبه بعالقتها بجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي       

  .، التي ترسو في أحد الموانئ اليونانية"٢الحرية 
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، إن عناصر حاولت تخريب محّرك إحدى سفن األسـطول، إال أن            )٢٥/٦(وقال المصدر، اليوم السبت     
طاقم المالحة الخاص بالسفنة اكتشف أمرهم خالل تفقّده لبعض المعدات، وقد فروا من المكـان، الفتًـا                 

 عدم اإلعالن عن رسو السفن تحسبا ألي محاولة إسرائيلية لتعطيلها، كمـا فعلـت فـي                 النظر إلى تعّمد  
  .أسطول الحرية األول

بالتناوب علـى   " ٢أسطول الحرية   "وأضاف بأنه في أعقاب هذه الحادثة؛ بدأ المشاركون على متن سفن            
ي غضون األيام الثالثـة  من أي محاولة لتخريبها ومنعها من اإلبحار نحو قطاع غزة ف "حماية هذه السفن    

  ".المقبلة
وكانت تل أبيب قد هددت بانتهاج شتى الطرق من أجل منع سفن أسطول الحرية مـن الوصـول إلـى                    

  .شواطئ قطاع غزة
  ٢٥/٦/٢٠١١، قدس برس

 
  المقبلة الفلسطينية دعم اإلتحاد األوروبي للسلطة مرهون بسياسة الحكومة: بيرغر .٤٨

يتفهم رغبـة   " أن االتحاد , روبي لدى السلطة الفلسطينية كريستيان بيرغر     قال ممثل االتحاد األو   : رام اهللا 
السلطة الوطنية والشباب الفلسطيني الذين رأيناهم يتظاهرون في مـارس الماضـي إلنهـاء الـصراع                
الفلسطيني اإلسرائيلي ووضع نهاية لحالة اإلنتظار الطويلة للوصول لـذلك إلـى حلـم إقامـة الدولـة                  

  ".الفلسطينية
في حال تعطـل الـذهاب لألمـم        " وكالة قدس نت لألنباء   " ف بيرغر في تصريح خاص لمراسل       وأضا

  ".المتحدة في أيلول فان الفلسطينيين سيذهبون لخيارات أخرى، ونحن ال نعلم كيف الوضع سيكون
ولهذا ال يمكنني توضيح موقف دول اإلتحاد األوروبي خاصـة          , ال يوجد حتى اآلن مسودة قرار     :" وتابع
  . ال يوجد نص واضح، ولكن ما زال لدينا وقت كافي قبل أيلول يمكن ان تستأنف فيها المفاوضاتانه

، ١٩٨٠الموقف األوروبي واضح منذ :"  كحدود لدولة فلسطين، قال بيرغر     ١٩٦٧وبخصوص حدود عام    
طينية من حق شعوب المنطقة تقرير المصير بما فيهم أنتم والمقصود في هذا الحق بإقامة الدولـة الفلـس                 

 ٢٠١٠، و ٢٠٠٩بما في ذلك القدس الشرقية وليس الضفة فقط، وأكدنا ذلـك عـام              , ١٩٦٧على حدود   
  .ولكن إذا توصال الطرفان لبعض التعديالت بناء على تبادل أراضي يرضي الطرفين فليكن ذلك

طينية التـي   أشار بيرغر إلى أن اإلتحاد األوروبي يدعم الوحدة الفلس        , وفيما يخص المصالحة الفلسطينية   
  .جاءت بعد مبادرة الرئيس عباس، وبالتالي ستكون هذه الحكومة حكومة الرئيس وتنفذ سياسته

أملين أن تستمر في خطة رئيس      , نحن ندعم ونراقب أيضاً بكل حذر كيف ستعمل هذه الحكومة         :" وأضاف
  ".الوزراء سالم فياض وأن تعمل كما أشرت ضمن سياسة الرئيس عباس

هذا كلـه مرهـون بعمـل       :" سياسة إتحاده في دعم السلطة الوطنية ماليا لم تتغير، قائالً         وأكد بيرغر أن    
لم يتغير شيء على سياستنا في هذا الموضوع ولكن سنراقب عن كثب ما تقوم              :" الحكومة المقبلة، مضيفا  

ضع علماً أن الرئيس عباس أكد لنا بأنه هو من سيكون في الصورة وو            , به هذه الحكومة وكيف تتصرف    
  ".السياسة، وبالتالي إذا تحقق حل سياسي سيزداد دعمنا لهذه الحكومة أيضا

  ٢٦/٦/٢٠١١، وكالة قدس نت
  
   اإلسرائيلية على أساس خطاب أوباما- إعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية :واشنطن .٤٩

منطقـة  أنهى المبعوثان األميركيان دينس روس وديفيد هيل جولة لهمـا فـي ال            :  محمد يونس  -رام اهللا   
  . اإلسرائيلية على أساس خطاب الرئيس باراك أوباما-استهدفت إعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية 

إن الرئيس محمود عباس طلب من هيل في لقائهما في رام اهللا نصاً             » الحياة«وقال مسؤول فلسطيني لـ     
عـام  ) يونيـو ( حزيـران    مكتوباً لخطاب أوباما خشية وقوع التباس بين خطابه األول الذي حدد فيه خط            
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 أساساً للحل مع تبادل أراض، وبين خطابه التالي الذي تحدث فيه عن الحقـائق الجديـدة علـى                   ١٩٦٧
وأضاف أن عباس يقبل بإعادة إطالق المفاوضات على أساس انسحاب إسرائيلي من خط عـام               . األرض
نيون موافقـة إسـرائيل     واستبعد مسؤولون فلسطي   . وإجراء مفاوضات على نسبة تبادل األراضي      ١٩٦٧

  .على استئناف المفاوضات على أساس خطاب أوباما
 ٢٦/٦/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   مليار دوالر قيمة أموال مصر المنهوبة ٢٢٥ .٥٠

قدرت المبادرة الشعبية السترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، قيمة هذه األموال بنحو : القاهرة
 .ي دول أوروبية، منها سويسرا وإسبانيا وبريطانيا  مليار دوالر، وذكرت أن معظمها ف٢٢٥

، التابع التحاد اإلذاعة والتلفزيون، عن ”أخبار مصر“وكشف رئيس المبادرة معتز صالح الدين لموقع 
إرسال المبادرة لخطاب إلى المنظمة العربية لمكافحة الفساد، لتقوم بدورها بمخاطبة منظمات المجتمع 

 . في قضية األموال المنهوبة المدني الدولية، لدعم مصر
 مراسل صحافي أجنبي مقيم بالقاهرة، من خالل جمعية المراسلين األجانب ٨٠٠وقال إنه تمت مخاطبة 

اإلسبانية لمخاطبة الرأي العام اإلسباني، ” البايس“للهدف نفسه، بجانب إرسال خطاب مغاير إلى صحيفة 
 .تهم في قضايا عدة ينظرها القضاء المصري حالياً برغبة المصريين في تسلم الهارب حسين سالم، والم

وأضاف أن المبادرة بصدد تعيين قضاة اتصال ببعض الدول المهربة إليها األموال المصرية، بهدف 
تعجيل وتيرة اإلجراءات السترداد األموال المصرية في الخارج، وبما يتناسب مع الجهود القضائية في 

 .مبادرة تضم صحافيين وإعالميين ومترجمين الفتاً إلى أن ال. داخل البالد 
  ٢٦/٦/٢٠١١الخليج، الشارقة،  

  
  االعتداءات األميركية على الثورات العربية  .٥١

   عبد الستار قاسم  
يستفز الغرب عموما المشاعر العربية بتعليقاته على الحركات الشعبية العربية، وبتهديده للحكام الذين هم 

العقوبات التي يفرضها أحيانا على هذا الشخص أو ذاك، أو هذه الدولة من مخلفات القرون المظلمة، وب
  . أو تلك

تتحدث الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة بغطرسة واستكبار واضحين وكأن العرب عبارة 
عن قاصرين عجزة ال يستطيعون الوقوف مع أنفسهم، أو كأنهم عبارة عن عبيد يمدون يد االستغاثة للسيد 

  .قاطن في واشنطن أو باريسال
ما أن تنطلق مظاهرة هنا أو هناك في الوطن العربي حتى يطل علينا األميركيون ومن لف حولهم من 

  .الدول الغربية بتصريحات تتعلق بحقوق اإلنسان وتحذر من العنف والتصعيد، إلخ
ييدهم الممجوج والخبيث لقد انتهك أهل الغرب شرف الحركات أو الثورات الشعبية العربية، وعملوا بتأ

حكامنا بغيضون وساموا الشعوب سوء العذاب، وإسقاطهم . على المس بطهارة جماهير األمة العربية
  .عبارة عن واجب مقدس، لكن الغرب ليس أقل بغضا، بل هم يزيدون

ه نفس" جوبيه"تعطينا مواعظ في السياسة واألخالق، أو أن ينصب " أشتون"إنها لسخرية كبيرة أن تقف 
وصيا على مصالح الشعوب العربية، أو أن يستمر أوباما في التهديد باتخاذ إجراءات وعقوبات لكي 

طبعا نحن لسنا أبرياء من هذه السخرية ألننا صبرنا طويال على الظلم . تستقيم العالقات الداخلية العربية
  .واالستعباد، وفتحنا الباب واسعا أمام التدخل الخارجي

  ميركيةحقائق السياسة األ
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قبل الدخول بسياسة العبث األميركية، من المناسب وضع اإلصبع على أساسيات السياسة األميركية في 
المنطقة العربية على مدى العقود السابقة، وذلك من أجل إقامة الربط الجدلي بين الماضي والحاضر الذي 

يمكن تلخيص هذه الحقائق و. تحاول فيه أميركا الظهور بمظهر الحريص على حقوق اإلنسان العربي
  :بالعناوين الكبيرة التالية

عملت أميركا على دعم الهجرة الصهيونية إلى فلسطين في القرن التاسع عشر، واستمر هذا الدعم : أوال
ومن تكرار الحقيقة أن نتحدث عن الدعم األميركي المستمر للكيان الصهيوني . إبان االنتداب البريطاني
  .ى كافة المستوياتفي كافة المجاالت وعل

ورثت أميركا الهيمنة على أنظمة سياسية عربية كان االستعمار البريطاني قد صنعها ونصب عليها : ثانيا
وقد حافظت أميركا على هذه األنظمة على الرغم من أنها استبدادية . قبائل تدين له بالوالء والطاعة

عوب المال والعلم والحرية، وتشيع في وقمعية وشهوانية، وتهدر الثروات العربية، وتمنع عن الش
  .الصفوف الجهل والرعب واإلذعان والخضوع

أميركا تحرس بعض أنظمة الخليج وتمكنها من رقاب الشعوب، وتحرس النظامين األردني والمغربي، 
  .واستطاعت أن تسيطر على أنظمة جمهورية عدة بفعل قدراتها المختلفة وبسبب نذالة الحكام

ن العابدين بن علي، وهي التي نصبت علي عبد اهللا صالح، وهي التي ضغطت من هي التي أتت بزي
أجل أن يكون حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية في عهد السادات، وهي التي ارتاحت لصمت جبهة 
الجوالن، وارتاحت للنظام الجزائري الذي وجد نفسه متحالفا مع أميركا في حربها ضد ما يسمى 

لتي حرضت العراق على إيران وأشغلت الدولتين في حرب طويلة استنزفت طاقاتهما، باإلرهاب، وهي ا
وهي التي ما زالت تعبث بالساحة اللبنانية، وهي التي تدعم السلطة الفلسطينية الحارسة على بوابات 

  .إسرائيل
 يزداد حرصت أميركا على بقاء الوطن العربي مجزءا، وعملت على تفتيت الدولة القطرية لكي: ثالثا

  .العرب ضعفا على ضعف
كل حديثها عن حقوق اإلنسان والديمقراطية . أميركا ال تتمسك بالمبادئ على حساب المصالح: رابعا

 عندما أيدت رفض نتائج االنتخابات المحلية ١٩٩٢يتهاوى أمام مصالحها، وقد خبرنا هذا عام 
  .٢٠٠٦لتشريعي عام الجزائرية، وفي فلسطين عندما فازت حماس بانتخابات المجلس ا

ونحن نخبره دائما في دعم إسرائيل في قتل الفلسطينيين واإلمعان في رفض عودة الالجئين الفلسطينيين، 
المبدأ جيد فقط . وفي تدميرها للعراق، وقتل الناس جماعات وفرادى، وفي قتلها لألفغانيين والباكستانيين

  .ئع قبيحة عندما يتناقض مع المصلحةعندما يتمشى مع المصلحة، ويتم التخلص منه تحت ذرا
أميركا مستمرة في نهب الثروات العربية بخاصة في منطقة الخليج، وترخي السبيل للحكام بتبديد : خامسا

الحكام العرب يهدرون األموال العربية بصورة فاحشة، وأميركا لم تنبس ببنت شفة . ما يتبقى من ثروة
رق األموال العربية من مناطق عربية ثرية لتتحكم من خاللها وهي تس. لصالح المواطن العربي المظلوم

  .بدول عربية أخرى
أميركا تيسر سرقة األموال العربية من قبل الحكام العرب، ولم تحاول يوما وقف اعتداءات هؤالء الحكام 

فاسدين وطبعا هذا متوقع ألن مصلحة أميركا مع ال. على المال العام على الرغم من أنهم يأتمرون بأمرها
  .واللصوص وليس مع المحترمين

  ركوب الموجة
، ومن الواضح أنها تعلمت أن ركوب ١٩٧٩لقد جربت أميركا مقاومة الحركة الشعبية في إيران عام 

ولهذا تتبع أميركا . موجة الثورات الشعبية أفضل من معاندتها وذلك من أجل الحفاظ على المصالح
  :ية مذ أن بدأتالسياسات التالية تجاه الثورات العرب
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أيدت أميركا إعالميا ثورة شباب تونس، وكذلك ثورة شباب مصر، ودعت : تبجيل الثورات إعالميا
وقد كان في هذا . الرئيسين المخلوعين إلى ضرورة احترام إرادة الشعوب في الحرية وإقامة الديمقراطية

ناعات الشارع العربي، ال يمكن أن ما يسيء للحركة الشعبية في الدولتين ألن من تمتدحه أميركا، وفق ق
  .يكون سويا أو محترما

وأظن أن هذه قناعة شعبية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي قال إن مصر على خطأ عندما تقول 
. أميركا إن مصر على حق، ومصر تسير بالطريق الصحيح عندما تقول أميركا إن مصر على خطأ

إن فالنا معتدل فذلك يعني أنه خائن، وعندما تقوالن إنه متطرف فذلك عندما تقول أميركا ومعها إسرائيل 
  .يعني أنه وطني

هناك قناعة لدى نسبة عالية من المواطنين العرب بأن أميركا ال تملك معيارا موضوعيا للخطأ 
والصواب، وإنما مصالحها هي التي تحكم سياساتها، وبالتالي الخطأ هو ما يضر بمصالحها أو يهددها، 

  .الصواب هو ما يخدم مصالحهاو
فعندما تقول إن الثورة العربية على حق فإن اإلنسان العربي يبدأ بالتشكك فيما إذا كانت الثورة حقيقية أم 

ولهذا وجدنا العديد من الناس يشيحون بوجوههم عن هذه الثورات على . مفتعلة من قبل الواليات المتحدة
حكام وهي تريد استبدالهم ألن المرحلة القادمة تتطلب عمالء وخونة اعتبار أن أميركا ملّت من عمالئها ال

  .من نوع جديد
صعدت أميركا لهجتها اإلعالمية إلى تهديد بعض الحكام العرب الذين شهدت إقطاعياتهم : الوعيد للحكام

رى حركة شعبية داعية إلى التغيير، وذلك بدعوتهم أحيانا إلى االستجابة لمطالب الشعب، وأحيانا أخ
  .بتهديدهم بعقوبات أو الذهاب إلى محافل دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية

وقد كانت أميركا انتقائية في هذا األمر بحيث إنها لم تهدد حكام اإلقطاعيات المصنعين غربيا والتابعين 
أنظمة باألصالة لالستعمار الغربي مثل أنظمة البحرين واألردن والمغرب، في حين عمدت إلى تهديد 

  .الجهالة التي ظنت أنها ثورية وأثبتت أنها قمعية طغيانية
لقد كانت لينة جدا وكاذبة فيما يتعلق بالمظاهرات ضد أنظمة التبعية، وكانت قاسية بالنسبة ألنظمة 

تؤكد هذه االزدواجية كذب الواليات . الجهالة إلى درجة أنها شنت وحلفاؤها الغربيون حربا على القذافي
 وأنها حقيقة تريد اعتالء الحركات الثورية الشعبية لكي توجهها في النهاية نحو التبعية التامة المتحدة،
  .إلرادتها

لم يتوقف التصعيد عند التهديد، بل عمدت أميركا وحلفاؤها الغربيون إلى : استعمال األمم المتحدة
  .اتاستعمال األمم المتحدة التخاذ قرارات باإلدانة أو التدخل أو فرض عقوب

قررت المنظمة الدولية التدخل العسكري في ليبيا، وهي تعمل على فرض عقوبات على سوريا على نمط 
وقد فرضت أميركا عقوبات من طرفها، لكنها تسعى إلى تعميم . العقوبات التي فرضتها الدول األوروبية

  .و البحرينفي حين أن أميركا لم تحاول استعمال األمم المتحدة بخصوص اليمن أ. ذلك دوليا
التدخل األميركي في شؤون الدول التي تشهد حراكا شعبيا هو األخطر على اإلطالق : التدخل المباشر

ألنه ينطوي على سياسات مباشرة لنخر الحركات الشعبية من الداخل وحرفها عن مساراتها الوطنية 
  :ويمكن تصنيف هذا التدخل بالتالي. الطامحة إلى الحرية واالستقالل

ام مسؤولون أميركيون وعلى رأسهم وزيرة الخارجية بزيارة تونس ومصر عقب انتصار الثورتين  ق- أ
. حاملين معهم عبارات اإلعجاب بالعربي الجديد الذي وجد في النهاية سبيله نحو التحرر من االستبداد

 على درجة وقد حاولوا االجتماع مع شباب الثورة في الدولتين، لكن الشباب المصري والتونسي كانوا
  .عالية من الوعي، ورفضوا مقابلة أي مسؤول أميركي

وقد تدخل مسؤولون أيضا في اليمن حيث أقحم السفير األميركي نفسه في الصراع الداخلي، وكذلك في 
  .األردن من تحت ستار، وفي البحرين، وبالتأكيد في ليبيا الذي بلغ التدخل فيها المستوى العسكري
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رة الفتن الداخلية بخاصة في تونس ومصر، وستقوم بذلك في سوريا واليمن كما  تقوم أميركا بإثا- ب
  .قامت في ليبيا وذلك من خالل عمالئها وعمالء الكيان الصهيوني

زرعت أميركا عمالء لها بأعداد ضخمة في البلدان العربية، وهم يتغلغلون في أجهزة الدولة ومؤسساتها 
الرسمية، وهم موجودون في األجهزة األمنية والشرطة وقوى المختلفة سواء كانت الرسمية أو غير 

الدرك والجمعيات غير الحكومية، وموجودون بين المثقفين وفي الجامعات والمعاهد والمستشفيات، وفي 
  .الجيش، وأيضا في قمة الهرم السياسي

 من الخزانة هناك قادة عرب منصبون، كما قلت سابقا، أصال من االستعمار، ومنهم من يتقاضى رواتب
  .األميركية، ومنهم من يتنعم ببعض الهدايا الشهوانية التي تعوض له سهره على راحة أميركا والصهاينة

وكذلك فعلت إسرائيل التي تتغلغل في الصفوف العربية من المحيط إلى الخليج، والزمن يكشف لنا 
واسيس في كل أنحاء الوطن إسرائيل لها ج. تدريجيا حجم هذا االختراق األمني والفكري والثقافي

العربي، وهي قادرة على التجنيد بسهولة في أنظمة الحكم التابعة للغرب بسبب صداقتها معها، وقادرة 
على ) البلطجة(على زرع العمالء في دول الجهالة بسبب رعونة الحكام وغبائهم واهتمامهم بالزعرنة 

  .حساب البناء والحرص األمني
يل قادرتان بسهولة على إحداث فتنة بين األقباط والمسلمين، بين العرب والكرد، ولهذا فإن أميركا وإسرائ

وقادرتان أيضا . بين العرب واألمازيغ، بين شمال وجنوب، وبين سنة وشيعة، بين سني وعلوي، إلخ
  .على اختراق صفوف الشباب الثائرين وإحداث بلبلة داخل القيادات الجديدة التي ستأتي بها االنتخابات

ميركا والكيان الصهيوني يملكان مهارة وخبرة استخبارية وتخريبية وتغلغلية واسعة، وهما ال يترددان أ
  .في استعمال مختلف األساليب لبث الفرقة والفساد وصنع االقتتال

وقد وعدت بتقديم .  تستعمل أميركا األموال لإلغراء واالستقطاب وللتدخل في الشؤون الداخلية-ج
صر لتمكين المجلس العسكري المؤقت من مواجهة النفقات، وحثت دول الخليج على مساعدة مالية لم

أما تونس، فتحدث األوروبيون عن معونات من . تقديم المعونات االقتصادية لكي يرتقي اقتصاد مصر
  .أجل التعويض ولو جزئيا عن الضرر الذي أصاب االقتصاد التونسي

يدة، وهي لعبة استخدمتها أميركا من أجل التغلغل ومن أجل هذه اللعبة االقتصادية والمالية ليست جد
فإذا كانت مصر وتونس . توريط دول بديون وقروض ال تتمكن من سدادها فتضطر للرضوخ واإلذعان

قد فلتتا، أو ترفضان التدخل الخارجي، فإن أميركا ال تنفك تحاول تحت ستار الشعارات اإلنسانية 
  .والمحبة بين الشعوب

وهي تقدم . تعمل األموال أيضا لتمكين العمالء والجواسيس من التخريب والهدم وبث الفتنأميركا تس
مئات الماليين من الدوالرات سنويا لمثقفين عرب في مختلف اإلقطاعيات العربية لكي يتصدروا المشهد 

ل ستعمالن أميركا وإسرائي. اإلعالمي، ولكي يكونوا دائما في مراكز التخطيط والتوجيه واتخاذ القرار
على إحداث البلبلة في البلدان العربية الثائرة من أجل أن يترحم العربي على أيام الرؤساء والملوك 

  .المخلوعين
  األهداف األميركية

استعملت أميركا عبر الزمن أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة من أجل السيطرة واستغالل الثروات 
  :ل تحقيق األهداف الرئيسية التاليةوتحقيق تبعية الدول العربية، وذلك من أج

.  المحافظة على تدفق النفط العربي إلى األسواق الغربية ووفق ما يرى الغرب أنها أسعار مناسبة-١
لدى أميركا استعداد لخوض حروب من أجل استمرار هيمنتها على النفط العربي، وهي ال تتوانى في 

  .حشد الجيوش نحو هذا الهدف
ود إسرائيل وأمنها، وعلى هيمنتها العسكرية، والتأكد من أنها قادرة على هزيمة  المحافظة على وج-٢

  .العرب فرادى ومجتمعين
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  . اإلمعان في تفتيت الوطن العربي ألن في ذلك ضعفه، وقوته في وحدته-٣
 مالحقة الروح اإلسالمية ومحاربة مختلف الحركات اإلسالمية حتى ال يتطور فكر منافس للفكر -٤

  .لي، وال تتطور قوة عربية تجعل للعرب مكانة عالميةالرأسما
 استمرار هيمنتها العسكرية على المنطقة، ولبقاء أجواء العرب وبحارهم وأراضيهم مسرحا للعمل -٥

  .العسكري األميركي والصهيوني
  االستمرار في الثورة

 من تمادي حكامهم في لقد تأخر العرب كثيرا في الثورة على الظلم واالستعباد والطغيان على الرغم
االستهتار بشعوبهم ومستقبل األجيال القادمة، ومن المفروض أن ال يتوقف مسلسل الثورات العربية حتى 

  . تتم اإلطاحة بكل هؤالء الطغاة، وليكونوا عبرة لحكام قادمين قد تسول لهم نفوسهم إذالل شعوبهم
الستمرار، وإنما يعني أن علينا رفض كل وإذا كانت أميركا تتدخل فإن ذلك يجب أن ال يثنينا عن ا

  .محاوالت التدخل األميركي المباشر وغير المباشر، ورفض كل تدخل خارجي مهما كان نوعه
لقد أجرم األوروبيون واألميركيون بحق العرب جميعا، ولم تتوقف يوما اعتداءاتهم المتنوعة على األمة، 

  .ان العربيةوال أرى أن قلوبهم قد اتسعت فجأة لتحتضن األحز
  ٢٣/٦/٢٠١١نت، الدوحة، .موقع الجزيرة 

  
  !؟"نقاط التحول"حينما يغدو المشهد اإلسرائيلي مثقال بـ .٥٢

  نواف الزرو
 "!..نقطة تحول"

هي تلك المناورات والتدريبات واالستعدادات الحربية اإلسرائيلية الجارية على قدم وساق لمواجهة 
 . تلك الدولة الصهيونيةاحتماالت وسينارياهات الرعب القادمة على

 !..نقطة تحول
التي يجتمع فيها المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون " تاريخ إسرائيل"وللمرة األولى في ... هي

داخل حصن موجود تحت األرض فى مدينة القدس، وموفر له كامل " الكابينيت"األمنية والسياسية 
 ".٢٠١١ / ٠٦ / ٢٢عن معاريف األربعاء / اث الطوارئالصالحيات إلدارة األمور أثناء الحرب وأحد

 ...-٥- ثم تسلسلت لتصل إلى الرقم-١-بدأت بالرقم...نقطة تحول
 بأضخم عملية مناورات ١٩-٦-٢٠١١ انطلقت األحد -ولن تكون األخيرة–ونقطة التحول الخامسة هذه 

 ".٥-نقطة تحول:"وتدريبات عسكربية حربية صهيونية تحت اسم
 ..لقوه عليهاهذا ما أط

فالماثل أمامنا انهم على مستوى المؤسسة العسكرية والسياسية واإلعالمية، وكذلك على مستوى الرأي 
 ٥-١المتسلسلة من .. المتحولة"العام اإلسرائيلي، يربطون ربطا جدليا ما بين هذه التدريبات والمناورات 

هيمن على الخطط والقناعات والمناخات ، وما بين حرب الصواريخ القادمة التي باتت ت..."حتى اآلن 
 !والسيكولوجيا االسرائيلية

فاإلسرائيلي عموما، من الرئيس، إلى رئيس الوزراء، إلى الوزراء، إلى كبار الجنراالت والضباط، إلى 
الحاخامات، إلى رجال اإلعالم واألكاديميا، إلى عصابات -الجنود في كل مكان، إلى رجال الدين

حاء الضفة، كلهم باإلجماع أصبحوا ينتظرون اندالع حروب، وهم يرون حرب المستوطنين في أن
 !الصواريخ القادمة عبر هذه التدريبات العسكرية األوسع واألشمل في تاريخ تلك الدولة الصهيونية

فنقطة التحول، في مضمونها العسكري، تشكل نقطة تحول ليس على مستوى التدريبات واالستعدادات 
فقط، وإنما أخذت تتكرس كنقطة تحول إستراتيجي في المواجهات العسكرية الحربية منذ الحربية لديهم 



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                    ٢١٨٧:         العدد       ٢٦/٦/٢٠١١ األحد :التاريخ

، وشكلت بالتالي نقطة تحول ٢٠٠٦/الهزيمة الحارقة التي لحقت بجيشهم الذي ال يقهر في تموز
 !سيكولوجي في استعداداتهم النفسية لمواجة حروب أخرى مع حزب اهللا وعلى الجبهات األخرى

المقترنة بسيكولوجيا الرعب والقلق، وهواجس " نقاط التحول"مشهد اإلسرائيلي بات مثقال بـبل يبدو أن ال
الوجود، من الحرب ومن الخسائر ومن الهزيمة المحتملة، ومن المستقبل الغامض، ومن احتماالت 

 !االنهيار الشامل
الرعب اإلسرائيلي المتوقع في اإلسرائيلية، الجنرال متنان فيلنائي، رسم سيناريو " الجبهة الداخلية"وزير 

أية حرب مستقبلية مع العرب، ويتمثل بسقوط آالف الصواريخ يوميا، لمدة شهر كامل على األقل، 
واستهداف محطات إنتاج الطاقة والبنى التحتية، والمؤسسات االقتصادية، وتعرض مدينة تل أبيب لقصف 

 ".٠٦/٠٦/٢٠١١/ مكثف
 !لرعب الماثلة في األفق، فإن في ذلك معان ودالالت حربية صريحةوحينما يرسم فيلنائي سيناريوهات ا

ستسقط آالف الصواريخ يوميا على : "فقد قال فيلنائي في لقاء مع أرباب الصناعة والتجارة واألعمال
إسرائيل، وسترتفع ألسنة النيران من مواقع استخراج الغاز، ينبغي أن نكون مستعدين لحرب شاملة مع 

، واصفا مواقع التنقيب عن الغاز في عرض البحر بأنها الخاصرة الرخوة " وحماسسوريا وحزب اهللا
السوريون ليسوا بحاجة إلطالق عشرات الصواريخ على تلك المواقع، فلديهم : "موضحا. إلسرائيل

إن العرب يعرفون استخالص "وقال فيلنائي ". منظومات دقيقة، ويكفي بضعة صواريخ إلحراق كل شيء
ال يخافون، وال يهربون كما علموكم ذات مرة، انسوا ما علموكم إياه، هم يعرفون أنهم ال الدروس، هم 

يمكنهم هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة، لهذا يستعدون لضربها في العمق بواسطة الصواريخ، يمكنكم 
ا، احتساب كم صاروخ بحوزتهم، كم منها يمكننا قصف مواقع إطالقها، وكم سنسقط منها قبل وصوله

سيطلقون علينا آالف الصوارخ والقذائف، وستسقط مئات الصواريخ وما في منطقة المركز، هذا ما 
 ".سيحصل هنا، وسيستمر شهرا عل األقل، دون توقف

ربما ال يوجد خيار : " تحت عنوان١٢/١٢/٢٠١٠هآرتس /والمحلل االسرائيلي جدعون ليفي كتب في 
ستكون الحروب : " قائال- صورة الحقائق القائمة والقادمةأو يضعهم في-يبشر االسرائيلييين" عسكري

وهذه المرة ستتضرر الجبهة الداخلية اإلسرائيلية على نحو لم نعرفه . اآلتية هي حروب الجبهة الداخلية
. من قبل، فقد كانت حرب الخليج األولى وحرب لبنان الثانية من هذه الناحية المقدمة لما قد يحدث فقط

 الصواريخ، كما يتنبأ الخبراء، سينشئ واقع يصعب على إسرائيل الصمود فيه، فهي إن هجوما بآالف
، "غير مجهزة لذلك، وقد رأينا هذا في الكرمل، وهي غير مستعدة لذلك، وقد رأينا هذا في حرب لبنان

يجب أن يفهم كل زعيم إسرائيلي، مغامر وخريج دورية القيادة العامة، أن خيار الهجوم ليس : "مضيفا
خيارا في الحقيقة، صحيح أننا نجحنا في عدة عمليات قصف في الماضي لكن الحصانة لن تظل أبدا، 

حماية " القبة الحديدية"لن تكون ألف وحدة إطفاء جديدة وال حتى . ولن تكون صواريخ سكاد جوفاء دائما
نع، الذي يجب أن يتغلغل  النه ال يمكن بناء قلعة لكل مواطن، ومن هنا ينبع االستنتاج الثاني غير الممت–

عميقا عميقا، ال عند الساسة والقادة العسكريين فحسب، بل عند مؤججي الحرب الكثيرين عندنا، وهو أن 
وهذا مصطلح أبدعه أوري افنيري قبل عشرات (الخيار الوجودي الوحيد هو االندماج في المنطقة 

يون واألمنيون ومؤيدو الضم، والصقور ، فلينظر القوميون والمستوطنون والرافضون والعسكر)السنين
واليمينيون وذوو الشعور الوطني، والمتحمسون والخالصيون فيما حدث في الكرمل، وليقولوا لنا إلى أين 

لكل احتمال " ال"يريدون المضي بهذا، ليبّينوا لنا من فضلهم أي خيارات تواجه إسرائيل عندما تقول 
ذا الحد، أي أمل لها إذا استمرت على العيش على سيفها فقط الذي سالم، وجبهتها الداخلية ضعيفة إلى ه

كان رئيس : " ، مذكرا برابين وحدود القوة االسرائيلية"كان ذات مرة قويا مهددا، وأخذ يصدأ اآلن
الحكومة إسحق رابين هو الذي اعترف ذات مرة في حديث خاص، بأن التقدير المركزي الذي بعثه على 

 ". أوسلو هو االعتراف بحدود القوة اإلسرائيليةالمضي إلى مسيرة
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وانتقاال إلى التنفيذ على األرض، فحينما تباشر وحدات جيش االحتالل الصهيوني المناورة العسكرية 
 !..، فإن لذلك حسابات ودالالت)٥نقطة تحول (السنوية األكبر في تاريخها التي أطلق عليها اسم 

عن الجيش قوله إن هذه المناورة تهدف - ٢٠١١ / ٠٦ / ١٩األحد / امةفقد نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الع
إلى اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض حرب تجرى على جبهات عدة في ذات الوقت وتحاكي احتمالية 
سقوط مئات الصواريخ على المدن والتجمعات السكنية اإلسرائيلية ومنها تل أبيب والكنيست االسرائيلي 

وتشارك فيها إلى جانب الجيش كافة األجهزة . ن إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزةفي القدس، تطلق م
" نجمة داوود الحمراء"والشرطة و" قيادة الجبهة الداخلية"و"  سلطة الطوارئ الوطنية–راحيل "األمنية 

ت ووزارات الحكومة والسلطات المحلية ومنظمات تشغل بنى تحتية استراتيجية، وتركز على تدريب قيادا
قوات الجيش والشرطة واألجهزة األمنية وعمل الوزارات، وستحاكي تعرض الجبهة الداخلية المدنية 
االسرائيلية لهجمات صاروخية مكثفة في جميع أنحاء إسرائيل، وسيتم خاللها أيضا اختبار مدى استعداد 

 البنى التحتية الوطنية الجبهة الداخلية في إسرائيل لسقوط صواريخ غير تقليدية في جميع أنحائها وتضرر
وضع مختلف االستعدادات واآلليات الخاصة بكيفية التعاطي مع "ويعمل الجيش اإلسرائيلي على ... فيها

سيناريوهات عدة قد تتعرض فيها البنى التحتية في إسرائيل كشبكتي الحواسيب واالتصاالت لهجوم 
 ".الكتروني

لتي تشهدها بعض الدول العربية بوجود إشكالية وفي إسرائيل يسود شعور جديد في ظل التحوالت ا
 .حقيقية تتعلق بتغيير واضح في موازين القوى في المنطقة التي تتجه شعوبها نحو مزيد من العداء لها

خطة تقضي باختيار "إلى ذلك، وقبل ذلك، صادقت لجنة التخطيط والبناء القطرية في إسرائيل على 
ل لكي تكون بمثابة مقابر جماعية في حالة حدوث كارثة ما في أماكن متعددة في جميع أنحاء إسرائي

 .إسرائيل، تؤدي لمقتل اآلالف
وجاءت هذه الخطوة في إطار استعدادات الحكومة اإلسرائيلية الحتماالت تعرض اسرائيل لهجوم كبير 

إلى أن - ٢٠١١ / ٠٦ / ١٤ الثالثاء -، وأشارت صحيفة يديعوت"بالصواريخ في حالة نشوب نزاع
روش بينا، العفولة، حيفا، تل أبيب، (الطاقم حدد ثمانية أماكن رئيسية لجمع الضحايا فيها، وهي 

موضحة أن رئيس الوزراء نتنياهو يقف وراء الفكرة المذكورة ) موديعين، الرملة، اللد، ومنطقة السبع
 .بعد مشاورات مع األطقم األمنية واالستخبارية في الدولة

هة الداخلية اإلسرائيلية أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست خريطة وكانت عرضت قيادة الجب
للمناطق اإلسرائيلية الواقعة تحت تهديد الصواريخ في أي حرب مستقبلية، مرجحة سقوط عشرات 

يديعوت "وذكرت صحيفة . الصواريخ على مدينة تل أبيب والقدس الغربية ودخولهما تحت دائرة التهديد
" يائير جوالن" أنه جرى تقديم هذه المعلومات من قبل الجنرال ٢٠١١ / ٠٦ / ١٤لثالثاء  ا-أحرونوت

قائد الجبهة الداخلية خالل جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمن، وبحضور رؤساء السلطات المحلية، 
 التى حيث تناولت الجلسة استعدادات السلطات المحلية في أوضاع الطوارئ، بناء على المعطيات الجديدة

 .قدمتها الجبهة
مدة الحرب خالل أية مواجهة مقبلة ستكون طويلة أكثر وعدد الصواريخ "وقال جوالن أمام اللجنة إن 

 ".سيكون أكبر، وكذلك مداها سيكون كبيرا، وسيالحظ تحسن ودقة فى إصابتها لألهداف
المعطيات المقدمة مبنية "ن رئيس الفرع السكاني بالجبهة الداخلية أ" آفي ميشور"من جهته أوضح العقيد 

على معطيات استخبارية ومعطيات أخرى، وكل رئيس بلدية تسلم سيناريو لتعامل مع كم الصواريخ 
 ".المتوقع سقوطها خالل أية مواجهة مقبلة وحجم الضرر الذى ستحدثه

كانية المراكز الس"وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن بالكنيست شاوؤل موفاز إن 
 ".أصبحت هدفاً في الحرب المقبلة والصواريخ التي ستتساقط ستخلق شلالً فى الحياة العامة
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وأظهرت المعلومات اإلسرائيلية الجديدة للجبهة أن مدينة القدس ستتعرض لسقوط مئات معدودة من 
والكرمل وصفد " كريات شمونا"الصواريخ ستنطلق من الشمال والجنوب، كما سيسقط المئات منها على 

أن قيادة الجبهة الداخلية تعتقد أنه ستسقط " يديعوت"وحيفا وهذه القرى صنفت بأنها مهددة، وأضافت 
يديعوت "وبئر السبع، ونقلت " بات يام"و" حولون"العشرات من الصواريخ على مدينة تل أبيب و

يضا لن تكون عن مصادر استخبارية غربية قولها إن مدينة إيالت أ " - ١٥/٠٦/٢٠١١: -أحرونوت
 ١٩٩١في الحرب القادمة، مشيرة إلى أنه في حرب الخليج األولى عام " سكاد"بمأمن من تهديد صواريخ 

تحولت إيالت إلى ملجأ لإلسرائيليين الهاربين من منطقة المركز التي كانت تتعرض لقصف الصواريخ 
 .العراقية
 والجوية والبحرية التي أجرتها وتواصلها  بات واضحا تماما، أن كل هذه التدريبات البرية-واستتباعا

على .." نقطة تحول"دولة االحتالل، وصوال إلى تدريبات المؤخرة أو العمق أو الجبهة الداخلية األخيرة 
تماس مباشر باحتماالت حروب الصواريخ القادمة، وتجمع في هذا السياق جملة من االعترافات 

انكشاف الجبهة الداخلية "قم حالة القلق والرعب مما يطلقون عليه والشهادات اإلسرائيلية المتتابعة على تفا
 "!..البطن اإلسرائيلية الرخوة"، التي أخذوا هم يطلقون عليها أيضا "للصواريخ

لم تتوقع أبدا وال حتى في أسوأ كوابيسها أن تنكشف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية على هذا " إسرائيل"فـ
اور في صحيفة معاريف معلقا على تأثير الصواريخ التي –يونتان شم النحو المرعب، فكتب المحلل 

  ".يعرفون اآلن ما الذي يفعلونه، يعرفون اآلن كيف يهزموننا: "ضربت العمق اإلسرائيلي
 بمعنى المدن والبنية التحتية –ويمكن القول إن هواجس الرعب والقلق من ضرب وتدمير العمق 

ما تفاقمت وتكرست، فقد كان رئيس وزرائهم نتنياهو، بحث في جلسة اإلسرائيلية في أي حرب قريبة، إن
جهوزية الجبهة الداخلية لحاالت الطوارئ، بمشاركة قادة األجهزة األمنية الذين قدموا خالل "خاصة 

الجلسة سيناريوهات محتملة لمواجهات في المنطقة، وبحثوا في خطط إلخالء مئات آالف السكان من 
لمستوطنات في الضفة الغربية ومدينة إيالت في حال تعرض الجبهة الداخلية لقصف منطقة المركز إلى ا

 ".٧/٣/٢٠١٠/يديعوت / صاورخي
إن ضربت بقوة تدميرية كبيرة، من شأنها أن تهز أركان المجتمع " البطن اإلسرائيلية الرخوة"و

الحربي اإلسرائيلي اإلسرائيلي، وهذه االحتمالية حاضرة في مخططاتهم، ففي المشهد االستراتيجي 
أن إسرائيل بكاملها باتت في هذه األيام تقع تحت مرمى الصواريخ وكذلك تحت وطأة "يعترفون بـ

تدريبات ومناورات الجبهة الداخلية إلعدادها لحرب الصواريخ "مناخات ما يطلقون عليه عسكريا 
 ".القادمة

ي وقت مضى، وليس صدفة أن القادة يشعرون هناك بأن المخاطر تتعاظم على هذه الجبهة، أكثر من أ
 ألف صاروخ من مختلف االنواع والمديات التي ٦٠-٤٠والمعلقين اإلسرائيليين يتحدثون حول رقم 

 ".يقولون إنها غدت تشكل ردعاً يردع الردع اإلسرائيلي المعهود
تية بمعنى المدن والبنية التح–ويمكن القول، إن هواجس الرعب والقلق من ضرب وتدمير العمق 

إن العد "اإلسرائيلية في اي حرب قريبة، إنما تفاقمت وتكرست، ووصلت إلى مرحلة قال عنها بعضهم 
  "!..التنازلي لخراب إسرائيل بدأ يقترب

  ٢٣/٦/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  !هل يزهر في إسرائيل؟.. الربيع العربي .٥٣

  الوف بن
كبرى للبحث في تحسين قبل نحو سنتين زارت دمشق شخصية رفيعة المستوى من دولة غربية 

في نهاية القسم الرسمي من الزيارة دعا الرئيس السوري، بشار االسد، الضيف الى وليمة . العالقات
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جلسوا وتحدثوا حتى وقت متأخر في الليل بسترات مفتوحة، بال ربطات . عشاء حميمة مع الزوجتين
مشكلتي هي أنه في كل : "لوكشف االسد عن مكامن قلبه فقا. عنق وبال مستشارين ومسجلي محاضر

  ".، وليس لديهم أمل أو عمل١٨سنة يصل مليون سوري الى سن 
االسد يعرف، إذن، بان تحت كرسيه تعتمل قنبلة موقوتة اجتماعية تعرض للخطر االستقرار الداخلي في 

 وبدال من ان يعرض. ولكنه لم يفعل ما يكفي كي يغير هذا الوضع ويعطي أمال لشباب بالده. سورية
فقد أدار حملة . عليهم مستقبال وفرصا واطالق لجام الدكتاتورية قريبا، ركز االسد على الرتوش التجميلية

  .دولية العادة تصنيف سورية كدولة علمانية وغربية اعتمادا على صورة زوجته أسماء المالصقة له
في بداية " فوغ"ضة الحملة وصلت ذروتها في تقرير مشوق عن الزوجين الرئاسيين نشر في مجلة المو

ما أن نشرت المقابلة حتى ثار الشباب عديمو : وبدا كل شيء كامال، باستثناء التوقيت. السنة الحالية
صورة االسد يلعب مع أطفاله بالدمى تبدو في نظرة الى الوراء كنكتة . المستقبل والراحة ضد السلطة

 وأكثر من عشرات االف ١,٥٠٠ن بائسة حين يقترب عدد الجنازات لمعارضي النظام في سورية م
لمفاجأتهم بان االب المحبوب هو في واقع " فوغ"واكتشف محررو . الالجئين اجتازوا الحدود الى تركيا

وفي القصر الرئاسي . االمر طاغية وحشي ومجرم، فشطبوا التقرير المحرج من موقع االنترنت للمجلة
اء االسد ، والتي وثقت فيها رحالت الزوجين تم في دمشق أيضا أوقفوا الحملة؛ صفحة الفيس بوك السم

  .تحديثها آخر مرة قبل شهر
في لحظة . وعلقوا عليه أمال عابثا" اصالحي"االسد الشاب خيب أمل مؤيديه في الغرب الذين رأوا فيه 

في خطابه . االختبار تصرف بالضبط مثل أبيه ومثل حلفائه االيرانيين ودفع قوات أمنه ضد المتظاهرين
فارغا من المحتوى كي يرفع " حوارا وطنيا" االسبوع أوضح االسد بانه لن يتنازل ولم يقترح سوى هذا

  .عنه بعض الضغط
خصومه لم ينجحوا في جمع قوة كافية ولم يصلوا بعد : االسد باق في هذه االثناء في الحكم لثالثة أسباب

ئه للرئيس؛ روسيا وايران تعطيانه الى قلب المدن الكبرى؛ الجيش يحافظ على تراص صفوفه وعلى وال
اسنادا من الخارج واإلدارة االميركية تمتنع عن الدعوة الصريحة لتنحيته وتكتفي بهذر عابث عن 

المتظاهرون في مصر جلبوا مئات آالف االشخاص الى الميدان المركزي في القاهرة، ". اإلصالح"
المدن الفرعية، التي من السهل محاصرتها الثورة في سورية تجري في . واسقطوا الرئيس حسني مبارك

هذه هي االستراتيجية التي تعلمها بشار من ابيه، حافظ . وابعاد وسائل االعالم الدولية عنها وذبح سكانها
  ".حاصر واقتل: "االسد

رغم تصميمه على الحكم ووحشية جنوده، فان االسد ال ينجح في الحاق الهزيمة . النجاح جزئي
وار على وعي بدونية موقفهم حيال قوة النار وقدرة الحركة لدى الجيش، الذي يسيطر فالث. باالنتفاضة

من ناحيتهم، االهم هو اظهار . على محاور السير المركزية، ولهذا فقد اختاروا استراتيجية االستنزاف
وكبديل عن تجميع قوتهم في دمشق، يتظاهرون في نفس الوقت في . التمسك بالهدف وعدم االستسالم

  .دن مختلفة لتشتيت قوات االسد وابقاء نار الثورة مشتعلةم
خالفا لنظرائهم . الثوار يأملون بالتأكيد بانهم اذا ما واظبوا، ستثور في الجيش موجة فرار واألسد سيسقط

أحد لن يأتي من أميركا أو اوروبا كي يقصف نيابة عنهم . في ليبيا، ال يمكنهم ان يعتمدوا على دعم دولي
  .د وعلى أي حال فان هذا االختراع لم يجد نفعا حتى االن ضد معمر القذافي أيضاقصر االس
  أرجوحة

ولكن حتى لو كانت االنتفاضة في سورية ال تزال بعيدة عن الحسم، فقد أحدثت منذ اآلن تغييرا في 
. يدإيران في حالة تراجع، واسرائيل تتعزز من جد: فالريح انقلبت. ميزان القوى في الشرق األوسط

تهدأ بالتدريج، والتحوالت في " الربيع العربي"المخاوف التي أثارتها في اسرائيل الموجة االولى من 
  .الدول المجاورة تتخذ اآلن صورة الفرصة اإلستراتيجية
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فالفشل . نقطة االنعطافة السابقة في المنطقة سجلت قبل نحو خمس سنوات، في حرب لبنان الثانية
ع حزب اهللا كشف ضعفا اسرائيلياً وادى الى تعزز ايران، الراعية لحسن نصر العسكري في المواجهة م

حزب اهللا سيطر على لبنان . ووثق االسد تحالفه العسكري، السياسي واالقتصادي مع حكام طهران. اهللا
  .وحماس على قطاع غزة، وتركيا ابتعدت عن اسرائيل واقتربت من ايران، سورية وحماس

قضية االسطول التركي الى غزة أحدثت شرخا . وضع احتدم فقط في السنة األخيرةمن ناحية اسرائيل، ال
علنيا بين القدس وأنقرة، ومع سقوط مبارك فقدت اسرائيل ايضا الحلف االستراتيجي مع مصر وبقيت 

 البديل الذي وجده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في التقرب من اليونان أفلس، ال يمكنه. معزولة وخائفة
  .أن يحل محل أنقرة والقاهرة

إيران، الممزقة في صراعات . هذا االسبوع يبدو ان االرجوحة االستراتيجية تميل في االتجاه المعاكس
اذا سقط، سيفقد اإليرانيون الحليف االهم لهم، نقطة االستناد . داخلية في قيادتها، تحاول انقاذ كرسي األسد

ا الوضع لتغذية وسائل االعالم الدولية بالتقارير عن الدور اإليراني في اسرائيل استغلو. لنفوذهم االقليمي
العميق في قمع المتظاهرين في سورية، وكأن االسد يحتاج الى دفعة من الخارج كي يكافح في سبيل 

  .حياته
. تركيا لم تنتظر سقوط األسد ورئيس وزرائها، رجب طيب اردوغان، وقف في رأس معارضيه العلنيين

ورد األتراك بخيبة امل . جب اعمال الذبح في سورية وطلب من االسد اتباع اإلصالحاتاردوغان ش
الهدوء في العالقة بين دمشق : الرسالة واضحة. على خطاب االسد يوم االثنين والذي رد فيه إنذارهم

التي قادها وزير الخارجية " صفر نزاعات مع الجيران"وأنقرة وصل الى نهايته، ومعه أيضا سياسة 
اآلن يعودون الى صراعات القوى والنزاعات المعروفة من . انتهت القصة. التركي احمد داود اوغلو

، يحلل خبير إسرائيلي لشؤون الشرق "إيران وتركيا تتصارعان على السيطرة والنفوذ في سورية. "قبل
  .األوسط

ات المتحدة، الخصمان عندما تتصارع تركيا مع ايران، فانها تقترب من جديد من اسرائيل ومن الوالي
في يوم االثنين تحدث . األكبران لإليرانيين في المعركة على السيطرة والنفوذ في الشرق االوسط
وحسب البيان التركي، فقد . اردوغان هاتفيا مع الرئيس باراك اوباما، بعد بضع ساعات من خطاب االسد

". كعامل مهم في استقرار المنطقة "ركز حديثهما على سورية وليبيا وتناول أيضا المسيرة السلمية
يتابعا عن "للمتظاهرين السوريين واتفقا على أن " للمطالب المشروعة"وأعرب الرجالن عن تأييدهما 

وفي الغداة نشر االتراك برقية بعث بها نتنياهو الى اردوغان هنأه فيها . الوضع في سورية" كثب
  .مشاكل المفتوحة بين الدولتينبانتصاره الساحق في االنتخابات واقترح حل كل ال

كلما طال حكمه، يتبين أردوغان بانه الدبلوماسي االفضل في المنطقة، ان لم يكن في االسرة الدولية 
ال يوجد مثله في التذبذب والمناورات بين القوى العظمى والدول، على أن تتعاظم تركيا ويتعزز . بأسرها
من يوم امس، تذكر بالضبط بالتقلبات في عالقاته مع زعماء خيانته الحالية لألسد، صديقه الطيب . حكمه

  .إسرائيل
بسيطرتها على مضائق البحر االسود والحوض الشرقي من البحر : فهو يمكنه أن يسمح لنفسه بذلك

اردوغان ببساطة يواصل تقاليد بدأت في عهد . المتوسط، تتمتع تركيا من مكانة جغرافية سياسية مميزة
، "استراتيجية شاملة لالمبراطورية البيزنطية"في كتابه . يين واستمرت لدى العثمانيينالحثيين والبيزنط

الذي صدر في السنة الماضي، اظهر الباحث االميركي ادوارد لوتفاك كيف امتنع قياصرة القسطنطينية 
لتي طالت عن الحروب واعتمدوا على االتصاالت الدبلوماسية والتحالفات المتبدلة لوجود امبراطوريتهم، ا

  .ايامها اكثر من أي امبراطورية اخرى في التاريخ
  بدون عزلة
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برقيته الى اردوغان ومحاوالت . هو ايضا يفضل األقوال على الحروب. نتنياهو يعمل بشكل مشابه
المصالحة بينهما تدل على أنه يريد استئناف الحلف مع تركيا، الشريك الطبيعي إلسرائيل حيال العالم 

فهل سيلغي . هذا االسبوع ستقف هذه المحاولة في اختبار االسطول الجديد الى غزة. نالعربي وايرا
االتراك األسطول؟ هل سينطلق في دربه، هل مقاتلو الوحدة البحرية سينفذون اعمال السيطرة التي 
عرضوها على وسائل اإلعالم ومرة اخرى يصاب مسافرو السفن؟ أم أن االعمال التمهيدية والكي من 

  اجهة الفتاكة في السنة الماضية ستؤدي الى تهدئة الخواطر؟المو
اذا ما الغي األسطول، أو مر بهدوء، نتنياهو واردوغان يمكنهما أن يتقدما نحو ترميم العالقات من آثار 

ولكن اذا ما كررت قصة الصيف الماضي نفسها، فان . المصلحة المتبادلة موجودة. االشتعال السابقة
  .انقاذها هو االختبار المشترك لنتنياهو واردوغان. رضة للخطرالعالقات ستكون ع

اإلحساس بتنفس الصعداء في اسرائيل من تحطيم العزلة، انهيار النظام السوري وضعف العدو االيراني 
واضح هذا االسبوع في نبوءات وزير الدفاع ايهود باراك العلنية في أن االسد سيسقط من الحكم في 

 الموساد السابق، مئير دغان تخيل استبدال العلويين في الحكم باألغلبية السنية رئيس. غضون نصف سنة
مسؤولون كبار في المؤسسة السياسية واألمنية يتحدثون في مدح الديمقراطية في الدول . في سورية

 العربية، وليس فقط يحذرون من خطر التحول اإلسالمي وتفكك النظام القائم، مثلما فعلوا في النصف سنة
  .السابقة

في ذروته مثلما في أفوله، االسد يثبت مركزية سورية في منظومة القوى اإلقليمية، وقدرتها على ترجيح 
اذا ما حل محله نظام سني مؤيد الميركا، يمكن السرائيل أن تسوي النزاع . ميزان القوى في المحيط

 في الصراع ضد ايران وكبديل، –  سورية وتركيا–" الطيف الشمالي"الحدود في الجوالن واالعتماد على 
: يبدو أن المصريين ايضا يفهمون التحوالت االستراتيجية. او استكمال، للحلف الذي ضعف مع مصر

االحاديث عن استئناف عالقاتهم مع طهران خبت، وقد استضافوا هذا االسبوع اسحق مولخو، مبعوث 
  .ال احد يريد أن يبقى وحيدا في الشرق االوسط. نتنياهو

  "هآرتس"
  ٢٦/٦/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  !وأسير.. جاسوسان .٥٤

  محمد خّروب
لبان كي , االسم والتوقيت تصّدرا جدول العمل اليومي.. خمس سنوات مضت على أسر جلعاد شاليط

على التجديد له لوالية ثانية من (...) الذي لم يعترض أحد في العالم , أمين عام االمم المتحدة, مون
اال , رغم كل ما قيل عن ضعفه وانعدام حيويته وتواضع انجازاته, أ اوائل العام المقبلخمس سنوات تبد

  ..الطلب» وغّب«أنه مطيع 
استيقظ سعادة االمين العام من نومه وقام لفوره باصدار بيان ناري وحازم يأمر حركة حماس باطالق 

تماماً كما كانت حاله عندما .. اًفور).. والفرنسي حتى ال ينسى احد(عفواً , سراح الجندي االسرائيلي
  !!أن الرئيس السوري بشار االسد بال صدقية, قبل يوم واحد من اعادة انتخابه» قرر«

أن موقعه األممي يفرض عليه أن يكون محايداً وموضوعياً , ال ينسى الدبلوماسي الكوري الجنوبي
قرير مصيرها والتنبيه لمخاطر الفقر وتمكين الشعوب من ت, ومنحازاً فقط لقضايا السالم وحقوق االنسان

جّراء السياسات الجائرة وعمليات (...) والمرض والجوع والتصحر والتي تفتك بشعوب دول الجنوب 
وقيم , النهب واإلفقار التي تمارسها دول الشمال التي تواصل صدع رؤوسنا بالديمقراطية وحقوق االنسان

التي , والسالم وغيرها من المصطلحات فارغة المضمونالحضارة والتضامن االنساني وثقافة التنوير 
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يمكن رؤيتها ميدانياً في بقاع عديدة من العالم وخصوصاً في فلسطين والعراق وافغانستان ودول افريقيا 
  ..المثقلة بالديون واالمراض والمجاعة والتصحر

, ل الى موقعه الرفيعلكنه ال يكترث إال برضى الغرب عليه منذ وص, يعي طبيعة مهمته, بان كي مون
شاغل هذه الوظيفة وخصوصاً » تصنيع«منذ أن بدأت واشنطن عملية , الشكلي في اختبار النتيجة

حيث يعني خروجه على النص إرساله الى الصحراء السياسية كما كانت الحال مع بطرس , مواصفاته
  )..رغم كل ما قدمه من خدمات السرائيل والمعسكر الغربي, غالي

لكنه غير مستعد البداء أي اهتمام بأزيد من عشرة آالف , مون ال يغيب عنها جلعاد شاليطذاكرة كي 
يصفها نتنياهو بمناسبة ذكرى (معظمهم في العزل االنفرادي وفي ظروف غير انسانية , اسير فلسطيني

وحتى ) نييهدد بالغائها وهو بالمناسبة الذي افشل مهمة الوسيط االلما» رائعة«بأنها ظروف , اسر شاليط
فإن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي , ال يبدو االمين العام لالمم المتحدة وكأنه الوحيد المعني بشاليط

يبدي اهتماماً غير عادي بهذا الجندي الذي تم اسره في ارض المعركة، لكنه يحمل الجنسية الفرنسية 
صل الدعوة الطالق سراحه كذلك برنار كوشنير وزير الخارجية السابق ووا» المهرج«كذلك اهتم به 

  .حال االتحاد االوروبي والكونغرس االميركي والصليب االحمر
وينظم , الذي يطبع الدبلوماسية الغربية واالنتقائية واالستعالء والمعايير االكثر من مزدوجة» النفاق«هو 

في (..) ى اميركياً عالقاته مع من يراهم ادنى منه حضارة او حداثة او تقدما او غنى، وهو ما تجل
 يناير المجيدة، الذي ضبط بالصوت ٢٥الذي رافق ثورة , جاسوس ميدان التحرير ايالن جرابيل

والصورة محرضاً وجامعاً للمعلومات وكان جندياً في لواء غوالني االسرائيلي، لكن اسرائيل التي انكرت 
، رمت الكرة في اتجاه (..)انه احد جواسيسها ووصفته بانه مخبول او فضولي او فوضوي (..) 

فاهتم به اوباما شخصياً كذلك فعلت , ألن هذا الجاسوس يحمل الجنسية االميركية, الواليات المتحدة
الجميع انه » بشّرت«هيالري كلينتون ولم تتوقف للحظة واحدة جهود السفارة االميركية في القاهرة التي 

  . خالل فترة قصيرةفي طريقه للخروج من مصر» المواطن االميركي«هذا 
  هل ثمة حاجة ألدلة جديدة؟

الشهير جوناثان بوالرد، الذي يقضي حكماً بالمؤبد منذ » اليهودي االميركي«فهناك الجاسوس ... نعم
ربع قرن وهو عاد الى االضواء مؤخراً ألن االدارة االميركية رفضت اطالقه مؤقتاً لحضور جنازة 

 اعالمية مكثفة والذعة ضد الحليف االميركي لقسوته وعدم التسامح والده الذي توفي للتو، فانطلقت حملة
لكن اهمية بوالرد تكمن .. مع جاسوس اعترف بخطئه واعادت اسرائيل معظم الوثائق التي سربها لها

) كجريمة تعتبر االخطر اميركياً(ليس فقط في حجم االختراق الذي احدثه في االمن القومي االميركي 
  .حال ادانته» جنسيتها« يهودي منحته اسرائيل وانما ايضاً النه

امثلة ثالثة يجدر التأمل بابعادها والكيفية التي تُطرح بها ملفاتهم على االجندة االميركية واالسرائيلية 
) حتى ال نقول التواطؤ(بالصمت الذي يصل حد الرعب » عربنا وسلطة رام اهللا«فيما يلوذ , والغربية

كثيرون ليس في فلسطين بل وفي بالد عربية عديدة يذوي » اسرى «الذي يحول دون طرح قضايا
متفاوتة يخضع تقريرها » تُهم«بِـ ) دع عنك غوانتنامو(مواطنوها في السجون والمعتقالت الغربية 

وهويته «هذا العربي » جنسية«وادانتها لمشيئة المحقق االميركي او الغربي الذي ال يتوقف إالّ عند 
ال » اوراق«لة العدالة وشرعة حقوق االنسان والمواثيق الدولية فهي في نظره مجرد ، أما مسأ»الدينية

  .تساوي شيئاً
  ٢٦/٦/٢٠١١الرأي، عمان، 
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  إنسانيته ..الرفيق أحمد سعدات .٥٥
 األسير حسن سالمة

وها نحن نعود معكم من جديد لنتحدث عن هؤالء األخوة المعزولين ،،عن هؤالء األقمار ،،عن حياتهم 
 إنسانيتهم التي تميزوا بها ،، عن هذه الجوانب الحياتية الجميلة لهؤالء الرجال الذين قسرا غيبتهم ،،عن

زنازين العزل لكنهم ما غابوا ولن يغيبوا ،،وقلوبهم تنبض بكل المشاعر اإلنسانية ،، نتحدث اليوم عن 
داخل هذه الزنازين صديق أعتز جدا بصداقته وكان لي شرف معرفته والعيش معه في هذه األقسام و

 .المظلمة الموحشة التي وصدقا كانت من الفترات الجميلة جدا نقشت في ذاكرتي وداخل نفسي،،
حديثي سيكون عن الرفيق أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية وأتمنى أن يسمح لي بذلك وأنا أعلم 

 قرب يفهم قصدي ،،لكنني كسجين أنه كمناضل قد ال يحب ما سأقوم به ،، أكيد من يعرف أبو غسان عن
معزول منذ سنوات في هذه الزنازين خبرتها جيدا وخبرت أوضاعها وعشت مع هؤالء المناضلين في 
ظل هذه األوضاع ،، ووفاء لهذه اللحظات أحببت أن أتحدث عنهم وعن جوانب حياتهم اإلنسانية الجميلة 

روف القاهرة لكننا نتحداهم ونتحدى عنصريتهم ،، التي نعيش جمالها معا رغم كل القمع والتنكيل والظ
 بإنسانيتنا الجميلة التي كنا نحياها معا على حسب ما نستطيع ،،

أبو غسان الرفيق أحمد سعدات كمناضل وقائد أشهر من أن يعرف جمعتنا معا داخل هذه الزنازين حياة 
أهم حدث اقتحم حياتي مشتركة كانت جميلة مع هذا الرجل الذي ساعدني كثيرا وكان شاهدا على 

 .،،خطبتي التي تمت وأنا أعيش معه في هذه الزنازين ،،
 ومن عادتنا كأسرى أن نسأل ٢٠٠٩قدم الرفيق أبو غسان إلى قسم العزل في سجن عسقالن سنة 

التي " ١٢"وضعوه في زنزانة رقم" أبو غسان"ونستفسر عن أي سجين قادم فإذا به الرفيق أحمد سعدات 
له المجاهد القسامي عبد اهللا البرغوثي ،،كانت زنزانته بعيدة عنا وفور خروجه للفورة كان يسكنها قب

صباحا توجهت إلى شباك زنزانته المغلق تماما والمطل على الفورة وسلمت عليه بالصوت وسألته عن 
وضعه وصحته وأموره وظروفه وعرفته على نفسي وكان يعرفني وكنت سعيدا جدا بالحديث معه 

 بدأت أشرح له أوضاع القسم وأسماء المتواجدين ،،الفورة كانت وسيلتنا للتواصل معه دون أن وكالعادة
كان يتحدث معنا " كرياضة مشي"أراه أو يرانا وكان الرفيق أبو غسان يحافظ على الخروج للفورة 

ان أو بإحساس المناضل الذي يريد أن يساعد ،، كان حولنا أخوة معزولين بحاجة لمساعدة سواء بالدخ
أغراض أخرى لم يقصر مع أحد منهم وكان يرسل لهم باستمرار على حسب ما هو مسموح ،ورغم أنه 
كان قادم جديد لقسم العزل فورا بدء يسجل أسماء المعزولين ويستفسر عن حالهم ووضعهم المالي وهذا 

ات المعنية بوضع أول شيء قام به في زيارته للمحامي بإرسال أسماء هؤالء األخوة المعزولين للمؤسس
 األسرى لكي يتم متابعة أمورهم ،،هذه كانت معرفتي األولى به نتحدث دون أن يرى أحدنا االخر ،،

تم نقلي بعد ذلك إلى قسم اخر في سجن ريمون وعندما عدت بعد شهرين كان ما زال أبو غسان في 
ب وسحبت منه كل أغراضه عزل عسقالن وليوم واحد تحدثنا ولألسف في اليوم الثاني تم وضعه في عقا
 فقط ألنه ساعد سجين بالسجائر وأصر على ذلك أمام إدارة السجن كحق لنا ،،

كان يعيش حياته بأسلوب التحدي،،يساعد بقدر ما يستطيع بإنسانيته ،، ويصمد ويتحدى بإنسانيته كمناضل 
هذه المرة كان قرار وكقائد ،،بعد أسبوع تم نقله وهو معاقب إلى عزل ريمون ولحقت به بعد شهرين و

إدارة السجن بوضعي مع الرفيق أبو غسان في نفس الزنزانة ،،وعندما دخلت عنده ورحب بي دون أن 
يعرفني فهو لم يراني وسنوات العزل غيرت شكلي ،،ولكن عندما عرفني زاد في ترحيبه بي وهذا األمر 

 ،،نتعارف نتصادق دون أن يرى من األمور المضحكة المبكية والتي تحدث عندنا باستمرار في العزل
أحدنا االخر حتى إذا اجتمعنا تفاجئنا بأننا نجهل أشكال بعض ،، عشت مع الرفيق أبو غسان فترة 
تجاوزت العام في هذه الزنازين تنقلنا مع أكثر من سجن وقسم وعزل آخرها كان العودة إلى ريمون 
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ن ما لمسته من إنسانيته زادني إعجابا ،،رغم إعجابي بشخصية الرفيق أبو غسان كمناضل وكقائد لك
 كبيرا به ،،

فهو رجل صلب قوي يعيش من أجل وطنه وقضيته وشعبه وينسى نفسه التي هي اخر ما يفكر بها ،، 
كانت إدارة السجن القمعية تتصور أن وضعنا مع بعض في كل هذه الظروف مع هذا االختالف الفكري 

سان خابت كل ظنونهم ،،كنت أظن نفسي وأنا الذي أصغره سيجعل حياتنا جحيم لكن مع الرفيق أبو غ
سنا ساكون من يساعده فإذا بي أمام رفيق ال يشعر بطعم الحياة إال بالمشاركة والمساعدة في كل شيء 
يتعلق بالحياة المشتركة ،، الرفيق أبو غسان يعشق مساعدة االخرين دون النظر للون أو الشكل ال 

ن يطلب مساعدته حتى وإن كان هذا الشخص عنصر مؤذي لنا ، مبدأه في يستطيع أن يقول كلمة ال لم
الحياة مساعدة الجميع، يحترمه الجميع ألنه يحترم الجميع ، بل يتفنن في احترامهم ومساعدتهم ومبادلتهم 
األحاديث واالستماع لهم ، وتقديم المشورة والحلول لهم بناء على تجربته، عشت معه أجمل الفترات وهو 

عدني ويساندني في فترة خطوبتي ، وكانت وجهة نظره في خطيبتي عندما سمعها على الراديو في يسا
لقاء معها لم أسمعه بسبب وجودي في البوسطة من أهم األمور التي جعلتني اخذ قرار إيجابي في هذا 

لي ينقل الموضوع ،، كنت في هذه الفترة مقطوع من زيارة المحامين فكانت زيارته ألي محامي زيارة 
طلباتي لألهل حول ما يتعلق بخطوبتي ،، أجمل هذه الفترات عندما قدم بجوارنا كل من األخ محمد 

والرفيق عاهد أبو غلمي وكانا معا فأصبحنا وكأننا أسرة واحدة حولنا جحيم هذا " أبو همام"جمال النتشة 
ونا ،، نتناقش ونتحاور ،بل كنا العزل إلى حياة اجتماعية جميلة ،، نتشارك فيها الضحك ،،نحدثهم يحدث

حتى نسهر معا على شبابيك الزنازين نرقب السماء ليال نبحث عن القمر الذي كنت أعيش مع جماله 
كخاطب جديد وكانوا يشاركونني هذه اللحظات حتى وأنني ومرات عديدة أيقظت الرفيق أبو غسان في 

سما عبر مكعبات موضوعة كحماية على منتصف الليل لكي ينظر إلى جمال القمر الذي كنا نراه مق
 الشبابيك ،، كنا نسرق من هذا السجان هذه اللحظات الجميلة ونعيشها ،،

وأجمل هذه اللحظات عندما يأتي وقت برنامج األسرى نجلس ونستمع كل منا ينتظر أهله لكي يتحدثوا 
ول بقدر ما يستطيع البحث وكانت إذاعة أمواج ال تأتي في زنزانتنا واضحة فكان الرفيق أبو غسان يحا

عنها حتى أتمكن سماع خطيبتي التي كانت تتحدث عليها وفي الزنزانة المجاورة وعند أبو همام والرفيق 
عاهد كانت تأتي واضحة فيساعدوني برفع صوت المذياع الذي ال أستطيع سماعه فيساعدني الرفيق أبو 

 أبو غسان ما قالت،، ظروف العزل وطدت غسان لكن كل المحاوالت تفشل فيعيد على مسامعي الرفيق
عالقتنا وقوتها وها أنا أكتب هذه السطور وأنا أعيش االن مع الرفيق عاهد أبو غلمي في عزل أيلون بعد 
ما تم نقلي من عند الرفيق أبو غسان ،، فوجدت عند الرفيق أبو قيس الصديق الذي استقبلني ورحب بي 

محظوظا بتعرفي على هذان الرفيقان المتشابهان في كثير من بل ساعدني كثيرا ،،لذلك أعتبر نفسي 
الصفات التي حدثتكم عنها ،، عند أبو غسان استصغرت قوتي وصالبتي ،، وعند الرفيق عاهد وما 
يتميز به من دماثة أخالق ومسامحة أتعلم منه الكثير ،، كنت كل يوم أنتظر براد الشاي الذي يصنعه أبو 

ترك الباقي حتى استمتع بشربه وأنا استمع برنامج األسرى منتظرا حديث غسان ويأخذ منه كاسة وي
خطيبتي وعندما يبدأ الحديث يبدأ الجميع باالستماع وخاصة الرفيق أبو غسان حتى يعيد على مسامعي ما 
قالت ،،كان يشاركني فرحتي التي كان يعتبرها فرحه وكان ذلك واضحا من أحاديثه معي ونبرة صوته 

رك لبعض عندما يتحدث أحد من أهلنا وكأننا في زيارة فقد كانت هذه اللحظات هي زيارتنا ،، كنا نبا
 لألهل الذين حرمنا منهم ،،

إحساس أبو غسان بمن حوله عاليا جدا ولو على حساب نفسه ،، فقد حرم نفسه التدخين العادي واقتصر 
 يضايقني،، وجدت عنده احترام على سجائر معدودة يدخنها في أوقات معينة في زاوية بعيدة حتى ال

كبير جدا لمعتقداتي الدينية وتوفير كل الهدوء والراحة من أجل القيام بشعائري الدينية لدرجة تجاوزت 
 تصوري بل حتى قد ال أجدها عند ممن يحملون نفس أفكاري ،،
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 المعزول الحديث عن إنسانية الرفيق أبو غسان تطول ،، وأنهي هذه األسطر وحديثي عن هذا الرجل
 بأمران وطرفة ،،

الرفيق أبو غسان ليس كقائد فقط بل كإنسان يمتاز بمشاعر وأحاسيس مرهفة وشعوره بمن حوله عالي 
جدا وخاصة األهل الذين كان مرات يسمعهم عبر اإلذاعة ويكون في غاية السعادة لكنه من النوع الذي 

لحب وأيضا يتألم ويحزن بصمت يعيش مع هذه المشاعر بشكل خاص فهو يحب بصمت وهذه قمة ا
ويكتم آهاته ويستبدلها بضحكة عريضة ،، تعلمت من أجمل حكمه ،، في الحياة المشتركة تحدث كثير من 
األشياء لكن ال يجب أن نجعل صغائر األمور تذهب جمال حياتنا لذلك كان أبدا يرفض التوقف أو 

أما الطرفة فحادثة من شدة ما ضحكنا عليها الحديث في امور صغائر الحياة ويعتبرها تذهب لوحدها ،، 
التي أردنا أن نشربها بعد أكلة دسمة ففارت من أبو غسان بعد أن سهي عنها " حادثة القهوة"سميناها 

وامتألت بها جدران الزنزانة وبعد التنظيف والتعب بدأ الرفيق أبو غسان بتجهيز أخرى وحدث معها ما 
عتبرنا هذا اليوم يوم القهوة الذي حرمنا فيه من شرب القهوة ،، حدث بالمرة األولى بل أكثر لذلك ا

والقصص الجميلة مع هذا الرفيق كثيرة والمواقف الجميلة أكثر ،، هو كقمر من أقمار بالدي غاب خلف 
جدران هذه الزنازين وراء جدران وأقسام العزل أو الموت البطيء ،، ولكن من كان يحمل في قلبه كل 

ن يغيب ،،رفيق وقائد سالحه إنسانيته أمام كل ما يملكون من أسلحة قمع وتنكيل ومنع هذه اإلنسانية ل
 وحرمان

   الرملة–عزل ّأيلون 
 ٢٥/٦/٢٠١١قدس نت، 
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