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  جهود المصالحة وصلت إلى طريق مسدود : الزهار .1

 محمود الزهار، ان ما تتناقله .دأكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس :  جمال جمال-غزة 
وسائل اإلعالم عن وصول جهود المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسدود أمر صحيح، وهو تجسيد 

نحن اتفقنا على : "الدستور"وقال الزهار خالل لقاء خاص مع . حقيقي للواقع السياسي الفلسطيني الحالي
التوقيع عليها ألننا أردنا أن نحصلها، ومنها موضوع منظمة التحرير والحكومة مواضيع وتعطل 

والمجلس التشريعي وقضية اللجنة األمنية العليا بحيث يتم التوافق عليها وعندما وافقت فتح على أن تتم 
  .بالتوافق وقعنا على الورقة وتمت المصالحة الفلسطينية

، الفتا »بدأت حركة فتح بممارسة عكسها على أرض الواقعبعد توقيعنا على هذه المصالحة «وأضاف 
لم «وأضاف . إلى أن فرز اسم معين ورهن المصالحة فيه ال يعتبر أمراً مشجعاً على ما تم االتفاق عليه

نتفق على أن يتم تعطيل المجلس التشريعي لتصبح الحكومة حكومة محمود عباس ألن الحكومة هي 
ان ما تم االتفاق عليه يتم خرقه اآلن بواسطة فتح وهذا ما أدى إلى ما حكومة وفاق وطني، وبالتالي ف

  .»نحن فيه اآلن من جمود
أما عن اآلفاق العملية للمصالحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وإمكانية تشكيل حكومة توافق وطني مع 

الوحيدة لحركة فتح ال إذا استمرت هذه السياسة وإذا استمرت هذه الخيارات «حركة فتح، قال الزهار 
أعتقد أنه سيتم تشكيل حكومة، ألن حكومة االتفاق يجب أن يتفق عليها جميع الفصائل الفلسطينية ليس 

  .»فقط فتح وحماس، إذا كانت العثرة األولى في موضوع رئاسة الوزراء فما بالك في بقية الوزراء
طبعا «، قال الزهار »الحة كما هوهل حركة حماس مع تنفيذ اتفاق المص«وفي معرض رده على سؤال 

نحن نلتزم ألن المسلمين عند شروطهم، نحن نلتزم بما اتفقنا عليه ولن نوافق على ما لم نتفق عليه، ألننا 
ونفى الزهار ما . »لو أردنا أن نوافق على ما تريده حركة فتح لوقعنا على المصالحة منذ أكثر من عامين

لحل الخالف في تركيا منذ عدة أيام بين الرئيس عباس ورئيس المكتب تناقلته وسائل اإلعالم عن محاولة 
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هذا ليس صحيحاً ألن الزيارة لم يكن هدفها المصالحة ولم «: السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقال
  .»تتطرق إلى أي خالف بين عباس ومشعل

ب األحداث في سوريا، وفيما يتعلق بحديث البعض عن أن حماس اندفعت إلى المصالحة الفلسطينية بسب
هذا كالم تدعيه حركة فتح ألنها «، مضيفا »شيئاال يعرف «أكد الزهار على أن من يدعي هذه اإلشاعات 

حركة فتح جاءت لما كنا نحن نطالب به، فهم جاءوا «وتابع . »اطلعت على الشجرة ثم نزلت إلى األسفل
اور وجاءوا إلى تشكيل لجنة االنتخابات المركزية لتشكيل لجنة أمنية بالتوافق بعد أن كانوا يريدوها بالتش

عندما جاءوا لما كنا نطالب به تم االتفاق وبالتالي ليس ألحداث سوريا أية . بالتوافق والى حكومة توافق
بالمناسبة األحداث التي تجري من حولنا هي من صالح حركة حماس، فما حدث «وأردف قائالً . »عالقة

 يقول أن حماس ذهبت للمصالحة بسبب تغير الظروف من حولها فان بمصر جاء لصالح حماس، ومن
  .»كالمه غير صحيح

وعن رأي الزهار في إمكانية مواصلة الرئيس عباس مراهنته على خيار المفاوضات وخشيته من 
من حشر نفسه في خيار واضح وواحد ال يستطيع أن «التهديدات األمريكية واإلسرائيلية، قال الزهار 

عباس ليس لديه خيار المقاومة، وبالتالي «وأضاف . »ان غادره فانه بالتأكيد سيغادره للبيتيغادره، و
أرى أنه يحاول أن . حشر نفسه في خيار المفاوضات، وخيار المفاوضات وصل إلى طريق مسدود

، وأعتقد أن أمريكا أجابت على هذا »ما يسمى باستحقاقات أيلول«يصنع قفزات سياسية مثل قفزة 
وع إجابات واضحة حيث هدد أوباما األمم المتحدة بقطع المساعدات األمريكية إذا صوتت لصالح الموض

  .، حسب قوله»مشروع إقامة دولة الفلسطينية حتى وان كان ذلك التوقيع في الهواء
وعن دور مصر التي رعت اتفاق المصالحة الفلسطينية من ضبط تراجع بعض األطراف، أشار الزهار 

عندما «: واختتم حديثه قائالً. ي وسيط وال يجب أن يكون دورها مع طرف دون اآلخرإلى أن مصر ه
تجلس مصر مع حماس تحاول أن تقنعها بتصور حركة فتح وفي تصوري أنها إذا جلست مع فتح تحاول 

  .»إقناعها بوجهة نظر حماس حتى يتم تقريب وجهات النظر، ولكن هذه الجهود حتى اآلن لم تنجح
  28/6/2011ان، الدستور، عم

  
   المصريين ان يقولوا كلمتهم اإلخوةونطالب..اتفاق المصالحة يراوح مكانه :الدويك .2

طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك القيادة المصرية  : وليد عوض-رام اهللا 
ع اشتراطات على تنفيذ االثنين بالتدخل النقاذ اتفاق المصالحة الفلسطينية ومنع جميع الفرقاء من وض

االثنين الى ان اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح ' القدس العربي'بنوده، مشيرا في حديث لـ
وحماس مطلع الشهر الماضي يراوح مكانه بسبب اصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ترشيح 

  .لهالدكتور سالم فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني رغم رفض حماس 
المصالحة باتت تراوح مكانها وذلك الن بنود المصالحة لم يتم ' 'القدس العربي'واضاف الدويك قائال لـ

، مشددا على ان 'احترامها، وبالذات الموضوعات التي اتفق فيها على ان تتم بالتوافق بين الطرفين
حة الى وضع المراوحة هي الذي حول المصال' االشتراطات هي التي تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة، وقال

االشتراطات التي يضعها البعض على تنفيذ بعض بنود االتفاق وبخاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة 
  .'التوافقية بحيث اصبح بعض الفرقاء يشترطون بدل ان يتوافقوا على تسمية رئيس الوزراء والوزراء

 ان يكون فالن واما فال فهذا الذي االشتراط على'واوضح الدويك بان وضع الشروط يعقد الوضع وقال 
  .'يعقد الوضع ويجعل المصالحة تراوح مكانها الى اآلن

واستبعد الدويك امكانية موافقة عباس على اقتراح ان يتولى هو شخصيا رئاسة حكومة التوافق وتعيين 
ين ستصر نائبين له بالضفة الغربية وقطاع غزة بسبب ان عباس يريد نائبه في الضفة سالم فياض في ح

  .حماس على ان يكون نائبه في غزة اسماعيل هنية االمر الذي سيرفضه
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وبشأن اصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ترشيح فياض لرئاسة حكومة التوافق الوطني خشية 
ماذا لو توفي سالم فياض؟ كيف سنقبل من العالم؟ 'من فرض حصار على الحكومة المنتظرة قال الدويك 

  .، مطالبا بعدم رهن الشعب الفلسطيني بشخص بعينه' الشعب الفلسطيني؟هل سيموت
اتفاق المصالحة يراوح مكانه والمطلوب حقيقة من المصريين ان ' 'القدس العربي'وتابع الدويك قائال لـ

يقولوا كلمتهم، فنحن ال نريد ان نبعد راعي االتفاق والمشرف على التوقيع عليه والمطلوب منه ايضا ان 
ن مشرفا على صدق وامانة تنفيذ هذا االتفاق، ومن ثم هو الطرف الوحيد الذي يستطيع ان يحمل يكو

  .'المسؤولية او حالة التراجع التي ال نتمنى ان تحدث على الساحة الفلسطينية للطرف المعرقل
  28/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
  فياض يحذر من الهجمة االستيطانية على القدس .3

تبر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض، خالل كلمته في مـؤتمر بيـت المقـدس                اع: رام اهللا 
اإلسالمي األول، والذي نظمته وزارة األوقاف والـشؤون الدينيـة، فـي مدينـة رام اهللا، أن الهجمـة                   
االستيطانية، وفي مدينة القدس بالذات، تظل هي األخطر، لما تنطوي عليه من طمس وتغييـر ممـنهج                 

عها العربي الفلسطيني، ولتحويل القدس ومحيطها إلى بيئة طاردة للوجـود الفلـسطيني، المـسيحي               لطاب
وقال األمر يتطلب منا جميعاً تجديد االهتمام       . واإلسالمي، فيها، ولعزلها بشكل تام عن محيطها الفلسطيني       

 أفـضل الطـرق     بالوقف اإلسالمي، وتركيز البحث والتفكير حول نظمه ومؤسساته وأحكامه بحثاً عـن           
  .لتطوير أعماله ومضاعفة االستفادة من مقدراته، والمحافظة عليها من المصادرة

  28/6/2011الدستور، عمان، 
  

  شرطة غزة تحمي قيادة فتح من االعتداء عليها من قبل نشطاء فتحاويين .4
ضهم أوضحت الشرطة الفلسطينية أنها تدخلت لحماية قيادة حركة فتح في قطاع غزة بعد تعر: غزة

  .لهجوم على أيدي الشبيبة الفتحاوية
إننا تلقينا اتصاالً هاتفًيا ": "قدس برس"وقال الرائد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة لوكالة 

من مكتب عبد اهللا أبو سمهدانة أبلغنا فيه أن منزله يتعرض للهجوم من قبل عناصر في الشبيبية 
  ". وتعاملت مع األمر بمهنية عاليةالفتحاوية، فتوجهت قوة إلى المكان

في المنزل وتأمينهم وتم " فتح"تم صد الهجوم الذي تعرض له منزل أبو سمهدانة، وحماية قيادة : "وأضاف
  ".تفريق الحشد الذي كان في المكان

لن يسمح بحال من األحوال عودة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة، وأنهم سيضربون بيد "أنه  وشدد على
، مشيًرا إلى أن تعاملهم مع أي قضية "يد كل من يحاول إعادة الفوضى تحت أي مسمى كانمن حد

سيكون تعامل مهني بحت، دون النظر إلى األبعاد التي تقع على خلفيتها هذه المشاكل، سواء كانت 
  .تنظيمية أو سياسية أو عائلية

 27/6/2011قدس برس، 
  

  و لبدة بجرائم اقتصادية وسياسية بمحاكمة أبيطالبأمين عام اللجان الشعبية  .5
طالب أمين عام اللجان الشعبية وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، بالتحقيق مع : الضفة المحتلة

وقال  .بما سّماها جرائم اقتصادية وسياسية وزير اقتصاد حكومة فياض بالضفة المحتلة حسن أبو لبدة
 رفع الحصانة عن الوزير أبو لبدة بأسرع وقت، للتحقيق إنه يجب"الشيوخي في بيان صحفي له اليوم، 

معه في التهم التي نسبها له في ملفات مخالفة للقوانين وقضايا وتجاوزات واستثناءات غير قانونية تشرع 
  .االستيطان، وفي قضية الطلب من االحتالل استمالك قطعة أرض في جنين
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كجرائم اقتصادية يرقى جزء منها إلى حد الجرائم وأضاف أن هذه القضايا يجب أن يتم التحقيق فيها 
  .السياسية

وشدد الشيوخي على امتالكه الوثائق الالزمة في هذه التهم، التي يجب عدم التأخير في التحقيق فيها، 
  ".في الضغط علينا إلسكاتنا"وترك الوزير يستغل صالحياته كوزير إلخفاء معالم هذه الجرائم و

ض لضغوط كبيرة بوسائل وأشكال مختلفة من أبو لبدة وممن يتناغمون معه وأوضح الشيوخي أنه يتعر
من أصحاب المصالح واالمتيازات واألجندات، والذين يتناغمون معه في تشريع االستيطان والطلب من 

  .االحتالل استمالك قطعة أرض في جنين واالستقواء باالحتالل ضد أصحاب هذه األرض
  27/6/2011موقع أجناد اإلخباري، 

  
   االستيطانوقف بدولتنا و"إسرائيل" فباعتراإال  ..ال رجعة عن التوجه لألمم المتحدة :شعث .6

نبيل شعث،  .قال مفوض العالقات الخارجية في اللجنة المركزية لحركة فتح، د         :  منتصر حمدان  –رام اهللا   
حو االمـم المتحـدة هـي       امس، ان الطريقة الوحيدة التي يمكن تدفع باتجاه تأجيل تحركاتنا الدبلوماسية ن           

  .1967االعالن االسرائيلي عن وقف االستيطان الكامل واالعتراف بحدود الـ 
لن نقبل بأقل من اعالن اسرائيل الكامل عن وقف جميع اشكال االستيطان بما في ذلـك                «واضاف شعث   

 .»طينية كحـدود للدولـة الفلـس      1967واالعتراف باالراضي المحتلة عام     » النمو الطبيعي «ما يسمونه   
اذا ما توفر ذلك يمكن ان ننظر في تأجيل خطواتنا نحو االمم المتحدة وانا أقول التأجيل وليس                 «واضاف  

االلغاء الننا سنكون مجبرين للتوجه الى االمم المتحدة للحصول على االعتراف الدولي الرسمي بالدولـة               
لواليات المتحدة االميركية على    وكشف شعث عن أن اسرائيل تشن حملة مدعومة من قبل ا           .»الفلسطينية

الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية من اجل ضمان امتناعها عن التصويت لصالح االعتراف بـدولتنا               
، موضحا ان هذه الحملة االسرائيلية تشتمل على تهديدات ومحـاوالت           »الفلسطينية في الجمعية العمومية   

  .متعددة لثني تلك الدول عن دعمنا في موقفنا
  28/6/2011لحياة الجديدة، رام اهللا، ا

  
   رفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء االحتالل"اسرائيل"على : عشراوي .7

حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافـة واالعـالم فـي منظمـة               .  أدانت د  :رام اهللا 
  . ي تشارك في أسطول الحريةالتحرير، التهديدات االسرائيلية الموجهة الى وسائل االعالم الدولية الت

انها ليست المرة األولى التي تسعى اسرائيل فيها الى اخفاء الحقائق والجـرائم الالانـسانية               « : وأضافت
لحصارها غير المشروع على قطاع غزة، وان رفضها النهاء احتاللها العسكري عن األرض الفلسطينية              

  .»هو السبب الوحيد في عزلتها على الساحة الدولية
اذا كانت اسرائيل ال تريد أن ترى أساطيل حرية بعد اليوم، فينبغي عليها أن ترفـع حـصارها                  « وقالت  

، القامـة الدولـة     1967غير القانوني عن قطاع غزة، وانهاء احتاللها عن األرض الفلـسطينية عـام              
ى التراجع عـن    ودعت عشراوي الحكومة االسرائيلية ال     .»الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية    

تهديداتها، وحثت الصحفيين عدم التهّيب من التحذيرات االسرائيلية، واالصرار على حقهم فـي حريـة               
  .الصحافة

  28/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  عبداهللا عبداهللا يؤكد أن دار الفتوى اللبنانية األقدر على رعاية الالجئين موقتاً .8
الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية انية  اللبناستقبل مفتي الجمهورية

السفير عبداهللا عبداهللا، يرافقه القنصل محمود األسدي، ومدير شؤون المخيمات في الممثلية سليم أبو 
  .خضرا

مازن شخصيا لموقف نقلنا الى المفتي قباني تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس أبو : "وقال عبداهللا بعد اللقاء
دار الفتوى اللبنانية وأطلعناه على األوضاع الفلسطينية الحالية، وأجواء المصالحة وإصرارنا على 

ووضعناه أيضا في صورة . إنجاحها ليكون الصف الفلسطيني موحداً بوجه مخططات الخصوم وتحدياتهم
ة واالجتماعية، والمساكن، ليبقى حاجات القدس تحديدا من ضرورة دعمها في الخدمات الصحية والتعليمي

أهل القدس صامدين في مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين المستقبلية، ويكونوا قادرين على إفشال 
  ".كل مخططات العدو التي تحاول تهويد هذه المقدسة وطمس معالمها

نطباع المؤكد أن لمسنا من مفتي الجمهورية كل دعم ورعاية واستعداد للمساندة، وخرجنا باال: "أضاف
دار الفتوى وسماحة المفتي أقدر الناس على رعاية الفلسطينيين الالجئين موقتا في هذا البلد، وكذلك على 

  ".دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وحتى على الساحات الدولية
  28/6/2011المستقبل، بيروت، 

  
  المقبلة الحكومة أبو مرزوق ينفي التوافق على تسمية محمد مصطفى لرئاسة .9

نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح خاص لوكالة : دمشق
صفا أن تكون حركته توافقت مع حركة فتح على تولي رئيس صندوق االستثمار محمد مصطفى رئاسة 

  .الحكومة الفلسطينية المقبلة
تح وحماس اتفقتا على مصطفى رئيسا للحكومة ونقلت وسائل إعالم محلية عن مصادر فلسطينية أن ف

المقبلة، وأن رئيس وفد فتح للمصالحة عزام األحمد سيتوجه لسوريا غدا للقاء رئيس المكتب السياسي 
  .لحماس خالد مشعل، وأبو مرزوق، للتباحث في هذا االتفاق

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

  قلق فلسطيني من مماطلة وتسويف عباس و.. زال مستمرة ال تاتصاالت المصالحة: حمدان .10
أكد مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان، أن االتصاالت بين حركتي فتح : بيروت

وحماس بشأن إتمام تنفيذ اتفاق المصالحة لم تنقطع، نافًيا وجود موعد جديد للقاء عباس ـ مشعل للتوافق 
  .فات ذات الصلة بالمصالحةبشأن الحكومة وباقي المل

وكشف حمدان النقاب، في تصريحات صحفية، عن قلق بدأ ينتاب الشارع الفلسطيني من تأجيل تنفيذ 
االتصاالت بيننا وبين فتح ال تزال مستمرة، لكن حتى اآلن ال يوجد موعد جديد : "اتفاق المصالحة، وقال

تأجيل ناجم عن انشغال الرئيس محمود عباس للقاء، وحسب ما تم إبالغنا به اإلخوة في فتح، فإن ال
ووجود ارتباطات مسبقة لديه، ونحن علينا أن نتعامل مع هذا األمر كما هو، لكن مع ذلك هناك شعور 
بالقلق لدى الشارع الفلسطيني من أن محمود عباس يحاول المماطلة والتسويف في المصالحة، وهذا القلق 

  ". هي بعقد اللقاءيحتاج إلى إجابات، واإلجابة الوحيدة
، وقال "ترشيح غير وطني"ووصف حمدان اإلصرار على ترشيح سالم فياض لرئاسة الحكومة بأنه 

محاولة القول إن العقدة األساسية في المصالحة تكمن في ترشيح سالم فياض رئيًسا للوزراء غير دقيق، "
لة تم استبعاد سالم فياض من قائمة ذلك أنه عندما تم النقاش في مسألة المرشحين لرئاسة الحكومة المقب

هل أن : المرشحين بالتوافق بين فتح وحماس، واإلصرار عليه اليوم يثير جملة من التساؤالت، أهمها
الشعب الفلسطيني بكفاءاته المتعددة والمتنوعة فشل في إيجاد بديل لسالم فياض، وهذه مسألة تثير الشك 
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ي ـ إسرائيلي، وأي ترشيح غير وطني لن يكون له أي والريبة من أن سالم فياض هو ترشيح أمريك
  ".دور

  27/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ال توجد ترتيبات لعقد لقاء جديد بين عباس ومشعل: الحيةخليل  .11
وجود أّية معلومات جديدة عن ترتيب لقاء جديد بين "نفى خليل الحية، القيادي في حركة حماس : غزة

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة المصرية الرئيس محمود عباس 
ليس من المناسب : "، رافضاً التسّرع في الحكم على توقف أو تعطل قطار المصالحة، وقال"القاهرة

  ".التسّرع واالستعجال لنحكم على قطار المصالحة بالتوقف أو التعطل أو الدخول في ثالجة
أن تكون هناك ترتيبات جديدة للقاءات نستأنف فيها حواراتنا المشتركة لتطبيق البد "وشدد الحية على أنه 

أن ملفات "مشيراً إلى " المصالحة، ألن المصالحة خيار فلسطيني وطني ال بديل عنه وال تراجع عنه
  " .المصالحة متعددة وكل ملف فيه من الصعوبات والتفاصيل ما يحتاج لجهد لتطبيقه

، "ق الرئيس عباس أن يبقى متمسكاً بشخص دون آخر لترأس الحكومة القادمةليس من ح" واعتبر أنه
وجود تعثر في "مشيراً إلى " ليس من حق أحد أن يفرض أحداً على الحكومة أو أن يضع أجندته: "وقال

نحن وقعنا على اتفاق المصالحة الذي ينص على أن : "وقال" التوصل إلى اتفاق حول رئيس الوزراء
  ".الوزراء والوزراء يتم بالتوافقاختيار رئيس 

جاء في إطار االستفسار "إنه : وعن التحرك التركي األخير تجاه موضوع المصالحة، قال الحية
  ".والنصيحة حول موضوع المصالحة بالمضي قدماً نحو تطبيقها

 إلى تحقيقه ونفى الحية وجود ارتباط بين اتفاق المصالحة واستحقاق أيلول الذي تسعى القيادة الفلسطينية
وطنية والتمسك بالوفاق االلتفاف حول الخيارات ال"داعياً إلى" السراب ولن يحقق شيئاً"والذي وصفه بـ

  ". الوطني
   28/6/2011األيام، رام اهللا، 

  
  أهال بعباس في غزة بعد تشكيل الحكومة وليس قبل ذلك: أبو زهري .12

مطلوب فلسطينًيا اآلن هو تنفيذ اتفاق أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن ال: غزة
المصالحة، وليس قيام رئيس السلطة محمود عباس بزيارة إلى قطاع غزة، وشدد على أهمية االلتزام 

  .ببنود اتفاق القاهرة بدل نقل النقاش إلى زيارة عباس لغزة
ستكون زيارة محمود عباس إلى قطاع غزة ": "قدس برس"وقال أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ 

بعد تشكيل الحكومة وليس قبل ذلك، وهذا أمر متفق عليه، فالذي ينتظره شعبنا هو تنفيذ اتفاق المصالحة 
وإذا أراد عباس أن يعجل بزيارة غزة عليه أن يتوقف عن تجاوز بنود . وليس زيارات شكلية إلى غزة

 ال يسمح لعباس بأن اتفاق المصالحة ومحاولة فرض سالم فياض المرفوض وطنيا، عدا عن االتفاق
  ".يفرض ما يريد

نحن نعتبر اشتراطات عباس التي أدت إلى تعثر جهود المصالحة تحمله المسؤولية الوطنية : "وأضاف
أمام الشعب الفلسطيني عن تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة اآلن، كما أن ذلك يسيء للجهود المصرية 

تقدير هذا الجهد يحتاج إلى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق الكريمة التي توجت بتوقيع المصالحة في القاهرة و
  ".المصالحة بحذافيره، مع تأكيدنا في حماس التزامنا الكامل بتنفيذ اتفاق المصالحة

 27/6/2011قدس برس، 
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  األحمد يلتقي قادة حماس ببيروت في محاولة لدفع عجلة المصالحة .13
تقب بين رئيس وفد حركة فتح، عزام األحمد، وقياديين سيعقد في بيروت لقاء مر: كفاح زبون - رام اهللا

من حماس، سيفتح باب الحوار مجددا بين الحركتين، بعد اتصاالت تمت في اليومين الماضيين لترتيب 
وقال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفد المصالحة،  .مثل هذا اللقاء

تمت اتصاالت واتفقنا على ": ، وأضاف"ن، وقد يلتقي بحماسعزام في بيروت اآل": "الشرق األوسط"لـ
  ."مثل هذا اللقاء

  28/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "الشعبية"لـ ناشطا في خاليا سرية 20االحتالل يعتقل  .14
 أمس كشف خاليا عسكرية سرية اإلسرائيلية األمنية االحتالل أجهزة أعلنت:  ا ف ب-القدس المحتلة 
 من أكثرة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة واعتقال عدة تابعة للجبه

كانوا يخططون ألسر جندي "عشرين ناشطا متهمين بانتمائهم للبنية التحتية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
  .  والقيام بعمليات ضد اسرائيلإسرائيلي

  28/6/2011الدستور، عمان، 
  

  حماس األسرى  دةاالحتالل يعزل قا .15
 على األقل من 7 أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية عزلت اإلسرائيليةذكرت وسائل اإلعالم : االتحاد

كبار قادة حركة حماس األسرى رهن الحبس في زنازين انفرادية منذ أمس األول، تنفيذاً ألمر رئيس 
األسرى الفلسطينيين حتى إطالق سراح الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض عقوبات مشددة على 

  . الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط
  28/6/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  أسرى حماس هم من رفضوا اقتراح الوسيط األلماني: "يديعوت" .16

ادعت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قادة أسرى حركة حماس في السجون اإلسرائيلية : الناصرة
من رفضوا عرض الوسيط األلماني بشأن صفقة التبادل التي يتم بموجبها إطالق سراح مئات األسرى هم 

الفلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة منذ خمس سنوات، جلعاد 
  .شاليط

ي قطاع غزة ودمشق ، أن قيادة حركة حماس ف)27/6 (االثنينواّدعت الصحيفة، في عددها الصادر 
كانت قد وافقت على مقترح الوسيط األلماني إلتمام الصفقة، إال أن قيادة أسرى الحركة في السجون 
اإلسرائيلية رفضت المصادقة على الصيغة النهائية للصفقة ورفضت العرض بمجمله، مؤكدة أن األسرى 

 كافة األسرى الواردة أسمائهم في يفضلون البقاء في السجون لسنوات طويلة أخرى في سبيل اإلفراج عن
  .في بادئ عملية التفاوض" حماس"القائمة األصلية التي قدمتها 

وأضافت الصحيفة، أن قيادة األسرى توجهت إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
بري أحمد الجع" حماس"بطلب نقل المسؤولية عن ملف التفاوض في الصفقة إلى القيادي العسكري في 

الذي أوعز لممثل الحركة في المعتقالت اإلسرائيلية، يحيى السنوار بتعطيل الصفقة، على حد ادعاء 
  .الصحيفة

 27/6/2011قدس برس، 
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  "صهيوني بامتياز"بيان المنظمات الحقوقية في ذكرى شاليط ": القسام" .17
، البيان الصادر عن "اسحم"، الذراع العسكري لحركة "كتائب الشهيد عز الدين القسام"اعتبرت : غزة

يشكل انحياًزا كامال "مؤسسات حقوقية في الذكرى الخامسة ألسر شاليط وتطالب باإلفراج عنه، بأنه 
بيان صهيوني بامتياز ويتجاهل معاناة آالف األسرى الذين تستهدف عملية "، مشددة على أنه "لالحتالل

  ".أسر شاليط إطالق سراحهم
إن مشاركة جهة حقوقية ": "القسام"م الكتائب في تصريح نشره موقع الناطق باس" أبو عبيدة"وقال 

فلسطينية في هذا البيان هي مشاركة مشبوهة وغير وطنية وال أخالقية، وطعن في صورة هذه المؤسسة 
إن هذه "وأضاف ".أمام شعبها الذي يجمع على قضية صفقة التبادل كما ال يجمع على أي قضية أخرى

وغيرها، ينبغي أن توجه باالتجاه الصحيح ... والمعاناة...  مثل الالإنسانيةالمصطلحات والعبارات
  ".وتوظف للوقوف بجانب أسرى شعبنا الذين يموتون كل يوم ألف مرة في سجون البغي الصهيونية

، الجناح العسكري للجان المقاومة، أن موقف المركز "ألوية الناصر صالح الدين"من جانبها؛ أكدت 
  ".ى وطعن في وسيلة تحريرهم الوحيدةخيانة لألسر"

نسخةً عنه، إن " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال الناطق باسم اللجان أبو مجاهد في تصريح صحفي تلقى 
التعرض باإلساءة للمقاومة عبر وصف أسرها للجندي شاليط باألمر غير اإلنساني يشكل سابقة خطيرة "

في دعم تلك المؤسسات والذي ينحرف بها إلى أجندة غير تكشف عن مدى تغلغل وتأثير المال الغربي 
المركز الفلسطيني وقع في جريمتين أولها التطبيع والمشاركة في بيان موقف "ولفت إلى أن  ".فلسطينية

مع جمعيات صهيونية والجريمة الكبرى هو التخلي عن مناصرة األسرى عبر الطعن في وسيلة 
  ".جنودتحريرهم الوحيدة وهي عمليات أسر ال

  27/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تطالب برحيل مدير الصليب األحمر في غزةالفصائل الفلسطينية .18
تصريحات مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر في  استنكرت الفصائل الفلسطينية،:  خالد كريزم- غزة

مقاومة الفلسطينية منذ خمس حول الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير لدى ال" أيف داكور"جنيف 
  . سنوات

لمسئولي الصليب " احتجاج"وسلمت الفصائل الفلسطينية على هامش اعتصام جماهيري حاشد ، مذكرة 
أسير ) 7000(، متجاهالً قضية "شاليط"، التي تناول فيها "داكور" األحمر في غزة، استنكاراً لتصريحات 
  . فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي

إن إطالق سراح شاليط مرهون باالستجابة : "إسماعيل رضوان .ل القيادي في حركة حماس دوقا
، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية لن تقدم أي تنازل، وأن رئيس "اإلسرائيلية بشكل كامل لمطالب اآلسرين

  . المقاومةالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يفلح باستخدام العقوبات ضد األسرى للضغط على 
، وانحيازه الكامل لشاليط على حساب األسرى الفلسطينيين، مطالباً برحيله " داكور"واستنكر تصريحات 

  ". حتى يتماشى مع الحرية وحقوق اإلنسان"أو تغييره
إن العدوان : محمد الهندي.من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، د

وشدد الهندي على  ". اه الفلسطينيين يهدف إلى كسر إرادته سواء قبل أسر شاليط أو بعدهاإلسرائيلي تج
، مشيراً إلى السعي لإلفراج عنهم، وكسر "الحرب مع األسرى ضد االحتالل"أن الفلسطينيين سيخوضون 

  . إرادة العدو
  27/6/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  "مركزية فتح"في  لعضو أخالقيةفضيحة  .19
ر موقع إلكتروني فلسطيني أن فضيحة جنسية هزت مدينة رام اهللا في األيام األخيرة لعضو في اللجنة ذك

وبحسب ما ذكر موقع  . عاًما16المركزية لحركة فتح بتهمة عالقته الجنسية مع فتاة تبلغ من العمر 
ية لعضو اللجنة اإلخباري، فإن مصادر مطلعة أكدت أن القضية تتعلق بعالقة جنسية غير شرع" أجناد"

بفتاة صغيرة السن، وإن قيادة السلطة تحاول ) ش. ح(ورئيس هيئة الشئون المدنية " فتح"المركزية لحركة 
أن بعض المصادر رجحت أن تيار محمد دحالن هو الذي " أجناد"وأضاف . اآلن التكتم على الموضوع

حسابات، إثر عملية فصل دحالن يقف خلف تسريب هذه القصة بحق المذكور، وذلك على خلفية تصفية ال
  . من قبل مركزية فتح

  27/6/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   وتخزين الصواريخطهي احتجاز شاليوالمشكلة األساسية ..غزة أزمة إنسانيةبليس : باراك .20
استفزاز ال «الذي يرأسه،  أن القافلة » حزب االستقالل«اعتبر وزير الدفاع إيهود باراك في اجتماع لـ

ليس في غزة أزمة إنسانية من أي نوع، وأن المشكلة األساسية في غزة هي استمرار «وأنه » اجة لهح
وطالب باراك المتضامنين . »احتجاز جلعاد شاليت وتخزين المزيد من الصواريخ التي تهدد دولة إسرائيل

على المشاركين «إسرائيل، وهدد بأن المسؤولية عما سيحدث تقع » استفزاز«ومن يقف خلفهم بالكف عن 
  . »في القافلة ومنظميها

  28/6/2011، السفير، بيروت
  

   قد تؤدي الى نشوب حربسبتمبر/ في أيلولمحاولة اعالن دولة فلسطينية: موفاز .21
حذر السياسي االسرائيلي شاوول موفاز من ان محاولة الفلسطينيين الحصول على : تل ابيب ـ ا ف ب

  .د تؤدي الى نزاع جديد بينهم وبين اسرائيل وزعزعة المنطقة برمتهااعتراف من االمم المتحدة بدولتهم ق
في مقابلة ) البرلمان(وقال موفاز الذي يتراس لجنة العالقات الخارجية والدفاع في الكنيست االسرائيلي 

مع وكالة فرانس برس انه سيحض المسؤولين الفرنسيين على عدم دعم المحاولة الفلسطينية خالل زيارته 
  .اريس االثنينالى ب

امكانية اعالن احادي قد تخرج الفلسطينيين الى الشوارع للتظاهر، ويمكن ان تؤدي 'واضاف موفاز ان 
  .'ال سمح اهللا الى نزاع

وفي . بالنظر الى التغييرات الكبيرة في المنطقة، فانه من الصعب توقع ما سوف يحدث'ويرى موفاز انه 
  .'طينيا سيقود الى حقيقة قاسيةفلس-هذه الحالة، فان نزاعا اسرائيليا

واعلن موفاز الذي سيجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه ونظرائه في مجلسي النواب 
خالل زيارتي لفرنسا ساقول لهم بوضوح اننا ضد العملية االحادية الجانب 'والشيوخ لوكالة فرانس برس 

  .'في االمم المتحدة وضد دعم هذه العملية االحادية
مع اسفي وانا اقول هذا كعضو من المعارضة، فانه ليس لدى الحكومة الحالية 'قال موفاز لفرانس برس و

  .')هذه مبادرتنا(في اسرائيل اي خطة تضعها على الطاولة وتقول 
وتحدث موفاز عن اهمية اعادة اطالق عملية السالم بالنسبة السرائيل والمنطقة خاصة في وقت يشهد فيه 

  .اضطراباتالشرق االوسط 
، فاننا ال نملك خيارا سوى حقيقة بحيث تكون )من االنتفاضات(في مواجهة هذه الموجة 'ويرى موفاز انه 

  .' وهذه العملية ستجلب االستقرار للمنطقة--هناك بداية لعملية مع الفلسطينيين 
دولة فلسطينية على وقال موفاز انه سيقدم للمسؤولين االوروبيين مشروعه الذي سيشمل في البداية اقامة 

  . بالمئة من اراضي الضفة الغربية المحتلة65نحو 
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واضاف ان المحادثات مع االوروبيين ستركز ايضا على التغييرات التي تجتاح الشرق االوسط، وقلق 
الغرب من برنامج ايران النووي الذي حذر بانه سيشكل تهديدا كبيرا على المدى القصير السرائيل 

  . مجموعات اسالمية متشددة على السلطة في الدول العربية المجاورةخصوصا اذا استولت
  .وقال موفاز ان المزيد من الديمقراطية في المنطقة سيفيد اسرائيل على المدى الطويل

اعتقد انه ستتم االطاحة ببشار االسد من الحكم في سورية، الن ما يحدث 'وحول الوضع في سورية قال 
  .'هناك بالغ الخطورة

  28/6/2011، س العربي، لندنالقد
  

   يني من الوصول الى غزة وتعيد النظر في تهديد الصحاف"2 الحريةاسطول"منع قرر  ت"سرائيلإ" .22
 الحكومة االمنية االسرائيلية امرت االثنين ، أنا ف ب، عن 28/6/2011، القدس العربي، لندنذكرت 

ينطلق هذا االسبوع الى قطاع غزة في البحرية االسرائيلية بوقف اسطول المساعدات الدولي الذي س
  .محاولة لخرق الحصار البحري المفروض عليه وبتجنب االشتباكات مع الناشطين على متنه

قرر اعضاء في الحكومة االمنية بعد نقاش 'وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
  .' االسطول الى غزةحول االسطول ان دولة اسرائيل ستكون مصممة على منع وصول

بالحد االدنى من المواجهات، قدر االمكان، مع الذين هم على 'واضاف البيان ان القوات امرت بفعل ذلك 
  .بدون اعطاء مزيد من التفاصيل' متن السفن

وقال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي موشيه يعالون لالذاعة العامة ان الوزراء قرروا اعادة النظر في 
معاقبة الصحافيين االجانب المشاركين في االسطول من خالل منعهم عن دخول اسرائيل لمدة التهديد ب

  .عشرة اعوام
سنقوم .سمع رئيس الوزراء عن القرار عبر وسائل االعالم وهكذا انا وفوجئ به'واضاف يعالون لالذاعة 

  .'بدراسة المسألة واعادة النظر في القرار
الوزراء قرروا امس عدم السماح للسفن بالرسو في قطاع غزة اال  'وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان

  .'او في ميناء العريش في مصر) ميناء اسرائيلي(انهم سمحوا لها بتفريغ حمولتها في اسدود 
وافادت . 'ان لم يتم العثور على اسلحة او ذخيرة سيتم نقل الحمولة الى قطاع غزة'واضافت االذاعة

عامة ان مصر وافقت بالفعل على ان ترسو السفن في ميناء العريش الواقع على بعد االذاعة االسرائيلية ال
  . كيلومتر غرب الحدود المصرية مع القطاع50

 أن الخشية من صدام مع هتم إبالغ المجلس الوزاري، أن 28/6/2011، السفير، بيروتونشرت 
ومع ذلك . نة مرمرة في القافلة التركية عدم مشاركة سفيIHHالمتضامنين تراجعت بعد إعالن منظمة 

وثمة . تتحسب القوات اإلسرائيلية من احتماالت ضعيفة لصدام مع متضامنين عرب أو أجانب آخرين
تأكيدات إسرائيلية بأن القسم األساسي من المتضامنين هم فعالً من أنصار حقوق اإلنسان من دول االتحاد 

  . األوروبي والواليات المتحدة وكندا
رة الخارجية اإلسرائيلية إلى أن أساس الجهد الدبلوماسي حالياً يتركز مع اليونان بعدما وأشارت وزا

  . قررت الحكومة القبرصية عدم السماح لسفن القافلة بالرسو في موانئها
وأكدت إسرائيل أنها ال تملك حتى اآلن معلومات حول وجود جهات إرهابية بين النشطاء الذين سيصلون 

  . على متن السفن
  

  سرائيليمشاركو اسطول الحرية يعتزمون استخدام مواد كيمائية فتاكة ضد الجيش اإل :"سرائيلإ" .23
التركية االنضمام الي قافلة السفن الدولية المنوي تسييرها لقطاع ) IHH(ينوي نشطاء منظمة : القدس

  .غزة قريبا رغم اعالن هذه المنظمة عدم مشاركتها بحسب االذاعة االسرائيلية العامة
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ان لعدد من نشطاء المنظمة التركية وغيرههم :"  ونقلت االذاعة عن مصادر استخبارية اسرائيلية زعمها 
من النشطاء الذين ينوون الوصول الى القطاع لهم عالقات مع حماس او مع جمعيات تعمل على تمويل 

  ". نشاط الحركة
  ). ونأمين ابو راشد ومحمد أحمد حان(وخصت المصادر بالذكر الناشطين 

واعربت المصادر االسرائيلية عن خشيتها من ان يتم تحميل السفن المشاركة في القافلة بمواد كيمائية قد 
  . تستخدم للمس بجنود الجيش االسرائيلي اذا ما حاولوا السيطرة على السفينة

ايضا ومن بين هذه المواد حمض الكبريت، الذي تحظر اسرائيل ادخاله الى قطاع غزة عن طريق البر 
  . خشية استخدامه النتاج المتفجرات

يستدل من رسائل نقلتها عناصر من بين المشاركين في القافلة انه في حالة استيالء :"وقالت االذاعة انه 
  ". الجيش االسرائيلي على السفن فانها تنوي جباية ثمن باهظ من الجنود، وإن ادى االمر الى سفك الدماء

  28/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  يهاإذا حصل أي هجوم سوري عل  تهدد الرئيس السوري عبر أنقرة باستهدافه شخصياً"إسرائيل" .24
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس، أن إسرائيل حذرت سورية قبل أيام، عبر تركيا، من مغبة : القدس

إلسرائيلية أوصلت ضرب إسرائيل لتحويل األنظار عن وضعها الداخلي المتفجر، مشيرة إلى أن القيادة ا
رسالة إلى الرئيس السوري بشار األسد مفادها أنه هو شخصياً سيكون المستهدف إذا حصل أي هجوم 

  .سوري على إسرائيل
وجاءت هذه الرسالة اإلسرائيلية بعد أن رصدت االستخبارات اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة تحركات 

عمليات نقل وتوجيه صواريخ بعيدة “ من البالد تشمل للجيش السوري في مناطق مختلفة” غير اعتيادية“
  .، بحسب ما ذكرت المصادر”إلى أهداف في إسرائيل) باليستية(المدى 

والجوالن ) جنوب سورية(تعزيزات عسكرية وتعبئة في منطقة حوران “وأشارت المصادر إلى وجود 
الحدود اللبنانية ـ السورية بغية عمليات تمويه قرب “، باإلضافة إلى ”بالقرب من خط وقف إطالق النار

صرف النظر عن إعادة تموضع الصواريخ بعيدة المدى في شمال سورية وتحضيرها لإلطالق إذا 
  .”صدرت أوامر بذلك

النظام السوري قد يلجأ إلى ضرب أهداف إسرائيلية مع استمرار “ورجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن 
  .”طهتدهور وضع النظام وتزايد إمكانية سقو

في المقابل، أكدت المصادر أن الجيش اإلسرائيلي مّدد حال التأهب على الحدود مع لبنان خشية قيام 
  محاولة اختطاف جنود أو مدنيين“بعمليات مثل ” حزب اهللا“

  28/6/2011، الجريدة، الكويت
  

   في حيفا"القبة الحديدية"سرائيلي ينشر الجيش اإل .25
المضادة للصواريخ » القبة الحديدية«ي األيام األخيرة منظومة نشر الجيش اإلسرائيلي ف: رام اهللا

والقذائف في منطقة حيفا، في خطوة قالت وسائل اعالم إسرائيلية إنها جاءت في اطار اختبار للمنظومة 
الدفاعية بعد أن تمكنت من رصد وتدمير صواريخ وقذائف اطلقت من القطاع صوب عسقالن وبئر 

  .السبع
منظومة القبة الحديدية «االخباري إن » يديعوت احرونوت« الجيش اإلسرائيلي لموقع وقال الناطق باسم

تمر بعملية استيعاب وتفعيل أولية، وإن موقع البطارية يحدد من قبل الجهات المخولة لذلك، وفق تقييمات 
  .»األوضاع والواقع األمني المتقلب

  28/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  ائيلية لمواجهة انتفاضة فلسطينية شعبيةسيناريوهات إسر .26

قالت مصادر مسؤولة في جيش االحتالل اإلسرائيلي، إن رئاسة األركان :  برهوم جرايسي-الناصرة 
وقيادات تشكيالت الجيش ذات الصلة، بدأت يوم أمس اإلثنين، ورشة عمل، تنتهي اليوم الثالثاء، تهدف 

 الندالع انتفاضة شعبية فلسطينية، بالتزامن مع التصويت في إلى دراسة كافة االحتماالت والسيناريوهات
المقبل، على طلب االعتراف بالدولة ) سبتمبر(الجمعية العمومية لألمم المتحدة، في شهر أيلول 

  .الفلسطينية
ويشارك في ورشة العمل رئيس األركان بيني غانتس، وقادة من كل الوحدات الميدانية ذات الصلة في 

. ، وستبحث ورشة العمل سيناريوهات تصعيد مختلفة، قبيل أشهر التوتر القريبةجيش االحتالل
وستعرض في ورشة العمل أيضا مناورات مختلفة للتصدي ألوضاع من شأنها أن تنشأ حول أيلول 

كذلك، فإن  .من مظاهرات ومسيرات جماهيرية وحتى حوادث تترافق واستخدام السالح الناري) سبتمبر(
درس احتمال تدفق الالجئين الفلسطينيين على الحدود، كما حصل في الذكرى األخيرة جيش االحتالل ي

  .الحالي) يونيو(الماضي، وأيضا في ذكرى عدوان حزيران ) مايو(للنكبة في منتصف شهر أيار 
  28/6/2011، الغد، عمان

  
  "إسرائيل"انتخابات مصر تحدد مستقبل : هآرتس .27

مبر سيشهد حدثين هامين يتمثل أولهما في المناقشات التي أشارت صحيفة هآرتس إلى أن شهر سبت
ستجري من عدمه بشأن اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية فيما يتمثل الحدث الثاني الذي وصفته 

وأوضحت . الصحيفة بأنه يفوق قرار األمم المتحدة أهمية وداللة في إجراء االنتخابات الرئاسية في مصر
الالت إجراء االنتخابات الرئاسية المصرية المقبلة تكمن في مدى تأثير نتائجها على الصحيفة أن أهمية ود

بين مصر وإسرائيل والتي استمرت على مدار الـ " كامب ديفيد"مستقبل معاهدة السالم التي وقعت في 
وتابعت الصحيفة أن أهمية تلك االنتخابات تكمن أيضا في تحديد ماهية الدولة .  عاما الماضية30

  .المصرية الجديدة وما ستفرزه ثورة الخامس والعشرين من يناير من تغير في المواقف المصرية 
  27/6/2011، موقع عكا االخباري

  
  خلي سبيل حاخام محرض على قتل العربت شرطة اإلسرائيليةال .28

شبهة أخلت شرطة االحتالل، أمس، سبيل الحاخام دوف ليئور بعد ساعتين من اعتقاله ب: )آي.بي .يو (
عن مقربين من ليئور قولهم إنه تم  ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية. تأييد كتاب يحرض على قتل العرب

” كريات أربع“وأثار اعتقال ليئور من مستوطنة . ”نظرية الملك“التحقيق مع الحاخام حول تأييده لكتاب 
باً واسعاً في صفوف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بشبهة التحريض على قتل العرب، غض

  .المستوطنين
  28/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  حزب اهللا لصنع قنبلة نوويةليران ستصبح قوة نووية خالل عام ومخاوف من مساعدتها إ: دراسة .29

رأى األستاذان اإلسرائيليان في العلوم السياسّية، لويس رينيه بيريس وجون : الناصرة ـ زهير أندراوس
وقع أن تتحول إيران خالل عام واحد إلى دولة تملك سالحاً نووياً، ولدى حدوث ذلك شايين، أنّه من المت

لن يكون ممكناً القيام بضربة إسرائيلية وقائية للمنشآت النووية اإليرانية، وال يبقى لدى الدولة اليهودية 
  .سوى االعتماد على استراتيجيتي الردع النووي والدفاع الفعال
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لنووي اإليراني لن يوّجه ضد إسرائيل بصورة مباشرة فقط من خالل الهجوم وقاال ايضا إن الخطر ا
عليها بالصواريخ، بل أيضاً بصورة غير مباشرة عبر شبكات اإلرهاب، وذلك في حال قررت إيران 
النووية إعطاء حزب اهللا مواد لصنع قنبلة نووية أو تقديم المساعدة من جانب علماء الذرة اإليرانيين، 

ي سيضع إسرائيل في مواجهة خطر كبير هو اإلرهاب النووي، وفي حال حدوث ذلك فإن كل األمر الذ
  .المساعي اإلسرائيلية الهادفة إلى تعزيز الردع النووي لن تكون كافية

من أجل مواجهة اإلرهاب النووي، على إسرائيل اإلسراع في دمج القبة : وخلص الباحثان إلى القول
وفي ظل انتفاء احتمال القيام بضربة وقائية فإن هذا المسعى ضروري من . الحديدية مع منظومة حيتس

أجل ضمان الدفاع الناجع إلسرائيل في حال تصرف أعداؤنا في طهران بصورة غير عقالنية، على حد 
  .  تعبيرهما

   28/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  " العربية في الدولة اليهوديةاألقليةنضال  -الفلسطينيون في إسرائيل": دان شيفطانل  جديدكتاب .30
المرحلة األخيرة في الكفاح العربي ضد الدولة اليهودية تتمثل باعتراف العرب بأن الوسائل العنيفة "

دولية أو (وألن العرب في إسرائيل ال يملكون أصالً عوامل راديكالية وعنيفة قوية . والعمل السري فشلت
لديهم تبني إستراتيجية الهجوم من الداخل، بمعنى ضرب تساعدهم في ذلك، لم يكن من الصعب ) عربية

  ".المؤسسة اإلسرائيلية من داخلها ،باألدوات الديمقراطية التي وضعتها الدولة نفسها،وليس من الخارج
اإلستراتيجية المذكورة ال تستدعي اإلقالع عن نزع الشرعية عن إسرائيل وإلغاء الطابع اليهودي للدولة "

ذه المرة يرتبط ذلك بنضال داخلي يجري باسم الديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان من أساسه، ولكن ه
وتحت شعارات عامة مثل دولة كل مواطنيها، علماً أن التمحيص في تصريحات القادة السياسيين وقادة 
ى المجتمع المدني للعرب في إسرائيل يرسم صورة مختلفة، بل محاولة إلقامة دولة ثنائية القومية عل

انقاض الدولة اليهودية، ومن ثم تحويلها إلى دولة عربية عبر الغاء قانون العودة وتغيير الميزان 
  ".الديمغرافي

الفلسطينيون في إسرائيل "دان شيفطان في كتابه الذي صدر حديثاً، تحت عنوان . بهذه الكلمات يلخص د
حالية من نضال العرب في إسرائيل منذ ، يلخص المرحلة ال"نضال االقلية العربية في الدولة اليهودية–

  .48تأسيسها على انقاض كيانهم الوطني عام 
  27/6/2011، 48موقع عرب

  
   الصطياد النشطاء المقدسيين ٍإسرائيليفـخ "..المستعربون": تقرير .31

باتت مشاهد المستعربين وهم ينخرطون ويندسون بين صفوف المتظاهرين لضربهم واعتقالهم في : القدس
لمحتلة، صورة تتكرر يومًيا؛ على الرغم من معرفة الفلسطينيين بخدع وأساليب القوات الخاصة القدس ا

وسائلهم وحيلهم الكثيرة يمكنهم أحيانًا من اصطياد النشطاء " المستعربين"الصهيونية؛ لكن تغيير 
  .الفلسطينيين

  عقلية إجرامية
شطاء على أساليب قديمة وجديدة، وتعتبر وحدة ويعتمد االحتالل في قمع المقاومة الفلسطينية ومالحقة الن

من أبرز هذه الوسائل، حيث يجري تطوير أساليبها بين حين وآخر، بعد أخذ العبر من كل " المستعربين"
  .خطأ يحصل معها أثناء تنفيذ مهامها

 هو تعبير واضح عن العقلية" المستعربون"ويرى الحقوقي المقدسي محمد عبد الرحمن أن ما يقوم به 
اإلجرامية لدولة االحتالل الخارجة عن كل القوانين اإلنسانية، وأن مهامها اآلن في أكثرها تقوم على 
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اعتقال النشطاء خالل المظاهرات، في الوقت الذي كانت تقوم بقتل المطاردين بدم بارد خالل انتفاضة 
  . األقصى

ة تعتبر من قوات النخبة التي تنفذ الصهيونية أن الوحدات الخاصة الصهيوني" معاريف"وقد كتبت صحيفة 
  .عمليات كثيرة ضد الفلسطينيين؛ بعضها نجح والبعض اآلخر فشل

ويستخدم االحتالل الوحدات الخاصة ذات التدريب العالي منذ االنتفاضة األولى وانتفاضة األقصى وحتى 
  .هذه اللحظة في مالحقة النشطاء الفلسطينيين

  تخٍف بالزي الفلسطيني
منها التخفي بالزي الفلسطيني وتحدث : حدات الخاصة أساليب متعددة للخداع والتمويهوتمارس الو

  . العربية بطالقة واستخدام مركبات فلسطينية لتحقيق أهدافها وإنجاح عملياتها
وخالل العام الحالي نفذت الوحدات الخاصة العديد من العمليات المتتالية في القدس ومدن الضفة الغربية، 

  .طرقًا كثيرة للتخفي خالل عملياتها الهجومية والمباغتة للفلسطينيينواستخدمت 
كنت أتابع بعض : "وفي إحدى العمليات الخاصة في حي سلوان بالقدس، يقول المواطن مجدي أبو ناصر

المواجهات من خالل شرفة منزلي في حي سلوان، وإذ بملثمين من بين الشبان ينقضون على شبان 
  ". على الجيش ومن ثم يضربونهم ويعتقلونهم، تبين أنهم من المستعربينآخرين يلقون الحجارة

وخالل انتفاضة األقصى رصدت اإلحصائيات الفلسطينية بأن القوات الخاصة الصهيونية نفذت عشرات 
العمليات الخاصة نجحت في بعضها وأخفقت في اآلخر،  كما حصل مع محاولة استهداف القسامي 

  .تل في حينها ثالثة من المستعربين الصهاينةمحمود أبو هنود، الذي ق
  "المستعربين"
وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في " المستعربون"كلمة عبرية تعني " المستعرفيم"

، وكان هدف هذه الوحدات الحصول على معلومات 1942فلسطين والبالد العربية المجاورة منذ عام 
 للعرب والفلسطينيين من خالل تسلل أفرادها إلى المدن والقرى العربية وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال

  .متخفين كعرب محليين
" الدفدفان: " لمواجهة االنتفاضة، وكانت تنقسم إلى قسمين1988عام " المستعرفيم"وتم إرسال فرق 

  ".شمشون"وأسسها إيهود باراك، واألخرى كانت تعمل في غزة واسمها السري ) الكراز(
د وثقت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني قبل أيام اعتراف أحد أفراد المستعربين، الذي يحتفظ وق

هذه صورة : بألبوم صور عن ضحاياه الذين قتلهم، ويبـدأ بتصفّح األلبوم أمام كاميرا التلفزيون ويقول
صورة لما تبقى من الشاب الفلسطيني باسم صبيح أنا قتلته، وهذا شاب آخر أنا مزقت جسده وهذه 

  .إلى أن أنهى سلسلة جرائمه.. جسده
  28/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مرتكبي مجزرة دير ياسين" تكريم"توجه إسرائيلي إلنشاء نصب تذكاري لـ  .32

كشف مصدر عبري النقاب عن توجه الحكومة اإلسرائيلية إلنشاء نصب تذكاري تكريماً : الناصرة
  .1948الصهيونية المتطرفة، والتي نفذت مذبحة دير ياسين عام " غونآر"ألعضاء من منظمة 

  27/6/2011قدس برس، 
  

  2الحرية  أسطولمتظاهرون في غزة يدعون المجتمع الدولي لحماية  .33
طالب المئات من أهالي غزة وممثلو المنظمات األهلية : حامد جاد،  برهوم جرايسي- غزة ،الناصرة

 وتأمين وصوله إلى شواطئ غزة وفك الحصار 2ماية أسطول الحرية المجتمع الدولي بالعمل على ح
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وندد مشاركون في اعتصام حاشد نظمته أمس شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية قبالة مقر األمم  .كلياً
   .المتحدة في مدينة غزة بالحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة

ى بان كي مون عبر ممثله في غزة الكسي ماسلوف وسلم وفد من القائمين على هذه الفعالية رسالة إل
حيث طالبت الرسالة كي مون بإعادة النظر في تصريحاته التي طالب فيها الدول بعدم تشجيع مشاركة 

 تسهيل انطالق إلىودعت الرسالة الدول األعضاء في األمم المتحدة  .2مواطنيها في أسطول الحرية 
  . أجل رفع الحصار عن غزة بكافة أشكالهكما دعت إلى التحرك من، أسطول الحرية

  28/6/2011الغد، عمان، 
  

   تبني عشرات الوحدات السكنية خلف الجدار بقلقيلية"سرائيلإ": معاًوكالة  .34
أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ عدة شهور تقوم ببناء " معاً "أعدته كشف تقرير : تقرير معاً-قلقيلية 

ية الجديدة داخل األراضي التي تمت مصادرتها خلف الجدار العازل العشرات من الوحدات االستيطان
 أراضي في المناطق الواقعة بين الجدار وتلك المستوطنان المقامة على جنوب محافظة قلقيلية وتحديداً

  .المواطنين جنوب قلقيلية على بعد عشرة كم إلى الشرق من الخط األخضر
ئات من الوحدات السكنية الجديدة في المنطقة التي عزلتها خلف  ببناء الم"إسرائيل"ويكشف التقرير قيام 

المقامة " القناة"و" عيتس فرايم"و" اورانيت"الجدار في المناطق التي تقع بين السياج العازل ومستوطنات 
  .على أراضي قرى سنيريا وعزون العتمة وبيت أمين ومسحة إلى الجنوب من قلقيلية

  . في انجاز تلك الوحدات االستيطانية الجديدة"إسرائيل"ريعة التي تتبعها  الوتيرة السإلىولفت التقرير 
  28/6/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "حفل يهودي"مستوطنون يعتزمون اقتحام مقام يوسف األسبوع المقبل إلحياء  .35

طقوس  أعلنت جماعات من المستوطنين اليهود، عن عزمها إحياء احتفال يتضّمن إقامة شعائر و:الناصرة
  .تلمودية في مقام يوسف بمدينة نابلس، خالل األسبوع المقبل

من جهة أخرى؛ أقر الجيش اإلسرائيلي سياسة أمنية جديدة للتحكم في حركة دخول اليهود إلى مقام 
يوسف، وذلك لضمان عدم تدفق المئات منهم إلى المنطقة، األمر الذي رفضته بعض الجمعيات 

تقّيد بالتدابير األمنية الجديدة وخرقها من خالل اقتحام المقام وإحياء فعاليات االستيطانية مهّددة بعدم ال
  .، على حد ادعاءاتهم"مقام ديني يهودي"احتفاالتهم بداخله على اعتبار أنه 

  27/6/2011قدس برس، 
  

  عشرة أسرى فلسطينيون في العزل بشكل دائم .36
اإلسرائيلية أمس اإلثنين، إن عشرة " سهآرت"قال تقرير نشرته صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة

أسرى فلسطينيين يقبعون بشكل دائم في زنازين العزل، والموجودون بشكل دائم في العزل منذ سنوات، 
وحسب التقرير، فهم، األسرى عباس السيد من قادة حماس في طولكرم، وأحمد سعدات، األمين العام 

ن كتائب شهداء األقصى، وهو من مخيم الالجئين في للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأحمد مغربي م
، وحسن سالمة من مخيم 2003اهللا البرغوثي، وهو مهندس ويقبع بالعزل منذ العام  جنين، وعبد

الالجئين في خانيونس، ومحمد عيسى وصالح موسى وإبراهيم حامد، قائد الذراع العسكرية لحركة 
الهيجا من مخيم جنين وعاهد أبو غلمة، من الجبهة الشعبية حماس في الضفة الغربية المحتلة، وجمال أبو 

  .لتحرير فلسطين، ومن الذين ارتبط اسمهم بعملية تصفية الوزير اإلسرائيلي رحبعام زئيفي
  28/6/2011الغد، عمان، 
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   في السجون اإلسرائيلية يعيشون مثل شاليط فلسطينياً أسيرا150ً .37
 حملة "إسرائيل" ومعهم عدد من منظمات حقوق اإلنسان في خرج الفلسطينيون:  نظير مجلي- تل أبيب

يفندون فيها أقوال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن األسرى الفلسطينيين 
 واألسير اإلسرائيلي لدى حماس يعيش في زنزانة ضيقة ال "فندق خمسة نجوم"يعيشون في ظل شروط 

مركز الميزان لحقوق " و"رابطة أطباء لحقوق اإلنسان" و"عدالة"ن مركز فأصدر كل م. ترى النور
 120 وسجينة في العزل االنفرادي في السجون اإلسرائيلية،  سجينا150ً كشف أن نحو ، بياناً"اإلنسان

 من األسرى الفلسطينيين الذين قضى 40 من السجناء قيد االعتقال، ومن بينهم 30منهم من المحكومين و
حجم غرف العزل االنفرادي في "وجاء في البيان أن . م سنوات عديدة في العزل االنفراديعدد منه

السجون اإلسرائيلية بين متر ونصف المتر في مترين أو ثالثة أمتار في ثالثة أمتار ونصف المتر، 
 ال. وتحتوي على فتحة صغيرة في الباب لغرض تمرير الطعام للسجين، وهي تغلق بعد ذلك على الفور

وفي بعض األحيان توجد في الزنزانة . يمكن للسجناء رؤية السجناء اآلخرين أو حتى رؤية السجانين
نافذة صغيرة، ولكن في أغلب الحاالت ال يدخل من خاللها ضوء النهار الطبيعي أو الهواء النقي إلى 

  ."زنزانة العزل
  28/6/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  سطيني لحقوق اإلنسان على بيان طالب بزيارة شاليط وإنهاء معاناتهتنديد واسع بتوقيع المركز الفل .38

 توقيع المركز الفلسطيني ، أن.)آي.بي.يو( نقالً عن وكالة 28/6/2011القدس العربي، لندن، نشرت 
لحقوق اإلنسان على بيان لمنظمات حقوق إنسان إسرائيلية يطالب بوقف ما أسماها المعاملة غير 

 على أيدي حماس، لقي إدانة واسعة من جماعات طشاليها الجندي اإلسرائيلي غلعاد اإلنسانية التي يلقا
  .األسرىفلسطينية وجهات معنية بقضية 

بنو البشر ليسوا " منظمة حقوقية إسرائيلية على بيان بعنوان 11وكان المركز الفلسطيني وقع إلى جانب 
امل القاسي وغير اإلنساني تجاه جلعاد شاليط  طالب سلطات حماس بأن تنهي فوراً التع"أوراقاً للمساومة

  . من االتصال بعائلته والصليب األحمر الدوليطشاليوطالبت حماس بتمكين . إلى أن يتم إطالق سراحه
من جهتها، استهجنت وزارة األسرى والمحررين مشاركة المركز الحقوقي الفلسطيني في التوقيع على 

 ال يتعرض ألي نوع من التعذيب أو المعاملة طشاليانها على أن وشددت الوزارة في بي .البيان المشترك
  .الإلنسانية كما يدعى البيان

 دافع فيه عن موقفه، معتبراً أن قضايا  أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بياناً،وفي وقت الحق
الف األمهات حقوق اإلنسان ال تتجزأ واعتبر أن معاناة أم الجندي األسير شاليط هي نفس معاناة آ

وقال المركز إن ملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون  .الفلسطينيات اللواتي يتطلعن بشوق لحرية أبنائهن
 عاماً هو ملف استراتيجي لعملنا، وان المركز الفلسطيني 20االحتالل اإلسرائيلي وعلى مدار أكثر من 

آفي ديختر، رئيس جهاز األمن العام، على هو المركز الوحيد الذي قام برفع قضية دولية في هولندا ضد 
  .خلفية جرائم تعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين

غير أن هذا الموقف لم يخفف وطأة االنتقاد الشديد للمركز الحقوقي، حيث ندد األسرى في السجون 
  .اإلسرائيلية بموقف المركز، كما ندد بمساواته معاناة ذويهم بمعاناة والدة شاليط

 استهجن مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان البيان مشدداً على أن القانون الدولي من جانبه،
 وان المطلوب من ألشخاص ال تحدد أن ال تجزأ والمطالبات يجب أن يجب اإلنسانومواثيق حقوق 

  . والتنظيماتاألحزاب أوالدول والحكومات ال يطلب بذات المقدار والمستوى من الحركات 
المركز " طالب" التجمع الشبابي الفلسطيني "، أنغزة من 28/6/2011قدس برس، كالة وأضافت و

بتقديم االعتذار للشعب الفلسطيني ولألسرى وذويهم، على خلفية مشاركته في " الفلسطيني لحقوق اإلنسان
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ا التوقيع على بيان مشتركة مع منظمات إسرائيلية تُطالب من خالله آسري شاليط بضرورة العمل فوًر
  ".التعامل غير اإلنساني وغير المشروع معه"على وضع حد لما أسموه 

،  رزق الغرابلي،غزةنقالً عن مراسلها في  27/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة وأشارت 
 بمدير وحدة الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان حمدي  صفا أجرت اتصاالًوكالة إلى أن

منذ أن صدر البيان حتى اآلن نتعرض لهجوم "فيه توقيع المركز على البيان، وأشار إلى أنه أكد شقورة، 
غير منطقي وغير مبرر من قبل وسائل إعالم محلية على خلفية موقف قانوني، حقوق اإلنسان بالنسبة 

ط كما تدعي نحن ال نطالب باإلفراج عن شالي: " وأضاف قائالً."لنا ال تقبل التجزئة وال تقبل المساومة
 ليس وسائل اإلعالم، وحتى بالمنطق، نحن مع الربط الكامل بين األسرى الفلسطينيين وشاليط، إطالقاً

  .المقصود من البيان اإلفراج عن شاليط، إنما نتحدث عن معايير قانونية، القانون الدولي ال يقبل التجزئة
 بل المنظمات التي تشوه سمعتها اآلن، على مدى سنوات ندافع عن األسرى الفلسطينيين، ليس نحن فقط،

منظمات إسرائيلية بينها منظمات أجندتها الوحيدة محاربة التعذيب في إسرائيل تتعرض لهجوم، هذه 
المنظمات هي نفسها التي وقفت مع المركز في ملف التحقيق الدولي ضد جرائم الحرب اإلسرائيلية هي 

  ."ذاتها تتعرض لهجوم في داخل إسرائيل
اإلفراج عن شاليط، كل ما نطالب به تنفيذ القانون، والقانون الدولي "ـ بونطالبيال أنهم في المركز وأكد 

ال يقبل التجزئة، هناك أشياء أبيض أو أسود ال تقبل المساومة، ال يجوز أن نطالب باحترام القانون 
ن في قضية محددة هي  وفي المقابل نقف صامتي-وهذا شيء ال يتم ولن يتم-الدولي  من جانب إسرائيل 

ندرك أن القضية حساسة جدا لكن القانون الدولي ال يقبل المساومة، ما ينطبق على  .قضية شاليط
  ."األسرى الفلسطينيين ينطبق على أسير حرب لدى المقاومة الفلسطينية

  
   مليار دوالر منذ تأسيس السلطة1,6قدمت السعودية : د اشتيةمحم .39

ية محافظ البنك اإلسالمي للتنمية عن دولة فلسطين، أن السعودية هي أهم محمد اشت.  أعلن د:رام اهللا
 منذ أميركي مليون دوالر 600 قدمت ما مجموعه مليار وأنهامتبرع عربي للشعب الفلسطيني، حيث 

وأشار اشتية في تصريح صحفي أمس إلى تبرع السعودية  .1994تأسيس السلطة الوطنية في عام 
 سكنية في قطاع غزة، ليكون من أكبر المشاريع في قطاع غزة، يدل على  وحدة1200بتمويل بناء 

ونوه اشتية إلى أن الصندوق السعودي يتبرع  .االهتمام السعودي بدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم
  . لفلسطين، ومساهمات أخرى في صندوقي القدس واألقصىمن أرباحه سنوياً% 10بـ 

، وبمليون 1997-1993 مليون دوالر بين األعوام 84 ل مباشر بـيشار إلى أن السعودية تبرعت بشك
، وبـ 2000 مليون عام 12 ، وبـ1999 مليون دوالر عام 25,5 ، وبـ1998 ألف عام 250و

 مليون دوالر عام 88 ، وبـ2002 مليون دوالر عام 134 ، وبـ2001 مليون دوالر عام 260
 مليون دوالر 84 ، وبـ2005ليون دوالر عام  م50 ، وبـ2004 مليون دوالر عام 80 ، وبـ2003

 240، وبـ 2008 مليون دوالر عام 235، وبـ 2007 مليون دوالر عام 128 ، وبـ2006عام 
  .2010 مليون دوالر عام 146، وبـ 2009مليون دوالر عام 

  28/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  األردن حول القدس وباب المغاربةالهيئة التنفيذية العليا لليونسكو تصوت لصالح قرار  .40
 الهيئة التنفيذية العليا لمنظمة اليونـسكو لـصالح القـرار           – صوتت لجنة التراث العالمي    :)بترا(- عمان

األردني والعربي حول مدينة القدس وممر باب المغاربة، التي كان األردن، ورداً على قـرار الكنيـست                 
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 والئحـة التـراث العـالمي       1981 التراث العالمي عام     اإلسرائيلي بضم القدس، قد أدرجها على الئحة      
  .1982المعرض للخطر 

 للجنـة   35وجاء التصويت خالل جلسة عقدت امس بمشاركة وفد اردني ضمن أعمال الدورة الـسنوية               
  .المنعقدة حالياً في باريس

  28/6/2011، الغد، عمان
  

  بناء جسر باب المغاربة على خلفية هدم واعادة "سرائيلإ"زمة بين االردن وأ: يديعوت .41
 قالت مصادر اسرائيلية امس ان ازمة دبلوماسية حادة بين االردن واسرائيل آخـذة بـالتبلور                -تل ابيب   

يديعوت "وقالت صحيفة   . بسبب نية اسرائيل هدم جسر باب المغاربة قرب اسوار البلدة القديمة في القدس            
ان الدولتين اجرتا وطوال اسابيع اتصاالت سرية       االسرائيلية امس نقال عن مصادر اسرائيلية       " احرونوت

حول موضوع هدم الجسر المؤقت وبناء جسر جديد دائم مكانه وتوصلتا االسبوع الماضي الـى اتفـاق                 
حول هدم الجسر المؤقت، وتعهد االردن، وفقا للصحيفة االسرائيلية، بعدم العمل ضد اسرائيل في منظمة               

  ".اليونسكو"
لذي وقع االتفاق فيه فوجىء االسرائيليون باكتشاف تقديم االردن ومصر والعراق           لكن بالضبط في اليوم ا    

يدعوها الى الغـاء    " اليونسكو"والبحرين مشروع استنكار حاد جدا السرائيل الى لجنة التراث العالمي في            
  .مخطط بناء الجسر

لدة القديمة بالقدس وبارسال    واضافة لذلك يطالب االردنيون باستنكار لقيام اسرائيل بحفريات اثرية في الب          
وورد في مشروع االستنكار السـرائيل الـذي قـدم لليونـسكو ان             . للتأكد من وقفها  " اليونسكو"وفد من   
  ".يعرب عن قله من قرار لجنة التنظيم والبناء اللوائية في القدس،الخاص بمخطط باب المغاربة: "االردن

. على الفور بشن حملة دبلوماسية في محاولة الفشالها       وغضبوا في اسرائيل على الخطوة االردنية وبدأوا        
ونفى االردنيون وفقا لمصادر اسرائيلية، في البداية توقيعهم على اتفاق مع اسرائيل بخصوص بناء جسر               
باب المغاربة، لكن في اعقاب ضغوط اميركية، اعترفوا بذلك، ولهذا وجدوا صعوبة بايـضاح اسـباب                

  ".اليونسكو"توجههم لمنظمة 
تورط االردنيون مع االميركيين ودول اخـرى جـراء         : "ال مصدر سياسي اسرائيلي كبير امس االول      وق

  ".عدم دقتهم، وهذه ليست مجرد ازمة ثقة، لقد اطلقوا النار بأنفسهم على سيقانهم
وتجدر االشارة الى معارضة الشرطة االسرائيلية لهدم الجسر، خوفا من ان يؤدي ذلـك الـى حـدوث                  

فة، وقالت مصادر على عالقة بهذا الموضوع ان نتنياهو يتخوف ايضا من بدء البنـاء،               اضطرابات عني 
  .لكن تمارس عليه مصادر في بلدية القدس ضغوطا كبيرة في محاولة القناعه

  28/6/2011، القدس، فلسطين
  

  شراء سفينة عربية ألسطول الحرية" شريان الحياة"النقباء يفوضون : األردن .42
جلس النقباء لجنة شريان الحياة االردنية التصرف باالموال التي جمعتها كتبرعات            فوض م  : بترا –عمان  

  .للمشاركة في اسطول الحرية التمام عملية شراء السفينة العربية التي ستشارك في االسطول
وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان المجلس قرر العودة للعمـل باالليـة                 

كان معموال بها سابقا والتي تمنح اللجنة صالحيات التصرف بالتبرعات التي جمعتها لصالح جهود              التي  
  .كسر الحصار عن قطاع غزة

واضاف في تصريح صحافي عقب جلسة للمجلس أمس االثنين ان اللجنة كانت مخولة من قبـل مجلـس     
اللجنة دون تحميل مجمع النقابات     النقباء بشراء مايلزم من دعم لقطاع غزة ضمن التبرعات التي جمعتها            

  .المهنية اية مبالغ اضافية
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وكان رئيس لجنة شريان الحياة االردنية المهندس وائل السقا اشار الى ان ممثل اللجنـة الموجـود فـي                   
 المقرر انطالقه نهايـة    2اليونان وقع على اتفاقية شراء السفينة العربية التي ستشارك في اسطول الحرية             

  . من عدة موانيء اوروبيةالشهر الجاري
  28/6/2011، الرأي، عمان

  
   لإلعالميين المشاركين بأسطول الحرية"إسرائيل"تندد بتهديد " الصحفيين":األردن .43

 نددت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين األردنيين بتهديدات حكومة االحتالل اإلسرائيلي            – بترا   -عمان  
، للمطالبـة بفـك     "2إسطول الحريـة    "برئاسة بنيامين نتنياهو للوفود الصحفية واإلعالمية المشاركة في         

وأعلنت اللجنـة فـي     . الحصار اإلسرائيلي الجائر على قطاع غزة الذي استكمل قبل أيام عامه الخامس           
 وسيلة  40بيانها الذي اصدرته امس االثنين اصطفافها إلى جانب الصحفيين من الوفود الممثلة ألكثر من               

إعالمية وغربية في مواجهة تهديدات االحتالل التي لن تقف حائالً دون مواصلة المطالبة بفك الحـصار                
ر المهني لإلعالم في فضح عـدوان وجـرائم         وفتح المعابر ودحر االحتالل، ولن تثني عن ممارسة الدو        

  .االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
  28/6/2011، الرأي، عمان

  
  القضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين: قباني .44

القضية الفلسطينية هي قـضية إيمـان وعقيـدة         "شدد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على أن          
وأعرب خالل اتصال تلقاه امس من مفتـي القـدس والـديار             ".العالموقضية العرب وكل المسلمين في      

  ".للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني المجاهد"الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن محبته وتقديره 
ونوه مفتي القدس بموقف قباني في دعم حق الشعب الفلسطيني في تحريـر أرضـه واسـتعادة حقوقـه                  

  .الشرعية على أرض فلسطين
واستقبل قباني في دار الفتوى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السفير عبداهللا عبداهللا، يرافقـه القنـصل                

  .محمود األسدي، ومدير شؤون المخيمات في الممثلية سليم أبو خضرا
  28/6/2011، المستقبل، بيروت

  
  وقبالن والنابلسي ينددون بتخريب مقبرة مأمن اهللا في القدس" حزب اهللا" .45

بتهديم قوات االحتالل االسرائيلية قبوراً في مقبرة أمان اهللا في القدس المحتلة، وقال فـي               " حزب اهللا  "ندد
وتأتي عمليـة   . تواصل سلطات االحتالل الصهيونية حملتها المسعورة لتهويد مدينة القدس المحتلة         : بيان

ن استخفاف العـدو الـصهيوني      هدم القبور في مقبرة مأمن اهللا كخطوة إضافية في هذا السياق، معّبرة ع            
بحرمات المسلمين ومشاعرهم ومقدساتهم، ومظهرة حجم الحقد الذي يكمن في نفـوس المحتلـين تجـاه                

إذ يدين هذه الجريمة المتواصـلة التـي تـستهدف حرمـات            " حزب اهللا "إن   .المعالم اإلسالمية والعربية  
 فإنه يدعو إلى أوسع حملـة إدانـة عربيـة           المسلمين وتنتهك كل القوانين واألعراف الدولية واألخالقية،      

وإسالمية ودولية لهذا العدوان، ومن خالله على كل ما يمثل أثراً ومعلماً عربياً وإسـالمياً فـي القـدس                   
  .الشريف، وال سيما المسجد األقصى الشريف

ليـة  عم"واستنكر نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن، في تـصريح،               
االقتحام والتخريب ألكبر وأقدم مقبرة إسالمية في القدس، مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية، وتشييد ما               

، "يسمى متحف التسامح ومواقف سيارات ومنتجعات من قبل الكيان الصهيوني علـى قبـور المـسلمين               
  ". الصمت العربي واإلسالمي والدولي"مستغربا 
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ان إقدام العدو   "في صيدا،   " حوزة االمام الصادق  "النابلسي خالل محاضرة في     ورأى العالمة الشيخ عفيف     
والتعدي على حرمة المقابر يؤكـد تنفيـذ        " مأمن اهللا "اإلسرائيلي على جرف مساحات واسعة من مقبرة        

ان الغرب متواطئ في االنتهاكات     "وأكد  ". المخطط القاضي بإخراج كل العرب والمسلمين من هذه المدينة        
  ".عتداءاتواال

  28/6/2011، السفير، بيروت
  

  لن نكون أداةً لحصار الفلسطينيين: وزير الخارجية المصري .46
ـ          : القاهرة المركز الفلسطيني  "قال وزير الخارجية المصري الجديد محمد العرابي في تصريحات خاصة ل
ضعها على مكتبي،   إن القضية الفلسطينية هي على رأس الملفات التي سأ        "،  )6-17(، أمس األحد    "لإلعالم

ويجب أن يطمئن كافة الفلسطينيين أن مسار الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية لن ينحرف عـن      
  ". الطريق الذي رسمه الوزير السابق نبيل العربي، وسنبدأ من حيث انتهى

ـ                ى وأكد العرابي في تصريحات خاصة لمراسلنا في القاهرة أن الخارجية المصرية ستظل حريـصة عل
التنسيق مع الجانب الفلسطيني في استمرار فتح معبر رفح بشكل كامل في إطار تنـسيقي مـع الجانـب                   
الفلسطيني يسهل عمليات عبور األفراد عبر المعبر، مشدًدا أن سياسة مصر حاليا لن تتراجع إلى الخلف،                

  . أو أن تكون أداة لحصار الفلسطينيين
استمرار اتفاق المصالحة الفلـسطينية دون أيـة عوائـق أو           وأشار العرابي إلى أن مصر حريصة على        

رفض الوزير العرابي التعليق حول قلق الكيان الصهيوني من صعوده إلى منـصب الخارجيـة         . ضغوط
المصرية، وذلك عقب حلفه لليمين أمام الحاكم العسكري المشير حسين طنطاوي القائد األعلـى للقـوات                

  .المسلحة
 28/6/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
   االسرائيليالجامعة العربية تحذر من مفاعل ديمونة .47

حذرت الجامعة العربية من خطورة مفاعل ديمونة على منطقة الـشرق األوسـط             :  أحمد علي  -القاهرة  
 فيما رفـضت فكـرة      ،نظرا ألنه مفاعل قديم ومتهالك وغير خاضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية           

رى في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية للحصول على تأييدها لمـشروع قـرار              رشوة الدول الصغ  
وقـال  . عربي يدعو لضم إسرائيل لمعاهدة منع االنتشار النووي على غرار ما فعلت الواليات المتحـدة              

وائل األسد مدير إدارة العالقات متعددة األطراف بالجامعة العربية ومسؤول ملف االنتشار النووي فـي               
إن مفاعل ديمونـة    : ح للصحافيين على هامش اجتماع لجنة متابعة النشاط النووي اإلسرائيلي أمس          تصري

 عاما، وال نعلم ما الذي يدور فيه، ومطلبنا أن يخضع هذا المفاعـل              50مفاعل متهالك مر عليه أكثر من       
  .للرقابة الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 28/6/2011، العرب، الدوحة
  

   بتأجيج التوترات الطائفية في مصر"إسرائيل"نائب رئيس الوزراء المصري يتهم أميركا و .48
 اتهم نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل مساء االحـد، الواليـات المتحـدة               : ا ف ب   -القاهرة  

  .واسرائيل، بالوقوف خلف التوترات الطائفية التي شهدتها مصر اخيرا
اميركـا  «، ان   »وكالة انباء الشرق االوسط   «زيون الرسمي نشرت مقتطفات منها      وقال في مقابلة مع التلف    

، »واسرائيل يقفان وراء احداث الفتنة الطائفية في مصر الدراكهما بأنه لن يكسر مصر اال الفتنة الطائفية               
  .»مصلحة اسرائيل االولى هي كسر مصر«مشددا على ان 
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بيرة والوحيدة في المنطقة والتي تعمل لها الف حساب سواء          اسرائيل تعلم تماما ان القوة الك     «واضاف ان   
  .»اليوم أو غدا او بعد مئة عام هي مصر، ولذلك تعمل على محاولة كسرها التي لن تحدث بإذن اهللا

 28/6/2011، الراي، الكويت
 

  السعودية تدعو اليونيسكو لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على القصور األموية في القدس .49
ت السعودية أمس منظمة اليونيسكو وأجهزة األمم المتحدة المعنية لوقف اعتداء سلطات االحتالل             دع :جدة

اإلسرائيلي على قصور الخالفة األموية اإلسالمية جنوب المسجد األقصى المبـارك والحفريـات التـي               
ي بهدف طمـس     مدينة تلك االعتداءات وواصفة إياها باالنتهاك الصارخ للقانون الدول         ،تجريها في القدس  

  .وتدمير المعالم اإلسالمية
 28/6/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  2 ماليزيا تدعو األمم المتحدة لدعم أسطول الحرية .50

دعا رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إلى دعم أسطول                 
  .الحرية الثاني إلغاثة قطاع غزة المحاصر

، أمس اإلثنين، إن نجيب أوضح في رسالة وجهها لـ كي مون            »بيرناما«لة األنباء الماليزية،    وذكرت وكا 
بأن البعثة المقرر إبحارها في نهاية هذا الشهر إلى القطاع تسعى فقط إلـى تـسليم مـساعدات إنـسانية      

  .لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة
لع لتعاونكم بتعيين ممثلين لألمم المتحدة يفتشون كل        أتط: ونقلت عن رسالة رئيس الوزراء الماليزي القول      

السفن واألشخاص المتطوعين وذلك إلعطاء ضمانات للعالم أجمع وخاصة حكومة إسرائيل بأن القافلـة              
ناشد األمين العام بأن يدعو حكومة إسرائيل إلى عدم استخدام القـوة ضـد               و .تحمل فقط إعانات إنسانية   

   .سطولاأل
 أن البعثة تبحر ألغراض إنسانية تماشيا مع قرارات األمـم المتحـدة وخاصـة               :ليزيوقال الرئيس الما  

التي ترخص لتقديم اإلعانات اإلنسانية لقطاع غزة ويشمل ذلك         ) 2009 (1860توصية مجلس األمن رقم     
  .الغذاء والدواء والوقود

 28/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  دعم القضية الفلسطينيةل  الدوليمؤتمرليه بري لرئيس مجلس الشورى االيراني يدعو نب .51
سلم مستشار رئيس مجلس الشورى االيراني حسين شيخ االسالم رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعـوة                
رسمية من رئيس المجلس الدكتور علي الريجاني للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية              

  . ضنفر ركن اباديفي طهران، بحضور السفير االيراني غ
في ظل الظروف الحساسة والمصيرية الذي تمر بها المنطقـة، نجـد أن هنـاك               «وقال شيخ االسالم انه     

تطورا كبيرا طرأ على الساحة الفلسطينية بشكل خاص، وقد فكرنا في أن نبادر الى جمع كل مناصـري                  
  . »القضية الفلسطينية في مكان واحد

الربعة السابقة، وجهت الدعوات لهذا المؤتمر الى رؤساء البرلمانـات          وكما جرت العادة في المؤتمرات ا     
العربية واالسالمية وغير االسالمية، وإلى الوفود البرلمانية والشخصيات والنخب الفلسطينية واالحـزاب            
والفصائل والقادة الفلسطينيين والعديد من النخب الفكرية والثقافية والعلماء والمنظمـات الـشعبية غيـر               

  . كوميةالح
 28/6/2011، السفير، بيروت
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  »هجمات األعداء«الحرس الثوري اإليراني يبدأ تدريبات صاروخية ضخمة تأهبا لـ .52

بدأت قوات الحرس الثوري اإليرانية أمس مناورات صاروخية ضخمة تستمر عـشرة            :  لندن -طهران  
وإسرائيل اللتين رفضتا اسـتبعاد     ، في إشارة مستترة إلى الواليات المتحدة        »تأهبا لهجمات األعداء  «أيام  

التحرك العسكري لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وجاء ذلك بينما أعلنت روسيا أنه تـم إنجـاز                  
  .المقبل) آب(محطة بوشهر النووية اإليرانية وأنها ستكون جاهزة للتشغيل في أغسطس 
شطتها النووية على أن تعلـن      وتحرص الجمهورية اإلسالمية المنخرطة في مواجهة مع الغرب بسبب أن         

بانتظام ما تحققه من تقدم في قدراتها العسكرية إلظهار استعدادها للتصدي ألي هجـوم مـن الواليـات                  
المتحدة أو إسرائيل، وتقول إيران إنها تملك مجموعة كبيرة من الصواريخ بعضها قادر علـى ضـرب                 

زادة إن المناورات التي تجري برا وبحـرا        وقال حاجي   . إسرائيل والقواعد األميركية في الشرق األوسط     
، مضيفا أن المناورات العسكرية ال تشكل تهديدا ألحـد، وأن الهـدف             »رسالة سالم لدول المنطقة   «هي  

  .»الحفاظ على الجهوزية الدفاعية في مواجهة األعداء«الرئيسي من إجراء هذه المناورات هو 
 28/6/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   اإلسرائيلية - يرمم العالقات التركية "الربيع العربي" :ن أتراكومحلل .53

حظي الحراك الكثيف في اتجاه تحسين العالقات بين تركيا وإسرائيل باهتمام المحللـين             : محمد نور الدين  
وهذا التحسن في ظل المواقف التي تتخذها تركيا من         » الربيع العربي «وربط معظم هؤالء بين     . األتراك

  . وال سيما سورياإسرائيل،» أعداء«
 عن وجود اتـصاالت     تصحف إسرائيلية كشف  أن  ،  »ميللييت«يقول الكاتب قدري غورسيل، في صحيفة       
بل إن الصحف اإلسرائيلية تحدثت عن أن اعتذار إسـرائيل       . سرية بين أنقرة وتل أبيب لتحسين العالقات      

  .هو لمصلحة الدولة العبرية» مرمرة«لتركيا عن قتلى سفينة 
سيل إن دولة مثل إسرائيل تتبع سياسات واقعية، بحيث إنها يمكن أن تقدم اعتذاراً وتعويـضاً                ويقول غور 

ألن اسـتمرار تركيـا بعـد       . لكن المهم هنا ليس االعتذار بل الثمن الذي ستناله مقابل االعتذار          «لتركيا،  
  .»االعتذار بالسياسات نفسها ضد إسرائيل لن يفيد إسرائيل بشيء

 28/6/2011، السفير، بيروت
  

  الى قطاع غزة يوفران أدوية عاجلة "اإلسالمي للتنمية" و"الخيرية اإلماراتية" .54
، بتوفير عشرات األصناف من األدوية      )أمس( أعلنت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية أنها شرعت         :غزة

  .والمهمات الطبية التي رصيدها صفر في مستودعات وزارة الصحة بقطاع غزة
 ألف دوالر من    600 أن الهيئة والبنك رصدا ميزانية بلغت        ،الهيئة في غزة عماد الحداد    وقال مدير مكتب    

 صنفاً من أهم أصناف األدوية العاجلة والتـي تخـص مرضـى األمـراض الخطيـرة                 30أجل توفير   
 صنفاً آخر من المستهلكات والمستلزمات الطبية الالزمة إلجراء العمليـات           17والمستعصية إضافةً لتوفير  

  .احية وعالج آالف المرضىالجر
 28/6/2011، الخليج، الشارقة

  
  إلى األمم المتحدة فلسطين هيل يبلغ عريقات برفض واشنطن القاطع لخطوة ذهاب .55

أبلغت اإلدارة األميركية السلطة الفلسطينية بشكل قاطع رفضها لخطوة الـذهاب           :  كفاح زبون  - رام اهللا 
سطينية، بعد ساعات من تأكيد الـرئيس الفلـسطيني محمـود           إلى األمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفل      

بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام اهللا، على أن الذهاب إلى األمم المتحدة أصـبح               ) أبو مازن (عباس  
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وأبلغ القائم بأعمال المبعوث األميركي لعمليـة الـسالم         . أمرا ال بد منه ما دامت المفاوضات لم تستأنف        
 المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، بمعارضة بالده لخيار طلب عضوية دولة            ديفيد هيل، كبير  

خيارنا الوحيد يتمثل في اسـتئناف المفاوضـات علـى          «: وقال هيل لعريقات   .فلسطين في األمم المتحدة   
  . »أساس خطاب الرئيس أوباما

28/6/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  ماع الرباعية في واشنطن الشهر المقبل وزير الخارجية الفرنسي يرجح عقد اجت .56
الفرنسية انـه   » ار تي ال  «ذاعة  إل وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه       أعلن : منتصر حمدان  -رام اهللا 

 تموز ولكن ال بد من التحقق من ذلك، سيعقد فـي واشـنطن اجتمـاع    11 تموز ، اظن انه في   11في  «
اوباما واالقتراح الفرنسي، دعوة    ) لرئيس االميركي باراك  ا(للرباعية من اجل ان تتم، انطالقا من خطاب         

  .»االطراف الى االجتماع
ولم يوضح الوزير على اي مستوى سيعقد اجتماع اللجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة وروسـيا                

  .واالتحاد االوروبي واألمم المتحدة
 .»د مؤتمر السالم الذي اقترحتـه بـالده       المبادرة لو تمت واذا ما نجح األمر فسيعق       «واضاف جوبيه ان    

انا كنـت اتوقـع   «ضاف  أو .»سنرى«نتنياهو قال لي في القدس      . الفلسطينيون قالوا انهم موافقون   «وقال  
  .»منه رفضا فوريا وقاطعا ولكنه لم يقل ال

وذكر الوزير الفرنسي بانه من ضمن القرارات التي صدرت عن القمة االوروبية في بروكسل الجمعـة،                
الدول الـ االعضاء في االتحاد االوروبي تأمل في انعقاد مؤتمر، يمكن ان يعقـد فـي                «رار يقول ان    ق

  .»باريس، لبدء مفاوضات بين الطرفين
للتصويت على قرار   ) في ايلول (الموعد المحدد مسبقا في الجمعية العام لالمم المتحدة         «وعلق جوبيه على    

  .»ذا جرت االمور هكذا، بشراسة، فال احد سيجني شيئااعتقد انه ا«، وقال »يعترف بدولة فلسطين
28/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   رغم الضغوط اإلسرائيلية على اإلبحار نحو قطاع غزةيصر "2ائتالف أسطول الحرية " .57

إصراره على اإلبحار نحو قطاع غزة، في غـضون أيـام           » 2ائتالف أسطول الحرية    «أكد  :  وفا - غزة
م الصعوبات التي تواجه سفن األسطول، في أعقاب ممارسة السلطات اإلسـرائيلية الـضغوط              قليلة، رغ 

  .على البلدان التي ستنطلق منها السفن
وقالت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، إحدى الجهات المؤسسة لالئتالف، في تصريح صحفي،              

سرائيلي في سبيل عرقلة انطالق أسطول      اليونان تتعّرض لضغوط مهولة من قبل االحتالل اإل       «أمس، إن   
  منعت الحكومة اليونانية سفينة تحمل علم الواليات المتحدة من اإلبحـار مـن موانئهـا               ، وقد »2الحرية  
وقال قبطـان الـسفينة      . بحجة عدم حصولها على التراخيص الالزمة لإلبحار       "2أسطول الحرية   "ضمن  

 بعد أن رفض قصف غزة خالل العدوان األخير، إن          وهو طيار إسرائيلي سابق طرد من جيش االحتالل       
 مـن كـسر     2الحكومة اليونانية خضعت للضغوط اإلسرائيلية واألميركية لكي تمنع أسطول الحريـة            «

  .»الحصار عن غزة
نحـو  » 2أسطول الحريـة  «وأكدت عضو الحملة األوروبية شنيد مكولخلين رفض االئتالف لتوجه سفن        

صرية، كما يقترح االحتالل، موضحة أن وجهة األسـطول معروفـة وهـي             الموانئ اإلسرائيلية أو الم   
شواطئ قطاع غزة، ال سيما أن االحتالل الذي أعلن عن إنهائه الحتالل غزة، ال يخّوله القانون الـدولي                  

  .اعتراض سفن أسطول الحرية، كونها ال تمر في مياهه اإلقليمية
28/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  



  

  

 
 

  

            27 ص                                    2189:         العدد       28/6/2011 الثالثاء :التاريخ

  
   "2أسطول الحرية "الموساد خرب محرك إحدى سفن  :"بيةواألورالحملة " .58

، "الموسـاد "أقدم مجهولون، االثنين، يشتبه بعالقتهم بجهاز االستخبارات اإلسـرائيلي الخـارجي             :غزة
  .، التي ترسو في أحد الموانئ اليونانية"2أسطول الحرية "بتعطيل إحدى سفن 

، إن عناصـر  )صفا(، في تصريح لـ" لرفع الحصار عن غزةالحملة األوروبية"وقال رامي عبده، عضو   
مجهولة قامت بتخريب محّرك إحدى سفن األسطول األوروبية، مشيرا إلى أن طاقم الـصيانة الخـاص                

  .بالسفينة يقوم حالًيا بالعمل على إصالح العطب الذي لحق بالمحّرك، األمر الذي يحتاج نحو يومين
لتحريض اإلسرائيلي المتصاعد ضد سفن أسطول الحرية، مجددا التأكيد         وندد عبده باالعتداء المتواصل وا    

على أن ائتالف أسطول الحرية مصر على االنطالق والوصول إلى قطاع غزة، مهما كانت الـصعاب،                
  ".وقف القرصنة اإلسرائيلية"مطالبا المجتمع الدولي بـ 

بعة لألسطول، وذلك في إطار الضغوط      وأشار إلى أن شركتين من شركات التأمين سحبت تأمينها لسفن تا          
  .اإلسرائيلية

28/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   
  

  سرى ورفضتها حماس لماني لتبادل األ قبلت صفقة الوسيط األ"سرائيلإ": لمانيةالحكومة األ .59
 "سـرائيل إ" نأكدت  ألمانية  ن الحكومة األ  أسرائيلية مساء اليوم    رتس اإل آذكرت صحيفة ه  : القدس المحتلة 

  .سرى ورفضتها حماسلماني لتبادل األقبلت صفقة الوسيط األ
 قبلت عرضا قدمه الوسيط     "سرائيلإ"ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الحكومة في برلين قوله ان حكومة            

سرى مع حركة حماس اال ان العرض جوبه برفض من قبـل الحركـة              االلماني مؤخرا النجاز تبادل األ    
  .سالميةاإل

سف لعدم قبـول    يشعر باأل "ال انه قال انه     إخرى حول الموضوع    أي تفاصيل   ألماني ب ل الناطق األ  ولم يد 
  ".حماس العرض حتى اللحظة

28/6/2011، وكالة سما اإلخبارية  
  

  مريكاأرهابية في العالم ومعها إعظم دولة أ "سرائيلإ ":مريكيةأكاتبة وشاعرة  .60
رهابية في العـالم،    إ بأنها أعظم دولة     "سرائيلإ" وولكر   ليسأمريكية   وصفت الشاعرة األ   : وكاالت -لندن  

مريكـا  أ أن" فورين بوليسي " مريكية الرفيعة في مقابلة مع مجلة       وقالت الكاتبة الحائزة جائزة بوليترز األ     
. 2009لضرب قطاع غـزة      "سرائيلإ"تدفع ماال كثيرا من ضرائب المواطنين لألسلحة التي استخدمتها          

اركة في القافلة البحرية الثانية لغزة والتي ستنطلق االسبوع القـادم وذلـك لحمـل               وتحضر الكاتبة للمش  
وعندما سئلت عن السبب الذي دفعهـا إلـى         . المساعدات االنسانية للمواطنين ولكسر الحصار عن غزة      

شـاهدت  " المشاركة في الحملة قالت انها كانت في غزة بعد عملية الرصاص المسكوب بفترة قصيرة و              
  ."والضرر اللذين ال يصدقانالدمار 

سرائيل هي اعظم دولة ارهابية في هذا الجزء من العالم، واعتقد بشكل عام ان              إن  أعتقد  أ"قالت وولكر   و
مريكا من اعظم المنظمات االرهابية هما نفسيهما، فعندما ترهبين االطفال وتجعلينهم يخـافون             أسرائيل و إ

 حمـاس   عـن ضـرب   و". ل حياتهم، فهذه الدولة ارهابية    منك، وتسببين الضرر النفسي والعقلي لهم طوا      
ن يطلق الصواريخ، لكن    أي مكان   أ الكاتبة انها ال تدعو اي شخص وفي         قالت،  "سرائيلإ"الصواريخ على   

وفي هذه المعركة الفلسطينيون ليـسوا جـالوت        . الحرب ليست متساوية، انها معركة بين داوود وجالوت       
سرائيل لديها صواريخ   إى الحجارة وصواريخ ال قوة لها، وبالمقابل ف       ولكن داوود، فهم من ال يملكون سو      

  .وتنفي ان تكون زياراتها لغزة دعايات لحماس. مدمرة
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28/6/2011، وكالة سما اإلخبارية  
  

  اليونسكو تصوت لصالح قرار األردن حول القدس وباب المغاربة .61
العليا لمنظمة اليونـسكو لـصالح القـرار         الهيئة التنفيذية    –  صوتت لجنة التراث العالمي     : بترا –عمان  

األردني والعربي حول مدينة القدس وممر باب المغاربة، التي كان األردن، ورداً على قـرار الكنيـست                 
 والئحـة التـراث العـالمي       1981اإلسرائيلي بضم القدس، قد أدرجها على الئحة التراث العالمي عام           

  .1982المعرض للخطر 
 35 عقدت أمس االثنين بمشاركة وفد اردني ضمن أعمال الدورة الـسنوية             وجاء التصويت خالل جلسة   

  .للجنة المنعقدة حالياً في باريس
28/6/2011، الرأي، عمان  

  
  وزير داخلية قبرص يؤكد دعم بالده للقضية الفلسطينية .62

 فـي    أكد وزير الداخلية القبرصي نيكوالس سيليكتوس التزام قبرص بدعم الـشعب الفلـسطيني             :رام اهللا 
نضاله حتى إقامة دولته الديمقراطية الحرة وقال خالل زيارته مقر المجلس التشريعي في رام اهللا امـس                 
أن حكومة قبرص تسعى لتطوير العالقة مع الشعب الفلسطيني وأكد اننـا جـاهزون لمـساندة الـشعب                  

  .الفلسطيني في كافة المجاالت
28/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
 الحرية تنتقد تهديدات تل أبيب لإلعالميين المشاركين في أسطول" حافة الغربيةرابطة الص" .63

 انتقدت مؤسسات إعالمية غربية عاملة في األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام               :)فلسطين(الناصرة  
أسـطول  "للصحفيين الذين يعتزمون المـشاركة فـي         التي وجهتها الحكومة اإلسرائيلية    التهديدات1948

    .يستعد لبدء رحلته باتجاه قطاع غزة خالل االسبوع الحالي ، والذي"2الحرية 
بياناً حـذّر فيـه الـصحفيين، ال سـيما الـذين            ) 26/6(وكان مكتب الحكومة اإلسرائيلية أصدر األحد       

المؤسسات اإلعالمية الغربية، من المشاركة في أسطول الحرية، مهدداً من أن ذلك سيحرمهم من               يمثلون
لمدة عشر سنوات، فضالً عن مصادرة معـداتهم وتعرضـهم لــ             1948ي المحتلة عام    دخول األراض 

  ".عقوبات إضافية"
تهديد الحكومة بمعاقبة الصحفيين يبعث برسالة مخيفة إلى اإلعالم الدولي، يثير أسئلة            "وأكدت المنظمة أن    
  ."م إسرائيل بحرية الصحافةخطيرة حيال التزا

27/6/2011،  قدس برسوكالة  
  

  وتحصيناتها التزال دون المستوى...  غير مستعدة لحرب محتملة"رائيلإس" .64
 فـي المئـة مـن       65خمسة وثمانون في المئة من المدارس غير مؤهلة،         :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

فلماذا إذاً يزرعون الرعب    . وحتى من الناحية العسكرية، هناك نواقص كثيرة      . المالجئ تحتاج إلى ترميم   
لناس؟ هذه التســاؤالت ترافقت مع حملة التــدريبات التي نفذتها إسـرائيل أخيـراً             في نفـــوس ا  

  :هنا تحقيق عن األجواء في إسرائيل عشية هذه التدريبات. »5نقطة تحول «تحت مسمى 
، التي تـدعي    » 5-نقطة تحول «فيما كانت القيادة العسكرية اإلسرائيلية تضع اللمسات األخيرة لتدريباتها          

صر على فحص جاهزية الجبهة الداخلية إزاء خطر التعرض لهجمات صاروخية شاملة من إيران              أنها تقت 
وسورية ولبنان وقطاع غزة، كان رئيس جهاز االستخبارات العسكرية افيف كوخافي يناقش مع مسؤولين              

أسـلحة  أميركيين القلق اإلسرائيلي من أبعاد التطورات التي تشهدها سورية وما تدعيه إسرائيل من نقل               
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متطورة من صواريخ وقذائف ومعدات عسكرية من سورية إلى لبنان، خشية حـدوث انقـالب يطـيح                 
  .هذه األسلحة» حزب اهللا«الرئيس بشار األسد ويحول دون امتالك 

والبحث اإلسرائيلي مع الجانب األميركي تناول الملف السوري وكذلك اللبناني، بخاصة ما يتعلق بوضع              
وتفاصيل البحث بقيت سرية، لكن التـصريحات التـي اطلقهـا           . دراته العسكرية وتعزيز ق » حزب اهللا «

مسؤولون أمنيون في اليوم الذي كشف فيه عن هذه اللقاءات تعكس حقيقة مغايرة عما يعلنه اإلسرائيليون                
فقد هدد مسؤول أمني    . بشكل خاص » 5-نقطة تحول «عن أهداف تدريباتهم العسكرية عموماً، وتدريبات       

ي وبشكل واضح بأن بالده لن تتردد في توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق لجنوب لبنان فـي                 إسرائيل
وكرر هـذا المـسؤول تقـارير االسـتخبارات         . حال حصول أي تدهور لألوضاع األمنية في المنطقة       

 حول غالبية القرى في الجنوب اللبناني إلى ما اسـماه         » حزب اهللا «العسكرية اإلسرائيلية التي تدعي أن      
وبأنه عزز قدراته العسكرية في هذه البلدات فزودها بوسائل قتالية وأنهى تجهيز مقرات             » قرى متفجرة «

وكشف هذا المسؤول أن التخطيط اإلسرائيلي للحرب على جنوب لبنان يتضمن توجيـه           . القيادة التابعة له  
ا إلـى تقلـيص إصـابة    تعليمات للسكان المدنيين بإخالء بيوتهم بدعوى أن إسرائيل ستسعى في ضرباته          

  .ومقاتليه والقضاء عليهم في غضون وقت قصير» حزب اهللا«المدنيين فيما تكثف ضرباتها ضد قيادة 
. تثير الشكوك في النيات الحقيقية منهـا      » 5-نقطة تحول   «األجواء التي أثارتها إسرائيل حول تدريباتها       

لن عنها خالل الشهرين المقبلين، هـدفها       فوزير الدفاع ايهود باراك أعلن عن البحث في خطة قومية سيع          
، كما قال في أثناء مشاركته في معرض األسـلحة فـي   »تحمي سماء إسرائيل  «ضمان منظومات دفاعية    

ولم يخف باراك من هناك قلق بالده من األوضاع في المنطقة، فيما اعتبر وزير الجبهة الداخلية                . باريس
ط ستة آالف وسبعمئة صاروخ في اليوم العاشر من الحـرب           متان فلنائي محاكاة التدريبات الحتمال سقو     

وفي جوالته على مختلف البلدات التي شهدت تدريبات، أكد فلنائي ضرورة أن            . هو أمر اقرب إلى الواقع    
يكون السكان قد استعدوا بشكل كامل لكيفية التصرف في حال وقوع حرب تتعرض فيها إسرائيل لقصف                

  .ت وبهذه الروح تحدث أيضاً رئيس أركان الجيش، بيني غانتسصاروخي مكثف من مختلف الجبها
والتدريبات العسكرية  » 5-نقطة تحول «في سيناريوات التدريبات على حرب شاملة التي شهدتها تدريبات          

التي أقامها الجيش في الجوالن وجبال الكرمل في حيفا ومناطق أخرى في الشمال شـبيهة بجغرافيتهـا                 
وليس صدفة أن يركز فلنائي في أثنـاء تلخيـصه          . الالعب المركزي » حزب اهللا «ان  بالبلدات اللبنانية، ك  

اليوم الرابع من تدريبات الجبهة الداخلية، أن الجيش اإلسرائيلي في مقابل هذه التدريبات يتـدرب علـى                 
وعندما نقول أن حـوالي     . هناك حاجة ماسة لمثل هذه التدريبات     «: سيناريو احتالل سورية وجنوب لبنان    

. ستة آالف وسبعمئة صاروخ ستسقط على إسرائيل في اليوم العاشر من الحرب فإن هذا الحديث واقعـي     
فتصوراتنا التي شملتها سيناريوات الحرب التي تم التدريب عليها انه في الوقت الـذي يكـون الجـيش                  

بلـدات  اإلسرائيلي قد احتل بلدات في جنوب لبنان تكون الصواريخ ما زالت تسقط علـى تـل أبيـب و                  
  .»المركز

  القلق األكبر
هذه التصريحات وغيرها، أثارت حال قلق في إسرائيل وأشار بعضهم إلى أن سـيناريوات التـدريبات                

-نقطة تحـول  «لكن القلق الحقيقي لدى اإلسرائيليين، اليوم وبعد انتهاء تدريبات          . »زادت من هذا القلق   «
   فعالً جاهزة ألي حال طارئ؟، تكمن في الرد على السؤال عما إذا كانت إسرائيل»5

جميع الدالئل والمعطيات وتصريحات رؤساء السلطات المحلية والجهات ذات الشان من خارج المؤسسة             
وأما ما تكشف عنه من خـالل هـذه         . العسكرية واألمنية اإلسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل غير جاهزة        

ة، قبل اشهر، من أن الجبهـة الداخليـة غيـر           التدريبات فيؤكد من جديد ما جاء في تقرير مراقب الدول         
ووصف الرئيس السابق لجهاز التطوير التكنولوجي في الجيش يواف زاكـس مـا        .جاهزة لحال طوارئ  

وبرايه فإن هذا االشمئزاز ينبع من الحاجة الغريبـة   . بالمثير لالشمئزاز » 5-أثارته تدريبات نقطة تحول     
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. سقوط آالف الصواريخ والقتلى ومصابين كثيـرين      : ناريوإلى أن يوصف للجمهور بالتفصيل رعب السي      
ومن جهة أخرى فإن تدريب حماية الجبهة الداخلية ينبع من حقيقة أن األمور المهمة حقاً تهملها الـسلطة                  

هل حلوا مشكلة خليج حيفا على اختالف تهديداته؟ هـل          «: وتساءل زاكس . المركزية والسلطات المحلية  
الكهرباء محمية؟ هل سيشل مطار بن غوريون وإذا كان كذلك فهل ثمة بديل معقول              البنية التحتية إلنتاج    

يتضمن ترتيب النقل منه وإليه؟ هل سنرى مرة أخرى ساعة األزمة أثرياء ينفقون علـى مـدن خيـام                   
لمواطنين يهربون من مناطق الخطر؟ وهل يوجد جسم حكومي ناجع قادر على تلبية حاجـات المـدنيين                 

ون نقل مكان سكنهم؟ وهل يعرف الجمهور لمن يتوجه في زمن طـوارئ كهـذا؟ وهـل                 الذين سيختار 
ستُضمن نوعية حياة في الحد األدنى لهؤالء المواطنين؟ وماذا عن العالج الطبي والطعام وجهاز التعليم؟               

 وماذا عن االحتياطي من منتوجات حيوية كالوقود ومـاء        . فضالً عن أن يتم تجنيد واسع لقوات االحتياط       
  .»الشرب والغذاء؟

. وبرأي زاكس فإن التهويل على الجمهور يبلغ ذروته عندما نزيد على هذه التدريبات التهديد الكيمـاوي               
السالح الكيماوي محدود جداً في المساحة التي يستطيع تغطيتها وكان يكفي إلسرائيل أن تعلن أن               «: وقال

جة استعمال سالح كهذا، وفي الوقت نفسه كان        الثمن سيكون باهظاً لزعيم عدو يشوش عليه عقله إلى در         
فإقامـة هـذا    . يجب أن يتم تمكين المواطنين الذين سيبقون قلقين من سيناريو كهذا من شراء أقنعة واقية              

الـذين  » المـصابين «التهديد في مركز كل تدريب للجبهة الداخلية، وتصوير فرق التطهير التي تغـسل              
 معقول في المشافي، وسائل ترمي إلى تخويف الجمهور أكثر من أن            يظهرون أنهم بذلك يمكنون من أداء     

  .»تزرع فيه الثقة
في اليوم الرابع عندما دعت القيادة السكان إلى المـشاركة فـي            » 5-نقطة تحول «وكانت ذروة تدريبات    

 فـي مدينـة حيفـا، التـي       . التدريبات لدى إطالق صفارة اإلنذار بالتوجه إلى األماكن اآلمنة والمالجئ         
تعرضت ألكبر عدد صواريخ في حرب لبنان الثانية، ظهر ليس فقط استخفاف الـسكان بهـذا المطلـب                  

، »سـوق تـالبيوت   «في السوق الشعبي المعروف بــ       . واالستهتار به بل خطورة عدم جاهزية المدينة      
بـل  . تواصلت نغمات تجار الخضار بدعوتهم الناس لشراء خضارهم، على رغم إطالق صفارة اإلنذار            

لن يحمينا شـيء    «: بعضهم قال . رتفعت أصواتهم وازدادت المنافسة في ما بينهم على تخفيض األسعار         ا
أما أحد رواد السوق فقرر التجاوب مع صفارة        . »كلها مسخرة «: ، وآخر قال  »من الصواريخ إذا سقطت   

لسوق ولما  ، كما قال، فوجده وسط ا     »حزب اهللا «اإلنذار وراح يركض باحثاً عن ملجأ يؤويه من صاروخ          
وإلقنـاع  . »ال مالجئ ... هذا هو وضع المالجئ في حيفا     «: حاول فتحه للدخول وجده مغلقاً وراح يقول      

في مثل  «. اآلخرين بموقفه راح يتصل على هاتف الطوارئ المسجل على باب الملجأ، لكن أحداً لم يجب              
أو جهـة تتجـاوب مـع    هذا الوقت يكون الصاروخ قد سقط وقتلني وقتل العشرات وال مكـان يؤوينـا       

  .، قال»صرخاتنا واستغاثتنا
أما رئيس البلدية يونا ياهف فاستبق هذا اليوم بتوجيه طلب للمسؤولين لمنحه صالحية هدم مئة وأربعـة                 

فالمالجئ غير آمنة لدينا وقد حـان  . إننا أمام خطر كبير في حال وقوع حرب       «: مالجئ في المدينة وقال   
ذ لم تجر عليها تحسينات وقد استخدمت في حرب لبنان الثانية وكانت بمثابة             الوقت لهدم المالجئ القائمة إ    

  .»مصيدة موت لنا
ومدينة حيفا على وجه الخصوص، حيث مفاعل األمونيا والكيماويات ومصانع تكرير البترول، ما زالت              

بلدات التي  فقائمة ال . في حلقة البلدات المعرضة ألخطار كبيرة في حال وقوع حرب لكنها ليست الوحيدة            
. وقلة تلك التي باتت على اكمل االسـتعداد لمواجهـة حـال طـوارئ             . طويلة» معرضة للخطر «تعتبر  

 في المئة من المدارس اإلسرائيلية غير مجهـزة بغـرف آمنـة             85وبموجب المعطيات اإلسرائيلية فإن     
أمـا  . غير صالحة ومالجئ لحماية الطالب في حال الطوارئ فيما اكثر من ستين في المئة من المالجئ               

  .األقنعة الواقية من الغازات فلم توفرها وزارة الدفاع إال لستين في المئة من السكان
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هذا على صعيد حماية السكان، أما إذا طرح السؤال حول مدى قدرة إسرائيل الدفاعية فهنا يصل القلـق                  
. »اية سـماء إسـرائيل    لحم«وليس مصادفة إعالن ايهود باراك عن خطة قومية         . اإلسرائيلي إلى ذروته  

العتراض الـصواريخ القـصيرة     » القبة الحديد «وحتى اليوم لم توفر إسرائيل العدد الكافي من منظومة          
. وهي تحتاج إلى عامين على األقل لضمان نشرها في جميع البلدات المعرضة لقصف الصواريخ             . المدى

وفـي معـرض    .  زالت قيد البحث   أما منظومات اعتراض الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى فهذه ما        
األسلحة الجوية في فرنسا، حاولت إسرائيل تسويق بعض صناعاتها لهذه المنظومات علـى أمـل بـأن                 

معطـف  «يساعدها ذلك في توفير الموازنة الستكمال المنظومات وأبرزها العصا الـسحرية ومنظومـة              
نظومات والنقص الكبير في حماية     وبغياب مثل هذه الم   . العتراض الصواريخ المضادة للمدرعات   » الريح

الجبهة الداخلية، يطرح سؤال عما إذا كانت إسرائيل جاهزة بالفعل في حـال قـررت توجيـه ضـربة                   
عسكرية إلى جنوب لبنان إذا تدهورت األوضاع األمنية في المنطقة، كما أعلن مسؤول امني األحد، فـي           

  نطن؟أعقاب الكشف عن محادثات رئيس جهاز االستخبارات في واش
ربما ينجح الجيش اإلسرائيلي الذي يتدرب في جبل الكرمل، المنطقة القريبة في عناصـر مـن الـدفاع                  

 جغرافيتها لبلدات لبنانية، في احـتالل       jpg).أ ف ب  (» 5نقطة تحول   «المدني االسرائيلي اثناء مناورات     
حـزب  «مواجهة كمـائن    وربما ينجح الجيش الذي يتدرب في الجوالن على كيفية          . مدن لبنانية وسورية  

ولكن هل ينجح الجيش    . فوق األرض وتحتها، في المخابئ والمحميات التي يدعي أن الحزب أقامها          » اهللا
في تزويد جيشه بحاجاته لمواجهة صواريخ كتف مضادة للطائرات؟ وهل يمكنه تزويد جميع مدرعاتـه               

» 5-م بعد تدريبات نقطة تحول      المضادة للصواريخ؟ والسؤال الذي يطرح اليو     » معطف الريح «بمنظومة  
في حال وقعت الحرب، كيف سيمنع الجيش الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى من السقوط على تـل                

  أبيب؟ وإذا سقطت فهل يمكنه حماية السكان؟
أسئلة كثيرة مطروحة وتبعث على القلق لدى السكان اإلسرائيليين الذين يصفون المنطقة بأنها تجلس على               

  .بارود يمكن أن ينفجر من شعلة صغيرة من دون أن يقدر احد على تحديد النتائجبرميل من 
  28/6/2011، الحياة، لندن

  
  الهجوم المكلف والصمت االنتحاري.. تل أبيب وطهران .65

  عدنان أبو عامر
حالة من الحراك المتزايد يوماً بعد يوم، حـول طبيعـة           ) إسرائيل(تعيش الساحتان السياسية واألمنية في      

سلوك األجدى تجاه إيران، في ضوء ارتفاع وتيرة الحديث عن توجيه ضربة عسكرية مفترضة نحـو                ال
  .المنشآت النووية اإليرانية

بشأن ملف إيران النووي، تصلح     " الحقائق الخطيرة "وقد كشفت حالة الحراك تلك في تل أبيب، عن جملة           
  :إسرائيلية، على النحو التالي" خارطة طريق"ألن تكون 

أن تسلم بوجود إيران ذرية، ألنها ستجعل الشرق األوسـط ذريـاً، وسـتهدد              ) إسرائيل( تستطيع    ال -1
مصادر طاقة الغرب، وتلقي عليها رعباً يسبب الشلل، وستجعل تركيا والسعودية ومصر تحـصل علـى          

  ".جحيماًإيران الذرية ستجعل حياة اإلسرائيليين "الطاقة الذرية، وينهار النظام العالمي، بمعنى آخر 
أن تعمل في مجابهة المشروع الذري اإليراني عسكرياً، حالياً، ألنه سيـشعل     " إسرائيل" ال يجب على     -2

حرباً إقليمية كارثية تودي بحياة آالف اليهود، وسيجعلها قوة منتقمة حاقدة، تصرف ضدهم مـا وصـفها                 
  .، كما سيسبب أزمة اقتصادية عالمية"حرب أبدية"بـ
يمكـن  " اسـتراتيجية مـشتركة  "لفهم عميق للحقيقتين السابقتين ينبغي أن ينجم عنه       " لإسرائي" تطوير   -3

النشاطات السرية، والعقوبات االقتصادية، على نحو يفاجئ       : ، ولها وسيلتان  "الطريق الثالث "تعريفها بأنها   
، من خالل تحـالف   صحيح أنها ال تلغي التهديد اإليراني، لكنها تؤخره       . اإليرانيين، وكفيلة بإحراز النتائج   
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إسرائيلي وثيق مع بريطانيا وفرنسا، والواليات المتحدة تسهم بنصيبها، والخالصة أن احمدي نجاد سيجد              
  .الهادئة تتغلغل عميقاً" إسرائيل"نفسه تحت ضغط دولي، وأن مياه الغرب و

  الدولة المجنونة• 
ين بالرعب، واستحثاث األمريكيين     التهديد بهجوم عسكري عليها، فالتهديد ضروري إلصابة اإليراني        -4

ـ          أن تـسلك سـلوك دولـة       " إسرائيل"واألوروبيين، بل إثارة الصينيين والروس، صحيح أنه ال يجوز ل
مجنونة، لكن يجب عليها أن تنشئ الخشية من أنها إذا دفعت للزاوية، فستسلكه، ولئال تـضطر لقـصف                  

  !هاإيران، عليها أن تحافظ على انطباع أنها توشك أن تقصف
 إلدارة استراتيجية محكمة على إيران يحتاج لثقة كاملة بـين المـستويين الـسياسي واألمنـي فـي                   -5
، وهي غير موجودة حالياً، لهذا عندما يدبر القادة إجراءات ما يخلقون الذعر عند مرؤوسيهم،               )إسرائيل(

مريكيين واألوروبيين بالـذعر،    ويخيل إليهم أن القادة فارقوا الصواب، وما يرمي إلصابة اإليرانيين واأل          
  .يذعر اإلسرائيليين أيضاً، ألن البعض يشك في البعض، والغموض المحتاج إليه يتالشى

هم الذين صدوا المغامرة اإلسـرائيلية تجـاه   " غابي اشكنازي وال مائير داغان وال يوفال ديسكين" ال   -6
، وزير الشئون االسـتراتيجية،     "موشيه يعلون  "إيران، في السنتين األخيرتين، ألن الذي قام بذلك فعالً هو         

وهو صامت اليوم، وإذا كان هادئاً يستطيع اإلسرائيليون أن يكونوا هادئين، ما يعني أنـه ال يوجـد اآلن                   
  .بعمل انتحاري في إيران" بنيامين نتنياهو"خطر قريب مباشر بأن يقوم 

، صحيح أن إيران لم تبلغ فـي        "سبي ومؤقت جزئي ون " النجاح اإلسرائيلي في معالجة الملف اإليراني        -7
 في مكان لم يكن يفترض أن تبلغه، لهذا        2011 المكان الذي كانت تقصد بلوغه، لكنها موجودة في          2011

ال تزال المعضلة موجودة، ولهذا يجب مناقشتها مع نقاء الفكر والتقدير، ومهما يكـن القـرار النهـائي                  
  .مر قرار عصرنافسيكون في شأن الذرة اإليرانية آخر األ

 ما يقلق حقاً في شأن إيران ليس هو الخفي، بل الظاهر الجلي، وليس مفهوماً لماذا لم يفرض الغرب                   -8
" إسـرائيل "حتى اليوم عليها عقوبات شديدة تفضي إلى إسقاط نظام الحكم، وليس مفهوماً لمـاذا ال تُعـد                  

، ال يتعلق الذنب الحقيقي للقيادة األمريكيـة      أجهزتها الحيوية للحظة الحسم التي ستأتي، وإن تأخرت أيضاً        
واألوروبية واإلسرائيلية بما تفعل في الغرف المغلقة، بل بما ال تفعل في المجاالت الـسياسية والدوليـة                 

  .المفتوحة
أخيراً، فإن تلك الحقائق الخطيرة، دفعت بأوساط إسرائيلية نافذة ألن تؤكد أن ما هو واضح بالفعل هـو                  

لمواد وتكنولوجيا تسمح لها باقتناء قنبلة نووية، لكنها أبطأت برنامجهـا النـووي ألسـباب               حيازة إيران   
داخلية، تتعلق بالعقوبات الغربية، ولذلك فإن الهجوم سيؤدي فقط لتأخير المشروع، واالنتظـار للجولـة               

هم ذخيرة لالدعـاء  التالية، لكن الحديث الذي يلغي الخيار العسكري يعزز فقط المؤيدين للقنبلة، ألنه يعطي           
بأن تل أبيب لن تفعل شيئاً، ما يعني أن من يشطب هذا الخيار عن جدول األعمال يساعد طهران علـى                    

  .اقتناء قنبلة، وبالتالي يساعد على إدخال الشرق األوسط إلى عصر موازين الرعب النووية
  27/6/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  لماذا؟.. وطنيِةإعادةُ صياغٍة التّفاِق المصالحِة ال .66

  هاني المصري
 اللبنانية، وتأجيل االجتماع بينه وبين خالد مـشعل، بـات           L.B.Cبعد مقابلة الرئيس عباس مع فضائية       

  فما الذي أدى إلى ذلك؟. التفاق القاهرة" إعادة صياغة"واضًحا أن هناك 
ر الجهود الرامية السـتئناف     هل هناك تراجًعا عن المصالحة؟ أم هناك نية لتجميدها انتظاًرا لمعرفة مصي           

  .المفاوضات؟ أم سيتم تأجيل ملف تشكيل حكومة الوفاق الوطني واستبداله بملفات أخرى
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ما الذي أدى إلى مراجعة االتفاق خصوًصا أن المصالحة ضـرورية لمختلـف األطـراف               : السؤال هنا 
ًسا للجميع، وفّوضته حماس    الفلسطينية التي حققت مكاسب ملموسة منها؟ فالرئيس بعد المصالحة عاد رئي          

للتفاوض لمدة عام كامل، وأما حماس، فقد حصلت على فتح معبر رفح ولو جزئًيا، وحّسنت عالقاتها مع                 
  .مصر

لإلجابة عن السؤال السابق، ال بد من مالحظة أن مياه كثيرة جرت خالل الفترة من الرابـع مـن أيـار                     
  .وحتى اآلن

االتفاق إما شهدت تغيرات أو لم تعد قائمة ودخلت عوامل جديـدة            إن بعض العوامل التي أدت إلى توقيع        
فالثورة المصرية ال زالت قائمة، ومصر الجديدة التي فرضت اتفاق المصالحة ال تزال عالقـة               : معاكسة

فالثورة أطاحت بحسني مبارك ولكنها لم تسقط نظامه ولم تقم نظاًما بـدال منـه،               . في المرحلة االنتقالية  
 حتى اآلن إلى البدء في إصالح النظام ولم تقم نظاًما جديًدا ليحل محـل نظـام حـسني                   وهي ثورة أدت  

مبارك؛ والربيع العربي ال تزال رياحه تهب خصوًصا في سوريا، وتهدد بإجراء تغيرات جوهرية فـي                
وضع وعالقات سوريا مع حماس وحزب اهللا وإيران؛ والمفاوضات ال تزال واقفة في مكانهـا، ولكنهـا                 

حراكًا محموًما الستئنافها على أساس مبادئ أوباما والمبادرة الفرنسية واألوروبية؛ أمـا الحـراك              تشهد  
 أيـار   15الشعبي فهدأ، ولم يعد ضاغطًا على األطراف المتنازعة كما كان قبل توقيع االتفاق، فلم يشهد                

ضفة وغزة، وانتهى بنهاية    باهتا في ال  " النكسة"انتفاضة ثالثة رغم أهمية ما جرى فيه، وكان إحياء ذكرى           
  .مأساوية في مخيم اليرموك

وتركيا وهذا هو التغير األهم، بعد النصر المظفر لحزب أردوغان للمرة الثالثة في االنتخابات التركيـة،                
ابتعدت عن سوريا وأدرات ظهرها لحليفها نظام بشار األسد واقتربت من الواليات المتحـدة األميركيـة                

ادة العالقات مع األخيرة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية تصاعد التنافس التركـي             وإسرائيل، وتستعد إلع  
اإليراني على سوريا، وعلى سد الفراغ الناجم عن اندالع الثورات العربية في المنطقة، وتراجع الـدور                

  .األميركي واإلسرائيلي فيها، خصوًصا بعد سقوط حسني مبارك
بعـد أن   " صفر أزمـات  "منطقة العربية حتى لو تخلت عن سياسة        تريد تركيا أن تلعب دوًرا أكبر في ال       

وجدت أنها تستطيع ذلك بشكل أفضل إذا تحالفت مع واشنطن وتل أبيب على حساب طهـران ودمـشق                  
وحلفائهما في المنطقة، وما يحفز أنقرة على ذلك أن كل االحتماالت مفتوحة في سوريا بعـد اسـتمرار                  

ا فيها وقوع سوريا في الفوضى والحرب األهلية والطائفية ومواجهـة           بم: المظاهرات أكثر من مائة يوم    
خطر التقسيم، وما يمكن أن يقود إلى فوضى وعدم استقرار في المنطقة برمتها، أو سقوط نظـام بـشار                   
األسد وقيام نظام مواٍل ألميركا يمكن أن يتوصل إلى سالم مع إسرائيل وتعويض خسارة نظـام حـسني                  

رار النظام وقيامه بإصالحات محدودة، خصوًصا أن الثورة لم تصل بعد إلى قلـب              مبارك، أو إلى استم   
المدن، خاصة العاصمة دمشق ومدينة حلب، ولم ينقسم الجيش وال حتى الطائفة العلوية، وال يزال هنـاك       

  .انقسام داخل الشعب السوري بين من ينظر إلى ما يجري بأنه ثورة ومن يرى بأنها مؤامرة
مي أن يسقط النظام في دمشق كما توقع أيهود باراك وزير الحرب اإلسرائيلي وعدد مـن                فليس من الحت  

أن شيطان تعرفه   "قادة األجهزة األمنية في إسرائيل، التي انتقلت من الخوف مما يجري في سوريا بحجة               
  .أشهر)  تسعة–ستة (، إلى التبشير بسقوط النظام خالل "خير من شيطان ال تعرفه

، )2(طاف التركي إلى درجة تراجع الحكومة التركية عن المشاركة في أسطول الحريـة              لقد وصل االنع  
وتحاول إقناع إسرائيل بتخفيف عبارات التقرير الذي سيصدر عن األمم المتحـدة بخـصوص أسـطول                

ذار فبدلًا من االعت. ، والذي ينتقد تركيا ويعتبر ما قامت به إسرائيل منسجًما مع القانون الدولي           )1(الحرية  
  ".خطأ عملياتي إسرائيلي"اإلسرائيلي أصبحت أنقرة تقبل باعتبار ما جرى 

إن تركيا أخذت وكالة لضمان عدم ذهاب سوريا إلى الفوضى وتسعى إلى سد الفراغ الناجم عن الثورات                 
العربية وسقوط حسني مبارك، وهذا ما جعل إسرائيل تغير موقفها، فمن القلق إلى حـد الوسوسـة بعـد       



  

  

 
 

  

            34 ص                                    2189:         العدد       28/6/2011 الثالثاء :التاريخ

اح التغيير والثورات والديمقراطية في المنطقة العربية، وما تحمله معها مـن خطـر سـيطرة                هبوب ري 
التيارات اإلسالمية إلى مديح إسرائيلي للديمقراطية في الدول العربية في ظل النجاح الذي حققتـه اإلدارة      

  .عديد من البلداناألميركية وأوروبا في محاولة احتواء الثورات العربية، والسيطرة على حركتها في ال
إن الثورات العربية حدث مقلق إلسرائيل وحلفائها؛ ألن تغيير األنظمـة المـستبدة والفاسـدة والتابعـة                 
والمجزأة سيحل محلها أنظمة ديمقراطية تحترم إرادة شعوبها، وهي بسبب ذلك ال بد وأن تـصطدم مـع      

لذلك ال بـد مـن الـسعي الحتوائهـا     إسرائيل ومع مخططات الهيمنة األميركية والغربية على المنطقة،       
  .والسيطرة عليها خصوًصا أنها ثورات بال قيادة وبدون مشروع عربي وأحزاب ثورية

إذا أضفنا إلى ما سبق التحرك األميركي األوروبي والدولي المحموم لمنع استمرار وتداعيات الجمود في               
سرائيلي، الذي ظهر من خالل تالحـق        اإل –المفاوضات وعملية التسوية التي تحيط بالصراع الفلسطيني        

الزيارات والمبادرات الستئناف المفاوضات، وتهديد الجانب الفلسطيني من مغبة المضي في تطبيق اتفاق             
المصالحة بتشكيل حكومة وفاق وطني؛ ألن المصالحة تعرقل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضـات،              

دة األميركية وإسرائيل يخـشون مـن اسـتمرار وقـف           ألن المجتمع الدولي وخصوًصا الواليات المتح     
المفاوضات واللجوء إلى األمم المتحدة، وأن يؤدي هذا وذاك إلى انتفاضة ثالثة يمكن أن تتحول في ظـل                  

  .الربيع العربي إلى انتفاضة شعبية عربية ضد إسرائيل والنفوذ األميركي في المنطقة
إما أن تمضي في اتفاق المصالحة وتـشكل        : رين كالهما مر  لقد وجدت القيادة الفلسطينية نفسها أمام خيا      

حكومة وفاق تجازف بتعرضها إلى مقاطعة أميركية وإسرائيلية، وربما من الدول األوروبيـة الهامـة،                
وتدخل في مجابهة في األمم المتحدة تقود إلى مجابهة على األرض، وهي غير مستعدة لها وال تريـدها                  

  .انتقالي، وغموض وضع سورياوتحذر منها في ظل وضع عربي 
أو أن تعود إلى السعي الستئناف مسار المفاوضات مقابل ضمانات أميركية ووعـود ال تحقـق جـوهر                  
مطالبها على أمل أن تحرج بذلك حكومة نتنياهو، وتجعل الضغط األميركي والدولي يتجه إليها بدالً مـن                 

إلسرائيلية ومعرفة إلـى أيـن سيـستقر الربيـع          أن يتركز على الفلسطينيين، وانتظاًرا لتغيير الحكومة ا       
  .العربي

إن خروج القيادة الفلسطينية من النارين يمكن فقط من خالل مصارحة شعبها وقواه الحيـة، بمـا فـيهم                   
حركة حماس بحقيقة الوضع وقيوده والتزاماته، والدخول في مصالحة حقيقية تتجاوز اتفاق القاهرة يمكن              

  .واقع الراهن، وتهدف إلى التعامل معه بهدف تجاوزه وليس الخضوع لهأن تبدأ باستيعاب حقائق ال
إن محاولة إلحاق حماس بالمنظمة، وبرنامجها، وسياساتها، وااللتزامات التي تقيـدها، والتغطيـة علـى               
استئناف المفاوضات، المحكومة بالفشل إذا استؤنفت مثل سابقاتها، ال تنسجم مع المصلحة الوطنية التـي               

يير المسار السياسي واتباع مسار سياسي جديد، وال مع اتفاق المصالحة الذي نص على التوافق               تتطلب تغ 
المفاوضات من  "الوطني وليس التحاق طرف بالطرف اآلخر، وتخدم بذلك الحكومة اإلسرائيلية التي تريد             

  .وفقًا للشروط اإلسرائيلية" أجل المفاوضات
 أن تشكيل الحكومة من مستقلين برئاسة سالم فّيـاض يكفـي            نعرف جيًدا أن القيادة الفلسطينية تصورت     

، ولكـن الموقـف األميركـي       )وربما اإلسرائيلية (لتجاوز خطر المقاطعة األميركية واألوروبية والدولية       
اإلسرائيلي المتشدد من اتفاق المصالحة الذي يعتبرونه عقبة كبيرة أمام استئناف المفاوضات يجعل وقف              

 السلطة السياسي خطًرا وارًدا، ما أدى إلـى محاولـة إعـادة صـياغة اتفـاق                 المساعدات وشطب دور  
  .المصالحة، بحيث تكون الحكومة حكومة الرئيس وملتزمة ببرنامجه

ال بديل عن حوار وطني شامل يهدف إلى دراسة التجربة الماضـية، واسـتخالص الـدروس والعبـر،          
ل النظـر لهـا بمـدى خـدمتها إلسـتراتيجية           واالبتعاد عن ربط المصالحة بالمصالح الفئوية من خـال        

  المفاوضات أو لحفاظ حماس على سلطتها في قطاع غزة، وليس كجزء من وضع إسـتراتيجية جديـدة                 
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قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر، دون تهور وال تفريط، وبصورة تجعل السفينة الفلسطينية قادرة              
  .على الوصول إلى بر األمان

 28/6/2011، )بدائل( واألبحاث لإلعالمالمركز الفلسطيني 
  

   من هنا؟ "إسرائيل"إلى أين ستذهب .. بحروب أو من دونها .67
  ماجد كيالي

، ما عاد من الممكن الحـديث  )1973اوكتوبر /حرب تشرين(منذ الحرب العربية ـ اإلسرائيلية األخيرة  
. لك، من الناحية الواقعيةعن حروب عربية ـ إسرائيلية؛ بغض النظر عن جواز هذه التسمية من عدم ذ 

وقد شهدنا أن مجمل الحروب التي شنتها إسرائيل بعد هذه الحرب استهدفت قـوى عـسكرية الدولتيـة                  
  ). في الضفة والقطاع(والفلسطينيين ) قوات منظمة التحرير ثم حزب اهللا في لبنان(

الرغم من تفوقها العـسكري،  ، وعلى "العربية ـ اإلسرائيلية "هكذا، فعلى الرغم من واقع انتهاء الحروب 
واحتكارها التسلح النووي، في هذه المنطقة، فإن إسرائيل ما برحت تتحدث عن التحديات اإلسـتراتيجية               

  .التي تواجهها، وعن المخاطر العديدة التي تستهدف أمنها ووجودها
فلسطينيين، بمثابـة   وتعتبر إسرائيل أن الخطر الديمغرافي، المتمثل برجحان الميزان الديمغرافي لصالح ال          

ومشكلة إسرائيل هنا أنها ال تستطيع أن تفعـل شـيئا           . خطر يهدد أكثريتها اليهودية ونظامها الديمقراطي     
إزاء هذا الخطر، فما الذي يمكن أن تفعله صواريخها ودباباتها بهذا الشأن، ال سيما بعد أن خبت موجات                  

يث استقبلت إسرائيل حوالي مليون مهاجر مـن دول         بالقياس للتسعينيات ح  (الهجرة اليهودية إلى إسرائيل     
  . ، وبعد أن بات من غير الممكن اإلقدام على ترحيل الفلسطينيين)االتحاد السوفييتي السابق

ومن المعلوم أن المسألة الديمغرافية تمّس تعريف إسرائيل لذاتها، فهل هي دولة يهودية أم دولة مواطنين؟            
 هي دولة دينية أم مدنية؟ ومعلوم أن هذه األسئلة تلّح على اإلسرائيليين             أدولة عنصرية أم ديمقراطية؟ هل    

، أكثـر ممـا تتعلـق       )دينية أم علمانية؟  (، وثقافتهم   )يهودية أم إسرائيلية؟  (ألنها تخّص تعريفهم لهويتهم     
 والشك أن هذا النقاش يشمل، أيضا،     . باآلخر، الذي يكاد يكون ممحوا، وغير ذي صلة، في هذه النقاشات          

  . تعريف إسرائيل كدولة استعمارية، بإصرارها على دوام سيطرتها االحتاللية في الضفة والقطاع
، وهنـا ال تميـز      "نـزع الـشرعية   "في المرحلة األخيرة باتت إسرائيل تتحدث عن خطر جديد، تسميه           

ة البتزاز  إسرائيل، عمدا، بين محاوالت نزع الشرعية عنها، أو عن احتاللها للضفة والقطاع، في محاول             
  .القوى الغربية، وفرض امالءاتها في عملية التسوية على الفلسطينيين

ومشكلة إسرائيل، في هذه المرحلة، تبدو في تزايد دور العامل الدولي في تقرير مصائر المنطقة، تحـت                 
ضغط عوامل عديدة، ضمنها، تأثيرات العولمة، وصعود دور المجتمعات المدنية، وشيوع قـيم الحريـة               

، وتزايـد مخـاطر     )وهو ما تبدى في التعاطف الدولي مع الثورات الشعبية العربيـة          (كرامة والعدالة   وال
وقد شهدنا، في هذه المرحلة، مثال، أن عملية التـسوية          . الجماعات اإلرهابية، وتزايد نفوذ إيران اإلقليمي     

ما إزاء ملفـات إيـران      السـي (باتت بمثابة ضرورة لتسهيل السياسة األمريكية واألوروبية في المنطقـة           
  ).والعراق ولبنان

فوق هذا وذاك فقد برز في اآلونة األخيرة عامل جديد من عوامل الضغط على إسرائيل، ويتمثل ببـروز                 
شبكات المجتمع المدني الدولي، التي باتت تتحكم بالرأي العـام، بعـد تضعـضع سـيطرة الحكومـات                  

فبدفع . ت التكنولوجية في مجال اإلعالم والمعلوماتية     واالحتكارات على الفضاء اإلعالمي، بفضل التطورا     
من هذه التطورات توسعت حركات التضامن مع الفلسطينيين، وباتت حقيقة إسرائيل كدولـة اسـتعمارية               

بـشأن  (وعنصرية ودينية أكثر انكشافا في العالم؛ وقد شهدنا تأثير ذلك عليها، بمفاعيل تقرير غولدستون               
، وبتداعيات هجومها على أسطول الحرية، وجريمة اغتيالها قيادي مـن           )غزةارتكابها جرائم حرب في       
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في دبي، مع كل ما يتعلق بممارساتها االحتاللية واالستيطانية والقمعية ضد الفلـسطينيين فـي               " حماس"
  .الضفة والقطاع المحتلين

مقاطعـة اقتـصادية    (وقد نشأ عن كل ذلك تزايد ظاهرة مقاطعة إسرائيل في أوروبا والواليات المتحدة              
  .، كما نشأ عنها مابات يعرف بمسار نزع الشرعية عن إسرائيل)وأكاديمية وثقافية وفنية

والشك بأن إسرائيل تبدي حساسية كبيرة إزاء هذا المسار، الذي نزع منها احتكار صورة الضحية، حتى                
، السيما أنها   )التهديد اإليراني ربما ال يقل خطورة عن      (إنها باتت تعتبر ذلك بمثابة تهديد استراتيجي لها         

ومشكلة إسرائيل إنهـا    . تخشى أن يفضي بها إلى نفس مصير نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا            
التستطيع شيئا إزاء هذا التحدي، فهنا ليس ثمة جيش، وال عمليات عـسكرية، والحكومـات، وال إقلـيم                  

منتشرة في كـل المجتمعـات فـي العـالم، ال     جغرافي معين، وال عدو محدد، وإنما مجموعات بشرية،      
وهي مجموعات تتميز بوعيها لدورها، وتعمل من       . ضغوط عليها، وال مصالح تهدد بها، وال قيود تكبحها        
  ".اليوتيوب"و" تويتر"و" الفيسبوك"و" االنترنيت"أجل سيادة قيم الحرية والعدالة والسالم، عبر شبكات 

ل إقالقا شديدا إلسرائيل، بشأن دوام استقرارها وأمنها ومستقبلها،         أيضا، ثمة عامل الزمن، الذي ظل يشك      
وشـدة ضـغط   . وهذا يشمل الزمن الديمغرافي والسياسي واالقتصادي والعسكري لها، كما لدول المنطقة          

هذا العامل تنبع من ضآلة حجم إسرائيل، لجهة الجغرافيا والديمغرافيا والمـوارد والعمـق التـاريخي،                
ولعل ذلك يفسر هستيريا القلق التي تنتاب إسرائيل وحرصها المزمن على دوام            . ا العربي بالقياس لمحيطه 

تفوقها االستراتيجي على محيطها، وفي مجالها اإلقليمي أيضا، ال سيما في مجال األمـن؛ وضـمنه دوام              
  ). السالح النووي(احتكارها لما تسميه سالح يوم اآلخرة 

العربية العاصفة، نشأ أمام إسرائيل تحد آخر، ربما يزيد في مخاطره           أخيرا، ومع رياح الثورات الشعبية      
ومثال، فإن هذه الثورات، التـي      . عليها عن كل التحديات األخرى، وهو ما يجب مالحظته بكل وضوح          

تتوخى منح الحرية والكرامة والعدالة لشعوبها، أعادت االعتبار للمجتمعات العربيـة، وجعلتهـا العبـا               
ير السياسات في المنطقة، بعد أن كانت طوال العقود الستة الماضية مغيبة او مهمشة، أو               رئيسيا، في تقر  
  .في حالة موات

ناحية أخرى، فإن هذه الثورات غيرت من صورة العرب في الرأي العام العالمي، وعززت من التعاطف                
ال سيما  (ت إسرائيل   مع قضايا الشعوب العربية، وهذا ال شك ينطوي على تعزز النظرة المشككة الدعاءا            

النقطة األهم هنا هـو     . ، ورفض مظالمها إزاء الفلسطينيين    )بشأن عدم قابلية الشعوب العربية للديمقراطية     
أن هذه الثورات ستغير الهياكل والمفاهيم المؤسسة لمـا يـسمى زورا وبهتانـا بالـصراع العربـي ـ       

ام تحد تاريخي، حقيقي، وفعلي، بعيدا عن       اإلسرائيلي، وربما هي تضع إسرائيل ألول مرة في تاريخها أم         
كل الشعارات واالدعاءات اللفظية والحربجية التي كانت سائدة سابقا؛ حتى ولو اقتـصر األمـر علـى                 

  .الطرق الشعبية والسلمية والديمقراطية
  28/6/2011، 48موقع عرب

  
  !!فلسطين عندما تحضر في قضية الكازينو .68

  ياسر الزعاترة
غـزة  "ن ننسى أن من أول إنجازات سلطة أوسلو العتيدة التي بدأت تحت مـسمى               نتذكر وليس بوسعنا أ   

، كان إنشاء كازينو أريحا الذي يهدف إلى استضافة المقامرين اليهود الـذين تمنـع دولـتهم                 "أريحا أوال 
  ".إسرائيل"إقامة كازينو للقمار في أرض ) وبالطبع العتبارات دينية(

يهـودا  "المقدسة بحسب الفكر الصهيوني، فاألرض المقدسة هـي         " إسرائيل"طبعا غزة ليست من أرض      
ملعون قدام الرب الرجـل مـن       "في سفر يوشع    (، أما أريحا فهي مدينة ملعونة بحسب التوراة         "والسامرة

  ").يقوم ويبني هذه المدينة
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ار مع عودة القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقبل تمددها نحو الضفة الغربيـة، بـرز اسـم المستـش                  
عـرف بـه منـذ      ) خالد سـالم  (اسم حركي   : االقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات، وكان له اسمان       

، وصوال إلى استقطابه من قبل ياسر عرفات        "أبو جهاد "الثمانينات، يوم عمل في حقل اإلعالم مع الراحل         
عرف به بعد إنشاء ، ويبدو أنه األصلي، فقد      )محمد رشيد (أما االسم اآلخر    . حيث عمل كمستشار إعالمي   

  .السلطة التي غدا مستشارا اقتصاديا لرئيسها
صاحبنا ذو األصول الكردية العراقية، والذي كان مستشارا إعالميا، وتحّول بقدرة قادر إلـى مستـشار                
اقتصادي، أصبح عنوان المال واالستثمار األول في السلطة، ويبدو أن ياسر عرفات بعقليـة الحـريص                

 شيء، قد وجد في الرجل الذي ال جذور له في فلسطين شخصا مناسبا إلدارة أكثـر                 على االستئثار بكل  
  ).ملف المال(الملفات الحساسة 

 على خلفية مقابلة صـحفية      90التقيته شخصيا في تونس عام      (لكن الرجل الذكي بحسب أكثر من عرفوه        
صوب األمريكان واإلسرائيليين   لم يكن ليقبل بالحجم الذي صممه المعلم، فكان أن مّد عالقته            ) مع عرفات 

في مزرعة العائلة الخاصة كمـا روى     " عمري"كانت له عالقة خاصة مع شارون الذي استضافه ونجله          (
، فضال عن نفوذه داخل السلطة الذي حصل عليه بسطوة المال، بخاصة عالقته الخاصـة مـع                 )لكثيرين

  .محمد دحالن
 األخير في مبنى المقاطعـة فـي رام اهللا، كـان            عندما تحدى دحالن سلطة ياسر عرفات بعدما حوصر       

المستشار االقتصادي يقرأ تحوالت الريح، فكان أن مال إلى التحالف مع دحالن ومن دعمـوه لالنقـالب           
وكان رأي الكثير من العارفين ببواطن األمور أن المستشار االقتصادي هو الذي يدير ذلك              . على الرئيس 

  ).أعني دحالن(ش رئيس الواليات المتحدة الذي أثار إعجاب جورج بو" الشاب"
قُتل عرفات، فتساءل الناس عن مصير األموال الموجودة بحوزة المستشار االقتـصادي، وهنـا كانـت                

للسلطة مقابل  )  مليون دوالر  600قيل إنه   (المفاوضات والوساطات التي أفضت إلى دفع المستشار مبلغا         
، مـع أن    )ثمة فرق كبير بالطبع   (دفع ما عليه أو ما لديه       الحصول على براءة ذمة من رئيسها تؤكد أنه         

  .دوائر أمريكية وإسرائيلية، وربما مصرية كانت تؤكد أن المبلغ الذي لديه أكبر مما دفع بكثير
دفع الرجل ما بحوزته كما يقال، لكنه ظل رجل أعمال كبير يجوب الدنيا بطائرته الخاصة في سياق من                  

وجودها، هو الذي كان مجرد موظف ال أكثر حتى دخول قيادة المنظمة للضفة             تنويع استثماراته وأماكن    
الغربية وقطاع غزة، وبالمناسبة فقد كان الرجل وال زال يتدخل في السياسة أيضا، إذ تعثر عليه في كـل      
مناسبة يتابع أو يلتقي أو يتوسط، ربما بطلب من هذه الجهة أو تلك، وربما كجزء مـن القـضية التـي                     

  !!االهتمام بشؤونها دون كلل أو ملليواصل 
نتذكر الرجل بين يدي قضية الكازينو التي تشغل الرأي العام في األردن هذه األيام، وبالطبع ألن اسـمه                  
يتردد بوصفه المالك الحقيقي للشركة التي حصلت على رخصة الكازينو من الحكومة، ضمن عقد تضمن               

ا إلى التساؤل حول العالقة بين تحرير فلسطين الـذي كـان            ، ما يدفعن  )مليار دينار (شرطا جزائيا ضخما    
السبب وراء انخراط صاحبنا في حركة فتح، وبين افتتاح هذا اللون من البزنس المتعلق بالقمـار، فـي                  

  .أريحا أوال وفي العقبة ثانيا
ته، لم نسمع إلى اآلن رواية الرجل للقصة، ولو كان األمر جديا لكان من الضروري االسـتماع لـشهاد                 

السيما أننا ال نعرف أيضا ما الذي حصل فيما خّص الشرط الجزائي، وما قيل عن منح مالكي الرخصة                  
مساحة كبيرة من األرض في منطقة البحر الميت، ونحن ال نزال بالطبع في سياق الكـالم والـشائعات                  

  .والروايات المتعددة، وربما المتناقضة
  ) األرض التـي بـارك اهللا حولهـا       (و حضور فلـسطين     نتحدث في هذا الملف بحزن وأسى، والسبب ه       
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فيا لفلسطين ما أكثر الجرائم التي ارتكبت باسـمها منـذ           . وقضيتها المقدسة في لعبة بائسة من هذا النوع       
  !!عقود وال تزال ترتكب

  28/6/2011، الدستور، عمان
  

  »كايروس فلسطين«إلى .. »كايروس جنوب أفريقيا«من  .69
  إميل أمين

» كايروس فلـسطين  « الوثائق الفلسطينية التي صدرت في األعوام القليلة الماضية تأتي وثيقة            من بين أهم  
  .تلك التي لم تنل حظها، على أهميتها الفائقة، من التغطية اإلعالمية العربية

وكايروس فلسطين هي عبارة عن نداء إنساني، موجه من مسيحيي األراضي المقدسة إلى العالم بأجمعه،               
يحي منه، في طريق النضال الذي طال زهاء ستة عقود ونيف، وهم في هذا جزء من تلـك                  خاصة المس 

األرض، كما أنهم قاسم مشترك في مشروع الكفاح الفلسطيني الساعي للتحرر وإقامة الدولة، سواء كـان                
  .هذا النضال عن طريق المقاومة والكفاح أو عن طريق المفاوضات، ألنها أيضا نضال

اريخ المختلفة إلى كيف أنهم وقفوا بجانب إخوانهم المسلمين في دفـاعهم عـن هـذه                وتشير محطات الت  
  .األرض، وقدموا من الشهداء الكثيرين

، وفي احتفال شعبي مهيب، وبحضور حشد       2009من عام   ) كانون األول (ففي الحادي عشر من ديسمبر      
لـديات وشخـصيات إسـالمية      غفير من رجال الدين والوزراء والسياسيين والبرلمانيين، ورؤسـاء الب         

ومسيحية، أطلقت مجموعة من كبار رجال الدين المسيحي من الفلسطينيين صرخة مدوية ترفض الظلـم               
فـي بدايـة    » كايروس«ماذا تعني كلمة    .. والعبودية الواقع تحتهما الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه      

  األمر؟
هذه اللحظة من الوقت، والقصد من وراء استخدامها        هي كلمة مأخوذة من اللغة اليونانية القديمة، وتعني         

هو لفت انتباه العالم إلى أن الوقت قد حان للعمل من أجل السالم العادل والـشامل، وإنهـاء االحـتالل                    
  .اإلسرائيلي، المسبب األساسي لمعاناة شعوب المنطقة

كايروس «الفكرة من نموذج    والشاهد أن الذكاء االجتماعي لمسيحيي األرض المقدسة كان في اقتباس تلك            
 في سويتو بجنوب أفريقيا وبتوقيع أكثـر مـن          1985، وهي وثيقة مشابهة كتبت في عام        »جنوب أفريقيا 

 من قادة الكنيسة هناك، وقد دعت إلى العصيان المدني، والنضال ألجل الحرية والعدل، وقد أثارت                150
تلف كنائس العالم، ونجحت كونها إحدى أهـم        تلك الوثيقة ردود فعل قوية وجداالت عميقة وجادة، في مخ         

األدوات التي أسقطت نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، حيث أدان الموقعون عليها نظام الفصل               
، 1989العنصري، وهذا ما سمح بعودة المؤتمر الوطني األفريقي بعد تسلم دي كليـرك الحكـم عـام                  

، التي جاءت بالزعيم نيلسون مانديال رئيـسا        1994خابات عام   ووضعت نهاية لهذا النظام الظالم، بعد انت      
لماذا نتذكر الوثيقة اليوم بعد مرور عام ونصف العام على صدورها؟ قبل الجواب ربما              .. لجنوب أفريقيا 

؟ عبر قـراءة مدققـة محققـة        »كايروس فلسطين «يتحتم علينا أن نتساءل ما الذي كانت وال تزال تبغيه           
 لكل صاحب ضمير حي حول العالم، تلفت النظر إلى المعاناة اإلنـسانية التـي               نتلمس أنها صرخة حق   

يعيشها الفلسطينيون، وبهذه الروح تطالب الوثيقة المجتمع الدولي بوقفة حق تجاه مـا يواجهـه الـشعب                 
الفلسطيني من ظلم وتشريد ومعاناة وتمييز عنصري، وهي معاناة مستمرة تحت سمع وبـصر المجتمـع            

  .مت والخجول في نقده لدولة االحتاللالدولي الصا
ولعل أهم ما يميز تلك الوثيقة أنها تفضح الزيف الذي لحق بالدعاوى الرئيسية لقيام دولة إسرائيل، التـي                  
حاول أصحابها الربط القسري والجبري بين المشيئة اإللهية وقيام تلك الدولة على حطام وجثث أبنائهـا                

ضورا وزخما الهوتيين غاية في األهمية في مواجهة تيارات الزيـف           من العرب، ولهذا تكتسب الوثيقة ح     
  .والصهاينة الجدد»  مسيحيين-اليهو «الديني من عينة 
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االحـتالل العـسكري    «تؤكد الوثيقة على الفلسطينيين المسيحيين، وفي هذه الوثيقة التاريخية يـرون أن             
 هذا االحتالل، هو الهوت تحريفي، وبعيد       ألرضنا هو خطيئة ضد اهللا واإلنسان، وأن الالهوت الذي يبرر         

جدا عن التعاليم المسيحية، حيث إن الالهوت المسيحي الحق هو الهوت محبة وتضامن مـع المظلـوم،                 
  .»ودعوة إلى إحقاق العدل والمساواة بين الشعوب

ير همجية  والشاهد أن اللغة الراقية المكتوبة بها الوثيقة، هي خير دليل على أن العرب شعوب عقالنية غ               
أو بربرية كما تروج إسرائيل، إذ تخلو المفردات من العنف وتباعد كثيرا عن سفك الدماء، كما أنها وليدة                  

  .فكر عقالني ووعي فلسطيني ذاتي، وليست نتاج مصادفة قدرية أو موضوعية
 ليست دراسة الهوتية فكرية أو ورقة سياسية فحسب، بل هـي وثيقـة            » كايروس فلسطين «والشاهد أن   

إيمان وعمل تنبع أهميتها من تعبيرها الصادق عن هموم هذا الشعب ومن رصدها للمرحلـة التاريخيـة                 
التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومن نبويتها في طرح األمور كما هي ومن دون مواربة، ومن جرأتها                 

اإلسـرائيلي لـألرض    في طرحها للحل الذي سيؤدي إلى السالم العادل والدائم، أال وهو إنهاء االحتالل              
  .الفلسطينية وكل أنواع التمييز العنصري

وهي نداء إلسرائيل نفسها، لتعي الظلم الذي تفرضه على الفلسطينيين فتضع حدا لـه، وهـي مطالبـة                  
للشعوب والقادة السياسيين وأصحاب القرار للضغط على إسرائيل، واتخاذ اإلجراءات القانونيـة إلنهـاء              

رعية الدولية، وتعلن الوثيقة موقفها بأن المقاومة غير العنفية لهذا الظلم هي حق             تسلطها واستهتارها بالش  
  كيف رأت إسرائيل هذه الوثيقة؟.. لجميع الفلسطينيين وواجب عليهم

كان من المؤكد أنها ستفقد صوابها، ألنها مجابهة بلغة عالمية من الرقي واإلنسانية، لغة أسهمت من قبل                 
، وكفيلة، حال وصولها لقلوب وعقول العالم، أن تسهم في توضيح صـورة             »هيداالربات«في إسقاط نظام    

االحتالل في عيون المجتمعات الغربية، التي يطلق عليها، جوازا، مسيحية، وال أحد يشكك، أو يزايد، في                
  .أصحابها وأهدافهم من ورائها

فارة المسيحية بالقدس، حيث قام     كان أول المنتقدين للوثيقة اللوبي الصهيوني المختبئ خلف ما يسمى بالس          
مدير هذه السفارة بالتهجم على الوثيقة وبعض كاتبيها، ولحقه في هذا بعض المأجورين الـذين يـدعون                 

  .تمثيلهم لبعض المؤسسات المسيحية في الهجوم عليها
ـ                ك إسرائيل كذلك عمدت إلى تفعيل إجراءاتها العقابية عبر تقليص تراخيص دخول رجال الدين الكاثولي

إلى أراضيها بعد الوثيقة، وقدم دبلوماسيون إسرائيليون شكوى مباشرة إلى األمانة العامة لدولة الفاتيكـان            
  .للضغط على الرهبنة الفرنسيسكانية في األراضي المقدسة واتهامها بكتابة الوثيقة

ش مجمع  الماضي على هام  ) تشرين األول (قدمت في التاسع عشر من أكتوبر       » كايروس فلسطين «وثيقة  
األساقفة الخاص بكنائس الشرق األوسط في الفاتيكان، من قبل بطريرك الالتين الـشرفي فـي القـدس،                 

اإليطالية، األب ناندينو كابوفيال، الذي قال إن       » باكس كريستي «ميشال صباح، والمنسق الوطني لحركة      
ة الصدق هذه لنقـل حقيقـة       هذه الوثيقة تسبب اإلزعاج ألنها تمثل لحظة صدق، فعندما يتم استخدام كلم           

  .االحتالل العسكري اإلسرائيلي الذي يستمر منذ ستين سنة يكون األمر مرفوضا تماما، على حد تعبيره
كايروس «، مردخاي ليفي، فقد اعتبر أن وثيقة        )الفاتيكان(أما سفير دولة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي        

  .بمثابة دعاية مناهضة إلسرائيل» فلسطين
ي األمر وما يفضح االزدواجية األخالقية لدى بعض حكومات الغرب، هـو مـا صـدر عـن                  والمثير ف 

مبلغ سبعة ماليين دوالر، ظنا منها      » كايروس كندا «الحكومة الكندية، بحرمانها مؤسسة كندية تحمل اسم        
  .أنها مرتبطة بكاتبي الوثيقة الفلسطينية

ـ   : وعودة إلى السؤال المتقدم    ؟ تلك الوثيقة التي لم يعطهـا اإلعـالم         » فلسطين كايروس«ما الذي ذكّرنا ب
  العربي حقها في التغطية على أهميتها، في حين شكلت سالحا مقاوما ال عنفا أزعج إسرائيل كما تقدم؟
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السبب هو قيام مجموعة من الموقعين على الوثيقة مؤخرا بزيارة إلى جنوب أفريقيا، ولقاء أصحاب وثيقة               
ادل الخبرات بين جماعة ذات محنة إنسانية كانت قائمة، وأخرى ال تـزال     ، وتب »كايروس جنوب أفريقيا  «

  .مأساتها مستمرة، بل ومقبلة
، بيان من سـت     »كايروس جنوب أفريقيا  «في نهاية الزيارة صدر عن األب موسى نثال، المتحدث باسم           

  :آلتينقاط، عبروا فيه عن آرائهم تجاه القضية الفلسطينية، نجملها باختصار غير مخل في ا
 إن احتالل فلسطين هو الشر الذي ينبغي مقاومته كالتزام عقائدي وإيمـاني، واعتبـار أن المبـرر                  - 1

  .الالهوتي المسيحي لهذا االحتالل على أساس الصهيونية ما هو إال بدعة محضة
 اعتبار اآليديولوجية الصهيونية آيديولوجية عنصرية، وأن دولة إسرائيل هي دولة فصل عنـصري،   - 2

حيث إن شعب جنوب أفريقيا يرى أن التشابه بين حالته في ظل الفـصل العنـصري وحالـة الـشعب                    
  .الفلسطيني في الوقت الراهن تشابه واضح باعث على األلم والحسرة

 مواجهة سلبيتنا وتواطئنا في المظالم الواقعة ضد الفلسطينيين، حتى إن كانت من خـالل الـصمت                 - 3
  .ة بشكل كبير في مجتمعناوالجهل والالمباالة السائد

 تحدي مجتمعنا وحكومتنا واألحزاب السياسية ومجتمع األعمال والمجتمع المدني والكنائس والمجتمع            - 4
  .المسيحي بشكل عام حول تواطئهم وصمتهم في هذا الشأن

  الوقوف وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في التزامه نحو مقاومة سلمية ضد االحتالل، وفي هذا               - 5
  .الشأن نؤيد بقوة حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها

  . الترويج لمدونة سلوك أخالقية حول الزيارة الدينية والسياحة في األراضي المقدسة- 6
نحن نتحدى ضمائر جميع الذين يدعمون االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، ونقـول           «: وينهي البيان بالقول  

  .» هذا التغيير ممكن حدوثه:لهم
كذلك، وفي الوقت الذي نرفض فيه الصهيونية كحل حصري عنصري في األراضي المقدسة، نصلي من               

  .أجل تحقيق سالم عادل وشامل لتسود فيه الكرامة والمساواة بين جميع ساكنيها
يترك في  » سطينكايروس فل «األكثر من رائع تجاه     » كايروس جنوب أفريقيا  «ومما ال شك فيه أن موقف       

، التي تعيشها شعوب المنطقة، ال سيما فـي         »التيه العربي «الحلق غصة، وعلى اللسان مرارة تجاه حالة        
ـ         علـى  » أبيض«جديد، نأمل أن يكون     » أيلول«هذا الوقت الحاسم والمفصلي الذي تستعد فيه إسرائيل ل

تعلن فيه دولة فلسطينية مـستقلة،      » أيلول«العرب هذه المرة، وعلى القضية الفلسطينية على نحو خاص،          
خلف الباب رابضا متشوقا إلبطال مفعول قيام دولة المظلـومين فـي            » الفيتو األميركي «حتى ولو كان    
  .الشرق األوسط

اليوم، ومن أسف لم يعر في إعالمه أو محطاته التلفزيونيـة الدعائيـة العالنيـة التـي                 » العربي التائه «
إلى هذه الوثيقة، وفشل في طرحها على الرأي العام العربـي أو الـدولي،              تجاوزت السبعمائة آية التفاتة     

وهي التي يمكن، حال تفعيلها، أن تزعزع أركان إيمان الكثيرين في الغرب من المؤمنين بحتمية ومطلقية                
، في حين تزخر برامجه بقضايا ال حصر لها تسطح العقل وتطفئ جذوة             »نشوء وارتقاء الدولة العبرية   «

  .ة اإلنسانية العقالنيةالمقاوم
وفـي  .. جنوب أفريقيا تعطينا أنموذجا إنسانيا خالقا مبدعا غير مسبوق في كفاحها، ونحن عنها غافلون             

وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى رفع قضية عادلة في أعلى عليين، حتى يراها النـاس مـن مـشارق                     
ونية قد نجحت في تقديم القضية الفلسطينية       األرض إلى مغاربها بلون مغاير، فإذا كانت آلة اإلعالم الصهي         

على أنها قضية إرهاب أصولي إسالمي في مواجهة اليهود، فإن صرخة مسيحيي فلسطين تبطـل تلـك                 
الدعوى، وفي هذا التوقيت بالذات، حيث بدأت كثير من المؤسسات المسيحية في الغرب في التخلي عـن                 

  .دعمها التقليدي إلسرائيل
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كائيات؛ أال يحق لنا أن ندعو جامعة الدول العربية لتكريس بعض من جهودها فـي               وحتى ال نكثر من الب    
األشهر القليلة المقبلة للترويج لهذه المبادرة في الغرب األوروبي واألميركي والالتيني، حتـى ال نقـف                
وقتذاك خلوا من مناصرين حقيقيين، مما يكفر عن نسيان هذه الوثيقة أو تناسـيها عـن وعـي أو عـن                     

  دفة؟مصا
  28/6/2011، الشرق األوسط، لندن

  :كاريكاتير .70
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