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  المقبل سبتمبر / الفلسطينية تقرر التوجه إلى األمم المتحدة في أيلولالسلطة .1

بدولة قررت القيادة الفلسطينية التوجه لألمم المتحدة في أيلول المقبل للحصول على اعتراف : رام اهللا
، وعضوية فلسطين في األسرة الدولية انطالقاً من قرارات الشرعية 1967فلسطين على حدود عام 

 وعمال بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق ميثاق األمم 1947الدولية الخاصة بفلسطين منذ عام 
  .المتحدة

ربه، عقب اجتماعها بمقر وقالت في بيان تاله أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد 
الرئاسة برام اهللا، مساء اليوم األحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، إن هذا الموقف ينطلق من حرص 
الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، على تحقيق سالم عادل وشامل تقوم بموجبه دولة فلسطين المستقلة 

  .لمواثيق والقرارات الدوليةالتي تعيش بسالم وأمن مع جيرانها والتي تلتزم بجميع ا
ودعت القيادة جميع الدول بدون استثناء إلى دعم هذا التوجه الذي يعزز المساعي الهادفة إلى استئناف 
المفاوضات على أسس جدية وال تتعارض معه، وهي األسس التي أكدت عليها مبادرة السالم العربية 

  .باما وبيانات االتحاد األوروبي وسواهاوقرارات اللجنة الرباعية الدولية وأفكار الرئيس او
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وعبرت عن ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في 
  .القاهرة والتغلب على جميع المعوقات التي تعترضه

 وطني شامل، وأكدت القيادة في بيانها أن خطوة البدء التي تتمثل بتشكيل حكومة كفاءات تحظى بوفاق
تتطلب الوضوح التام كما عبر عنه خطاب الرئيس عباس خالل اجتماع المصالحة في القاهرة لجهة 
التزام الحكومة ببرنامج وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وجميع االتفاقيات والمواقف التي عبرت عنها 

  .وأبرمتها في الماضي
في التعبير عن المواقف يتعاكس وروح التفاهمات التي ' والفيت'وترى القيادة أن أسلوب الرفض واستخدام 

تمت في اجتماع القاهرة، ومع ضرورة االحتكام إلى المصالح الوطنية الشاملة وليس االنكفاء وراء 
  .األغراض الحزبية الخاصة والضيقة

ن وشددت على أن إنجاز المصالحة يجب أن يتقدم على أية مصالح ضيقة أو ارتباطات إقليمية، أل
أوضاع القضية الفلسطينية والمنطقة حولنا تتطلب التخلص السريع من االنقسام، ومواجهة التحديات 

  .المقبلة بما فيها المعركة السياسية القادمة بصف وطني موحد
 26/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   قطاع غزةإلىلى الذهاب ومصمم ع... عباس الذهاب إلى األمم المتحدة أمر ال بد منه .2

 قال الرئيس محمود عباس، إن الذهاب إلى األمم المتحدة أمر ال بد منه إذا فشلت المفاوضات، : رام اهللا
وإنه حتى اآلن لم يأتنا مشروع مقبول الستئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس 

  .حل الدولتين ووقف االستيطان
ة اجتماع القيادة بمقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، أنه لحد اآلن لم يأت هذا المشروع وأضاف سيادته في بداي

وبالتالي سيكون خيارنا في سبتمبر الذهاب إلى األمم المتحدة للحصول على قرار بعضوية فلسطين في 
ة أشهر لقد قلت قبل عد'وجدد الرئيس تصميمه على الذهاب إلى قطاع غزة، قائال،  .هذه المؤسسة الدولية

  .'بأنني سأذهب إلى قطاع غزة، وأنا مصمم على الذهاب إلى القطاع، وقد يكون ذلك مفاجأة للجميع
وأشار الرئيس إلى أن دول حوض البحر األبيض المتوسط وافقت على مشروع تحلية مياه قطاع غزة 

  . مليون متر مكعب100 مليون يورو، وبقدرة إنتاجية تبلغ 300بتكلفة تصل إلى 
 26/6/2011، )وفا( األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة

  
   بمرجعية للعملية السياسية لضمان إنهاء االحتالل"إسرائيل"فياض يؤكد ضرورة إلزام  .3

سالم فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بمرجعيـة للعمليـة الـسياسية،            . أكد رئيس الوزراء د   : رام اهللا 
بال فياض، في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في رام اهللا رئيس           جاء ذلك خالل استق    .لضمان إنهاء االحتالل  

على ضـرورة إلـزام     "وشدد فياض    األلمانية فولكر بوفيير، والوفد المرافق له،     " هيسن"وزراء مقاطعة   
  .إسرائيل بمتطلبات نجاح العملية السياسية

  27/6/2011األيام، رام اهللا، 
  

  مم المتحدةعملية السالم ال تتعارض مع التوجه لأل: عريقات .4
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، أن التوجه إلى األمم المتحدة للحصول :أريحا

، ال يتعارض مع السعي الستئناف 1967على عضوية فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 
رائيلية، وبما ، ووقف النشاطات االستيطانية اإلس1967المفاوضات على أساس الدولتين على حدود 

  .يشمل القدس الشرقية
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جاء ذلك خالل لقاء عريقات مع نائب مساعد وزير الخارجية األميركي جيك واالس، يرافقه القنصل 
  .األميركي العام دانيال روبنستين

وأشار عريقات إلى أن الحكومة اإلسرائيلية كثفت ممارساتها االستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية 
سارعت في تنفيذ فرض الحقائق واإلمالءات على األرض، وما زالت ترفض مبدأ الدولتين وما حولها، و

  .1967على حدود 
 27/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تؤكد التزام مصر بتسهيل السفر عبر رفحالحكومة في غزة  .5

ي غزة أن تسهيالت سفر أهالي غزة التي أكدت هيئة المعابر التابعة للحكومة المقالة ف:  حامد جاد-غزة
اتخذتها مصر الشهر الماضي في معبر رفح ماتزال قائمة، موضحة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه 

  .حركة السفر في االتجاهين تكمن في محدودية عدد الكوادر المصرية العاملة في المعبر
لة أن تزايد عدد المسافرين شكل أبرز اعتبر حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر لدى الحكومة المقاو

وقال عويضة خالل برنامج لقاء مع مسؤول نظمه مكتب  .المشاكل التي تواجه حركة السفر عبر المعبر
نحن في أزمة حقيقية نتيجة تراكم األعداد، وقد أشرنا مسبقًا إلى أن "إعالم الحكومة المقالة في غزة أمس 

  ".ف حالة تستدعي السفر خالل ثالثة أشهر قادمة أل20الحاالت المسجلة عندنا تتجاوز 
  27/6/2011الغد، عمان، 

  
   تدل على عقلية استعالئية"رايس"سوزان  تصريحات: عشراوي .6

عبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمـة التحريـر               : فينا
 بسحب تمويلها من األمم المتحـدة للـضغط علـى           الفلسطينية، عن رفضها لتحذيرات واشنطن القاضية     

  .المنظمة الدولية لمنع اعتراف أعضائها بالدولة الفلسطينية
وقالت عشراوي خالل تواجدها في العاصمة النمساوية فينا تعقيبا على تصريحات المندوبـة األمريكيـة               

 الواليـات المتحـدة     إن تصريحات رايس تدل على أن     ' : الدائمة في مجلس األمن الدولي سوزان رايس      
مستعدة للتضحية بمصداقيتها ومصالحها لحماية إسرائيل من انتهاكاتها التي تتعارض والقانون الـدولي،             

  .'ويدل على عقلية استعالئية
 27/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   من األمم المتحدة"إسرائيل"وزير األسرى يدعو لسحب عضوية  .7

 دعا وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى ضـرورة طـرد إسـرائيل وسـحب                 :رام اهللا 
  .عضويتها من األمم المتحدة كونها دولة تخالف القانون والمواثيق الدولية

جاء ذلك خالل مشاركته في اعتصام نظمه نادي األسير، اليوم األحد، أمام مقر الصليب األحمر الـدولي                 
 األسرى المرضى داخل السجون اإلسرائيلية والتعمد فـي سياسـية اإلهمـال             بمدينة البيرة، تضامنا مع   

وطالب قراقع بضرورة تناول موضوع األسرى       .الطبي، بمشاركة العديد من الفعاليات الرسمية والوطنية      
والتخلي عن العواطف، واتخاذ خطوات فعالة لحماية األسرى مـن سياسـة المـوت              ' السياسة'في إطار   

ووصف قراقع قرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنيـاهو   .تهجه إسرائيل بحق األسرى   البطيء الذي تن  
ـ     وقرار سياسي رسمي يخالف كافة القوانين والمواثيـق        ' سابقة خطيرة 'بتضييق الخناق على األسرى، ب

  .الدولية
 26/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  متحدةانفجار قرب مقر لألمم ال: غزة .8
قالت مصادر فلسطينية إن مجهولين فجروا، فجر امس ، عبوة ناسفة خلف مقر لألمم المتحدة غرب 

وذكرت المصادر أن االنفجار استهدف مقراً لألمم المتحدة يضم مكاتب لعدة منظمات دولية  .مدينة غزة
  .بينها اليونسكو ومنسق األمم المتحدة في غزة

 إلى إصابة شخص من المارة بجروح طفيفة وهدم جزء من جدار وأوضحت المصادر أن االنفجار أدى
" أنصار"ويقع المقر المستهدف على بعد بضعة أمتار من مجمع  .المقر الخلفي وتضرر مسجد مجاور له

  .األمني الذي تسيطر عليه حكومة حماس التي فتحت تحقيقاً في الحادث على الفور
 27/6/2011المستقبل، بيروت، 

  
  لوسيط األلماني عرض علينا شروطاً إسرائيلية ورفضناهاا: أبو مرزوق .9

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق :  جيهان الحسيني- القاهرة 
 الذي حمله الوسيط األلماني غيرهارد كونراد في ما ”المجحف“ إن الحركة رفضت العرض ”الحياة”لـ

سرى الفلسطينيين في مقابل إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير يتعلق بصفقة تبادل أسرى إلطالق مئات األ
  .طغلعاد شالي

متشددة ومجحفة وغير "وأوضح أن الوسيط األلماني تبنى مواقف الحكومة اإلسرائيلية التي وصفها بأنها 
 تشدد حكومة نتانياهو أمر متوقع من حكومة يمينية متشددة، لكن أن يتبنى الوسيط"، معتبراً أن "منصفة

ال عودة إلى الوسيط األلماني ألنه لم يقم "وشدد على أن . "األلماني هذا الموقف، فهو أمر غير مقبول
كنا نتوقع منه أن يطرح مواقف معتدلة . بدوره وفشل في مهمته وما كان عليه أن يتبنى مواقف نتانياهو

طها، تبنى هو هذه وليست متشددة، وبدل أن يعمل على دفع الحكومة اإلسرائيلية إلى تخفيف شرو
حماس معنية بإنجاز الصفقة وإطالق «وأكد أن . ، مشيراً إلى نقل ملف الصفقة إلى مصر أخيراً"الشروط

  ."األسرى الفلسطينيين، لكن وفق صفقة وطنية ومشرفة
  27/6/2011الحياة، لندن، 

  
  "كاذب"اّدعاء نتنياهو بقبوله العرض األلماني : حماس .10

ي، المتحدث باسم حركة حماس، أن تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية  سامي أبو زهر.دأكد : غزة
وقال أبو  ".ادعاءات كاذبة"لم ترد؛ هي " حماس"بنيامين نتنياهو بأنه قبل بعرض الوسيط األلماني، وأن 

إن استخدام نتنياهو لسياسة الكذب والمراوغة يهدف للتغطية على  "،زهري، في تصريحٍ صحفي مقتضب
وأكد لكل األطراف  ".ل دور الوسيط األلماني ومنع التوصل إلى إبرام صفقة تبادل األسرىدوره في إفشا

المعنية ولعائلة شاليط أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطيل التوصل إلى صفقة التبادل حتى 
  .اآلن

  26/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فتح تتحمل أي تعطيل للمصالحة : الحية .11
 خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، التزام حركته ببنود اتفاق .دجدد : ئد أبو جرادرا

المصالحة، محمال حركة فتح المسئولية عن أي تعطيل أو تأجيل قد يحدث حول مشاورات المصالحة 
  .المستمرة

فتح بااللتزام ستنشر تفاصيله في العدد الورقي الخميس المقبل، " الرسالة نت"وطالب في حوار لـ
المصالحة ما زالت قائمة : "وقال . سياسية تسعى إلفشال المصالحةأطرافباالتفاق وتفويت الفرصة على 

  .، معتبراً التوافق الوطني استحقاقا استراتيجيا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني"وفرص نجاحها متوفرة
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ر الذي تسعى السلطة بقيادة محمود سبتمب/ ونفى وجود ارتباط بين اتفاق المصالحة واستحقاق أيلول
  .عباس لتحقيقه

وبخصوص اإلجراءات العقابية التي أعلن عنها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بحق األسرى 
، متهماً "إجراءات االحتالل ليست جديدة وهي تتصاعد باستمرار" الفلسطينيين في سجون االحتالل، قال 

  . صفقة التبادلإنجاح ضد أسرانا بدالً من نيةاإلنسا غير إجراءاتهالعدو بتصعيد 
، "االنحياز الممجوج والبغيض" ووصف الحية، الدعوات الغربية المطالبة باإلفراج الفوري عن شاليط بـ

 الدول إدارات األمريكية المتعاقبة وبعض اإلداراتتعودنا على هذه الدعوات من بعض "مستطرداً 
  .األوروبية

  26/6/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  الختيار رئيس الحكومة المقبلةاستئناف االتصاالت بين فتح وحماس ": الشرق األوسط" .12
 أن االتصاالت مع حركة حماس "الشرق األوسط"أكدت مصادر في حركة فتح لـ:  كفاح زبون- رام اهللا

ي تحول لالتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني ستستأنف اليوم، في محاولة لتذليل العقبة الرئيسية الت
هناك أسماء أخرى، وسيجري  وقالت المصادر .دون إنجاز االتفاق، وهي اختيار شخص رئيس الحكومة

ومن غير المعروف ما إذا كان أبو مازن أمام رفض حماس المطلق، وتوجهات مسؤولين كبار . مناقشتها
  .في فتح سيتراجع عن تمسكه بفياض أو ال

  27/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   عباس على ترشيح فياضإصرار بسبب "مركزية فتح"خالف في ":  العربيالقدس" .13
 بأن "القدس العربي" مصادر مطلعة في اللجنة المركزية لحركة فتح لـ أكدت:وليد عوض -رام اهللا 
 حالة من التذمر والخالف بين أثار عباس على ترشيح فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني إصرار
 اتفاق المصالحة من إفشال بأن تيارا في مركزية فتح يطالب بعدم  وأوضحت.ة اللجنة المركزيأعضاء
 رئيس وفد فتح للحوار مع أن إلى  وأشارت. على فياض الذي ترفضه حركة حماساإلصرارخالل 

 وعضو الوفد محمود العالول والدكتور نبيل شعث والدكتور ناصر القدوة من األحمدحماس عزام 
 اتفاق المصالحة وتشكيل إنجاح يحاولون وأنهمس على ترشيح فياض،  عباإصرارالمتذمرين من 

  .الحكومة من خالل التنازل عن ترشيح فياض
 لحركة فتح لرئاسة حكومة التوافق، منوها األوحد محمود العالول بأن فياض ليس المرشح أكدومن جهته 

 اتصاالت بين أن إلى شار وأ. هناك مبررات ومسوغات لترشيحه لرئاسة الحكومة من قبل عباسأن إلى
 المقبلة في محاولة لتذليل العقبات التي تواجه انجاز المصالحة األيامحركتي فتح وحماس ستجرى خالل 

  .ولتحديد هوية رئيس الحكومة
  27/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تحّمل عباس مسئولية تعثر المصالحة" الشعبية" .14

، رئيس السلطة محمود عباس المسئولية المباشرة عن تعثر حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: غزة
وقال  .تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية حتى اآلن؛ لتمسكه بسالم فياض رئيسا للحكومة االنتقالية القادمة

رباح مهنا، عضو المكتب السياسي، في بيانٍ إن عباس فسر مفهوم التوافق على طريقته الخاصة، 
ترشيح فياض رئيسا للحكومة، بل وصمم وتعنت في هذا الموضوع حتى وخضع للضغوط الخارجية ب

  .ضد رغبة حركة فتح



  

  

 
 

  

            9 ص                                    2188:         العدد       27/6/2011 اإلثنين :التاريخ

 سياسية موحدة إستراتيجيةوشدد على أن األسباب الرئيسة لتعثر المصالحة، أنها أيضا لم تكن على أسس 
سطيني منذ للشعب الفلسطيني يتفق عليها بعد مراجعة وطنية شاملة لمسيرة العمل السياسي والكفاح الفل

واعتبر أن توجه حركتي فتح وحماس للحوار الثنائي بدلًا من الحوار الوطني  .مدريد وأوسلو حتى اآلن
الشامل الذي تشارك به كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، كان سببا إضافيا في تعثر هذا 

  .االتفاق
  26/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وحماس تنفي وجود قرار سياسي .. ادية من السفرفتح تدين منع قي .15

األجهزة األمنية في قطاع غزة منعت أمس نائب  من غزة أن 27/6/2011الحياة، لندن،  نشرت: غزة
 األسباب، في وقت إبداءأمين سر المجلس الثوري في حركة فتح آمال حمد من مغادرة القطاع من دون 

وقالت حمد .  االنقسام للتحقيق معهمإلنهاءوالحراك الشعبي احتجزت واستدعت عدداً من ناشطي الحركة 
، "ايرز" إن رجال األمن على حاجز أمني قرب بلدة بيت حانون على مسافة قصيرة من معبر "الحياة"لـ 

وأضافت أن عناصر األمن أوقفتها على . منعوها من مغادرة القطاع إلى رام اهللا في الضفة الغربية
وعبرت عن استهجانها من . الساعة قبل أن تأمرها بالعودة من حيث أتتالحاجز نحو ساعة ونصف 

رسالة واضحة من "منعها من السفر في ظل استمرار الجهود من أجل إتمام المصالحة، معتبرة أن المنع 
  ."حماس بأنها غير معنية بإنهاء االنقسام وإتمام المصالحة

بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة في ودانت فتح منع حمد من مغادرة القطاع، واعتبرت في 
استمرار حماس القيام بهذه الممارسات في حق قيادات الحركة وكوادرها وضد أبناء شعبنا «الحركة أن 

الفلسطيني في القطاع سيؤدي إلى توتير األجواء وتسميمها، وتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينهي 
  ."االنقسام المستمر منذ أربع سنوات

 رام اهللا كفاح زبون نقال عن مراسلها من 27/6/2011الشرق األوسط، لندن،  في السياق نفسه ذكرت
 القيادي في حركة حماس، الدكتور صالح البردويل، نفى في تصريحات نقلتها مواقع أن يكون هناك أن

ال «: وقالقرار سياسي وراء منع عضو المجلس الثوري لحركة فتح آمال حمد، من مغادرة قطاع غزة، 
يوجد أي قرار سياسي بمنع ال آمال الحمد وال غيرها من قيادات فتح في غزة من حرية الحركة والكالم، 
وليت أن لنا في الضفة الغربية عشر ما لحركة فتح في غزة، فقيادات وكوادر حماس يتم اعتقالهم بقرار 

 غزة ليس له أي خلفية سياسية من الرئيس محمود عباس شخصيا، ولذلك فقرار منع الحمد من مغادرة
  .»على اإلطالق، وهو قرار متصل باألجهزة األمنية

واتهم البردويل فتح بشن هجوم إعالمي على حماس لتبرير قرار محمود عباس إلغاء لقاء مشعل في 
هذه االتهامات كلها محاولة للهروب من المصالحة، حيث إن حركة فتح تبحث عن مبرر ": القاهرة، وقال

، مؤكدا تمسك حماس بنص المصالحة "ف السيئ للرئيس محمود عباس لالنسحاب من المصالحةللموق
  .حرفيا، وأن من ال يقبل بهذا االتفاق ويريد فرض شروط خارجة عنه هو من يعطل المصالحة

  
  "مأمن اهللا"مقبرة على  االعتداءات اإلسرائيلية تدينحماس  .16

 اإلسرائيلي بهدم وتجريف عشرات القبور في مقبرة استنكرت حركة حماس قيام قوات االحتالل: غزة
اإلسالمية التاريخية غربي مدينة القدس، واعتبرت ذلك جزءا من سياسة طمس المعالم " مأمن اهللا"

إنَّنا في حركة حماس ندين بشدة : "للحركةوقال بيان  .اإلسالمية بالقدس وتغييب حقيقتها اإلسالمية
صهيوني في اعتداءاته المتكررة على هذه المقبرة، التي تضم رفات العلماء ونستنكر استمرار االحتالل ال

والصالحين من هذه األمة، بغية طمس معالمهما وتغييب حقيقتها اإلسالمية والتاريخية ببناء متاحف 
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 وتوسيع مشاريع استيطانية جديدة مكانها، ونعد هذا الفعل الصهيوني جريمة عنصرية وانتهاكاً صارخاً
  ."للشَّرائع السماوية واألعراف الدولية

  26/6/2011قدس برس، 
  

  2 المجتمع الدولي إلى توفير الحماية ألسطول الحريةحماس تدعو  .17
دعا عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية : دمشق

، ورفض أي محاولة تهدف إلى عرقلة "2حرية أسطول ال"توفير الحماية الالزمة لـ "واإلنسانية إلى 
، "فيسبوك"وانتقد الرشق، في تصريحات صحفية نشرها على صفحته على موقع  .وصوله إلى قطاع غزة
يعطي الضوء "عملًا استفزازيا إلسرائيل، وقال بأن ذلك " 2أسطول الحرية "اعتبار كلينتون مهمة 

  ".امنين من أربعين دولةاألخضر للعدو لمهاجمة األسطول الذي يحمل متض
  26/6/2011قدس برس،، 

  
  وإضراب في كافة سجون االحتالل " النفير العام"أسرى حماس يعلنون  .18

أفادت وزارة األسرى والمحررين في غزة بأن أسرى حركة حماس في كافة سجون االحتالل، : غزة
السجون القاسية والقمعية بحقهم، احتجاجا على ممارسات االحتالل وإدارة "، وذلك "النفير العام"أعلنوا 

  ".وخاصة عزل العديد من قيادات الحركة ونقلهم إلى زنازين العزل االنفرادية
" قدس برس"وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم بالوزارة في بيان صحفي مكتوب اليوم األحد، وصل 

 واحد في كافة السجون، ، إضرابا عن الطعام ليوماالثنينأسرى حماس سيخوضون غدا "نسخة عنه أن 
  ".على أن تتبعه إضرابات أخرى إن لم تتوقف إدارة السجون عن استهداف قادة األسرى بالعزل

وأشار إلى أن عنوان اإلضراب، كما أعلن األسرى، سيكون إخراج األسير يحيى السنوار رئيس الهيئة 
 حيث إنه يعاني من مشاكل صحية القيادية العليا ألسرى حماس من العزل االنفرادي، خشية على حياته؛

  .كبيرة ال تسمح ببقائه في العزل، كما قال
  26/6/2011قدس برس، 

  
   أمر بضرب أبو سمهدانةواألخير..  بغزةدحالنوعباس   بين مؤيدياشتباكات": صفا" .19

قالت مصادر فتحاوية مطلعة لوكالة صفا إن ما حدث ظهر األحد في منزل أمين سر الهيئة القيادية : غزة
العليا لحركة فتح بقطاع غزة عبد اهللا أبو سمهدانة جاء بتحريض مباشر من أمين سر الشبيبة طارق 

واتهمت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها سعد بتجميع العشرات والدخول لمنزل أبو  .سعد
ستثناء أبو سمهدانة، وكانت رسالته أن كل أعضاء المجلس الثوري لفتح يؤيدون القيادي محمد دحالن با

  .سمهدانة
ونقلت المصادر عن أحد معاوني دحالن ومسؤول في جهاز األمن الوقائي أن قرار ضرب أبو سمهدانة 

وفي منزل أبو سمهدانة تم فعال العراك باأليدي ثم اطالق نار من مسدسات،  .جاء من دحالن نفسه
  .، وفق المصادر"جتماع والمنزلمن الذين هاجموا اال"وتدخلت الشرطة واعتقلت عددا من المتواجدين 

  27/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  لصفقة تبادل أسرى وحماس لم ترد بعد قبلنا اقتراح الوسيط األلماني: نتنياهو .20
قبلت «كشف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس أن إسرائيل :  أسعد تلحمي–الناصرة 

  .»لكن حماس لم ترد بعد«إلبرام الصفقة » سيط األلمانياالقتراح الذي قدمه الو
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العدو الشرس «ووصفها بـ » حماس«وهاجم نتانياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أمس 
الذي يرفض تطبيق أدنى الشروط التي تنص عليها المعاهدات الدولية وترفض منح غلعاد ظروفاً 

ى زيارة واحدة للصليب األحمر، وغلعاد يعيش شروط اعتقال حت«وأضاف أن الحركة لم تتح . »إنسانية
  .»قاسية تسبب المعاناة الكبيرة لذويه، وكل الشعب بل كل إنسان نزيه في العالم يثور ضد هذه الظروف

وتابع نتانياهو بينما عشرات المتظاهرين قبالة مقر الحكومة يطالبونه بالتحرك الجدي إلطالق شاليت، ان 
ضغوطاً دولية كبيرة انعكست نتائجها في تصريحات مهمة لدول رائدة مثل الواليات إسرائيل مارست 

المتحدة ودول في اوروبا واألمين العام لألمم المتحدة التي طالبت باإلفراج الفوري عن غلعاد وإتاحة 
  .الفرصة للصليب األحمر لزيارته

ه تشديد ظروف األسرى الفلسطينيين، وتطرق نتانياهو في كلمته إلى إعالنه وسط األسبوع الماضي قرار
ونحن نتحرك أيضاً بطرق أخرى لن أخوض في ... اتخذنا قراراً بأن احتفاالت األسرى انتهت «: وقال

لإلفراج عن (إسرائيل مستعدة لقطع مشوار طويل، أكثر من أي دولة في العالم «وأضاف ان . »تفصيلها
 كل الحكومات األخرى مسؤولية االهتمام بأمن سكان ، لكن تقع علي وعلى كتفي وعلى أكتاف)الجندي
  .»إسرائيل

االقتراح «اقتراحاً لصفقة تبادل أسرى، وقال إن » حماس«وكشف أن الوسيط األلماني قدم إلسرائيل و 
صعب وليس سهالً، ومع ذلك قررنا قبوله كونه يوازن بين الرغبة في إطالق غلعاد وبين منع المس 

  .»يين، لكننا إلى اآلن لم نتلقّ رد حماس على االقتراحالمحتمل بحياة إسرائيل
  27/6/2011، الحياة، لندن

  
   إلى حزب اهللااسوريمن حذر من وصول أسلحة متطورة ي" أمان "رئيس االستخبارات العسكرية .21

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في تل أبيب أمس األحد النقاب عن أن  :الناصرة ـ زهير أندراوس
الجنرال أفيف كوخافي زار الواليات المتحدة ) أمان(بة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية رئيس شع

األمريكية بشكل سري، للتحذير من وصول أسلحة متطورة موجودة بحوزة سورية إلى أيدي حزب اهللا 
  .في لبنان في حال سقوط نظام الرئيس السوري بشار األسد

قام بزيارة سرية الواليات المتحدة قبل ثالثة أسابيع وبعد يوم إحياء وتابعت الصحيفة قائلةً إن كوخافي 
ذكرى النكبة الفلسطينية، والتقى مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن ومع سفراء الدول األعضاء في 

  .مجلس األمن الدولي في نيويورك
مسؤولين في وأضافت الصحيفة أن كوخافي تحدث حول األوضاع في سورية ولبنان خالل لقاءات مع 

وتابعت أن دبلوماسيا، . أجهزة االستخبارات األمريكية وسفراء الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي
لم تحدد هويته، قال إن كوخافي حذّر خالل هذه اللقاءات من أنه في حال سقوط نظام األسد فإن أسلحة 

  . متطورة موجودة بحوزة الجيش السوري ستسقط بأيدي حزب اهللا
 27/6/2011،  العربي، لندنالقدس

  
   ولو بالقوة"2أسطول الحرية "البحرية اإلسرائيلية تستعد لمنع وصول .22

التأم المجلس الحكومي المصغر في إسرائيل مساء أمس لبحث استعدادات سالح البحرية : الناصرة
لية مختلفة اإلسرائيلية لمواجهة قافلة السفن المتضامنة مع قطاع غزة التي تنظمها منظمات حقوقية دو

ونقلت وسائل اإلعالم عن مصدر حكومي كبير قوله إن التعليمات التي . ويتوقع أن تبحر نحو القطاع غداً
» أسطول الحرية«أصدرها المجلس الوزاري المصغر قبل عام للبحرية، عندما تم االعتداء الدموي على 

  .التركي، بأن تمنع بالقوة وصول السفن إلى القطاع، لم تتبدل
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أن المجلس الوزاري استمع إلى عرض من قادة األذرع األمنية والعسكرية » هآرتس«دت صحيفة وأفا
ومن وزيري الدفاع والخارجية ايهود باراك وأفيغدور ليبرمان عن االستعدادات العسكرية والسياسية 

  .لمواجهة قافلة السفن، والجهود الدولية المبذولة باستمرار لمنع انطالق السفن
  27/6/2011، دنالحياة، لن

  
   تهدد باجتياح جنوب لبنان"إسرائيل: "اإلذاعة اإلسرائيلية .23

نقلت االذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل تهدد : 48عرب 
بإجتياح جنوب لبنان إذا طرأ أي تدهور أمني في تلك المنطقة فيما وصفت القرى في جنوب لبنان 

  ".قرى المتفجرةال"بـ
، وهددت "منظمة حزب اهللا جعلت من غالبية القرى في الجنوب اللبناني قرى متفجرة"وقالت المصادر إن 

بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على الجنوب اللبناني إذا طرأ تدهور على األوضاع األمنية في 
  .المنطقة، كما نقلت االذاعة اإلسرائيلية

كشف مؤخراً عن وسائل قتالية ومقرات قيادة ومستحكمات تابعة لمنظمة وأشارت المصادر إلى أنه 
مختلف "ونقلت االذاعة عن المصادر ذاتها قولها إن .  حزب اهللا داخل القرى الواقعة في جنوب لبنان

الجهات اللبنانية أبدت اهتماما بالغا في التمرين القطري الذي أشرفت عليه الجبهة الداخلية في األسبوع 
  . ، على رأسها حزب اهللا واإلعالم اللبناني"5نقطة تحول "ي والمسمى الماض

  26/6/2011، 48موقع عرب
  

   تحذر الصحفيين االجانب من المشاركة في قافلة مساعدات الى غزة"سرائيلإ" .24
حذرت اسرائيل الصحفيين االجانب يوم االحد من امكانية منعهم من دخول البالد لمدة عشر : القدس

 انضمامهم الى قافلة بحرية جديدة تعتزم تحدي الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع سنوات في حال
  .غزة

وقال اورين هيلمان مدير المكتب الصحفي للحكومة االسرائيلية في بيان ارسل عبر البريد االلكتروني 
 للقانون "انتهاكا متعمدا"الى رويترز ومؤسسات صحفية دولية اخرى ان المشاركة في القافلة سيشكل 

  .االسرائيلي
قد يؤدي الى منع المشاركين من دخول دولة اسرائيل لعشر "وقال هيلمان ان االبحار ضمن قافلة جديدة 
  ."سنوات ولمصادرة معداتهم وعقوبات اخرى

احثكم على عدم المشاركة في الحدث االستفزازي الخطير والذي يهدف الى "وجاء في رسالة هيلمان 
وطلب من الصحفيين ." ي الدفاع عن نفسها وينتهك صراحة القانون االسرائيليتقويض حق اسرائيل ف

  .المقيمين في اسرائيل توصيل مضمون الرسالة الى مكاتب مؤسساتهم في الخارج
ويعتزم صحفي اسرائيلي واحد على االقل وهو مراسل في صحيفة هاأرتس اليسارية االسرائيلية ركوب 

وتحظر اسرائيل . طبقا لمقال نشره الموقع االلكتروني للصحيفة يوم االحدسفينة كندية ضمن القافلة وذلك 
  .على مواطنيها دخول غزة

تهديد الحكومة بمعاقبة "وردا على تحذير هيلمان قالت رابطة الصحفيين االجانب في القدس في بيان 
 ويثير اسئلة خطيرة الصحفيين الذي يغطون اخبار قافلة غزة يبعث برسالة مخيفة لوسائل االعالم الدولية

  ."بشأن التزام اسرائيل بحرية الصحافة
البد من السماح للصحفيين الذين يقومون بتغطية حدث اخباري بأداء أعمالهم دون "واضافت الرابطة 
  ."نحن نحث الحكومة على سحب قرارها على الفور. تهديد او تحريض

  26/6/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   سبتمبر/ ئيلي يستعد الحتمال اندالع اضطرابات شعبية في أيلولسراالجيش اإل: يديعوت .25

أن الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : رام اهللا ـ أحمد رمضان
حذرت من احتمال اندالع اضطرابات شعبية قد ترافق الجهود الفلسطينية لإلعالن عن قيام دولة فلسطينية 

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش سيجري األسبوع الجاري تدريبات متقدمة  .المقبل) رسبتمب(في ايلول 
  .على مدار يومين للقوات التي ستقوم بالتصدي لألحداث التي قد تقع في الضفة الغربية

وسيشارك في التدريبات رئيس األركان بني غانتس وجنراالت هيئة األركان العامة وذلك ضمن الخطة 
بينما لم يبلور الجيش اإلسرائيلي بعد تقديراته بخصوص شكل األحداث التي قد , " عوزمغدال"المسماة 

  .تتطورا ميدانيا
  27/6/2011، المستقبل، بيروت

  
  "إسرائيل" من شمال الهند سيتم استيعابهم في يهود: يةسرائيلاإلحكومة ال .26

 الهند بعد توقف الهجرة قررت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا تهجير يهود جدد من شمال شرق: تل أبيب
  .إلى إسرائيل من أثيوبيا ودول االتحاد السوفييتي سابقا

وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي أبيجدور ليبرمان، والذي يترأس اللجنة الوزارية الستيعاب اليهود، قد 
 7300قرر تهجير الهنود إلى إسرائيل وأقرت اللجنة الوزارية تشكيل لجنة إلعداد برنامج الستيعاب 

  .هندي في إسرائيل
  27/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اوقفنا الية تسجيل السجناء في الدراسات االكاديمية: مدير عام مصلحة السجون اإلسرائيلية .27

اهرون " نشرت صحيفة معاريف مقابلة شخصية اجرتها مع مدير عام مصلحة السجون : بيت لحم
  :يها الخطوات والعقوبات المزمع فرضها على االسرى الفلسطينين هذا نصهاتناول ف" فرانكو 

استنادا لتصريحات رئيس " السجناء األمنيين"ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتشديد ظروف اعتقال : س
  الوزراء؟

ون نحن االن في مرحلة دراسة وتفحص كل ما يتعلق باعتقال السجناء االمنيين وكل ما يمنح القان: ج 
وكما قال رئيس الوزراء اوقفنا الية . للسجناء سنمنحهم اياه وكل شيئا لم ينص عليه القانون سنسحبه منهم

  .تسجيل السجناء في الدراسات االكاديمية
  ما هو عدد السجناء االمنيين اليوم؟: س
  . سجين6000قليال اقل من : ج
  زيارات؟أي امتيازات تنوون سحبها، تخفيض نسبة الكانتينة ام ال: س
 عاما وهم يتمتعون باالمتيازات 20اعطيت امتيازات للسجناء على مدى السنوات الماضية اكثر من : ج

وكل امتياز يتم منحه هذه االيام يجري فحصه من الناحية القانونية وداخل مصلحة السجون وكل شيئ ال 
زء من االمور موجود حاليا حق لهم تلقيه فلن يتلقوه والكثير من هذه االمور تستوجب دراسة معمقه ج

في مرحلة الدراسة وجزءا اخر تم فحصه سابقا االن نفحص موضوع الكنتينا، ونفحص موضوع الكتب، 
  .والزيارات وحتى شروط اعتقالهم داخل الغرف والصحف، والتلفزيون،

  هل ميثاق جنيف يلزمكم؟: س
 جانب القضاء، يوميا نتلق مئات بالتاكيد، لكن ليس هو فقط، نحن ملتزمون بجميع المواثيق الى: ج

االلتماسات المقدمة من السجناء ونحن ملزمون بمناقشتها مع القانون حتى نستطيع مواجهة المحاكم 
  .والقضاء
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  هل شروط االعتقال في اسرائيل اكثر راحة من تلك المتوفرة في دول اخرى؟: س
وشروط اعتقالنا ليست شروطا . خرىالسجون في اسرائيل ال تختلف عن تلك في الدول اال. قطعا ال: ج

 ومن ال يعرف مصلحة السجون يعتقد بان شروط االعتقال فيها مريحة وباذخة ويجب النظر الى .فندقية
مجموع االشياء واالمور التي تكون شروط االعتقال مثال مساحة الزنزانة، ماهي المساحة التي يعيش 

  !".يش؟فيها كل سجين، وهل مساحة مترين تعتبر كافية للع
هل محاولة تشديد شروط اعتقال السجناء مرتبطة بمحاولة اسرائيل الضغط على حماس فيما يتعلق : س

  بغلعاد شاليط؟
حتى قبل توليي منصبي قاموا بدراسة االمر وجزءا من الدراسات بدات حتى قبل وصولي الى هنا : ج

ليه لمنصبه حرمان السجناء من حيث تم في فترة تو" بني كنياك" خالل والية مفوض السجون السابق 
الكثير من االمتيازات ونحن ال زلنا نواصل مرحلة الدراسة وفحص االمور وكما قال رئيس الوزراء 
هناك اشياء يجري عالجها واشياء يتم دراستها من ثم سيتم عالجها وكل ذلك وفقا للقانون والقائمة طويلة 

  .ومنوعه
  27/6/2011، وكالة معاً اإلخبارية

   
   يقّر بأّن مصر باتت فخا إلسقاط عمالء الموساد سرائيليعالم اإلاإل .28

اعتبرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن مصر أصبحت بمثابة فخ للعمالء : الناصرة ـ زهير أندراوس
  ).االستخبارات الخارجية(الذين تتهمهم بالتجسس ضدها لصالح جهاز الموساد 

لمكتوبة والمسموعة والمرئية، أن مصر نجحت خالل السنوات وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ا
األخيرة في إسقاط وإدانة عدد كبير من اإلسرائيليين، وغير اإلسرائيليين الذين اتهمتهم بالتجسس ضدها 
لصالح جهاز الموساد اإلسرائيلي، وكان آخر هؤالء المواطن اإلسرائيلي إيالن غرابيل، الذي يحمل 

 واتهمته القاهرة بالتجسس عليها لصالح الموساد، وإثارة الفتن في مصر والوقيعة بين الجنسية األمريكية،
، الذي اعتقلته ) عاما37ً(هذا بجانب رجل األعمال المصري طارق عبد الرازق . الشعب والجيش

السلطات المصرية، واتهم بتكوين شبكة تجسس ضد مصر وعدد من الدول العربية بمساعدة اثنين من 
موساد اإلسرائيلي، واللذين حكم عليهما القضاء المصري بالسجن المؤبد غيابياً، بعدما أصدرت ضباط ال

  .نفس الحكم حضورياً على طارق عبد الرازق الذي عرف بجاسوس الفخ الهندي
  27/6/2011، القدس العربي، لندن

  
  منيةأفات  تدرس وقف الرحالت الجوية من الدنمارك الى تل ابيب بسبب خال"سرائيلإ: "هآرتس .29

االلكتروني امس ان اسرائيل تدرس وقف رحالتها للطيران من العاصمة » هآرتس«ذكر موقع : رام اهللا
الدنماركية كوبنهاغن الى تل ابيب ردا على رفض الدنمارك السماح لموظفي أمن اسرائيليين بتفتيش 

  .لى تل ابيبطائرة تابعة لشركة طيران اسرائيلية خاصة كانت في طريقها من كوبنهاغن ا
وبعد اجتماع عقد بين مسؤولين اسرائيليين ونظرائهم دنماركيين اصبح من الواضح ان الدنمارك لن 
تسمح لموظفين اسرائيليين بالقيام بتفتيشات أمنية على الركاب المسافرين من كوبنهاغن الى مطار بن 

ن يحملون السالح في مطار غوريون باالضافة الى ان الدنمارك تعارض وجود حراس امنيين اسرائيليي
  .كوبنهاغن

وبعد الرفض القاطع للدنمارك السماح لرجال األمن االسرائيليين بحمل السالح في المطار للقيام بالتفتيش 
االمني للرحالت القادمة الى تل ابيب فان اسرائيل تدرس وقف جميع الرحالت لشركة دنماركية للطيران 

  .من كوبنهاغن لتل ابيب
  27/6/2011، يدة، رام اهللالحياة الجد
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   للخطرابنه جلعادليط يتهم نتنياهو بتعريض حياة ا شنعوم .30

اتهم والد الجندي االسرائيلي غلعاد شليط المحتجز في غزة منذ خمس سنوات، رئيس : القدس ـ ا ف ب
رى مع الوزراء بنيامين نتنياهو االحد بتعريض حياة ابنه الى الخطر من خالل مناوراته حول تبادل االس

  .حركة حماس
نقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه ال 'وصرح نوعام شليط للصحافيين امام مقر رئاسة الحكومة 

مع حماس التي تحتجز الجندي وتسيطر على قطاع ' يحق له ان يقرر موت غلعاد برفضه تبادل االسرى
  .غزة

' الى الخطر وكذلك قيم اسرائيلالوقت يداهمنا والمماطلة تعرض صحة وحياة جلعاد 'واضاف ان 
  .القاضية ببذل كل ما هو ممكن من اجل استعادة جنودها االسرى لدى العدو او جثثهم

ان الدولة ارسلته الى المعركة ويجب ان . من واجبك دفع الثمن المطلوب'وخاطب نوعام نتنياهو بالقول 
ون مجازفة مدروسة الن االفراج عن وستك(..) تعيده الى بيته، سيكون هذا دليل قوة وليس دليل ضعف 

  .'لن يغير بأي شكل من االشكال الوضع االستراتيجي في المنطقة) مقابل شليط(عشرات االرهابيين 
  27/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   معاديةّدها تصادق على توسيع العقوبات ضد الشركات التي تتعامل مع إيران وتع"إسرائيل" .31

 اإلسرائيلي أمس على توسيع العقوبات االقتصادية المفروضة على صادق مجلس الوزراء: لندن
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن إسرائيل سوف تفرض . الشركات التي تقيم عالقات تجارية مع إيران

. قيودا على التعاقد مع مثل هذه الشركات كما تقرر أن تقوم الوزارات ببلورة سلسلة من العقوبات
ل هيئة وطنية تعنى بتقنين العقوبات وتعمل على مراقبة تطبيقها، حسبما أوردته وأضافت أنه سيتم تشكي
  .وكالة األنباء األلمانية

وقالت إن مجلس الوزراء أكد أن إسرائيل تولي موضوع تكثيف العقوبات ضد إيران أهمية خاصة 
  .يةوتدعو دوال أخرى إلى تبني إجراءات عقابية سعيا لمنع إيران من امتالك أسلحة نوو

واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المجلس خطوة مهمة نحو وقف مشروع إيران 
  .النووي، وقال إن إسرائيل ستتعامل مع هذه الشركات على أنها جهات معادية

  27/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ية في القدس للتصدي لمخططات تهويد المعالم اإلسالمةعربي وقفةأبو حلبية يناشد  .32
في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقفة عربية إسالمية " لجنة القدس" ناشد أحمد أبو حلبية، رئيس :غزة

لمواجهة المخططات التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتهدف إلى طمس معالمها "قوية 
أن إقدام قوات االحتالل ، 26/6ورأى أبو حلبية، في تصريح صحفي صدر عنه يوم األحد  ".وآثارها

اإلسالمية التاريخية الواقعة بغربي القدس، " مأمن اهللا"اإلسرائيلي على هدم وتجريف مائة قبر في مقبرة 
هدف "انتهاكاً جديداً يضاف إلى سلسلة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المدينة، والرامية لتحقيق "يشكل 

هو أحد المخططات التي " مأمن اهللا"طط هدم مقبرة وأشار إلى أن مخ ".بالقدس" استراتيجي صهيوني
  .الواقعة بشرق المسجد األقصى المبارك" باب الرحمة"تستهدف مقابر أخرى في القدس؛ كمقبرة 

  26/6/2011قدس برس، 
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   تجريف القبور في مقبرة مأمن اهللا اعتداء خطير:مفتي القدس .33
س والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، تجريف اعتبر المفتي العام للقد:  يوسف الشايب–رام اهللا 
، ألنه يمس باألماكن  خطيراًمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس المحتلة اعتداءاًفي القبور 

 .المقدسة اإلسالمية، التي ال يحق ألي جهة التدخل فيها، ألنها تخضع الختصاص المسلمين وحدهم
نسخة عنه، أمس، بوضع حد الستهداف األماكن الدينية اإلسالمية، " الغد " حسين في بيان له، تلقتطالبو

 جميع المنظمات والهيئات الدولية الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف ما وصفها مناشداً
  .باألعمال االستفزازية والعدوانية

  27/6/2011الغد، عّمان، 
  

  لقبور في مقبرة مأمن اهللا بالقدسلجنة المتابعة العربية العليا تحتج على هدم ا .34
 وبنيامين يزبعث رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان برقية إلى كل من شمعون بير

 عن نتنياهو ورئيس الكنيست رؤوفين ريفلين ورئيس البلدية العبرية في القدس نير بركات، معرباً
مأمن " قبر في مقبرة 100سرائيلية بتجريف وهدم نحو احتجاجه الشديد على قيام جرافات المؤسسة اإل

وذكر زيدان بأن ما أقدمت عليه الجرافات اإلسرائيلية هو انتهاك  .اإلسالمية التاريخية في القدس" اهللا
صارخ لحرمة المقبرة وحرمة أموات المسلمين، وذكّر المسؤولين اإلسرائيليين بأن هذه االنتهاكات 

عراف الدولية، وطالبهم بالتدخل من أجل إيقاف مثل هذه األعمال والجرائم تتعارض مع المواثيق واأل
  .البشعة والمستنكرة، ومن أجل السماح بإعادة بناء وترميم الخراب الذي تسببت به الجرافات اإلسرائيلية

  26/6/2011، 48 يوموقع فلسطين
  

  مخطط إسرائيلي لتوسعة مستوطنة على أراضي شعفاط: القدس .35
 قال مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية حاتم عبد:  وكاالت األنباء، جمال جمال- حتلة فلسطين الم

 مخيم شعفاط أراضي تسعى لالستيالء على المزيد من "إسرائيل" إنالقادر في تصريحات صحافية أمس، 
 وحدات ةوإقام قريبة أراضي المقامة على "رامات شلومو"شمال مدينة القدس المحتلة لضمها لمستوطنة 

  .استيطانية جديدة فيها
  27/6/2011الدستور، عمان، 

  
  مواجهات ليلية في سلوان تسفر عن عشرات اإلصابات في صفوف المقدسيين .36

 اندلعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين :القدس المحتلة
حتلة، وقوات االحتالل اإلسرائيلي، التي سارعت إلى فرض من سكان بلدة سلوان بجنوب مدينة القدس الم

  .حصار عسكري تم بموجبه إغالق كافة مداخل البلدة وشوارعها الرئيسية والفرعية
، بالقرب من حي بئر 26/6وقال شهود عيان فلسطينيين، إن المواجهات بدأت قبل منتصف ليل األحد 

كرية إسرائيلية تحاول اقتحام حي البستان، وهو ما أيوب ومنطقة عين اللوزة، حين تم رصد آليات عس
دفع الشبان الفلسطينيين إلى التصدي لها بالحجارة والزجاجات الفارغة، في الوقت الذي نشبت فيه 
اشتباكات بين شبان آخرين من حي بطن الهوى وقوات عسكرية تابعة لحرس المستوطنين بالقرب من 

  ".بيت يوناتان"وفة باسم البؤرة االستيطانية في الحي والمعر
  27/6/2011قدس برس، 
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  الجيش اإلسرائيلي يبدأ تفكيك الجدار العنصري في بلعين .37
بدأ الجيش اإلسرائيلي أمس بتفكيك الجدار الفاصل الذي أقيم على أراضي قرية :  كفاح زبون-  رام اهللا

 . سنوات4هذا الصدد قبل نحو بلعين القريبة من رام اهللا، بموجب قرار أصدرته محكمة العدل العليا ب
. "انتصرت بلعين"وقال راتب أبو رحمة، منسق اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار، للشرق األوسط، 

  ."ما نشاهده اليوم انتصار كبير للمقاومة الشعبية"وأضاف 
.  شيقل مليون31وتبلغ تكلفة عملية تفكيك الجدار وإقامته في مسار بديل حسب اإلذاعة اإلسرائيلية، نحو 

وأبقى أبو  ."سنقوم اآلن بتعمير األراضي التي تحررت، هذه هي مقاومتنا الجديدة اآلن"وقال أبو رحمة 
 دونم 1300رحمة الباب مفتوحا لكل االحتماالت فيما يخص إزالة أجزاء أخرى من الجدار تعزل 

  ."كل االحتماالت مفتوحة"وقال . أخرى
  27/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  تزايد عمليات سرقة أشجار الزيتون من قبل االحتالل والمستوطنين: تقرير .38

، من سرقة االحتالل ألشجار الزيتون، وخاصة "معا" حذر تقرير صادر عن مركز العمل التنموي :القدس
المعمرة منها، والتي لم تسلم من قطع وتدمير وسرقة لثمارها، واألخطر تنفيذ مخطط نسب تلك الشجرة 

 لوجودهم في األراضي المحتلة، وذلك عبر عب اليهودي، واعتبارها بما يسمونه رمزاًإلى تاريخ الش
سرقة األشجار الرومية، سواء من خالل اقتالعها المباشر، أو عبر التعاون مع بعض التجار الفلسطينيين 

ين، الذين سولت لهم أنفسهم بيع مقدرات شعبهم، مقابل أثمان رخيصة لصالح بعض التجار اإلسرائيلي
  . أو في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية1948لتعاد زراعتها داخل األرض المحتلة عام 

 من ،وأشار التقرير إلى وجود فتاوٍ من حاخامات يهود، تبيح سرقة الفلسطينيين، فالحاخام مردخاي الياهو
 يمكن سرقة أشجار الزيتون إنه: "كبار الحاخامات، شرع للمستوطنين سرقة الزيتون الفلسطيني قائالً

  ".واالستيالء عليها وجني المحصول وقطف الزيتون من مزارع الفلسطينيين، ألنهم يزرعون في أرضنا
  26/6/2011القدس، القدس، 

  
  2007أسرى غزة ال يلتقون ذويهم منذ .. "تضليل" تقليص زيارات األهل لألسرى :المحامية بكر .39

ة، عبير بكر، من جامعة حيفا، عن أن الحديث اإلسرائيلي عن كشفت المحامي:  نظير مجلي-  تل أبيب
، فمن يسمع يحسب أن األسرى يلتقون ذويهم أصالً"تقليص زيارات األهل لألسرى هو لمجرد التضليل، 

والحقيقة هي أن األسرى من قطاع غزة أجمعين ال يلتقون ذويهم منذ سيطرة حماس على القطاع، ألن 
، وهناك مئات األسرى الذين لم تكن لديهم زيارة أهل واحدة طيلة سبع إسرائيل ال تسمح لهم بذلك

ومع ذلك فلم تستبعد بكر احتمال أن تشدد سلطات . "سنوات، مع أن ذويهم يعيشون في الضفة الغربية
السجون من الضغوط النفسية والمادية على األسرى، وفي الوقت نفسه استبعدت أن تؤدي هذه الضغوط 

 ت إن قرارات حماس في موضوع الصفقة ال يحكمها هذا الموضوع، وإنها واثقة تماماًإلى نتيجة، وقال
  .بأن إساءة الشروط لن تقنع حماس بأن تتراجع

  27/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ندعو آسري شاليط لرفع سقف مطالبهم ردا على نتنياهو: الخفّش .40
نسان، والباحث المختص في شؤون األسرى،  دعا مدير مركز أحرار لألسرى ودراسات حقوق اإل:نابلس

فؤاد الخفش، الفصائل اآلسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليط، إلى رفع سقف مطالبها العادلة أمام تعنت 
 على أن العدو سيرضخ في النهاية ويقبل إتمام الصفقة االحتالل ورفضه إبرام صفقة التبادل، مشدداً

، بمناسبة "المركز الفلسطيني لإلعالم" مع 25/6 مقابلة السبت وقال الخفش في .بالشروط الفلسطينية
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يجب أن تتمسك المقاومة بشروطها، وأن تعلن وبشكٍل واضحٍ أنها وأمام "الذكرى الخامسة ألسر شاليط، 
  .تعنت االحتالل؛ مضطرةٌ لتغيير شروطها ورفع سقف مطالبها

ياهو الذي قال إن الحفلة انتهت وإن السجون هذا أقل رد ممكنٍ أن يكون على تصريحات نتن"وأكد أن 
ووصف الخفش نجاح كتائب  ".يجب أن يضيق عليها، وهو يريد أن يعاقب األسرى ويضيق الخناق عليهم

القسام في الحفاظ على شاليط وإفشال كل محاوالت االحتالل في الوصول إليه، بأنه النجاح األكبر 
  ".ظ عليه بعد كل هذه التضحيات والشهداء والجهودوهو األمر الذي يجب أن تحاف"للمقاومة 

، الفتًا "نزيهةً"وشدد على أن مطالبة اللجنة لدولية للصليب األحمر بدليٍل على حياة شاليط لم تكن مطالبةً  
إلى أنها لم تسبق أن طالبت االحتالل بتطبيق االتفاقات الدولية على األسرى الفلسطينيين، ووقف 

يطالب االحتالل باإلفراج عن ) مدير اللجنة الدولية للصليب(لم نسمعه :"وقال  .رىاالنتهاكات بحق األس
  ".جثامين الشهداء، أو إنهاء سياسة العزل أو حرمان ذوي األسرى من زيارة ذويهم

  ".شعبنا دفع ثمنًا باهظًا مقابل استمرار أسر شاليط"ورفض الخفش ما يثيره بعض المشككين بأن 
يدة التي بذلتها حركة حماس ألسر جنود صهاينة، إلى جانب إدارتها البارعة وثمن المحاوالت العد

استطاعت حماس أن تعيد االعتبار لقضية  ":للمفاوضات غير المباشرة في ملف شاليط، وأضاف الخفش
  ."األسرى، وأن تعيدها للواجهة بعد أسر الجندي شاليط

  25/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ة تطالب حكومة حماس بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف لديها في غزةمنظمة حقوقي .41
، بالتحقيق في في غزةطالبت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، األحد، الحكومة : .)آي.بي.يو( –غزة 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان  .األولمالبسات وفاة موقوف لدى الشرطة يوم أمس 
 عاماً، توفي في مركز 45 انترناشونال نسخة منه، إن المواطن إبراهيم أكرم األعرج، تلقت يونايتد برس

شرطة أبو عريبان بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، يوم السبت، معبراً عن خشيته، من تعرضه 
وفق " :وأضافت المنظمة الحقوقية .للتعذيب وسوء المعاملة خالل فترة احتجازه التي لم تتجاوز اليومين

لمشاهدة العينية لجثة المواطن األعرج من قبل طاقم المركز، تبين وجود شرخ في أعلى الرأس إضافة ا
  ."إلى آثار كدمات واضحة في منطقة الجبين والوجه والظهر واألطراف

  27/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  !"الحيوانات"ونائبة إسرائيلية تصفهم بـ...  األسرىئة وسيلة لتعذيبام .42
كشف مركز األسرى للدراسات أن سلطات االحتالل بدأت عملياً : )، أ ف ب، رويترز، د ب أالسفير(

وقال مدير المركز، األسير المحرر رأفت حمدونة، . بإعطاء أوامرها بالتضييق على األسرى الفلسطينيين
ل سيكون األسرى تلقوا أمراً بالتوقف عن الدراسة في الجامعة العبرية المفتوحة، وأن هذا الفص"إن 

هناك خطراً حقيقياً على حياة "وحذر حمدونة من أن . "األخير لمن سجل من األسرى للفصل الصيفي
االحتالل يستهدف كل نواحي حياة "، مشيراً أن "األسرى ومستقبلهم في ظل هذه الثقافة العنصرية

لسطينيين لمواجه ضرورة اتخاذ مواقف عربية ودولية تدعم وتساند األسرى الف"، داعياً إلى "األسرى
كما حذر من انفجار قادم في سجون االحتالل، بعدما تجاوزت إسرائيل كل . "قرارات االحتالل العنصرية

واستنكر حمدونة . الخطوط الحمر في تعاملها مع األسرى على المستوى السياسي والعملي واألخالقي
يها بقرار نتنياهو بالتضييق على ، التي أشادت ف)الليكود(تصريحات النائبة في الكنيست ميري ريغف 

  . "ينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك"، معتبرة أنه "الحيوانات البشرية"األسرى، ووصفتهم بـ
وأشار مركز األسرى إلى أن سلطات االحتالل تستخدم أكثر من مئة وسيلة تعذيب نفسي وجسدي بحق 

تها للحصول على اعترافات منهم أثناء التحقيق، األسرى في سجونها وتطور أساليبها القمعية وانتهاكا
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ومن بينها رش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والحرمان من الدواء وإطفاء 
أعقاب السجائر في األجساد، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بالطة متحركة 

  . ظةبهدف إرهاقهم، واالحتجاز في أماكن مكت
  27/6/2011السفير، بيروت، 

  
   حرب جديدةإعالنتصريحات نتنياهو بحق األسرى  :أنصار األسرى .43

 أن تصريحات نتنياهو بحق األسرى والتي أشار األحداعتبرت منظمة أنصار األسرى في بيان لها يوم 
 وأجهزته  حرب جديدة يعدها نتنياهو وحكومتهأنها تشديد ظروفهم وتضييق الخناق عليهم، إلىفيها 
  .تصعيدي خطير وجديد واستكمال لحرب قديمة ومستمرة  ضد األسرى ومؤشراألمنية

  26/6/2011، 48 يوموقع فلسطين
  

  تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق األسرى" إسرائيل"ا زالت دولة م :مركز سواسية .44
ي لصدور اتفاقية  انه في ذكرى اليوم العالماإلنسانقال مركز سواسية لحقوق :  وليد عوض- رام اهللا 

 تمارس أبشع أنواع التعذيب بحق األسرى في "إسرائيل"، ال زالت دولة 1987مناهضة التعذيب عام 
السجون اإلسرائيلية مخالفة بذلك كافة القوانين واالتفاقيات التي تجرم التعذيب والمعاملة الالانساينة 

 تتعامل مع األسرى كأنهم ليسوا من بني "إسرائيل"ورأى المركز في بيان له بان  .النتزاع االعترافات
البشر وليس لهم حقوق، وأنها أصدرت في اآلونة األخيرة قوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمان 

  .األسير من كافة حقوقه
  27/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  األلغام اإلسرائيلية تحصد أرواح مزيد من الفلسطينيين في األغوار .45

 مروعة عن حوادث األلغام بمنطقة يروي سكان األغوار الشمالية قصصاً:  الشايب يوسف–رام اهللا 
بجروح خطيرة في منطقة )  عاما13ً(؛ فلم تكن إصابة الفتى حسين أبو العال "تياسير ووادي المالح"

  .الصدر قبل أيام، جراء انفجار لغم أرضي فيه بالقرب من معسكر تياسير اإلسرائيلي حالة استثنائية
ير سكان مناطق األغوار الفلسطينية إلى أن حقول األلغام ومخلفات الجيش الصهيوني منتشرة في كل ويش

  .مكان فيها ما يجعل حياة المزارعين ورعاة األغنام ضحيتها األولى
 1967الباحث الحقوقي طارق محمود يقول بدوره إن قوات االحتالل زرعت عقب احتاللها للضفة العام 

لغام في المناطق الفلسطينية، موزعة في غالبيتها على األغوار، وقسم في شمال  حقل أ51أكثر من 
هذه األلغام : وأضاف .48وجنوب الضفة الغربية، وخاصة المناطق المحاذية لألراضي المحتلة العام 

تنفجر بفعل مالمسة أي شخص لها، وهو ما أدى إلى وقوع المئات من ضحايا تلك األلغام واألجسام 
من مساحة األغوار % 46وأشار إلى أن المناطق العسكرية المغلقة بالمنطقة تشكل نحو  .هةالمشبو

  . مغتصبة صهيونية عليها أغلبها مستوطنات زراعية36الفلسطينية، إضافة إلى وجود 
تشير الدراسات والبيانات اإلسرائيلية إلى أن مساحة األراضي التي تنتشر عليها األلغام في مجمل : وقال

  . ألف دونم، معظمها من األراضي الزراعية الخصبة300فلسطين التاريخية تبلغ نحو أرض 
  27/6/2011الغد، عّمان، 

  
  العام لألونروا في لبنانحمالت فلسطينية إلسقاط مدير  .46
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قبل أقل من أسبوع، صدر بيانان بالتزامن مع عقد وكالة األونروا مؤتمراً حول الواقع : مادونا سمعان
 الفلسطينيين، يستنكران السياسة العامة للوكالة أوالً وعمل مديرها العام في لبنان الصحي لالجئين

سلفاتوري لومباردو ثانياً، ووقع األول منظمة شاهد والثاني حركة حماس المعترضتان على انعقاد 
روا في الحملة الفلسطينية إلسقاط المدير العام لألون"أمس، صدر بيان جديد موقع باسم و. المؤتمر يومها

الشعب الفلسطيني لن يسكت عمن يسرق حلمه في العيش "، جاء فيه إن "لبنان مستر سلفاتوري لومباردو
 ."السياسي والتاجر المحنك"، واصفاً لومباردو بـ"الكريم ويسرق األموال التي تقدم إلغاثته وتشغيله

 األمور عبر الكشف عن كشف المستور وتوضيح"ودعت الحملة، المجهولة المصدر، إلى المشاركة في 
  ."كل ما يتعلّق بالفساد داخل األونروا

 يحمل "اللجان األهلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان"وصدر بيان آخر بتوقيع 
 "مافيوية"أيضاً على لومباردو بشخصه، متهماً إياه بالفساد اإلداري والهدر المالي، عبر استخدامه أساليب 

مؤسسة "بدال الموظفين الفلسطينيين والعرب في الوكالة بموظفبن أجانب وأيضا بتحويل الوكالة إلى الست
  . "أمنية سياسية تخدم مشاريع سياسية

نظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، تنصلت من البيان، مؤكدة أن م أن اللجان الشعبية الفلسطينية لإال
االتهامات التي تعطي مبرراً للدول المانحة بالهروب من التزاماتها الحوار الهادف البعيد عن السجاالت و"

مع تأكيدها على . "تحت تهمة الفساد هو السبيل األنجح للوصول لتحقيق مطالبنا وخدمة أبناء شعبنا
  . "حقوق شعبنا لدى األونروا والتي لم نكف عن مطالبتها بتحسينها وإنجازها"

، اللذين يتخفى مطلقوهما بأسماء مبهمة، تؤكّد "إسقاط لومباردو"ومع صدور البيانين الهادفين إلى 
 على مدير الوكالة في لبنان أو تطاله "حرباً"األطراف الفلسطينية أنه ليس هناك من جهة فلسطينية تشن 

  . بشخصه، علماً أن لديها الكثير من المالحظات على أداء األونروا وتخوفاً من تقليص خدماتها
 القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى إلى اعتراضه على مجابهة - جبهة الشعبية ويلفت مسؤول ال

، "ألن ذلك يصوره وكأنه ولياً علينا كفلسطينيين بينما هو مجرد موظف لدى الوكالة"لومباردو بالشخص 
، "الناطورأكل العنب ال قتل "معتبراً أن الجبهة كما تحالف اللجان الشعبية الفلسطينية لطالما كان هدفها 

  .أي تحسين الخدمات والتشغيل
  27/6/2011السفير، بيروت، 

  
   باقياًازدهار البناء في غزة يخفي خلفه شقاء: تقرير .47

يشهد الشهر الحالي افتتاح فندقين فاخرين في قطاع غزة، في : خدمة نيويورك تايمز،  إيثان برونر-  غزة
 ومن المقرر افتتاح مركز تسوق ثان بالقطاع .الوقت الذي تعج فيه الطرق بآالف السيارات الجديدة

وبالمثل، من المقرر االنتهاء من . الشهر المقبل، وقد تم استيراد الساللم الكهربية الخاصة به من إسرائيل
وتنتج مزرعة تتولى جماعة حماس .  مدرسة جديدة في الفترة المقبلة20بناء مئات المنازل وأكثر من 
بل مستوطنات إسرائيلية، كميات كافية من الفواكه، مما أدى إلى تراجع إدارتها، على أرض كانت من ق

ومع استعداد نشطاء مناصرين للفلسطينيين إلرسال أسطول يرمي لإلبقاء على  .الواردات اإلسرائيلية
االهتمام الدولي بغزة والضغط على إسرائيل، يشهد هذا الجيب الساحلي الفلسطيني أول فترة نمو 

  .2007منذ الحصار الذي يتعرض له بداية منذ عام اقتصادي حقيقي 
اللجنة "عن ذلك، قال جمال الخضري، رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية بغزة، الذي تولى قيادة 

وانتهى اآلن الحصار . األوضاع اآلن أفضل مما كانت عليه منذ عام مضى":  بغزة"الشعبية ضد الحصار
  ."%70و% 60على السلع بنسبة تتراوح بين 

 مصنع تعمل اآلن 1000قرابة "، إن غزةمن جهته، قال عالء الرفاتي، وزير الشؤون االقتصادية في 
في أعقاب حدوث انخفاض حاد في أعداد العاطلين خالل % 25هنا، وال تتجاوز معدالت البطالة اآلن 
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يد طرق وحفر  مشروعا لتمه12أمس فقط، أطلق مجلس بلدية غزة ": وأضاف. "الربع األول من العام
؟ نعم، 2011إذن، هل تلك هي مجمل األنباء الواردة من غزة في منتصف عام . "آبار وزراعة حدائق
آالف المنازل دمرت في الغزو اإلسرائيلي الصاروخي منذ عامين ونصف العام : لكن تبقى أنباء أخرى

وال . لنقص اإلمدادات الطبيةولم تتم إعادة بنائها حتى اآلن، وألغت المستشفيات الجراحات االختيارية 
تزال إمدادات الكهرباء متقطعة بصورة بالغة، وأخفقت المحاولة المصرية إلعادة فتح المعبر بين 

 سنوات، 4وفي غضون . الجانبين، بعد حملة دعائية كبيرة، وبالتالي ال يزال الناس محاصرين هنا
ر يوميا بمقدار ثالثة أضعاف، بينما يعتمد  دوال1.60ارتفعت أعداد األفراد الذين يعيشون على أقل من 

  .ثالثة أرباع السكان على المساعدات الغذائية
المالحظ أن المناطق صاحبة التاريخ المثير للجدل مثل غزة تتوافر في العادة أمامها العديد من المناسبات 

مصر لفرض  و"إسرائيل" حماس على القطاع، مما دفع ت سنوات منذ أن سيطر4إلحيائها، فقد مرت 
ومر عام منذ أن تحدى أسطول تركي الحصار وقتلت قوات . حصار على األفراد ومعظم السلع

 نشطاء على متن سفن األسطول، مما أثار موجة غضب عالمية وأدى لتخفيف 9الكوماندوز اإلسرائيلية 
د  مليون فر1.6ولدى تقييم أوضاع .  سنوات منذ اختطاف جلعاد شاليط5ومرت . وطأة الحصار

يعيشون في غزة، عادة ما تثار قضية أين ينبغي رسم الخط األساسي في القضية الذي غالبا يحفز 
وتبقى الحقيقة أن غزة لم تكن يوما بين أكثر مناطق العالم فقرا، ويتمتع جميع سكانها تقريبا . المناقشة

 تزال الظروف الصحية بالقدرة على القراءة والكتابة وتتسم بمعدالت وفيات أطفال منخفضة نسبيا، وال
  .بها أفضل عما هي عليه في كثير من أرجاء العالم النامي

من % 100لدينا لقاحات تكفي ": من جهته، قال محمود ماهر، مسؤول بمنظمة الصحة العالمية هنا
ولم نعاين قط اندالعا لوباء . السكان، وليس هناك وجود ألي من شلل األطفال والحصبة والدفتريا واإليدز

على الجانب اآلخر، تستغل الحكومة اإلسرائيلية وأنصارها مثل هذه البيانات في رسم صورة . "لكوليراا
إيجابية لألوضاع في غزة وللتدليل على أن السياسة اإلسرائيلية تحمل طابعا إنسانيا والئقا، وبالتالي ليست 

  .هناك حاجة إلرسال أساطيل لمساعدة القطاع
 أن حقيقة أن المشكالت القائمة في غزة ال تقارن بتلك التي تعانيها "إسرائيل"في المقابل، يرى منتقدو 

منطقة الصحراء الكبرى، ال تجعل األزمة السياسية وأزمة حقوق اإلنسان القائمة هنا أمرا منطقيا يمكن 
 ال تزال تتحكم في الوصول للبحر والجو ومعظم الطرق البرية، "إسرائيل"ويشيرون إلى أن . عالجه

تسبب سياساتها األمنية في وأد فرص التنمية أمام مجموعة سكانية متعلمة وقادرة على تقديم مستويات وت
وعليه، فإنهم يرون ضرورة االستمرار في . إنجاز مرتفعة، لكنها محاصرة من دون أمل يلوح في األفق

أتي بنتائج الضغوط حتى رفع الحصار كلية، ويرون أن الحديث عن حدوث تحسن في أوضاع القطاع ي
وتنبع التغييرات األخيرة داخل غزة من مزيج من تحوالت في السياسة اإلسرائيلية وفوضى تعتمل  .سلبية

ورغم أن شرطة الحدود المصرية الجديدة لم تخلق اختالفا كبيرا عن سابقتها، فإن الثورة . بها مصر
  .كت تأثيرا عميقاالمصرية وما نتج عنها من انحسار ألعمال فرض النظام داخل سيناء تر

 بمرور كل شيء تقريبا إلى داخل غزة ما عدا اإلسمنت والحديد "إسرائيل"خالل العام الماضي، سمحت 
الصلب ومواد البناء األخرى؛ بسبب المخاوف اإلسرائيلية من إمكانية استخدام حماس لها في بناء مناطق 

ة، لكن هناك حاجة ملحة لمشروعات ويجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الدولي. حصينة وقنابل
بمجاالت اإلسكان وتمهيد الطرق وبناء المدارس والمصانع ومشروعات األشغال العمومية، التي تجري 

 من جانبها دخول جميع السلع الالزمة "إسرائيل"وتحظر . جميعها تحت إشراف حماس أو القطاع الخاص
 األخيرة استغالل األنفاق الموجودة أسفل وعليه، جرى خالل الشهور .لمضي هذه المشروعات قدما

الحدود الجنوبية التي كانت تستخدم في إدخال سلع استهالكية للقطاع، بصورة تكاد تكون حصرية في 
ويجري تهريب أجولة من اإلسمنت وأكوام من الحصى، تركية المنشأ وجرى  .تهريب مواد البناء
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 ليل نهار، وبلغ إجمالي حجم المواد المهربة نحو شراؤها بصورة قانونية من مصر، عبر مئات األنفاق
ومنذ اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك، لم تعد السلطات األمنية المصرية تتصدى .  طن يوميا3.000
  .واآلن، يشهد القطاع تمهيد طرق وبناء مبان. للمهربين

كانت . دة داخل القطاعمن بين النتائج األخرى للتغييرات اإلقليمية وجود عدد كبير من السيارات الجدي
ووصلت للقطاع . ، لكن هذا ال يفي باحتياجات القطاع سيارة أسبوعيا20ً قد سمحت بمرور "إسرائيل"

ومن . نفاقاأل وغيرها قادمة من ليبيا عبر "بي إم دبليو"مئات السيارات الجديدة من شاحنات وطراز 
وضوح في الشوارع، جاءت عن طريق ، التي تنتشر ب"كيا سبورتاج"المعتقد أن العشرات من سيارة 

  .توكيل السيارات نفسه في بنغازي بليبيا الذي تعرض للسلب بعد اندالع الثورة هناك
  27/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
 العاملين بالسلطة من فلسطينية وجنسية  ممن لديه ةجنسيالسحب  :األردن .48

 الوزراء ووزير الداخلية األردني سعد هايل السرور أنه تم سحب أكد نائب رئيس: جمال الدويري
 .الجنسية األردنية عن كل من يحمل الجنسية الفلسطينية أو يعمل لدى السلطة الوطنية

نشرتها في عددها الصادر األحد أن هذه القضية مرتبطة بقرار " الخليج "حوار مع وأوضح السرور في 
 .1988نوفمبر عام / فك االرتباط الموقع في تشرين الثاني

وأشار إلى أنه بموجب قرار فك االرتباط فقد تم تحديد هوية المواطنين المتواجدين على ارض الضفة 
ى األراضي األردنية بأنهم مواطنون أردنيون، لهم الغربية بأنهم مواطنون فلسطينيون، والمتواجدين عل

 .نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات
خالل العشرين عاماً الماضية، وخالل عملية تطبيق القرار، كانت هناك بعض التفسيرات غير "وقال 

الدقيقة، وتجاوزت بعض هذه التفسيرات على حقوق مواطنين أردنيين، ونحن ندعو كل من تم التجاوز 
 ".ى حقه خارج نص قرار فك االرتباط إلى مراجعة وزارة الداخليةعل

وتعهد السرور بأنه سيتم دراسة كل حالة على حدة، وإذا تبين أن هناك خطأ حصل معه فانه ستعاد 
 .جنسيته إليه، ألنها حق دستوري ال نقبل المساس به

قام الوطنية لم تتم إال في حالتين، وبين أن قرار فك االرتباط حدد األمر بشكل واضح، وعملية سحب األر
 .األولى إذا كان الشخص يحمل الجنسية الفلسطينية، أو كان يعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

 وهو العام الذي الغي فيه 1988ولفت إلى أن سكان الضفة الغربية مواطنون أردنيون حتى العام 
 . غربيةاالرتباط اإلداري والقانوني بين األردن والضفة ال

وأرجع السرور قرار سحب الجنسية إلى التزام األردن بدوره القومي تجاه األشقاء الفلسطينيين لدعم 
 .صمودهم على ترابهم الوطني والحيلولة دون تفريغ األراضي الفلسطينية من أهلها

  26/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ن والسلطة في رام اهللاتوتر في العالقات بين األرد":  لإلعالميالمركز الفلسطين " .49
أن حالة مـن االرتبـاك والتـوتر تـسود          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "أكدت مصادر مطلعة لـ     : عمان

  .العالقات بين األردن والسلطة الفلسطينية في رام اهللا
وأشار المصدر إلى أن ثمة مظاهر لهذا االرتباك، كان آخرها القرار األردني القاضي بـسحب األرقـام                 

ية من العاملين في السلطة، وبدء تطبيق القرار بشكل مباشر قبل أيام على كبار مـسؤولي الـسلطة       الوطن
  . والحفاظ على الهوية الفلسطينية1988تحت حجة تفعيل اتفاقية فك االرتباط مع الضفة الغربية في العام 

لطة وعائالتهم بحمـل    واعتبر المصدر أن التسهيالت واالمتيازات الذي منحها األردن لكبار مسؤولي الس          
الجوازات األردنية واألرقام الوطنية وحرية التنقل واالستثمار، باتت تسحب الواحدة تلو األخرى، السيما             
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وأن السلطة باتت تتجاهل الجانب األردني في القضايا المهمة مثل المصالحة والعودة للمفاوضات وإعالن              
ل فرنسا كوسيط جديد على العملية السلمية في الوقـت          الدولة في أيلول القادم، وموافقة السلطة على دخو       
  .الذي تتجاهل فيه السلطة تنسيق األمور مع األردن

 26/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   عاماً على احتالل مزارع شبعا44اعتصام لبناني بمناسبة  .50
ية، أقيم اعتصام حاشد  عاماً على بدء احتالل مزارع شبعا اللبنانية الجنوب44لمناسبة مرور : بيروت

قرب بلدة شبعا، المتاخمة للحدود بدعوة من هيئة أبناء العرقوب، تم خالله إزاحة الستار عن نصب 
 بمشاركة النائب قاسم هاشم، 1967تذكاري يحمل مجسماً للمزارع المحتلة وتاريخ بدء االحتالل عام ،
لعميد أنطوان أبو زخم ممثالً قائد والدكتور مونس كالكش ممثالً لوزير الصحة علي حسن خليل، وا

الجيش العماد جان قهوجي، ولبيب سليقا عن الحزب السوري القومي االجتماعي، وممثل الجماعة 
  . اإلسالمية الشيخ محمد الجرار، وحشد من الفاعليات الحزبية، واالجتماعية، والثقافية والكشفية

  27/6/2011الخليج، الشارقة، 
 

  "إسرائيل"الى لوثائق السرية لصفقة تصدير الغاز تنشر ا» المصري اليوم« .51
على الوثائق السرية التى تكشف تفاصيل      » المصرى اليوم «حصلت  : لبنى صالح الدين   -مصباح قطب   

  .صفقة تصدير الغاز إلسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبرى
ع وزارة البتـرول، وبـين المـسؤولين        وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسالت من كبار رجال الدولة م        

وتكشف الوثائق عـن الـدور      . المصريين ونظرائهم اإلسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها       
المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى الصفقة، والمخاطبات التى جرت               

 السياق المتعارف عليه ورجل األعمال حـسين سـالم          بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء األسبق، خارج      
  .المسؤولة عن تصدير الغاز، بجانب تفاصيل أخرى» غاز شرق المتوسط«بوصفه رئيسا لشركة 

 على حلقات تبدؤها بالدور المحورى الذى قام        30من اليوم نشر الوثائق وعددها      » المصرى اليوم «وتبدأ  
لسابق، فى صفقة تصدير الغاز ومتابعة تفاصيلها مـع وزيـر           به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة ا      

  .البترول السابق سامح فهمى، بل طلب بحث الشكاوى المرسلة من اإلسرائيليين بعد إبرام االتفاق
 27/6/2011، المصري اليوم، القاهرة

 
 "سرائيلإ"إتهامه بأنه متورط في صفقة تصدير الغاز الى  ينفي عمرو موسى .52

كذب عمرو موسـى المرشـح المحتمـل        .. في بيانين تفوح منهما رائحة الغضب     : علي محمد   -القاهرة  
المصرية الخاصة بأنه متورط في صفقة      » اليوم السابع «لالنتخابات الرئاسية اتهامات وجهتها له صحيفة       

تصدير الغاز المثيرة للجدل إلى إسرائيل، متهما صحفا لم يسمها بأنها تسعى إلى ذبحه سياسـيا واتهامـه               
  .بالعمالة

ولم يشر موسى إلى اسم الصحيفة، ولكنه لم ينكر صحة الوثيقة التي نشرتها، وأكد أن طريقـة نـشرها                   
  .مغرضة وتهدف إلى اإلساءة إليه من خالل تجاهل أن الهدف األول للوثيقة تصدير الغاز إلى غزة

موافقتـه علـى   وفند عمرو موسى في بيان صحافي صدر أمس األحد ما اعتبره مزاعم صحافية حـول     
  .تصدير الغاز المصري إلسرائيل إبان وجوده على رأس الدبلوماسية المصرية

  27/6/2011، العرب، الدوحة
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  نتشار النوويال لمعاهدة منع اباالنضمام "إسرائيل" يطالب امؤتمرتعقد الجامعة العربية  .53

عمال الدورة الثالثين للجنة العربيـة      تبدأ بمقر جامعة الدول العربية اليوم االثنين أ       : مراد فتحي  - القاهرة
المعنية بمتابعة النشاط النووي اإلسرائيلي وذلك لمناقشة إعداد إستراتيجية التحرك الخاصة بحشد الـدعم              
لمشروع القرار العربي الذي سيقدم للمؤتمر العام القادم لوكالة الطاقة الذرية والذي يطالـب بـضرورة                

  . ر األسلحة النوويةانضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشا
أوضح السفير وائل األسد مدير إدارة العالقات متعددة األطراف بالجامعة العربية ومسؤول ملف االنتشار              

 فـي   2009النووي أنه سيتم االستفادة من التجربة العربية في العاميين الماضيين، حيث نجح العرب عام               
ة منع االنتشار النووي وذلك بعد معركة تـصويتية         استصدار قرار بمطالبة إسرائيل باالنضمام إلى معاهد      

  . كبيرة بسبب الرفض األمريكي واألوروبي
ويناقش االجتماع أيضا حجم ومخاطر النشاط الفضائي والصاروخي اإلسرائيلي علـى األمـن القـومي               

  .العربي، والممارسات اإلسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية
 27/6/2011، الشرق، الدوحة

 
  "إسرائيل"قطر تشارك في اجتماعين لتوثيق جرائم  .54

الجامعة العربية في اجتماعات لمناقشة آخـر       دولة قطر    شاركت :السيد السعدني  و مراد فتحي  - القاهرة
تطورات األوضاع في فلسطين المحتلة والمتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية وتوثيق الجرائم التي ارتكبتهـا             

بنـد حـول   ويناقش االجتماع . ماع تطوير العملية التعليمية في األراضي المحتلة   قوات االحتالل وفي اجت   
نددت الجامعة العربيـة باالنتهاكـات اإلسـرائيلية        و. األسرى والمعتقلين العرب في السجون اإلسرائيلية     

المتصاعدة باألراضي الفلسطينية المحتلة والتي طالت العملية التعليمية ووصلت إلـى تزييـف التـاريخ               
  . الفلسطيني والعربي

 27/6/2011، الشرق، الدوحة
  

  جامعة العربية تناقش مشاكل الطلبة والتعليم بفلسطين .55
 السفير محمد صـبيح     أن ،القاهرة من 27/6/2011،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية      نشرت

أمام اجتماع لجنة البـرامج    نائب األمين العام ورئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في كلمته            
 في العاصمة المصرية    83التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة في الدورة            

 أن األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تعاني قسوة ال حدود لها، وأننا أمام دولة توصف مـن                 :القاهرة
 إلى قسوة ال حدود لها من       48رائيلية، عدا عن تعرض عرب      داخلها ومن كتابها بالفاشية والعنصرية اإلس     

وقال، إن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحـشية علـى              .سحب جوازات وجنسية  
سير العملية التعليمية ألحقت أضرارا بالغة على كافة المستويات حيث يعاني الطلبة من تـدني مـستوى                 

سات واإلغالقات والحصار ونقص األدوات المدرسية وخاصة في قطـاع          التحصيل العلمي بسبب الممار   
  .غزة

جامعة نددت بتزييف قوات االحتالل التاريخ      ، أن ال  القاهرةمن   27/6/2011،  الخليج، الشارقة وأضافت  
الفلسطيني والعربي في المناهج التعليمية التي تفرضها على المدارس في األراضي العربية المحتلة، فـي               

وقال األمين العام المساعد لـدى الجامعـة لـشؤون          . رض تدريس التراث اليهودي والصهيوني    مقابل ف 
 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلـى الطلبـة العـرب،         83فلسطين السفير محمد صبيح أمام الدورة ال        

إال على المدارس العربية االلتزام بالكتب التي تصدرها وزارتهـا مـا هـي              " إسرائيل"فرض  “أمس، إن   
سياسة مقصودة لتشويه الوطنية والقومية والهوية الفلسطينية لدى الطالب العربي، وإلنكار وجود الـشعب     
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الفلسطيني وعالقته المتصلة والمتواصلة بتاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ، وكذلك التنكر لنكبة فلـسطين              
  .” العربيوإخفاء المعلومات في عملية تهدف إلى تشتيت الطالب وسلخه عن انتمائه

 
  وراء الفتنة الطائفية بمصر" إسرائيل"أمريكا و: نائب رئيس الوزراء المصري .56

بالوقوف وراء أحداث الفتنة    " إسرائيل"اتهم نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل أمريكا و        : القاهرة
  .الطائفية في مصر إلدراكهما بأنه لن يكسر مصر إال الفتنة الطائفية

مـصلحة  "إن  : الذي بثته القناة األولى بالتليفزيون المصري     " اتجاهات"بلة مع برنامج    وقال الجمل في مقا   
" إسـرائيل "وطالب الجمل المصريين بأن يفهموا ذلك جيدا، مضيفا أن           ".إسرائيل األولى هي كسر مصر    

  .وكذا يتم تمزيق السودان لصالحها" إسرائيل"كسرت العراق التي تم تمزيقها لصالح 
أشياء كثيرة تحدث في المنطقة لصالح إسرائيل التي تعلـم تمامـا أن القـوة الكبيـرة                 "إن  وأضاف قائال   

والوحيدة في المنطقة والتي تعمل لها ألف حساب سواء اليوم أو غدا أو بعد مائة عام، هي مصر، ولذلك                   
وأشار الجمـل إلـى أن حديثـه حـول المخطـط             ".تعمل على محاولة كسرها التي لن تحدث بإذن اهللا        

إلسرائيلي تجاه مصر، أثار حفيظة اإلسرائيليين وأدى بهم إلـى االحتجـاج مـرتين لـدى الخارجيـة                  ا
  ".المصرية

، مضيفا أن أجهزة المخابرات العالمية      "يوجد عمالء غير مدركين أنهم عمالء     : "وقال نائب رئيس الوزراء   
سرائيلي الجاسوس ايالن تـشايم     قادرة على تجنيد العديد دون أن يعلموا بذلك، الفتا إلى قضية الضابط اإل            

  .جربيل المتهم بالتجسس على مصر لحساب الموساد اإلسرائيلي
 27/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  "إسرائيل"معاهدة السالم في خطر ما لم تحترمها : المصري" الوفد حزب"رئيس  .57

، الحكومة اإلسرائيلية باحترام معاهدة     المصري" الوفد"طالب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب       : القاهرة
ما لم تحترم إسرائيل اتفاقية السالم مع مصر؛        "السالم بين الجانبين المصري واإلسرائيلي، محذّرا من أنه         
  .، على حد تعبيره"فإنها سوف تمر باختبار عسير، وستكون المعاهدة في خطر

 يناير، فقد كـان رئـيس الدولـة         25ل ثورة   إن القرار اآلن ملك للشعب المصري، أما قب       : "وقال البدوي 
، حسبما أورد بيان صحفي صدر الليلة       "يأخذ تعليماته من أمريكا   ) الرئيس المصري السابق حسني مبارك    (

  .نسخة عنه" قدس برس"، تلقت "الوفد"الماضية عن حزب 
 اإلسـرائيلية،   -وانتقد البدوي تعامل نظام الرئيس السابق حسني مبارك تجاه معاهدة السالم المـصرية              

إن حزب الوفد يحترم تلك المعاهدة، بشرط أن تحترم إسرائيل ما جاء فيها، وأن تنفذ قرارات األمم                 "وقال  
 .، على حد تعبيره"المتحدة باالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

 27/6/2011، قدس برس
  

   االنتشار النووي منع لمعاهدة"إسرائيل"مسؤول عربي يتهم واشنطن بشراء األصوات لمنع انضمام  .58
بتسخير األموال والضغط على عدد من الدول       ” إسرائيل”اتهم مسؤول عربي، الواليات المتحدة و     : القاهرة

  .باالنضمام إلى معاهدة االنتشار النووي" إسرائيل"الصغيرة إلفشال مشروع القرار العربي الذي يطالب 
 بالجامعة العربية، مسؤول ملف االنتـشار النـووي، وائـل           وقال مدير إدارة العالقات متعددة األطراف     

اجتماعهـا  ) اإلثنـين (بالجامعة العربية ستعقد اليوم     ” اإلسرائيلي“لجنة متابعة النشاط النووي     “إن  : األسد
الثالثين لمناقشة اإلعداد الستراتيجية التحرك الخاصة بحشد الدعم لمشروع القرار العربي الـذي سـيقدم               

إلى معاهدة منع انتـشار األسـلحة       " إسرائيل" المقبل لوكالة الطاقة الذرية للمطالبة بانضمام        للمؤتمر العام 
  .”النووية
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فـي  ” إسـرائيل ”الدول العربية تستعد اآلن لمعركة تصويتية كبيرة مع الواليات المتحـدة و           “وأضاف أن   
  .”المؤتمر المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 27/6/2011، الخليج، الشارقة
 

   صفقة تبادل األسرىإنجازمسؤولية عدم تحقيق تتحمل " إسرائيل" :مصدر مصري .59
دعا مصدر مصري رفيع إسرائيل إلى إبداء مواقف إيجابية إزاء صفقة تبادل            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

 وحمل المصدر الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية عدم تحقيـق       . األسرى التي تقوم فيها مصر بدور الوساطة      
إذا كان اإلسرائيليون حقاً يريدون إطالق شاليت والحصول        «: »الحياة«إنجاز في صفقة التبادل، وقال لـ       

عليه وفق صفقة تبادل مع حماس، فيجب التعاطي إيجابياً وإبداء مرونة كافية تسمح بإطالق مفاوضـات                
  .»صفقة التبادل

طوات حقيقية ملموسة في اتجـاه إنجـاز      ولفت إلى مدى ضرورة وأهمية أن تتخذ الحكومة اإلسرائيلية خ         
إسرائيل ما زالت تطرح مواقف متشددة في شكل غير واقعي ال يتناسـب مـع رغبـة                 «: الصفقة، وقال 

وكأنها تريد أن تدفع حماس للرفض لعلمها اليقين بأن ما تطرحـه سترفـضه       حقيقية منها إلطالق شاليت   
سرائيلي، ومن جانبنا كوسيط بين الجانبين، سنبذل       الكرة في الملعب اإل   «: وأضاف. »الحركة رفضاً قاطعاً  

 لكن ال بد أوالً من أن تقـوم الحكومـة           ،كل ما في وسعنا من أجل جسر الهوة في المواقف بين الجانبين           
اإلسرائيلية بطرح مواقف جادة تمكننا من االنطالق نحو اتخاذ خطـوات ملموسـة فـي اتجـاه إنجـاز                   

، الفتـاً إلـى     »ز صفقة تبادل األسرى مرهون بالموقف اإلسرائيلي      باختصار إن إنجا  «: وتابع. »الصفقة
  .ضرورة وجود نيات حسنة وإرادة حقيقية إلطالق شاليت

 27/6/2011، الحياة، لندن
 

  "إسرائيل"خامنئي يشيد بصمود البشير تجاه مؤامرات أميركا و .60
الل لقائـه الـرئيس     أعرب مرشد الجمهورية االسالمية علي خامنئي خ      :  محمد صالح صدقيان   -طهران  

السوداني عمر حسن البشير، على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة االرهاب الذي عقد في طهران، عـن                
الذي يحـرص علـي اسـتقالل بـالده واسـالميتها      «دعم الحكومة االيرانية للحكومة والشعب السوداني     

  . »رائيليةتجاه المؤامرات والضغوط االميركية واالس«، وأشاد بصمود البشير»ووحدتها
  27/6/2011، الحياة، لندن

  
  صحفية تركية تُجلس نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي على كرسي منخفض إلذالله .61

» داني أيالون «تعمدت صحفية تركية الجلوس إلى جانب نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي           : القدس المحتلة 
 إلذالله واالنتقام للسفير التركـي      اللتقاط صورة معه وهو يجلس على كرسي منخفض، في محاولة منها          

ـ    » أوغوز تشليك كول  «في إسرائيل    وذكـرت صـحيفة    . »الكرسي المـنخفض  »بعد حادثة ما يعرف ب
أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية وجهت دعوة رسمية إلى سـبعة صـحفيين أتـراك، للقـاء                » هآرتس«
  . السياسية بينهم، في محاولة منها للتقريب بين الجانبين وإنهاء الخالفات»أيالون«

ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى الصحفيات التركيات، والتي كانت ضمن الصحفيين الذين تم دعوتهم إلـى                
التقاط صورة معها وهو يجلـس علـى كرسـي          » أيلون«إسرائيل لم تكتف بطرح األسئلة، وطلبت من        
لس على كرسي أعلى    والتقط صور معها وهي تج    » أيالون«منخفض، األمر الذي قوبل بترحيب من قبل        

  .منه
 27/6/2011، الدستور، عّمان

 



  

  

 
 

  

            27 ص                                    2188:         العدد       27/6/2011 اإلثنين :التاريخ

  
  "األسطول"ألمين العام لألمم المتحدة يشرعن حصار غزة ويدافع عن مجزرة ا .62

أن تقريراً لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يقـضي بـأن             " إسرائيلية"ذكرت صحيفة   : )أ.ب  .د  (
ة، يتماشى مع القانون الدولي، ولذا فـإن جميـع          على قطاع غز  " إسرائيل"الحصار البحري الذي تفرضه     

العام الماضي هي إجراءات قانونية،     " أسطول الحرية "خالل اعتراض   " إسرائيل"اإلجراءات التي اتخذتها    
  . أتراك9رغم المجزرة التي أدت الستشهاد 

مـع أنـه    . بيعوتركيا مسودة للتقرير، قبل ستة أسا     " إسرائيل"إلى أنه تم تسليم     " هآرتس"وأشارت صحيفة   
  . اعتبارا من تاريخ وقوع المجزرةالمقرر الكشف عنه في غضون أسبوعينكان من 

الموافقة على نسخة مخففـة اللهجـة مـن         " إسرائيل"بارز إن تركيا طلبت من      " إسرائيلي"وقال مسؤول   
د لتركيا الـذي    بشأن ما أسماه االنتقاد الشدي    " قلقون للغاية "ونقلت عن المسؤول قوله إن األتراك        .التقرير

الموافقة على صيغة مخففة للتقرير في إطار اتفـاق         " إسرائيل"يتوقعون وروده في التقرير، ويريدون من       
  .يهدف إلى إنهاء األزمة

وقالت إن المدير العام لوزارة الخارجية التركية فريدون سينير أوغلو نقل طلب تركيا في اجتماع سـري                 
  .موشيه يعالون" اإلسرائيلي"ائب رئيس الوزراء أجراه األسبوع الماضي في جنيف مع ن

إن التقرير ينتقد الحكومة التركية، ويلقي الضوء علـى العالقـة           " إسرائيلي"عن مسؤول   " هآرتس"ونقلت  
كما يقول التقرير إنه فيمـا قـام        . التي نظمت األسطول  ) اتش.اتش  .آي  (بينها ومؤسسة اإلغاثة التركية     

اع عن أنفسهم، إال أنهم استخدموا قوة مفرطة أدت إلى وفاة تـسعة مـواطنين               بالدف" اإلسرائيليون"الجنود  
وقـال  . تعويضات ألسر األتـراك الـشهداء والجرحـى       " إسرائيل"لذا، يوصي التقرير بأن تدفع      . أتراك

  .المسؤول إن األتراك يودون تخفيف أجزاء التقرير التي قد تتسبب في عاصفة سياسية في تركيا
  27/6/2011 ،الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"ـالقدس جزء من حياتى وال يمكن استئناف المفاوضات دون اعتراف حماس ب :بلير .63

قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السالم فى الشرق األوسط، تونى بلير،             : القدس المحتلة 
  .إن مدينة القدس تمثل جزءاً كبيراً من حياته أينما ذهب

، أثناء وجوده فى مدينـة رام       )بى بى سى  (فى مقابلة مع تليفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية        وأضاف بلير،   
اهللا بالضفة الغربية وبث الليلة الماضية أنه يشعر إلى حد كبير أنه فى وطنه لدى وجوده فى هذه المدينـة                

يـة الدوليـة أن   وبالحديث عن السياسة فى منطقة الشرق األوسط، أوضح مبعوث اللجنة الرباع        ).القدس(
السياسة تغيرت إلى حد كبير فى المنطقة فى أعقاب مسلسل الثورات الشعبية التى شهدتها اآلونة األخيرة،                

  .مما يفرض تحديات كبيرة أمام السياسيين
وشدد بلير على أن هذه المرحلة تتطلب شيئاً من الجرأة فى اتخاذ القرارات والمبادرات وإعـادة تفعيـل                  

، وجار اآلن العمل على جـس النـبض         ي واإلسرائيل يلمفاوضات بين الجانبين الفلسطين   هيكل الستكمال ا  
 تكمـن فـى أن الجانـب        - نوعـا مـا      -وألمح إلى أن هناك مشكلة      . لمعرفة مدى إمكانية تحقيق ذلك    

الفلسطينى بصفة خاصة يأبى استئناف التفاوض دون التأكد من أن هذه المفاوضات ستعود عليـه بـالنفع    
  .الواقععلى أرض 

 -فى الوقت الراهن سـيعود بـالنفع        ) التفاوض(كما أعرب بلير عن اعتقاده بأن التحرك فى هذا االتجاه           
بالنـسبة إلسـرائيل،    " لحظة استراتيجية " على الجانب اإلسرائيلى، ألنه يرى أن هذه هى          -بشكل خاص   

  .حو األمثلوأن أهم ما يميز السياسى هو تحديد مثل هذه اللحظات واستغاللها على الن



  

  

 
 

  

            28 ص                                    2188:         العدد       27/6/2011 اإلثنين :التاريخ

وحول المصالحة بين حركتى فتح وحماس، أكد ضرورة أن تتوج باتفاق حقيقى فـى الـرؤى الـسياسية         
وليس اتحاد لمجرد االتحاد، مشيرا إلى أن المفاوضات ال يمكن لها أن تـستأنف دون اعتـراف حمـاس       

  .بإسرائيل وإنهاء ممارستها ألعمال العنف، على حد تعبيره
  27/6/2011 ،وكالة سما اإلخبارية

  
  واالستيطان عدو السالم.. ال بديل لحل الدولتين :»عكاظ«وزير خارجية لكسمبورج لـ  .64

شدد جان أسلبورن نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لكسمبورج على ضـرورة  : عهود مكرم ـ بون 
ر اجرته  وأكد في حوا  . تحريك المفاوضات واستئناف عملية السالم في الشرق األوسط قبل سبتمبر المقبل          

أنه ال يوجد بديل لحل الدولتين الفلسطينية واالسرائيلية، مطالبـا بـضرورة احتـرام الحقـوق                » عكاظ«
  . الشرعية للشعب الفلسطيني

نحن في الجانب األوروبي طالبنا أكثر من مرة بوقف سياسة االستيطان ألنه عدو عملية السالم               وأضاف،  
وال بـد أن نعطـي      . 1967أن أساس المفاوضات هو حدود      ويعرقل العملية السلمية فضال عن أننا نرى        

للمفاوضات فرصة حقيقية ألنه اذا لم يحدث ذلك فإننا في أوروبا سنكون أمام مشكلة حقيقية فـي شـهر                   
سبتمبر المقبل في األمم المتحدة ألننا اذا صوتنا ضد الدولة الفلسطينية فهذا يعني أننا نصوت ضد الحقوق                 

  .لفلسطينييناألساسية واالنسانية ل
  27/6/2011، عكاظ، جدة

  
  سيعترضوننا لكنني لست خائفاً: نائب سويدي إلى غزة بحراً .65

اليوم االثنين يبحر توربيورن بيورلوند عضو      :  ترجمة سعد حاجو   ،السويدية» فولك بالديت «عن صحيفة   
ر الحـصار   السويدية، على أمل كس   » شيب تو غزة  «البرلمان السويدي عن حزب اليسار على متن سفينة         
  . اإلسرائيلي المفروض على غزة وذلك بطريقة سلمية

 يقول توربيورن بيورلوند يبدو هادئاً بشكل مثير للدهشة بالنظر إلى أنّه بعد أيام قليلـة                .«أنا لستُ خائفاً  «
  . سيكون في مواجهة مع الجيش اإلسرائيلي

التي ستجعل مـن الـصعب علـى الجنـود          سنقوم بالتدرب على المقاومة السلمية      , أنا لست قلقا  «ويقول  
  . »اإلسرائيليين إلحاق األذى بنا
وكرات قدم حصلنا عليهـا مـن       , حملنا باخرتين بستمائة طن من اإلسمنت     «ويقول توربيورن بيورلوند    

ومستلزمات خاصة بالمسرح نحن نعلم أن الناس في غـزة بحاجـة ماسـة إلـى                , نادي غوتيا الرياضي  
إنهم في غزة يعـشقون     , ستلزمات المسرح هي مجرد مساعدة رمزية ذات داللة       كرات القدم وم  , اإلسمنت
  . »وهم مغرمون بالمسرح, كرة القدم

  27/6/2011، السفير، بيروت
  

   مليون مصاب347 : يجتاح العالم"السكري" .66
كشفت دراسة عن أن عدد البالغين المصابين بمرض السكري في العالم زاد بأكثر من : )رويترز(

  . مليون مصاب347 إلى 1980 العام الضعف منذ
  27/6/2011السفير، بيروت، 

  
  "إسرائيل"الوحدة الفلسطينية شرط مسبق للسالم مع : رسالة مفتوحة من شخصيات أوروبية .67

من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قريباً، كنتيجـة لالتفـاق             : ترجمة عالء الدين أبو زينة    
وسوف توكل إلى الحكومـة     . فتح وحماس -ن الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين     الذي تم توقيعه مؤخراً بي    
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الجديدة، وهي حكومة انتقالية تتألف من شخصيات مستقلة، مهمة تمهيد الطريق إلجراء انتخابات برلمانية              
  .2012) مايو(ورئاسية في شهر أيار 

وبوساطة مـن   . طقة الشرق األوسط  والمصالحة الفلسطينية هي جزء من التغيرات الهائلة التي تجتاح من         
مصر بعد ثورتها، وفيما يعكس رغبة قوية لدى الجمهور الفلسطيني في إنهاء أربع سنوات طويلـة مـن                  

  ".الربيع العربي"االنقسام الداخلي، جاءت الوحدة الفلسطينية ثمرة ألحداث 
. م دائم يتطلب مقاربة شاملة    وباعتبارنا قادة دوليين ومفاوضي سالم سابقين، أدركنا مباشرة أن تحقيق سال          

ونحن نعتبر من بالغ األهمية أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، واالبتعاد عن أي                
وعلى وجه الخصوص، نحث الواليات المتحدة      . خطوات يمكن أن تعرض عملية المصالحة الهشة للخطر       

حكومة االنتقالية، وكذلك مع القيادة الفلـسطينية التـي         واالتحاد األوروبي على العمل بصورة بناءة مع ال       
  :وذلك أمر حتمي لألسباب التالية. سوف تنتج عن االنتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل

أوال، يشكل أمر التغلب على االنقسام السياسي والمؤسسي بين الضفة الغربية وقطاع غـزة، وبـشكل                • 
  . فلسطينية موحدة وقابلة للحياةواضح، شرطاً مسبقاً إلقامة دولة

ثانيا، ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة مع إسرائيل إال إذا كانت القيادة الفلسطينية قادرة على التفاوض                 • 
وبهذا، تكون المصالحة الفلـسطينية     . نيابة عن جميع الفلسطينيين، وباالتفاق مع القوى السياسية الرئيسية        

أمـا  . طاً أساسياً لتحقيق حل الدولتين، وهي ليست عقبة في طريق تحقيق ذلك           متطلباً مسبقاً، وبالتالي شر   
إذ : الطلب إلى فتح أن تختار بين صنع السالم مع حماس وصنع السالم مع إسرائيل، فيمثل خياراً بائـساً                 

  .سيكون أمر إقامة سالم دائم مع إسرائيل ممكناً فقط إذا كانت حماس مشتركة فيه
  "فرصة لتصحيح المسار"

وربما يؤدي اتفاق الوحدة الفلسطيني إلـى       . تشكل المصالحة الفلسطينية أيضاً فرصة لتعزيز أمن إسرائيل       
المساعدة على توطيد دعائم وقف إطالق النار، ومنع تجدد الهجمات من قطـاع غـزة ضـد المـدنيين                   

سرائيلي األسـير جلعـاد     ويمكن أن يكون تنفيذ تبادل للسجناء الفلسطينيين مقابل الجندي اإل         . اإلسرائيليين
  .شاليت ناتجاً إيجابياً آخر لالتفاق

، عقـب   2006ففي العام   . يجب اغتنام الفرصة التي يتيحها اتفاق الوحدة من دون تكرار أخطاء الماضي           
فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية، اختارت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي المقاطعة الـسياسية             

لتطبيق، كانت تلك السياسات بمثابة انتكاسة كبيرة لعملية السالم عن طريق إنتاج ومفاقمة             وفي ا . والمالية
  .االنقسامات الفلسطينية، وتكريس الحصار على قطاع غزة

واآلن، يعرض اتفاق الوحدة الجديد والتطورات الجارية في المنطقة األوسع، فرصة لكي تقوم الواليـات               
، بما في   "مبادئ اللجنة الرباعية  "وينبغي التعامل مع ما يسمى      . يل المسار المتحدة واالتحاد األوروبي بتعد   

ذلك االعتراف بإسرائيل، باعتبارها أهدافاً بدالً من اعتبارها شـروطاً مـسبقة لالنخـراط مـع القيـادة                  
ء ويمكن أن يشكل االلتزام بوقف إطالق النار واختيار الالعنف مدخالً واقعياً لبـد            . والفصائل الفلسطينية 

  .المفاوضات
من خالل دعمهما للوحدة الوطنية الفلسطينية في هذا المنعطف الحاسم، تتوفر للواليات المتحدة واالتحـاد               
األوروبي اآلن فرصة إلظهار التزامهما بحل الدولتين، فضالً عن التزامهما بتأييد التطلعات الديمقراطيـة              

وإذا مـا   .  ومن الصعب التفكير في البديل عن ذلك       .المنتشرة حالياً في جميع أنحاء الشرق األوسط الكبير       
تم تقويض المصالحة الفلسطينية، فإن ذلك سوف يلقي بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في مـأزق ربمـا                

  .يكون أكثر عمقاً، مع تداعيات وخيمة على جميع األطراف وعلى المجتمع الدولي بأسره
  :قائمة الموقعين على الرسالة

  . رئيس وزراء سابق، هولندا:درايس فان آخت• 
  .الرئيس السابق للجمعية اإليرلندية الشمالية: اللورد جون الدردايس• 
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  .رئيس وزراء سابق، إيطاليا: ماسيمو داليما• 
  .وزير مالية سابق، هولندا ؛ نائب الرئيس السابق للمفوضية األوروبية: فرانس أندرييسن• 
  .ق، أيسلندا، األمين العام لمجلس وزراء بلدان الشمالرئيس الوزراء الساب: هالدور أسغريمسون• 
  .الناطق الرسمي السابق للوفد الفلسطيني لعملية السالم في الشرق األوسط: حنان عشراوي• 
  .وزير خارجية سابق، إسرائيل: شلومو بن عامي• 
  .سياسية أوغندية، رئيسة المفاوضين مع الحكومة األوغندية: بيتي بيغومبي• 
  .نائب سابق لرئيس وزراء هولندا: جان برينخورستلورنس • 
وزير خارجية سابق، هولندا، مفوض االتحـاد األوروبـي األسـبق للعالقـات         : هانس فان دين بروك   • 

  .الخارجية
  .وزير خارجية سابق، الدنمارك: جينسين -أوفي إيليمان• 
  .وزير خارجية سابق، أستراليا: غاريث إيفانز • 
  .سفير المملكة المتحدة السابق لدى األمم المتحدة: ستوكالسير جيريمي غرين• 
  .وزير الخارجية السابق ونائب رئيس مجلس الوزراء، والسويد: فالين-لينا هيلم• 
  .وزير خارجية سابق، قبرص: ايوانيس كاسوليدس• 
  .وزير خارجية سابق، الدنمارك: موغنس يكيتوفت• 
  .يع لرئيس سريالنكا في عملية السالم مع نمور التاميلالمستشار السابق الرف: رام مانيكالينغام• 
وزير خارجية سابق، بلجيكا، مفوض االتحاد األوروبي األسـبق للتنميـة والمـساعدات             : لويس ميشيل •

  .اإلنسانية
  .رئيس وزراء سابق، الدنمارك: بول نيروب راسموسين• 
  .مين العام لألمم المتحدةوزيرة دفاع سابقة، فنلندا؛ مساعدة سابقة لأل: اليزابيث رين• 
  .المنسق الخاص السابق لالمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط: ألفارو دي سوتو• 
وزير الدفاع والشؤون الخارجية السابق، النرويج ؛ المفـوض الـسامي الـسابق             : ثورفالد ستولتنبرغ • 

  .لشؤون الالجئين في األمم المتحدة
  .ية سابق، فنلنداوزير خارج: آركي تيوميويا• 
  .وزير خارجية سابق، فرنسا: هوبير فيدرين• 
  Open Letter on Middle East Policy: نشرت هذه الرسالة تحت عنوان*

  11/6/2011) ديرشبيغل(
  27/6/2011، الغد، عّمان

  
  العضوية الكاملة للدولة في األمم المتحدة والبدائل الممكنة .68

  السفير نبيل الرمالوي
 التوجه إلى األمم المتحدة في أيلول المقبل بين ما نعلن من ناحية وما نريد نحن من األمـم                   تختلط مفاهيم 

المتحدة من ناحية ثانية، البعض يقول إننا نريد من األمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود                
املـة فـي المنظمـة      ، والبعض اآلخر يقول إننا ذاهبون إلى األمم المتحدة لنحظى بالعـضوية الك            1967
  .الدولية

إن هذه المفاهيم والدوافع قد تكون أهداف ثانوية أمام المطلب األول واألساس من توجهنـا إلـى األمـم                   
أعتقد أننا يجب أن نجيب أوال وقبل كل شيء على سؤال واحد وبسيط اآلن بكل               . المتحدة في أيلول المقبل   

  .لمتحدة في هذه المرحلةوضوح، وهو ماذا نريد نحن من توجهنا الى األمم ا
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المفهوم والمعروف هو أن األمم المتحدة ال تعترف بالدول، ولكنها تتعامل معها كشخص مـن أشـخاص                 
القانون الدولي، ويتعزز هذا التعامل من خالل االعتراف واسع النطاق للدول األخرى بالدولـة الناشـئة،                

ف أكبر عدد ممكـن مـن دول العـالم علـى            لذلك يجب أن نذهب إلى األمم ا لمتحدة وفي جعبتنا اعترا          
المستوى الثنائي، والطلب المباشر من هذه الدول باتخاذ الموقف االيجابي بشأن عضوية الدولة في األمم               
المتحدة،  ما من شأنه تعزيز القناعة لدى المجتمع الدولي بأن دولة فلسطين تملك عنـصرا هامـا مـن                    

قدرة على التعامل مع دول العالم األخرى، وهذا عامل بـالغ           عناصر تكوينها اإلضافية وهو ما يتصل بال      
  .األهمية لتأكيد وجود الدولة الفعلي وكفاءتها للتمتع بالشخصية القانونية الدولية

  هل العضوية الكاملة للدولة في األمم المتحدة تشكل شرطا لتصبح الدولة أحد أشخاص القانون الدولي ؟؟
 األمم المتحدة عددا من الحقوق مثل المـشاركة فـي التـصويت علـى               تمنح العضوية الكاملة للدولة في    

مشاريع القرارات وغير ذلك، كما تمنحها فرص العضوية غير الدائمة في مجلـس األمـن وعـضوية                 
األجهزة األخرى التابعة لها، إال أن عدم عضوية الدولة في األمم المتحدة ال يلغي وجود الدولة كدولـة،                  

ولة، وال يحد من كونها أحد أشخاص القانون الدولي،  فجمهورية الصين الشعبية             وال ينقص من شأنها كد    
، كانت دولة كبرى إن لم نقل دولة عظمى، ولم          1971مثال، قبل تمتعها بالعضوية في األمم المتحدة عام         

ثـم جمهوريـة    . 1949تكن عضوا في األمم المتحدة واستمرت على هذا النحو عشرات السنين منذ عام              
 حيـث   1973يا الديمقراطية االشتراكية لم تكتسب عضويتها في األمم المتحدة منذ وجودها إال عام              ألمان

  .مكثت خارج عضوية األمم المتحدة ما يزيد عن عشرين سنة
، هذه الدولة العريقة وهي من الـدول األوروبيـة          )االتحاد السويسري (إضافة إلى هذا كله تأتي سويسرا       

ية أهميتها وقوتها المالية العالية،  إضافة إلى كونها تـأتي فـي قمـة الـدول                 ذات الشأن المتميز من ناح    
، وهي الدولة التي تحتضن المقر األوروبي لألمم المتحـدة وعـشرين            1798المحايدة في العالم منذ عام      

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، وهي التي أودعت لـديها               
تفاقيات اإلنسانية الدولية والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، فأصبحت بهذا كله دولة حقوق اإلنـسان              اال

ومقر مؤسسات القانون اإلنساني الدولي، هذه الدولة لم تتمتع بالعضوية الكاملة فـي األمـم المتحـدة إال                  
فـي هـذه المنظمـة       أي قبل تسع سنوات فقط حيث كانت عضوا مراقبا           2002خالل شهر سبتمبر سنة     

  .  الدولية طيلة الخمسين سنة الماضية، وكانت في نفس الوقت إحدى الدول األوروبية الهامة
إذن الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي، غير مرتبطة بحقيقتها ووجودها باكتـسابها العـضوية               

تع بالعـضوية الكاملـة فـي       وبالتالي يمكن أن تكون الدولة كذلك دون أن تتم        . الكاملة في األمم المتحدة   
  .المنظمة الدولية

  البديل الموضوعي والعملي * 
إن ما يتساوى مع العضوية الكاملة للدولة من حيث األهمية في هذه المرحلة، هو أوال اعتـراف الـدول                   
األخرى بها على أوسع نطاق، وثانيا هو تعامل المجتمع الدولي ممثال باألمم المتحدة مع دولـة فلـسطين                  

  .ا القانوني كدولة، وبالتالي كشخص من أشخاص القانون الدوليبوضعه
سواء وقع هذا التعامل عن طريق العضوية الكاملة أو عن طريق اكتساب الدولة العضوية المراقبة، إذن                
المهم في هذه الحالة أن تأخذ فلسطين مكانتها القانونية في المجتمع الدولي كدولة وليس تحت أية صـفة                   

  .أخرى
 تستعمل الواليات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في األمم المتحدة               فإذا لم 

أمام مجلس األمن، يكون األمر قد قضي وتحقق المطلب الفلسطيني، أما في حالـة تعـذر ذلـك بـسبب        
 متـسلحا   الموقف السلبي للواليات المتحدة أو لغيرها، فان األمر هنا يتطلب أن يكون الجانب الفلـسطيني              

بالجاهزية الكاملة من حيث ضمان ثلثي أعضاء الجمعية العامة للتصويت إلى جانب القرار الفلسطيني في               
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الوقت المناسب وهذا يتوقف على نجاح الحشد الدولي على المستوى الثنائي لصالح المـسألة الفلـسطينية              
  .قبل التوجه إلى الجمعية العامة

 يتم التوجه إلى الجمعية العامة والتي ستكون منعقدة فـي دورتهـا   فعند فشل مجلس األمن كما سبق ذكره      
العادية للتقدم بطلب العضوية المراقبة للدولة وهنا أضع تحت كلمة دولة خط واضح، علما بان وضـعنا                 
القانوني اآلن في األمم المتحدة هو وضع مراقب ولكن كحركة تحرر وطني وليس دولـة،  وفـي هـذه                    

 إلى توصية أو موافقة مجلس اآلمن وإنما نحتاج في هذه الحالة إلى موافقة ثلثـي                الحالة لن نكون بحاجة   
العدد الذي يشارك فعال في التصويت في اجتماع الجمعية العامة للغرض نفـسه، لكـي تكتـسب دولـة                   
فلسطين العضوية المراقبة كدولة في األمم المتحدة وهذا أمر يمكن تحقيقه وهو في نفس الوقت ذو قيمـة                  

  فما هي أهمية ذلك ؟؟. ية بالغة األهميةسياس
  أهمية اكتساب دولة فلسطين العضوية المراقبة في األمم المتحدة

اكتساب فلسطين لوضعيتها القانونية كدولة وأحد أشخاص القانون الدولي بتعامل المجتمع الدولي معهـا              -
  .على هذا األساس ألول مرة في تاريخ فلسطين

ة بان األرض الفلسطينية هي ارض متنازع عليها، وتأكيد جديد لكل قـرارات             إنهاء المزاعم اإلسرائيلي  *
 بما فيها القـدس، وهـي اآلن أرض         67األمم المتحدة السابقة على أنها ارض فلسطينية محتلة منذ عام           

الدولة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي والواجب تحريرها وتمكين شعبها من حقه في تقرير              
  .همصير

 من الميثاق على دولة فلسطين فيما يتعلق بدعمها وتعزيزها ومساندتها من دول األمم              51انطباق المادة   -
  .المتحدة فرادى وجماعات لتحريرها من االحتالل اإلسرائيلي والدفاع عنها

  إسقاط الفكرة الصهيونية التي أوجدت إسرائيل في فلسطين على أساس نظرية إسرائيل بديل لفلسطين،              -
واليهود بديل للشعب الفلسطيني، إسقاط هذه الفكرة بتأكيد وتجسيد دولة فلسطين عن طريق اعتراف دول               

  .العالم بها وبحدودها أوال، وتعامل المجتمع الدولي معها كشخص من أشخاص القانون الدولي ثانيا
الدولـة إلـى جميـع       العضوية بصفة مراقب للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة تفتح أبواب انضمام             -

االتفاقيات والعهود الدولية والوكاالت المتخصصة مما يعزز الكيانية السياسية والقانونيـة والدبلوماسـية             
على الصعيد الدولي وهو ما كان متعذرا في مرحلة ما قبل تعامل المجتمع الدولي مع الدولة الفلـسطينية                  

  .كدولة
ن بنا في المنظمة الدولية سوف لن يتركـوا وسـيلة إال            ولكن ذلك يمكن أن ال يتحقق بسهولة فالمتربصو       

ويستخدمونها، وسيلجأوا إلى كل األساليب المتاحة إلبطال حقنا بما في ذلك استعمال أساليب اللعب علـى                
  .   اإلجراءات إلى جانب المواقف السياسية المعادية المعلنة

  تها إلحباطهامثالب اإلجراءات في األمم المتحدة وأهمية تداركها ومواجه* 
تلجأ الدول إلى استعمال الئحة اإلجراءات التي تنظم عمل مجلس األمن أو الجمعيـة العامـة، واللعـب                  
بأحكامها وفق مبتغاها سواء من اجل اعتماد مشروع قرار معين، أو أبطال مـشروع قـرار ال ترغـب                   

ال ال يبيح للجمعية العامة رفع      باعتماده، أو المماطلة إلضاعة الوقت لقتل مشروع قرار معين، فالميثاق مث          
أية توصية إلى مجلس األمن بخصوص قضية ما إذا ما كانت هذه القضية مازالت محل بحث أمام مجلس                  

  ).من الميثاق1الفقرة 12المادة . (األمن
وفي هذه الحالة ولكي يمنع مجلس األمن الجمعية العامة من إقرار أية توصية بشأن العـضوية المراقبـة               

طين يمكن أن يلجأ إلى إبقاء مسألة عضوية الدولة الفلسطينية المعروضة عليه مفتوحة وال يتخذ               لدولة فلس 
بشأنها أي قرار باعتبارها ما زالت محل بحث أمام المجلس فيكبل بهذا اإلجراء الجمعية العامة في هـذه                  

  .المسألة ويحول دون أي إنجاز في هذه المرحلة
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ما يدعو إلى التنبه لـذلك      . ولية عن طريق التالعب باإلجراءات مثال     هذا نوع من أساليب قتل الجهود الد      
واالستعداد إلبطاله وإبطال كل المحاوالت التي تتخذ من التحايل على اإلجراءات سببا لقتل جهودنا أمـام                

  .الجمعية العامة بشكل خاص، فالمتخصصون بالعمل في المنظمات الدولية على دراية بهذه األمور
ل هناك أساليب ومثالب كثيرة أخرى تتطلب أيـضا الحـذر الـشديد والتنبـه ألخطارهـا                 وبطبيعة الحا 

ومواجهتها وإفشالها كإضاعة الوقت عن طريق التعديالت، وتعديالت على التعـديالت علـى مـشروع               
أو تقديم اقتراح بتأجيل البحث في هذه المسألة إلـى الـدورة            . القرار قيد البحث حتى نفاذ الوقت المحدد      

دمة وإخضاع هذا األمر إلى مساحة واسعة من النقاش واالقتراحات ومثيلتها المضادة لقتل الوقت، أو               القا
اللجوء إلى تكتيل عدد من الدول وإثارة نقطة نظام لتقديم اقتراح بعدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قـرار                  

  .قبول الدولة
 إجراء من أية دولة يكتسب هذا االقتـراح  وكما هو معلوم في مثل هذه الحالة فان تقديم اقتراح عدم اتخاذ          

األولوية بالنسبة لجميع االقتراحات األخرى، وخطورته أنه يتيح للدول المترددة أن تغير موقفها وتصوت              
لصالح هذا االقتراح هروبا من أي إحراج يمكن أن يترتب على تصويتها عند طـرح مـشروع القـرار                   

  .األساسي على التصويت
 االحتماالت الممكنة كأسلحة في أيدي الوفود المعادية النضمام دولة فلسطين إلـى             هذه بعض األمثلة من   

  .األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية
  استحقاقات ما قبل طلب العضوية في األمم المتحدة* 

  :قبل الذهاب إلى األمم المتحدة يجب استيفاء متطلبات التقدم بطلب العضوية للدولة وأهمها
اصر األساسية لتكوين الدولة بتشكيل حكومة الدولة التي يجب أن تتقدم هي إلى السكرتير               استكمال العن  -

إذ ال يعقل أن يكون هناك دولة تصارع من اجل          . العام لألمم المتحدة بطلب العضوية في المنظمة الدولية       
والحديث عن  . مكانة لها بين دول العالم وهي تفتقر إلى عنصر أساسي من عناصر تكوينها وهو الحكومة              

الحكومة الفلسطينية القائمة ال يجدي الن هذه الحكومة هي سلطة الحكم الذاتي وليست حكومـة الدولـة                  
  .الفلسطينية

اعتماد دستور الدولة الذي يتضمن التزام الدولة بأحكام ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فـي                -
 وحريصة على إعالء شـأن قـضايا حقـوق اإلنـسان            سياستها الخارجية باعتبارها دولة محبة للسالم،     

وهو الذي يظهر طبيعة الدولة ونظامها الديمقراطي وينظم العالقـة بـين            . والقانون اإلنساني الدولي الخ   
الدولة وأفراد الشعب، ويضع حدود سلوك الدولة ويقيدها كي ال تقع في مـستنقع الـتحكم االسـتبدادي                  

  .والتفرد واالضطهاد
لة في طلب العضوية من الضروري اإلشارة إلى دولة فلسطين التـي أعلنهـا المجلـس                عند ذكر الدو  -

، ومرجعيتها الواردة بحيثيات وثيقة االستقالل، وان طلب العضوية الكاملة          1988الوطني الفلسطيني عام    
والتـي بـدأت تكتـسب      1988اآلن يأتي لعضوية الدولة التي أعلنها المجلس الوطني الفلـسطيني عـام             

راف الدولي بها منذ ذلك الوقت، وهي نفسها الدولة التي أوصت بها الجمعية العامة لألمم المتحـدة                 االعت
  .1947لعام 181في قرارها رقم 

  :الخالصة* 
المهم أن نستنبط البديل الذي يجعل المجتمع الدولي يتعامل معنا كدولة سواء كانت الدولة عـضوا كامـل      

وية المراقبة للدولة وإنجاز ذلك، بعـد اسـتحالة الحـصول علـى      العضوية أم ال، وفي حالة طلبنا العض      
العضوية الكاملة، تكون الدولة قد اكتسبت ورسخت شخصيتها القانونية كشخص من أشـخاص القـانون               
  الدولي من خالل تعامل األمم المتحدة معها كدولة وهو المطلوب في هـذه المرحلـة، بانتظـار التغيـر                   
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ية بما يسمح للدولة بأن تأخذ مكانها الطبيعي كعضو كامـل العـضوية فـي               المطلوب في العالقات الدول   
  .المنظمة الدولية

  26/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  انجازات خمس سنوات تهدم بساعات: حكومة هنية .69
  حسام الدجني

له بأي حق يمـنح مجلـس   يجب أن نرفع الصوت عالياً بوجه دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ونقول           
الوزراء المتعدين على األراضي الحكومية حلوالً تعزز ثقافة السلب والنهب داخل مجتمعنا الفلـسطيني،              
حيث منحت سلطة األراضي كل المتعدين فرصة لتقسيط ثمن األرض على مدة قد تتجاوز العشر سنوات                

لسطينية في قطاع غزة، وهـذا يطـرح سـؤاالً          بعد تقييم ثمنها من قبل لجنة التخمين التابعة للحكومة الف         
هل هذه الخطوة مدروسة؟ فإن كانت اإلجابة لديكم بنعم فتلك مصيبة وإن كانـت  : مباشراً لرئيس الوزراء 

بال فالمصيبة أكبر، ألن األراضي الحكومية هي ملك للجميع، وتستثمرها الحكومة في إقامـة مـشاريع                
قادمة، فقطاع غزة يا دولة رئيس الوزراء قد يصل تعداد سـكانه            تنموية، ومرافق عامة، تخدم األجيال ال     

، فأين سيذهب هؤالء، وتحديداً أن فكرة       2 كم 360 أكثر من ثالثة ماليين نسمة، موزعين على         2025عام  
االستيالء على األرض الحكومية بعد تلك الخطوة تزداد يوماً بعد يوم لدى قطاع عريض مـن الـشباب،                  

وأيضاً هناك قراراً يسمح لوزارة األشغال العامـة        .... رارات يا دولة رئيس الوزراء    فأين أنتم من هكذا ق    
، وكأن جل القرارات األخيرة     )$1400(ببيع أراضي حكومية بأسعار غير مخفضة لمن تتجاوز رواتبهم          

هي مخصصة لكبارات رجال الحكومة، وباقي الشعب فاليذهب للجحيم، أما بيع السيارات بدون جمـرك               
  ...القانون م يحملون درجات مدير عام فما فوق وكأنهم فوقلمن ه

أما الملف اآلخر كتبت فيه كثيراً وأثنينا على الحكومة في أكثر من موقف ومناسبة ومقال، أال وهو ملف                  
التعيينات والترقيات، حيث عمل ديوان الموظفين العام بشفافية ونزاهة طوال الـسنوات الخمـس، وفـي     

 سبقت اإلعالن عن المصالحة الوطنية في القاهرة هدم كل شيء، وضاعت المعايير             الساعات الخمس التي  
  المعمول بها وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولم يبقى سوى معايير وضعتها

اللجنة اإلدارية العليا، حيث لعبت المناطقية والتكتالت الحزبية دوراً بارزاً باالختيار، فغابـت المهنيـة،               
فهذا الرجل هو من أتباع الوزير فالن، بينما تلك فال ناصر لـه سـوى اهللا، فظلـم                  وغلبت الشخصانية،   

  .البعض، وغاب القانون، وغابت المعايير، وتحكمت حفنة من البشر في مصير آالف الموظفين
سيدي رئيس الوزراء، أتمنى عليكم مراجعة تلك الملفات، فمن حقكم أن تعملوا علـى الـسيطرة علـى                  

كم وحدكم من اكتويتم من نار اإلضرابات واالستنكافات التي قام بها البعض، ولـذلك              مفاصل الحكم، ألن  
أقر أن من حقكم أن ترفعوا موظفيكم إلى أعلى المراتب، حتى يكون هناك تكافؤ ولو بسيط مـع حركـة                    
فتحداخل النظام السياسي الفلسطيني، ولكن يجب أن يخضع ذلك إلى معايير المهنية، وأن تكون الفرصـة                

فتوحة للتنافس الشريف بين اإلخوة، وأن ال يترك االختيار لمعالي الوزراء أو أمراء المنـاطق، حتـى                 م
  .نعزز المؤسساتية فيعملنا، ونبتعد عن المناطقية والجهوية وغير ذلك

   26/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  عن المثلث غير متساوي األضالع .70
  عريب الرنتاوي 

محدودة، النقاذ حركة فتح التي ينتمي إليها ويرئسها من النفـوذ           " مهلة زمنية "أمام الرئيس محمود عباس     
وإن قُدر للـرئيس    ...سالم فياض ومحمد دحالن   : المتزايد لشخصيتين إشكاليتين وحليفتين في الوقت ذاته      

غيـر  " الطموحـات "عباس أن يغادر المسرح السياسي كما يقول ويلوح باستمرار، من دون وضع حد ل             
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ة، لهذين الرجلين، فإن فتح ستكون عرضة لخطر شديد، بل وعرضة لفقدان دورهـا القيـادي،                المشروع
ولسنا نبالغ إن قلنا أن مستقبل فتح ومـصائرها، تبـدو مرتبطـة أشـد               ...وتصريفه في اتجاهات أخرى   

  .عباس، فياض والدحالن: االرتباط، بمستقبل العالقة بين األضالع غير المتساوية لمثلث
وطلّقـه بالثالثـة، طالقـا بائنـا بينونـة      ..مع الدحالن" قطع شعرة معاوية  "بدو أن الرئيس قد     ظاهرياً، ي 

" كاتلوجـات "في المقابل، يبدو الرئيس متأبطاً ملف فياض، كما يتأبط رجال التسويق والمبيعات             ...كبرى
لرئاسـة  " مرشح شرعي ووحيـد   "ينافح عنه في كل اجتماع ومحفل، ويقدمه ك       ...السلع التي يروجون لها   

حكومة الوحدة، حتى وإن أدى ذلك إلـى انفـراط عقـد المـصالحة، وقبـل أن يجـف حبـر اتفـاق                       
، مـن دعـم     )الدحالن(أو جلّه   ) فياض(والغريب في األمر، أن كال الرجلين، يستمد كل نفوذه          ....القاهرة

  !.الخارج له ؟
ون واي  "ل الدحالن ليس مـن نـوع        فقرار لجنة فتح المركزية فص    ... لكن ذلك هو ما يبدو ظاهرياً فقط      

عـدم  "وثمـة فـي فـتح مـن يجـادل ب          ...وهو قابل للنقض والتمييز لدى الجهات المختصة      "...تيكت
واألهم أن القرار مشروط ببقاء الرئيس عباس على رأس عمله ومهامه ومناصـبه، متمتعـاً               "...شرعيته

ى لحظات واليته، أو مـا بعـد واليتـه           وأظنه كما يتبدى لي في أقو      -بالقوة التي يحظى بها هذه األيام       
ثم أن فتح في تاريخها كُلّه، اعتمدت سياسة الباب الدوار مع العناصر المنشقة عنهـا بـل                 .... باألحرى  

، سبق وأن ذهب إلى أبعد مما وصـل         )عطا اهللا عطا اهللا   (عليها، حتى أن رجالً كأبي الزعيم       " المتآمرة"و
لسلطة عند قيامها، زعيماً ألجهزتها األمنية، قبل أن يتواضـع ويقبـل            إليه الدحالن، ولكنه كاد يعود إلى ا      

  .هذا الموقع إلى نجله" توريث"ب
، أو غادر المسرح السياسي طائعاً كما ينسب، فليس ثمـة أبـداً مـا يمنـع                 "أبو مازن "إن ضعفت قبضة    

 بعـض األوراق    فالرجل ما زال في جعبتـه     ...الدحالن من العودة إلى فتح، ومن بوابة عريضة وواسعة        
القوية، منها نفوذه داخل فتح ولجنتها المركزية ومجلسها الثوري، ونفوذه داخل حكومـة سـالم فيـاض                 

ومن بينها عالقاته مع بعض العواصم التي إما أنها ما زالت تراهن عليه ضمن لعبـة                ...وأجهزة السلطة 
محمود عباس، وال أحـسب أن      " ةمناكف"، أو أنها تريد استخدامه ل     "حرب المعسكرات والمحاور العربية   "
المتميـز نهائيـاً، وفـي ظنـي أن         " تعاونه األمني "اإلسرائيلي قد سلّم بسقوط ورقة الدحالن و      " الشاباك"

محاوالت إعادته ستستمر، والكرة في ملعب عباس وفتح، والوقت المتوفر أمام الحركة للخـالص مـن                
  .ذيول الرجل وامتداده، ليس مفتوحاً لألبد

الظاهر بينه وبين الرئيس عبـاس، خادعـة ومـضللة        " قصة العشق " الثانية، سالم فياض، فإن      أما الحالة 
تماماً، وال تُفسر الطبيعة المعقدة للعالقات والمشاعر والمخاوف والطموحات التي تقرر سلوك كـل مـن                

قبول صحيح أن الرئيس عباس، تحت ضغط الواليات المتحدة وإلى حد ما إسرائيل، مضطر لل             ...الرجلين
لكنه يدرك أن طموحات الرجل ال تتوقف عند هذه الحـدود، وأن عينيـه              ...بسالم فياض رئيساً للحكومة   

وإذا ما قرر عباس عدم الترشـح       ...حين تحين لحظة االنتخاب   " الرئاسة األولى "متسمرتين صوب موقع    
ء اللجنة المركزيـة    لوالية جديدة، فإن فياض ستكون له فرص متعاظمة، إللحاق الهزيمة بأي من أعضا            

شخصية، أو يـشكل    " كاريزما"لحركة فتح، فليس من بينهم باستثناء األسير مروان البرغوثي، من يمتلك            
وستكون والية فياض القادمة، إن قُدر لـه        ....موضع إجماع، أو يمكن أن تنعقد حوله غالبية فتح الوازنة         
للقفز إلى منصة الرئاسة األولى، بعد أن يكون        أن يشكل حكومة الوحدة الوطنية، بمثابة مرحلة تحضيرية         
 -وربما لهذا السبب بالذات، تجد فتح نفسها        ....قد مكث في مقعد الرئاسة الثانية، أزيد من خمس سنوات         

 في موقع المعترض على التجديد لفياض، لكن اعتراضها هذا لن يكون مسموعاً، طالما ظّل               -غالبية فتح   
  .متهأبو مازن متبنياً لرئيس حكو
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وهـي تـسعى فـي تـسويقه فـي كـل محفـل              ...واشنطن تريد فياض، للحكومة والرئاسة إن أمكـن       
وهذا أمر مـزعج بحـد ذاتـه،        ...وحيثما يحل الرئيس ويرتحل، يسمع كالماً مماثالً عن رجله        ...وصعيد

  .ويشكل سبباً كافياّ لفتور العالقات والتفكير جدياً بإحداث التغيير، وإن بعد حين
 الرئيس عباس بحاجة لفياض لتمرير استحقاق أيلول المقبل، إن وجد نفسه مضطراً للـذهاب               ربما يكون 

إلى األمم المتحدة، وإن فشلت جميع المحاوالت الرامية لدفعه إلى التراجع عن هذه الخطوة، وشق طريق                
ل القـادم،   لكن الرئيس عباس، بعد أيلو    ...تفاوضي بديل، وهذا ما يجري العمل عليه اآلن، على أية حال          

إما إبقـاء الرئاسـة فـي فـتح، أي إنقـاذ            : وحتى االنتخابات المقبلة، سيكون أمام خيارين ال ثالث لهما        
  .الكرة في ملعب فتح والرئيس على حد سواء...وإما نقلها إلى فياض، وعندها على فتح السالم...فتح

ومة الوحـدة وهويـة رئـيس       وفي ضوء ذلك كله، ليس من المستبعد أبداً أن تظل قضية المصالحة وحك            
الحكومة المقبل معلقة حتى استحقاق أيلول، وربما قبل ذلك إن توفرت مخارج تقنع الرئيس عباس بعـدم                 

مخارج من نوع استئناف المفاوضات على أرضية خطاب أوبامـا األخيـر،            ...الذهاب إلى األمم المتحدة   
الحة متباطئة وتدور فـي حلقـة مفرغـة،         ليس مستبعداً أبداً، أن تظل جهود إتمام المص       ...1967وحدود  
حماس لـم   ...حماس ليست في أحسن أحوالها داخلياُ     "...ليس مضغوطاً "الرئيس  "...ليس مستعجالً "الرئيس  

لـم  " ربيع العـرب  "...."مرحلة سوريا "حماس في أزمة ما بعد      "...ربيع العرب "تستفد كما كانت تأمل من      
كل القرارات الكبرى يمكن أن تُرحل      ...كفاية بعد " تغضب" لم   يصل بعد إلى الضفة الغربية التي يبدو أنها       

ثمة سحب عديدة تتجمع في سماء المشهد الفلسطيني، لكن المرجح أنها لن تمطر قبل              ...إلى ما بعد أيلول   
  .على أية حال" أيلول ذنبه مبلول"أيلول، و

  27/6/2011، الدستور، عّمان
  

  حديث المصالحة الفلسطينية مرة أخرى .71
  الحسنبالل 

بسبب الحاجة إليها من جهة، وبـسبب التعثـر الـذي           . العودة ضرورية إلى حديث المصالحة الفلسطينية     
وحاليا فإن عنوان التعثر هو الخالف بين فتح وحماس حـول شـخص رئـيس               . تواجهه من جهة أخرى   

 يـزال   كان أعمق في الـسابق، وال     . الحكومة، من هو؟ ومن يختاره؟ ولكن األمر بالطبع أعمق من ذلك          
  .أعمق حتى اآلن

المـصالحة  . نقول أعمق، ألن المصالحة بين فتح وحماس على أهميتها، ليست هي المصالحة المطلوبـة             
المطلوبة هي مصالحة مع الشعب الفلسطيني، الذي تمت قيادته نحو اتفاق أوسلو، وحسب حلـم بإنـشاء                 

 مـستوطنات، ومـن دون تبـادل        عاصمتها القدس، ومن دون    (1967الدولة الفلسطينية على حدود عام      
، ولكن هذا الحلم تالشى مرة      )أراض، ومن دون اعتراف رسمي بإسرائيل، ومع الحفاظ على حق العودة          

تالشى مع الرئيس ياسر عرفات حين رفض قبول مشروع السالم اإلسرائيلي في كامب ديفيـد               . بعد مرة 
 الـسالم اإلسـرائيلي بعـد       ، وتالشى مع الرئيس محمود عباس، حين عجز عن قبول مـشروع           2000

وهو نفسه وصف تلك المفاوضات بأنهـا فاشـلة وعبثيـة، أرادت            . مفاوضاته المديدة مع إيهود أولمرت    
وما دام األمر كذلك،    . إسرائيل من خاللها القدس، ونصف الضفة الغربية، والبقاء عند حدود نهر األردن           

دين، وعلى مدى زمني يقـارب العـشرين        أي ما دام األمر يتعلق بمشروع سياسي فشل على امتداد عه          
عاما، فإن من الطبيعي إذن أن تكون المصالحة المنشودة هي مع الشعب الذي قدم التضحيات، ثم عـانى                  

وتعني المصالحة مع الشعب أمرين اثنـين،       . من ظروف االحتالل والقتل واالعتقال والتهجير، وال يزال       
بعد أن ثبت أن إسرائيل ال تريده، كما أنها ال تريد دولـة  خطة سياسية جديدة تقطع مع نهج اتفاق أوسلو،      

واألمر الثاني أسلوب نضالي جديد ينطلق من حق الشعب المحتل في أن يقاوم االحتالل              . فلسطينية حقيقية 
  .بكل الوسائل ومن ضمنها الكفاح المسلح
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وحماس، آمال أنها ستقود    هذه المصالحة الغائبة لم تمنع الشعب الفلسطيني أن يرحب بالمصالحة بين فتح             
إلى خطة سياسية جديدة، وإلى خطة نضالية جديدة، لتتطور حينئذ من مصالحة بين فصيلين إلى مصالحة                

  .تخص الشعب كله
عامل آخر في المصالحة الفلسطينية زاد من حماس الشعب لها، وهو العامل الذي يتعلق بمصر، فمـصر                 

 العهد السابق إلى طرف فلسطيني دون آخر، وإلى سياسـة        هي التي رعت اتفاق المصالحة، ملغية انحياز      
ومثل موقفها هذا إعالنا بعودة مصر إلى ساحة العمل النضالي الفلسطيني، وهـي             . فلسطينية دون أخرى  

عودة تنطوي على معان سياسية عميقة، أدركها اإلسرائيليون قبل غيرهم، من دون أن يملكوا هذه المـرة                
وأدركها الفلسطينيون أيضا، جمـاهير     . ر السياسي كما كان الحال في السابق      قدرة التأثير على قرار مص    

  .وفصائل، فتمسكوا بها، وقدموا من أجلها التنازالت
  

) اإلدارية(البند األول حل اإلشكاالت المتعلقة بقطاع غزة        : لقد بنيت المصالحة الفلسطينية على بنود ثالثة      
والبند الثـاني   . ، واعتبر هذا األمر ممكنا    )والمصالحات العائلية االعتقاالت، واإلصابات،   (أو الناتجة عنه    

على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن عناصر مستقلة، تقود الوضع الـداخلي نحـو إجـراء            » التوافق«
والبند الثالث يتعلق بتطوير وإحياء منظمـة التحريـر         . واعتبر هذا األمر ممكنا أيضا    . انتخابات بعد عام  
الذي اعتبر ضمنيا البند األصعب، ألنه يتعلق بشمولية القيادة، كما يتعلـق بالبرنـامجين     الفلسطينية، وهو   

وكان مقدرا للرياح بعد ذلك أن تجري كما تـشتهي الـسفن،            . السياسي والنضالي المختلف عليهما بعمق    
  .الحكومة: ولكن الرياح أبت أن تفعل ذلك، فتعطلت سفن المصالحة، حتى من خالل أشرعتها األصغر

ولكن الحقيقة أن القـضية     . تعثرت قضية تشكيل الحكومة بسبب اسم رئيسها المقترح سالم فياض         .. علنيا
إنها قضية سياسية بامتياز، تتعلق كما قلنـا بـالمنهج   . أعقد وأخطر من قضية االسم ومن قضية الشخص   

مـة التحريـر    السياسي والنضالي، وهو منهج يتحكم بمجاديفه رئيس السلطة الفلـسطينية، رئـيس منظ            
أما سالم فياض فهو أحد مجاديف السفينة ال غير،         . الفلسطينية، رئيس حركة فتح، الرئيس محمود عباس      
، 2005أعلنها رسميا بعـد توليـه الـسلطة عـام           . والرئيس عباس له سياسة معلنة ومشروحة ومكررة      

تالية التي شرحها وكررها    وتقوم هذه السياسة على البنود ال     . حتى اآلن .. وواظب عليها طوال فترة حكمه    
  :في لقائه التلفزيوني األخير مع محطة لبنانية

وكان . »خربت بيتنا «إلغاء النضال المسلح ضد االحتالل، وقال بشأنه إن االنتفاضة الثانية المسلحة            : أوال
رة هو  وكان أول قرار اتخذه بعد توليه الرئاسة مباش       . قد قام قبل ذلك بتصفية الجناح العسكري لحركة فتح        

، وكان عددهم   )المطاردون(إلغاء نفقات المناضلين المطلوبين من إسرائيل، وكان يطلق عليهم آنذاك اسم            
  .يتراوح بين أربعة آالف إلى خمسة آالف

التفـاوض، ثـم    : اإلصرار على أن منهجه الوحيد في العمل هو التفاوض، وكان يشرح ذلك قائال            : ثانيا
ولكن الغريب في األمر أنه ظل يكرر الموقف نفسه حتـى           . لك فعليا وقد طبق ذ  . التفاوض، ثم التفاوض  

وقـد تعطلـت هـذه      . بعد أن اعترف بفشل المفاوضات مع إسرائيل، ووصف تلك المفاوضات بالعبثية          
المفاوضات في عهد بنيامين نتنياهو مرة بسبب رفضه اإلقرار بأن المفاوضات ستجري حول األراضـي               

لت مرة أخرى بسبب رفض نتنياهو وقف االستيطان حتى ولـو لثالثـة             ثم تعط . 1967التي احتلت عام    
وكان مبرر مثل هذا الموقف المصر على التفاوض، أن الرئاسة األميركية كانت دائما تقول بوقف               . أشهر

، إلى أن أعلن الرئيس األميركي إرضاء لنتنياهو ما يفيـد عكـس             1967االستيطان، وتتحدث عن حدود     
رئيس عباس يصر على منهج التفاوض، وهو مستعد حتى إللغاء مسعاه باتجاه األمم             ومع ذلك فإن ال   . ذلك

مع تبادل األراضـي   (1967حدود » أساس«المتحدة، إذا ما وافق نتنياهو على العودة إلى التفاوض على           
  ).طبعا
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ت إنه لكي ينجح التفاوض فال بد من أن تكـون العالقـا           : إصرار الرئيس عباس على منطق يقول     : ثالثا
وقد دخلت هذه النظرية حيز التطبيـق  . جيدة مع حكومة إسرائيل ومع حكومة الواليات المتحدة األميركية     

الـذي  ) كيث دايتـون  (من خالل ثالثة جنراالت أميركيين توافدوا على إسرائيل، وكان أشهرهم الجنرال            
ت في عهـد الثـورة،      وضع نظرية التعاون األمني، وأشرف على حل أجهزة األمن الفلسطينية التي تشكل           

وزود دايتون  . وأشرف على بناء أجهزة أمنية جديدة تتعاون مع األمن اإلسرائيلي وتتبادل معه المعلومات            
إن الكفاح المسلح خرب إنشاء الدولة الفلسطينية، وفرض األمن         : تقول) عقيدة أمنية (هذه األجهزة بنظرية    

  .يمهد إلنشاء الدولة الفلسطينيةمن خالل حصر وجود السالح بيد السلطة فقط هو الذي س
وهي أمـوال أصـبح     . ربطت السلطة الفلسطينية مصيرها المالي بأموال الدول األوروبية المانحة        : رابعا

). أيام عبـاس  (وفي رئاسة الوزراء    ) أيام عرفات (تقديمها مشروطا بوجود سالم فياض في وزارة المالية         
ء كان متمثال بفصائل تتبنـى المقاومـة أو بهيئـات أو            ، سوا )اإلرهاب(وشرط تقديمها أن ال تذهب إلى       

وأموال هذه الدول هي الحجة األقوى التي يستند إليها الـرئيس           . جمعيات تقدم األموال إلى أسر الشهداء     
ويجري طرح هذه   . عباس في إصراره على تولي سالم فياض رئاسة الحكومة المقبلة، حكومة المصالحة           

مسائل السياسية التي أشرنا إليها، ومن دون أي بحث في إمكانية تغييـر             المسألة من دون أي بحث في ال      
  .تطبيقاتها على األرض

وستتعطل أكثر عند البحث في المسائل السياسية النضالية، إال         . لكل هذا تتعطل المصالحة الفلسطينية اآلن     
وهذا .. دالها بسياسة جديدة  إذا ذهب الجميع إلى البديهية التي تقول إنه عند فشل سياسة ما فال بد من استب               

  .ما لم يحدث حتى اآلن
  27/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "المقدس شاليط"ساركوزي و .72

  عبد الباري عطوان
ان يبعث الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي برسالة الى الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شاليط يعـرب               

ي يحمل جنسيتها لن تتخلى عنه، فهذه خطوة انسانية ال          فيها عن تضامنه معه، ويؤكد له فيها ان فرنسا الت         
يمكن التقليل من اهميتها، ولكن من حقنا ان نناقشها من جميع جوانبها، لنكشف حجم النفـاق واالنحيـاز                  

  .السافر الذي يمكن ان تعكسه ممارسات اسرائيل العدوانية في االراضي العربية المحتلة
 يكن انسانا مدنيا تعرض للخطف على حين غرة، وانما هو جنـدي             بداية يجب االشارة الى ان شاليط لم      

في جيش احتالل ال يتورع عن قتل المدنيين االبرياء، وال نستغرب ان يكون شاليط نفسه قد شارك فـي                   
عمليات القتل هذه بدم بارد اسوة بزمالئه اآلخرين، وتنفيذا الوامر قيادته التي بعثت به الى كرم ابو سالم                  

  . مدينة رفحالمحتل قرب
الرئيس ساركوزي يؤكد في هذه الرسالة ايضا مدى حرصه على المواطنين الفرنسيين حتى لو كانوا من                
مزدوجي الجنسية، وهذا امر جميل ايضا، ولكن من حقنا ان نسأل، ونطلب الجواب ايضا، عما اذا كـان                  

ل جزائريـة او مغربيـة او       الرئيس الفرنسي قد بعث برسائل مماثلة الى المعتقلين الفرنسيين من اصـو           
تونسية او افريقية في سجن غوانتانامو مثال، او في سجون اوروبية وآسيوية، وهـؤالء فـي معظمهـم                  

  مدنيون؟
فلماذا فقط يتعاطف المستر ساركوزي مع الجندي االسرائيلي شاليط، ويؤكد انه لن يتخلى عنه، بينما لـم                 

يقة نفسها، خاصة ان اسرائيل تعتقل مواطناً فرنسياً        يظهر مثل هذا التعاطف مع اي فرنسي آخر، وبالطر        
من اصل فلسطيني ايضا ولم يتلق اي رسالة من رئيسه الفرنسي، هل هذا النـه عربـي مـسلم، والن                    
سجانيه ومعذبيه هم من االسرائيليين الذين هم فوق القانون الدولي، وكل القوانين الـسماوية والوضـعية                

  مهما اقترفوا من جرائم وارهاب؟
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ال نريد ان نذّكر الرئيس ساركوزي باكثر من عشرة آالف اسير فلسطيني يقبعون في سجون االحـتالل                 
االسرائيلي وبينهم سيدات واطفال، وبعضهم يقبع خلف القضبان منذ اكثر من ثالثـين عامـا، والـبعض              

  .اآلخر لم يعرف غير السجن الذي ولد فيه عندما دخلت اليه امه المناضلة وهي حامل
' ''   

كنا نتمنى ان يظهر المستر ساركوزي هذه المشاعر االنسانية الفياضة والجياشة عندما كانت الطـائرات               
 بقنابـل الفوسـفور     2008عـام   ) ديسمبر(االسرائيلية تقصف االبرياء في قطاع غزة في كانون االول          

اصـحابها،   الف منزل فوق رؤوس      60 فلسطيني اعزل وتدمر     1400االبيض، لتحرق اجساد اكثر من      
  .وال نستبعد ان يكون شاليط هو احد المشاركين في هذا القصف

لم يذهب المستر ساركوزي في حينها الى مجلس االمن الدولي الستصدار قرار لفرض منطقـة حظـر                 
  جوي فوق قطاع غزة لمنع المذبحة االسرائيلية

الضاحية الجنوبيـة، فـي     ضد المدنيين الفلسطينيين، او منطقة حظر جوي أخرى فوق جنوب لبنان، او             
بيروت عندما قصفتها الطائرات االسرائيلية ألكثر من ثالثين يوماً، وارتكبت خاللها مجزرة بلـدة قانـا                

  .نفسها التي ارتكبت فيها مجزرتها االولى قبل ذلك بعشر سنوات
ع قواعد  انتهاكاً لجمي 'الرئيس ساركوزي يعتبر العزلة المفروضة على شاليط في سجنه منذ خمس سنوات             

ولكنه لم يقل من الذي اطال مدة هذه العزلة، اليست الحكومـات            ' القانون الدولي وابسط المبادئ االنسانية    
االسرائيلية المتعاقبة من حكومة شارون الى حكومة اولمرت وانتهاء بحكومة نتنياهو صديق سـاركوزي              

 االخيرة تحت حجج وذرائع متعـددة،       الحميم التي اخلّت اكثر من مرة باتفاقات لالفراج عنه في اللحظات          
  .وتصريحات والد شاليط تشهد على ذلك

ثم كيف يعتبر الرئيس ساركوزي عزلة جندي اسير تحت القضبان انتهاكاً للقانون الدولي، بينمـا عزلـة                 
هل هذه هي االنـسانية     .. مليوني فلسطيني في ظل حصار قاتل ظالم ألكثر من خمس سنوات ليس كذلك            

  ومبادئ الثورة الفرنسية العظيمة التي يفاخر بها ويتباهى؟وقيم العدالة 
' ' '  

شاليط ليس اسير درجة اولى ممتازة وأسرانا درجة سياحية، وال هو أقدس من الفرنسي العربي االصـل                 
صالح حموري المتهم بمحاولة اغتيال الحاخام اليميني العنصري المتطرف عوفاديا يوسف الذي اعتبـر              

حقها، وتمنى وباء يفني العرب الفلسطينيين جميعاً، ويمثل حزبـه بالعديـد مـن              العرب حشرات يجب س   
االسرائيلي، ويشارك في حكومة نتنياهو التي تعرقل كل اتفاقات االفراج          ) البرلمان(المقاعد في الكنيست    

  .عن شاليط
ترعـاه بالـشكل    فاالنسانية الفرنسية هذه لم تعر هذا الشاب العربي اي اهتمام، ولم تسأل عنه حكومته و              

المطلوب اال قبل شهر عندما زار آالن جوبيه وزير الخارجية الفرنسي والديه للتغطية على زيارته السرة                
شاليط، وبعد ان قذف اهل قطاع غزة سلفه الوزيرة ميشال اليو ماري باالحذية والبـيض الفاسـد، بعـد                   

يني، وكـانوا، اي سـكان القطـاع    زيارتها لوالدي شاليط، وتجاهلها ألكثر من عشرة آالف اسير فلـسط        
  .المحاصرون، محقين في ذلك تماماً

مللنا من هذه االزدواجية واالنحياز السافر لساركوزي وحكومته لجرائم دولة          .. مللنا من هذا النفاق السافر    
هذه حتى تظهر الوجوه على     ' االنسانية الكاذبة 'العدوان واالرهاب االسرائيلية وحان الوقت لتمزيق اقنعة        

  .حقيقتها
  27/6/2011، القدس العربي، لندن
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  أيلول الفلسطيني قد ال يأتي  .73
  عكيفا الدار

فيما تهيج اليونان، ويتعثر االقتصاد الفرنسي وتعصف الحلبة السياسية في فرنسا، يـدخل قـادة االتحـاد         
رجيـة  وقد زارت وزيـرة خا    . األوروبي رأسهم في سرير المريض الذي هو النزاع العربي اإلسرائيلي         

االتحاد، كاترين أشتون ورئيس البرلمان األوروبي، يجي بوجاك في نهاية األسبوع الفائت، واحـدا تلـو                
اآلخر، ديواني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعـاد االثنـان               

  .إلى بروكسيل حائرين ومربكين كما وصال
و بأنه على استعداد لسماع أفكار جديـدة، وكيـف تفـسر األصـوات              فماذا يستتر خلف تلميحات نتنياه    

المسموعة، القائلة بأن عباس يبحث عن سلم ينزل عليه عن الشجرة المناوبة، وهذه المرة عـن شـجرة                  
كذلك، هل هناك ما هو فعلي في الرسـائل التـي تطلقهـا    . التصويت في األمم المتحدة في أيلول القريب  

باراك أوباما من لعب دور المنقذ لنتنياهو وأن القوة األعظم في العـالم ال              واشنطن حول ضجر الرئيس     
  .تتوق فعال للتصويت ضد االعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب ميكرونزيا وجزر مارشال

البريطانيـة،  » تلغراف«ومع عودتها من الشرق األوسط، وجدت أشتون على طاولتها خبرا من صحيفة             
ويزعم منتقدوها أن عيوب أشتون ـ  . ن انعدام مالءمتها لهذا المنصب الرفيعيكشف أمر وثيقة سرية، تبي

فضعفها يـسمح   .  هي سبب اختيار الدول الكبرى في االتحاد لها        -خبرة سياسية ضئيلة، وحذر مفرطال      
ويقـول  . للرئيس الفرنسي، نيكوالي ساركوزي، بأن يسقط عليها في يوم صاف مبادرة سـالم فرنـسية              

  .  قطرة أوربية27ها، بفضل هذه السمات، تجيد السير بين ال أنصار أشتون ان
وهي هيئة مهمتها اإلشراف    (وعشية سفرها إلى الشرق األوسط أرسلت أشتون ألعضاء الرباعية الدولية           

على الوضع في الشرق األوسط، وتتكون من الواليات المتحدة، روسـيا، االتحـاد األوروبـي واألمـم                 
، مع تبادل   1967ها تبني صيغة أوباما بشأن اتخاذ خطوط الرابع من حزيران           رسالة اقترحت في  ) المتحدة

وكتبت أن الوضع يستدعي التقـدم الـسريع    . أراض، خط انطالق للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين      
  .ومنذ ذلك الحين وهي تركز على الموضوع. نحو حل النزاع
  صعب ومضني

الرسالة التي أرسلتها ألعضاء    «ي مقر االتحاد في بروكسيل ان       قالت لي أشتون يوم الثالثاء في مكتبها ف       
الرباعية تجسد عمال هائال بذلناه في محاولة توحيد الرباعية حول ما يسمح لنا بإقناع الطرفين أن هنـاك                  

ويبذل االتحاد األوروبي جهدا كبيرا لتحريك المفاوضات قبـل         . دعما كافيا للعودة إلى طاولة المفاوضات     
فهي الجهـة   . لمزمع في األمم المتحدة في أيلول، ولكني أؤمن أن المفتاح موجود بيد الرباعية            التصويت ا 

  .التي يمكنها أن تطمئن الجانبين
. وأنا أؤمن أن العامل األساس في النزاع ليس فقط فهم أسباب أهمية القضايا الجوهرية للطرف الثـاني                «

ازفون ويدخلون المفاوضات، وأن األسرة الدولية      ما ليس أقل أهمية في نظري هو أن يشعروا بأنهم سيج          
لذلك من األهمية بمكان أن نجد اإلطار الصائب الذي يسمح لهم بالشروع في التحـاور               . تقف إلى جانبهم  

  . »مع بعضهما
  هل تؤمنين حقا أن التفاوض بين نتنياهو وعباس سيقود إلى اتفاق نهائي؟ ÷ 
ال ريـب عنـدي أن      . ولكن أين سيصالن، األمر يتعلق بهمـا      . أوال ينبغي إعادتهما إلى المفاوضات    «ـ  

ولكن من أجل   . كل طرف يريد أن يحقق لجمهوره الصفقة األفضل       . المفاوضات ستكون صعبة ومضنية   
  .»التوصل إلى صفقة، ينبغي أن تأخذ في الحسبان مواقف اآلخر

  وهل بوسع حكومة نتنياهو مواصلة توسيع المستوطنات في الوقت نفسه؟÷ 
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وأنا أفهم سبب صعوبة البناء فـي       . موقفنا هو أن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي         «ـ  
المستوطنات على الفلسطينيين، لكن الطريق الصائب لحل المـشكلة هـي المفاوضـات علـى مـصير                 

  . »المناطق
 تقبلين الفيتو   هل. حماس تلمع عندكم في قائمة المنظمات اإلرهابية وهي ترفض تبني شروط الرباعية           ÷ 

  الذي وضعه نتنياهو على العملية السياسية إذا أنشأ الفلسطينيون حكومة وحدة؟
ولكن عباس أوضح أنه الرئيس وأن المفاوضات سـتجري بإشـرافه           . موقفنا لم يتغير  . هذا صحيح «ـ  

ـ             . وتحت صالحيته  ام وهو يشدد على أن حكومة الوحدة ستتشكل من تكنوقراط مستقلين يهتمون أساسا بع
وبنـاء  . وفي حواراتي معه أخذت االنطباع بأنه عازم على بذل كل جهد لتوحيد الـصفوف             . االنتخابات

  .»عليه فإن مباركتنا التفاقية المصالحة صيغت بشكل حذر
بغض النظر فإن األهم هو االنتخـابات في المــناطق وكذلك مواصــلة العـمل الهام الذي يؤديه              «و

وأنا آمـل جـدا أن نـتمكن مـن          .  في بناء المؤسســات في الــضفة     رئيس الحكومة، سالم فياض،   
) 2012والمتوقعة في نيسان    (اإلشــارة إلى تقــدم في العملية السياسية قبيل االنتخابات في المناطق           

وأن يتمــكن عباس من أن يعرض لجمهوره أن دولتهم، التي تعيش إلى جانب إسرائيل آمنة، باتت في                 
  . »متناول اليد

هل هناك فرصة لتوحيد    . يبدو أن دول االتحاد غير متوافقة على التصويت في أيلول في األمم المتحدة            ÷ 
  الموقف؟

ثانيـا، ال أعـرف صـيغة       . أوال، لست واثقة أن يتم التصويت على االعــتراف بدولة فلسطينية         «ـ  
 بقـدر حاسـم     وموقـف األسرة الدولية عمما واالتــحاد األوربي خصوصا، يـرتبط        . مشروع القرار 

وبالتأكيد هناك احتمال أن تعرض على األمم المتحدة صيغة ال يـصعب عليهـا              . بجوهر مشروع القرار  
  . »التصويت إلى جانبها

لكنك اجتمعت مع نتنياهو، هل لديك انطبـاع        . تحدثت عن انطباعات إيجابية من تمسك عباس بالتسوية       ÷ 
  بأنه هو اآلخر ملتزم بذلك؟

ياهو يفهم، أنه لمصلحة مستقبل وأمن إسرائيل عليه التوصل إلـى تـسوية مـع               انطباعي هو أن نتن   «ـ  
وقد شددت أمامه بقدر استطاعتي، على أنه في ضـوء          . والسؤال هو كيف نصل إلى هناك     . الفلسطينيين

وأنا أفهم أن   . التغيرات المثيرة في المنطقة والمناخ العام في المحيط، من الحيوي جدا التحرك لألمام اآلن             
ومته مستقرة جدا والتاريخ يعلمنا أنه إذا امتلك الـزعيم حكومـة مـستقرة، يمكــنه أن ينتـــهج       حك

وال أقول ذلك ألنني أؤمن بأن حل النزاع مسألة شجاعة، وإنما ألنـه             . ســياسة شجاعة يتطلبها الواقع   
  .ملزم بقيادة شعب، يحوي أيضا من ال يؤيدون طريقه

هذه لحظة إخراج هذا النــزاع من جـدول  .  لحظة فعل شيء ماومن ناحية أمن إسرائيل، هذه هي «ـ  
هذا ما ينبغي فعله من أجـل التفـرغ         . أعمال االنتخابات التي ستجري في الدول المحيطة بإسرائيــل       

. لتطوير االقتــصاد في بالدك وتطوير مكانتك االقتصادية في االتحاد األوروبي وفي أمـاكن أخـرى              
ريق حتى ال يبقى يستنزف مواردكم وألنه ينبغي ضـمان مـستقبل أوالدكـم              ينبغي إزالة النزاع عن الط    

وقد شرفني دائما باإلصـغاء     . لقد شددت على كل ذلك أمام نتنياهو      . وأحفادكم في الحي الذي يعيشون فيه     
  .»وفي األسابيع القريبة، في لقاءات مع ممثلي الرباعية، سنواصل تشجيعه الختيار هذا النهج. لكالمي

  24/6/2011هآرتس 
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