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   تعطيل اتفاق المصالحةمسؤولية ل فتحوأحّم... لم نشعر بأي تحسينات على معبر رفح: هنية .1

رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة  أن، نقالً عن الوكاالت 29/6/2011فلسطين اون الين، ذكرت 
أن معبر رفح بين القطاع ومصر ال يزال يعمل بالشكل الذي كان عليه قبل إعالن  إسماعيل هنية، أكد 

  . رةالسلطات المصرية حزمة التسهيالت األخي
الوضع في معبر : "وقال هنية، في كلمة خالل افتتاحه مقرا للشرطة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

رفح غير طبيعي ألن الجانب الفلسطيني لم يشعر بأي تحسينات على المعبر حتى اآلن بعد إعالن 
الن عنها وأشار هنية إلى أن عدم تنفيذ التسهيالت على األرض رغم اإلع ".السلطات المصرية عنها

من الراغبين في السفر على الطواقم العاملة في المعبر من أجهزة شرطية وغيرها، وذكر " شكل ضغطا"
  . مع الجانب المصري إلطالعه على وضع المعبر" على مدار الساعة"أن حكومته تتابع قضية معبر رفح 

هنية حمـل أمـس     ن   أ  سمير حمتو   نقالً عن مراسلها   غزة من   30/6/2011،  نالدستور، عما وأضافت  
حركة فتح مسؤولية تعطيل اتفاق المصالحة الفلسطينية والخطوات المنصوص على أتباعها فيـه متهمـا               

إن «وقال هنية خالل مشاركته في افتتاح لمركز شـرطة فـي رفـح              . إياها باالستجابة لضغوط خارجية   
بالتئـام الـصف    حركة فتح تعمل على اإلبطاء في المصالحة استجابة لـضغوط خارجيـة ال ترغـب                

  .»الفلسطيني، محمال إياها مسؤولية تعطيل اتفاق المصالحة والخطوات المنصوص عليها إتباعها فيه



  

  

 
 

  

            5 ص                                    2191:         العدد       30/6/2011 الخميس :التاريخ

وطالب هنية الجهات الدولية بالتحرك الفعلي إلنقاذ أسطول الحرية وتمكين وصوله لقطاع غزة المحاصر 
 لجريمة أخرى بحق أسطول الحرية إن االحتالل يحضر«في ظل التهديدات اإلسرائيلية باستهدافه، قائال 

  .»، وال بد من وقوف العالم الحر في وجه االحتالل لضمان سالمة األسطول وكافة القائمين عليه2
وأشاد باستقرار األوضاع األمنية داخل قطاع غزة، مشددا على أن نسبة الجريمة المنظمة في القطاع 

والبطالة وهذا يدلل على أن انجازا أمنيا كبيرا تتناقص يوما بعد يوم مع وجود عوامل الحصار والفقر 
  . تقوم به قوى األمن في القطاع

  
  عن التوجه لألمم المتحدةالسلطة األمريكي لم ولن يردع  موقف مجلس الشيوخ: نمر حماد .2

أن موقف مجلس الشيوخ لم ولن يردع القيادة , أكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني: واشنطن
  .لتوجه لألمم المتحدة في أيلول المقبلالفلسطينية عن ا

رداً على إعالن مجلس الشيوخ األمريكي وقف , "وكالة قدس نت لألنباء" وأضاف حماد في تصريح لـ
أن مجلس :" , المساعدات عن السلطة الفلسطينية إذا أصرت على التوجه لألمم المتحدة في أيلول المقبل

  ".ل ما تراه في مصلحة الشعب الفلسطيني الشيوخ لن يمنع القيادة الفلسطينية من عم
 29/6/2011وكالة قدس نت، 

  
   الرئيس اإليراني نجاد إلى قطاع غزة منتنفي دخول مقربفي غزة الحكومة  .3

نفت الحكومة الفلسطينية ما أوردته إحدى وسائل اإلعالم المحلية عن دخول شخص مقرب من الرئيس 
  . سفر مزيفاإليراني أحمدي نجاد إلى قطاع غزة بجواز 

نسخة عنه، األربعاء " فلسطين أون الين"وأكد المكتب اإلعالمي الحكومي في تصريح مقتضب وصلت لـ
" تحري الدقة"، كذب النبأ جملةً وتفصيلًا، مطالبا الوسيلة اإلعالمية التي أوردت النبأ بـ29-6-2011
  ".وقف كذبها"و

  29/6/2011فلسطين اون الين، 
  

  ي بريطانيا تستنكر اعتقال الشيخ رائد صالح في لندنالسفارة الفلسطينية ف .4
ستنكرت السفارة الفلسطينية في المملكة المتحدة، أعتقال الشيخ رائد صالح  ا:ابراهيم درويش -لندن 

وقال الدكتور مناويل حساسيان السفير الفلسطيني  .عقب محاضرة له في فعاليات يوم فلسطين في لندن
منظمات الصهيونية تسعى الى اشهار تهمة معاداة السامية في وجه كل لدى المملكة المتحدة ان ال

السياسين والمثقفين الذين يقفون في وجه الغطرسة والعدوانية االسرائيلية وكل اصحاب الرأي المخالف 
وأضاف حساسيان، ان السفارة عملت مع منظمات  .الذين يقولون بالعدالة والحرية لفلسطين وشعبها

طينية والعربية وعبر البرلمانيين أصدقاء فلسطين من أجل االفراج الفوري عن الشيخ رائد الجاليات الفلس
صالح خاصة وأنه لم يرتكب أية مخالفات قانونية في بريطانيا، ولدينا كل الثقة بالقانون البريطاني الذي 

  .يكفل حرية التعبير والرأي وحقوق االنسان
 30/6/2011القدس العربي، لندن، 

  
   اإلشكالية الوحيدة في رفح تكمن في التعامل مع أعداد المسافرين:ام هيئة المعابرمدير ع .5

أكد حاتم عويضة مدير عام هيئة المعابر في حكومة غزة أن التجهيزات للسفر عبر معبر رفح : لندن
داخليا تسير على قدم وساق، خاصة بعد وضع الجانب الفلسطيني آلية جديدة للعمل في المعبر تسير 

» فلسطين اليوم«وأوضح عويضة في تصريحات لموقع لـ.  نظام األولويات المسجلة في الكشوفاتحسب
وأشار إلى وجود أكثر من . أن اإلشكالية الوحيدة في معبر رفح تكمن في التعامل مع أعداد المسافرين
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ل ما  ألف شخص ينتظرون السفر عبر رفح في الوقت الذي ال يسمح فيه الجانب المصري إال بدخو22
  . مسافر400 - 350بين 

  30/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  القدس تمر في واحدة من أشد مراحلها المظلمة: مشعل .6
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على ضرورة نصرة قضية القدس التي : دمشق

 الهوية اإلسالمية تمر في واحدة من أشد مراحلها المظلمة، حيث تتواصل سياسات التهويد وطمس"
   ".والعربية للمدينة المقدسة

، معتبرا "إن ذلك يرافقه انحياز دولي رسمي لهذه السياسات الصهيونية والممارسات التهويدية: "وأضاف
  ".يشكل الجانب األشد قتامةً للقضية الفلسطينية ومقدساتها "أن هذا 

نعقد في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، تحت جاء حديث مشعل خالل كلمة بثت عبر الفيديو للمؤتمر الم
، حيث أشاد بالدعم )6-29(، والذي بدأت أعماله األربعاء "سعيا للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني"شعار 

الكبير المتواصل الذي تقدمه شعوب وحكومات منطقة جنوب شرق آسيا للقضية الفلسطينية، معتبرا أن 
  .اإلسالمي واإلنسانيهذا الدعم يعيد القضية إلى عمقها 

يدلل على المكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى هذه الشعوب التي ترفض "وقال إن المؤتمر 
  ".القهر واالستبداد الذي يمارسه العدو الصهيوني في فلسطين 

  مؤكدا على دور كافة فئات،ودعا مشعل إلى تكثيف وتوحيد الجهود المتضامنة مع الشعب الفلسطيني
  .األمة في دعم مقاومة وصمود الفلسطينيين على أرضهم لحماية مقدسات األمة

الصمود األسطوري "ورأى مشعل أن الزاوية المشرقة المقابلة للواقع المظلم في القدس المحتل، تمثلت بـ
: ، وقال"للشعب الفلسطيني على أرضه رغم الكم الهائل من الضغوطات الدولية واالعتداءات الصهيونية

كلما زادت الممارسات الصهيونية عنفًا قابلها الشعب الفلسطيني بالتفاف أكبر حول قضيته، والتحام "
  ".أعظم بأرضه ومقدساته

 وهو ،إن ما تشهده المنطقة العربية هو تعبير عن مطالبة الشعوب بحقوقها وبالعدالة والديمقراطية"وتابع 
  ".ضية الفلسطينية ما يشكل دعما حقيقيا وفرصةً ذهبيةً لنصرة الق

  29/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   من األحمد لتحديد لقاء قادم مع فتح اتصاالًتلقيت : أبو مرزوق .7
عن تلقيه , اليوم األربعاء, كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: دمشق
لتحديد لقاء جديد بين الحركتين بهدف ,  فتح من عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركةا هاتفياتصاال
 المصالحة الذي جرى في اتفاق مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات المنوي تشكيلها وفق استكمال

  .أيار الماضي/ العاصمة المصرية في الرابع من مايو
 أخرى  مرةبيإن األحمد أبلغني أنه سيتصل " ":وكالة قدس نت لألنباء"وقال أبو مرزوق في تصريح لـ

من أجل إجراء مشاورات جديدة حول تشكيل " فتح وحماس"من أجل تحديد موعد جديد بين وفدي 
  ".الحكومة

 األحمد الذي يزور لبنان حالياً في إطار زيارة رسمية كموفد للرئيس محمود التقىونفى أن يكون قد 
) رئيس أبو مازن بخالد مشعللقاء ال(  القادم بين وفدي الحركتين االجتماع أن يحدد استبعد كما ،عباس

  .رئيس المكتب السياسي لحماس تشكيل الحكومة القادمة
 سيجري عندما يعيد الرئيس عباس النظر في إصراره على شخصية معينة لترؤس االتفاق" :وأضاف

فال بد من اللجنة المركزية لفتح أن تعيد , إذا كان هناك جدية في المصالحة" : قائالً،"حكومة المستقلين
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بمجرد رغبة اإلدارة , من غير المعقول أن يتم ترشيح شخصية واحدة" :وتابع ".لتفكير في سالم فياضا
  ".األمريكية أن تتولى تلك الشخصية رئاسة الحكومة القادمة

  29/6/2011وكالة قدس نت، 
  

   العربية تفتح خيارات جديدة أمام الفلسطينيينالثورات: حمدانأسامة  .8
، أن "حماس"ن، مسؤول العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية أكد أسامة حمدا: جاكرتا

  ".خطوة في اتجاه المقاومة وتحرير فلسطين"المصالحة الفلسطينية الوطنية، هي 
-29(وقال حمدان، في كلمة له ألقاها خالل المؤتمر المنعقد في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، األربعاء 

إن ما يجري في عالمنا العربي من ثورات ": "اء بحقوق الشعب الفلسطينيسعيا للوف"تحت عنوان ) 6
على الشعوب أن تؤدي "، مشيرا إلى أنه "شعبية يفتح خيارات جديدة للشعب الفلسطيني رغم التحديات

  ".دورها في المقاومة، وهي تفعل ذلك اآلن
منطقة العربية، وال بد من العمل ورأى أن التحوالت الدولية تسهل كسر معادلة النفوذ األمريكي في ال

تواجه صعوبات كبيرة، فشل في "للتحالف مع القوى الصاعدة من أجل ذلك، موضحا أن الواليات المتحدة 
  ".العراق وأفغانستان، إضافة إلى أزمتها االقتصادية

لى أن ، الفتًا النظر إ"المقاومة ال تزال مستمرة في فلسطين وال تراجع عنها"وشدد حمدان على أن 
حفظت القضية من االندثار والتضييع، السيما وأن هذه الثورات "الثورات المتعاقبة للشعب الفلسطيني 

ففلسطين كانت وما تزال أرضا للشعب الفلسطيني .  ودعم مؤيدي الحق الفلسطينياألمةاستمرت بدعم 
  ".ووقفًا لألمة بأسرها

  29/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ها المتحدة لكن يجب أن يتم التشاور معلألمم حماس تدعم عباس في التوجه :أحمد يوسف .9
 أحمد يوسف القيادي في حركة حماس ووكيل وزارة الخارجية في .د قال : صالح جمعة- القاهرة

نحن في حماس ليس لدينا مشكلة في ذهاب الرئيس محمود عباس لألمم المتحدة في "حكومة هنية المقالة 
 بدولة فلسطين عضوا كامل السيادة وسنقف خلفه لكن يجب أن يتم االعترافمن أجل  المقبل أيلول

  .التشاور معنا حول هذه األفكار قبل طرحها
إعالن الدولة ( وتساءل أحمد يوسف في الندوة التي عقدها اليوم المركز الدولي للدراسات المستقبلية حول

ة القرار الذي سيقدم لمجلس األمن متوافقة مع هل ستكون صيغ)  العقبات وفرص تجاوزها-الفلسطينية 
إعالن الدولة في الجزائر، وهل سيتضمن القدس، وعودة الالجئين، وكيف سيتحول القرار لحقيقة، مشيرا 

  . وأن يقدم الفلسطينيون تنازال دون مقابل،إلى وجود مخاوف من أال يتضمن القرار القدس والالجئين
 عودنا دائما أن يفاجئنا بقرارات ومطلوب من الساحة أن تتوافق وقال يوسف إن الرئيس محمود عباس

مع هذه االجتهادات، واألفكار التي يطرحها الرئيس، الفتا إلى أن هذه القضية لم تطرح من قبل أي أحد 
  .على مائدة الحوار الوطني الفلسطيني ولم يتم التشاور مع حكومة حماس حولها 

ئيس أبو مازن ويأتي إلى غزة األسبوع القادم وسيلقى كل الترحاب وأضاف يوسف أتمنى أن يفاجئنا الر
  .معربا عن األمل أن تثار قضية الذهاب لمجلس األمن على المستوى الفلسطيني

  30/6/2009القدس، فلسطين، 
    

  الفلسطينيةفي إعالن الدولة  تعلن رفضها التام لتدخل فياض فتح .10
" غير الشرعية"ام لتدخل سالم فياض رئيس حكومة رام اهللا أعلنت حركة فتح رفضها الت: رائد أبو جراد

  .سبتمبر المقبل/ في قضية سعي السلطة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول
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وكان سالم فياض اعتبر اليوم األربعاء أن سعي الفلسطينيين للحصول على اعتراف األمم المتحدة بدولة 
  ".يكون إال انتصاراً رمزياً ولن يغير شيئاً على األرضلن "فلسطينية في أيلول المقبل 

نرفض تدخل : "على تصريحات فياض بالقول" فتح"وعقّب محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة 
ونفي  ".فياض في هذا األمر، وينبغي تجنب حصر موضوع االعتراف بالدولة في الذهاب لألمم المتحدة

، أن يكون خيار التوجه لألمم المتحدة وحيداً لدى السلطة، "رسالة نتال"العالول في تصريح خاص لـ 
  ". سبتمبر ليس األخير /السلطة تمتلك في جعبتها الكثير، وخيار أيلول: "مستدركا

  29/6/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  للحكومة   يتمسك بتعيين فياض رئيساًعباس": األهرام" .11
ة فتح النقاب عن ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس  كشفت مصدر مطلع في حرك : الهول أشرف أبو

مازال متمسكا بتعيين الدكتور سالم فياض رئيسا لحكومة الكفاءات المتفق علي تشكيلها ضمن أتفاق 
  . المصالحة الذي وقعت عليه فتح وحماس في الرابع من مايو الماضي بالقاهرة

لغت كال من مصر وتركيا وحركة فتح وقال المصدر لمندوب األهرام إن حركة حماس كانت قد أب
موافقتها علي تعيين الدكتور محمد مصطفي رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني رئاسة حكومة الكفاءات 

مازن رفض ذلك مؤكدا تمسكه بالدكتور سالم فياض والذي ترفض قيادة حماس  الفلسطينية ولكن أبو
أن حماس أعربت عن دهشتها من رفض وأوضح المصدر . مجرد طرح اسمه بين المرشحين للمنصب

أبومازن للدكتور محمد مصطفي رغم أن حركة فتح هي التي طرحت اسمه بين المرشحين لرئاسة 
  . الحكومة خالل االجتماع األول الذي عقد لهذا الغرض أواخر الشهر الماضي بالقاهرة

  30/6/2011األهرام، القاهرة، 
  

  مسدود  طريق إلى المصالحة لم تصل :مقبولأمين  .12
 تفهم مطلب فتح باختيار رئيس وزراء إلى دعا أمين مقبول عضو وفد فتح للحوار مع حماس :رام اهللا

 يساعدونا وان يتفهموا أن في حركة حماس األخوةعلى " "القدس العربي" مقبول لـ وأضاف.مقبول دوليا
 وبالتالي فهم األسبابن هذه  يفهموأنهمواعتقد .  وعربيا ودولياإقليميالماذا نحن نبحث عن مرشح مقبول 

 يجري تفهم هذه أنآمل '، مضيفا "أخرى تتذرع بعض الدول لفرض الحصار علينا مرة أنال يقبلون 
  ."المسألة عن قريب

ال يوجد " وصلت االتصاالت بين الحركتين بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة قال أينوبشأن 
 األحمد وجوده وعزام أن إلى، مشيرا 'صالحة حتى هذه اللحظةشيء جديد يمكن الحديث عنه بشأن الم

 الفلسطينية ال يعني عقد لقاءات مع مسؤولين في األراضيرئيس وفد فتح للحوار مع حماس خارج 
  .حماس
 طريق مسدود، إلىالمصالحة لم تصل " طريق مسدود قال إلى ما وصلت المصالحة الفلسطينية إذاوبشأن 

 موجودة عند الطرفين بقوة، وان تأخر االتفاق على مرشح لرئاسة أنهاالحة اعتقد  المصإتمام إرادةالن 
  ." المصالحة انتهتأنالحكومة، وهذا ال يعني 

  30/6/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حماس تدعو لوقف نهج االعتقال السياسي بالضفة .13
من قياداتها ونشطائها استنكرت حركة حماس األحكام السياسية الجائرة الصادرة بحق أربعة : غزة

بالخليل، أحدهم يقبع بسجون االحتالل الصهيوني، مؤكـدة أن االستمرار في نهج االعتقال السياسي 
  .ينافي روح المصالحة الوطنية
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جاء ذلك تعقيبا على قيام المحكمة العسكرية التابعة للسلطة بالضفة الغربية، بإصدار أحكام بالسجن لسنة 
أنس رصرص، زين الدين شبانة، : (ادات حركة حماس ونشطائها بالخليل، وهمونصف على أربعة من قي

  ).بالل المحتسب، ونبيل النتشة
إلى إلغاء تلك األحكام السياسية الجائرة بحق " فتح"حركة رئيس السلطة محمود عباس، وحركة الودعت 

  . الوطنيةكوادر الحركة، وإنهاء ملف االعتقال السياسي، لتعزيز روح المصالحة والوحدة
  29/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تبادل األسرىحماس تهدد بوقف تعاونها مع الوسيط األلماني بشأن  .14

أكد سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس رفض الحركة لالستمرار في : د ب أ
 للوسيط إشارةوفي . "لإسرائي"التعاون مع الوسيط األلماني بشأن صفقة تبادل األسرى بين الحركة و

سنوقف التعاون مع .. لم يتوسط بشكل نزيه"، أمس، )د ب أ(األلماني قال أبو زهري في مقابلة مع 
  ."الوسيط األلماني

ورد االتهامات الموجهة . وحسب أبو زهري فلم تعد هناك محادثات بشأن هذه الصفقة منذ عدة أشهر
كنا توصلنا بمساعدة الوسيط األلماني " :أن الصفقة وقاللحركته بأنها المسؤولة عن توقف المفاوضات بش

، فوجئنا عندما أعلن نتنياهو إلغاء هذا التفاهم المشترك، ولألسف "إسرائيل"لتفاهم مشترك بهذا الشأن مع 
  ."تبنى الوسيط األلماني موقف نتنياهو فيما بعد، لقد عدل عما تم التفاهم عليه

  30/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

   لالحتالل  رضوخاًوتعّده تستنكر اعتقال الشيخ رائد صالح حماس .15
أعربت حركة حماس عن استنكارها بشدة لقيام الشرطة البريطانية بتوقيف واعتقال الشيخ : دمشق - غزة

فعل ال "، ووصفت ذلك بأنه "يوم فلسطين"رائد صالح أثناء زيارته العاصمة لندن، للمشاركة في فعاليات 
  .، واعتبرته رضوخًا واستجابةً لضغوط االحتالل الصهيوني"يأخالقي وال قانون

إننا إذ نستهجن إذعان الحكومة البريطانية لهذه الضغوط، ندعوها إلى اإلفراج : "وأضافت في بيانٍ
الفوري عن الشيخ رائد صالح، ليكمل زيارته للدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما ندعو المنظمات 

  ".طانيا وخارجها إلى الضغط على الحكومة البريطانية لإلفراج الفوري عنهالحقوقية واإلنسانية في بري
حركة في تصريحات نشرها على صفحته بموقع لقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لمن جهته 

تم بتنفيذ بريطاني بالوكالة وهو يؤكد إذعان بريطانيا لضغوط " إسرائيلي"نرى أن اعتقاله قرار ": "تويتر"
  ".لصهيونياللوبي ا

  29/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  اعتقال رائد صالح استجابة لطلب من حكومة االحتالل": الجهاد" .16
أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، بشدة قيام السلطات البريطانية باعتقال الشيخ رائد صالح 

يانٍ لها، إن اعتقال الشيخ رائد وقالت في ب .48رئيس الحركة اإلسالمية داخل فلسطين المحتلة عام 
صالح جاء استجابة لطلب وضغط مباشر من حكومة االحتالل ليكشف عن تواطؤ بريطانيا الواضح مع 
االحتالل في استهداف الرموز والقيادات الفلسطينية، سعيا إلسكات صوت الحقيقة والتعتيم على الجرائم 

نا ومقدساتنا وخاصة في مدينة القدس من قبل واالعتداءات الخطيرة التي ترتكب بحق شعبنا وأرض
  .االحتالل

  29/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  سلبية جداً للواليات المتحدةيعطي " الشيوخ األمريكي"قرار : شعث .17
 نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات الخارجية فيها، بشدة .ددان : رام اهللا

 األمم إلى الطلب من الرئيس باراك اوباما العمل ضد التوجه الفلسطيني األميركيخ قرار مجلس الشيو
  . عن السلطة في حال استمر الفلسطينيون في مسعاهم هذااألميركيةالمتحدة ودراسة قطع المساعدات 

داً  صورة سلبية جإالوقال شعث، هذا القرار سيئ للغاية وهو مرفوض تماماً وال يعطي الواليات المتحدة 
 احترام كوسيط ويضعها في صف واحد مع أيفي الوطن العربي ككل وهو يحرم الواليات المتحدة من 

  ". وتخالف القانون الدوليأرضنا التي تحتل بلدنا وتقيم المستوطنات على اإلسرائيليةالحكومة 
  30/6/2011األيام، رام اهللا، 

  
   في غزة"اديةالسلفية الجه"تنظيم جديد ينضم إلى : "طالبان فلسطين" .18

إحدى مجموعات السلفية الجهادية المستجدة إلى قائمة " طالبان فلسطين"انضم تنظيم : حامد جاد -غزة 
التنظيمات العسكرية المؤيدة لفكر تنظيم القاعدة، حسبما أعلن مؤسس التنظيم وأميره أبو أسامة في شريط 

عتقاله على يد أمن الحكومة المقالة التي ليجري ا" 24فرانس "مسجل مدته دقيقة قامت ببثه أخيرا قناة 
اهللا وحققت معه حول تقريره وما يعرفه عن هذه الجماعة  استدعت مراسل القناة الصحافي سالمة عطا

  .السلفية
  30/6/2011الغد، عمان، 

  
   هي المسؤولة عن تكرار توافد األساطيل نحو غزة"لإسرائي"سياسة : موفاز .19

ن التابعة للكنيست شاؤول موفاز إصبع االتهام بالمسؤولية عن تكرار وجه رئيس لجنة الخارجية واألم
إعداد األساطيل إلى الحكومة اإلسرائيلية؛ حيث قال خالل مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي صباح 

إن المشكلة هي أن المنظومة السياسية واقفة مكانها، وال تفعل أي شيء، فمنذ األسطول األخير لم : "اليوم
ليس من الممكن الجلوس وانتظار األمواج وهي ...  الحكومة اإلسرائيلية إنجازاً سياسياً واحداً تُحقق

  ".سبتمبر القادم وصاعداً/ تصدمنا، وبهذه الطريقة ستستمر األساطيل حتى أيلول
 وحسب كالم موفاز، فإن الصعوبة األساسية الماثلة أمام الجنود هي التعامل مع النشطاء على متن السفن،

ربما يكون الجيش اإلسرائيلي قد استخلص العبر، لكن هدف األشخاص ذاتهم هو إيجاد فتنة : "حيث قال
... وكراهية إلسرائيل مهما كان الثمن، وهكذا يكون الفارق بين اعتراضهم أو اإلضرار بهم دقيق جداً 

يهم تجاههم، فال يلوموا يجب أن يكون واضحاً للنشطاء بأنه في حال حاولوا اإلضرار بجنودنا ورفعوا أيد
  ".إال أنفسهم

يدور الحديث عن دفاع : "وأوضح موفاز بأن إلسرائيل الحق الكامل باعتراض تلك األساطيل، حيث قال
  ".عن النفس، ونحن ملزمون بالعمل بشكل حاد ورادع

  29/6/2011، 1818رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، 
  

  2أسطول الحرية ية تؤجج حملة إعالمية هستيرية ضد  األمنالمؤسسة: وزراء إسرائيليون .20
احتج عدد من الوزراء األعضاء في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر  :الناصرة ـ زهير أندراوس

للشؤون السياسية واألمنية أمس على عدم تزويده بالمعلومات االستخباراتية التي جرى تعميمها على 
ة، والتي أفادت بأن الناشطين الذين سيشتركون في قافلة السفن التي من وسائل اإلعالم الليلة قبل الماضي

المتوقع أن تتجه إلى قطاع غزة في غضون األيام القليلة المقبلة، ينوون التعرض لجنود الجيش 
اإلسرائيلي الذين سيسيطرون على السفن في عرض البحر، وذلك بهدف قتل عدد منهم، كما أنهم ينوون 

واتهم جزء من هؤالء الوزراء كبار . ذا الغرض مواد كيماوية ستكون في حيازتهمأن يستعملوا له
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المسؤولين في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بتأجيج حملة إعالمية هستيرية ضد قافلة السفن هذه بهدف 
  .تحويلها إلى قافلة عنيفة

تماع المجلس الوزاري المصغر إن المعلومات التي تلقيناها في اج: 'معاريف'وقال أحد الوزراء لصحيفة 
أفادت بأن المشتركين في قافلة السفن ال ينوون اللجوء إلى أي أعمال عنف، لكن المعلومات التي جرى 

  .تزويد وسائل اإلعالم بها تناقض تلك التي حصلنا عليها كلياً
  30/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   المؤسسات التعليميةن دخول  مشروع يمنع رائد صالح ملطرحيخطط " إسرائيل بيتنا" .21

العنصري الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، » إسرائيل بيتنا«يخطط حزب : علـي الصالح
ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه النائب . إلى طرح ما سماه مشروع قرار رائد صالح، على الكنيست

هابية، من دخول المؤسسات التعليمية التي أليكس ميللر، إلى منع أي شخص مدان بمساعدة منظمات إر
  . شهرا18تمولها الحكومة، وأن خرق القانون ينطوي على عقوبة بالسجن 

إذا كانت الحكومة البريطانية قد منعت هذا الرجل من دخول أراضيها «وقال ميللر معلقا على اقتراحه 
ية للتحريض على العنف والعنصرية، بسبب آرائه المتطرفة وخوفا من استخدام المنابر العامة واألكاديم

  .»فإنه لن يكون هناك سبب يجعل الحكومة اإلسرائيلية تعطي هذه المتعة لصالح وأمثاله
. رحبت أوساط اليمين اإلسرائيلي باعتقال الشيخ صالح، معتبرة إياه إنجازا للجالية اليهودية في بريطانياو

ية من الجالية تقدمت بشكوى ضد صالح بدعوى أنه وكشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن مجموعة يمين
وقالت إن صالح . »ال سامي ويحرض على اليهود كونهم يهودا، وهو أمر مخالف للقانون البريطاني«

دخل إلى بريطانيا نتيجة لخطأ ارتكبه الشرطي الذي يعمل في مراقبة جوازات السفر في مطار لندن، 
» شخصية غير مرغوب فيها«ن وزيرة الداخلية يعتبر صالح حيث إنه لم ينتبه إلى وجود أمر رسمي م

  .ويحظر دخوله إلى بريطانيا
  30/6/2011، الشرق األوسط، لندن 

  
   ال يملك القدرة على مواجهة إنتفاضة ثالثة اإلسرائيليالجيش : هآرتس .22

تفاضة العبرية أن الجيش اإلسرائيلي ال يملك القدرة على مواجهة إن" هآرتس"ذكرت صحيفة : القدس
وخصوصاً , فلسطيني نحو نقطة تفتيش إسرائيلية" 4000"أو تظاهرات فلسطينية يخرج فيها نحو , ثالثة

ونقلت الصحيفة عن ضابط عسكري كبير في , إذا كانت الشرطة الفلسطينية غير قادرة على منعهم
لدموع والرصاص ال يمكن لهذا العدد الكبير من الناس وقفه من خالل الغاز المسيل ل:" الجيش قوله 

  ".المطاطي
إذا أردنا أن نواجه احتجاجات :" وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يخدم في األراضي الفلسطينية 

  ".مماثلة لتلك الموجودة في مصر أو تونس، فلن نكون قادرين على فعل أي شيء 
بينما , د المستوى السياسيولفت المسؤول إلى أن القرار النهائي في التعامل مع المتظاهرين سيكون في ي

ألن , من الواضح تماماً أنه إذا كان هناك تقدم في محادثات السالم فلن يحصل شيء:" قال مسؤول أخر 
  ".الشرطة الفلسطينية التي نتعامل معها بشكل وثيق ستمنع أي تظاهرات 

  29/6/2011، وكالة قدس نت
  

  از لغير اليهود وانتحار استفز"قبر يوسف "زيارة: شتايمناهرون لييب  حاخامال .23
، الدخول إلى قبر يوسف 'حاخامات االشكناز'اعتبر الحاخام اهرون لييب شتايمن، وهو من قادة : تل أبيب

  .في نابلس استفزاز لغير اليهود وانتحار
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، من زيارة قبر 'االشكنازية'وكان الحاخام قد أصدر فتوى تمنع إتباعه وهم من أكبر الطائف الدينية 
  .األحد المقبل، حيث سيدخل المئات اليهود، إلى قبر يوسفيوسف يوم 

إن الدخول إلى قبر يوسف هو بمثابة انتحار واستفزاز ومن يدخل إلى نابلس فهو المسؤول عن 'وقال 
حياته وإذا حدث له شيء فإن المسؤولية تقع على رأسه فقط ويعتبر كمن انتحر، آمرا أتباعه بعدم الذهاب 

  .'إلى القبر
  29/6/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا

  
   البريطانية على منع الشيخ صالح من العودة إلى فلسطينالسلطاتنائب إسرائيلي يحرض  .24

) البرلمان"  (الكنيست"اإلخبارية إلى أن عضو / إسرائيل ناشونال نيوز/أشارت شبكة : الناصرة
متطرف، ميخائيل بن اري، بعث اليوم األربعاء برسالة اليميني ال" االتحاد الوطني"اإلسرائيلي من حزب 

إلى الحكومة البريطانية عبر سفيرها في تل أبيب، طالبها فيها بعدم السماح للشيخ رائد صالح بالعودة 
  .، والعمل على إبقائه في بريطانيا48إلى فلسطين 

ن بعد إعالن لندن عن عزمها ُيشار إلى أن ميخائيل بن آري انتقد العام الماضي المسؤولين البريطانيي
طرد دبلوماسي إسرائيلي يعتقد بتورطه في فضيحة الجوازات المزورة المستخدمة في اغتيال القيادي في 

كالب "محمود المبحوح، حيث وصف بن آري البريطانيين حينها بأنهم " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 
  ".غير أوفياء إلسرائيل

  29/6/2011قدس برس، 
  

   قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتقاله وترحيلهصالح يتحدى قانونياًرائد  الشيخ .25
الشيخ رائد ، أن  علي الصالح،لندننقالً عن مراسلها في  30/6/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

، رفض قرار وزيرة 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في 
ريطانية تريسا ماي، بترحيله عن األراضي البريطانية بعد اعتقاله فجر أمس، بناء على قرار الداخلية الب

تصرفات غير "من الوزيرة، قائم على أساس أنه ممنوع من دخول األراضي البريطانية إلقدامه على 
  .، وفق ما قاله مصدر في وزارة الخارجية البريطاني للشرق األوسط أمس"مقبولة

وزيرة الداخلية تريسا ماي "رة الداخلية الذي تلقت الشرق األوسط نسخة عنه، فقد ذكر أن وأما بيان وزا
قالت إننا ال نعلق في العادة على حاالت فردية، ولكن في هذه الحالة، أعتقد أنه من األهمية بمكان أن 

فإنه تمكن من يمكنني أن أؤكد أنه ممنوع من الدخول، وعلى الرغم من ذلك "وأضاف البيان . "أفعل ذلك
. "دخول األراضي البريطانية وهو اآلن محتجز وتجري سلطات الحدود اإلجراءات الالزمة إلبعاده

ورفض مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، . " افتتح في كيفية دخولهتحقيقاً"وأوضحت الوزيرة أن 
خاذ قرار منع الشيخ صالح ، تحديد األسباب التي دعت وزارة الداخلية إلى اتاألوسطاتصلت به الشرق 

من الدخول إلى األراضي البريطانية، وإن كان لهذا القرار أي عالقة بضغوط اللوبي اليهودي الصهيوني 
  . بالقول إن مثل هذا القرار ليس األول من نوعهفي المملكة المتحدة، مكتفياً

  .ب لندنواعتقل الشيخ صالح فجر أمس، وهو محتجز في مركز شرطة بادينغتون غرين غر
 48أراضي  دعت القيادات الجماهيرية العربية في حيث ،وأثار اعتقال الشيخ صالح ردود فعل متفاوتة

  .وأنصار فلسطين في المملكة المتحدة إلى مظاهرات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب، وفي لندن
مع وزير الدولة البريطانية لشؤون   سلفاً أحمد الطيبي وحنا سويد لقاء مقرراًان في الكنيستواستغل النائب

الشرق األوسط، ألستر بيرت، بحضور السفير البريطاني في تل أبيب، ماثيو غولد، ليعبرا عن 
  .استنكارهما
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إن االعتقال هو قرار من وزارة الداخلية التي منعت في الماضي دخول ": ورد الوزير البريطاني قائالً
 إلى حكومتي وكذلك ن الكريم، ولكنني سأنقل طلبكما فوراًالراهب تيري جونس الذي هدد بحرق القرا
  ."سأفحص الموضوع فور عودتي إلى بريطانيا

المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا  أن 29/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
ز الترحيل ن ترحيل الشيخ صالح إلى مركأزاهر بيراوي ذكر في تصريحات خاصة للمركز الفلسطيني 

هو إجراء عادي عند صدور هكذا قرار، ولكن تم االستئناف على القرار لدى المحكمة العليا وبمجرد 
 من المنتدى الفلسطيني وكشف بيراوي أن وفداً .االستئناف يتم تأجيل الترحيل خارج البالد لمدة أسبوع

كان احتجازه لالطمئنان عليه، وممثلين عن الجالية الفلسطينية في بريطانيا زاروا الشيخ صالح في م
، "يحمل المؤسسة اإلسرائيلية المسؤولية عن توقيفه في بريطانيا"حيث حملهم عدة رسائل، أولها بأنه 

 ولن يقبل أن يلطخ اسمه، أنه لن يرضخ لقرار اإلبعاد والترحيل طواعية، فهو لم يرتكب جرماً"وثانيها 
وآخر  ".القانونية، حتى لو اضطر للبقاء في السجنوبأنه سيذهب حتى آخر المشوار في اإلجراءات 

  ".أنه صاحب حق وليس في موقف الدفاع واالتهام، بل هو في موقع الهجوم وهو من يتهم: "الرسائل
 ، أن درويشإبراهيم ،لندننقالً عن مراسلها في والقدس  من 30/6/2011القدس العربي، لندن، وذكرت 
 تصريحات معادية للسامية إطالقه صالح اعتقل بسبب ن الشيخ رائداإلسرائيلية قالت أ العامة اإلذاعة

 في قرار  الشيخ ينوي الطعن قضائياًأن احد محامي صالح، فاروق بجوة، صرح أنغير  .بشكل علني
 بان اسمه على الئحة الممنوعين من دخول اإلطالق على إخطارهلم يتم "وقال المحامي في لندن . ترحيله

  ."الجميع كان يعلم انه قادم.. حد"لم يختبئ من "وتابع المحامي  ."المملكة المتحدة
 إسرائيلي الشيخ صالح دخل بريطانيا بجواز سفر أن الحقوقي في بيان له األوسط مرصد الشرق أكدكما 

  . توقيفه في المطارأوولم يتم استجوابه 
 أنوزعمت . "سامي خبيث ال" بأنه وصفت فيها الشيخ "ديلي ميل"وفي حملة شرسة قادتها صحيفة اليمين 

ووصفت .  البريطانية على الرغم من انه محظور من قبل وزيرة الداخلية تريزا مياألراضيالشيخ دخل 
 رجال الهجرة، وبشأن ذلك قال أعين ونجح في تجنب "تملص" حيث قالت انه "تسلل" بأنهدخول الشيخ 

 للمحكمة أوراقاً الشيخ صالح قدم أن ، ويذكر"ديلي ميل"محامو الشيخ صالح انه سيقاضي صحيفة الـ
 التهامه أيضاً اليهودية "الجويش كرونيكل" البريطانية و"ديلي تليغراف"في بريطانية لمقاضاة صحيفة 

  .بمعاداة السامية
البيان علمت ، أن جريدة  جمال شاهين،لندننقالً عن مراسلها في  30/6/2011، البيان، دبيوجاء في 

الليبراليين " و"المحافظين" بحزبي "إسرائيل" البريطاني من جمعية أصدقاء أن بعض أعضاء البرلمان
 شريكي الحكم، تدخال لدى وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي من أجل إلقاء القبض على "األحرار

  ."معاداة السامية وخرق قوانين الهجرة في بريطانيا" بتهمة "بطريقة مهينة"الشيخ صالح 
الشبكة األوروبية ، أن وكاالت، والبرهوم جرايسي نقالً عن مراسلها 30/6/2011ّمان، الغد، عوأوردت 

  . صالحللدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين دانت بشدة قيام السلطات البريطانية باعتقال الشيخ رائد
  

   الدولي المعرض للخطرالتراثالقدس على قائمة  .26
نة التراث العالمي التابعة لليونسكو في اجتماعاتها الحالية وافقت لج  : كتب محمد عبد المعطي ورنا جوهر

 بباريس علي قرار بإبقاء مدينة القدس المحتلة وأسوارها علي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر
   لقرارات "إسرائيل" لعدم امتثال أسفها اللجنة عن وأعربتواالستمرار في تطبيق آلية الرقابة علي الموقع 

  
 وعلي جانبي ، في القدس القديمةاألثري إلي استمرارها في أعمال التنقيب باإلضافةنسكو منظمة اليو
  .أسوارها
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  30/6/2011األهرام، القاهرة، 
  

  اإلسالمي وتطويره  بحماية الوقفيوصيمؤتمر بيت المقدس  .27
الوقف "ن ، تحت عنوا األربعاء فعاليات مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي األول، مساء يوماختتمت :رام اهللا

 مجموعة توصيات تدعو إلى حماية الوقف بإصدار" الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية.. اإلسالمي
   . قوانين تكفل الحفاظ عليهوإصداروتطويره والنهوض به 

 توعية المسلمين، وال سيما إلىودعا المؤتمر في التوصيات التي ذكرت في الجلسة الختامية للمؤتمر 
حاب رؤوس األموال، وتشجيعهم على وقف جزء من أمالكهم، وبخاصة ما كان له عائد المستثمرين وأص

مادي يمكن استغالله لغايات التنمية االجتماعية، وبناء مؤسسات عصرية لصالح الطبقات المحتاجة في 
 دعوة الباحثين واالقتصاديين والفقهاء إلى بذل المزيد من الجهد في البحث إلىالمجتمع باإلضافة 

 تعديل نظام المحاكم بما إلىكما نصت التوصيات  .لتحقيق في مسائل الوقف وسبل تطويره واستثمارهوا
يسمح بتشكيل محاكم خاصة بالوقف للعمل على وقف االعتداءات الفردية والعامة على األمالك الوقفية 

 أن التعدي عليها يعتبر وحمايتها وحل اإلشكاالت القائمة، والمتعلقة باإليجارات والعقود القديمة باعتبار
  .من الفساد والكسب غير المشروع

كما أكدت التوصيات على ضرورة حصر الممتلكات والعقارات الوقفية في بيت المقدس وتوثيقها 
والحيلولة دون تسربها، ورصد األموال الكافية لحمايتها وترميمها واستثمارها والتحذير من العبث في 

ن تكون الفتوى فيه موحدة صادرة من أامة وأوقاف فلسطين خاصة، والفتاوى المتعلقة باألوقاف ع
 أوقاف تشكيل مجلس إعادةالجهات الرسمية، وان تراعي خصوصية وظروف األرض المقدسة من خالل 

  ).كافة محافظات الوطن( وتوحيد التشريعات الخاصة بالوقف في الضفة الغربية وقطاع غزة 
دول العربية واإلسالمية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون وشددت التوصيات على أهمية دعوة ال

  .األوقاف إلى تحمل مسؤولياتها حيال األوقاف في فلسطين عامة وفي القدس خاصة، وحمايتها
وبخصوص إدارة األوقاف وتطويرها تم أإلقرار بضرورة إجراء مسح شامل لألوقاف اإلسالمية 

ة متخصصة وتسجيلها لدى دائرتي الطابو والمساحة، ودراسة والمسيحية في فلسطين من خالل لجنة مهني
إمكانية استثمارها من خالل الشراكة مع أصحاب العالقة في المجال االستثماري من خالل إيجاد آليات 
مناسبة لمراقبة الطرق التي تصرف بها العوائد الوقفية، وضمان توزيعها في وجوهها المشروعة، بما 

مع، على أن يخضع نُظَّاُر الوقف والقائمون عليه للمتابعة والمحاسبة الدقيقة ضماناً يعود بالنفع على المجت
  .لتحسين العمل وتطويره

 بنك أوقاف له نظام خاص مهمته تنمية أموال األوقاف بالطرق الشرعية والقانونية إنشاءكما تم اقتراح 
ا لتشكل رافد واردات ثابتة  صندوق أوقاف يعنى ببناء مساكن على أرض الوقف يتم تأجيرهوإنشاء

  .اإلسكانلألوقاف من ناحية وحالً لمشكلة 
  29/6/2011، قدس نت لألنباءوكالة 

  
  قبة الصخرةمسجد  لجديدسجاد  .28

أعلن مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، أمس، أن إدارة ): .ب.ف.أ( الخليج، - القدس المحتلة
في قبة الصخرة والمسجد األقصى، برعاية أردنية تقدر األوقاف بدأت بحملة كبيرة لفرش سجاد جديد 

اهللا   إن العاهل األردني عبد"فرانس برس"وقال الشيخ عزام الخطيب لوكالة .  ألف دوالر600بنحو 
بدأنا "وأضاف الخطيب . "تبرع لتمويل حملة لفرش سجاد داخل قبة الصخرة والمسجد األقصى"الثاني 

 يوماً، وتقدر مساحة السجاد 15غرق عملية فرش أو مد السجاد مدة أمس بتغيير السجاد، وستست) أول(
  .وأكد أن السجاد صنع في تركيا. " متر مربع من السجاد الفاخر جدا5000ً
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  30/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

   جنوب نابلس دونما189ً يصادراالحتالل  .29
وب نابلس، باالستيالء على  أهالي قرية قريوت جن29/6نابلس أبلغت سلطات االحتالل يوم األربعاء 

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس  . من أراضيهم الزراعية دونما189ً
وأشار إلى  ".دولة"إن سلطات االحتالل حظرت على المواطنين دخول تلك األراضي واعتبرتها أمالك 

 هذه األراضي أن يقدم اعتراضه لدى بإمكان من ُيثبت حقه في"أنه جاء في بالغ سلطات االحتالل 
  ". يوما45محكمة سالم خالل 

  29/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  48في مناطق " أبناء البلد" حركة قائدتمديد اعتقال  .30
قررت محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة أمس األربعاء، تمديد اعتقال :  برهوم جرايسي-الناصرة 

أبناء البلد محمد أسعد كناعنة، إلى حين انتهاء اإلجراءات القضائية بمعنى السكرتير العام لحركة 
محاكمته، بعد تقديم الئحة اتهام، تتركز في الدعوة للتظاهر قبالة الحدود اللبنانية، وعند شريط وقف 
إطالق النار في هضبة الجوالن السورية المحتلة، في ذكرى النكبة وعدوان حزيران، لمالقاة الالجئين 

  .المتدفقين على المنطقتين
  30/6/2011الغد، عّمان، 

  
   حالة الطوارئيعلن األسيرنادي  .31

 قرر مجلس إدارة نادي األسير تشكيل خلية أزمة وإعالن الطوارئ في كافة مؤسسات وفروع :رام اهللا
ود النادي، وذلك لمواجهة اإلجراءات والسياسات التي أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية للنيل من صم

وعزيمة الحركة األسيرة في السجون، وانجازاتها وحقوقها المشروعة المكفولة في القوانين واألعراف 
سجون عن الوعبر المجلس خالل جلسته الطارئة التي بحثت آخر التطورات والمستجدات في  .الدولية

 للتضامن مع الحركة االستعداد الكامل للتعاون مع كافة المؤسسات األهلية والرسمية والقوى و الفصائل
  .السيرة لمواجهة اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية، والوقوف أمام مسؤولياته تجاه قضية األسرى

  30/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  نائل البرغوثي   المبرح على عميد األسرىبالضرباالحتالل يعتدي  .32
لخاصة التابعة لمصلحة السجون اإلسرائيلية ن الوحدات اأ أكدت وزارة األسرى والمحررين بغزة ب:غزة

 خالل وجوده في العزل بسجن البرغوثياعتدت بالضرب المبرح على عميد األسرى الفلسطينيين نائل 
وأوضح رياض األشقر مدير اإلعالم  بالوزارة بان قوة خاصة  . رفض التفتيش العاريأنرامون، بعد 

 منذ يومين، وفرضت عليه التفتيش العاري فوافق على اقتحمت الزنزانة التي يعزل بها عميد األسرى
 يخلع أن يديه، ثم طلبوا منه في قاموا بتفتيشه، وضعوا القيود أن يتم ذلك داخل الحمام، وبعد أنشرط 

قميصه، فلم يستطع نظراً الن يديه مقيدات فقاموا باالعتداء عليه بالضرب بالعصي واألقدام، فبدء األسير 
 وسانده األسير هالل جرادات من الزنزانة المجاورة ، فما كان من الوحدات الخاصة بالصراخ والتكبير،

  . زنزانة واحدة وبدأت باالعتداء عليهم بالضرب المبرحفين جمعت األسيرين أ أال
  29/6/2011، قدس نت لألنباء وكالة

  



  

  

 
 

  

            16 ص                                    2191:         العدد       30/6/2011 الخميس :التاريخ

  األسرى في رام اهللا تضرب عن الطعام تضامنا مع الشبابمجموعة من  .33
 مع رب أمس، مجموعة من الشباب عن الطعام أمام مقر األمم المتحدة برام اهللا، تضامناً اض:رام اهللا

األسرى الفلسطينيين بعد أن شهدت األسابيع األخيرة هجمة إعالمية من كيان سلطات االحتالل على 
وقد احتشد الشباب المضربون عن الطعام أمام مقر الصليب األحمر يحملون  .األسرى في السجون

، وأشاروا "اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة منحازة وغير محايدة وغير مستقلة": ات كتب عليهاالفت
 أجندات منظمة إلى أعادة قضية أسرى الحرية إلى يأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إضرابهم أن إلى

  .التحرير بعد أن غابت لعشرات السنين
  30/6/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  إسرائيلية متطورة لكشف الهواتف الجوالة في السجونأجهزة  .34

أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونفيتش عن شن حرب على المكالمات الهاتفية : لندن
التي يجريها أسرى حركة حماس من داخل السجون اإلسرائيلية، حيث تم تركيب أجهزة متطورة من قبل 

وبحسب القناة العاشرة للتلفزيون  . االتصال التي تم تهريبها لألسرىمصلحة السجون للعثور على أجهزة
اإلسرائيلي فقد جاءت تصريحات أهرونفيتش أمس في معرض رده على تساؤالت أعضاء كنيست، عن 
الخطوات التي سيتم تنفيذها بحق األسرى الفلسطينيين عقب تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

وأضاف أهرونفيتش أنه جرى تهريب أجهزة اتصال إلى  . داخل السجون"حتفاالتاال"بإنهاء ما سماه بـ
السجون خالل الفترة الماضية، من ضمنها أجهزة هواتف جوالة وأجهزة اتصال ال سلكي، تساعد 

وأوضح أن مصلحة السجون اإلسرائيلية  .األسرى باالتصال فيما بينهم في األقسام المختلفة داخل السجن
  .تفتيش واسعة للعثور على هذه األجهزة، مستخدمة أجهزة متطورة تكشف عن االتصاالتستجري حملة 

  30/6/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "أسطول الحرية"الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق تدعو األمم المتحدة لحماية  .35
بنان األمم المتحدة بتوفير في ل"  لنصرة فلسطين والعراقاألهليةالحملة " طالبت لجنة المتابعة في :بيروت

جاء ذلك خالل اجتماع لجنة المتابعة  ".2أسطول الحرية "الحماية للمتضامنين الدوليين على متن سفن 
 الحرية، المتوجهون من عدة أسطول، حيث حيا المجتمعون رواد 28/6 الثالثاء يومالدولي في بيروت، 

 ومنع تكرار اإلنسانيةمتحدة إلى حماية رحلتهم  الاألممعواصم عربية لكسر الحصار على غزة، ودعوا 
مجزرة أسطول الحرية األول، كما دعوا إلى تحركات واسعة تواكب تحرك األسطول لتحذير 

  . اإلسرائيليين من مغبة منعه من انجاز مهمته
  29/6/2011قدس برس، 

  
   واألدوية"الصحة" األونروا يشمل تعيين بدالء خدماتتقليص : األردن .36

 تتعمد تقليص الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين وذلك بحجة أن األونروا إدارة أنت واضحاً  با:عمان
، ما اعتبره مختصون توجها إللغاء وتخلي األونروابعض الدول المانحة ال تفي بالتزاماتها السنوية تجاه 

  .أرضهموكالة عن مهمتها التي أنشئت من أجلها وهي خدمة الالجئين لحين عودتهم إلى ال
 ساندرا ميتشيل المتعلق بوقف تعيين البدالء األردن في األونرواومما يدلل على ذلك قرار مديرة عمليات 

  " الدستور"وأكدت مصادر مطلعة لـ .من الكادر الصحي في المراكز الصحية التابعة للوكالة في المملكة
  
وفرها للمراكز الصحية التابعة لها في  التي تاألدوية تعتزم تقليص أنواع األونروا إدارة الصحة في أن

  . من بداية العام المقبل اعتباراًاألردن
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  30/6/2011الدستور، عمان، 
  

   ضد األونروافلسطينياحتجاج : لبنان .37
، سلسلة إضرابات 26/6 شهدت مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان يوم األربعاء: بيروت

خدماتها، وللمطالبة بمزيد من المساعدات الدولية من أجل  على تقليص األونروا لواعتصامات احتجاجاً
واحتشد الالجئون أمام مكاتب األونروا في مخيمات  .وضع حد لحالة الفقر والحرمان التي يتعرضون لها

برج الشمالي، والرشيدية، والبص، وعين الحلوة، والبداوي، ورفعوا الفتات تدعوا األونروا إلى تقديم 
ين الفلسطينيين، وطالبوا بتحسين الدعم الدولي بما يرفع الظلم والحرمان عن كافة الخدمات لالجئ

وسلّم المعتصمون  .المخيمات الفلسطينية ويضع حدا للمعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها الالجئون
مذكرة باسم اللجان الشعبية لمدراء مكاتب األونروا داخل المخيمات لرفعها إلى المدير العام، تطالب 

  .ألونروا بتقديم كافة خدماتها لالجئين على كافة الصعد التربوية والصحية واالجتماعيةا
  29/6/2011 ،الرسالة نت

  
   محاصيل وفيرة من أراضي المستوطنات السابقةيحصدونالفلسطينيون في غزة  .38

ت مئا: " أعده مراسلها في غزة إيثان برونر، جاء فيه نشرت صحيفة هيرالد تريبيون تقريراً:غزة
وتجري أنابيب الري . الدونمات من البطيخ، وبيارات البرتقال وكروم العنب تمتد في صفوف حتى األفق

واألفوكادو . بدأت أشجار التفاح تزهر في مكان قريب. فوق الرمال، لتخرج قطرات من الماء بهدوء
  .والمانغا في طريقها للنضج

والتي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات  ومصر منذ أربع سنوات، "إسرائيل"غزة، التي تحاصرها 
خالل العامين  و.الغذائية، توسع مزرعة كبيرة تديرها الحكومة وتهدف لتحصيل اكتفاء جزئي على الغذاء

الماضيين بينما كانت غزة تتصارع مع عزلتها وتدهورها االقتصادي، ولدت المناطق الزراعية في 
 من أراضي الشريط %30، وهي تشكل "المحررات"تها بـوأعيدت تسمي .المستوطنات السابقة من جديد

ئة شخص، اوتوفر المزارع الموجودة على جزء منها، والتي تتوسع كل عام، وظائف لخمسم. الساحلي
  .إضافة إلى الفاكهة والخضار لقطاعات كبيرة من سكان غزة

 البصل والبطيخ في متاجر الغذاء واألكشاك في السوق عبر غزة اليوم، يأتي معظم المحاصيل من
 ألف طن من 23 طن من العنب و100في الشهر الماضي فقط، تم إنتاج . والعنب من تلك المزارع

السابقة، والتي سميت " غديد"وقال مدير المشروع عبد القادر األسطل، في مكتبه بموقع مستوطنة . البطيخ
وبدال من ". لتحقيق األمن الغذائينحن نحرر أنفسنا من إسرائيل اقتصاديا ونحن في طريقنا ": "اليرموك"

  .القهوة المنكهة التي تقدم في العالم العربي، يتم تقديم شرائح من التفاح والخيار المقرمش في االجتماعات
  29/6/2011القدس، القدس، 

  
  إلجراء عمليات العيون يدعم مستشفى الهمشري بصيدا بجهاز طبي" القطريالهالل ": لبنان .39

الحديث إلجراء عمليات العيون بمستشفى " الفاكو"األحمر القطري بتوفير جهاز قام الهالل  :الدوحة
 ألف ريال قطري، وذلك بهدف 100الهمشري في صيدا جنوب لبنان، حيث بلغت تكلفة الجهاز حوالي 

تحسين خدمات االستشفاء لالجئين الفلسطينيين في لبنان وتخفيف العبء المالي الذي يتحمله الالجئ 
  . وتعزيز قدرات المستشفيات التابعة للهالل الفلسطينيالفلسطيني

  30/6/2011الشرق، الدوحة، 
   في رام اهللا"إنسان"اختتام مهرجان السينما  .40
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في رام اهللا ) انسان( على المهرجان السينمائي األربعاء الستار ليلة أسدل:  علي صوافطة-رام اهللا 
 مجزرة تل الزعتر قبل عرض فيلم أحداثاطور عن بالضفة الغربية بشهادة حية للفلسطينية سميرة الن

ن  فيلم أل وأكمل. للمخرجة اللبنانية نبيهة لطفي" قصة تل الزعتر-ن الجذور ال تموت أل"االختتام 
 يكون فيلم الختام بعد عرض أن الذي اختار منظمو المهرجان " قصة تل الزعتر-الجذور ال تموت 

 ذلك إلىيضاف .  روايات الشهوداإلنسان تتناول موضوع حقوق وأجنبية روائية عربية أفالمخمسة 
  .صور من مشاهد الدمار الذي لحق بالمخيم وكثير من الجثث التي كانت تنتشر في ساحاته

احد الوثائق " فيلم تل الزعتر إنوقال يوسف الشايب مدير المهرجان في كلمة له في حفل الختام 
  ".قدم في هذا المهرجان تأنالتاريخية المهمة التي كان البد 

  29/6/2011وكالة رويترز، 
  

  الملك عبداهللا الثاني يتبرع بتمويل فرش المسجد األقصى وقبة الصخرة .41
تبرع "قال مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب ان جاللة الملك عبداهللا الثاني             : عمر محارمة  - عمان

 برنامج لتغيير السجاد حتى يبقى المسجد       لتمويل فرش سجاد داخل قبة الصخرة والمسجد االقصى ووضع        
  ".في ابهى حلته

  30/6/2011، الدستور، عّمان
  

  المملكة صاحبة الوالية على الحرم القدسي الشريف:  االردنيوزير األوقاف .42
 أكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عبدالرحيم العكـور ان األردن            : تغريد الرشق  -عمان
، ألنه صاحب الوالية علـى منطقـة        "ية مباشرة عن جسر باب المغاربة في القدس       المسؤول مسؤول "هو  

  ".كل ما يتعلق به من أسوار وساحات وقبة الصخرة"الحرم القدسي، وبالتالي على 
، االخير تجاه بـاب     "اسرائيل غاضبة ومصدومة من موقف األردن     "وردا على تصريحات اسرائيلية بأن      

اسرائيل كانت تظن ان األردن غير متابع لاللتفافات، التي تقوم بهـا            "ان  " غدال"المغاربة، قال العكور لـ     
االتفاق كان ان ال يجري أي امر بخصوص موضوع باب          "، رغم ان    "الحكومة االسرائيلية على اليونسكو   

  ".المغاربة
 جسر  وعندما اكتشفت ان اسرائيل بعثت مشروعا لليونسكو يقضي بهدم        "وبين العكور ان وزارة األوقاف      

باب المغاربة وإعادة بنائه سارعت للرد على المشروع االسرائيلي، مؤكدة بـذلك واليـة األردن علـى                 
  ".األقصى

وكان االردن بعث استنكارا ضد اسرائيل الى لجنة التراث العالمي في اليونسكو، دعاها فيه الـى إلغـاء                  
  .مخطط هدم واعادة بناء جسر باب المغاربة

ليس من حق الحكومة االسرائيلية ترميم او اعادة بناء، او حتى المـس بجـسر               "وتابع العكور مستنكرا    
". المغاربة وكل ما يتعلق باألقصى، هذا حق لألردن وهو خاضع لوالية األردن بموجب االتفاقيات الدولية              

  ".يحتفظ بحقه في ذلك"مشيرا الى ان األردن تقدم بمشروع ترميم باب المغاربة وما يزال 
ون القدس السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية حاتم عبـدالقادر فقـال فـي تـصريحات                اما وزير شؤ  

اتصاالت اردنية فلسطينية مكثفة، تجري حاليا حول مسألة باب المغاربة، باعتبار           "صحافية أمس إن هناك     
وقف ووصف عبدالقادر الم  ". صاحب الوالية االدارية على منطقة الحرم القدسي الشريف       "ان األردن هو    

  ".نحن مطمئنون لهذا الموقف"، قائال "الصلب"األردني بـ 
  30/6/2011، الغد، عّمان

  
  نزع جنسية الفلسطينيين األردنية مخالف للقانون : السمهوريفوزي.الحقوقي األردني د .43
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أكد ناشط حقوقي أردني أن نزع الجنسية بغض النظر عن المبررات يعـد انتهاكـا               :  رامي رمانة  -غزة
الن العالمي لحقوق اإلنسان، وانتهاكا واضحاًً للمواثيق الدولية الموقعة بين األعضاء، مشيراً            صارخا لإلع 

  . في الوقت ذاته إلى أن الجنسية حق أساس لإلنسان كحقه في االسم والعنوان
ـ       .وقال د  إن سحب الجنسية األردنية عن     " فلسطين"فوزي السمهوري مدير مركز جذور لحقوق اإلنسان ل

ل الجنسية الفلسطينية أو يعمل لدى السلطة الوطنية تحت مبرر تطبيق قانون فـك االرتبـاط                كل من يحم  
  . مخالف لقوانين الجنسية األردنية

وأوضح أن قانون الجنسية األردنية يسمح للمواطن األردني أن يحمل جنسيتين وال يـستثني الجنـسيات                
، ألن فلسطين ال تزال واقعة تحـت االحـتالل          هذا وإن سلمنا أن الجنسية الفلسطينية هي جنسية       "العربية  

  ". وليست ضمن الدول الكاملة العضوية في األمم المتحدة
وتفيد تقارير موثوقة أن ما بين ألفين إلى ثالثة آالف مواطن أردني من أصول فلسطينية تسحب جنسياتهم                 

  ". منية ممكنةاألردنية شهريا، بهدف التخلص من كل الحاالت المماثلة في غضون أقصر فترة ز
، الذي شارك في صياغة تعليمات فك االرتبـاط بـين           " وقد كشف رجائي الدجاني وزير الداخلية األسبق      

ضفتي نهر األردن الغربية والشرقية، وهو من أصول فلسطينية، عن أنه والحكومة األردنية فـي العـام                 
، وأن القـرار    "ي أساس قـانوني   غير دستوري، وال يستند أل    " كانوا يعلمون أن قرار فك االرتباط        1988
  ". سياسيا محضا"كان 

أما عوني يرفاس وزير الداخلية األسبق، وهو من أصول شركسية، فقد أبدى وجهة نظر مختلفة ترى أن                 
الوحدة بين الضفتين انتهت قانونيا بقرار فك االرتباط، مشبها انتهاء هذه الوحدة بانتهاء الوحدة بين مصر                

قال إن القرار حافظ على الجنسية األردنية للذين كانوا يقيمـون خـارج الـضفة       ، و  1961وسوريا عام   
  . الغربية عند قرار فك االرتباط

  29/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "2الحرية "سفينة للمشاركة بأسطول تشتري  األردنية "شريان الحياة"لجنة  .44
 ألـف   800( ألـف يـورو      560راء سفينة بقيمة    النقابية األردنية األربعاء ش   " شريان الحياة "أعلنت لجنة   

 ناشـطاً أردنيـاً وعـشرات       35وستقل  " 2أسطول الحرية   "بمشاركة مساهمين عرب لتنضم إلى      ) دوالر
  .المتضامنين من خمس دول عربية إضافة إلى مساعدات طبية ومواد بناء ومستلزمات صحية
  30/6/2011،  الحياة، لندن

  
  ل بكرم مع الالجئين الفلسطينيين لتوفير كافة احتياجاتهم يتعاماألردن: االونروامديرة  .45

قام وفد مساعدي اعضاء الكونغرس االميركي امس بزيارة الـى مخـيم   : الرصيفة ـ اسماعيل حسنين 
مـن  . حطين لالطالع على اوضاع الالجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم المختلفة والخدمات المقدمـة لهـم            

ة الغوث الدولية في االردن ساندرا ميتشل ، ان جاللة الملـك عبـد اهللا               جهتها قالت مديرة عمليات وكال    
الثاني والحكومة االردنية يتعامالن بكرم بالغ مع الالجئين الفلسطينيين لتوفير كافة احتياجاتهم، وهو امر              

ن مميز بالنسبة الوضاع الالجئين في الدول االخرى، مؤكدة ان الوكالة ستستمر بتقديم الخدمات لالجئـي              
ولفتت الـى ان االونـروا تقـدم        . الفلسطينيين الى حين الوصول الى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية         

 ماليين دوالر، فيما يبلغ عدد      105الخدمات المباشرة للفلسطينيين ، حيث تبلغ ميزانية الوكالة في االردن           
  . موظف7500موظفي الوكالة في االردن 

  30/6/2011، الدستور، عّمان
  

  سفير فلسطين أوضاع الفلسطينيينمع  سليمان فرنجيه يعرض النائب" تيار المرده"س رئي .46
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النائب سليمان فرنجيه اوضاع الفلسطينيين في لبنان وفي الداخل الفلـسطيني           " تيار المرده "عرض رئيس   
" تيار المرده "مع سفير فلسطين عبد اهللا عبد اهللا في بنشعي أمس، في حضور عضو المكتب السياسي في                 

  .وسام عيسى
  30/6/2011، المستقبل، بيروت

  
  ينددان بجرف مقبرة القدس " جبل عاملعلماءتجمع "أسامة سعد و .47

اعتبر رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، ان إقدام اسرائيل مرة جديدة على االعتـداء                
عربية في القدس، وتأتي في سـياق       اإلسالمية في القدس، يستهدف إزالة المعالم ال      " مأمن اهللا "على مقبرة   

الصمت العربي المريب، وتواطـؤ     "وأدان في تصريح     .خطة إسرائيلية ترمي إلى استكمال تهويد المدينة      
ما يسمى المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل في القدس والضفة الغربيـة مـن اعتـداءات علـى                    

كان فلـسطين األصـليين وإحـالل اليهـود         الفلسطينين، ومصادرة للبيوت واألراضي، بهدف تهجير س      
  ".المستقدمين من مختلف بقاع األرض مكانهم

ان انتهاك حرمات المسلمين والتعدي على قبورهم عمل إجرامي جديـد           "ورأى تجمع علماء جبل عامل      
، مطالبـا   "ان استهداف معالم مدينة القدس يأتي ضمن سياق محاوالت تهويـدها          "، مؤكدا   "وغير مسبوق 

ن العربي واالسالمي التحرك واالحتجاج والقيام بحملة إدانة واسعة ضـد االحـتالل الـصهيوني               العالمي"
  ".وجرائمه، في ظل صمت دولي مريب

 29/6/2011، السفير، بيروت
  

 إعالن الدولة الفلسطينية أجلسنقاتل من : صبيح .48
ون فلسطين ؤربية لشنبه السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة الع: القاهرة صالح جمعة

 لديها مخططات إلفساد الثورات العربية وتدفع أمواال لهذا "إسرائيل"واألراضي العربية المحتلة إلى أن 
  .الغرض، وقال هناك تحركات البد أن نعيها

وأشار إلى أن الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس جاء إلى المجلس المركزي الفلسطيني، وقال 
  .راحل ياسر عرفات إننا سنقف معك في إعالن الدولة الفلسطينية المستقلةللزعيم الفلسطيني ال

وتابع صبيح قائال إن هذا قرار عربي، موجود في مبادرة السالم العربية، وسوف نقاتل من أجل تنفيذ 
، ألن األرض الفلسطينية والقدس تتآكل، 67وقال إننا نذهب لألمم المتحدة لتثبيت حدود  .هذا القرار

إلى أن الدولة الفلسطينية عندما يعترف بها عدد من الدول يصبح لها حصانة، وللتأكيد على عدم مشيرا 
  .صحة ماتقوله إسرائيل من أن هذه أرض متنازع عليها

  .وحث الدبلوماسية العربية على أن تضغط على دول العالم لالعتراف بفلسطين في األمم المتحدة
 30/6/2011، القدس، فلسطين

  
  وجه دعوة لدول العالم لالعتراف بالدولة الفلسطينيةت االسالمىعاون منظمة الت .49

عاصمة قازاخستان أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول في تختتم اليوم  :العزب الطيب - أستانة
بأستانة أن وزراء خارجية " الشرق"اإلسالمية وذكرت مصادر رفيعة المستوى أمس في تصريحات لـ

المى سيتبنون قرارا يتضمن دعوة قوية لمختلف دول العالم لالعتراف بدولة دول منظمة التعاون االس
 وعاصمتها القدس عند عرض األمر على الجمعية العامة لألمم 1967فلسطين المستقلة على حدود العام 
  .المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل

 30/6/2011، الشرق، الدوحة
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  فتح معبر رفح يعدون بمسيرة مليونية لالمصرية شباب الثورة .50
يعتزم شباب الثورة المصرية، تنظيم مسيرة مليونية تجاه الجانب المصري من معبر رفح الحدودي : غزة

 سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت به نهاد السعودي الناطقة اإلعالمية /مع قطاع غزة، مطلع شهر أيلول
وقالت السعودي، في بيان صادر  .لباسم الحراك الشبابي الفلسطيني المطالب بفتح معبر رفح بشكل كام

اجتمعنا أمس األحد مع أحد ممثلي الثورة المصرية خالل زيارته " :نسخة منه" قدس برس"عنها تلقت 
لغزة، وأكد لنا أن ائتالف الثورة المصرية سيعمل بشأن تسهيل وتيسير أمور المواطنين الفلسطينيين 

رة المصرية وعدهم بأن تنتهي أزمة معبر رفح، وأوضحت أن ممثل الثو ".خاصةً أصحاب الحاجة منهم
وأشارت  . نوفمبر المقبلين/ثانيال سبتمبر وتشرين /وأن يتم فتح المعبر بشكل كامل بين شهري أيلول

بالقاهرة باتجاه معبر رفح، مبينةً أن المسافة بين " ميدان التحرير"السعودي إلى أن المسيرة ستزحف من 
  .كيلو متر 450الميدان والمعبر تقدر بـ

  29/6/2011، قدس برس
 

   لم ولن تجرؤ علي اختراق حدودنا"إسرائيل " :  المصريالجوقائد قوات الدفاع  .51
العزيز سيف الدين في لقاء مع   الفريق عبد المصريأكد قائد قوات الدفاع الجوي: ممدوح شعبان

 واكتمال بناء حائط المحررين العسكريين بمناسبة العيد الواحد واألربعين لقوات الدفاع الجوي
وشدد الفريق سيف الدين علي انه ال صحة مطلقا لما أشاعه البعض من ان طائرات ، الصواريخ

اسرائيلية قامت باختراق مجالنا الجوي وبصفة خاصة في سيناء مؤكدا أن اسرائيل لم ولن تجرؤ علي 
علي ارتفاعات منخفضة اختراق سمائنا حتي ولو استخدمت الطائرات بدون طيار أو طارت طائراتها 

فعيون رجال قوات الدفاع الجوي الساهرة تراقب كل شبر في سماء مصر بصفة عامة وسيناء بصفة 
  . يناير أو بعدها25خاصة سواء قبل أحداث ثورة

  30/6/2011، األهرام، القاهرة
 

  "اسرائيل" المتحدة وحلفاءها يستغلون انتفاضة سوريا النقاذ الواليات: إيرانيمسؤول  .52
 قال مسؤول ايراني رفيع يوم االربعاء ان الواليات المتحدة وحلفاءها يستغلون االحتجاجات :هرانط

وقال ان ايران تراقب  .الشعبية في سوريا بغية تقويض التحالف بين دمشق وطهران في مواجهة اسرائيل
ص لوزير وقال رامين مهمانباراست المستشار الخا. االضطرابات في سوريا المجاورة بقلق بالغ

الخارجية االيراني ان التحالف بين ايران وسوريا يشكل خطرا ال على اسرائيل وحدها وانما ايضا على 
ان الغرب يعتزم ابدال االسد بزعيم أقل عداء له : وقال رامين .مصالح الغرب في الشرق االوسط

  ." اسرائيل في المنطقةانهم يحاولون ايذاء سوريا النها تلعب دورا رئيسيا في مقاومة"، ووالسرائيل
 30/6/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  مم المتحدة يحذر الفلسطينيين من السعي لالعتراف بدولة في األاالميركيمجلس الشيوخ  .53

 اتخذ مجلس الشيوخ االميركي باالجماع قرارا يهدد الفلـسطينيين بوقـف بعـض              :ب.ف.أ -واشنطن  
حصول على االعتراف بدولتهم في االمم المتحـدة مـن دون           المساعدات االميركية اذا واصلوا السعي لل     

  .التفاوض مع اسرائيل
كما يطرح القرار الذي تم تبنيه ليل الثالثاء امكانية وقف المساعدات المخصصة ألي حكومة وحدة تضم                

وصاغ الممثالن الديمقراطي بين    . حماس حتى تنبذ هذه الحركة العنف وتعترف بحق اسرائيل في الوجود          
  . من زمالئهما88ين والجمهورية سوزان كولينز النص الذي أيده كارد
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بدولة يهودية ديمقراطية ودولة    «وكرر النص التأكيد على دعم الواليات المتحدة لحل الدولتين الذي يتمثل            
  .»فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، تعيشان جنبا الى جنب بسالم وأمان واعتراف متبادل

ألي جهود ينوي الفلسطينيون بذلها في ايلول في االمـم المتحـدة            » رضة الشديدة المعا«لكنه اعرب عن    
ويتوقع ان يبحث مجلـس     . لكسب تأييد لالعتراف بدولة خارج اطار حل يتم التفاوض عليه مع اسرائيل           

  .النواب االميركي نصا مشابها
في االمم المتحدة ويحثه    ويدعم قرار الكونغرس موقف الرئيس باراك اوباما المعارض للضغط الفلسطيني           

على االعالن عن استخدام واشنطن حق النقض لوقف اي قرار حول الدولة الفلسطينية في مجلس االمـن       
  .اال اذا كان نتيجة مفاوضات اسرائيلية فلسطينية

وقال كاردين إن مجلس الشيوخ نقل بقراره رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها بأن اعتـراف األمـم                 
 األميركية يمكن التوصـل     -لدولة الفلسطينية لن يدعم العملية السلمية، وأن التسوية اإلسرائيلية          المتحدة با 

  .إليها فقط عبر المفاوضات المباشرة
30/6/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

 
   قنصلية لها بغزة تفتتحروسيا  .54

 من الجالية الروسية 200و افتتحت روسيا قنصليةً لها في مدينة غزة لتقدم خدماتها لنح:  صفا–غزة 
  ". صوت روسيا"التي تعيش في قطاع غزة، حسب إذاعة 

  30/6/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   يتهم نتنياهو بالعجز عن إدارة المصالح اإلسرائيليةالعالميرئيس المؤتمر اليهودي  .55
 والدعم المالي، توجـه رئـيس       بعد سنوات طويلة من الصداقة الحميمة المميزة      :  نظير مجلي  - تل أبيب 

المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد الودر، بانتقادات الذعة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو،             
 وللشعب اليهودي، بسبب فـشله فـي اسـتئناف        "إسرائيل"ـاتهمه فيها بالعجز عن إدارة المصالح العليا ل       

 تغيير حاد في سياسته والسعي الستئناف المفاوضات فورا         ودعاه إلى إحداث  . المفاوضات مع الفلسطينيين  
  .وبال أي تأخير

فهو ال ينتبه   «وقال الودر، خالل كلمة علنية له، إن نتنياهو ال يدرك ماذا يدور حوله وما تسفر سياسته؛                 
 إلى الساحة الدولية، وإلى الحقيقة بأن هناك احتماالت قوية ألن يصل عدد الدول التي تعترف بفلـسطين                

 دولة، علما بأن القرار بالمصادقة على المـشروع الفلـسطيني           133 إلى   1967دولة مستقلة على حدود     
وأكد أن التردد والجمود يعبران عن عجز وهذا يؤدي إلى المساس بمصالح        . » مؤيدا 128يحتاج فقط إلى    

  . والشعب اليهودي"إسرائيل"
لمته التبريرات التي كان نتنيـاهو يـذكرها        ورد الودر بتصريحاته الحادة ضد نتنياهو، ورفض خالل ك        

فليكن ذلـك   «: أمامه بأن قبوله استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيعني انفراط ائتالفه اليميني، وقال           
إن عـدم اسـتئناف   . نحن نتحدث عن مصالح استراتيجية للدولـة العبريـة        . انتحارا حزبيا، فما المشكلة   

، وهذا أمر خطيـر  1967ون في تحقيق االعتراف بدولة على حدود        المفاوضات يعني أن ينجح الفلسطيني    
ولذلك، ينبغي أن تستأنف المفاوضات وأن يتم ترسيم حدود الدولة الفلسطينية فقط باالتفاق             . ال يجوز فعله  

  .» بقرارات األمم المتحدة1967بين الطرفين وعدم السماح أن تفرض على إسرائيل حدود 
30/6/2011، الشرق األوسط، لندن  
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  يشهدها الشرق األوسط  وسط التغيرات التي المفاوضاتباستئناف يطالب  كي مون .56
طالبت االمم المتحدة على لسان امينها العام بان كي مون المجتمـع الـدولي باسـتئناف                : وكاالت األنباء 

ـ             ة الـشرق   المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية وسط التغيرات التي تشهدها المنطقة للتوصل إلى حل ألزم
ونقل راديو االمم المتحدة عن االمين العام في رسالة وجهها إلى اجتماع األمم المتحدة الـدولي                . األوسط

الوقت هـو  «لدعم عملية السالم االسرائيلية الفلسطينية الذي افتتح مساء امس األول في بروكسل قوله إن    
حدد في أيلول لالتفـاق حـول قـضايا         اذ ان هناك أقل من ثالثة أشهر على الموعد الم         » جوهر المسألة 

الوضع الدائم وإنهاء برنامج السلطة الفلسطينية إلعادة بناء الدولة والتي تقترب من نهايتهـا فـي إطـار                
  .المساحة السياسية والمادية المتاحة لها، الفتا في الوقت نفسه إلى التغيير السياسي الذي يجتاح المنطقة

30/6/2011، الدستور، عّمان  
  

  تدين اعتقال رائد صالح"  حقوق األسرى الفلسطينيينعنبكة األوروبية للدفاع الش" .57
بشدة قيـام  " الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين     "دانت  ): وكاالت (-برهوم جرايسي   

يـوم  "السلطات البريطانية باعتقال الشيخ رائد صالح، الذي كان مقررا أن يحل ضيفا علـى فعاليـات                 
المنتـدى  "المقبـل، والـذي ينظمـه       ) يوليو(، الذي يعقد في العاصمة لندن في الثاني من تموز           "ينفلسط

  .في بريطانيا" الفلسطيني
واستهجنت الشبكة في بيان، الطريقة التي تم فيها اعتقال الشيخ صالح، والذي يمثّل رمزا فلسطينيا، حيث                

 في منتصف الليل، وجرى تكبيله بالقيود واقتياده        تم ذلك بطريقة غير إنسانية من قبل الشرطة البريطانية        
  .إلى السجن

واعتبرت ما أقدمت عليه الشرطة البريطانية بتصرف غير قانوني، ولم يكن بمقتضى مذكرة قضائية، ال               
سيما وأن الشيخ صالح ليس له أي مخالفة غير قانونية في أوروبا، أو في بريطانيا، حتى أنه لم يرتكـب                    

  .مخالفة سير
30/6/2011، عّمان، الغد  

  
   تحذّر من تداعيات اعتقال الشيخ رائد صالح في لندنبريطانيامنظمة حقوقية في  .58

نددت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا بقيام السلطات البريطانيـة، الليلـة الماضـية،               : لندن
، أثناء  1948 المحتلة سنة    باعتقال الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية         

  .تواجده في لندن
إن رضوخ السلطات البريطانية    : "نسخة عنه " قدس برس "وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان مكتوب تلقت        

لحملة اللوبي الصهيوني تعبر عن مدى تغلغل اللوبي في أروقة الحكم البريطاني، وأن الـسلطات تكيـل                 
 األمر بمجرم حربٍ إسرائيلي؛ فإنه تجري مماطلةٌ محسوبةٌ إلى حـد            إذا تعلق "، مشيرة إلى أنه     "بمكيالين

  ".القيام بتهريبه، كما حدث مع ليفني ودورون ألموغز
 المنظمة من أن االعتقال سيكون له آثار سلبية علـى عالقـة الجاليـة المـسلمة بالحكومـة                    بيان وحذّر

اهلها، وخاصةً في مجال دفاعه المـستمر       لما يمثله الشيخ رائد صالح من رمزية ال يمكن تج         "البريطانية  
عدم ارتكاب حماقة   "كما دعت الحكومة البريطانية إلى      ".  عن إسالمية وعروبة القدس والمسجد األقصى     

، على حد   "في إبعاد الشيخ صالح، وإلى اإلفراج الفوري عنه، واالعتذار عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته             
  .تعبيرها

29/6/2011،  قدس برسوكالة  
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   "2 أسطول الحرية"محاولة ثالثة لتخريب : "الحصارالحملة األوروبية لرفع " .59
أن الموساد اإلسرائيلي أقـدم،  " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة   "كشف رامي عبده، عضو     : غزة

  .الليلة، على تنفيذ محاولة ثالثة لتخريب القارب االيرلندي المشارك في أسطول الحرية
أن غواصين مجهولين يعتقد أنهم من الموساد أقدموا على         ) صفا(صريح خاص لوكالة    وأوضح عبده في ت   

  .تخريب القارب في أحد الموانئ األوروبية األمر الذي سيتطلب عدة أيام من أجل إصالحه
وأشار إلى أن الحديث يدور عن عملية منتظمة تم تنفيذها بشكل جماعي، وكان الهـدف منهـا إغـراق                   

  .حرالقارب في عرض الب
ـ        ، الفتا إلى أن إسرائيل أصـيبت بهـوس         "المثير لالشمئزاز "ووصف عبده ما يتم بحق أسطول الحرية ب

سياسي وأمني وإعالمي وجنّدت كل أجهزتها لمواجهة أسطول من السفن الصغيرة التـي تقـوم بمهمـة                 
  .إنسانية لكسر الحصار عن غزة

30/6/2011، )صفا(   وكالة الصحافة الفلسطينية   
  

   لها بعنفالتصدي أو  اإلسرائيليةكوماندوس البحرية مواجهة يوننال ": 2ل الحرية أسطو" .60
نفت غريتا برلين، إحدى منظمات الوفد األمريكي الذي سيشترك في قافلـة             : زهير أندراوس  -الناصرة  

 بشأن  "إسرائيل"أمس ادعاءات   ' معاريف'، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى صحيفة         "2ٍأطول الحرية   "
ود الناشطين المشاركين في القافلة بمواد كيماوية خطرة من أجل التعرض بواسطتها لجنـود الجـيش                تز

اإلسرائيلي، وقالت إن المشتركين ال ينوون مطلقاً أن يواجهوا قوات الكوماندوس البحرية أو أن يتصدوا               
  .لها بعنف

الراسية في ميناء   ' جوليانو'سفينة  وادعت مصادر مقربة من منظمي القافلة بأن غواصين ألحقوا أضراراً ب          
بيريوس اليوناني تمهيداً لالنضمام إلى القافلة والتي من المتوقع أن تقل ناشطين من الـسويد والنـرويج                 

  .واليونان
وأكد ديمتريوس بليونيس، الناطق بلسان هؤالء الناشطين، أن الغواصين محترفون للغاية، وذلك في إشارة             

اً إلى أنه عقب عملية التخريب هذه قرر الناشطون وضع دوريـات حراسـة              إلى جهات إسرائيلية، مشير   
  . ساعة24على السفينة على مدار 

من ناحية أخرى أكد البروفسور فانغيليس بيسياس، عضو لجنة تنظيم قافلة السفن، في تصريحات خاصة               
إجراءات إدارية تهـدف    أمس أن الحكومة اليونانية اتخذت في هذه األثناء         ' هآرتس'أدلى بها إلى صحيفة     

 "إسـرائيل "إلى عرقلة انطالق قافلة السفن من الموانئ اليونانية في الموعد المقرر، معرباً عن اعتقاده أن           
  .تمارس ضغوطاً كبيرة على اليونان تهدف إلى منع القافلة من التوجه إلى غزة، على حد تعبيره

30/6/2011، القدس العربي، لندن  
  

  "2أسطول الحرية " عمل ضد ي من أ"سرائيلإ" نحذر :ندىرئيس الوزراء األيرل .61
أى عمل قد يؤدى " من مغبة "إسرائيل" حذر رئيس الوزراء األيرلندى اندا كينى األربعاء      : وكاالت -دبلن  

ناشطين يشاركون فى األسطول المؤلف من نحو عشرة مراكب، أحدها أيرلندى، والذى يأمل             " إلى جرح 
  ."2أسطول الحرية "ة إلى غزة فى نقل المساعدة اإلنساني

، إال أن رئيس الوزراء أوصـى الناشـطين بعـدم           "أنى أبدى كل تعاطف مع سكان غزة      "وأضاف كينى   
  .االنضمام إلى األسطول مفضالً الحل الدبلوماسى

30/6/2011، وكالة سما اإلخبارية  
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  اة غزة ضد أسطول الحرية ساهم في توعية العالم بمعاناالحتاللتجييش : متضامنون .62

، الـسياسي   "اإلسـرائيلي "التجييش والتحريض   "بأن  " ائتالف أسطول الحرية  "اعتبر متضامنون في    : أثينا
، يأتي بنتائج إيجابية رغما عن االحتالل، وهو لفت نظر          "2أسطول الحرية   "والعسكري واإلعالمي، ضد    

متواصل للسنة الخامـسة علـى      العالم للمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحصار ال          
  ."التوالي

إن أحد األهداف المهمة لألسـطول كـان إبـراز قـضية          : "وقالت المتضامنة اإليرلندية شينيد مكلوخلين    
الحصار الجائر المتواصل في قطاع غزة في وسائل اإلعالم، ونشر القضية على أوسع نطاق دولي، من                

 اإلسرائيلي للقانون الدولي وبمدى مـسؤوليته عـن         أجل توعية الشعوب في العالم بمدى خرق االحتالل       
  ."جرائمه في قتل المحاصرين وتجويعهم

30/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   وتحرم أهالي غزة من الحياة الطبيعيةاستعمارية تتبنى مواقف "إسرائيل" :برلمانية فرنسية .63
نية، أمس، أن أعضاء لجنة الخارجية      الصهيو” يديعوت أحرونوت “التابع لصحيفة   ” نت واي“كشف موقع   
لكنيست تعرضوا لمفاجأة صادمة خالل زيارة يقومون بها لفرنسا للقـاء أعـضاء مجلـس               اوالحرب في   

وال سـاركوزي لمـساندته     يكوخالل اللقاء امتدح رئيس اللجنة شاؤول موفاز الرئيس ن        .  الفرنسي الشيوخ
  .لة الفلسطينية في األمم المتحدة، وأبدى أمله بأال تصوت فرنسا لجانب الدو”إسرائيل“

بطرح مزاعمهم الدعائية ومنها قضية الجندي األسير غلعـاد شـاليت،           ” الكنيست“وحينما شرع أعضاء    
 الفرنسي مونيك سارزييه بن غيغويا، بالتململ واالستهزاء بأقوالهم          مجلس الشيوخ  بدأت عضوة بارزة في   

 وتحرم أهالي غزة من الحيـاة       استعمارية تتبنى مواقف    ”إسرائيل“وحينما بلغ دورها بالحديث قالت إن       . 
  .الطبيعية وتشدد قبضتها على األسرى

30/6/2011، الخليج، الشارقة  
  

  قةوالقضية الفلسطينية تشهد تطورات غير مسب: "نيزافيسيمايا غازيتا"صحيفة  .64
ألوسط، مبرزة أن األيام    في مقالة لها، التطورات الجارية في الشرق ا       " نيزافيسيمايا غازيتا "تتابع صحيفة   

األخيرة حملت الكثير من األحداث المهمة على المسار السياسي الفلسطيني، تميزت بتحـول كبيـر فـي                 
  .تطور الوضع السياسي العام في الشرق األوسط

، "حمـاس "و" فـتح " شهد سلسلة من االتصاالت بين منظمتـي         2011وتذكر الصحيفة أن العام الجاري      
 فصائل المقاومة الفلسطينية بمساعدة مصرية، بهدف التوصل إلى اتفاق مصالحة،           باإلضافة إلى عدد من   

  .والعمل على وضع برنامج عمل مشترك
ايلول القـادم،   /وتضيف الصحيفة أن الفلسطينيين يعتزمون تقديم طلب إلى ألمم المتحدة في شهر سبتمبر            

ن حـدود الـسادس مـن       من أجل الحصول على اعتراف بحق الدولة الفلسطينية فـي الوجـود ضـم             
وترجح الصحيفة أن تصوت أكثرية األعضاء لصالح مطلـب الفلـسطينيين           . 1967يونيو عام   /حزيران
  .العادل

وتمضي الصحيفة إلى الموقف االسرائيلي من هذه المسألة، مشيرة إلى أن االسرائيليين يعرفـون سـلفا                
  .هذا الشأننتيجة التصويت على هذا القرار، لكن لديهم وجهات نظر مختلفة ب

وتشير الصحيفة إلى أن مواقف ومطالب الفلسطينيين ستلقى دعما شامال على خلفيـة النهـوض العـام                 
للثورات االجتماعية، وتنامي الوعي القومي لدى الجماهير العربية في الوقت الحالي، للوصول إلى حـل               



  

  

 
 

  

            26 ص                                    2191:         العدد       30/6/2011 الخميس :التاريخ

نهج المتصلب الذي تنتهجه    وعلى الجانب اآلخر، يلقى ال    . عادل لمجمل قضايا الصراع في الشرق األوسط      
الحكومة االسرائيلية المزيد من االستياء والنقد من قبل العديد من دول العالم، باإلضافة إلى العديـد مـن                  

  .المحللين والشخصيات السياسية
سياسي حتمي سيجتاح المنطقة    " تسونامي"إن علماء االجتماع يتحدثون حاليا عن     : وتختتم الصحيفة بالقول  

خلفية الوضع الفلسطيني، إذ أن األوضاع تقترب من النقطة الحرجة، ومن غير المستبعد أن              العربية على   
يذهب الفلسطينيون إلى انتفاضة ثالثة، ما يعني ضمن الظروف الحالية في الـوطن العربـي، أن هـذه                  

  .االنتفاضة ستلقى دعما كبيرا ليس فقط من قبل العرب، بل ومن قبل العالم اإلسالمي أجمع
  30/6/2011، اليومروسيا 

  
  لى طريق مسدود إ وصل "سرائيلإ" بين الفلسطينيين والسالم: "وودرو ويلسون"معهد  .65

مـس  أالندوة التي نظمها معهد وودرو ويلسون للدراسات واألبحاث         خلصت  : سعيد عريقات  - واشنطن
يها طابع يبـين    سيطر عل " اتفاق فلسطيني إسرائيلي؟ ما هو الممكن وما غير الممكن          " ول تحت شعار    األ
 -عملية السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل وصلت إلى طريق مـسدود، وأن الـصراع الفلـسطيني      " أن  

اإلسرائيلي قد ينفجر بالعنف نتيجة التحركات الثنائية وأن ما قد يحدث في األمم المتحدة فـي الخريـف                  
العودة إلـى   " وإعطاء االنطباع أن    ،  "القادم سيمأل بالضرورة الفراغ الذي اوجده غياب التفاوض الجدي          

مفاوضات مثمرة مع نهاية هذا العام أمر صعب المنال ولذلك فإن المناط بالباحثين والمحللين أن يركزوا                
على تبعات هذا الواقع، وما قد يعكسه على الثالثي األمريكي والفلسطيني واإلسرائيلي وطبيعـة إعـادة                

  ".ترتيب العالقات بينهم 
30/6/2011، القدس، فلسطين  

  
   أيلول11 ألف دوالر العتداءات 500 تريليون دوالر في مقابل 3.7الحروب األميركية كلّفت  .66

 أفاد تقرير أعده معهد واطسون للدراسات الدولية التابع لجامعة براون عن تكاليف : رويترز–نيويورك 
ر على األقل، ويمكن أن  تريليون دوال3.7الحروب األميركية بأن إجمالي كلفة هذه الحروب ستناهز 

 توجهت أن منذ اإلنفاق تريليون دوالر حجم 2.7 و2.3وقدر التقرير بين  . تريليون دوالر4.4تصل إلى 
 قبل نحو عشر سنوات للقضاء على زعماء تنظيم القاعدة الذين اتهموا نأفغانستاالقوات األميركية إلى 

  .2001 سبتمبر / أيلول11بالوقوف وراء اعتداءات 
 2995 عن مقتل أسفرت التي أيلول 11 الذين نفذوا اعتداءات 19  الخاطفين الـأنح التقرير وأوض

 إلى جانب متآمرين أنفقوا بليون دوالر، 100 و50 خسائر في االقتصاد تراوحت بين وألحقتشخصاً 
 73 ألف دوالر، ثم اندلعت ثالثة حروب سقط فيها منذ ذلك الحين 500 و400آخرين من القاعدة بين 

  .أيلول 11شخصاً في مقابل كل قتيل في 
، أما أيلول 11 بليون دوالر يمكن ربطها باعتداءات 401وبلغ إجمالي اإلنفاق على األمن الداخلي 

 بليون دوالر أخرى، ورعاية المحاربين القدامى 74 المتعلقة بالحروب فتصل إلى األجنبيةالمساعدات 
  ). بليون دوالر32.6(

 ألف مدني في 125 ألف شخص في الحرب بينهم 258 و224كلفة البشرية فقتل بين  الإلىأما بالنسبة 
 مياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتغذية، إلىكما سقط كثيرون آخرون بسبب االفتقار . العراق

 يفوق عدد القتلى في أنولم يستبعد التقرير .  مليون بال مأوى7.8 ألف شخص وبات 365وجرح 
  . للحرباألكبر والعراق، حيث الجبهتان أفغانستان الذين سقطوا في ئكأولباكستان 

  30/6/2011الحياة، لندن، 
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  ؟'ارهابيا 'صالحالشيخ رائد  .67
  عبد الباري عطوان

اعتقال الشيخ رائد صالح من قبـــل قوات االمن البريطـــانية بعد دخوله بطريقة مشروعة تلبيـة               
لمشاركة في ندوة سياسية، هو احد ابشع انواع المكارثيـة، واحيـاء            لدعوة من قبل برلمانيين بريطانيين ل     

  .لمحاكم التفتيش االوروبية الديكتاتورية التي تنتمي الى عصر الظلمات والتخلف الفكري
الشيخ رائد صالح لم يدخل بريطانيا متزنرا بحزام ناسف، ولم يخف متفجرات تحت قبعته، كما انـه ال                  

 وايديولوجيته، وانما دخلها كرجل صاحب رسالة سلمية، وداعية للتعايش بـين            'القاعدة'يعتنق فكر تنظيم    
  .االديان والثقافات، اسلحته الحجة والمنطق والفكر المستنير

تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية التي اتخذت حكومتها قرار االعتقال، ومن ثم االبعاد ال تقف على                
وقفها هذا البتزاز جماعات ضغط يهودية صهيونية، تريد تحويـل          اي ارضية قانونية، وانما تخضع في م      

بريطانيا الى جمهورية موز، وتشوه صورة مؤسساتها الديمقراطية، وبرلمانها االعرق الذي كان الـشيخ              
  .رائد صالح سيحاضر في احدى قاعاته، وبحضور عدد من نوابه

دن في البلد االكثر عنصرية في العالم الذي        فكيف تبرر حكومة المحافظين االئتالفية منع رجل مسالم لم ي         
يحمل جنسيته، وسمح له بالمغادرة، وهي التـي تتـدخل عـسكريا فـي ليبيـا، وتقتـل صـواريخها                    
  وطـــائراتها عشرات المدنيين تحت شعار الحرية وحقوق االنسان وترسيخ قيم العدالة والديمقراطية؟

تمارس قمع الحريات التعبيرية واالنـسانية ضـد كـل          انها حكومة اكثر اسرائيلية من اسرائيل نفسها، و       
صاحب حق يريد التعبير عن مظالم شعبه بالطرق الحضارية الديمقراطية، ويدخل الدول مـن ابوابهـا                

  .وليس متسلال في شاحنة او بجواز سفر مزور
 الشيخ رائد صالح يتحدث باسم اصحاب االرض الشرعيين الذين اغتصب اليهود الهاربون مـن القمـع               

والمحارق االوروبية ارضهم وطردوا وهجروا الغالبية العظمى منهم، اما من تبقى، وهم يمثلون خمـس               
عدد سكان الدولة الجديدة العنصرية فيواجهون اقسى انواع التمييز والتفرقة، ويعاملون كمـواطنين مـن               

  .منطقةالدرجة العاشرة في دولة تتباهى زورا وبهتانا بانها الديمقراطية الوحيدة في ال
كنا نتمنى لو ان الحكومة البريطانية قد اعتقلت ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي الذي ارتكب جرائم                
حرب في قطاع غزة، واصدر اوامره باستخدام قنابل الفوسفور االبيض ضد ابنائها العزل المحاصـرين،               

مرة في عرض البحر المتوسـط فـي   او بنيامين نتنياهو وافراد حكومته الذين ارتكبوا مجزرة السفينة مر    
المياه الدولية، ولكنها لم تفعل ولن تفعل، الن هؤالء يمثلون دولة تعامل من الغرب المتحضر الديمقراطي                

  .كما لو انها فوق كل القوانين، ويتمتع ارهابيوها بالحصانة مهما ارتكبوا من جرائم او مجازر
' ' '  

ا للسامية وهو وكافة ابناء الشعب الفلسطيني اكبر ضـحايا          كيف يمكن ان يكون الشيخ رائد صالح معادي       
الشيخ رائد صالح لم يقتل اسرائيليا ولم يلق حجرا على اي يهودي داخل اسرائيل او خارجهـا،                 . السامية

بل لم يؤذ احدا طوال حياته، فكيف يعامل بهذه الطريقة العنصرية المهينة استجابة لجماعات تريـد كـتم                  
  .درة حرية التعبير في دولة تقول انها قبلة الرأي اآلخر والقيم الديمقراطيةالصوت اآلخر، ومصا

هذا الرجل الوقور القادم من رحم المعاناة، المؤمن بدينه، المدافع عن عقيدته مثال الصبر والجلد في وجه                 
 الظلم واالضطهاد، ال يستحق مثل هذه المعاملة ذات الطابع العنصري االقصائي، ومن حكومـة تمثـل               

الدولة التي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني، وحرمانه من ارضه ووطنه، وتشريده في مختلف انحـاء                
المعمورة دون ان يرتكب اي ذنب، تكفيراً عن خطاياها في الصمت على محرقة اليهـود فـي المانيـا                   

  .النازية
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ضاء البـارزين فـي     ال نستغرب مثل هذا الموقف العنصري من حكومة يرأسها ديفيد كاميرون أحد االع            
جمعية انصار اسرائيل في البرلمان البريطاني، ومن حزب المحافظين ان يتباهى بان ثمانين في المئة من                
نوابه اعضاء في هذه الجمعية، وعلى رأس هؤالء وليام هيغ وزير الخارجية الذي يفتخر بانه انضم الى                 

  . عشر عاماًاللوبي المؤيد السرائيل عندما كان عمره ال يتجاوز الخمسة
او المعاداة لالسالم التـي تجتـاح اوروبـا، وبريطانيـا علـى وجـه             ' االسالموفوبيا'انها احدى حلقات    

الخصوص، هذه االيام، وتجعل من المسلمين االعداء الجدد بعد انهيار امبراطورية الشر السوفييتية، فاذا              
  .بكل المقاييسانه امر مؤسف .. كنت مسلماً فانك ارهابي، وعليك ان تثبت العكس

' ' '  
ولعل ما هو أخطر من ذلك اتهام كل شخص ينتقد اسرائيل ومجازرها ضد العرب والمسلمين بانه معـاد                  
للسامية، ويجب مطاردته واغتيال شخصيته، ومنعه من التعبير عن وجهة نظره، بغض النظر عن دينـه                

 توجيه اي نقد اليهم، وشاهدنا كيـف        او جنسيته، فاسرائيل كيان مقدس، ويهودها هم المالئكة الذين يحرم         
بينما لـم   ' حماس'كتب نيكوال ساركوزي رسالة الى الجندي االسرائيلي غلعاد شاليط االسير لدى حركة             
  .يعر اي اهتمام لعشرة آالف اسير فلسطيني معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال

كل حكومات الغرب المتحـضر علـى هـذه    نلوم انفسنا كعرب ومسلمين قبل ان نلوم بريطانيا وفرنسا و  
المعاملة االحتقارية لنا، والخنوع الكامل لالبتزاز االسرائيلي، فنحن الذين نملك البترول واالرصدة، ونحن             
الذين نستثمر اكثر من ثالثة تريليونات دوالر، ونشتري صفقات اسلحة بمئات المليارات من الـدوالرات               

فالس، ومع ذلك ال نملك ذرة من التأثير لوقف هذا الهوان والذل اللذين             النقاذ االقتصادات الغربية من اال    
  .نتعرض لهما على أيدي الحكومات الغربية واللوبيات الصهيونية المتحكمة فيها

تضامننا الكامل مع الشيخ رائد صالح، ونقدم شكرنا له في الوقت نفسه، النه فضح اكذوبـة ادعـاءات                  
 واحترام حقوق االنسان، وكشف لنا الوجه االستعماري البشع والقبـيح           الحكومة البريطانية حول الحرية   

  .الذي تحاول اخفاءه بلبس قناع الديمقراطية الزائف
االعتقال ليس جديداً على هذا الشيخ المجاهد من اجل قضية شعبه ومطالبه في العدالة والمساواة واستعادة                

الى اخرى، ولم يهرب مطلقاً، وهو المريض المتقدم        حقوقه المشروعة، فقد قضى حياته متنقالً من زنزانة         
في السن، اعتقاله وسام فخر جديد نضيفه الى اوسمة اخرى عديدة، وهو لن يكون الوسام األخير على أي                  

  .حال
  30/6/2011، القدس العربي، لندن

  
   دون تركيامنأسطول الحرية  .68

  محمد نور الدين
أن سـفينة مرمـرة   ” IHH“سانية التركية المعروفـة باسـم   أعلن بولنت يلديريم رئيس هيئة اإلغاثة اإلن  

السنة الماضية وقتلوا تسعة أتراك علـى متنهـا لـن           ” اإلسرائيلي“الزرقاء التي هاجمها جنود االحتالل      
  .الذي بدأ انطالقه من موانئ أوروبية يونانية وفرنسية وغيرها” 2أسطول الحرية “تشارك في 

ج الكثير من المناضلين من أجل حرية فلسطين وليس الساعين إلـى            وال شك أن الخبر أثار حزن وانزعا      
  .كسر الحصار على غزة فقط

إذ إن مرمرة تحولت إلى رمز للمواقف الشجاعة ضد عدو ال يتردد بسفك الدماء في عرض المياه الدولية                 
  .وال يجد حتى اآلن من يعاقبه على فعلته 

ضد القضايا العربية منذ لحظـة تأسـيس الكيـان          ” ائيلإسر“ذلك أنه بعد عقود من التحالف التركي مع         
وكان التطور النوعي   .الصهيوني أمكن للعالقات العربية التركية في السنوات األخيرة أن تتطور وتتحسن            

  .”اإلسرائيلية“في اتخاذ تركيا خطوات تندد بالسياسات 
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لخطوات التي بادر إليها مسؤولون     عبر العديد من ا   ” إسرائيل“غير أن محاوالت تركيا تطبيع عالقاتها مع        
في العام الماضي لم تعكس سروراً لدى       ” الحرية واحد “أتراك منذ ذلك االعتداء الموصوف على أسطول        

  .”اإلسرائيلية“المراهنين على مواقف تركية صلبة ضد السياسات 
عات واألخبـار   وجاء إعالن أصحاب سفينة مرمرة عدم المشاركة في أسطول الحرية الثاني ربطاً بالشائ            

والوقائع أيضاً التي أعادت قرار عدم المشاركة بضغوط حكومية تركية منعاً لحدوث أي توتر جديد على                
  .خط أنقرة  تل أبيب في وقت ترتفع فيه حرارة االتصاالت لتطبيع العالقات بين البلدين

ة مرمـرة الزرقـاء وعـدم       ولم يكن بولنت يلديريم موفقاً أبداً عندما برر عدم المشاركة بحالـة الـسفين             
  .صالحيتها لإلبحار

إذ إن هذا السبب غير مقنع أبداً، إذ كان بإمكان يلديريم أن تشارك منظمته بسفينة أخرى ولـو صـغيرة                    
  .يستقلها ناشطون أتراك ولو كانوا عشرة فقط

ية وهو من   لكن يلديريم قال إنه لن تشارك أية سفينة تركية أخرى وال أي ناشط من منظمة اإلغاثة الترك                
أسطول “لكن من الواضح أن     . طبعاً هذا ال يعني أن أي تركي لن يشارك على متن سفن أخرى              . بينهم  
  .سيبحر نحو غزة المحاصرة من دون مرمرة الزرقاء ومن دون األتراك هذه المرة” 2 -الحرية

ه الـسياسة الخارجيـة     بتقديري هذا ليس حدثاً عادياً، بل إنه يوجب التوقف جيداً عند المسار الذي تتخـذ              
التركية تجاه الشرق األوسط وتجاه القضية الفلسطينية خصوصاً، ومراجعة لمجمل العوامل التي تـتحكم              
بهذه السياسة والمدى الذي يمكن أن تصل إليه في دعم الشعب الفلسطيني في ظل العالقات التي ال تزال                  

  .قوية مع الكيان الصهيوني
ات والحكومات العلمانية والعسكرية السابقة في تركيا بمنطق التحالف مـع           وإذا كان واقعياً تعامل السلط    

  .، فإنه ليس من الطبيعي أن تستمر الذهنية نفسها في عهد سلطة ذات جذور إسالمية”إسرائيل“
وقتل تسعة مواطنين أتراك لم يعقبه أي تـأثير         ” 1-أسطول الحرية   “وكم هو مستغرب أن العدوان على       

  .االقتصادية بين البلدينمهم في العالقات 
وفي نظرة إلى العالقات الثنائية نجد أنه رغم توترات دافوس ومرمرة فـإن العالقـات علـى مختلـف                   

  .المستويات شهدت المزيد من التعاون واالرتقاء
تنامياً بـارزاً عـن     ” أسطول الحرية “وكان الجانب االقتصادي األكثر تطوراً، بل شهد في مرحلة ما بعد            

 2010عـام   ” إسـرائيل “أن صادرات تركيا إلى     ” مؤسسة االحصاء التركية  “قبلها، فقد ذكرت    مرحلة ما   
 فيمـا بلغـت واردات      2009 مليار دوالر عام ،    1 .528 .459 مليار دوالر مقابل     2 .083 .987بلغت

  . مليار دوالر1 .074 .727 مليار دوالر مقابل 1 .359 .510 2010عام ،” إسرائيل“تركيا من 
 2 .603 .289 مليـار دوالر مقابـل       3 .443 .497 2010م التجارة بين البلدين بلغ عام ،      أي أن حج  

  . في المئة33 أي بزيادة تقارب ال 2009مليار دوالر عام ،
تعكس زيادة ملحوظة في التبادل التجـاري       ) 2011(كما أن أرقام األربعة أشهر األولى من العام الحالي          

  . مليون دوالر300تقارب ال ) 2010 (عن الفترة نفسها من العام السابق
 أن تركيا صعدت من المرتبة التاسعة       2011عن نتائج الفصل األول من عام       ” إسرائيلية“وأظهرت أرقام   

 إلى المرتبة الثالثة مطلع العام الحالي، بعد كـل مـن            2010أواخر عام   ” إسرائيل“في سلم االستيراد من     
بزيـادة  )  مليون دوالر  473(وتركيا  )  مليون دوالر  498(ولندا  وه)  مليارات دوالر  3(الواليات المتحدة   

  . هذا من دون احتساب صادرات األلماس إلى هذه الدول2010 في المئة عن الفترة نفسها من عام ،73
  .المرحلة الحالية” مزاج“ومع ذلك يبقى الموقف السياسي األكثر رمزية وتعبيراً عن 

نية، عروسة المناضلين من أجـل الحريـة، أقـوى مـن كـل      رغم كل الضغوط ستبقى القضية الفلسطي     
  .المراهنين على سقوطها ومن كل من يريد عرضها بالمزاد في سوق النخاسة
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  30/6/2011الخليج، الشارقة، 
  

   القوة وحدود طشالي .69
  حلمي موسى 

ـ               رور عادت قضية تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس إلى الواجهة في األيام األخيرة بمناسـبة م
ورغم التسريبات  . خمسة أعوام على أسر الجندي جلعاد شاليت في عملية بطولية على حدود قطاع غزة             

واإلشاعات في الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حول قرب إبرام الصفقة، فإن التبادل يبدو اليـوم بعيـدا                
  .مثلما كان

د تلكؤ الحكومة اإلسرائيلية في إنجاز      ففي إسرائيل شهدت الشوارع ووسائل اإلعالم أكبر حملة دعائية ض         
إذ بادرت عائلة شاليت والمتضامنين الكثر معها، ليس فقط إلى          . »سلما أم حربا  «أمر اإلفراج عن شاليت     

. حملة دعائية في الصحف أو تظاهرات ومسيرات في الشوارع، وإنما إلى إدخال عناصر جديدة للضغط              
شهر الممثلين اإلسرائيليين، تظهر هؤالء يفقـدون عقلهـم         شارك فيها عدد من أ    » كليبات فيديو «وأعدت  

  .مكان شاليت في زنزانته بعد مرور خمسة أعوام عليه في األسر
كما أشركت حملة شاليت عددا من قادة االستخبارات السابقين للشاباك والموساد يطالبون رئيس الحكومة              

وشاركت . اذ القرار بقبول الصفقة المعروضة    اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بسرعة اإلفراج عن شاليت واتخ       
عائلة شاليت من الجد إلى األحفاد في تظاهرة باألصفاد أمام مقر الحكومة اإلسـرائيلية تبـين أن لـيس                   

  .شاليت االبن وحده في األسر بل عائلة بأسرها
بقوة في األيام   والواقع، أن البعد الفلسطيني في التظاهرة اإلسرائيلية من أجل اإلفراج عن شاليت، حضر              

، ولم تكن األولى والوحيدة في هذا الشأن، تحقيقـا عـن حيـاة              »معاريف«فقد نشرت صحيفة    . األخيرة
ويزعم هذا التحقيق أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون فـي         . المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية    

تـي تقـام لهـم، أو الحيـاة الثقافيـة           ظروف ال تقل عن العيش في فنادق خمسة نجوم لناحية المآدب ال           
  .واألكاديمية التي يتمتعون بها

وهكذا نشأت عوامل اإلثارة المطلوبة لجعل القضية موضع سجال وتفاعل داخلي إسرائيلي تحـدد نقـاط                
فلماذا ال يتم االنتقـام     » تدفع إلى الجنون  «فإذا كان شاليت في األسر في ظروف        . اإلجماع بين المختلفين  

  اإلسرائيلية؟» الفنادق«الفلسطينيين في من األسرى 
المعتقلين الفلـسطينيين   » حرية«وتبارى نتنياهو وعدد من قادة اليمين في إطالق التصريحات بشأن تقييد            

وسارع مسؤولون إسرائيليون إلى المطالبة بفـرض العزلـة         . »امتيازاتها«الحياة و » متع«وحرمانهم من   
يحـسدون  «عتقالت، وإلى حرمان اآلخرين من ظروف معيشة   على عدد من كبار مسؤولي حماس في الم       

  .»عليها
ولكن، من يعرف تاريخ المعتقالت الفلسطينية، يعلم أن كل حق ناله األسرى في المعـتقالت الفلـسطينية                 

ولكن ال يقل أهمية عن ذلك أن       . فإسرائيل لم تتبرع يوما بمنح األسرى أي حق       . كان ثمنه أرواحا ودماء   
ظلت على الدوام، أحـد أهـم عوامـل التوحيـد           » الحركة الوطنية األسيرة  « األصح   قضية األسرى أو  

  .والتحريك في الشارع الفلسطيني
فاإلطار العام للتبادل   . ومهما تكن الحال فإن المظاهر السابقة تشهد على تعقيد قضية التبادل المعقدة أصال            

. عيارين، مقابل اإلفراج عن شـاليت     صار محددا، وهو يتمثل باإلفراج عن ألف أسير فلسطيني، ضمن م          
  . أسيرا تفرج عنهم إسرائيل الحقا550 أسيرا تختارهم حركة حماس و450وينقسم هؤالء إلى 

فحكومة نتنياهو معنية   . لقد كان بوسع حكومات إسرائيلية سابقة أن تنجز الصفقة أكثر من حكومة نتنياهو            
  وحركة . تلك التي وافقت عليها حكومات سابقة     بإظهار، أنها أبرمت صفقة أقل ضررا على إسرائيل من          
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وباإلجمال يظل أسر شاليت    . حماس معنية بأن تظهر للفلسطينيين أن معاناة غزة ودماءها لن تضيع سدى           
  .    في غزة المحاصرة تحديدا عنوانا لمحدودية القوة اإلسرائيلية

  29/6/2011، السفير، بيروت
  

   دونه عقبات جديةنتنياهوالتفاوض مع  .70
  ماجد الشّيخ

تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو، تجنيد كل جهودها من أجـل إفـشال خطـوة                 
المقبل بدولة فلسطينية، وهي الخطوة التـي       ) سبتمبر(اعتراف الجمعية العمومية لألمم المتحدة في أيلول        

ذي يستفز كما يستنفر عدداً من الجهات       تعمل السلطة الفلسطينية على بلوغ محطتها أحادياً بأمان، األمر ال         
واألطراف اإلسرائيلية واألميركية واألوروبية، في توافق وإن لم يكن منسقاً أو منسجماً، إلّا أنه في النهاية                

. يلتقي عند هدف واحد، أال وهو إقرار خيار المفاوضات لقطع الطريق على الخطوة األحادية الفلسطينية              
 دولـة   30انياهو وهدفه األهم من جولته األوروبية، فإنه يسعى إلى تجنيـد            ولكن قبل ذلك ووفق خطة نت     

تعارض االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، ووفق قناعته فإن إسرائيل لن تتمكن مـن منـع                 
تعارض الخطـوة   » غالبية أخالقية «االعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها ستحاول الحصول على ما أسماه          

  .طينيةالفلس
الجاري، والهادفة إلى   ) يونيو( حزيران   12فإضافة إلى جولة نتانياهو األوروبية التي بدأها بإيطاليا األحد          

حشد معارضة ضد اإلعالن عن دولة فلسطينية مستقلة، فقد كشفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن نص               
لة الفلسطينية، تتعارض وكل االتفاقات     أن الدو «، تُقرر في شكل ال لبس فيه        »قانونية«وثيقة وصفت بأنها    

، في استعادة منها لما تنص عليه وثائق اتفاق أوسلو صراحة،           »الدولية الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين    
بضرورة ألّا ينفّذ أي طرف خطوات أحادية الجانب، على أن تحل كل المسائل في إطـار المفاوضـات،                  

في األمم المتحدة، سيعمق ويعقّد النزاع      ! دولة الفلسطينية قبل أوانه   وفي إطار متفق عليه، وأن اعترافاً بال      
  .التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين وسيضيف الوقود إلى النزاع

ولم تكتف وثيقة الخارجية اإلسرائيلية بذلك، بل ذهبت إلى حد االدعاء بأن االعتراف بدولـة فلـسطينية                 
على حالها، وهي   ) لقدس والمستوطنات والالجئين واألمن والمياه    الحدود وا (سيبقي كل القضايا الجوهرية     

ولتختتم ادعاءاتها بأن االعتراف بدولة فلسطينية      . القضايا التي ُيفترض أن تُحل في إطار التسوية الدائمة        
، وأن مـا    »يمكنه أن يهدد االستقرار االقتصادي الحالي، والنمو في المنطقة واألمن المحسن          «قبل أوانها   

  .»اعترافاً مبكراً بالدولة الفلسطينية من شأنه أن ُيحدث أثر كرة الثلج في نزاعات إقليمية أخرى«ته أسم
 15األربعـاء   ) هـآرتس (واعتبر شمعون شتاين، وهو سفير إسرائيلي سابق في ألمانيا، في مقال له في              

بل هو مضى أبعـد     . ةحزيران الجاري، أن ما تسعى إليه وزارة الخارجية اإلسرائيلية هو مهمة مستحيل           
من ذلك، حين قال إن لو صوتت ألمانيا وبعض الدول األوروبية األخرى ضد قيام دولة فلسطينية، تعبيراً                 
عن معارضتها المبدئية للخطوات األحادية، فمن الخطأ أن تعتقد إسرائيل أن هـذا التـصويت يمنحهـا                 

  .الشرعية لمواصلة سياستها
األميركية أن تروج لخطة أوباما، إلى حد توجيه إنذار لحكومة نتانياهو           وفي المقلب اآلخر تحاول اإلدارة      

بضرورة الرد اإليجابي على الخطة التي قدمت الحدود واألمن، كأولوية يجب التعاطي معهـا قبـل أي                 
فستيفن سايمون الذي عين مسؤوالً     . تحرك باتجاه مفاوضات التسوية، وهذا يتطلب موافقة إسرائيلية أوالً        

رق األوسط وشمال أفريقيا في مجلس األمن القومي األميركي، بدالً من دان شـبيرو، اعتبـر أن         عن الش 
          الكرة اآلن هي باألساس في ملعب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، طالما أن الفلسطينيين ردوا بإيجاب كـاف

ألمم المتحدة،  وفي اعتقاد سايمون يمكن منع التصويت على االعتراف بدولة فلسطينية في ا           . على الخطة 
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إذا وافق الطرفان على العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو موقف يجد تأييداً كبيراً فـي إدارة أوبامـا،                  
  .المقبل) يوليو(وذلك في مهلة مدتها شهر، أي حتى منتصف تموز 

اقـع  ووفق افتتاحية هآرتس يوم العاشر من حزيران الجاري، فإنه إذا كانت إسرائيل تتطلع إلى تغيير الو               
في المنطقة، فمن األفضل لها أن تبدأ بتبني المبادرات الراميـة إلـى الـدفع قـدماً بالمفاوضـات مـع                     

ولهذا فإن إحباطاً يكتنف اإلدارة األميركية من عـدم اسـتجابة إسـرائيل لرؤيـا الـرئيس        . الفلسطينيين
علـى الواليـات    ، في حين أن نتانياهو ال يسهل بل يـصعب           1967األميركي حول مرجعية حدود عام      

فإن واشـنطن تحـاول     )  حزيران 12(ووفق هآرتس   . المتحدة إحباط خطة الفلسطينيين في أيلول المقبل      
ممارسة ضغوط على نتانياهو للموافقة على استئناف المفاوضات على أساس خطاب أوباما في الخارجية              

خو موفد ومستشار نتانيـاهو  الماضي، وفي إشارة إلى محادثات إسحق مول) مايو( أيار   19األميركية يوم   
في العاصمة األميركية خالل نهاية األسبوع األول من الشهر الجاري، فإن مقايضة أجريت تقتـضي أن                
يستجيب اإلسرائيليون بموجبها، فيقدموا شيئاً ملموساً مثل الموافقة على المفاوضـات، بعـد أن أفـشلت                

  .رة الفرنسيةواشنطن أو عرقلت المبادرات األوروبية من قبيل المباد
 اإلسرائيلي الراهن في شأن خطة أوباما، أشـارت مـصادر           –وفي إشارة إلى جدية التعارض األميركي       

سياسية إسرائيلية إلى أن الرئيس أوباما يكرر الخطأ نفسه الذي ارتكبه قبل عامين، عندما طالب إسرائيل                
 بقبول رؤياه حول الدولة الفلسطينية،      بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، وها هو اآلن يطالب إسرائيل         

وهو بهذا يضع عراقيل أمام عجلة التفاوض، كون الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من ذلك، فطالما ال يوافـق                  
الفلسطينيون على االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وبالتوصل إلى اتفاق نهائي في شأن الصراع، فـإن               

موضوع الحدود والمناطق، وهي البنـود األولـى علـى جـدول            نتانياهو لن يضطر إلى القبول بنقاش       
  .التفاوض التي من المفترض البدء أو االنطالق منها

وعلى رغم ذلك، فإن األميركيين يراهنون على دعم نتانياهو القتـراحهم اسـتئناف المفاوضـات مـع                 
روبية التي يراد تحويلها إلـى      الفلسطينيين، بدالً من الموافقة على المبادرة الفرنسية أو على المبادرة األو          

مبادرة دولية، تتبناها اللجنة الرباعية، كما ورد في رسالة رئيسة االتحاد األوروبي للـسياسة الخارجيـة                
كاثرين آشتون، إلى كل من وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون واألمين العام لألمم المتحدة بان               

فروف، كي تكون بديالً من التحرك الفلسطيني األحـادي         كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي ال      
بالتوجه إلى األمم المتحدة، وهي رسالة تم تنسيق مضمونها مع حكومات كـل مـن فرنـسا وبريطانيـا                   
وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، داعية إلى اجتماع مبكر للجنة الرباعية إلقرارها كخطة سالم دولية، تستند إلى               

 أيار الماضي، بما حوته من استناد إلى        19ن عنها في خطاب وزارة الخارجية يوم        خطة أوباما التي أعل   
اثنين من العناصر المهمة التي يمكن أن تكون أساساً الستئناف المفاوضات، الحدود على أساس خطـوط                

  .، مع مبادالت لألراضي متفق عليها في شكل متبادل، وضمانات أمنية ثابتة1967عام 
كل هذا الحراك الدولي، فليس من المتوقع إلّا أن يخيب نتانياهو كل التوقعات، فال يرد               إلّا أن وعلى رغم     

باإليجاب على هذا المقترح الجديد، كما هو ديدنه إزاء كل المقترحـات الـسابقة، ال سـيما أن وزيـرة                    
لدولية، كمـا لـم     الخارجية األميركية هيالري كلينتون واإلدارة األميركية ال يميلون إلى األخذ بالمبادرة ا           

 قبل، وهم لهذا يفقدون إلى جانـب حلفـائهم          jpg).ا ف ب  (يأخذوا بالمبادرة الفرنسية من محمود عباس       
الذي يضيعونه اليوم وحتى أيلول المقبل، من دون أن يساهموا في إرسـاء             » الوقت الثمين «اإلسرائيليين،  

ميركي السابق جورج ميتشيل، خصوصاً     األمر الذي سيكرر تجربة المبعوث األ     . أية بدائل سياسية ممكنة   
أن مبعوثي السالم األميركيين ديفيد هيل ودينيس روس، لن يجدا بانتظارهما هنا فـي المنطقـة، سـوى                  
المعطيات ذاتها التي عملت بكل قوتها على إفشال مهمة سلفهما، على رغم وجود معطيات متحركة فـي                 

من «وزير خارجية االحتالل أفيغدور ليبرمان، أن       فضاء إقليمي متغير ومتحرك، وعلى رغم ذلك اعتبر         
وهو أمر يلخص موقف نتانياهو ومن خلفه اإلدارة        . »السذاجة محاولة إعطاء األولوية للقضية الفلسطينية     
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األميركية في شأن عدم الجدية الستئناف المفاوضات خالل الفترة المتبقية حتى عقد الجمعيـة العموميـة                
  .لمقبللألمم المتحدة في أيلول ا

  30/6/2011، الحياة، لندن
  

  الوقتكسبوا  .71
  اليكس فيشمان

ال توجد ذرة معلومة تشير الى أن محافل متطرفة ستشكل نواة مقاومة عنيفة في االسطول ضـد جنـود                   
معقـول جـدا    . كما ال توجد ايضا معلومة واضحة عن سالح ناري على كل السفن           . الجيش االسرائيلي 

 كهذه، الى جانب الكثير جدا من الـسيناريوهات وفرضـيات العمـل             االفتراض بأن هناك فرضية عمل    
االخرى التي تُطرح في عصف العقول الجاري في الجيش وفي محافل االستخبارات استعدادا لالسـطول               

 -ولكن عندما تصبح مثل فرضية العمل هذه حقيقة، في اطار شبكة االعالم االسـرائيلية               . القريب القادم 
  .السهم المرتد وأن تعرض اسرائيل كغير مصداقةفمن شأنها ان تعمل ك
في االسطول السابق لم يكلفوا أنفسهم عندنا حتى لتجنيد نـاطقين بالتركيـة كـي         .  هكذا هو الحال عندنا   

واستقباال لالسطول الحالي يكشطون كـل      . يقرأوا منشورات علنية بالتركية روت بالضبط ماذا سيحصل       
خذوا مثال ما نشر عن     . مصادر غير مصداقة، وبعضها غير مؤكدة      بعضها تستند الى     -معلومة هامشية   

فالحديث يدور عن أكياس من االسمدة التـي        : القتال الكيماوي المخطط له ضد مقاتلي الجيش االسرائيلي       
اسرائيل تحظر ادخال مواد كهذه الى      . ُحملت على احدى السفن، بعض االسمدة تقوم على أساس البوتاس         

حماس لم  . مدة عضوية يمكنها أن تُستخدم ايضا النتاج العبوات والقذائف الصاروخية         غزة، وذلك ألنها أس   
  .تعد تحتاج حقا الى هذه المواد، وذلك النها تتلقى مواد متفجرة حسب المواصفات الرسمية عبر األنفاق

أحد ما  يجب االستعداد لوضع يستخدم فيه      . على االستعدادات أن تتم حسب السيناريو المتطرف      :  ال جدال 
ولكن االعالنات الدراماتيكية في اسرائيل عن استعداد السفن للقتال حتى الموت،           . على السفن النار الحية   

االعالم الذكي يمكنـه بالتأكيـد أن يحـرج         . بما في ذلك قتل الجنود، تبث رائحة دعاية أكثر واعالم أقل          
ع الواعي عن امكانية أن يكـون فـي         في هذه االثناء يتحدث تقويم الوض     . الطرف اآلخر في الرأي العام    

وسـفينة عربيـة    "  دي جنتي  -كرامة  "السفينة الفرنسية   : سفينتين على األقل مقاومة جسدية شديدة ايضا      
  .اشتراها االخوان المسلمون االردنيون

في بعض السفن ضربت قوة عليـا فألحقـت         . االسطول الذي كان يفترض أن ينطلق أمس تأجل ليومين        
الجهد السياسي االسرائيلي نجح، هذه المرة، في حمل حكومتي اليونان وقبـرص            . عةأضرارا غير متوق  

وفي كل يوم يمر ال ينطلق فيه االسـطول         .  انطالق السفن الى البحر    - أو تأخير على األقل      -على منع   
قسم ال بأس به مـن النـاس الـذين          . على الدرب، هناك احتمال بأن يتضاءل هذا االسطول أكثر فأكثر         

 وصلوا جوا، على حسابهم، وينتظرون دون       - من سويسرا، الواليات المتحدة، هولندة       -كون فيه   سيشار
حتى اآلن، في محاولة لكسب الوقت ولتقليص حجم االسطول، تسجل اسرائيل لنفسها            . فعل على حسابهم  

تأجيـل  ومن غير المستبعد أال يكـون ال .  سفينة في األصل، يتحدثون اليوم عن ست 15من  . انجازا طيبا 
  .في كل يوم يكتشف منظمو االسطول مشاكل جديدة. الحالي هو األخير

  يديعوت
  29/6/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            34 ص                                    2191:         العدد       30/6/2011 الخميس :التاريخ

  :كاريكاتير .72
  

    
  30/6/2011الراية، الدوحة، 


