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   رائد صالح في لندن الشيخعتقلتالشرطة البريطانية  .1

مصادر ذكرت للجزيرة أن الشرطة البريطانية اعتقلت رئيس  ، أن29/6/2011نت، .موقع الجزيرةنشر
وكان من  .الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح أثناء قيامه بزيارة للعاصمة لندن

الذي يعقد بلندن في الثاني من " يوم فلسطين"المقرر أن يحل الشيخ صالح ضيفا على فعاليات ما يسمى 
  .والذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يوليو المقبل، /تموز

وقال اإلعالمي الفلسطيني عدنان حميدان في اتصال مع الجزيرة من لندن إن الشيخ صالح ألقى 
محاضرة قبل يومين في لندن، وكان من المقرر أن يلقي محاضرة رئيسية اليوم األربعاء في البرلمان 

إسرائيل ومؤسسات صهيونية تخوفت من المحاضرة ولكن يبدو أن جهات من مؤيدي "البريطاني، 
واستنكر حميدان الطريقة التي تم بها اعتقال الشيخ صالح  ".ونجحت في استصدار قرار إبعاده من لندن

حيث تم اعتقاله بطريقة غير إنسانية من قبل الشرطة البريطانية في منتصف الليل، وجرى تكبيله بالقيود "
 أن المسؤولين في مركز شرطة بادنغتون غرين في وسط لندن، أوضحوا وأضاف ".واقتياده إلى السجن

 إلى أنه لم تعط له مهلة لهم أن لديهم مذكرة اعتقال وقرار إبعاد للشيخ صالح من بريطانيا، مشيراً
ومن المقرر أن يغادر بريطانيا إال إذا نجحت الجهود التي يبذلونها مع عدد من الجهات . للمغادرة

  .ع تنفيذ قرار اإلبعادالقانونية لمن
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صالح وصل إلى رائد  الشيخ ، أنلندن من ،28/6/2011، )فاص( الفلسطينية الصحافةوكالة وأضافت 
بريطانيا دون ممانعة من العاملين في إدارة الهجرة على الرغم من قرار وزيرة الداخلية البريطاني 

قر الحكومة إن وزيرة الداخلية تشعر وقالت مصادر من م .وضعه على قائمة الممنوعين من دخول البالد
بغضب شديد بسبب التخبط في اإلجراءات والتي سمحت بدخول صالح إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن 
االحتمال األغلب يمكن أن يكون عدم استخدامه االسم الذي تم وضعه على قوائم الممنوعين من الدخول 

  .وبهذا استطاع دخول البالد
  

   وإذا لم تنجح المفاوضات فذاهبون إلى األمم المتحدةنريد االستقالل: عباس .2
 جدد الرئيس محمود عباس، اليوم الثالثاء، تأكيده توجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة في أيلول :باكو

، وعضوية فلسطين في األسرة 1967المقبل للحصول على اعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 
 وعمال بحق تقرير المصير 1947 الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين منذ عام الدولية انطالقاً من قرارات

  .لجميع الشعوب وفق ميثاق األمم المتحدة
إننا مع التفاوض أوال وثانيا وثالثا، مع ' خالل مؤتمر صحفي مع نظيره االذري إلهام علييف، عباسوقال 

صول إلى السالم، ونحن نقول وهذا ما الطريق السلمي للوصول إلى السالم، ومع طريق المفاوضات للو
، وقبلت بوقف 67يوافقنا عليه العالم، أنه إذا حكومة إسرائيل وافقت على المرجعية الدولية وحدود 

  .'االستيطان، فسنذهب فورا إلى المفاوضات، للوصول إلى حل معهم
قول للعالم ما هو رأيهم لكن إلى اآلن مع األسف لم نستطع، فقلنا سنذهب إلى األمم المتحدة، لن'وأضاف 

هذا هو .  عاما تحت االحتالل، نحن نريد االستقالل ال أكثر وال أقل63في شعب مضى عليه أكثر من 
  .'عملنا اآلن، المفاوضات إذا لم تنجح فذاهبون إلى األمم المتحدة
ن نحن نحن وقعناها ومشينا خطوات واآل'وأشار خالل المؤتمر الصحفي إلى المصالحة الوطنية، وقال 

  .'في الطريق إلقامة حكومة فلسطينية، وسنتمكن في تحقيق هذه الحكومة بأسرع مدة
 28/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   مقبرة مأمن اهللاتجريفحكومة هنية تدين  .3

 مقبـرة    أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية إقدام االحتالل الصهيوني على تجريـف            :غزة
  .مأمن اهللا في القدس، مشددةً على أن ذلك يعبر عن الطبيعة العنصرية لالحتالل

 إنها قـررت    - عقب اجتماعها األسبوعي بغزة      -) 6-28(وقالت الحكومة في بيانٍ مساء اليوم الثالثاء        
  .برةالتقدم بشكوى رسمية ضد الممارسات الصهيونية ضد المعالم اإلسالمية ورفات أسالفنا في المق

وقالت الحكومة إنها كلفت وزارة الخارجية إرسال رسائل عاجلة إلى الجامعة العربية ومنظمة المـؤتمر               
اإلسالمي و األمم المتحدة ووزراء الخارجية العرب والمؤسسات الدولية ذات العالقة لشرح ما تمر بـه                

  .مدينة القدس وخاصة الجريمة الصهيونية بقرار إبعاد النواب عن المدينة
 28/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   واالنتقال لملف تفعيل المنظمةسبتمبر/إلى ما بعد أيلول عباس عرض تأجيل الحكومة: صفا .4

إن سبب زيارة الرئيس محمود عباس لتركيا هو تقديم عرض " صفا"قال مصدر مطلع لـ: الضفة الغربية
سبب رفض حركة حماس لتولي سالم فياض جديد لحركة حماس من أجل تجاوز عقدة تشكيل الحكومة ب

  . رئاستها
وأضاف المصدر أن الرئيس عباس قدم عرضا لألتراك يقوم على تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

  .  سبتمبر وإبقاء الحكومتين في الضفة وغزة كما هي حتى ذلك التاريخ/إلى ما بعد شهر أيلول
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تقال فورا إلى البند الثاني في ملف المصالحة وهو تفعيل وأردف المصدر أن الرئيس اقترح أن يتم االن
منظمة التحرير وإدخال حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إليها كما ينص االتفاق، وكذلك من خالل لقاء 

  . يعقد في القاهرة، وذلك حتى ال يظهر أن المصالحة قد فشلت
جاوز ملف الحكومة حتى سبتمبر وأكد المصدر أن طرح الرئيس عباس بالدخول في ملف المنظمة وت

سوف يعني أن المصالحة لم تفشل وأنها تسير تدريجيا في خطواتها، وبالتالي فإن ذلك يعطي صورة أمام 
  . العالم أن الفلسطينيين ذاهبون إلى خيار األمم المتحدة في أيلول وهم موحدون

الدولة في شهر أيلول سيتم تشكيل وأبلغ الرئيس عباس األتراك أنه بعد اجتياز طرح التصويت على خيار 
  . حكومة وحدة وطنية برئيس وزراء توافقي وهو ما يعني ضمنا أال يكون سالم فياض رئيسا لها

ونوه المصدر إلى أن الحكومة التركية استدعت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى 
  . حماسأنقرة على عجل لتقديم هذا العرض له ودراسته من قبل حركة 

وقال المصدر إن حركة حماس طلبت مزيدا من الوقت لتدارس هذا الخيار في أطرها القيادية، ولم تقدم 
  .جوابا بالرفض أو اإليجاب حتى اآلن

  28/6/2011وكالة صفا اإلخبارية، 
  

  عباس يكلف فياض بإجراء تعديل وزاري على حكومته: وكالة قدس نت .5
يال وزارياً على حكومة رئيس الوزراء سالم فياض مع بقاءه رئيس يشهد األسبوع المقبل تعد: رام اهللا

اليوم الثالثاء، أنه في ظل تعثر " وكالة قدس نت لألنباء"وأكدت مصادر مطلعة لمراسل  .لهذه الحكومة
تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا التفاق المصالحة فان الرئيس محمود عباس سيكلف د فياض بإجراء 

وقالت  .ومته الحالية، ما يعني أن المصالحة الوطنية وصلت إلى طريق مسدودتعديل وزاري على حك
  ".المصادر، إن بعض الوزارات ستشهد تعديال بينما سيبقى عدد من الوزراء في مناصبهم

  28/6/2011وكالة قدس نت، 
  

   ألي لقاء بين عباس ومشعلترتيباتال : السلطة الفلسطينية .6
ة وجود أي ترتيبات لعقد أي اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود نفت السلطة الفلسطيني: رام اهللا

  .خالد مشعل" حماس"عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
امس ان االخير رفض االجتماع بمشعل في تركيا االسبوع " المستقبل"وقالت مصادر مقربة من عباس لـ
  .الماضي اثناء تواجدهما المتزامن فيها

عن ان رفض عباس االجتماع بمشعل جاء بسبب ان االخير رفض ان يكون هذا وكشفت المصادر 
االجتماع بمثابة محطة حاسمة للتغلب على عقدة رئيس الحكومة التي توقف عندها قطار المصالحة بعد 

المطلق لهذا الترشيح، " حماس"اصرار عباس على تسمية رئيس الوزراء الحالي سالم فياض ورفض 
غ الوسيط التركي انه سيستمع للرئيس عباس على ان يعود الى المكتب السياسي مضيفة ان مشعل ابل

لحركته لبحث واتخاذ موقف حيال أي اقتراح سيتم تداوله مع عباس، ما حمل االخير الى رفض االجتماع 
النه سيكون عبارة عن جلسة تبادل اراء والدخول في دوامة البحث من جديد، فيما المطلوب التقرير في 

  . هوية رئيس الوزراء ومن ثم االقالع باتجاه بحث تنفيذ ملفات المصالحة االخرىشأن
غير ان المصادر اكدت ان عقدة رئيس الحكومة لم تثن عباس عن مواصلة البحث وصوالً الى الخروج 
من قطوع الحكومة، وان قراره ال عودة عن خيار المصالحة حتى لو اقتضى االمر تجاوز تشكيل 

  .هاب الى معالجة الملفات االخرىالحكومة والذ
 29/6/2011المستقبل، بيروت، 
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  عريقات يدعو أوروبا لالعتراف بدولة فلسطين .7
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب       ' فتح' دعا عضو اللجنة المركزية لحركة       :أريحا

 وبعاصمتها القدس   1967حدود  عريقات، دول االتحاد األوروبي والنرويج لالعتراف بدولة فلسطين على          
  .الشرقية

وأكد عريقـات أن إصـرار      . جاء ذلك أثناء لقائه مع رئيس وزراء مقاطعة هسن األلمانية فولكر بوفاير           
الحكومة اإلسرائيلية على االستمرار في النشاطات االستيطانية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة ومـا              

لسالم وبما فيها مبدأ الرئيس األميركي بدولتين على حـدود          حولها، ورفض المرجعيات المحددة لعملية ا     
1967.  

 29/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "جريمة حرب" تهديدات االحتالل باستهداف أسطول الحرية دتع غزة في وزارة العدل .8
يلية المتكررة والعلنيـة لــ      اعتبرت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة التهديدات اإلسرائ        : غزة

تدل على النية المبيتة لالعتداء علـى مـدنيين         "، مشيرة إلى أنها     "جرائم حرب "بأنها  " 2أسطول الحرية   "
مسالمين من جنسيات مختلفة ليس لهم غاية إال إيصال رسائل السالم والمحبـة إلـى أطفـال الـشعب                   

        لممارسة القرصنة الدوليـة       الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة، كما تدل على تخطيط ومقصود مسبق 
بأكثر صورها وضوحاً وجالء."  

  29/6/2011قدس برس، 
  

  ناصر عبد الجواد" حماس"االحتالل يعتقل النائب عن  .9
، النائب عـن    )28/6(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء            : نابلس
، ناصر عبد الجواد من منزلـه فـي         "حماس"تابعة لحركة المقاومة اإلسالمية     ، ال "التغيير واإلصالح "كتلة  

  .مدينة سلفيت بشمال الضفة الغربية
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل النائب عبد الجواد في ساعات الفجر األولـى،                

  .مراكز السجون اإلسرائيليةحيث قامت بتفتيش منزله ومن ثم تم اعتقال النائب واقتياده إلى إحدى 
  28/6/2011قدس برس، 

  
   إللغاء اللقاء مع مشعلعباس ضغطت على أمريكا :أبو زهري .10

أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، على وجود تعثر : محمد جمال - ريما وزنادة -غزة
محمود عباس عن ملحوظ في ملف المصالحة الفلسطينية خاصة بعد غياب واعتذار الرئيس الفلسطيني 

  . لقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشغل في القاهرة قبل ساعات قليلة من اللقاء من طرف واحد
هنالك معلومات أكيده وصلت حركة حماس بأن الرئيس اعتذر عن اللقاء " "الشرق"وقال أبو زهرى لـ
في اختيار سالم فياض رئيس ، ذاكرا أن من أسباب تعثر المصالحة تمسك الرئيس "بسبب تدخل أمريكي

لحكومة التوافق رغم أنه ال يتناسب مع الشروط التي وضعت لتشكيل الحكومة، فاألمر البد أن يتم 
تم االتفاق على "وتعقيباً على تأكيد عباس زيارته لغزة من أجل المصالحة، أكد أبو زهري قائالً . بالتوافق

مة وليس قبله ونحن لسنا بحاجة لشكليات خاصة أن أي زيارة لغزة ستكون بعد االتفاق وتشكيل الحكو
  ".توقيع المصالحة يتطلب تنفيذها

 29/6/2011الشرق، الدوحة، 
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   على اسم رئيس الحكومة المقبلةالتوافق تنفيانفتح وحماس  .11
نفى مسؤولون في حركتي فتح وحماس حصول أي :  محمد يونس– رام اهللا -  جيهان الحسيني–القاهرة 

ن على اسم رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، خصوصاً انه لم يتم تحديد أي موعد بين توافق حتى اآل
 أن الرئيس محمود عباس يبدي تمسكاً كبيراً إلىوفديهما الستئناف الحوار، ولفت مسؤولون في فتح 

  .بسالم فياض رئيساً لهذا المنصب بسبب كفاءته ونجاح حكومته السابقة وشعبيته الكبيرة
و المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق انه لم يتم التوافق مع حركة فتح حتى هذه وقال عض

وأضاف أنه تم في . اللحظة على أي من األسماء المقترحة لرئاسة حكومة التوافق الوطني المقبلة
 االجتماع األخير بين الحركتين طرح عدد من األسماء المقترحة لرئاسة الوزراء، وتم تقليص عددها إلى

مازن سنقرط ومحمد مصطفى ويحيى السراج ومأمون أبو شهال، ولم يتم االتفاق : أربعة أسماء فقط، وهم
تقرر االجتماع بعد أسبوع بحضور الرئيس "في ذلك االجتماع على اسم رئيس الوزراء، موضحاً انه 

الذي لم يتم الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وهو االجتماع 
  ."حتى اآلن بسبب تأجيل األخوة في فتح له

ونفى الرشق صحة ما تناقله بعض وسائل اإلعالم عن توافق الطرفين على اسم محمد مصطفى لرئاسة 
وشدد على ضرورة احترام ما جاء في اتفاق القاهرة بخصوص تحديد رئيس الوزراء . الحكومة

ين حماس وفتح والقوى الفلسطينية وال يتم فرضه من جانب أي والوزراء من الكفاءات الوطنية بالتوافق ب
وأكد الرشق حرص حركة حماس على المصالحة وتطبيق ما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في . طرف

  .القاهرة من دون تأخير لئال يساور القلق أبناء الشعب الفلسطيني بسبب بطء تطبيق اتفاق المصالحة
سالم فياض يتمتع بدعم " إن "الحياة"عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـقال جبريل الرجوب من جهته 

كبير في الشارع الفلسطيني، وهو رئيس الوزراء األكثر نجاحاً في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 
فياض نجح داخلياً وساهم في إقناع العالم بأهلية وأهمية إقامة دولة فلسطينية "وأضاف إن . "1994عام 
  ."مستقلة

 في "الفيتو" أن حماس تحاول تكريس حق إلىولفت حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
وما . والتوافق غير الفيتو. اتفقنا على اختيار رئيس الوزراء بالتوافق": وأضاف. القضايا الفلسطينية

تع بدعم الشارع، ولهذا فياض يتم"وتابع إن . "تحاول حماس فرضه علينا هو حق الفيتو وليس التوافق
  ."جرى اختياره من قبل الرئيس، وهو لديه تجربة نجاح ال يمكن لعاقل أن يرفضها

  29/6/2011الحياة، لندن، 
  

  الرشق يؤكد استمرار االتصاالت مع حركة فتح .12
استمرار " فلسطين"أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، في تصريح لـ:  أحمد المصري-دمشق

ال يجوز ألحد القول إن المصالحة وصلت ": مضيفا حركة فتح إلنجاز اتفاق المصالحة، االتصاالت مع
المصالحة تم توقيعها، وهناك إرادة لدى كل األطراف لكن أقول إن : "، وتابع قائالً"إلى طريق مسدود

  ". القلق لدى أبناء شعبنا مشروع لتأخر خطوات تشكيل الحكومة
رغم تحفظنا على تأخير التوافق : "إنجاز اتفاق المصالحة، وقالوأشار إلى إصرار حركة حماس على 

على رئاسة الوزراء، وتحفظنا على تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً عقده في القاهرة بين الحركتين 
بحضور محمود عباس وخالد مشعل إال أننا ما زلنا نتابع وحريصون على تجاوز هذه العقبة ألن 

  ". المصالحة ال بديل عنها
وشدد على أن الشعب الفلسطيني غني باإلمكانيات والكفاءات المهنية واإلدارية القادرة على إدارة 

، "تضييع وقت"المرحلة، والقادرة على التعامل مع المجتمع الدولي، معتبراً أن اإلصرار على خيار واحد 
  . كومة المقبلةالفتاً إلى رفض عدد من الفصائل وأوساط داخل حركة فتح لتولي فياض رئاسة الح
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، مشيراً في ذات السياق "دور إيجابي ومساعد لألطراف على تذليل العقبات"ووصف الدور المصري بأنه 
األتراك استمعوا لتقييم : إلى دعم المسئولين األتراك للمصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني، ومضى يقول

لتطورات المصالحة وموقفنا من سالم حركة حماس للوضع الفلسطيني والتطورات الفلسطينية وأيضاً 
  ". فياض، وهم تفهموا موقف حركة حماس

وفي سياق آخر، اتهم القيادي في حركة حماس، حكومة بنيامين نتنياهو بتعطيل إنجاز صفقة تبادل 
صفقة التبادل ما زالت حتى اآلن متعثرة بسبب عنجهية وغطرسة نتنياهو وحكومته، : "األسرى، وقال
  ". يخدعون عائلة األسير وشعبهموهم يحاولون و

إضعاف معنويات "وندد بحملة التضييقات اإلسرائيلية على األسرى الفلسطينيين، موضحاً أن الهدف منها 
هذا لن يجدي نفعاً، ولن "، مشدداً على أن "األسرى، ومحاولة للضغط على حركة حماس وقوى المقاومة

  ". على موقف حماس وقوى المقاومةينالوا من عزيمة أسرانا األبطال، ولن يؤثروا 
 29/6/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  إفشالها بالمصالحة رغم محاوالت متمسكةفتح : دلياني .13

 أن حركة أمسديمتري دلياني في بيان صحفي   قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح:القدس المحتلة
ع جميع الفصائل الفلسطينية من باب فتح متمسكة بالمصالحة الوطنية وبالشراكة الوطنية الحقيقية م

حرصها على المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، خاصة في الوقت الذي تحتدم فيه المعركة السياسية التي 
تقودها منظمة التحرير الفلسطينية من أجل نيل االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي 

مختلف يمكن من خالله وضع حد النتهاكات دولة االحتالل  مستوى سياسي إلىنقل معركة التحرير 
  .واإلنسانيةلحقوق شعبنا الوطنية والسياسية 

 وثقافة متجذرة أثبتت نفسها على إيمانوأضاف دلياني أن تمسك حركة فتح بالمصالحة الوطنية نابع من 
نيعاً لحماية النضال مدار عقود من العمل الوطني المشترك مع فصائل منظمة التحرير، وشكلت حصناً م

  .من أجل التحرير وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني
وأكد أن الخالف اآلني مع حركة حماس فيما يخص تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ليس له عالقة 
بشخص رئيس الوزراء بل هو اختالف بين نهجين في الخدمة العامة، النهج األول هو نهج حركة فتح 

عبنا فوق أية اعتبارات فئوية وتتمكن من التأقلم بحنكة وسرعة مع المتغيرات التي تضع مصلحة ش
 من أجل الحفاظ على القضية ومصلحة أبناء شعبنا، وهذا النهج أثبت جدارته واإلقليميةالسياسية الدولية 

حتى خالل فترة االنقسام حيث آثرت حركة فتح على أن تدير شؤون الضفة من خالل رئيس وزراء 
أثبت، وبشهادة منظمات أممية، جدارة عالية، واستطاع بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعاون مستقل 

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن يحدث نقلة ايجابية نوعية على كافة األصعدة الحياتية في الضفة مع 
  .عدم التخلي عن المسؤوليات الوطنية تجاه قطاع غزة المحاصر

نهج حركة حماس فهو شديد البطء في التعامل مع المتغيرات السياسية ويحرص أما النهج اآلخر، فهو 
على المعادالت السياسية الداخلية وارتباطاتها الخارجية بقدر يؤثر سلباً على المصالح الوطنية الفلسطينية 

 على أن وإصرارهابدليل تأخر حركة حماس لمدة زادت عن عام ونصف عن توقيع اتفاق المصالحة 
  .الرئيس بتعيين رئيس وزراء يجلب الحصار للضفة ليصبح جناحا الوطن محاصرينيقوم 

  29/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   نهائي"مركزية فتح" من دحالنقرار فصل : فتح .14
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، إن قرار اللجنة  :يو بي أي - رام اهللا المحتلة

  .، نافياً وجود خشية من انقسامات بالحركة"نهائي وال رجعة عنه"د دحالن فصل القيادي محم
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قرار المركزي "وأضاف المدني في تصريح وزعتها مفوضية اإلعالم في حركة فتح أمس الثالثاء، أن 
ال تراجع عنه لكن هناك بعض المالحظات على أي قرار، وهناك استئناف ومناقشة ) بفصل دحالن(

علينا أن "، وتابع "كانت الرقابة الحركية أو المحكمة الحركية، هناك مناقشة لهذا األمرداخل الحركة سواء 
نلتزم وكذلك األخ محمد دحالن عليه أن يلتزم بهذا القرار، وإذا كان لديه ما يقوله عليه أن يلجأ 

  ".لمؤسسات الحركة وغَير الحركة لمعالجة األمر الذي نأمل أن يسوى
  29/6/2011الشرق، الدوحة، 

  
   من حماس بالخليلخمسةالسلطة تقضي بسجن  .15

قالت حركة حماس، إن محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية أصدرت أمس الثالثاء،  :يو بي أي -رام اهللا 
أحكاماً بالسجن لمدة عام ونصف على خمسة من أبرز قادة ونشطاء الحركة في الخليل بالضفة الغربية 

   .لسجون اإلسرائيليةالمحتلة، من بينهم قيادي أسير في ا
وأضافت حماس في بيان أن األحكام صدرت بحقّ األسرى المحررين والمعتقلين في سجون األجهزة، 
أنس رصرص، ونضال القواسمي، وزين الدين شبانة، وبالل المحتسب، كما صدر حكم مماثل على 

  .القيادي نبيل النتشة المعتقل في السجون اإلسرائيلية
 29/6/2011الشرق، الدوحة، 

  
  بدمشق وخلية مسلحة بالقدس " الشعبية"ليلى خالد كانت حلقة الوصل بين قيادة : "الشاباك" .16

ليلى خالد القيادية في الجبهة الشعبية ) الشاباك(اتهم جهاز األمن العام اإلسرائيلي  :وليد عوض -رام اهللا 
 بين خلية مسلحة للجبهة لتحرير فلسطين عضو المجلس الوطني الفلسطيني بانها قامت بدور المنسق

 اإلسرائيلية "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة  .الشعبية تم اعتقالها مؤخرا وبين قيادة الجبهة في دمشق
الثالثاء إن محققي الشاباك ذهلوا عندما عرفوا أن خالد كانت حلقة الوصل بين قيادة الجبهة الشعبية 

كونها اشتهرت بخطف طائرات في ' فة الطائراتخاط'ووصفت الصحيفة خالد بأنها  .والخلية المسلحة
  .بداية سبعينيات القرن الماضي بدعوى طرح القضية الفلسطينية على األجندة الدولية

 في القدس  فردا20مكونة من مسلحة  وكانت إسرائيل سمحت االثنين بالنشر عن اعتقال خلية فلسطينية
  .الشرقية ورام اهللا

  29/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   بخان يونس لخوض االنتخابات البلدية سياسياًمجلساً تعقد "الديمقراطية" .17
 عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلساً سياسياً موسعاً للكادر بخان يونس جنوب :خان يونس

قطاع غزة، في اطار التحضيرات لالنتخابات البلدية في الضفة وقطاع غزة المقرر موعدها في 
 والتي شارك فيه زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة ولؤي معمر عضو القيادة ،22/10/2011

  .المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول فرعها بخان يونس
وأكد جرغون على أهمية االنتخابات البلدية كطريق نحو التغيير الديمقراطي بما يكفل توفير راحة 

 المقرر وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل لمشاركة الجميع المواطن، مطالباً بضرورة عقدها في موعدها
 فتح باب التسجيل إلىودعا . في صياغة برنامج البلديات والمجالس المحلية في محافظات الضفة وغزة

من المواطنين الذين يحق لهم % 27 وجود إلىللناخبين من قبل لجنة االنتخابات المركزية، الفتاً 
  .ل الناخبينالتصويت غير مسجلين بسج

 29/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   االعتراف بيهودية الدولة هو العقبة الفلسطينيينرفض : نتنياهو .18
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بان العقبة الرئيسية التي تحول دون انجاز اتفاق : القدس

  . لة الشعب اليهوديمع الفلسطينيين تتمثل برفضهم االعتراف باسرائيل كدو
ودعا نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي الى 

  . جانب دولة الشعب الفلسطيني
واكد رئيس الوزراء في مؤتمر للوكالة اليهودية في اورشليم القدس اليوم انه يمكن حل جميع القضايا 

  .عبر التفاوض
  28/6/2011، توكالة قدس ن

  
  المشاركون في قافلة المساعدات لغزة يسعون الى المواجهة والدم: ليبرمان .19

قال وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان يوم الثالثاء ان المشاركين في :  اوري لويس-القدس
جهة الموا"قافلة مساعدات تهدف الى كسر الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة يسعون الى 

  ".والدم
يبحثون عن المواجهة والدم .. من الواضح أنهم هناك الحداث استفزاز"وقال ليبرمان لراديو اسرائيل 

  ".نشطاء أصالء في االرهاب"مضيفا أن من بين المشاركين " والصور الكثيرة على شاشات التلفزيون
مع " اقشات على مختلف المستوياتمئات وربما االف المن"وقال ليبرمان ان المسؤولين االسرائيلين عقدوا 

  .الحكومات االجنبية القناعها بحث مواطنيها على عدم االنضمام للقافلة
  28/6/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  ذهاب السلطة الفلسطينية لالمم المتحدة خطوة دعائية دون مغزى  :اإلسرائيلي نائب رئيس الوزراء .20

بأن اعتزام السلطة " موشيه يعالون"ير الشئون االستراتيجية نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي وز: القدس
الفلسطينية على الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية يعد خطوة دعائية لن يكون 

  .لها تأثير كبير على إسرائيل
 توجه وأشار يعالون خالل لقاء أجرته معه صحيفة معاريف إلى أن هناك جهات أوروبية تدعم

إال , في محاولة للضغط على الموقف اإلسرائيلي تجاه مفاوضات السالم, الفلسطينيين إلى األمم المتحدة
  .على حد تعبيره, أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يواجه تلك الضغوط ويصر على مواقفه

تراجع عن دعم الفلسطينيين في هذا وادعى يعالون أن العديد من الجهات الدبلوماسية األوروبية بدأت بال
وأن الواليات المتحدة تمارسا دورا بارزا في هذا المجال من منطلق مصالحها وليس المصلحة , المسار

  .األمريكية
ولفت يعالون إلى أن الخطوة الفلسطينية لن تكون ذات مغزى طالما أن هذه القضية ستناقش في الجمعية 

  .ألنها ستواجه الفيتو األمريكي, جلس األمنالعامة لألمم المتحدة وليس في م
ولو كان القرار المرتقب بشأن الدولة الفلسطينية صادرا عن , لن يحصل شيء في المناطق: "وتابع قائال

ولكن الفلسطينيين ال يفكرون , مجلس األمن لتوجب علينا اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه هذه القضية
إن وسائل اإلعالم تهول ونحن نحاول إخافة ,  مليونية تجاه إسرائيلبانتفاضة ثالثة ولن يسيروا مسيرات

  ".انفسنا
 الذي يعتزم اإلبحار إلى قطاع 2كما تطرق نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى قضية أسطول الحرية

  د ألننا ق, علينا أال نسمح للسفن بالوصول إلى غزة بدون رقابة أو تفتيش"وقال , غزة خالل األيام المقبلة
  



  

  

 
 

  

            12 ص                                    2190:         العدد       29/6/2011 األربعاء :التاريخ

على , "نواجه سفن مدنية تنقل السالح إلى القطاع مثل كارين إيه وغيرها التي تم ضبطها قبل وصولها
  .حد زعمه

  29/6/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  2أسطول الحرية فشل في التغطية اإلعالمية لرحلة ي ساإلسرائيلي اإلعالم: يعالون .21
اإلعالم " فشل"شئون اإلستراتيجية، موشيه يعالون، بـ تنبأ نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي لل: الناصرة

  .من أحداث ومجريات" 2أسطول الحرية "اإلسرائيلي في التعامل مع ما قد يتخلّل رحلة 
إن "، )28/6(العبرية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء / معاريف/وقال يعلون، في مقابلة مع صحيفة 

أخرى في معالجة قضية التغطية اإلعالمية لرحلة قافلة السفن أجهزة الدعاية اإلسرائيلية ستفشل مرة 
، كما قال، مندداً بما أوردته "الدولية، وذلك على غرار فشلها في رحلة األسطول األولى العام الماضي

وسائل اإلعالم العبرية من أنباء تضمنت تهديدات لإلعالميين والصحفيين األجانب المشاركين في رحلة 
  .األسطول

سياق متصل، شدد نائب نتنياهو على ضرورة التصدي لسفن األسطول وعدم السماح لها بالوصول وفي 
إلى شواطئ قطاع غزة، على اعتبار أن هذه السفن قد تكون محملة باألسلحة والمعدات القتالية المهربة، 

  .  على حد زعمه
    28/6/2011قدس برس، 

  
   حصار غزة بخرقلن نسمح : غانتس .22

 المنوي تسييرها 2 رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال بني غانتس رحلة أسطول الحريةوصف: القدس
  . إلى قطاع غزة بأنها رحلة الكراهية

وقال غانتس خالل مراسم تكريم جنود احتياط في جيش االحتالل أقيمت في بلدة قيسارية الليلة الماضية، 
  . لنزع الشرعية عنها" ائيلإسر"إنها تشكل دليال آخر على الحملة التي تتعرض لها 

ونوه الجنرال غانتس بأن . وأوضح أن جيش االحتالل على أهبة االستعداد للتعامل مع مثل هذه التحديات
الجيش الذي أجرى جميع االستعدادات لمواجهة هذه الرحلة البحرية، ولن يسمح بأي حال من األحوال 

النظر عما إذا كان المشاركون في قافلة بخرق الحصار البحري المفروض على القطاع، وذلك بغض 
  . السفن يحملون أسلحة أم ال

أعمال بناء تجري في مناطق مختلفة "وأشار رئيس األركان إلى أن األوضاع في قطاع غزة مستقرة وأن 
  ". هناك والناس يرتادون المطاعم ويركبون السيارات ويشاهدون التلفاز من على شاشات البالزما

  28/6/2011، )صفا(لفلسطينية وكالة الصحافة ا
  

   يمنع لقاء األسير بمحاميه جديد إسرائيليقانون: إبراهيم صرصور .23
كشف النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي ابراهيم صرصور، عن مشروع قانون إسرائيلي عنصري 

  . جديد يجري بحثه في الكنيست بهدف منع لقاء األسير الفلسطيني بمحاميه
صريح صحفي، أن القانون يهدف إلى تشديد الحصار على األسرى الفلسطينيين وأوضح صرصور في ت

مهددة لألمن "والعرب من خالل منع اللقاء بين األسير ومحاميه ألسباب تراها سلطات السجن بأنها 
، مشيراً إلى أن لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست اإلسرائيلي بحثت الثالثاء مشروع القانون "العام
  . يداً للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثةتمه

  28/6/2011، موقع فلسطين أون الين
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  ردن تهدد النظامعلى تل أبيب ومن هزات باألتنعكس مصر ب اقتصادية يحذر من فوضى :فيشمان .24
يديعوت (رأى المحلل للشؤون العسكرية، أليكس فيشمان، في صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس

، الجنرال أفيف )أمان(ن أول ما يتعين على رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية إ) أحرونوت
كوخافي، أن يطلب هو أن تتضمن المختارات من الصحف العربية التي يحصل عليها كل يوم عرضين 

فمن . يتعلقان بتطور األوضاع االقتصادية في مصر، ومستجدات األوضاع السياسية في األردن
وف أن مصر تقف على أعتاب فوضى اقتصادية، في حين أن المملكة األردنية الهاشمية تشهد المعر

وخلص المحلل إلى القول إن جميع . هزات صغيرة من شأنها في حال تفاقمها أن تهدد سلطة الملك
أن األنباء بشأن هذين األمرين تحتل العناوين الرئيسية في وسائل اإلعالم في البلدين، وال شك في 
  .التطورات المقبلة ستؤثر في مستقبل المنطقة وفي مكانة إسرائيل في المدى القريب، على حد تعبيره

  29/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   في القوة البشريةعجزاًالجيش اإلسرائيلي يعاني  .25
في هذا بدأ العجز في القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي يجني ثمناً باهظاً في ضوء النقص الواضح 

المجال، ال سيما بعد انعقاد النية إلنشاء أجهزة ومنظومات جديدة في الجيش، وعليه فقد طُلب من 
  .الوزراء في الحكومة إقرار تقليص عدد الجنود الذين يخدمون في سلك الشرطة اإلسرائيلية

وأرسل رسالة اعتراضه على هذا القرار، " اتسحاق أهرونوفيتش"من جانبه أبدى وزير األمن الداخلي 
أوضح خاللها أن هذا األمر من شأنه أن يمس بعمل الشرطة بشكل ملحوظ " نتنياهو"إلى رئيس الحكومة 

والحفاظ " إرهابية"ويعيقها عن تنفيذ المهام المنوطة بها مثل مكافحة الجريمة والمخدرات وإحباط عمليات 
  .باشر على حياة اإلسرائيليينعلى النظام العام، األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا وبشكل م

إن هناك ضرورة قصوى وملحة إلقامة منظومات جديدة تحتاج ": "أيهود باراك"بدوره قال وزير الجيش 
إلى قوة بشرية مثل القبة الحديدية والعصا السحرية وغيرها، وعليه فإن قرار الجيش بهذا الصدد هو 

إنني أقدر وُأثمن عمل الشرطة، وأنا "، وأضاف "إلغاء تخصيص وتوزيع عناصره في سلك الشرطة
  ".مستعد لدراسة األمر من جديد مستقبال

  28/6/2011، موقع عكا االخباري
  

  الشعبية جبهة ل بعد اعتقال شبكة لالتفجيراتمن عودة قلقة " إسرائيل" .26
داخل خطر العودة إلى العمليات التفجيرية «أبدت مصادر إسرائيلية أمنية قلقا مما سمته : تل أبيب

، وذلك في عقب الكشف عن اعتقال شبكة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير »إسرائيل أو في المستوطنات
وقالت هذه المصادر إن جهاز األمن العام اإلسرائيلي . فلسطين خططت لخطف جندي وعمليات أخرى

ر فلسطين في رام ، اعتقل مؤخرا بالتعاون مع الجيش أعضاء خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحري)الشاباك(
  . اهللا، خططت لتنفيذ عمليات في منطقة القدس وأسر جندي إسرائيلي

  29/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  حاخام دوف ليئورال والمستوطنين بسبب اعتقال الشرطةمواجهات بين ": إسرائيل" .27
يلية ومئات من اندلعت مواجهات عنيفة يوم أمس بين قوات الشرطة اإلسرائ: الناصرة ـ زهير أندراوس

المستوطنين في القدس الغربية على خلفية قيام الشرطة بالتحقيق مع الحاخام من مستوطنة كريات أربع 
وقد . االحتاللية، دوف ليئور، بتهمة اإلفتاء بأن الكتاب الذي يدعو إلى قتل غير اليهود يجب أن يطبق

 مستوطناً على 25عبرية إن الشرطة اعتقلت وقالت وسائل إعالم . أصيب عدد من رجال الشرطة بجراح
  .ذمة التحقيق
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امتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إدانة الحاخام، األمر الذي دفع رئيسة المعارضة، تسيبي و
ليفني، إلى مهاجمته بشكل عنيف، قائلة إن التحريض وصل إلى حد ال يطاق، الفتةً إلى أن تصرف 

وقال أحد مؤيدي الحاخام لو بقي ليئور رهن االعتقال .ضع عملياً للمستوطنيننتنياهو يدل على أنّه يخ
  .أمس الثالثاء' يديعوت أحرونوت'لكان األمر انتهى بقتل العديد، كما أفاد موقع 

  29/6/2011، القدس العربي، لندن
 

   في تسخير العمال واالتجار بالنساءرواندا إلى جانب "إسرائيل: "تقرير .28
وتبين أن . األمريكية الليلة الماضية تقريرها السنوي بشأن االتجار بالبشر في العالمنشرت الخارجية 

التقرير يصنف إسرائيل إلى جانب باكستان ورواندا، مشيرا إلى أنه ال يزال يتواصل االتجار بالعمال 
  .والنساء في إسرائيل بشكل ال يحتمل

لنساء، تسخير العمال واالتجار بالبشر ألغراض إسرائيل ال تزال هدفا للرجال وا"وجاء في التقرير أن 
  ".جنسية

كما جاء في التقرير أنه يتم جلب عمال إلى إسرائيل من تايلند والصين ونيبال والفيليبين والهند 
وسيريالنكا ورومانيا، إضافة إلى مهاجرين، يعملون ضمن اتفاقيات عمل مؤقتة في البناء والزراعة 

رهم على العمل بعدة طرق بينها إخفاء جوازات سفرهم وفرض قيود على والصحة، وإن بعضهم يتم إجبا
حركتهم واستغالل عدم قدرتهم على اختيار المشغل، وعدم دفع أجور لهم، وتهديدهم، إضافة إلى 

  .اعتداءات جنسية
دة  يذكر أن إسرائيل ليست ضمن قائمة الدول الديمقراطية الغربية، مثل أوروبا الغربية والواليات المتح

  .وكندا وأستراليا، بكل ما يتصل بااللتزام بالمعايير الدنيا المطلوبة لمكافحة االتجار بالبشر
وكتب التقرير أيضا أن نساء كثيرات من االتحاد السوفييتي سابقا، ومن الصين، يتم جلبهم إلى إسرائيل 

 الحكومة اإلسرائيلية ال ويحذر معدو التقرير من أن. وإلزامهم بالعمل في الدعارة في إسرائيل بالقوة
  .تلتزم بشكل كامل بمعايير الحد األدنى لمنع االتجار بالبشر

  28/6/2011، 48موقع عرب
  

   الزراعية في مستوطنات غور األردناالراضي تضاعف حجم "إسرائيل" .29
وهي الهيئة التي تخولها ' الهستدروت الصهيونية'قررت دائرة االستيطان في : تل أبيب ـ يو بي آي

في الضفة الغربية، مضاعفة مساحة األراضي التي يزرعها ' أراضي الدولة'ائيل إدارة ما يسمى إسر
  .المستوطنون في منطقة غور األردن ما يعني تسريب عشرات آالف الدونمات إلى المستوطنين

 ألف دونم وسيتم زيادة هذه المساحة في أعقاب قرار دائرة 56تستولي المستوطنات في األغوار على 
  . ألف دونم80إلى ' الهستدروت الصهيونية'الستيطان في ا

واعتبرت دائرة االستيطان أنه بتوسيعها مساحة األراضي المسربة للمستوطنين سيكون باإلمكان استيعاب 
  .الجيل الثاني من المستوطنين في غور األردن

  29/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  " ذكر اهللا"ى الجنود اإلسرائيليين بسبب  إلحياء ذكرطقوسخالل " إسرائيل"جدل داخل  .30
 يخوض الجيش اإلسرائيلي معركة علنية حول ما إذا كان ينبغي أن يذكر اسم اهللا خالل طقوس : القدس

  .إلحياء ذكرى الجنود اإلسرائيليين الذين قتلوا
ن تبدأ في يجب أ" يذكر"وحسب رويترز، يدور الخالف حول ما إذا كانت الصالة العبرية إلحياء الذكرى 

  ".لعل شعب إسرائيل يذكر"أو " لعل اهللا يذكر"مراسم عسكرية بعبارة 
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وأدى النقاش الحاد بشأن هذا الموضوع إلى انقسام بين اليهود العلمانيين والمتدينين، مما دفع لجنة 
  .برلمانية إلى المطالبة بتدخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والبت في القضية

ل اإلعالم اإلسرائيلية أن رئيس األركان الجديد الجنرال بيني جانز انحاز إلى صف رجال وذكرت وسائ
، وهو ما أثار شكاوى تفيد بأن الجيش أصبح "لعل اهللا يذكر"الدين الذين أصروا على استخدام عبارة 

  .متعصبا للغاية
  ."سيصبح جيش الشعب شيئا فشيئا جيش اهللا"وقال النائب اليساري إيالن جيلون 

واتهم النائب إينات ويلف المنتمي لحزب العمل بزعامة وزير الدفاع إيهود باراك، مسؤولين عسكريين 
  .بين المطالب المتضاربة لإلسرائيليين المتدينين والعلمانيين" بإفساد توازن دقيق"في اجتماع للبرلمان 

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

   وحماس2 منظمي أسطول الحرية اجميهفيديو مفبرك : يديعوت .31
كُتّاب صفحات على االنترنت في الواليات المتحدة يتهمون : ورطة محرجة لشبكة االعالم االسرائيلية

ديوان رئيس الوزراء أو جهات من قبله بفبركة فيلم دعائي يهاجم منظمي االسطول ومنظمة حماس 
  . وتتهمهم بالمس بحقوق اللوطيين

" الفخار"ه نشر في االيام االخيرة على االنترنت بنجومية نشيط اوروبي في طائفة الفيلم المستثمر في
مارك اياه يروي باالنجليزية كيف توجه الى منظمة اوروبية . يعرض نفسه بُأسم  مارك) اللوطيين(

ولكن المنظمة رفضت طلبه بدعوى أن ". فخار لالسطول"نظمت احد االساطيل وطلب االنضمام لتحقيق 
  . ست من المصلحة العامة لالسطولهذه لي

غير أن كُتّاب صفحات امريكيون أجروا فحصا واكتشفوا بان هذا فيلم مفبرك يظهر فيه عمر غيرشون، 
واتهم الكُتّاب ديوان رئيس الوزراء بفبركة . مخرج ورجل عالقات عامة لنواد معروف من تل أبيب

من مكتب رئيس . واقع المرتبطة بديوان رئيس الوزراءبعد نشر االدعاءات اختفى الفيلم من كل الم. الفيلم
محافل مختلفة تعنى باالعالم الخارجي تحث بشكل جار مواضيع مختلفة على : "الوزراء جاء التعقيب

اما رد فعل غيرشون فلم نحصل ". االنترنت عندما تالحظ مضامين يمكنها أن تخدم االعالم االسرائيلي
  .عليه حتى اغالق العدد

  29/6/2011، ما اإلخباريةوكالة س
  

   لالعتقال واإلبادة السابق في بولندا"أوشفيتز بيركينو"معسكر  بسرقةموظف إسرائيلي يعترف  .32
أقدم على سرقة بعض األغراض من معسكر أوشفيتز بيركينو  كشف موظّف إسرائيلي: )أ.ب .د (

ه الرفيع في بلدية إحدى المدن لالعتقال واإلبادة السابق في بولندا عن هويته وقدم استقالته من منصب
لكنه أصر على أن ما فعله ال يعد سرقة، واصفاً نفسه بأنه شخص كان يبحث عن أشياء . داخل الكيان

  .ذات قيمة وجدانية
)  عاما57ً(وزوجته دومينيك )  عاما60ً(يذكر أن مسؤولي الجمارك البولنديين استوقفوا موتي بوسلوشني 

 في حوزتهما على تسع قطع لسجناء من معسكر أوشفيتز بيركينو السابق الجمعة بمطار كراكوف وعثروا
  .شملت القطع عدة سكاكين ومقصاً وسدادات زجاجات من الخزف. كانا يخفيانها في حقيبتهما

 شهراً في إجراء قانوني سريع ضد 18وحكم قاض بولندي على االثنين بالبقاء تحت المراقبة مدة 
  . بعد ذلك عاد الزوجان إلى إسرائيل.  غرامة ماليةالمتهمين كما أمر بأن يدفعا

  29/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  



  

  

 
 

  

            16 ص                                    2190:         العدد       29/6/2011 األربعاء :التاريخ

  سبتمبر القادم/  بهدم جسر باب المغاربة في أيلولتوصي اإلسرائيليةالشرطة  .33
 الشرطة اإلسرائيلية في منطقة القدس أوصت أبيب، أنتل  من 29/6/2011القدس، القدس، نشرت 

 رسبتمب/ دي إلى الحرم القدسي وبناء جسر جديد مكانه في شهر أيلولبهدم جسر باب المغاربة المؤ
المقبل عندما تكون أنظار العالم العربي متركزة في األمم المتحدة التي سيجري فيها تصويت على 

 إن الهدف من وراء توصية الشرطة هو أمس" هآرتس"وقالت صحيفة  .اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية
 في ذلك الوقت بالمبادرة الفلسطينية في لموضوع في العالم العربي الذي سيكون منشغالًتقليل االلتفات ل"

 األوضاععلما أنه خالل مداوالت داخلية أجرت الشرطة تعالت تخوفات من تفجر " األمم المتحدة
  .مواجهات في شرقي القدس على أثر هدم الجسر

مصادر ، أن  كفاح زبون،رام اهللالها في نقالً عن مراس 29/6/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
 بين بلدية القدس وجهاز الشاباك من جهة، وقيادة  دب مؤخراً كبيراً وخالفاً حاداًإسرائيلية أكدت أن جدالً

  .الشرطة اإلسرائيلية في القدس من جهة ثانية، حول توقيت البدء بهدم وإعادة بناء جسر المغاربة
ربما يعتقدون أن المس بباب المغاربة أسهل في سبتمبر، "بد القادر وقال وزير القدس األسبق، حاتم ع
عليهم أن يفهموا أن الحرم خط أحمر وعصب حساس، "وأضاف . "لكن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة

ووصف عبد القادر الخطة اإلسرائيلية  ." ستمس إسرائيل نفسهاواالقتراب منه سيشعل ناراً
، هذه خطوة متقدمة الستهداف األقصى، هدم المسألة ليست فنية أبداً" وقال . بالنسبة لهم"االستراتيجية"بـ

التلة التاريخية في باب المغاربة سيكشف أكبر جزء من جدران المسجد الغربية، وسيجعل باب النبي 
 ألي اقتحامات أسفل المسجد، كما أن الخطوة  ومفتوحاًالمغلق الذي يقع أسفل المسجد المبارك مكشوفاً

 الجسر المنوي بناؤه هو عسكري، أيضاً"وأضاف . "هم من ضم مساحة كبيرة إلى حائط البراقستمكن
  ."حديدي عريض وطويل، ويسمح بدخول آليات عسكرية إلى األقصى

ويقول عبد القادر إن التعويل اآلن ينصب على الجهد األردني في الموضوع، موضحا أن ثمة اتصاالت 
الوالية اإلدارية على منطقة "ول هذه المسألة باعتبار األردن صاحب  فلسطينية مكثفة تجري ح-أردنية 
  ."الموقف األردني صلب، ونحن مطمئنون له"وتابع القول إن . "الحرم

 واليونيسكو من "إسرائيل"وكانت خالفات كبيرة تفجرت بين إسرائيل والحكومة األردنية، من جهة، وبين 
در إسرائيلية وجود أزمة دبلوماسية حادة مع األردن، وأكدت مصا. جهة أخرى، بسبب باب المغاربة

  . هدم الجسر"إسرائيل"بسبب نية 
  

  "قرار صهيوني وتنفيذ بريطاني"اعتقال الشيخ رائد صالح : 48الحركة اإلسالمية في  .34
، إقدام السلطات البريطانية على اعتقال 48 أكدت الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام :الناصرة
رائد صالح، رئيس الحركة، الليلة الماضية، وذلك أثناء قيامه بزيارة رسمية لبريطانيا بناء على الشيخ 

نسخة " قدس برس"وقالت الحركة في بيان مكتوب وصل  .في بريطانيا" المنتدى الفلسطيني"دعوة من 
ني، الذي جن إنه منذ اللحظة األولى التي صدرت فيها الدعوة للشيخ رائد صالح، واللوبي الصهيو: عنه

جنونه، لم يأل جهدا في محاولة منع هذه الزيارة لتبقى الرواية الصهيونية هي الرواية الوحيدة التي 
  .، على حد تعبيرها"يسمعها العالم

  29/6/2011قدس برس، 
  

  "مأمن اهللا"تدعو لحماية مقبرة " هيئة علماء فلسطين في الخارج" .35
المنظمات والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى التحرك " جهيئة علماء فلسطين في الخار" دعت :بيروت

من الخطر اإلسرائيلي "التاريخية والمعالم اإلسالمية في مدينة القدس " مأمن اهللا"العاجل لحماية مقبرة 
" قدس برس"وقالت الهيئة في بيان صادر عن مكتبها التنفيدي، تلقت  ".القائم على التزوير وطمس الحقائق
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وقامت بتجريف القبور " مأمن اهللا" الصهيوني على مقبرة االحتاللباألمس اعتدت سلطات : "نسخة عنه
، مشيرة إلى أن هذا "واالعتداء على رفات الموتى، مخالفة بذلك كل الشرائع السماوية والدولية واإلنسانية

وطمسِ لمعالم  من خاللها إلى تهويد القدس الشريف االحتاللحلقة في سلسلة متواصلة يسعى "االعتداء 
إعالن وقف كافة أشكال التفاوض مع هذا "ودعت الهيئة السلطة الفلسطينية إلى  ".الوجود اإلسالمي فيها

  ". على القدس ومعالمها وأهلهاهالعدو الصهيوني حتى يكف عن عدوان
  29/6/2011قدس برس، 

  
  لشن اعتقاالت في سلوان" المستعربين"شّبان مقدسيون يحبطون مخططاً لـ .36

 تمكنت مجموعة من الشبان المقدسيون، الليلة الماضية، من إحباط مخطط لعناصر من :دس المحتلةالق
التابعة للجيش اإلسرائيلي، خالل محاولتها التسلّل إلى داخل حي بئر أيوب في بلدة " المستعربين"وحدة 
أفادت به مصادر وبحسب ما  .، بهدف اعتقال عدد من سكانه الفلسطينيين)جنوب القدس المحتلة(سلوان 

وأمطروهم " المستعربين"، فقد نصب الشبان الفلسطينيون كميناً لعناصر 28/6فلسطينية، يوم الثالثاء 
  .بالحجارة والزجاجات الفارغة واألوساخ، مما اضطرهم إلى االنسحاب الفوري من المنطقة

  28/6/2011قدس برس، 
  

  ن في الضفة غرسة زيتو300 ويقتلع فلسطينياً 23االحتالل يعتقل  .37
صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلية، أمس، جرائمها بحق الفلسطينيين في :  يوسف الشايب–رام اهللا 

 فلسطينياً من محافظات نابلس وقلقيلية وجنين وسلفيت والخليل ورام اهللا، 23الضفة، حيث اعتقلت 
 300فت واقتلعت وأخطرت بهدم منزل ووقف العمل بآخر في قرية الجبعة قرب بيت لحم، فيما جر

  .غرسة زيتون في قرية دير استيا قرب سلفيت
  29/6/2011الغد، عّمان، 

  
   العالم لرفضه التفتيش عارياًفياالحتالل يعزل أقدم أسير  .38

 األسرى الفلسطينيين والعرب في "عميد"قررت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية عزل : رام اهللا، غزة
ر رفضه االنصياع لمحاولة تفتيشه عارياً، وقال نادي األسير سجون االحتالل نائل البرغوثي، إث

الفلسطيني إن البرغوثي الذي دخل عامه الرابع والثالثين على التوالي في سجون االحتالل نقل في 
  .بريل الماضي، إلى قسم العزل بعد رفضه التنكيل باألسرى وتفتيشهم عراةأ /نيسان

  29/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

  اإلجرامية بحق األسرى" إسرائيل" االحتالل احتجاجاً على سياسة سجونمل في كافة إضراب شا .39
كشفت الحركة الوطنية األسيرة عن إضراب شامل في كافة سجون االحتالل :  أحمد رمضان-رام اهللا 

 "إسرائيل" على سياسة  يوليو المقبل، احتجاجاً/تعتزم تنفيذه ليوم واحد، في الثالث من شهر تموز
  . رامية بحق األسرى، سيما العزل االنفرادي وإنهاء حق التعليماإلج

ودعت الحركة األسيرة في بيان لها، الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير وقادة الفصائل التخاذ 
موقف عاجل والتحرك في إطار خطة شاملة وعلى كافة المستويات، للتصدي للسياسة اإلسرائيلية تجاه 

 الجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة هذه القضية، كما دعت أبناء شعبنا في األسرى، والدعوة
  .الوطن والشتات إلضراب تضامني لمدة ساعتين في اليوم ذاته

  29/6/2011، بيروت، المستقبل
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                    2190:         العدد       29/6/2011 األربعاء :التاريخ

   مع األسرى تضامناًالطعامفلسطينيون يضربون عن  .40
رابهم عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع األسرى  فلسطينياً، أمس، إض31أعلن :  يوسف الشايب–رام اهللا 

، الذي اقتحمته وحدات إسرائيلية خاصة "ريمون"الفلسطينيين في سجون االحتالل، وتحديدا أسرى سجن 
  .أول من أمس، ونفذت عمليات تفتيش ضد األسرى فيه

  29/6/2011الغد، عّمان، 
  

  إلسرائيلية من زيارة أبنائهم في السجون اممنوعونثلث أهالي األسرى  .41
 أكد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة أن أكثر من ثلث أهالي : سمر خالد-غزة  

وبين  .األسرى ممنوعون من زيارة أبنائهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل جماعي وبشكل فردي
 من المضايقات واإلذالل فروانة في بيان له أن من يسمح لهم بزيارة أبنائهم األسرى يتعرضون للكثير

  .والمعاملة القاسية والتفتيشات المذلة واإلجراءات المهينة واالعتداء الجسدي والتحرش الجنسي
  29/6/2011الرأي، عّمان، 

  
  عزل األسرى الفلسطينيين ألسباب سياسية مخالف للمعاهدات الدولية: منظمات حقوقية .42

، قرار رئيس 1948ضي الفلسطينية المحتلة عام  أدانت منظمات حقوقية تعمل داخل األرا:الناصرة
  ".بتشديد ظروف احتجاز األسرى الفلسطينيين"الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 

قدس "، تلقت "الميزان"ومركز " عدالة"، ومركز "رابطة أطباء لحقوق اإلنسان"وقال تقرير صادر عن 
ي وحرمانه من أي تواصل بشري، هو أمر إن احتجاز أسير في العزل االنفراد: "نسخة عنه" برس

مخالف للقانون وغير شرعي، ال سيما في ضوء األضرار النفسية والجسدية الجسيمة جراء العزل، والتي 
  ".قد تكون دائمة وغير قابلة للعالج في بعض األحيان

  29/6/2011قدس برس، 
  

  ر صفقة تبادل تسليم الجاسوس اإلسرائيلي إال عببعدممصر يطالبون أهالي األسرى  .43
الداعم "وجه أهالي األسرى في محافظة طولكرم صرخة ونداء، إلى مصر :  يوسف الشايب–رام اهللا 

، بعدم تسليم الجاسوس اإلسرائيلي إيالن جرابيل، الذي قبض عليه من قبل "الدائم للقضية الفلسطينية
ا اإلفراج عن عدد كبير من ، إال عبر صفقة تبادل يتم من خالله"إسرائيل"المخابرات المصرية، إلى 

وأكدوا خالل  .األسرى الفلسطينيين، وأن تكون األولوية لألحكام المؤبدة العالية والمرضى واألسيرات
  وضعاًاعتصامهم األسبوعي، أمام اللجنة الدولية للصليب األحمر، أمس، أن األسرى يعيشون حالياً

م، والهجمة الشرسة عليهم، من عزل ومنع عالج  للغاية، بسبب ممارسات االحتالل التعسفية بحقهصعباً
  .المرضى، والتفتيشات الليلية المذلة، والتي ازدادت وتيرتها في األيام األخيرة

  29/6/2011الغد، عّمان، 
  

  "2أسطول الحرية " فلسطيني بالتهديدات اإلسرائيلية بحق تنديد .44
ها بالتهديدات اإلسرائيلية بحق عبرت جهات رسمية وأهلية فلسطينية عن تنديد:  سمير حمتو-غزة 

، معتبرة أن المزاعم المتكررة والمتجددة حول طبيعة األسطول وتشويه صورته 2أسطول الحرية 
وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية إلنهاء .  عليه ال تنطلي على أحد"اإلرهاب"ومحاولة إلصاق تهمة 

دادت وتيرتها في األيام األخيرة نتيجة طبيعية  والتي ازاإلسرائيليةالحصار علي النزلي أن التهديدات 
، وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية 1للصمت الدولي والرسمي على جريمة أسطول الحرية 

  .بحق دولة االحتالل ما سيعطي الغطاء العتداء على األسطول الجديد
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 إياد وحذر ،بال أسطول الحرية الثاني اللجنة العليا لكسر الحصار انتهاء كافة االستعدادات الستقوأعلنت
البزم الناطق باسم اللجنة في مؤتمر صحفي االحتالل اإلسرائيلي من االعتداء على أسطول الحرية، 
مطالبا األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لألسطول من اإلرهاب والقرصنة اإلسرائيلية، 

  .مع كافة القوانين الدولية واألخالق اإلنسانيةوبرفع الحصار عن قطاع غزة والذي يتناقض 
  29/6/2011الدستور، عمان، 

  
  تخفيف الحصار على غزة لم يؤد إلى تحسن كبير في مستوى المعيشة: "اوتشا" .45

بعد مرور سنة على قرار الحكومة اإلسرائيلية تخفيف الحصار عن : أرناؤوط عبد الرؤوف -القدس 
هذا التخفيف لم "ن إ) اوتشا(الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة قطاع غزة قال تقرير لمكتب تنسيق 

يؤد، نظراً للطبيعة المحورية للقيود التي ال تزال قائمة، إلى تحسن كبير في مستويات معيشة الناس والتي 
يتعين على إسرائيل أن "وشدد التقرير على انه  ".نضبت تماماً أثناء ثالث سنوات من الحصار الصارم

هذا يشمل إلغاء القيود على استيراد مواد البناء وتصدير السلع وكذلك " وقال ،"غي الحصار بشكل كاملتل
على رفع الحظر العام على حركة البشر بين غزة والضفة الغربية عن طريق إسرائيل، وعالوة على 

لناس إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تزيل إلى أقصى مدى ممكن القيود الراهنة على حرية وصول ا
  ".المناطق المجاورة للسياج الحدودي ولشاطئ البحر على طول ساحل غزة

يجب على إسرائيل أن تضمن، عدم استهداف المدنيين وممتلكاتهم عند استخدامها القوة، وذلك "وأضاف 
  ".لمنع أو تقليل التأثير السلبي للعمليات العسكرية على السكان المدنيين

الجزئي للقيود المفروضة على الواردات في سياق هذه الحزمة توافر السلع زاد الرفع "وقال التقرير 
االستهالكية وبعض المواد الخام، ما يسمح بإعادة تنشيط محدودة ألنشطة القطاع الخاص، وتراجع، خالل 

 في 39.3من ( ، معدل البطالة في قطاع غزة بأقل من نقطتين مئويتين 2010النصف الثاني من عام 
ولم يكن لهذا التحسن الثانوي في . ، ليظل واحداً من أعلى المعدالت في العالم) في المائة37.4ى المائة إل

التشغيل، المصحوب بزيادة كبيرة في أسعار الغذاء، تأثير كبير أو لم يكن له تأثير على اإلطالق على 
  )".سكان من ال%52( المستويات المرتفعة النعدام األمن الغذائي السائدة في أرجاء غزة 

نظراً للقيود المستمرة على استيراد مواد البناء، فإنه ال يمكن فعلياً سوى بناء قدر صغير فقط  "وأضاف
 ألف وحدة سكنية مطلوبة لتلبية النمو السكاني الطبيعي وفقدان البيوت أثناء الحرب على القطاع 40من 

عاً على العائالت التي تواجه مرتف" ثمناً"، وفرض نقص اإلسكان )بالرصاص المصبوب(التي سميت 
وكثير من العائالت . ظروف إسكان سيئ ومكتظ، ويصاحب ذلك تأثير غير متناسب على المرأة والطفل

التي نجحت في إصالح أو توسيع منازلها معرضة اآلن لخطر انهيار المنازل، ألن نوعية بعض مواد 
  ".البناء المتوافرة في السوق دون المستوى

 المستويات المرتفعة للبطالة والطلب الكبير على مواد البناء، لم يجد آالف الناس بديالً وفي ضوء"وتابع 
آخر غير المخاطرة بحياتهم بالعمل في األنفاق على طول الحدود مع مصر أو في المناطق المقيد 

جمع معظم أفراد الفئة األخيرة يعملون في (الوصول إليها بالقرب من السياج الحدودي المحيط بغزة 
، 2010 مدنياً فلسطينياً على األقل، بينهم تسعة أطفال في هذه الظروف، خالل عام 58، وقتل )األنقاض
  ". طفال46ً شخصاً، بينهم 257وأصيب 

 مشروع، ممولة من 100تضمن تخفيف الحصار، كذلك الموافقة على أكثر من "وجاء في التقرير 
وعلى سبيل المثال، . صحي والتعليم والخدمات الصحيةمنظمات دولية، لتحسين نوعية المياه والصرف ال

 في المائة 11 مشروعا من هذه المشروعات، التي تعادل 43حصلت وكالة األونروا، على الموافقة لتنفيذ 
تباطؤ تنفيذ هذه المشروعات وتزايد تكلفتها سببه  "  وأضاف".من تكلفة خطة العمل الخاصة بها في غزة

. ات للحصول على موافقات والذي ينظم دخول كل شحنة منفردة من المواد الخامالنظام المتعدد المستوي
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وضاعف من هذا التباطؤ في التنفيذ االنقطاع المتكرر في إمدادات مواد البناء، بسبب الفتح المحدود 
، وبهذا تصبح المنفعة المحتملة لهذه المشروعات ضئيلة، نتيجة )معبر كارني(للمعبر الوحيد ذي الصفة 

  ".لتأجيل المتكرر في التنفيذ، لم يشهد السكان إلى اآلن أي تحسن في نوعية الخدماتل
لم يحدث أي تغير كبير في حرية وصول الناس إلى الخارج، بما في ذلك المناطق "وتابع التقرير 

فال تزال تصاريح الخروج عن طريق إسرائيل تُمنح بشكل . األخرى في األراضي الفلسطينية المحتلة
جرت مالحظتها أثناء ) التجار أساساً( نائي فقط، مع وجود زيادة غير مهمة بالنسبة لعدد المسافرين استث

وجاء التحسن .  شخصاً في اليوم114 إلى 106 مقارنة بالنصف األول من 2010النصف الثاني من عام 
لى أساس األكثر أهمية، رغم محدوديته، في أعقاب قرار مصر بدء تشغيل معبرها مع قطاع غزة ع

  ".منتظم لفئات خاصة من الناس
  29/6/2011 رام اهللا، األيام،

  
   عنصري"إسرائيل"لـ جلب هنود يهود "إسرائيل"قرار :  المجتمعيةللتنميةرئيس مركز الالجئين  .46

سمير أبو مدللة رئيس مركز الالجئين للتنمية المجتمعية، قرار الحكومة اإلسرائيلية الدفع .  أدان د:غزة
 أن أمسواعتبر أبو مدللة في بيان صحفي  . تحت ادعاءات بأنهم يهود"إسرائيل" هندي إلى 7300بهجرة 

 ويأتي تنكراً لحقوق شعبنا ،"إسرائيل"ذلك القرار العنصري يمثل تهديداً صريحاً للمواطنين العرب في 
  .194 يمموحقه بالعودة إلى دياره التي شرد منها وفق القرار األ

  29/6/2011اهللا، الحياة الجديدة، رام 
  

   لنظرائهم اإلسرائيليين تدعو لتحقيق السالمغزة أطفالطائرات ورقية من  .47
 الثالثاء عشرات الطائرات الورقية على أمسأطلق أطفال فلسطينيون من قطاع غزة : .)أ.ب.د( -غزة 

م ورفع أمال في دعم جهود السالاألراضي الفلسطينية المحتلة مقربة من السياج الفاصل بين القطاع و
وكتب األطفال على الطائرات الورقية التي صنعوها بأنفسهم، شعارات تدعو إلى  .الحصار اإلسرائيلي

إحالل السالم بين الشعبين وتحقيق الحرية لهم من خالل رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة 
  .والمفروض منذ أربعة أعوام

  29/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

   المتحدةاألمم إلىمن الفلسطينيين يدعمون التوجه % 65:  مشتركإسرائيلي - استطالع فلسطيني .48
 سبتمبر /كما تتوقع أغلبية اإلسرائيليين، الفلسطينيون مصممون على الذهاب لألمم المتحدة في أيلول

هذه هي نتائج أحدث استطالع مشترك للرأي العام أجراه في . وعلى عدم العودة للمفاوضات مع نتنياهو
 كل من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام 21/6/2011-12رة الواقعة ما بين الفت

  .  اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم في الجامعة العبرية
من الفلسطينيين يعتقدون أنه ينبغي على الطرف الفلسطيني الذهاب لألمم المتحدة في أيلول % 65· 
من اإلسرائيليين يعتقدون أن الفلسطينيين سيذهبون % 65و. بدولتهمللحصول على اعتراف ) سبتمبر(

  .فعالًَ لألمم المتحدة
من الفلسطينيين يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني عدم قبول دعوة الرئيس األمريكي للعودة % 61· 

  .من اإلسرائيليين ال يتوقعون عودة الفلسطينيين للمفاوضات% 60للمفاوضات مع حكومة نتنياهو و
اليات من الفلسطينيين يعتقدون أن موقف الو% 88على ضوء خطاب الرئيس األمريكي، أغلبية من · 

بأنهم يعتقدون أنه أقرب للموقف % 8المتحدة أقرب اليوم للموقف اإلسرائيلي بينما تقول نسبة من 
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يعتقدون أن الموقف األمريكي أقرب % 42: أما اإلسرائيليون فمنقسمون في تقييمهم. الفلسطيني
  .يعتقدون أنه أقرب للفلسطينيين% 40 و"إسرائيل"ـل

من اإلسرائيليين، يعتقدون بأنه لو توجه % 51لفلسطينيين ومن ا% 57أغلبية من الطرفين، · 
الفلسطينيون للجمعية العامة لألمم المتحدة طالبين االعتراف بدولتهم فإنهم سينجحون في الحصول على 

من اإلسرائيليين، يعتقدون أن الواليات المتحدة % 65من الفلسطينيين و% 76أغلبية من الطرفين، . ذلك
  .ي مجلس األمن لمنع األمم المتحدة من قبول دولة فلسطين عضواً في األمم المتحدةستستخدم الفيتو ف

 قبول قرار األمم المتحدة االعتراف بدولة "إسرائيل"من اإلسرائيليين يعتقدون أن على % 60حوالي · 
فلسطينية والبدء بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول تطبيق القرار أو عدم السماح بإجراء أية 

 معارضة القرار وتعزيز "إسرائيل"يعتقدون أن على % 20تغييرات على األرض من قبل الفلسطينيين و
يعتقدون أن على % 6 ضم الضفة الغربية و"إسرائيل"يعتقدون أن على % 5البناء في المستوطنات و

  . إعادة احتالل الضفة الغربية واستخدام القوة لمنع إقامة دولة فلسطينية"إسرائيل"
فلسطينيون منقسمون حول أفضل السبل التي يمكنهم استخدامها إلجبار اإلسرائيليين على االنسحاب ال· 

حوالي الثلث يعتقدون أنه يمكنهم ذلك من خالل عمليات مسلحة ضد : من أراضي الدولة الفلسطينية
 على "يلإسرائ"الجيش والمستوطنين وثلث آخر يعتقد أن المظاهرات السلمية الكبيرة يمكنها إجبار 

  .يعتقدون أن المفاوضات مع إسرائيل يمكنها تحقيق االنسحاب% 26االنسحاب و
 تم  سكانياً موقعا120ً تمت مقابلتهم وجها لوجه في  شخصا1200ًبلغ حجم العينة في الجانب الفلسطيني 

لغت ب. 18/6/2011-16 في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين اختيارها عشوائياً
 إسرائيلياً تمت مقابلتهم من خالل، وذلك في الفترة ما 604أما العينة اإلسرائيلية فبلغت %. 3نسبة الخطأ 

  %. 4، وبلغت نسبة الخطأ 21/6/2011-12بين 
   28/6/2011، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

  
   غزةعابر لفتح ماإلسرائيليمطالبة اللجنة الرباعية بالضغط على الجانب  .49

 طالب االتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة اللجنة الرباعية بضرورة الضغط على :غزة
 اكبر كمية من المواد الخام والسيارات المحتجزة والمعدات إلدخال لفتح المعابر اإلسرائيليالجانب 

 من علي الحايك رئيس اتحاد جاء ذلك خالل اجتماع مع اللجنة الرباعية بحضور كل .والماكنات الثقيلة
 الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة وخضر رمضان مدير االتحاد العام للصناعات الفلسطينية في مقر

UNDB فتح أهمية بغزة لمناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاع الخاص الفلسطيني منها 
 إعمار إلعادةل مواد البناء من المعابر المعابر وكيفية إيجاد خطط مشتركة تساهم في تسهيل إدخا

  .المصانع 
  29/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   دينار يتحملها األردن تجاه الالجئين الفلسطينيين سنويامليون 750: عزايزة  .50

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ان الرقم التقـديري لمـا               :  بترا –عمان  
واكد عزايزة ان ذلك يقـع      .  مليون دينار  750االردن حاليا تجاه الالجئين الفلسطينيين سنويا يبلغ        يتحمله  

  .ضمن التصور االردني تجاه قضية الالجئين الذي ال يتعارض مع حقهم السياسي في العودة والتعويض
ان نسبة البطالـة    واضاف في محاضرة له بعنوان الالجئين الفلسطينيين والرعاية االردنية  امس االول               

  .في المخيمات غير منفصلة عن السياق الطبيعي للشريحة الوطنية لكل محافظة
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واشار الى ان التمييز بين االردنيين وابناء قطاع غزة يكون ضمن الشروط التي تتطلب رقما وطنيا فقط                 
  .وغير ذلك يسمح لهم باالستفادة من كافة الحقوق

نروا للتخلي عن مسؤولياتها قال ان االردن الدولة األكثر نضجا          وحول الضغوطات التي تتعرض لها االو     
في تعاملها مع موضوع الخدمة المقدمة لالجئين الفلسطينيين بالتوازي مع عدم  فـصلها عـن القـضية                  
السياسية المتمثلة بحق العودة لالجئ سواء أكان داخل المخيم او خارجه والعالم تنبـه لهـذا الموضـوع                  

  .اخيرا
ة ان الخطاب السياسي االردني تمسك بحقوق الالجئين الفلسطينيين واعتبرها خطا احمـر ال              واكد عزايز 

  .يمكن التنازل عنها
وتطرق عزايزة الى اوضاع الالجئين في الدول العربية، مبينا ان االردن كان له النصيب االكثر مـنهم                 

ى نهاية اذار مـن العـام الماضـي          بالمئة من إجمالي عدد الالجئين الفلسطينيين البالغ حت        42وقد شكلوا   
  . الف الجئ في مناطق عمليات االونروا الخمس766اربعة ماليين و

وحول معاملة الالجئين قال إن االردن الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مـع الالجئـين الفلـسطينيين                 
ردني دون دفعهم للتخلي    كمواطنين اصليين منحتهم الجنسية االردنية واتاحت لهم االندماج في المجتمع اال          

  .عن هويتهم الوطنية
  29/6/2011، الرأي، عّمان

  
   تمر بمرحلة حرجةالسالمعملية : جودة .51

، مشددا  ”عملية السالم تمر اآلن بمرحلة حرجة     “ أكد وزير الخارجية ناصر جودة على أن         :)بترا(-عمان
 واإلسرائيلي التي تعالج قضايا     على ضرورة إعادة  إطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني         

الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود واألمن والالجئين والمياه من خالل منهجية واضحة  تؤدي الى                
  .حل الدولتين وضمن اطار زمني محدد وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السالم العربية

اعدي أعضاء مجلس النواب األميركي إلى أن عدم إيجاد         وأشار جودة خالل خالل استقباله أمس وفد مس       
  .حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفتح الباب لمزيد من التطرف واإلرهاب

وأكد جودة خالل اللقاء على  أهمية الدور األميركي في دفع جهود السالم والضغط على إسرائيل لوقـف                  
  . الى الهدف المنشود وهو تحقيق حل الدولتيناالجراءات احادية الجانب واستئناف المفاوضات وصوال

  29/6/2011، الغد، عّمان
  

  دعم توّجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدةوتوطين للالقاطع   لبنانرفضميقاتي يؤكد  .52
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس الثالثـاء رفـض بـالده القـاطع     : بيروت ـ سعد الياس 

  .بنان، داعيا إلى تعزيز وحدة الصف بين مختلف مكونات الشعب الفلسطينيلتوطين الفلسطينيين في ل
جاء تصريح ميقاتي خالل استقباله المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنـة              

  .المركزية لحركة فتح الوزير السابق عزام األحمد
اني واالجتماعي للفلسطينيين المقيمين فـي      الحكومة اللبنانية ستعمل على إيالء الشأن اإلنس      'ولفت إلى أن    

  .'المخيمات االهتمام الالزم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة
في إطار التحرك الذي تقوم به القيـادة        'وبعد اللقاء قال األحمد، أمام الصحافيين إن زيارته يمكن وضعها           

  .المقبل) سبتمبر(الفلسطينية في هذه المرحلة، تحضيرا الستحقاقات شهر أيلول 
أبلغنا أن لبنان أوعز، وبتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومـة،            'وقال األحمد إن ميقاتي     

إلى وزارة الخارجية اللبنانية ومندوبية لبنان لدى األمم المتحدة، للقيام باالتصاالت والجهود مـن أجـل                
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 فيه، وهو ليس فقط نصرا للشعب الفلسطيني، وإنما         االستعداد لمواجهة هذا االستحقاق الذي نأمل أن نوفق       
  .'للبنان ولكل األمة العربية

  29/6/2011، القدس العربي، لندن
  

  2006 عدوان تموز  مليون دوالر قيمة االضرار التي ألحقها بالزراعة300: وزير الزراعة .53
 ان الهجوم اإلسرائيلي قال وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن امس الثالثاء: بيروت ـ يو بي آي 
 300 تسبب بخسائر للقطاع الزراعي اللبناني تقـدر بحـوالي           2006العام  ) يوليو(على لبنان في تموز     
  .مليون دوالر امريكي

  29/6/2011، القدس العربي، لندن
  

   من دمشق الى مخيمات بيروت"لقيادة العامةا"ـ  عن انتقال عناصر لنباءأ: القدس العربي .54
 آذار بمـا تـردد مـن    14انشغلت بعض األوساط في لبنان والسيما داخل فريق : لياسبيروت ـ سعد ا 

معلومات عن انتقال عناصر من منظمات فلسطينية غير منضوية الى الفصائل، من دمشق الى مخيمـات                
  .الالجئين الفلسطينيين في بيروت، وتحديداً في شاتيال وبرج البراجنة ومار الياس

ريبة من فريق المعارضة تساؤالت عن مهمة هذه العناصر واألهـداف التـي             وطرحت وسائل اعالمية ق   
دفعتها الى اإلقامة في مخيمات بيروت، راسمة عالمات استفهام واسعة عن تزامن هذا الحـضور مـع                 
إمكان صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتداعيات المحتملة على المستوى              

  .الشأنالمحلي في هذا 
وتردد أن هذه العناصر تنتمي الى القيادة العامة ـ الجبهة الشعبية وهي رحلت من مقر القيادة في مخـيم   

) يونيـو ( حزيران   5اليرموك في أعقاب حادثة قتل عدد من المشاركين في احتجاجات ذكرى النكبة في              
قيمون فيها راهنـاً، فيمـا لـم        الماضي، حيث توجه هؤالء الى لبنان وتحديداً الى مخيمات بيروت التي ي           

يتوجه اي منهم الى عين الحلوة، حيث ثمة وجود ضعيف للقيادة العامة يقتـصر علـى العمـل األمنـي             
والعسكري من دون المشاركة في اية أنشطة أخرى داخل المخيم، باعتبارها غير منـضوية الـى لـواء                  

  .فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وال تنسق معها
  29/6/2011، ي، لندنالقدس العرب

  
   في الخارجية المصرية"فلسطين"بإنشاء إدارة  ايصدر قرار المصريوزير الخارجية  .55

أصدر وزير الخارجية محمد العرابى قرارا بإنشاء إدارة بديوان عـام وزارة الخارجيـة تحـت إسـم                  
 واحد من بدء ممارسة  بعد يوم " فلسطين" ويأتي إنشاء إدارة باسم      .تكون تبعيتها لوزير الخارجية   " فلسطين"

الوزير العرابي لمهام منصبه تأكيدا لألهمية الكبيرة التي يوليها وتوليها الدبلوماسية المـصرية للقـضية               
  .الفلسطينية

إننا "وكان وزير الخارجية قد أكد على تبنيه هذا النهج للدبلوماسية المصرية بتصريحات واضحة قال فيها                
أن : وأضاف". غة موقف عربي موحد بالنسبة للقضية الفلسطينية      في وضع استراتيجي جديد يتطلب صيا     

صياغة هذا الموقف العربي الموحد سيكون هدفنا في الفترة القادمة لدعم الموقف الفلسطيني في عمليـة                
 .السالم

 28/6/2011، المصريون، القاهرة
  

  يليالجاسوس اإلسرائاألمريكي لإلفراج عن نظيره  يرفض طلب المصريرئيس األركان  .56
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كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن رسالة بعث بها مايكل مولن رئـيس أركـان الجـيش              : محمد عطية 
 لنظيره المصري الفريق سامي عنان طلب فيها العمل إلطالق سراح           - هي األولى من نوعها    -األمريكي

لـى ذمـة    إيالن تشايم جرابل، الذي يحمل الجنسيتين اإلسرائيلية واألمريكية، والمحتجز فـي مـصر ع             
  ".الموساد"التحقيقات الجارية معه، بتهمة العمل لحساب جهاز المخابرات اإلسرائيلية 

 المصادر، أن مولن قام باالتصال منذ أيام بسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري طالبا منـه                 وقالت
للقـاهرة  العمل على إطالق سراج جرابل، موضحة أن تلك الخطوة ذات أهمية كبرى ألنها تحمل رسالة                

عدم إطالق سراحه حتى اآلن من شأنه التأثير بشكل كبيـر علـى             "أن   ليس لها سوى معنى واحد، وهو     
  ".العالقات بين القاهرة وواشنطن

وأوضحت أن عنان أجاب على المطلب األمريكي بقوله، إنه ال يستطيع التدخل في شأن قضائي وقانوني                
  . ريكيين بخيبة أملمثل هذا، وهو ما قالت الصحيفة إنه أصاب األم

  29/6/2011، المصريون، القاهرة
 

   مقرب من نجاد دخل غزة بجواز سفر مزيفشخص :منيأمصدر  .57
 قال مصدر امني رفض الكشف عن اسمه مساء امس ان روح اهللا وهو من جماعة األم التابعـة                   :القدس

  .للرئيس االيراني احمدي نجاد تمكن من دخول قطاع غزة بجواز سفر مزور
المصدر االفصاح عن اية تفاصيل او سبب الزيارة للمسؤول االيراني للقطاع وفي اي اطار تأتي               ورفض  

وعلى ما يبدو انها ليست زيارة رسمية معلنة وهذه هي المرة االولى التي تعلن فيها وسـيلة           . هذه الزيارة 
ـ               مي لالراضـي   اعالم فلسطينية عن زيارة احد المسؤولين االيرانيين من اي مستوى رسمي او غير رس

  . الفلسطينية
  29/6/2011، القدس، فلسطين

  
   تدعو لالعتراف بالدولة الفلسطينية وتبحث دعمها"اإلسالميمنظمة التعاون " .58

المؤتمر (بحث اكمل الدين إحسان أوغلو األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي            : أحمد ممدوح  -األستانة  
ون اإلسالمي، أمس، سبل دعم القضية الفلسطينية، والنزاع         وزراء خارجة منظمة التعا    ،)اإلسالمي سابقا 

من حيث تطور األوضاع في فلـسطين ومدينـة القـدس، واسـتمرار االحـتالل               ” اإلسرائيلي“العربي    
الصهيوني لهضبة الجوالن السورية وجزء من األرض اللبنانية، ووضع عملية السالم، وسبل تفعيل دور              

، إلى جانب عدد من القضايا األخرى، وفي بداية االجتماع تم نقـل             ”يلإسرائ“المكتب اإلسالمي لمقاطعة    
رئاسة الدورة، من طاجكستان، إلى البلد المضيف كازاخـستان برئاسـة وزيـر خارجيتهـا يرزجـان                 

  .كازيخانوف، كما تم انتخاب اإلمارات وفلسطين ومالي نواباً للرئيس وطاجيكستان مقرراً
تمثل تهديداً خطيـراً لمقدسـات      ” اإلسرائيلية“ الممارسات اإلرهابية    وأوضح أوغلو أن المنظمة تؤكد أن     

ومصالح األمة اإلسالمية، خاصة فيما يتعلق بعمليات تهويد القدس وكذلك مصادرة العديد مـن منـازل                
  .وممتلكات الفلسطينيين بوتيرة متصاعدة، داعياً األمم المتحدة إلى اتخاذ قرار حازم بهذا الشأن

  29/6/2011، ةالخليج، الشارق
 

   إقامة دولة فلسطينيةيؤيدرئيس أذربيجان  .59
أيد الرئيس االذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باكو               : باكو

  .الثالثاء فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن
نرى أنه يجب إنـشاء دولـة فلـسطينية مـستقلة           : "ونقلت وسائل اإلعالم األذربيجانية عن علييف قوله      

  ".وعاصمتها القدس الشرقية قريبا
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وأكد علييف أن بالده ستقف إلى جانب فلسطين أثناء مناقشة الملف الفلسطيني في األمم المتحدة وغيرهـا   
صاد وأشار علييف إلى وجود إمكانيات جيدة لتطوير التعاون الثنائي في مجال االقت           . من المنظمات الدولية  

  .واالستثمار
 29/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   بالدولة الفلسطينيةلالعترافاإلمارات تدعو  .60

جددت اإلمارات خالل الكلمة التي ألقاها الدكتور سعيد محمد الشامسي مساعد وزيـر الخارجيـة               : )وام(
 .مي بالعاصمة الكازاخستانية أستانة    لمنظمة التعاون اإلسال   38لشؤون المنظمات الدولية في افتتاح الدورة       

التزامها ومواقفها الثابتة تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة ودعت الدول األعضاء كافة لدعم المطلـب      
 وعاصمتها القدس الشريف في األمم المتحدة لكي       1967الفلسطيني بقبول دولة فلسطين على أساس حدود        

من ” إسرائيل“وطالبت بانسحاب   . أيلول المقبل / العامة في سبتمبر  تحتل مقعدها عضواً عامالً في الجمعية       
. األراضي العربية المحتلة، ووقف االستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيـل حقوقـه المـشروعة              

” لجنة القدس “إلى التدخل للحفاظ على هوية القدس الشريف، وأعلنت دعمها          ” المؤتمر اإلسالمي “ودعت  
  .لصددبدور فعال في هذا ا

 29/6/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"من المصريين مع معاهدة السالم مع  % 67: استطالع .61
أظهر استطالع للرأي، أمس، أن ثلثي المصريين يرون أن بالدهم ينبغـي أن تبقـي علـى                 : )رويترز(

  ."إسرائيل"معاهدة السالم مع 
لهم االستطالع الذي أجراه مركز المعلومات       في المئة ممن شم    67إن  “وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط      

ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قالوا إن من المهم استمرار معاهـدة الـسالم المبرمـة مـع                   
 في المئة، تغيير بعض بنودها، في حين        2 في المئة يطالبون بإلغائها، بينما يرغب        11، مقابل   ”إسرائيل“

  .” في المئة عن اإلجابة20امتنع 
 29/6/2011، الخليج، الشارقة

  
   الفلسطينيةعالن الدولةإوروبية إلحباط أ-كيةريمأ خطة سالم تبحث "الرباعية" ":هآرتس" .62

االسرائيلي عن مصادر دبلوماسية أوروبية وإسرائيلية، مساء امس، قولهـا   » هآرتس«نقل موقع   : رام اهللا 
إستناداً لخطاب الرئيس األميركـي، بـاراك       انه من المتوقع أن تعرض اللجنة الرباعية خطة سالم دولية           

  .أوباما، الذي ألقاه الشهر الماضي
وتسعى الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي إلى إحباط المسعى الفلسطيني لالعتراف بالدولـة             
الفلسطينية في األمم المتحدة، وذلك من خالل عقد قمة في الحادي عشر من تموز المقبل فـي واشـنطن                   

أميركا وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم     (مشاركة وزراء خارجية الدول األعضاء في اللجنة الرباعية         ب
، وهو ما أكـده مـساء       »محاولة اللحظة األخيرة  «هذه الخطوة بأنها    » هآرتس«، ووصف موقع    )المتحدة

  .امس وزير الخارجية الفرنسية، آالن جوبيه
قمة ستعقد قبل أربعة أيام فقط من الموعد الذي مـن المقـرر أن          وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن ال     

فحـسب  . تتقدم فيه السلطة الفلسطينية بطلب رسمي إلنضمام دولة فلسطين كعضو في األمـم المتحـدة              
المصادر، فإن الخامس عشر من تموز المقبل هو الموعد لتقديم الطلب لطرحه أمام الجمعيـة العموميـة                 

  .المقبللألمم المتحدة في أيلول 
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وذكرت المصادر أن القمة المرتقبة جاءت بفعل ضعوط أوروبية كثيفـة، وتحديـداً ألمانيـة وفرنـسية                 
  . وبريطانية، على اإلدارة األميركية لتقديم مبادرة سالم دولية إلحباط المسعى الفلسطيني

ظيم قمـة فـي     أن اإلدارة األميركية استجابت للضغوط األوروبية ووافقت على تن        » هآرتس«وذكر موقع   
  . الشهر المقبل، لكنها ستستمر بالعمل عبر قنوات أخرى إلحباط المسعى الفلسطيني

وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يصل هيل وروس إلى المنطقة في الحادي عـشر مـن تمـوز فـي                     
ن ونقل الموقع االلكتروني ع   . دون الحاجة لتقديم مبادرة سالم دولية     » اختراق«محاوالت أخرى إلحداث    

  .مصادر إسرائيلية قولها إن المحاوالت السابقة لهيل وروس انتهت إلى الفشل
29/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  "2أسطول الحرية " بحماية مواطنيهم المشاركين في يطالبونكيون يرنواب أم .63

األمريكـي   اإلسرائيلية أن أعضاء من الكونغرس       "جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   : )فلسطين(الناصرة  
طالبوا وزارة الخارجية في حكومة بالدهم، بالتدخل لحماية المـواطنين األمـريكيين الـذين يعتزمـون                

  ".2أسطول الحرية "المشاركة في قافلة 
؛ بعث ستة نواب من أعضاء الكونغرس األمريكي        )28/6(وبحسب تقرير نشرته الصحيفة اليوم الثالثاء       

كلينتون، حيث طالبوها بممارسة نفوذها للمـساعدة علـى تـأمين           برسالة إلى وزيرة الخارجية هيالري      
أسطول الحرية  "األمريكية المشاركة في    " جرأة األمل "سالمة المواطنين األمريكيين الذين ستحملهم سفينة       

2."  
ووقع على الرسالة خمسة من نواب الحزب الديمقراطي وهم دينيس كوسينيتش، ووليام السـي كـالي،                

ا لي، وبوب فيلنر، باإلضافة إلى نائبة من الحزب الجمهوري وهي اليـانور هـولمز               وسام فار، وباربر  
  .نورتون

نحن نطلب منكم فعل كل ما بوسـعكم        "وقال أعضاء الكونغرس الستة في رسالتهم التي وجهت لكلينتون          
  ".للعمل مع الحكومة اإلسرائيلية لتأمين سالمة المواطنين األمريكيين على متن السفينة

 النظر إلى أن المشاركين في األسطول أعلنوا أنهم سيجعلون حمولة السفينة مفتوحة أمام التفتـيش                ولفتوا
   .الدولي، وأنهم ملتزمون تماماً بمبدأ الالعنف ومبادئ القانون الدولي

28/6/2011وكالة قدس برس،   
  

    اإلسرائيلييناالتهامات اإلسرائيلية حول النوايا لالعتداء على الجنودينفي  "2أسطول الحرية" .64
 والنـاطق بلـسانه   "2أسـطول الحريـة  "نفى المواطن اإلسرائيلي، درور فايلر، أحد منظمـي   :تل أبيب 

االتهامات اإلسرائيلية حول النوايا لالعتداء على الجنود اإلسرائيليين وقال إن كل مشارك في األسـطول               
  .وقع على تعهد باالمتناع التام عن استخدام العنف

 كمـصدر  "إسـرائيل "وأضاف في تلميح إلى .  ستبحر على الرغم من كل أعمال التخريب     قال إن السفن  و
إنهم ال يكتفون بالتحريض الدولي علينا وال بممارسة الضغوط على الحكومات األوروبية            «: لهذا التخريب 

 حتى تتجند لمنع وصولنا إلى قطاع غزة، فيلجأون اآلن إلى التخريب في سفننا ونحن ما زلنـا بعيـدين                  
وصرختنا ضد الحـصار    . ولكن هذا لن يثنينا عن عزمنا     . آالف الكيلومترات عن شواطئ إسرائيل وغزة     

واتهم فـايلر حكومـة     . »الالأخالقي والالإنساني المفروض ظلما على أطفال غزة، ستدوي في العالم كله          
تـارة  «ة، فهـم     عبر عرقلة مسار األسطول بمختلف الطرق البيروقراطي       "إسرائيل"اليونان بالتواطؤ مع    

ورد فايلر على تـصريحات الناطقـة   . »يطلبون وثائق وتارة فحوصات وتفتيشات ويؤخرون المصادقات   
 أن تـدافع عـن      "إسرائيل"بلسان وزارة الخارجية األميركية، فكتوريا نوالند، التي قالت فيها إن من حق             

واالعتـداءات التـي    .  الحصار كل ما نريده أن نوقف    . نحن ال نعتدي على أمن إسرائيل     «: أمنها، بقوله 
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تهددنا إسرائيل بها تؤكد أنها ال تدافع عن نفسها، بل هي معتدية على أهل غزة وعلى من يجـرؤ علـى                     
  .»التضامن معهم

29/6/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  إلى ضبط النفس " 2أسطول الحرية "و" إسرائيل "تدعواإلدارة األميركية  .65
األول العـام   " أسـطول الحريـة   "لعدم تكرار مأساة    " ضبط النفس "ة إلى    دعت اإلدارة األميركي   :وكاالت
قلنا إن من حـق     "وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند في واشنطن           . الماضي

إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد تهريب السالح، لكننا دعونا كل األطراف إلى ضبط النفس ونأمل فـي                  
  ".ا حصل العام الماضيأال يتكرر م

29/6/2011، االتحاد، أبو ظبي  
  

   دون حماية باالسلحة أو التهديد بالقوةحرنبس": 2أسطول الحرية " .66
 على موقعهم على االنترنت ان نوايـاهم        "2أطول الحرية   "قافلة  قال المشاركون االمريكيون في     : القدس

وقال منظمو القافلة اليونانية ان محـرك        ".لقوةدون حماية باالسلحة أو التهديد با     "سلمية وانهم سيبحرون    
. سفينة ركاب يونانية كان يفترض ان تكون جزءا من القافلة تعرض للتخريب اثناء رسوها قـرب أثينـا                 

وقال بيان صادر من المنظمـين       .وكان من المقرر ان يسافر على متنها يونانيون ونرويجيون وسويديون         
  .دون ان يكشف عما اذا كانت السفينة صالحة لالبحار" خاصةهذا بالطبع عمل أجهزة سرية وقوات "

29/6/2011، وكالة رويترز لألنباء  
 

   فكرة سيئة2 أسطول الحرية: الخارجية الفرنسية .67
الـذي يعتـزم    » 2أسطول الحرية   «وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو          :باريس

سرائيلي بأنه فكرة سيئة ال يمكن إال أن تعزز التوترات وأن           التوجه إلى غزة في مسعى لكسر الحصار اإل       
تتحول إلى موضوع نزاع، مشيراً إلى أن هذا ال يعبر عن تغيير في موقف فرنسا من الحـصار علـى                    

  .القطاع
فـي  » مشاركة سفينتين فرنسيتين في األسطول، وأنه ال بد من التذكير بما حصل قبل عـام              «وأشار إلى   

إسرائيلي فيما  » كوماندوس«الذي تعرض لهجوم    » 1أسطول الحرية   «اإلسرائيلي على   إشارة إلى الهجوم    
 ما أدى إلى مقتل تسعة أتراك من المتضامنين علـى           2010) مايو(كان متوجهاً إلى قطاع غزة في أيار        

  .متنه، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية كي ال يتكرر ذلك
ي سفينة من اإلبحار لكننا عبرنا عن عدم ترحيبنا بالفكرة ودعينا           ليس من حقنا منع أ    «وأضاف فاليرو أن    

، مؤكداً أن ال تغيير في الموقف الفرنسي من الحصار على غزة، معرباً عن             »مواطنينا إلى عدم المشاركة   
أمله بأن تواصل إسرائيل توسيع نطاق تخفيفه كي تتمكن األمم المتحدة من تطبيـق برامجهـا الخاصـة                  

  .قباتبالقطاع بال ع
29/6/2011، الحياة، لندن  

  
   "2 أسطول الحرية"ـيتنكر ل حزب اليسار: ألمانيا .68

حظر حزب اليسار األلماني المعارض على نوابه المشاركة فـي قافلـة أسـطول              :  خالد شمت  - برلين
   .الحرية الثاني، الهادفة لكسر الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة الفلسطيني

شاركة في رحلة القافلة ضمن توصية أصدرها رئيسه غريغور جيزي ووافق           وجاء قرار اليسار بعدم الم    
  . نائبا26في حين عارضها ) البوندستاغ(عليها خمسون نائبا من نواب الحزب في البرلمان األلماني 
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وعرفت هذه التوصية باسم توصية مكافحة العداء للسامية في صفوف حزب اليسار، وتضمنت إلى جانب               
، قرارين آخرين هما حظر تأييد أعضاء الحزب ألي مبادرة          "2أسطول الحرية   "رحلة  منع المشاركة في    

تؤيد خيار إقامة دولة واحدة للفلسطينيين واإلسرائيليين بدال من خيار الدولتين، وحظر الدعوة إلى مقاطعة               
  .المنتجات القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في األراضي الفلسطينية

 اليسار لنوابه من السفر مع أسطول الحرية الثاني حالة من االستغراب في األوساط الـسياسية  وأثار منع   
  .األلمانية

وحاول رئيس حزب اليسار غريغور غيزي تبرير الموقف الجديد لحزبه، وقال إن االعتـراض ينـصب            
فع رئـيس الكتلـة     ، كما دا  "غموض الجهة المنظمة للرحلة واحتمال استخدامها دعاية معادية لليهود        "على  

أن إرسال أسطول كهـذا     "البرلمانية لليسار في والية تورينغين الشرقية بودو راميللو عن القرار معتبرا            
واعتبر روميلو المحسوب على ما يعرف بجناح        ".إلى منطقة حربية أمر خاطئ ولن يؤدي لتحقيق السالم        

للسامية، وطالب بإدراج االعتراف بوجـود      الواقعيين في حزب اليسار أن حزبه فعل الكثير ليبدو معاديا           
  .دولة إسرائيل ضمن البرنامج الجديد لحزب اليسار المتوقع إعالنه الخريف القادم

 في المقابل وصفت نائبة يسارية شاركت في أسطول الحرية األول، توصية مكافحة العداء للسامية التـي   
  .جة ضغوط نفسيةأصدرها حزبها بأنها غير ديمقراطية وقالت إنها جاءت نتي

29/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   تصريحات قس بولنديتدينجماعات يهودية  .69
دانت جماعات يهودية، أمس، تصريحاً أدلى به األسبوع الماضي القس البولنـدي تـاديوس              : )ا.ب  .د  (

 إشـارة إلـى أن      ريدزيك ومؤاده أن بولندا لم يحكمها البولنديون منذ نشوب الحرب العالمية الثانية، في            
  .اليهود كانوا يتولون إدارة شؤون البالد

لـم يحكمهـا    “وأبلغ ريدزيك البرلمان األوروبي األسبوع الماضي بأن بولندا كانت دولـة ديكتاتوريـة              
حان الوقـت  “وقال بيان من مركز سيمون ويسينثال، المعني بحقوق اليهود،          . ”1939البولنديون منذ عام    

  .”طته اإلذاعية من الحقوق الكنسيةلحرمان األب ريدزيك ومح
ودعا أيضاً المؤتمر اليهودي العالمي، وهو منظمة تمثل الجاليات اليهودية، الفاتيكـان إلـى أن يطـرد                  

ردزيك ومحطته اإلذاعية لهما سجل طويل من تحـريض         “وقال المؤتمر   . ريدزيك وأن ينأى بنفسه عنه      
  .”الناس على كراهية اليهود واآلخرين

29/6/2011: لشارقةالخليج، ا  
 

   والمصالحة منسجمة مع رؤية الحركة.. عن الضفةةحماس لن تقبل بغزة منفصل: الزهار .70
أكد الدكتور محمود الزهار القيادى البارز بحركة حماس أن المصالحة الفلسطينية منسجمة مـع              : وكاالت

  . جية القادمةرؤية حماس الكلية ليس فقط للمرحلة الحالية وانما أيضا للمرحلة االستراتي
، على ضرورة التنفيذ    2011-6-29وشدد الزهار في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط، األربعاء           

الدقيق لجميع بنود اتفاق المصالحة الذى تم توقيعه فى القاهرة مطلع شهر مايو الماضى تحـت رعايـة                  
  . مصر
 من االحتالل االسرائيلى ـ ال يمكن  ان حركة حماس ـ التى تطالب بتحرير فلسطين كل فلسطين " وقال 

وحتى بعد أن تتوحد الضفة وغزة والقدس التى تشكل         .. أن تقبل بقطاع غزة منفصال عن الضفة الغربية         
وانطالقا من هذا الفكر ال يمكن أن تقبل حماس بانفصال غـزة            ..  فى المائة من مساحة فلسطين       22فقط  

  ". والضفة عن المشروع الفلسطينى



  

  

 
 

  

            29 ص                                    2190:         العدد       29/6/2011 األربعاء :التاريخ

ار على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة القائم على مبدأ التوافق فى كل ملف وفى مقـدمتها                 وأكد الزه 
  . تشكيل حكومة التوافق وضرورة التوافق على شخصية رئيس الحكومة وأعضاءها

إن حركة حماس ال توافق على تولى الدكتور سالم فياض رئاسة هذه الحكومة ولديها مبرراتها فى                "وقال  
ومن بين هذه المبررات هو أن الشعب الفلسطينى ليس عقيما أن يطرح شخصيات جديـدة               .. هذا الشأن   

  ". قادرة ومؤهلة لرئاسة حكومته
 مايو الماضى سـعت سـعيا   4 يوما من توقيع اتفاقية المصالحة بالقاهرة فى 12إن حماس قبل   "وأضاف  

ين بجامعة الدول العربية ـ نحو  حثيثا ـ من خالل عقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين المصريين ومسؤول 
  ". انهاء االنقسام وجعل المصالحة واقعا معاشا

إن اللقاءات التى عقدتها حماس مع المسؤولين المصريين والعرب هدفت الى الحث على تـسريع               "وتابع  
 يومـا تـم     12وبالتالى عندما نضجت هذه الفكرة بعد       .. عملية التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية       

  ". استدعائنا الى القاهرة وتم التوقيع على اتفاق المصالحة
  األسباب الحقيقية 

واثنـاء  .. نحن اتخذنا الخطوات العملية التى مهدت الى التوقيع على اتفاق المـصالحة             : " وقال الزهار 
لمؤقتـة  بمعنى أن ال تكون الحكومة الفلـسطينية ا  .. التوقيع حاولنا أن نحصن االتفاق مما يمكن أن يتلفه          

أو أن يـتم تعطيـل      .. بل حكومة توافق وطنـى      ) أبو مازن (بعد اتفاق المصالحة حكومة محمود عباس       
  ". وقلنا البد من تفعيل المجلس التشريعى ووضعنا هذه المطالب وتم الموافقة عليها.. المجلس التشريعى 

أولهـا  .. مات ستعيق التنفيـذ     االن عند تنفيذ اتفاق المصالحة كنا ندرك أن لدى أبو مازن التزا           "وأضاف  
.. فنحن لدينا معلومات بأن الجانب االمريكى تدخل لدى أبو مازن بمطالب واضحة             .. الضغط االمريكى   

على عكس االتفاق الـذى نـص       .. أن تكون هذه الحكومة حكومة أبو مازن يشكلها هو          : المطلب االول   
ولكن وفقـا   .. تسير وتلتزم ببرنامج أبو مازن      أن هذه الحكومة    : ثانيا  .. على انها حكومة وفاق وطنى      

.. لالتفاق فهى ليست مبنية على برنامج أبو مازن وليس المطلوب أن تكون على برنامج حركة حمـاس                  
  ". فهذه الحكومة مؤقتة لها مهام محددة فى االتفاقية

أمريكا تجميد المجلـس    واآلن طلبت   .. كنا متفقين على تفعيل المجلس التشريعى       : النقطة الثالثة   " وتابع  
وهذا يتساوق مع الجانب االسرائيلى الذى يعيد االن        .. وأن ال تأتى شرعية هذه الحكومة من هذا المجلس          

كما أن أمريكا واسرائيل طلبتـا      .. اعتقال نواب المجلس ومن تنتهى فترة محكوميته يتم استمرار اعتقاله           
لتحرير الفلسطينية وهى القيادة المؤقتة للشعب الفلسطينى       عدم تفعيل وعدم اجتماع القيادة المؤقتة لمنظمة ا       

  ". وبالتالى هذا التدخل االجنبى هو الذى يعطل تنفيذ اتفاق المصالحة.. المشكلة من الفصائل 
من أبـو مـازن وضـع       ) إسرائيل(إن احد عناوين التعطيل هو طلب االدارة االمريكية و        "وقال الزهار   

ففى الجلسة االولى للمفاوضات التى سبقت التوقيع علـى         .. مة التوافق   الدكتور سالم فياض رئيسا لحكو    
وفى الجلسة الثانية تم وضـع      .. اتفاق المصالحة لم تطرح حركة فتح اسم سالم فياض لرئاسة الحكومة            
  ". اسم سالم فياض وهم يعلمون ان سالم فياض مرفوضا عندنا رفضا تاما

ونحـن صـابرون الـى أن تنـضج         .. طيل تنفيذ االتفـاق     هذه هى االسباب الحقيقية وراء تع     "وأضاف  
المعطيات وأن تتدخل اطراف وخصوصا مصر الجبار االطراف على تنفيذ االتفاق وليس لتسهيل مهمـة     

ألنـه اذا تـم     .. ونؤكد على أن ما تم االتفاق عليه البد من تنفيذه حرفيـا             .. طرف على حساب اآلخر     
وبالتالى لـن   ..  فبقية االطراف ستقوم هى األخرى باختراق        االختراق فى جزئية واحدة من جانب طرف      

  ". نحصل على اتفاق
  الملف األمني 

وفقـا لنتـائج    : "وبشأن ما يتردد حول أن حركة حماس تريد أن تستأثر بقيادة الملف االمنى قال الزهار              
يادة االمن فى   كان يجب أن تستأثر حماس بق      .. 2006االنتخابات التشريعية التى فازت فيها حماس عام        
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بمعنى أنه وفقا لنتائج تلك االنتخابات يكون وزير الداخلية من حركـة حمـاس              .. الضفة وغزة والقدس    
سواء فى حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة من فصيل واحد وأن ترشح المسؤولين فى قطاعات الزراعة                

  ". والصناعة والخارجية والتجارة والداخلية
 .. 2006ت حماس اآلن تدير االمن فى غزة فهذا مستند الى نتائج انتخابات عام              بالتالى اذا كان  " وأضاف  

وبالتالى الوضع الشاذ هو القـائم      .. والشىء الذى يجب ان نستكمله هو ان ندير االمن فى الضفة الغربية             
ى يعتبر  شاذ ألنه ال ينسجم مع نتائج االنتخابات وال ينسجم مع الموقف الفلسطينى العام الذ             .. فى الضفة   

  ". التعاون األمنى مع اسرائيل مسبة
  استحقاق أيلول 

وتطرق الزهار الى سعى السلطة الفلسطينية نحو الذهاب الى الجمعية العامة لالمم المتحدة، قال الزهـار                
إن الحديث عن استحقاق سبتمبر هو مجرد عملية تدرج سياسية تسحب الجانب الفلسطينى من منطقة الى                "

وهى محاولة للهروب الى االمام والقفز فـى الهـواء وشـد            ..  أمريكا فى لعبة جديدة      منطقة حتى تدخل  
  ". الناس الى وهم وجود مشروع مفاوضات ولقاءات واستحقاقات

وكلها ال تخرج عن كونها حيل سياسـية مكـشوفة          .. فبعد سبتمبر سيكون مثال فبراير وهكذا       : "وأضاف
فالقضية كلها لعبة سياسية بعـد أن جفـت بركـة           ..  يصدقها   أنهكت الضمير الفلسطينى وبالتالى لم يعد     
ولذلك دعنا نقول لكم توجد بركة أخرى هى ما يطلقون عليه           .. المفاوضات ولم نجد فيها ضفضعة واحدة       

  ". استحقاق سبتمبر القادم
يـة  وأمريكا تدير ادارة الصراع عن طريق ترحيل المشاريع واختراع مشاريع وهم  ) إسرائيل(إن  : "وتابع

فمثال اتفاقيات طابا وشرم الشيخ وأنابوليس كلها عبارة عن اتفاقيات ترحيل حل القضية واالزمة تحت               .. 
فهى ادارة صراع عن طريق ترحيـل االزمـة         .. ستار مفاوضات أو لقاءات واستحقاقات الى غير ذلك         

  ". ة الغربيةوليس بحلها فى وقت يواصل فيه االحتالل نهب االرض والتوسع فى االستيطان بالضف
  صفقة شاليط 

وعرج الزهار الى ملف تبادل الجندى اإلسرائيلى األسير فى غزة جلعاد شاليط، فأكد أن هذا الملف مجمد                 
 شهور بسبب أن الجانب االسرائيلى ال يريد أن يعطى صفقة انسانية فـى مقابـل صـفقة                  8منذ حوالى   

  . نانسانية يتم خاللها تبادل شاليط مع األسرى الفلسطينيي
إن ملف صفقة تبادل شاليط مع األسرى الفلسطينيين ليس به جديد اال الحركات التـى يقـوم بهـا                   "وقال  

الكيان االسرائيلى وهى عبارة عن عالقات عامة تهدف الى ايهام االسرائيليين وعائلة شاليط بأنـه يقـوم                
حاولـة قـوات االحـتالل      بعمل ما من اجل اطالق سراح شاليط بما فى ذلك الوسائل االمنية من قبيل م              

اختطاف قيادات من كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس ومحاولة اغتيال احـد قـادة حمـاس                 
 ماليين دوالر لمن يدلى بمعلومـات حـول         10ومحاولة البحث عن شاليط واغراء الفلسطينيين بمنحهم        

  ". شاليط
.. رائيلى لن تنجح فى تحقيق أهـدافها        نؤكد على أن كل هذه المحاوالت من جانب الكيان االس         "وأضاف  

وأنه ليس أمام حكومة االحتالل سوى االذعان لمطالب فصائل المقاومة اآلسرة للجندى شـاليط والتـى                
قدمتها حركة حماس فى اطار صفقة التبادل والمتمثلة فى اطالق سراح األسرى الفلسطينيين من سـجون                

  ". االحتالل
ضوع أن الصليب األحمر الدولى اآلن صار يتبنى قضية إطالق سراح           األخطر فى هذا المو   "وقال الزهار   

ومن المستغرب والمستهجن أن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنـسان برئاسـة راجـى             .. الجندى شاليط   
الصورانى وقع ـ مع منظمات حقوقية إسرائيلية ـ على وثيقة تطالب بإطالق سراح شاليط ولم تتحـدث    

  ". ير فلسطينى معتقلين فى سجون االحتالل االسرائيلى آالف أس8هذه الوثيقة عن 
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وعلى جانب آخر، أكد الزهار التزام حركة حماس بالتوافق مع كافة فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع                
  . غزة بالتهدئة غير المباشرة مع االحتالل االسرائيلى

ئة هى نتيجة توافق بـين كافـة فـصائل       حينما نعلن اآلن أننا فى تهدئة مع االحتالل فإن هذه التهد          "وقال  
  ".ولكن اذا اعتدى االحتالل على قطاع غزة فإن المقاومة سترد على العدوان.. المقاومة الفلسطينية 

  29/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   على حماس بال مبررحّرضواعرب  .71
  ياسر الزعاترة

 السياسي، فإن إحدى مزايا وثائق ويكيليكس هي        رغم أنها لم تأت بالكثير من الجديد بالنسبة للمتابع للشأن         
توفيرها مادة مهمة تشكل أدلة على مواقف قد ينكرها أصحابها أمام الجماهير، ال سيما أن أحدا ال يمكنه                  

  .تكذيبها بعدما أقرت واشنطن بصحتها
 مـن   يتعلـق بجملـة   ) التي نشرت حتى اآلن بالطبع    (في هذه السطور نتوقف مع عدد من الوثائق إياها          

الرسائل التي أكدت أن بعض مسؤولي اإلمارات العربية المتحدة قد دأبوا على التحريض علـى حركـة                 
  ).حماس(المقاومة اإلسالمية 

قبل ويكيليكس كنا نسمع عن مواقف بعض أولئك القوم ضد حماس، وكم من مرة شاعت معلومات عـن                  
إبداء السعادة أمام مسؤول عربي كبير      قيام أحدهم بتحريض زعماء عرب عليها، حتى إنه لم يتورع عن            

، لكن الوثائق لم تبخـل      (....)"ها قد تخلصنا من     "باغتيال الشيخ المجاهد أحمد ياسين، وصوال إلى القول         
بالكثير من التصريحات والوصايا التي أطلقها ذات الرجل ضد حماس، ومعه آخرون على نحو يشير إلى                

ة، األمر الذي يدفع إلى طرح تساؤل مهم حول دوافـع المواقـف             حالة حقد استثنائي تتلبسهم حيال الحرك     
  .النفسية والسياسية التي تحركهم

والحق أن واحدة من مزايا حركة حماس قياسا بحركة فتح، وربما الفصائل األخرى، هي أنها لم تتـدخل                  
 المشهودة مع   يوما في الشؤون العربية الداخلية، وهي تمكنت من إنشاء عالقات مع أنظمة لها صراعاتها             

الحركات اإلسالمية، وبخاصة تلك التي تنتمي إلى تجربة اإلخوان المسلمين السياسية، وهـي معادلـة ال                
تنحصر في النظام السوري الذي خاض صراعا دمويا مع فرع الجماعة في سوريا مطلـع الثمانينيـات،                 

مه حقبة بطش معروفـة  وإنما تشمل دوال أخرى مثل عراق صدام حسين الذي عاش اإلخوان في ظل حك  
قبل أن ينفرج الموقف قليال خالل النصف الثاني من التسعينيات، فضال عن الجزائر وليبيا، ولكل منهمـا                 
تجربته مع القوى اإلسالمية المسيسة، وإن بدا األمر مختلفا في حالة األنظمة التي تجمع بـين االنحيـاز                  

م السياسي كما هو حال تونس ومصر على سـبيل          للخيارات األميركية والرفض المتشدد لحركات اإلسال     
  .المثال ال الحصر

وقد يشير البعض هنا إلى بعض التدخل في السياق األردني على سبيل المثال، األمر الذي نفته الحركـة                  
، لكن الموقف يبـدو مختلفـا   )أعني التدخل المباشر في شؤون جماعة اإلخوان المسلمين األردنية     (مرارا  

ية أن األردن يؤوي النسبة األكبر من الالجئين الذين لم تصنفهم حماس خـارج إطـار                هنا، ليس من زاو   
االرتباط بالقضية وتداعياتها، ولكن ألن األردن هو الجبهة الوحيدة ذات الحدود المباشـرة مـع الـضفة                 

ل فيـه،   الغربية، ومع ذلك كان السياق العام هو التأكيد على الحفاظ على أمن األردن وليس إثارة أي قالئ                
  ).السياح طبعا(بما في ذلك رفض استهداف اإلسرائيليين فيه 

وتبقى مصر التي يعلم الجميع تناقضات العالقة معها، أكان من زاوية النظـر إليهـا كامتـداد لجماعـة                   
اإلخوان المستهدفة في الداخل، أم بسبب التبعية للقرار األميركي المرتهن بدوره للهواجس اإلسـرائيلية،              

إمارة "قبل الحسم العسكري، أما بعده فيتعلق األمر إضافة إلى ما ذكر برفض ما يسمونه وجود                وكل ذلك   
  .على الحدود المصرية" ظالمية
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ال حاجة إلى التذكير بأننا نتحدث عن مرحلة ما قبل الثورات العربية، والتي تختلف عما بعـدها، حيـث                   
و الحال في تونس، فضال عن ليبيـا، مـع          اضطرت الحركة إلى اتخاذ بعض المواقف هنا وهناك، كما ه         

  .موقف محايد في سوريا ومصر العتبارات معروفة، مع بقاء معادلة عدم التدخل هي األكثر فاعلية
وإذا كان السياق العام لسلوك الحركة هو رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فـإن هـذه                  

جية، وفي مقدمتها اإلمارات العربية المتحدة، ولـو صـح   القاعدة تبدو أكثر وضوحا في حالة الدول الخلي      
أنها تتدخل بالفعل لكانت مواقف الدول األخرى منها مشابهة، وهي ال تبدو كذلك حتى لو صح القول إن                  

والنتيجة التي نصل إليها بناء على ذلـك أن القـوم ال يكرهـون      . العالقة مع بعضها ليست على ما يرام      
  . في شؤون بالدهم، بل العتبارات أخرى تستحق البحث والتساؤلحماس بناء على تدخلها

قد يقال إن مواقف القوم نابعة من عالقة حماس بإيران، وبالطبع في ظل العالقة المتوترة بينهـا وبـين                   
، أوال على خلفية احتالل الجزر، وثانيا على خلفية طموحاتها اإلقليمية، ومـن ضـمنها           )اإلمارات(بلدهم  

قليات الشيعية في الخليج، لكن ذلك ال يبدو مقنعا ألن حماس ليست وصية على إيران، كمـا                 االهتمام باأل 
أنهم يعلمون تماما أن إيران ليست وصية على حماس، بل هي تقدم لها الدعم تقربا من جمـاهير األمـة                    

  .التي ترفع من يعلي شأن فلسطين وتفعل العكس مع من يتجاهلها
حد قادة الحركة ذات مرة بإطالق تصريح يتعلـق بـالجزر اإلماراتيـة             في هذا السياق حدث أن تورط أ      

المحتلة كان منحازا إلى إيران، وهو ما دفع رئيس المكتب السياسي إلى تسوية األمـر واالعتـذار إلـى            
القيادة اإلماراتية، وبالطبع ألن الخطأ لم يكن مقصودا، وإنما جاء في سياق التساؤل عـن الـسبب فـي                   

وال يعرف في واقع الحال هل جاء التصريح مقـصودا بـسبب            . يام الشاه، وإثارتها بعده   تجاهل القضية أ  
  .حيال الحركة من طرف اإلمارات أم مجرد تساؤل عابر غير مقصود) غير المبررة(المواقف السيئة 

هنا يرى البعض أن السبب المرجح لحقد أولئك على حماس يتمثل في موقفهم المعادي لحركات اإلسـالم                 
اسي بشكل عام، وبخاصة تلك التي تنتمي إلى تجربة اإلخوان المسلمين، وثمة معلومات كثيرة تؤكـد           السي

ذلك، وفي مقدمتها موقفهم من الجماعة في الداخل، وحيث استهدفت كما لم تستهدف مثيالتها في أي من                 
الحاقد عليهم، رغم   دول الخليج، بل إن قادة الجماعة ورموزها ال يترددون في التأكيد على موقف السلطة               

  .أنهم لم يشكلوا في يوم من األيام خطرا على الدولة ولم يفكروا في االنقالب عليها
، وأحيانا من اللـون الـسلفي       "الصوفي"ويتأكد ذلك من تبني القيادة اإلماراتية لرموز إسالميين من اللون           
، ورفـض   )يعا من اإلمـارات   ليسوا جم (الذي ينادي بطاعة ولي األمر ولو جلد الظهور وسلب األموال           

  .انتقاده في العلن مهما فعل ما دام يأذن بالصالة
هنا يمكن القول إن الموقف المعادي لحماس ربما عاد لما منحته من زخم لحركات اإلسـالم الـسياسي                  

، وذلك بسبب دورها الالفت في القضية الفلسطينية، بدليل دعمهـا           )اإلخوانية منها على وجه الخصوص    (
لك الحركات، بل والفخر بتجربتها، األمر الذي يأمل الجميع بأن يستمر باستمرار تمسك الحركة              من قبل ت  

  .بثوابت القضية بطبعتها األصلية، وليس ثوابت منظمة التحرير المعروفة
ثمة من يرى أن الموقف من الحركة له عالقة بمجاملة الواليـات المتحـدة، وربمـا بعـض الـدوائر                    

ط البعض ذلك أيضا بما كشف من وثائق ويكيليكس حول عالقات سرية بين بعض              اإلسرائيلية، حيث يرب  
  .اإلمارات وبين الدولة العبرية

هنا نفتح قوسا لنقول إن هناك من قد يخالفنا الرأي معتبرا أن مواقف القوم من حماس ليست بتلك السوء،                   
ر عمليا في المسار العام للعالقة      لكن هذه القضية ال تغي    . بدليل ما جرى في قضية اغتيال محمود المبحوح       

مع الحركة، ألن الجهود اإلماراتية في كشف المجرمين كانت محض دفاع عن مـصالحها، ال سـيما أن                  
القضية كانت تنطوي على استعراض واضح ربما وجد فيه اإلماراتيون تلويحا إسرائيليا لهم بضرورة أن               

 لموقفهم في السنوات الماضية حيث كانت دبـي         يشاركوا بقوة في الحصار المضروب على إيران، خالفا       
أما الجانب اآلخر فيتمثل في أن اإلعالن عن عملية االغتيال قد           . بوابة طهران الرئيسية لمواجهة الحصار    
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جاء بعد تردد دام تسعة أيام، وكان خشية االتهام بالتحيز للكيان الصهيوني كمـا أوردت إحـدى وثـائق            
  .ويكيليكس

ف عمليا بكشف المجرمين ولم يتطور لما هو أكثر من ذلك رغم الوعود، من دون أن                ثم إن األمر قد توق    
  .يقلل ذلك من قيمة الجهد الذي بذل والجرأة في كشف المجرمين

أيا يكن األمر، فالحريصون على اإلمارات وعلى األمة ككل يتمنون بالفعـل أن يراجـع أولئـك القـوم                   
 يستهدفها الصهاينة، وإذا كان اإليرانيون يدعمون حمـاس         أنفسهم، وأن يكفوا عن التحريض على حركة      

يـشمل ذلـك    (من أجل كسب قلوب المسلمين، فاألصل أن يبادروا هم إلى دعمها من أجل ذات الهـدف                 
  ).عالقتهم بمواطنيهم الذين يحب أكثرهم حماس كحركة مقاومة ضد االحتالل مثل سائر المسلمين

 لهم بذلك، فال أقل من أن يتوقفوا عن التحريض، مع العلـم أن              وإذا كانت عالقتهم مع واشنطن ال تسمح      
الواليات المتحدة ليست رب الكون، ويمكن تحدي إرادتها في كثير من القضايا، بدليل أن دوال خليجيـة                 
أخرى تفعل ذلك بين حين وآخر كما هو حال قطر في محطات كثيرة، ودول أخرى في بعض القـضايا                   

 سيما أن أميركا اليوم ليست أميركا التسعينيات كما يشير تحدي الكثيرين لها             والملفات بين حين وآخر، ال    
نجاح الثورات العربية دليل آخر على      (خالل األلفية الجديدة من دون أن تتمكن من فرض إرادتها عليهم            

  ).ذلك
المية، وهنا  قد يشير البعض إلى البعد النفسي في المسألة، أعني الرفض الذاتي لكل ما يتصل بالقوى اإلس               

يمكن القول إن السياسي الحصيف ال ينساق دائما خلف مشاعره الخاصة، بل يلجمها في كثير من األحيان               
  .إذا كان في لجمها مصلحة لدولته ومجاملة لشعبه وأمته

  29/6/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   الحواجزسباقالمصالحة في  .72
  نبيل عمرو

لقاء القاهرة المفترض أن يكون حاسما بين عباس ومشعل، ذلك بعد           حاجز سالم فياض، تسبب في تأجيل       
تحذير مصري للجانبين الحمساوي والفتحاوي، بأن القاهرة ال تحتمل فشل اللقاء الحاسم على أرضها، بعد               
أن نجحت في حمل الجانبين على التوقيع على الورقة المصرية، مما سجل كإنجاز نوعي مهـم لمـصر                  

  .بيع العربي المزدهرالثورة وألجواء الر
أم بعده، هل قبل صـفقة      ) أيلول(ال أحد يعرف على وجه الدقة، متى سيتم اللقاء الحاسم، هل قبل سبتمبر              

شاليط أم بعدها، وهل سيكون اللقاء احتفاال بتكريس سالم فياض رئيسا لوزراء حكومة الوفاق أم سيكون                
هجومها عليه، وسوق األدلـة والبـراهين       بعد التخلص من الرجل الذي صعدت حماس وعلى نحو الفت           

  !على عدم جدارته بهذا المنصب في زمن الوحدة واالتفاق
على كل حال، فسواء سويت قضية فياض باالتفاق عليه أو على غيره، فإن ما سيكون قد تم فعـال هـو                     

  .تجاوز حاجز واحد تتلوه حواجز أكثر ارتفاعا وصعوبة، وباإلمكان اإلشارة إلى بعضها
وهو حاجز األساس السياسي، للعالقة القادمة بين فتح وحماس، وهو الحاجز الذي يرتفـع كلمـا                : األول

  .احتاج اإلسرائيليون واألميركيون إلى ضغط إضافي على عباس
وحين ندقق في الصورة السياسية الراهنة وامتداداتها المستقبلية، نرى أن الحاجة للضغط تصاعدت، وأن              

 الحكومة العتيدة على مسألة االعتراف الصريح بإسرائيل لم يعد واردا؛ ذلـك             التغاضي عن حتمية موافقة   
أن هذا الحاجز أصبح وعلى نحو مباشر شرط التعاون مع الحكومة الجديدة، أو سبب إعـالن الحـرب                  

  .عليها
ولنفترض أن إسرائيل وأميركا وافقتا على صيغة الرئيس محمود عباس بأن الحكومـة الجديـدة               : الثاني
حكومة سياسية وهي حكما تتبع سياسة رئيس المنظمة والسلطة، وليس الفصائل التي شكلتها، فمـا               ليست  
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هو الحال، حين يفتح الملف األمني من جديد، بما فيه من معتقلين على ذمة خيار المقاومة وما فيه كذلك                   
هي المسؤولة عـن    من تنسيق أمني تفصيلي بين السلطة وإسرائيل برعاية أميركية، إن الحكومة الجديدة             

فهل نمضي قدما فيه بما يناقض تماما أدبيات وسياسات حماس من أساسها، أم أنها سـتعلن                .. هذا الملف 
  تعليق هذا التنسيق أو إلغاءه بما يتبع ذلك من مضاعفات وردات فعل إسرائيلية أميركية؟

ستغرق إصـالح منظمـة     إذا كانت تسمية رئيس الوزراء أخذت كل هذا الوقت، فكم من الوقت ي            : الثالث
التحرير؛ إطارات ومؤسسات وبرامج؟ وكيف يصوغ الطرفان السياسة الجديدة لمنظمة التحرير صـاحبة             
االعتراف المتبادل واتفاقات أوسلو؟ فإذا كان الظرف قد تجاوز أوسلو في الواقع فهل هنالك استعداد لدى                

داد حمساوي للمشاركة في منظمة تلتـزم       المنظمة كي تتراجع عن االعتراف المتبادل أو هل هنالك استع         
  بهذا االعتراف وتجسده في كل سياساتها ومواقفها؟

لقد نشأ خالل السنوات األربع الماضية واقع عملي في الضفة والقطاع، ففي الضفة سلطة تتبنـى                : الرابع
ن الطـرفين   خيار المقاومة عبر التنمية، وفي القطاع سلطة تتبنى خيار المقاومة واألنفاق، وكل طرف م             

يرقد على رصيده، ومنظومة اعتباراته وعالقاته، فأين يا ترى سيكون منتصف الطريق الذي يلتقيان فيه؟               
وهل صيغة إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبـل          (!) هل صيغة اتحاد كونفدرالي بين الكيانين ممكنة        

منبثقة عن بعضها البعض في هذا      وهنالك عشرات األسئلة ال   .. وهل.. وهل.. االنقالب ممكنة كذلك؟ وهل   
  .السياق

الورقة المصرية وضعت إجابات محددة إال أنها إجابات تتعلق بالنص والتـسويات التـي نجمـت عـن                  
الحوار، أما حين يذهب الجانبان إلى التطبيق العملي، فساعتئذ تتراجع النصوص لمصلحة اعتبارات كـل               

ر تبدو مصيرية وال مجال للتهاون فـي حمايتهـا          فصيل ومصالحه، واعتبارات كل فصيل في واقع األم       
  .وضمانها

لقد اختار الفريقان المتصارعان طريقة التحضين التي نراها في مباريات المالكمة حين يتعب الالعبـان               
إلى حد اإلعياء، فما إن يلتقطا أنفاسهما حتى يعود الصراع من جديد وربما بحدة أكبر مما كانت عليه من                   

  .قبل
ض وإن كان مفتاحا لما بعده يمكن أن يتم تجاوزه بصيغة ما ولعله علـى صـعوبته األقـل             إن حاجز فيا  

ارتفاعا من الحواجز التي تليه، فهل يا ترى يصل المتسابقان إلى خط النهاية بسالم، أم أن سباق الحواجز                  
  سيتخذ شكال دائريا ال أحد يعرف نقطة البداية من النهاية فيه؟

 الفلسطينيين الذين ظنوا للحظة أن ساعة رحمائية هبطت على قلوب وعقـول             هذا تساؤل يدور على شفاه    
  .قادتهم فأهدوا الربيع العربي اتفاقا فلسطينيا بدا على مدى أربع سنوات كما لو أنه مستحيل

كان هذا هو الظن يوم االحتفال بالتوقيع وتبادل القبل واالبتسامات، أما اآلن فتبدو األمور مختلفة، وأسأل                
  . أن نرى عكس ذلكاهللا

  29/6/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ال سلطة تحت االحتالل .73
  مؤمن بسيسو

منذ نشأتها وفقا التفاقات أوسلو أدخلت السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية في منزلقات ومتاهات بالغة              
األغـراض  الخطورة، وجعلت من القضية ألعوبة بيد الشرق والغرب ومطية ألصحاب األجندة الخاصة و            

  .الرخيصة
ولم يكن الشعب الفلسطيني أفضل حاال؛ فقد تأثرت مختلف شرائحه وأطيافه الشعبية بألوان المعاناة التـي                
تعاقبت عليها في مختلف األصعدة والمجاالت، ودفعت ثمن االرتهان للقرارات واألجندة الخارجيـة مـن            

  .ى اليوم من جهة أخرىجهة، وثمن الممارسات الفاسدة التي أدمنت عليها السلطة حت
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فترة من الزمن على سوق مواجهة االحتالل،       " استوت"مع وجود السلطة تشوهت المعادلة الفلسطينية التي        
وتخللتها نضاالت وانتفاضات مقدرة، وأضحت حالة مأزومة في ظل هيمنة االحتالل وسيادته، فال هـي               

لة وركائزها ويعمد إلى البناء الداخلي، وال       تدرك توصيف نفسها ككيان يلتمس بناء مقومات دولته المستق        
هي تمضي في مسار الكفاح والمقاومة لتحرير األرض من دنس االحتالل على وقع مخططات االستيطان               

  .والتهويد التي تبتلع األرض الفلسطينية دون هوادة
 شـهد الواقـع     ما بين ائتالف النقيضين الذي اختلطت فيه مساعي البناء الداخلي بجهود التحرر الوطني            

الفلسطيني اختراق كثير من المحرمات والخطوط الحمراء الوطنية التي جعلت من االلتزامات األمنية مع              
 تكئة لتبريرها؛ فاالعتقال السياسي وخنـق الحريـات العامـة           -وفقا التفاقية أوسلو وملحقاتها   -االحتالل  

وسيادة سـلوكيات الفلتـان األمنـي،       وقمعها، وضرب المقاومة ومحاولة استئصالها، وعسكرة المجتمع،        
 -وما زالـت  –شكلت  .. والتعاون األمني مع االحتالل الذي كانت ثماره المرة اغتيال واعتقال المقاومين          

مظاهر سوداء في سجل ممارسات السلطة الفلسطينية طوال المرحلة الماضية، وما زالت تجـد صـداها                
  .الفلسطيني، وبقرارات وسياسات رسمية معتمدةوشرعية اقترافها في قمة الهرم السياسي السلطوي 

أدارت السلطة الشأن الوطني وعملت على بناء مؤسسات وهياكل رسمية من أجل تنسيق شؤون النـاس                
وإرساء األرضية المواتية والقواعد الصلبة إلقامة الدولة الفلسطينية الموعودة، وأجرت انتخابات رئاسية            

 نحو العمل الديمقراطي، وتشكّل لذلك برلمانـا عتيـدا وحكومـات            وتشريعية في إطار الحراك المتبلور    
هـذه  .. ال شـيء  .. فماذا كانت النتيجة في نهايـة المطـاف؟       .. متعاقبة تحت أسماء براقة وألقاب المعة     

  .خالصة ما بلغناه من وراء كل العمل وكل الجهد في مرحلة ما بعد نشأة السلطة حتى اليوم
من البطالة المقنعة في إطار وظـائف       " جيشا عرمرما "وما فعلناه أننا حشدنا     لم نخدم شعبنا وفق المأمول،      

السلطة التي تنتظر راتبها نهاية كل شهر، ولم نبنِ مؤسسة حقيقية واحدة تصلح لالستفادة منها بـصورة                 
حقيقية باعتبارها ركيزة من ركائز الدولة، وعايشنا فصوال من اإلخفاق المـدقع فـي تأسـيس تجربـة                  

  .ية حقيقية تشكل نواة صلبة لمرحلة الدولة الموعودةديمقراط
رئيس السلطة ليس له حصانة، ويحتاج كأي مواطن عادي إلى تصريح للمرور من سلطات االحـتالل،                
وهو غير بعيد عن سوط العقاب واالستهداف فيما لو خرج عن لعبة االلتزامات المفروضـة، وتجربـة                 

–نة للوزراء والنواب وكبار المسؤولين الذين احتـضنتهم         الراحل عرفات خير شاهد وعنوان، وال حصا      
 سجون االحتالل وزنازينه أسوة بغيرهم من أبناء شعبنا، وال قيمة سياسية أو اعتبارية للسلطة               -وما تزال 

... في مناطق عملها ونطاق إدارتها، والجيش اإلسرائيلي جاهز لالستباحة واالقتحام في أي لحظـة، وال              
  !..ولوالقائمة تط.. وال

في إدارة الشأن الوطني والقضية الفلـسطينية؛       " تقليعات اإلخفاق السلطوي  "يشكل آخر   " استحقاق سبتمبر "
مـن  " حـيص بـيص   "وخطورة خروجها عن النص المرسوم، وأصبحت في        " ورطتها"فالسلطة أدركت   

ف الفجـور   أمرها، وها هي تلتمس المخارج الهابطة للنزول عن شجرة مواقفها قبل أن يهوي عليها سـي               
  .اإلسرائيلي، وتعصف بها مطرقة الغضب األميركية

في ظل  -جرد بسيط لحساب األرباح والخسائر الوطنية منذ تأسيس السلطة حتى اليوم يؤكد أننا لم نخسر                
 الكثير فقط، بل إننا نخسر بصورة دائمة ومتواصلة، وإن قـضيتنا وكينونتنـا ودورنـا                -وجود السلطة 

  .انكسارالفلسطيني إلى تراجع و
 عبئا كامال علـى شـعبنا الفلـسطيني         -بصورتها وهياكلها ودورها الحالي   -أضحت السلطة   : باختصار

  .فال سلطة وال ديمقراطية تحت االحتالل.. وقضيته الكبرى ومشروعه الوطني
  ..وللحديث بقية

  27/6/2011، الرسالة، فلسطين
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  ون مخاطرة الدولة الفلسطينية قد يكضد اوروبا على "سرائيلإ"رهان  .74
  عكيفا الدار

 تناول فيه الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية العالن االمم المتحدة قيام دولة فلـسطينية مـستقلة                
  :مقابل المحاوالت االسرائيلية واالميركية الفشال تلك الخطوات، وفيما يلي ترجمة لهذا المقال الصحافي

وم األحد أنها ستطلب من األمـم المتحـدة االعتـراف بدولـة     بعد أن أعلنت القيادة الفلسطينية قرارها ي     "
، يبدو أنه سيكون على الرئيس األميركي باراك أوبامـا التعامـل مـع              1967فلسطينية على حدود عام     

  .معضلة صعبة
لبـضعة أسـطر مـن      " نسخ ولصق "ويظهر ان صيغة القرار التي ظهرت مالمحها في رام اهللا ستكون            

 مع  1967، والذي طرح فيه صيغة حدود عام        )مايو( التاسع عشر من أيار      خطاب الرئيس األميركي في   
وسيكون على البيت األبيض أن يقرر ما إذا كان سيأمر الـسفيرة            . تعديالت حدودية يتفق عليها الطرفان    

األميركية في األمم المتحدة سوزان رايس بالتصويت لصالح توجيهات الرئيس أوباما ما يعنـي توجيـه                
، أو التصويت ضد القرار وتوجيه ضـربة للـرئيس   2012ا مرشح الرئاسة األميركية لعام   ضربة ألوبام 

  .نفسه
 وكانت تتعلق بمحاولة إصدار قرار يدين       -وفي المرة األخيرة التي اتخدم فيها الفلسطينيون هذه المناورة          

سر متحدث باسم   وف.  كان االمور تسير لما فيه مصلحة أوباما المرشح        -) فبراير(المستوطنات في شباط    
اإلدارة التناقض بالقول إنهم بالتأكيد ال يدعمون المستوطنات، لكنهم يعارضون جلب المسألة إلى أروقـة               

  .األمم المتحدة
ولكن، في مكاتب الممثلية األوروبية في بروكسل، ساد االنطباع بأنه بعد الهزيمة التـي سـببها رئـيس                  

ا في الكونغرس، فإن األخير ليس متحمسا الستخدام حق الفيتو          الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ألوبام    
ويبدو بالنسبة لهم أن مشهد الدولة العظمى وهي تحتضن إسرائيل في الجمعية العامة، إلى جانـب                . ثانية

ولـذلك، فقـد كـان      . جزر مارشال ومايكرونيزيا، ليس من المؤكد أن يفعل العجائب للمرشـح أوبامـا            
 خاصا في تجنيد دول أوروبية رئيسة، خاصة ألمانيا وهي الحلقة الضعيفة فـي              األميركيون يبذلون جهدا  

مبادرات تقام ضد الدولة اليهودية، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، الدولتين اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في               
 -ولكل منها مصالحها الخاصة، التي ال تتعلق بالضرورة بموقفها من الصراع الفلـسطيني            . مجلس األمن 

  .اإلسرائيلي، أو باألحكام الدقيقة في مجال القانون الدولي
إال أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية ال تتخلى عن االستمتاع بمناطحة الفلسطينيين وإثبات أن إسرائيل هي               

وتعتبر وثيقة رسمية صادرة عن البعثة اإلسرائيلية في االتحاد األوروبي،          . الضحية في هذه القصة أيضا    
، عمال فنيا في مجال االستخدام االنتقـائي لالتفاقيـات          "االعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية   "ان  تحت عنو 
وقد أظهر مؤلفو الوثيقة مهارات أكروباتية مدهشة بين سطور عدد من قرارات األمم المتحدة              . والبيانات

  .وتفتح الوثيقة عددا من أبواب الشر، ليست لمصلحة إسرائيل. المتعلقة بالصراع
وإذا قررت الدول األوروبية التصويت في األمم المتحدة وفق المواد التي تحتويها تلك الوثيقة، فيان ذلـك          

  :من الوثيقة" الدرر المختارة"وفيما يلي بعض . يمكن الفلسطينيين من المشاركة في االحتفاالت
أجل حل دائم لقيام دولتـين      خريطة الطريق القائمة على األداء من       " جاء في الوثيقة االسرائيلية ما يلي      -

، التي اعتمدتها اللجنة الرباعية الدوليـة،       )خارطة الطريق ) (2003(اإلسرائيلي  -في الصراع الفلسطيني  
ودعمها مجلس األمن، والمجتمع الدولي، واتخذت نهجا يعارض التحرك االحـادي، ودعـت الطـرفين               

 األخيرة من هذه المفاوضـات إلـى        للتفاوض معا من أجل حل الصراع، بحيث يمكن أن تؤدي المرحلة          
  ".التوصل لقيام دولة فلسطينية
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ولكن ماذا عن فقرة في خارطة الطريق التي تعهدت فيها اسرائيل بـإخالء كـل المواقـع االسـتيطانية                   
العشوائية فورا والتجميد الكامل، في المرحلة األولى بالضبط، للبناء االستيطاني؟ وماذا عن فتح مكتـب               

  ة والمؤسسات األخرى في القدس الشرقية، التي أغلقت بناء على أوامر اسرائيلية؟فلسطيني للتجار
أعادت اللجنة الرباعية الدولية التأكيد على أن المفاوضات يجب أن تسفر عن نتيجـة              " وجاء فيها ايضا     –

ى أن  وؤكد الرباعية مرة اخرى عل    ...]  وتحل كل قضايا الوضع الدائم     1967تنهي االحتالل الذي بدا عام      
األعمال األحادية من اي طرف ال يمكن أن تحكم مسبقا على نتائج المفاوضات وال يمكن للمجتمع الدولي                 

  ".أن يعترف بها
وفي الوقت الذي يجري فيه كتابة هذه السطور، تفرض الجرافات االسرائيلية حقائق جديدة على األرض               

يلية البلدة القديمة من القدس إلى جزيرة خاصة        في الضفة الغربية، وتحول فرق التنقيب عن اآلثاراالسرائ       
  .بالمنظمات اليمينية االسرائيلية

حول الشرق األوسط، شدد علـى أن       ) مايو(في خطاب الرئيس اوباما في شهر أيار      " ونصت على انه     -
السالم الدائم لن يتحقق إال من خالل توجه تفاوضي ومتفق عليه، وليس عبر مناورات سياسـية أحاديـة                  

  ".نبالجا
هذا صحيح تماما ولكن شخصا ما في البعثة لم يالحظ انه، في الخطاب نفسه، أكد اوباما كذلك علـى ان                    

ولـو تبنـت    .  مع تبادالت اراض متفق عليها بين الجانبين       1967المفاوضات يجب أن تستند إلى حدود       
بحت هذه الوثيقـة  حكومة اسرائيل هذه الصيغة، فمن الممكن جدا أن المفاوضات كانت تجرى اآلن وألص 

  .من سقط المتاع
سـكان  ) أ(بموجب المبادئ الدولية المقبولة، هناك اربعة متطلبات لالعتراف بالدولة          " وقالت ايضا انه     –

  ".قدرة على الدخول في عالقات مع الدول األخرى) د(حكومة فعالة ) ج(أراض محددة، ) ب(دائمون، 
وال (تراف دون أن تكون لها حـدود معتـرف بهـا    واسرائيل هي أبرز مثال على دولة حصلت على اع    

 سيـشكل أول    1967والحقيقة هي أن االعتراف بدولة فلسطينية فـي حـدود           ). تمتلك هذه الحدود اآلن   
كحـدود شـرقية معرفـة      ) 1949خط الترسيم بموجب اتفاقية الهدنـة لعـام         (اعتراف بالخط األخضر    

 ما يجعـل مـن الممكـن        -قية المصالحة مع حماس   وفي نقطة معينة، تنص الوثيقة على اتفا      . السرائيل
وفـي  .  باعتبار ذلك حجة ضد االعتراف بدولة فلسطينية       -للسلطة الفلسطينية ان تسيطر على قطاع غزة      

مكان آخر تدعي الوثيقة أن الدولة يجب أن ال يتم االعتراف بها ألن السلطة الفلسطينية ال تسيطر علـى                   
  .غزة

ام في الوثيقة تقول إنه ، باإلضافة إلى فقدان السيطرة على غـزة، فـإن               وهناك فقرة أخرى مثيرة لالهتم    
.  في المائة من الضفة الغربية التي توصف بأنهـا منطقـة ج            60السلطة الفلسطينية ال تسيطر على الـ       

ويهـدد وزيـر    .  عامـا  12ووفقا التفاق اوسلو، فإن صالحية هذه الترتيبات كان يجب أن تنقضي قبل             
ئيلي افيغدور ليبرمان بأنه إذا اعترفت األمم المتحدة بدولة فلسطينية، فستسحب اسـرائيل  الخارجية االسرا 

  .اعترافها باتفاقيات اوسلو
. وفي المستويات العليا من السلطة الفلسطينية، هناك أصوات تطالب بتبني ما ورد في تهديدات ليبرمـان               

ا ومستشفياتها ومراكز شـرطتها ومكاتـب       وربما يعني ذلك إغالق السلطة الفلسطينية لمدارسها ومكاتبه       
كما أنه يتـضمن أيـضا نقـل        . الضمان االجتماعي فيها، وتسليم مفاتيحها للحكومة العسكرية االسرائيلية       

المسؤولية عن رواتب المعلمين واألطباء ورجال الشرطة والعاملين االجتماعيين من دافعـي الـضرائب              
 كما كان عليه الحال قبل أن يتبنى        -"ارض االكواخ " مواطني   إلى" الدول المانحة "األوروبيين وغيرهم من    
  ".مجرمي اوسلو"نتنياهو وأصدقاؤه صفة 
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وسـتحول  . وقد أخبرني مسؤول كبير في اإلدارة المدنية ذات مرة أن هذا الكـابوس ال يفارقـه مطلقـا         
لـم مـن أحـالم      المصالح السياسية والشخصية الضيقة في أوساط النخبة الفلسطينية هذا الكابوس إلى ح           

  .اليقظة
  هآرتس

  28/6/2011، القدس، فلسطين
  

  
  فلسطينيةإيمانا بدولة  .75

  يوسي ألفر وكوليت أفيتال وشلومو غازيت ومارك هيلر
بدال من إضاعة الوقت والجهد في محاولة إحياء عملية سالم إسرائيلية فلسطينية تحتضر، يجـب علـى                 

ة مختلفة للمبادرة الفلسطينية التي تسعى للحصول على        الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي النظر بصور     
إن ما يوصف في بعض األروقـة بأنـه وصـفة           . المقبل) أيلول(اعتراف من األمم المتحدة في سبتمبر       

  .لمواجهة فتنة جديدة يمكن جعله موقفا مربحا لكافة األطراف، اإلسرائيليين والفلسطينيين والعالم
 1967مود عباس أن تمنحهم األمم المتحدة دولة ذات سيادة على حدود            يريد الفلسطينيون تحت رئاسة مح    

هذا ليس طلبا من األمم المتحدة بحل قضية الالجئـين          . هذا كل ما في األمر    . وعاصمتها القدس الشرقية  
إنه خيار يهـدف  . في القدس]  المحرر-المسجد األقصى   [وحق العودة أو تحديد من صاحب جبل الهيكل         

  . مستعص بين دولة وحركة تحرر إلى صراع بين دولتين لهما حدود يمكن إدارتهاإلى تحويل نزاع
لم ال نعطي للفلسطينيين ما يريدون، لكن مع إضافة عناصر يمكن أن تجعـل القـرار مقبـوال ألغلبيـة              

  اإلسرائيليين؟
لويـات  وتحتاج إلى تطمينات بخصوص طبيعة وأو     . تريد إسرائيل قبولها كدولة يهودية وعاصمتها القدس      

وتحتاج إلـى ترتيبـات قويـة       . المفاوضات المستقبلية، مع إرجاء القضايا المستعصية إلى مرحلة الحقة        
بخصوص األمن وتفاهمات حول حكم حماس داخل غزة، وحافز قابل للتطبيق من العالم العربـي الـذي                 

  .طالما عرض منحها إياه مقابل المضي قدما مع الفلسطينيين
  : أممي يحقق مكسبا لكافة األطراف فيما يتعلق بدولة فلسطينيةوفيما يلي مكونات قرار

إعادة التأكيد على دعم حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس حل دولتين لشعبين وحق الشعبين               * 
. الفلسطيني واليهودي في تقرير مصيريهما، من دون تعريض حقوق كافة المواطنين واألقليات للخطـر             

 الذي يدعو إلى دولـة يهوديـة        1947تذكير بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام        وفي هذا السياق ال   
  .ودولة عربية

االعتراف بجهود اإلصالح األمني والمؤسسي والتنمية االقتصادية وبناء الدولة، وال سيما داخل الضفة             * 
ضع األساس لدولة   الغربية، تحت قيادة الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض، التي ساعدت على و            

في وضع جيد لبنـاء     «فلسطينية، وإقرار موقف ذكره البنك الدولي واألمم المتحدة بأن السلطة الفلسطينية            
  .»دولة في أي مرحلة في المستقبل القريب

 وعاصمتها في   1967وبناء على ذلك، دعم بناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود              * 
وازي مع عاصمة إسرائيل المعترف بها في القدس الغربية، مـع إجـراء تعـديالت               القدس الشرقية بالت  

وعمليات تبادل أراض يتفق عليها الطرفان وتكون محل تفاوض، وتكون دولة جنبا إلى جنب مع إسرائيل                
  .في سالم وأمن

حكومة االعتراف بأن مد سلطة دولة فلسطينية لقطاع غزة سيعتمد على سيطرة فعالة هناك من جانب                * 
فلسطينية شرعية تمارس السلطة داخل الضفة الغربية وملتزمة بمبادئ الرباعية ومبادرة السالم العربيـة              

  .وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية
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دعوة كلتا الدولتين للدخول في مفاوضات بحسن نية على أساس هذا القرار والقـرارات واالتفاقـات                * 
القضايا البارزة بينهما، بدءا من قـضايا الحـدود والمـستوطنات والميـاه             السابقة ذات الصلة لحل كل      

 على  – بما في ذلك ضمانات ثنائية وإقليمية ودولية         –ويجب أن تجري ترتيبات أمنية      . والترتيبات األمنية 
مواجهة وتحييد التهديدات والتمكين من انسحاب على مراحل للقوات اإلسرائيلية مـن دولـة فلـسطينية                

  . السالح بها قوة أمنية تتمتع بالكفاءة ومن دون تعريض األمن اإلسرائيلي للخطرمنزوعة
، ودعوة الـدول    2002اإلشارة إلى أهمية مبادرة السالم العربي، التي أقرتها الجامعة العربية في عام             * 

يـز  اإلقليمية إلى المساعدة في خلق مناخ يفضي إلى تفاوض واتفاق، بما في ذلك تكثيـف الجهـود لتعز                 
  .التعايش وتطبيع العالقات بين أعضاء جامعة الدول العربية وإسرائيل

ولكن قد يساعد على إدارتـه      . لن ينهي أي نهج مبتكر وشجاع لالستفادة من المبادرة العربية هذا النزاع           
  .بدرجة أكبر

ـ    *  تـل  ، كما كان المدير السابق لمركز جافي بجامعة         bitterlemons.netيوسي ألفر محرر مشارك ل
وتشغل كوليت أفيتال، نائبة رئيس للكنيست وسفيرة سابقا، وحاليا السكرتيرة الدولية لحزب العمـل              . أبيب

وكان ميجور جنرال شلومو غازيت منـسق الجـيش فـي األراضـي المحتلـة ورئـيس                 . اإلسرائيلي
معة تـل  ومارك هيلر باحث مشارك رئيسي في معهد دراسات األمن القومي بجا       . االستخبارات العسكرية 

  .أبيب
  »نيويورك تايمز«
  29/6/2011، الشرق األوسط، لندن
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