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  أسباب لدى حماس لرفض فياض رئيساً لحكومة الوحدة الفلسطينيةأربعة ": الحياة" .1

ـ   :  ابراهيم حميدي  -دمشق   » فـتح «امس ان المصالحة بين حركتـي       » الحياة»أكدت مصادر فلسطينية ل
تسميته » حماس«سالم فياض على خلفية رفض      رئيس الوزراء   » عقدة«ال تزال متوقفة عند     » حماس»و

رئيساً او حتى وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها في اطار المصالحة بين الجانبين، مشيرة                
  .ابلغت اكثر من وسيط عربي واقليمي رفضها تسمية فياض ألربعة اسباب» حماس«الى ان 

مشيرة الى وجـود أربعـة اسـباب    »  غير فياضحماس منفتحة على أي اسم آخر«واكدت المصادر ان    
  :العتراض الحركة عليه

اوال، هو جزء من مرحلة االنقسام، وال يمكن لحماس او الـشعب الفلـسطيني قبـول وزراء مرحلـة                   »
  . االنقسام، الن الشعب يريد ان يتجاوز، شكال ومضمونا، مرحلة االنقسام

  . ثانيا، هو خيار دولي وليس حمساوياً او فتحاويا
لمـاذا تـصر اميركـا      «وتـساءلت   » ثالثاً، فياض جزء من مشروع خارجي للعبث بالساحة الفلسطينية        

  . واسرائيل واالتحاد االوروبي على تسميته؟ النه يدخل في مشروعهم وال يخدم الشعب الفلسطيني
  .»رابعاً، حصر رئاسة الوزراء بشخص وبارادة خارجية ال يليق بالشعب الفلسطيني

ـ   » فيتو«ر اخرى الى ربط     واشارت مصاد  المالحقات االمنية التي جـرت ضـد       »الحركة على فياض ب
ارتباط اسمه بمشروع السالم االقتصادي الـذي       «اضافة الى   » قيادات وعناصر حماس في الضفة الغربية     

نتانياهو بدعم دولي مالياً للمؤسسات الفلسطينية مع تهمـيش         ) رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين   (طرحه  
تنتظر » حماس«وان  » العقدة«عند هذه   » تراوح«واشارت المصادر الى ان المصالحة      . »بعد السياسي لل

لموعد جديد لتحريك المصالحة، في ضوء االتصاالت التي اجراها الجانب التركي مع            » فتح«اقتراحاً من   
  .عباس ومشعل واتصاالت خلفية تجريها القاهرة

  1/7/2011، الحياة، لندن
  

   االعتراف بدولتنا كما اعترفنا بحقها في الوجود"إسرائيل"على : عباس .2
 قال الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، إنه على إسرائيل أن ترد على اعتراف شعبنا :أمستردام

الفلسطيني بحقها بالوجود، بأن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
1967.  
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كلمة ألقاها أمام مجلسي الشيوخ والنواب الهولنديين، أود أن أكرر التزامنا بحق وأضاف الرئيس في 
جنبا إلى جنب بسالم وأمان، وعلينا إنجاز هدفنا من خالل المفاوضات بعيدا ' فلسطين وإسرائيل'الدولتين 

ئ الرئيس عن العنف، ولهذه الغاية أدعو الحكومة اإلسرائيلية لقبول مرجعيات المفاوضات بما فيها مباد
، مع تبادل محدود ومتفق عليه ووقف 1967أوباما لحل الدولتين على حدود األرض التي احتلت عام 

هدفنا األساسي هو المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي للوصول للسالم، ' وقال  .'للنشاطات االستيطانية
تحادية في جهودهم التي وآمل أن تنجح الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي وروسيا اال

   .وذكّر عباس باعتراف الجانب الفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود .'يبذلونها الستئناف مفاوضات السالم
، فإننا ال نسعى إلى 1967في سعينا العتماد دولة فلسطين على حدود األرض التي احتلت عام ': وقال

كس من ذلك وألننا لم نحصل على موافقة تجاهل أو عزل أو نزع الشرعية عن إسرائيل، وعلى الع
الحكومة اإلسرائيلية على مرجعيات عملية السالم ووقف االستيطان فإننا سنواصل محاولتنا للحصول 

  .'على االعتراف بدولة فلسطين كدولة عضو في األمم المتحدة وفق حل الدولتين
لئك الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين  دولة في العالم ونأمل من أو117اليوم تعترف بنا ': وتابع قائال

  .'أن يفعلوا ذلك في أسرع وقت ممكن
أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالديمقراطية والشفافية والمحاسبة وبحقوق اإلنسان وحرية عباس وأوضح 

  .'التعبير ومبادئ سلطة واحدة وبندقية واحدة تحت حكم القانون
 وشخصيات مستقلة على أساس برنامجه القائم على حل الدولتين وجدد عباس التزامه بحكومة تكنوقراط

  .'واالتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي
هي سبيلنا الوحيد لحل الدولتين، والمفاوضات هي من اختصاص ':  عباس وفي موضوع المصالحة قال

  .'منظمة التحرير الفلسطينية وليس الحكومة
 30/6/2011، )وفا(ينية وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

  
  المصالحة ضرورة وطنية ال عودة عنها: هنية .3

، 2011-6-30أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، الخمـيس           :  محمد األيوبي  -غزة
  ". ضرورة وطنية وال عودة عنها مطلقا"على أن المصالحة الفلسطينية 

 الذي توج قبل يومين ببطولة دوري كرة القدم للدرجة          "شباب خان يونس  "وقال هنية، خالل تكريمه فريق      
  ". قد يتعطل بالتوقيت لكن ال عودة عنه مطلقا"إن تنفيذ اتفاق المصالحة "األولى في قطاع غزة، 

بما يـؤمن وحـدة الـشعب       "وأكد هنية عزم حركة حماس على تحقيق المصالحة وتطبيقها على األرض            
  ". حتالل والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينيةالفلسطيني ويعزز صموده في مواجهة اال

  30/6/2011فلسطين اون الين، 
  

  العمالء" وزير مالية"األجهزة األمنية في غزة تعتقل  .4
ولم يطلب منه المشاركة مع … ولم يطلب منه زرع أجهزة تنصت… لم يطلب منه المعلومات: خاص

بل … ل المقاومة وأماكن إطالق الصواريخولم يطلب منه أيضاً اإلبالغ عن رجا… القوات الخاصة 
  ..طلبت منه المخابرات الصهيونية أن يكون بنكاً للمالية يوزع األموال على العمالء عبر النقاط الميتة 

, الذي اعتقلته األجهزة األمنية في قطاع غزة قبل مدة قصيرة" و.س"هذا هو الحال الذي كان عليه العميل 
منذ ) برتبة رفيعة( ال تسمح ألحد أن يشك بكونه عميالً للمخابرات الصهيونية فقد كانت مكانته االجتماعية

  . سنوات9ما يزيد عن 
إلى مغذي بسيط للنقاط الميتة " سهلة"فبعد أن تدرج في سلم العمالة من عميل صغير ذو مهمات صغيرة

  .زةيغذي الكثير من النقاط الميتة في قطاع غ" بنك مالي"اختير ليصبح بمكانة مسئول 
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يتنقل بين أرجاء قطاع غزة ليضع األموال التي ترسلها المخابرات " و.س"وبين الفينة واألخرى كان 
 في أماكن عامة في القطاع ومن ثم يأتي العمالء بأمر من ضباطهم - عبر حسابه البنكي-الصهيونية 

  .الصهاينة ليستلموا هذه المبالغ والمكافئات
ليسرد بداية انخراطه في العمالة التي بدأت بإشارة من مسئوله الذي , بطريقة ما كشف أمر العميل الكبير

  .كانت تحكمه عالقات أمنية تنسيقية مع قوات االحتالل إبان السلطة في قطاع غزة في قبل ستة  أعوام
لكنه سرعان ما اعتاد على هذا العمل , في المرة األولى لوضع األموال كان العميل مرتبكاً بشكل كبير

  .ليستمر به عدة سنوات إلى أن وقع في قبضة األمن" ءالدني"
  30/6/2011موقع المجد نحو وعي امني، 

  
  سبتمبر/أيلول حشد جهودها الستحقاق إلىالعالم بمنظمة التحرير تدعو الجاليات الفلسطينية  .5

  وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية مـع اقتـراب اسـتحقاق أيلـول                :رام اهللا 
والتوجه الفلسطيني الى الجمعية العامة لألمم المتحدة بطلب االعتراف بدولة فلسطين عضوا كـامال فـي                

، ولحشد كافة الطاقات لتحقيق هذا الهـدف، رسـالة   1967المنظمة الدولية في حدود الرابع من حزيران      
ات والجهود وتوحيدها،   بهذا الخصوص الى الجاليات الفلسطينية في أوروبا والعالم داعية الى حشد الطاق           

واالستعانة بكافة القوى الشقيقة والصديقة في الدول التي تعيش فيها هذه الجاليات، وخاصة فـي القـارة                 
  .األوروبية، وذلك النجاح هذه المعركة المفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني
ل كل الجهود المتاحة لحشد ودعت الرسالة أبناء الجاليات الفلسطينية خاصة في القارة األوروبية الى بذ

الدعم الشعبي الضاغط على الحكومات في بلدانها التخاذ موقف ايجابي من المطلب الفلسطيني العادل 
والمستند الى الشرعية الدولية وحقوق االنسان وحق الشعوب في التحرر من االحتالل وتقرير مصيرها، 

  .والتصويت لصالح هذا التوجه
 1/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  اعتقال الشيخ صالح في بريطانيا مخالف لألعراف الدولية:  الدويكعزيز .6

استنكر الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال الشيخ رائد صالح،            : رام اهللا 
ية، ليـل   ، من قبل الشرطة البريطان    1948رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة         

مخالفًا للقـوانين واألعـراف     "األربعاء الماضي، تمهيدا إلبعاده عن البالد، معتبرا هذا اإلجراء          / الثالثاء
  ". الدولية

لم "نسخة عنه، هذا اإلجراء بحق رجٍل " قدس برس"واستغرب الدويك، في تصريح صحفي مكتوب تلقت 
يلة حياته، بدءا بإبعاده عن المدينة المقدسة، يمارس العنف قوال وال فعال، وإنما مورس العنف بحقه ط

  .، كما قال"وصوال إلى سجنه وعزله
كيف يمكن لدولة تدعي الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان أن : "الفلسطيني" التشريعي"وتساءل رئيس 

تقوم بهذا اإلجراء بحق رجٍل مناضل، صاحب فضل وخلق، لم يقترف أي ذنب سوى الدفاع عن حق 
ال مبرر له سوى الرضوخ لمطالب "معتبرا أن هذا االعتقال ". عن قضيته في شتى بقاع األرضشعبه، و

  ".االحتالل الصهيوني
ضم صوته وصوت شعبه إلى جانب كل األصوات في أرجاء األرض، والتي وقفت "وشدد الدويك على 

ل زيارته للبالد إلى جانب الشيخ صالح، مطالبة باإلفراج الفوري عنه، وإعطائه الحق في استكما
  ".بحرية

  1/7/2011قدس برس، 
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  فاخرة بهدايا "الشاباك"يجامل  مسؤول في السلطة الفلسطينية: مصدر عبري .7
ابتاع  )جناح الضفة الغربية(ذكر مصدر إعالمي عبري أن مسؤوالً في السلطة الفلسطينية : الناصرة

  ".الشاباك" اإلسرائيليهديتين فاخرتين الثنين من المسؤولين في ما يسمى جهاز األمن 
في التلفزيون اإلسرائيلي؛ على موقعها باللغة العبرية، تقدم مسؤول / القناة السابعة/وبحسب تقرير أوردته 

منتجات  يضم في السلطة الفلسطينية بطلب شراء من أحد منافذ بيع التجزئة في الضفة الغربية، الذي
اليهودية، بغرض ابتياع قطعتين فاخرتين من الهدايا، اإلسرائيلي للمشغوالت الفضية " هاتزورفيم" مصنع

  .الحالي والرئيس السابق للجهاز" الشاباك"والتي قال بأنهما ستقدمان لرئيس 
المسؤول في السلطة، الذي لم يكشف عن اسمه، أن إحدى القطعتين ستقدم  وبحسب المصدر؛ أوضح

أشار إلى أن الثانية ستخصص كهدية وداع الجديد يورام كوهين، فيما " الشاباك"كهدية ترحيب برئيس
  .لرئيس الجهاز السابق يوفال ديسكين

ووفقاً للتقرير؛ ألحق المسؤول في السلطة إهداء خاصاً بكل مشغولة فضية، إذ أشار اإلهداء الموجه إلى 
كراً  ش الرئيس الجديد للشاباك إلى التطلع نحو تعاون مستقبلي، فيما تضمن الموجه إلى المسؤول السابق

  .على تعاونه
ال يكشف عن عالقاته مع " رفض التعليق على األمر، معلالً ذلك بأنه" الشاباك"وقال المصدر إن جهاز 

، فيما شدد على أن الجهاز يطبق القانون المعمول به حول الهدايا الخاص بالعاملين "الكيانات الخارجية
  .في قطاع الخدمة العامة

 30/6/2010، قدس برس
  

  قوق شعبنا الفلسطيني ليست خاضعة للمساومة األميركيةح: عشراوي .8
عبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير،             : رام اهللا 

الشعب  القاضي بوقف المساعدات المالية عن       185اليوم الخميس، عن رفضها لقرار مجلس الشيوخ رقم         
  .عة المساعي السياسية والدبلوماسية للحصول على فلسطين في األمم المتحدة في حال متابالفلسطيني

لقد استغل مجلس الشيوخ سلطاته المالية للتدخل في السياسة الخارجية          'وقالت عشراوي في بيان صحفي      
األميركية والضغط على الرئيس األميركي باراك أوباما بممارسة االبتزاز المالي، لقد باتـت الواليـات               

تحدة تعمل موظفة لدى الحكومة اإلسرائيلية لخدمة مصالحها وإنقاذها من مغبة أعمالها غير القانونية،              الم
  .'وأداة لتبنّي سياستها ومطالبها وخاصة فيما يتعلق بيهودية الدولة

تقود كل من الواليات المتحدة وإسرائيل حملة شرسة تحـاوالن مـن خاللهـا تجنيـد الـدول        'وأضافت  
  .'نع االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، وتخفيض عددهااألوروبية لم

إن الشعب الفلسطيني ال يساوم على حقوقه األساسية، وهـي غيـر خاضـعة لالبتـزاز مـن                  ' :وتابعت
  .'الكونغرس األميركي

 30/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ة فلسطينية شاملة قريبا وينتقد فياضالبرغوثى يتوقع اندالع انتفاضمصطفى  .9
أكد مسؤول فلسطيني مساء الخميس، على ضرورة مواجهة أى ضغوط خارجية تهدف إلفشال : رام اهللا

اتفاق المصالحة الوطنية، معربا عن قناعته بقرب اندالع انتفاضة فلسطينية شاملة، مشددا على أهمية نيل 
  .ر المقبلاالعتراف العالمى بدولة فلسطينية فى سبتمب

وقال مصطفى البرغوثى األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أنه يدعم أى مرشح توافق عليه جميع 
القوى الفلسطينية لرئاسة الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود ضغوط خارجية عديدة يتعرض لها 

  .الجانب الفلسطينى لمنع تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس
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أشار إلى أن ما تشهده الساحة السياسية الفلسطينية حاليا يشبه الوضع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و
، والضغوط الكبيرة التى مورست على الرئيس محمود عباس فى ذلك الوقت، والتى 2007فى عام 

سطينى، متهما أسفرت عن اتساع الفجوة بين حركتى فتح وحماس، وما تبع ذلك من تطورات االنقسام الفل
  .بممارسة الضغوط إلفشال اتفاق المصالحة الوطنية" إسرائيل وحلفائها"

ودعا البرغوثى كل القوى الفلسطينية إلى تنحية المصالح الحزبية والشخصية جانبا، واالنتقال إلى 
ا، هو متطلبات تشكيل الحكومة ولجنة منظمة التحرير، معتبرا أن التحدى األبرز أمام الفلسطينيين حالي

  .اإلسراع فى تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق بنوده
وعلى جانب آخر، انتقد البرغوثى التصريحات األخيرة لرئيس الوزراء الفلسطينى سالم فياض، والتى 
قللت من أهمية التوجه الفلسطينى إلى الجمعية العامة فى سبتمبر المقبل بطلب االعتراف بدولة فلسطينية 

له أهمية كبرى ألنه يعنى مواجهة إسرائيل واللوبى " استحقاق سبتمبر"معتبرا أن ، 1967على حدود عام 
  .اإلسرائيلى الضاغط فى الواليات المتحدة

  30/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  في تحوالت الشارع العربي فلسطين حاضرة : عبداهللا عبداهللا .10
ستفادة فلسطينياً مما يجري من تحـوالت       اعتبر سفير فلسطين في لبنان عبداهللا عبداهللا وجوب اال        : صور

علينا القيـام بـبعض الخطـوات حتـى ال تغيـب فلـسطين عـن تلـك                  : "وقال. في الشارع العربي  
  .،مؤكدا على العالقة الجيدة الفلسطينية اللبنانية "التحركات

ـ    "فلسطين في الثورات العربية   "وتحدث عبداهللا في منتدى صور الثقافي تحت عنوان          ن ، بحضور حشد م
ان الوضع في الداخل الفلسطيني بات افـضل ومـن          : "وقال. الفاعليات في الوسطين اللبناني والفلسطيني    

اولى نتائج الثورات العربية الوحدة والحوار الداخلي حيث لم تغب فلسطين رغم الهم اليومي والمطالـب                
  ".الوطنية للشارع العربي

 1/7/2011المستقبل، بيروت، 
     

   القدس جزء من الحرب المفتوحة على أرضناإبعاد نواب: مشعل .11
خالد " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        :  المركز الفلسطيني لإلعالم   –دمشق  
 أن مشهد نواب القدس المبعدين، بعد مرور عامٍ على اعتصامهم في مقر الصليب األحمر الدولي،                ،مشعل
جزء من  .. هذا جزء من االحتالل والحرب    .. ى أرضنا وعلى شعبنا   جزء من العدوان الصهيوني عل    "هو  

تهويد القدس وتدمير كل شيء فيها؛ فهم يستهدفون األرض والحجر واألحياء واألموات كما فعلـوا فـي                 
يريدون إخالء القدس من أهلها واإلخالل بالتركيبة الديمغرافية وإحكام السيطرة علـى            .. مقبرة مأمن اهللا  
  ".هاالقدس وتهويد

نحن اليوم أمام مشهد صعب إلخوة كـرام مـن          "،  2001-6-30وقال مشعل في كلمة متلفزة، الخميس       
ممثلي القدس، الشيخ محمد أبو طير واإلخوة محمد طوطح وأحمد عطون والوزير خالد أبو عرفة، هؤالء               

  ..". الفلسطينيالذين انتخبهم شعبهم في القدس، شعبنا الكريم الذي هو جزء عزيز وأصيل في قلب الوطن
اعتقلهم العدو أول انتخابهم ثالث سنوات ونصف، ثم هددهم باإلبعاد وسحب الهويـات، هـذه               : "وأضاف

أبعدوا الشيخ محمد أبو طير إلـى رام اهللا بعـد           .. صمد اإلخوة األبطال  .. الجريمة مضت والعالم يتفرج   
  ".اعتقاله، واعتصم الثالثة الكرام في الصليب األحمر منذ عام

يريدون إقصاء كـل    .. هذا السلوك الصهيوني البشع، الذي ينم عن عنصرية       "د مشعل، دعوته إلدانة     وجد
فلسطيني وعربي عن أرضنا، وهذه حرب على الديمقراطية الفلسطينية التي أفشلها الكيـان الـصهيوني               
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 النواب والوزير   ، الفتًا إلى أن االحتالل يرتكب هذه الجريمة بحق        "والواليات المتحدة ودول غربية عديدة    
  ".فهي حرب مفتوحة، لكن شعبنا صامد وإخوتنا صامدون"ألنهم على قائمة التغيير واإلصالح، 

نشد علـى   .. نحييكم أيها اإلخوة األبطال   : "وتقدم القائد الفلسطيني بالتحية لنواب القدس المرابطين، بقوله       
وا معكم، وأبـشركم بالنـصر وبـالفرج        أياديكم، ونشد على أيادي أهليكم وعوائلكم وأبنائكم الذين صبر        

القريب، أنتم اليوم تصنعون ملحمة كما صنع إخوانكم من قبل ملحمة في مـرج الزهـور وبعـد عـام                    
  ".انتصروا وستنتصرون إن شاء اهللا

ودعا الدول العربية واإلسالمية بشكٍل خاص، والبرلمانات العربية واإلسالمية، وكل الدول فـي العـالم               
  .ولية ومنظمات حقوق اإلنسان، ونشطاء حقوق اإلنسان أن يضعوا حدا لهذه الجريمةوالبرلمانات الد

                وطالب مشعل، الدول التي تلهث وراء فرض المفاوضات من جديد رغم التعنت الصهيوني إلى وضع حد
يق فمن يريد أن يصنع سالما في المنطقة، عليه أن يضع حدا لالحتالل والتعويق والتـضي              "لهذه الجريمة،   

على أهلنا في القدس وفلسطين، وأن يضع حدا للمغتصبات وجريمة اإلبعاد وجريمة سحب الهويـة مـن                 
  ".أبناء القدس واالعتداء على كل الرموز الوطنية والدينية والتاريخية في القدس وفلسطين

 العالم كله،   وتقدم بالشكر لكل من زار هؤالء النواب من شخصيات ووفود شعبية ودولية ومتضامنين من             
مطالبا الجميع بأن يواصلوا هذه الجهود، وأن يشكلوا بجهودهم ضغطًا على الكيـان الـصهيوني حتـى                 

  ".ال للغزاة المحتلين.. فالقدس لنا"يتوقف عن جريمته ليعود هؤالء إلى أرضهم الطبيعية، 
جـاالت القانونيـة   واختتم مشعل كلمته بتأكيد مواصلة الجهود في كل المحافل والمنـابر وفـي كـل الم            

  .والسياسية واإلعالمية والجماهيرية من أجل نصرة المبعدين
  30/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "غير مرغوب به" العاروري يؤكد أن الوسيط األلماني في صفقة األسرى أصبح صالح .12

 األلماني أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس يشرف على ملف األسرى أن الوسيط        : أشرف الهور  -غزة
بعد أن تبنى مؤخراً وجهـة نظـر        ' غير مرغوب به  'في صفة تبادل األسرى مع إسرائيل أصبح شخصا         

  .حكومة إسرائيل في الصفقة
وقال صالح العاروري عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف األسرى فـي الحركـة ان                

ص صفقة تبـادل األسـرى مقابـل        حركته رفضت العرض الذي حمله الوسيط األلماني مؤخراً فيما يخ         
  .إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شليط لعدم نزاهته

الوسـيط  'نسخة منه القـول ان  ' القدس العربي'، وتلقت  'احرار ولدنا 'ونقل تصريح عن العاروري لموقع      
  .'صفةاأللماني لم يكن نزيها، حيث أنه تبنى العرض اإلسرائيلي بحيثياته المجحفة وغير المن

بالتالي فقد الوسيط األلماني مصداقيته وأصبح غير مرغوب فيه، حيث كان مـن المـأمول أن                'وأضاف  
يدفع الحكومة الصهيونية إلى التخفيف من شروطها المجحفة التي ال تنم عن رغبـة جـادة فـي إتمـام                    

  .'الصفقة، ال أن يتبنى هذه الشروط المتشددة
يحات بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية حول مسؤولية        وأكد المسؤول الكبير في حماس أن تصر      

  .'غير صحيحة'حماس في إفشال الصفقة 
وكان من ضـمن    . العرض اإلسرائيلي كان قاسيا جدا وتضمن نقاطا ال يمكن القبول بها بأي حال            'وقال  

ـ                أخير اإلفـراج   هذه الشروط حرمان أعداد كثيرة من اإلفراج، وكذلك إبعاد عدد كبير من األسـرى، وت
  .'سنوات عديدة عن عدد ال بأس به من األسرى

وأشار إلى أن حماس معنية بانجاز الصفقة وإطالق سراح األسرى ولكن وفق صفقة مـشرفة ترضـي                 
  .كما وحمل نتنياهو وحكومته مسؤولية عدم تحقيق تقدم ملموس في هذه الصفقة. األسرى وأهاليهم

 1/7/2011 ،نالقدس العربي، لند
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   الشيخ رائد صالح تساوق مع سياسة التمييز العنصري اإلسرائيليةاعتقال :فتح .13

أسامة القوا سمي أن اعتقال الشيخ رائد صـالح فـي بريطانيـا             ' فتح'أكد المتحدث باسم حركة     : رام اهللا 
سيعطي إسرائيل الضوء األخضر للتوغل في سياسة االعتقال واإلبعاد، معتبرا هـذه الخطـوة تـساوقا                

  . سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينيوتماهيا مع
ان القرار البريطـاني    ' 'فتح'وقال القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة            

باعتقال وترحيل الشيخ صالح دون أي مبرر أو مصوغات قانونية، يعتبر بمثابة رسالة سـلبية للـشعب                 
ذي يدافع عن أرضه ومقدساته ويطالب بالحرية واالستقالل وفقا للقوانين الدولية، مشددا على             الفلسطيني ال 

أن الشعب الفلسطيني كان يأمل من بريطانيا اعتقال مجرمي الحرب اإلسرائيليين الذي ارتكبـوا أفظـع                
ارسـها بعـض    الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني األعزل، مستهجنا سياسة الكيل بمكيالين التي تم           

  .دول العالم، تجاه الشعب الفلسطيني، األمر الذي أفقد المجتمع الدولي مصداقيته
 1/7/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  وقفة تضامنية في غزة مع الشيخ رائد صالح: الجهاد .14

نظم نشطاء من حركة الجهاد اإلسالمي يوم أمس وقفة تضامنية مع الـشيخ رائـد               : أشرف الهور  -غزة
ام مقر المركز الثقافي البريطاني في غزة، استنكروا خاللها عملية اعتقال الحكومة البريطانيـة              صالح أم 

  .خالل زيارته للندن
وحضر الوقفة التضامنية عدد من أعضاء القيادية السياسية للجهاد اإلسالمي، ورفع المشاركون خاللهـا              

، 'ح يكشف تواطؤ بريطانيا مع االحـتالل      اعتقال الشيخ رائد صال   ' وكتب على أحدها     رالفتات تندد بالقرا  
  .كما ردد المشاركون هتافات تندد بعملية االعتقال

إن اعتقـال   'وقال الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالل الوقفة التـضامنية              
 وتتعامـل   الشيخ المجاهد رائد صالح من قبل الحكومة البريطانية يدلل على أن بريطانيا تكرر جريمتها             

وأكد انه في حال لم يـتم        .'بنفس العقلية الصهيونية في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة          
  .اإلفراج عن الشيخ صالح سيتم اتخاذ عدة إجراءات أخرى

دليال على  'يعد  ' 2أسطول الحرية   'ولفت إلى أن اعتقال الشيخ صالح في الوقت الذي يقترب منه انطالق             
  .' تنتهج فكر اليمين الصهيوني المتطرفأن بريطانيا

  1/7/2011 ،القدس العربي، لندن
  

   اإلبعاد الصهيونية تتصدع على صخرة ثبات النّواب المرابطين في القدسسياسة: حماس .15
الوزير المقدسي خالد أبو عرفة، والنائبين      " صمود"بـ  " حماس"أشادت حركة المقاومة اإلسالمية     : دمشق

حمَّد عطون ومحمَّد طوطح، في مقر الصليب األحمر بحي الـشيخ جـراح بالقـدس               عن مدينة القدس؛ أ   
المحتلة، احتجاجا على قرار إسرائيل إبعادهم عن مدينتهم، ورفضاً لسياسته في إفراغ المدينة من أهلهـا                

  .وسكانها لمدة عام كامل
واب للعالم صوراً من معانـاة      نموذجاً يحتذى في الثبات والصمود، قدم خالله الن       "ذلك   واعتبرت الحركة 

الشعب الفلسطيني على أرضه، التي أصبحت سجناً كبيراً يقوده سجَّان صهيوني بـسياساته العنـصرية               
، في بيان لها بمناسبة مرور عام على اعتـصام نـواب ووزيـر              "حماس" وحيت   ."ومخططاته التهويدية 

  ، نـواب   "قدس برس " أرسلت نسخة منه لـ      القدس، وإزاء استمرار سياسة االحتالل في اإلبعاد والتهجير،       
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ووزير القدس والمرابطين في المدينة المباركة، وثمنت ثباتهم وإصرارهم على تحدي االحتالل وسياساته             
  .العنصرية

  30/6/2011قدس برس، 
  

  حماس عدو شرس يضر عمداً بشعبنا وأطفالنا: نتنياهو .16
نياهو إن إسرائيل تواجه عدة تحديات وأن هناك قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نت: 48عرب 

محاوالت متكررة لزعزعة وجودها وحدودها، مضيفاً أن الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية األخرى 
  ".إلرتفاعات ومسافات لم نعرفها من قبل"يواجهون التحديات ويطورون القدرات الدفاعية إلسرائيل 

ة إسرائيل تتعاظم بإستمرار، وإنها مهيئة لمواجهة كل التحديات، وقال إن في ميزان القوى العام فإن قو
، معتبراً أن ذلك هو األساس "صلب وجود وإستعادة سيادتنا"موضحاً أن القدرات الدفاعية تقع في 

  .الضروري للسالم الذي توصلت إليه سرائيل وستتوصل إليه مع جيرانها، حسب تعبيره
ثاني، وعبر عن شكره للواليات المتحدة وأوروبا واألمين العام وتطرق نتنياهو إلى أسطول الحرية ال

. ، كما قال"صرحوا وعملوا ضد األسطول اإلستفزازي"لألمم المتحدة ورئيس الوزراء اليوناني الذين 
المحاوالت لشرعنة تهريب الصواريخ والقذائف وباقي "وأضاف إن إلسرائيل كامل الحق للعمل ضد 

  .، وفق تعبيره" التابع لحماساألسلحة إلى جيب اإلرهاب
عدو شرس ويضر عمداً بشعبنا وأطفالنا، ويحتجز غلعاد شاليط خالفاً لكل " وقال إن حركة حماس هي 

، وأضاف أن المجتمع الدولي موحد خلف مطالبة حماس إلطالق سراح شاليط فوراً "المعايير اإلنسانية
  .والسماح للصليب األحمر بزيارته

  30/6/2011، 48موقع عرب
  

  بالقوة" 2أسطول الحرية "أوقفوا : لجنودهباراك  .17
أكد وزير الجيش اإلسرائيلى إيهود باراك، أنه أصدر تعليمات إلى القوات اإلسرائيلية لوقف قافلة السفن 

كسر الحصار المفروض على قطاع غزة بالقوة فى حال استنفاد كافة " 2سفن أسطول الحرية "الدولية 
  . الطرق السلمية

إننى أصدرت أوامر إلى القوات البحرية اإلسرائيلية بوقف قافلة "عن باراك قوله " إسرائيل"اديو ونقل ر
  ". باستخدام العنف والقوة إذا اقتضى األمر " 2أسطول الحرية "

  30/6/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  العسكرية" لإسرائي"أال تخطئ في تقييم قدرات  وعليها إيران تبالغ بقدراتها العسكرية: يزبير .18
قال الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، معقباً على التمارين العسكرية اإليرانية األخيرة إن : 48عرب 

أقترح على إيران أال تخطئ في تقييم : "إيران تبالغ من خالل النشر بشأن قدراتها العسكرية، مضيفاً
لة متسرعة في قراراتها وليست وقال إن إسرائيل ليست دو". قدرات إسرائيل، وإن كانت غير معلنة

  .، حسب تعبيره"الخطر اإليراني"خاوية الخيارات بشأن 
وأضاف إن قادة إيران يهددون . جاءت أقوال بيرس في حفل لتخريج طيارين جدد في الجيش اإلسرائيلي

علناً وجود دولة إسرائيل، فيما الحكومة اإليرانية تصرف مبالغ ضخمة في بناء منظومة عسكرية 
دون أن تتنازل عن " الخطر اإليراني"وتابع أن إسرائيل تعرف كيفية مواجهة . هجومية" رهابيةإ"و

  .طموحها للسالم، كما قال
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وأردف أن سالح الجو اإلسرائيلي يوفر إلسرائيل قدرة على الصمود والحسم وال يسمح لنفسه أن ال 

  .يكون مجهزاً لحماية وجود إسرائيل وليس حدودها فحسب
  30/6/2011، 48موقع عرب

  
   67 على واشنطن برفض إجراء مفاوضات على أساس حدودرد رسمياًنتنياهو : هآرتس .19

رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  اإلسرائيلية أمس، إن" هآرتس"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة 
دل  مع تبا1967بنيامين نتنياهو رد رسميا على واشنطن، برفض إجراء مفاوضات على أساس حدود 

لألراضي، إذ قال نتنياهو قبل أيام لمستشاري الرئيس األميركي دينيس روس وديفيد هيل، إنه سيوافق 
، وفقط إذا أكد الرئيس أوباما "دولة يهودية"على إبداء مرونة فقط إذا ما وافق الفلسطينيون على مبدأ 

وكان بوش تعهد في . ونالتزام الواليات المتحدة في كتاب الرئيس بوش لرئيس الوزراء اريئيل شار
الكتاب بأن تأخذ الحدود المستقبلية بالحساب وجود الكتل االستيطانية وإن الالجئين الفلسطينيين لن يعودوا 

  .إلى األراضي اإلسرائيلية
  1/7/2011، الغد، عّمان

  
  "إسرائيل" في  الداخلية ما زالت نقطة الضعف الرئيسية اإلسرائيليةالجبهة: يادلين عاموس .20

الجنرال احتياط ) أمان(قال الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية : صرة ـ زهير أندراوسالنا
في تل أبيب، إن ' مجلس السالم واألمن اإلسرائيلي'عاموس يادلين، في أثناء اشتراكه أمس في مؤتمر 

نووية بالمفهوم الخطر المصيري الوحيد الذي يتهدد إسرائيل كامن في إيران في حال تحولها إلى دولة 
العسكري، مشيراً إلى أن إسرائيل ال يمكنها أن تؤثر في التغيرات الداخلية في إيران، لكن يمكنها أن 

  .تؤثر في جدولها الزمني المتعلق بإنتاج أسلحة نووية
على أن تحول إيران إلى دولة نووية من شأنه أن ' يديعوت أحرونوت'وشدد يادلين أيضاً، كما أفادت 

أضراراً فادحة بعملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن يجر دوالً أخرى في الشرق األوسط يلحق 
وتطرق يادلين إلى موجة الثورات الشعبية التي يشهدها العالم العربي، فأكد أنها . إلى أن تحذو حذوها

لى إضعاف المحور بالنسبة إلى إسرائيل تنطوي على فرص أكثر مما تنطوي على مخاطر ألنها تؤدي إ
  .الراديكالي الذي يعمل ضدها

وطرح يادلين رؤيته إزاء آخر األوضاع السياسية واألمنية فأشار إلى أن الجبهة اإلسرائيلية الداخلية ما 
زالت تعتبر نقطة الضعف الرئيسية، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة المؤسسة األمنية اإلسرائيلية على توفير 

التي تعرف كيف توفر الوسائل الالزمة لكبح التهديدات 'ا أنه يتعين على إسرائيل الردود المالئمة، مؤكد
  .الماثلة أمامها أن تأخذ زمام المبادرة للدفع قدماً بعمليات سياسية تصب في مصلحتها

  1/7/2011، القدس العربي، لندن
  

   سالح الجو لن يردع طهران وإنما الغواصات النووية: إسرائيليضابط .21
أكد قائد سالح البحرية اإلسرائيلي األسبق اللواء أبراهام بوتسر أنه ليس بمقدور : كاالتعواصم ـ و

سالح الجو اإلسرائيلي توجيه ضربة إليران وعرقلة برنامجها النووي، لكنه رأى أن الغواصات التي 
هذا في ' ردع استراتيجي'بإمكانها إطالق صواريخ تحمل رؤوسا متفجرة نووية قادرة على القيام بـ

  .السياق
إنني أخشى أن يكون سالح الجو قد أقنع القيادة السياسية بأن هجوما ضد إيران ممكن 'وقال بوتسر 

  .'وسيحقق النتائج، وإذا صدقت مخاوفي فإن هذا وهم خطير
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 غواصات ويقدر أنه ال 9 أو 8ويعتبر بوتسر أنه يجب أن يكون بحوزة إسرائيل أسطوال مؤلف من 
 القدرة على القيام بهجوم ناجح ضد إيران ويدمر منشآتها النووية، وأنه في وضع توجد لدى سالح الجو

. ، في إشارة إلى القدرة النووية اإلسرائيلية'الرد االستراتيجي'كهذا يتعين على إسرائيل االعتماد على 
ة واليوم رد الواليات المتحدة وغيرها من الدول العظمى الكبرى في فترة الحرب البارد'وقال بوتسر إن 

أي عقيدة نووية استراتيجية تشكل استراتيجية الغواصات ركنا هاما في 'وأن ' أيضا مبني على الغواصات
التي بإمكان الغواصات ـ التي يصعب رصدها ) النووية(بناء القدرات النووية لتوجيه الضربة الثانية 

  .'ـ فقط تنفيذها) بالرادارات(
  1/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  ودمجها مع جميع وحدات الجيش اإلسرائيليب قرا يطالب بإلغاء الكتيبة الدرزية أيو .22

قيادة الجيش اإلسرائيلي بإغالق أو تقليص ما يسمى " أيوب قرا"طالب عضو الكنيست عن حزب الليكود 
ت بالكتيبة الدرزية في الجيش، مبرراً ذلك بأنه حان الوقت لدمج عناصر الطائفة الدرزية في جميع وحدا

  .الجيش اإلسرائيلية والكف عن وضعهم في وحدات خاصة بهم
إن ما كانت عليه األمور في سنوات الخمسينيات لم تعد قائمة، والحاضر يختلف عن الماضي : "وقال

  ".تماماً، فنحن نملك الطيارين والمقاتلين المتميزين وغيرهم
 الجيش من أجل إسرائيل، وأن لقد حان الوقت بأن تعترف إسرائيل بتضحيات الدروز في"وأضاف 

الروح المعنوية عالية جدا في االنتماء وااللتحاق بوحدات الجيش في السنوات األخيرة، بل إن النسبة 
لديهم تفوق اليهود أنفسهم، وعليه نحن نريد أن يندمج هؤالء وأن يحصلوا على ترقيات رفيعة في 

  ".الجيش
 مناحي الحياة العامة والمدنية في إسرائيل، وكما قال إنني آمل بأن يندمج الدروز في جميع: "وتابع

  ".زبنتسكي نحن نريد أن نرى رئيس حكومة يهوديا ونائبا غير يهودي
  30/6/2011، موقع عكا االخباري

  
  في تمرد على القانون اإلسرائيلي الجديد  يهودية تعلن مقاطعتها لبضائع المستوطناتنائبة .23

ون إسرائيلي جديد يحاكم المواطنين الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل، بعد يوم واحد من سن قان: تل أبيب
اليساري الصهيوني، زهافا غألون، أنها تقاطع البضائع المصنوعة » ميريتس«أعلنت النائبة عن حزب 

  .في المستوطنات ولن تغير هذه العادة
ان مصنوعا في عندما أتوجه إلى السوبر ماركت، أفحص كل غرض أشتريه، فإذا ك«: وقالت غألون

وقد اعتبر النائب زيف ألكين، رئيس كتل االئتالف . »إحدى المستوطنات، أعيده مكانه وأفتش عن غيره
الحكومي، هذا التصريح بمثابة تمرد على القانون الجديد الذي سنه الكنيست اإلسرائيلي، يوم الثالثاء 

  .ألي شيء إسرائيليالماضي، الذي يقضي بمحاكمة كل من يدعو إلى مقاطعة من أي نوع 
وقالت غألون إن القانون يعبر عن فقدان الثقة في النفس لدى الحكومة والرضوخ إلرادة المستوطنين، 

يحتلون األرض وينهبون الخيرات ويحرمون الفلسطينيين من خيرات .. الذين يعيشون على حساب الغير«
  .»وطنهم

  1/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  سبتمبر/طلب زيادة ميزانيتها استعدادا لمواجهة احداث ايلولسرائيلية ت اإلالشرطة .24
طلبت قيادة الشرطة االسرائيلية من وزارة المالية االسرائيلية زيادة ميزانيتها بربع مليار شيقل : القدس

استعدادا لمواجهة اندالع احداث واسعة ايلول القادم، اثر توجه القيادة الفلسطينية الى االمم المتحدة 
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امس فان طلب رفع » هآرتس«وحسب ما نشر موقع صحيفة  .اف بالدولة الفلسطينية المستقلةلالعتر
الندالع «موازنة الشرطة االسرائيلية خوفا من انهيار خطط الشرطة االسرائيلية للعامين القادمين، نتيجة 

لية تشير الى واضاف الموقع ان تقديرات الشرطة االسرائي .»احداث واسعة سوف ترهق الميزانية الحالية
 ماليين شيقل في حال اندالع االحداث، كون االحداث ستندلع في العديد 3 الى 2,5تكلفة يومية تصل من 

من المناطق ما يستدعي اقامة مراكز للقيادة، وكذلك سيذهب جزء كبير من هذه الموازنة الى عناصر 
  .طويلالشرطة كونهم سيعملون على مدار الساعة، وقد تستمر االحداث لوقت 

  1/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  2الحرية   يهوديا يشاركون في أسطول35 اإلسرائيلي يطالب بسحب الجنسية من اليمين .25
طالبت إحدى منظمات اليمين المتطرف، المحسوبة على أحزاب االئتالف الحكومي، بالتحقق : تل أبيب

، لحمل الجنسية اإلسرائيلية، في وقت تعتبر »2أسطول الحرية «من مدى صالحية اليهود المشاركين في 
وتساءلت إن كان يجب االستمرار في حيازة هؤالء . فيه الحكومة هذا األسطول معاديا إلسرائيل

  .لجنسيتهم اإلسرائيلية
، إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا »من أجل تحسين الحكم في إسرائيل«وتوجهت الحركة 

ع المواطنين اإلسرائيليين حول دورهم في تنظيم األسطول وإقرار سياسته فاينشتاين، بطلب التحقيق م
المعادية إلسرائيل والتعاون مع منظمات تركية وإسالمية مقربة من حركة حماس، التي تعتبر في القانون 

وجاء هذا الطلب، إثر الكشف عن  .»إي إتش إتش«، مثل المنظمة التركية »منظمة إرهاب«اإلسرائيلي 
خصا من المشاركين في سفن هذا األسطول، هم إسرائيليون وال يزالون يحملون الجنسية  ش35أن 

  . اإلسرائيلية وبعضهم يعيش في إسرائيل
  1/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  هاقبالة سواحل تحدث عن اكتشاف حقلي غاز طبيعيت "إسرائيل" .26

ين جديدين للغاز الطبيعي قبالة أعلنت شركة في الكيان الصهيوني، أمس، اكتشاف حقل: )ب.ف .ا (
احتمال اكثر “فإن هناك ” هشارت انيرجيا“وبحسب شركة . سواحل فلسطين المحتلة في البحر المتوسط

 كيلومتراً 70بأن احتياطي هذين الحقلين اللذين أطلق عليهما اسما سارة وميرا واللذين يبعدان ” %50من 
وسيضاف هذا االحتياطي إلى .  مليار متر مكعب184لغ قبالة سواحل مدينة الخضيرة شمال تل أبيب سيب

 كيلومتر قبالة سواحل شمال 130احتياطي ضخم موجود في حقلي تمار وليفيثيان اللذين اكتشفا على بعد 
  .فلسطين

 مليار متر مكعب من 238وبحسب وزارة البنى التحتية الصهيونية فإن احتياطي حقل تمار المقدر ب 
االستهالكية ” إسرائيل“من الممكن أن تبلغ الضعف وتؤمن حاجات “ن حقل ليفيثيان الغاز الطبيعي وذلك م

ويزعم الكيان أنه بفضل استغالل الحقلين الجديدين لن يعود بحاجة كبيرة للغاز الطبيعي .  عاما25ًلمدة 
  .المصري

  1/7/2011، الخليج، الشارقة
  

  تبرير عملية السيطرة على السابقة تهدف ل2أسطول الحريةالحملة اإلسرائيلية على : يديعوت .27
قال رونين برغمان، معلق الشؤون اإلستراتيجية واالستخباراتية في  :الناصرة ـ زهير أندراوس

إن الحملة اإلسرائيلية على قافلة السفن المقبلة تهدف إلى تبرير وقائع عملية السيطرة ' يديعوت أحرونوت'
الهدف الرئيسي للحملة اإلعالمية التي تؤججها إسرائيل إزاء على قافلة السفن السابقة، وبحسبه يبدو أن 

قافلة السفن المقبلة إلى غزة هو تبرير ما أقدمت عليه لدى تنفيذ قوات الكوماندوس البحرية من فرقة 
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ويمكن . 2010) مايو(عملية السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة في أيار) 13شييطت (
مان، ان هذه الحملة موجهة باألساس إلى مراقب الدولة اإلسرائيلية، الذي عمم في القول، أضاف بيرغ

األيام القليلة الفائتة مسودة التقرير الذي من المتوقع أن يصدر عن ديوانه قريباً بشأن وقائع عملية 
  .السيطرة هذه

  1/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  يوليو/ تموزفلسطينيين في األسبوع الثاني من  تستعد لمواجهة أسطول جوي لالجئين "إسرائيل" .28
تستعد إسرائيل لمواجهة أسطول جوي لالجئين فلسطينيين يخططون للعودة إلى الوطن عن : تل أبيب

وهؤالء هم مجموعة من األشخاص الذين يحملون جوازات سفر . الدولي) اللد(طريق مطار بن غوريون 
وقد . ، وال يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلسرائيل)تحدةأوروبا وكندا والواليات الم(من دول غربية 

، حيثما توجه آالف الالجئين الفلسطينيين )أيار الماضي/  مايو15(انتظموا في فترة اإلعداد ليوم النكبة 
فقرروا الحضور في رحالت جوية خالل الفترة ما . في مسيرات زحف نحو إسرائيل من سوريا ولبنان

وهم ينوون إقامة مهرجان خطابي في باحة المطار، واالنتقال من . الجاري) تموز( يوليو 16 - 8بين 
وينسق هؤالء نشاطهم مع حركة التضامن  .هناك إلى الضفة الغربية للتضامن مع شعبهم الفلسطيني

، التي تدير النشاطات االحتجاجية ضد الجدار اإلسرائيلي »إي إس إم«العالمية مع الشعب الفلسطيني 
 يوليو الجاري، يوم الذكرى السنوية 9ين ونعلين، والتي دعت إلى يوم احتجاج واسع في العازل في بلع

  .لصدور القرار في محكمة الهاي ضد الجدار العازل
  1/7/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  مسؤولون إسرائيليون يتوقعون إطالق مصر سراح الجاسوس غرابيل خالل يومين: يديعوت .29

عن مسؤولين إسرائيليين إن السلطات المصرية ' يديعوت أحرونوت'صحيفة نقلت :  يو بي اي-تل أبيب 
ستطلق سراح المشتبه بالتجسس لصالح إسرائيل إيالن غرابل خالل يومين في أعقاب تقدم في 

واضافت الصحيفة إن تقدما حاصال في االتصاالت بين الواليات المتحدة وإسرائيل وبين  .االتصاالت
  .سراح غرابلمصر فيما يتعلق بإطالق 

أعتقد أن المصريين حصلوا 'ونقلت الصحيفة عن السفير اإلسرائيلي في القاهرة يتسحاق ليفانون قوله إنه 
وما زلنا نزوره ) غرابيل(على ما يريدون وهم يحققون في هذا الموضوع ونحن نقوم بواجبنا وزرنا 

ي بسرعة كبيرة وأملي هو أن نصل ونساعد ونحاول تقديم المساعدة بقدر اإلمكان في هذه القضية لتنته
  .'إلى ذلك قريبا إنشاء اهللا

لكن وزارة الخارجية اإلسرائيلية نفت معرفتها بحدوث انطالقة في االتصاالت في هذه القضية موضحة 
  .أن الواليات المتحدة هي التي تجري االتصاالت إلطالق سراح غرابل

  1/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  حن أّول من تحّدث أن القرار االتهامي سيتضمن اسم المسؤول األمني في حزب اهللان: قناة إسرائيلية .30
ذكّرت القناة األولى اإلسرائيلية بأنها أول وسيلة إعالمية نشرت في السابق أن القرار االتهامي سيتضمن 

خبارية اسم المسؤول األمني في حزب اهللا، مصطفى بدر الدين، مشيرة إلى أن القناة افتتحت نشرتها اإل
المعروف بعالقاته ( بتقرير لمراسلها للشؤون العربية، عوديد غرانوت 2010 تموز 30الرئيسية بتاريخ 

  .، أكد فيه اتهام بدر الدين)المميزة مع المؤسسة األمنية في إسرائيل
، حزب اهللا في وضع هشّ جداً«قال الناطق السابق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، إيلي افيدار، إن 

  .»أكثر مما كان عليه قبل عام أو عامين



  

  

 
 

  

            16 ص                                    2192:         العدد       1/7/2011 الجمعة :التاريخ

قال محرر الشؤون العربية في القناة األولى اإلسرائيلية، يوفال كينغ، إن الوضع في لبنان ما بعد صدور 
حزب اللّه ما زال صامتاً، وال تعليقات تصدر عنه، هو في ورطة «ورغم أن . القرار االتهامي هشّ جداً

  .»وال يعرف كيف يخرج منها
العاصفة التي قد تشعل لبنان، وربما أيضاً كل «قالت القناة العاشرة اإلسرائيلية إن القرار االتهامي هو و

  . »المنطقة
األسماء التي تضمنها القرار االتهامي لم تكن مفاجئة، «قال الخبير في الشؤون اللبنانية، عمري نير، إن 

أضاف نير أن . »ي حزب اهللا، مصطفى بدر الدينإذ سربت منذ عام، وتحديداً المسؤول األرفع مستوى ف
توقيت صدور القرار قد يكون مرتبطاً ومتأثراً بالوضع في سوريا، وبتأليف الحكومة في لبنان، وخاصة «

أن ما يجري في سوريا أوجد فرصة أمام المجتمع الدولي للضغط على سوريا وربطها بالقرار 
  .»االتهامي

  1/7/2011، االخبار، بيروت
  

  ستراليا أ تسعى لتهجير السودانيين الذين تسللوا اليها الى "رائيلسإ" .31
اكدت مصادر اسرائيلية الخميس بأن سلطات االحتالل االسرائيلي تعمل من اجل : رام اهللا ـ وليد عوض

تهجير المواطنيين السودانيين الذي تسللوا السرائيل عبر الحدود مع مصر الى استراليا من اجل حصولهم 
واوضحت المصادر االسرائيلية بأن تهجير السودانيين  . السفر االستراليا واالقامة هناكعلى جواز

  .الستراليا جاء على ضوء اتصاالت رسمية اجرتها تل ابيب مع استراليا
  1/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  ة  أسست أمنها القومي على ضرورة تفوقها العسكري على جميع الدول العربي"إسرائيل": دراسة .32

محمود محارب، من جامعة . في دراسة جديدة أعدها الباحث الفلسطيني، د: الناصرة ـ زهير أندراوس
القدس العربية، قال إن األمن القومي في إسرائيل يستحوذ على الذهنية اإلسرائيلية ويحتل فيها المكانة 

  .األكثر أهمية من أي قضية أخرى
ي، وخاصة الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، المكانة المهيمنة في ويحتل الجانب العسكري في األمن القوم

وتنفرد إسرائيل بمجموعة من السمات التي ميزتها عن سياسة بقية . مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي
خاضت إسرائيل حروباً أكثر من أي دولة : الدول وسلوكها تجاه أمنها القومي، ويمكن إيجازها بالتالي

 وحتى اليوم، وغيرت حدودها الجغرافية ووسعتها وبدلتها 1948نذ إنشائها في العام أخرى في العالم، م
لم تعتبر إسرائيل . عبر العقود الماضية بشكل وبوتيرة لم تضاِهها أي دولة أخرى في العصر الحديث

 نفسها منذ إنشائها دولةً عادية كباقي الدول، ال من حيث المكانة وال من حيث الدور، وأسست أمنها
القومي على فرضية ضرورة تفوقها العسكري على جميع الدول العربية، وعلى ضرورة أن تبقى الدولة 

كما افترضت إسرائيل، وال تزال تفترض، أن . اإلقليمية األقوى من جميع جيرانها، فرادى ومجتمعين
من مراحل هناك خطرا على وجودها، على الرغم من أن مثل هذا الخطر لم يكن قائماً في أي مرحلة 

الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وعلى الرغم من تفوقها في األسلحة التقليدية واحتكارها السالح النووي 
منذ أكثر من أربعة عقود، وامتالكها ترسانة نووية كبيرة تضعها في مصاف الدول األولى التي تمتلك 

  .مثل هذه الترسانة النووية بعد الواليات المتحدة وروسيا
فاق إسرائيل على األمن وتعاظم من حرب إلى أخرى، وباتت حصة الفرد اإلسرائيلي في ميزانية ازداد إن

محارب، إلى جانب اإلنفاق المالي، يخصص أفراد المجتمع . وبحسب د. األمن من أعلى النسب في العالم
لة أخرى في اإلسرائيلي فترة زمنية ليست قصيرة من وقتهم لألمن، ال تضاهيها، أو تقترب منها، أي دو
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إذ يخدم كل يهودي إسرائيلي في الجيش خدمة إلزامية وفق القانون عامين ونصف العام، عندما . العالم
  .يبلغ ثماني عشرة سنة

محارب على أن األمن القومي اإلسرائيلي، وخاصة الصراع العربي ـ . عالوة على ذلكن أكد د
إلعالم، وهو المؤثر األكبر في معنويات المجتمع اإلسرائيلي، يحتل المكانة األبرز واألهم في وسائل ا

اإلسرائيلي وفي تقويم أفراد المجتمع ألداء الحكم في إسرائيل، ويشكل المعيار األكثر تأثيراً في تحديد 
وال عجب والحال هذه في أن يحتل الجيش اإلسرائيلي المكانة األهم في . مواقفهم من هذا الحزب أو ذاك

تي تفوق أهميتها بكثير أي مؤسسة أخرى في إسرائيل، وأن يحتل أهمية قصوى في المجتمع اإلسرائيلي ال
  .نظر مجتمعه ال تضاهيها، بل ال تقترب منها، نظرة أي مجتمع آخر إلى جيشه

ال تنشر الحكومة اإلسرائيلية وال الكنيست أوراقاً عن عملية صنع قرارات : وتابع الباحث الفلسطيني قائالً
ى الرغم من أهمية عملية صنع القرارات في إسرائيل وخاصة تلك التي تخص األمن األمن القومي، عل

. ونوه د. القومي، ظلت األبحاث في هذا الموضوع في العقدين األولين لقيام إسرائيل شبه معدومة
محارب إلى أنّه منذ تأسيس إسرائيل أخرج دافيد بن غوريون، مؤسس إسرائيل الذي رسم نظرية األمن 

يلية وبلورها، مجال األمن عن النظام الحزبي اإلسرائيلي وعن قيمه وعن قوانين اللعبة فيه، التي اإلسرائ
  .تتم فيها المساومات والحلول الوسط، وحسم اتخاذ القرارات باألغلبية

فقد أبعد بن غوريون قضايا األمن القومي عن أيدي السياسيين ومنح الصالحية له ولقيادة الجيش التي 
يعة الحال، وأيضاً بفضل اإلجراءات القانونية واإلدارية التي اتّخذها بصفته وزيراً للدفاع، كانت، بطب

وبقيامه بذلك أبعد بن غوريون مجال األمن القومي . مقربة منه ومحسوبة عليه وعلى حزبه بشكل عام
ة ومهمة في عن السياسيين، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب لقادة الجيش ليس للمساهمة مساهمة أساسي

رسم سياسة األمن القومي فحسب، وإنما للتدخل في السياسة أيضاً، ألنه ال يمكن فصل األمن القومي 
في مقابل تضاؤل دور األحزاب السياسية : محارب إلى القول. وخلص د.وقضاياه عن سياقها السياسي

الجيش اإلسرائيلي مكانته وانخفاض قوة األحزاب الكبيرة وتحولها إلى أحزاب متوسطة أو صغيرة، عزز 
وساهمت مجموعة من العوامل . في المجتمع ودوره الحاسم في صنع القرارات التي تخص األمن القومي

مشاركة قادة الجيش الفاعلة في االجتماعات التي تصنع فيها القرارات، واحتكار : في ذلك، أبرزها
يم القومي أيضاً، وشغل جنراالت الجيش الجيش المعلومات والهيئات التي تقرأ الواقع وتفسره والتقو

وكبار ضباطه المناصب العليا في الحكومة والكنيست والحكم المحلي والقطاع العام والشركات 
 1967االقتصادية، كذلك فرض الحكم العسكري المباشر على المناطق الفلسطينية المحتلة منذ سنة 

لعربية المختلفة ودوره المهم في صوغ ومشاركة كبار ضباط الجيش في المفاوضات مع األطراف ا
  .الرأي العام وتأثيره في شؤون األمن القومي

  1/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  ان مع الشيخ رائد صالحعّمتل أبيب وأمام السفارة البريطانية في  تضامنية وقفة .33
لحركة  ا، أن أشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  1/7/2011، لندن، القدس العربينشرت 

 الجناح الشمالي داخل الخط األخضر نظمت مظاهرة أمام السفارة البريطانية في تل أبيب -اإلسالمية 
وشارك  . بريطانياإلى على اعتقال رئيسها الشيخ رائد صالح في لندن بادعاء أن دخوله ممنوع احتجاجاً

اعتقال : شدد على أن الذي بينهم عضو الكنيست محمد بركة 48فلسطينيي في المظاهرة عدد من قيادات 
الشيخ رائد هو اعتقال استفزازي ال مبرر له على اإلطالق، وكل الحديث الذي يدور حول أنه دخل إلى 

 بجواز سفر من وإنما نفق أوبريطانيا بطرق غير مشروعة هو أمر من باب الخيال، فهو لم يدخل بمظلة 
لمان بريطانيين، بمعنى أن هذا اعتقال سياسي  يلتقي أعضاء برأنخالل المطار، وكان جزء من برنامجه 
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بالكف عن هذه الممارسات "وطالب  ."ومالحقة سياسية، تشترك فيها الحكومتان البريطانية واإلسرائيلية
  ."وإطالق سراح الشيخ رائد فوراً

ت  التفاعالأنيبدو " الجناح الشمالي الشيخ كمال خطيب -من جانبه قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية 
الشعبية والرسمية واإلعالمية خلقت حالة جنون وهوس لدى اللوبي الصهيوني الذي زاد من تحريضه 

  ." بريطانياإلىوهو التحريض الذي ابتدأ قبل زيارة الشيخ 
كما اعتصم العشرات من النشطاء األردنيين الخميس أمام مبنى السفارة البريطانية في العاصمة األردنية، 

 االعتقال التعسفي أسموهوندد المشاركون بما  .تقال السلطات البريطانية لرائد صالح باععمان، تنديداً
 السلطات االعتصام في ألقاهاللشيخ صالح، وطالب نقيب المهندسين األردنيين عبد اهللا عبيدات في كلمة 

  . بما اسماها استجابتها للضغوط الصهيونيةالبريطانية بإطالق سراح الشيخ صالح مندداً
  ."القرصنة"دانت الحركة اإلسالمية األردنية اعتقال الشيخ رائد صالح، معتبرة أن اعتقاله أشبه بـ كما

 النائبة في الكنيست حنين ، أنفراس خطيبنقالً عن مراسلها  1/7/2011األخبار، بيروت، وأضافت 
سلطات البريطانية وجهت رسالة إلى السفير البريطاني في الدولة العبرية، رأت فيها أن إقدام ال زعبي

 كما حذرت ."االنصياع األجنبي األعمى وراء األجندات اإلسرائيلية"على اعتقال صالح إنما يدّل على 
زعبي السفير البريطاني من مغبة مشاركة سلطات بالده في مخطط المالحقات السياسية اإلسرائيلية التي 

  .تستهدف القيادات الفلسطينية
منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية ، أن وكاالتونقالً عن مراسله  1/7/2011نت، .الجزيرةموقع وأورد 

الحكومة بلندن طالبت بإطالق الشيخ صالح، ووصفت في خطاب أرسلته للحكومة قرار االعتقال بعمل 
أدانت مجموعة أصدقاء القدس ما  كما .تعسفي غير مبرر مبني على موقف سياسي محض ومتحيز

كة يهود من أجل العدالة فقد أكدت رفضها لقرار االعتقال، مبدية أما حر تعرض له الشيخ صالح،
  .استهجانها من القرار الحكومي بعد أن أمضى الرجل عدة أيام بالبالد شارك فيها بنشاطات عامة

  
  "محمد الفاتح" في القدس تقرر هدم مسجد االحتاللبلدية  .34

 يقضي بوقف الترميمات، فيد هراري أمراً أصدر نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس دا:القدس المحتلة
الواقع في حي رأس العامود المالصق لبلدة سلوان القريبة من " محمد الفاتح"وهدم ما تم إنشاؤه في مسجد 

إن بلدية االحتالل أصدرت أمر الهدم صباح يوم : "وقالت لجنة الدفاع عن سلوان .المسجد األقصى
  ".30/6الخميس 

  30/6/2011م، المركز الفلسطيني لإلعال
  

   دخول المصلين للمسجد األقصىعلىقيود  .35
 على دخول  قيودا1/7ًفرضت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الجمعة :  محمد القيق-القدس المحتلة 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن شرطة االحتالل . المصلين إلى المسجد األقصى المبارك
 من اندالع مواجهات عقب صالة الجمعة، موضحة أن عناصر عززت من إجراءاتها العسكرية تخوفاً

الشرطة اإلسرائيلية انتشروا بكثافة في شوارع وأزقة البلدة القديمة ونصبوا الحواجز فيها ومنعوا 
  .  من دخول المسجد للصالة عاما45ًالمصلين ممن تقل أعمارهم عن 

  1/7/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  خالل أيام  قد يشرع في هدم جسر باب المغاربةاالحتالل:  األقصىمؤسسة .36
  توقعت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أن تشرع سلطات االحتالل :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

اإلسرائيلي بتنفيذ مخطط هدم جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى، خالل األيام القليلة 
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 اإلعالم العبرية من أنه تم تأجيل العمل بهذا المخطّط إلى شهر  لما أعلنت عنه وسائلالقادمة، خالفاً
 أن االحتالل وأذرعه التنفيذية يتهيأ الستكمال أمسوأفادت المؤسسة في تقرير صدر عنها . أيلول القادم

مخطط هدم طريق باب المغاربة، بهدف بناء جسر عسكري كبير واستكمال مشاريعه التهويدية للمنطقة 
  . "تأثيرات خطيرة وبعيدة المدى على األقصى"وبية من المسجد، وهو ما ينطوي على الغربية الجن

  1/7/2011الرأي، عّمان، 
  

  يافافي  حفر ونبش واسعة للمقبرة اإلسالمية التاريخية ملياتع .37
" مؤسسة األقصى للوقف والتراث" كشف محمد أشقر عضو مجلس إدارة:  أسعد العزوني-عمان 

افا عن جريمة كبرى تقترفها المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية، في هذه األيام ومندوبها المحلي في ي
وما يسمى " ناكش"بحق مقبرة القشلة التاريخية المالصقة للمسجد الكبير في يافا، حيث تقوم شركة 

مقبرة بعمليات حفر ونبش واسعة للمقبرة اإلسالمية التاريخية المسماة ب" سلطة اآلثار اإلسرائيلية"بـ
" سلطة اآلثار اإلسرائيلية" وتقوم ، وهي عمليات متقدمة لبناء فندق سياحي على أرض المقبرة،القشلة

  .  مكان مجهولإلى لنقلها سراً بتجميع رفات المسلمين بكراتين في مخبأ سري بجانب المقبرة تمهيداً
  1/7/2011الراية، الدوحة، 

  
  ضفة ينكّلون بفتى فلسطيني في الاالحتاللد وجن .38

وقع فتى فلسطيني ضحية تنكيل سادي قام به أربعة من جنود االحتالل وتم تقديم : القدس المحتلة، رام اهللا
 األول قائد الوحدة، والثاني هدد الجندي. الئحة اتهام ضدهم بعد ممارسة ضغوط من قبل منظمات حقوقية

لث سكب الماء عليه من قارورة الجندي الثا. فأجهش الفتى بالبكاء.. الفتى بكلب متوحش وهو يصفعه
مياه بالستيكية وهو يشتمه ويصور االعتداء بكاميرا هاتفه الخلوي، فيما لكم المتهم الرابع الفتى على 

وقدمت وحدة التحقيقات مع شرطة االحتالل لمحكمة في القدس الئحة اتهام ضد الجنود األربعة  .بطنه
  .بتهم التنكيل بالفتى

  1/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  من األطفال األسرى تعرضوا للتحرش الجنسي% 14 وتسرق مخصصات األسرى" سرائيلإ" :قراقع .39
أكد وزير األسرى والمحررين في حكومة تسير األعمال الفلسطينية، عيسى : القدس المحتلة، رام اهللا

 تسرق مخصصات األسرى في سجونها من خالل فرض غرامات وكفاالت مالية "إسرائيل"قراقع، أن 
إن مجموع "وقال قراقع في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا، أمس  .عليهم من خالل المحاكم العسكرية

خالل العام )  مليون دوالر3نحو ( مليون شيكل 16ما خصمته إسرائيل من مستحقات األسرى يصل إلى 
اقع خالل المؤتمر عن سلسلة جرائم وانتهاكات تمارس بحق األسرى بما فيهم وكشف قر ."الحالي
 من األطفال األسرى تعرضوا للتحرش الجنسي أو% 14، حيث أشار إلى معطيات تبين أن األطفال

 أسيراً 15هذه العقوبات تجري على األسرى فالعزل االنفرادي موجود وهناك " :وقال قراقع .التهديد به
 أسرة ممنوعة من زيارة أبنائها من 1200سجن االنفرادي، ومنع الزيارات ممارس فقرابة يقبعون في ال

  ."الضفة، في حين يمنع أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم منذ سنوات
  1/7/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "إسرائيل" بتهمة المساس بأمن  عاما20ًالحكم بسجن فلسطيني  .40
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 20، بالسجن الفعلي لمدة 30/6 اللوائية في مدينة بئر السبع يوم الخميس حكمت المحكمة "القدس المحتلة
 من مدينة غزة، وذلك على خلفية اتهامه بالمس  عاما32ً ناهض حميد  الفلسطينيعاماً على المواطن

وبحسب ما جاء في الئحة االتهام فإن حميد وجه له  .2007-2003 في السنوات ما بين "إسرائيل"بأمن 
، ونقل معلومات "إسرائيل" أمنية متنوعة، من بينها المشاركة في إطالق الصواريخ على  تهمة11

لعناصر المقاومة الفلسطينية حول تحرك وطرق قوات الجيش اإلسرائيلي، من أجل قتلهم وإلحاق الضرر 
لى بهم، خاصة وأن حميد يسكن على مقربة من الحدود وأن منطقته تسمح بإطالق الصواريخ، باإلضافة إ

وتضمنت الئحة االتهام، أن موقع بيت المتهم  .زرع العبوات على جانبي السياج األمني لقتل الجنود
  .يسمح بالمراقبة على مدار الساعة، األمر الذي يسمح بإخراج عمليات فدائية إلى حيز التنفيذ
  30/6/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  لمصالحةافاق في نابلس تطالب بتطبيٍق ات"  المستقلةالشخصيات" .41

 اعتصاما وسط مدينة نابلس مطالبين 30/6 نظّم العشرات من تجمع الشخصيات المستقلة الخميس :نابلس
ورفع المشاركون  .بتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية واإلسراع بتشكيل حكومة توافقية من المستقلين

  .أخرى تحذر من تأجيل تشكيل الحكومةاألعالم الفلسطينية والفتاتٌ تطالب بتطبيق اتفاق المصالحة، و
  30/6/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  اعتراضاً على سياسات األونرواة مذكرة فلسطيني: لبنان .42

 الالجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في كافة أرجاء لبنان أمام مكاتب األولاعتصم أمس 
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني "، و"ليا للجان األهليةلجنة المتابعة الع"مدراء األونروا، بدعوة من 

  .على مختلف األصعدة ، وذلك اعتراضاً على سياسات األونروا"في لبنان
ما يجري ": ونصت المذكرة المقدمة من لجنة المتابعة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على التالي

ت، ضمن برنامج ممنهج لتقليص الخدمات، وتفريغ اليوم داخل مؤسسة األونروا هو هروب من المسؤوليا
تدهور .. ففي مجال التعليم. المؤسسات من جوهرها وبالتالي تقويضها وترك الالجئين في مهب الرياح

متالحق، وابتداع قرارات وقوانينُ تقيد المدرس وتمنعه من تنفيذ نظام الثواب والعقاب الذي لواله لشاعت 
 فضالً عن ابتداع دورات هنا وهناك تسمى دورات إعادة تأهيل للمدرسين شريعة الغاب في المجتمعات،

والتي ُأنفق عليها الكم الكبير من األموال وبدون أية فائدة، ناهيك عن الدخول في بازار تأليف منهجية 
  ."جديدة للغة اإلنكليزية وغيرها من المواد بمئات اآلالف بل قد تصل إلى الماليين من الدوالرات

فهو ابتداع األونروا لما يسمى مشروع األنشطة .. أما المضحك والمبكي في آن واحد":  المذكرةأضافت
والذي ال يقدم شيئاً لطالبنا ..  ثمانية آالف طالبحوالي الذي يستهدف "إلعب وتعلم"الصيفية تحت عنوان 

من قرطاسية سوى هدر لألموال، وإظهار أن األونروا غطّت جميع االحتياجات الضرورية لطالبنا 
 10ومستلزماتها ولم تعدُ تجبر األهالي على دفع رسم التسجيل في مطلع كل عام دراسي يتراوح ما بين 

تئن الكثير من العائالت تحت وطأتها، وبالتالي إظهار أن األطفال ..  ألف ليرة25آالف حتى مبلغ 
إشباع جميع االحتياجات الفلسطينيين يعيشون اآلن في مجتمع تسوده الرفاهية وتمت فيه تغطية و

كيف تريد ألطفالنا أن ": وسألت المذكرة مدير عام األونروا في لبنان سلفاتوري لمباردو. "الضرورية
يلعبوا وهم مرضى يموتون على أبوب المستشفيات، أو جياع ال يتناولون الحد األدنى من الوجبات 

لى الالجئين في مكانها الصحيح بدال من هدرها الغذائية األساسية، فاألجدر بك أن توجه األموال المقدمة إ
  ."هنا وهناك بال منفعة وال فائدة

فلسان حال األونروا ... الملف لم يعد بمقدوره االحتمال"أما في مجال الصحة فاعتبرت المذكرة أن 
 على وبالتالي الموت على أبواب المستشفيات أو التسول..  على قيثارة العجز، وقلة المواردالعزف دائماً
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. "، وإن تم تحويل المريض إلى أي مستشفى، تقدم له أدنى وأسوء الخدمات..أبواب المساجد والجمعيات
سوى بعض المساعدات "وعلى صعيد اإلغاثة والحاالت االجتماعية اعتبرت المذكرة أن األونروا ال تقدم 
ءة المواد المقدمة ونفاد العينية المحدودة والتي ال تسد حاجة الالجئ أليام محدودة، فضالً عن ردا

وال يستفيد من هذه الخدمة سوى نسبة ضئيلة جداً ال .. صالحيتها، كما يحصل في الحبوب والمعلبات
  .%"14تتجاوز في أحسن حاالتها 

تكدست في مكاتب الشؤون االجتماعية ومكاتب الهندسة طرفكم ": وفي موضوع اإلعمار، قالت المذكرة
عمار والترميم للمنازل اآليلة للسقوط على رؤوس أصحابها في كل اآلالف المؤلفة من طلبات اإل

المخيمات، وتأتي األونروا بين الحين واآلخر لتنفيذ بعض عمليات البناء الخجولة، والتي ال تسد حاجة 
 من السكان، وتبقى المعاناة متواصلة طيلة أيام العام، ويأتي مدراء األونروا في جوالتهم الميدانية 2%

  ."مخيمات بقطع الوعود بالتحسين وتخفيف المعاناة، وكله ثبت أنه كالم مستهلك ال يقدم شيئا البتةعلى ال
لم يعد هناك أماكن لدفن موتانا، والفضالت منذ ثالثة أشهر "أما على صعيد المقابر فأكدت المذكرة أنه 

لمشكلة، حتى ولو ونصف شبه مكدسة في المخيمات، ولم تسع األونروا بشكل جدي إليجاد حل لهذه ا
تكدست الفضالت لفترة أطول من ذلك، ولوال مؤازرة المجتمع المحلي في إيجاد حلول مؤقتة، ألصابت 

  ."المخيمات كارثة بيئية محتمة
  1/7/2011السفير، بيروت، 

  
  يتهم ياسر عبد ربه بمحاربته لرفضه التطبيع مع االحتالل" اتحاد الكتاب الفلسطينيين" .43

حاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة  اتهم ات:رام اهللا
، واالمتناع عن صرف الميزانية التحرير الفلسطينية بشن حرب عليه من خالل الضغط عليه مادياً

امة وقال أمين عام األمانة الع .المخصصة له، وذلك بسبب رفض االتحاد التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي
، إغالق مقري اتحاد الكتاب واألدباء في 30/6لالتحاد الشاعر مراد السوداني، إنه سيتم يوم الخميس 

 لعدم وفاء منظمة التحرير نظراً"الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عجزه عن دفع أجور المقرات، 
ه بمحاصرة اتحاد الكتاب واتهم السوداني، في حديث تلفزيوني، عبد رب ".الفلسطينية بالتزاماتها المالية

إن دائرة : "وأضاف. وعدم صرف الميزانية المتواضعة المخصصة لفروعه في األراضي الفلسطينية
الثقافة في منظمة التحرير التي استُلبت من قبل ياسر عبد ربه تحاصر اتحاد  الكتاب، والميزانية التي لم 

وع االتحاد في للضفة الغربية وقطاع  دوالر وهي مخصصة لكل فر2000تصرف منذ سبعة أشهر تبلغ 
  ".غزة وجسم االتحاد الجديد داخل فلسطين المحتلة

واتهم السوداني المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية بعرقلة صرف أي مخصصات من السلطة 
 ألف 23اجتمعنا مع رئيس الحكومة سالم فياض ثالث مرات وأمر بصرف : "تخص االتحاد العام وقال

 آلف دوالر من 15الر كمستحقات لالتحاد، إال أنه لم يتم إنفاذها، كما لم يتم إنفاذ صرف مبلغ دو
التابع للسلطة " فلسطين"واتهم السوداني تلفزيون  ".المحاسب العام أمر بها الرئيس عباس لصالح االتحاد

  .الفلسطينية وجريدة األيام الفلسطينية بمقاطعة أخبار االتحاد
  30/6/2011قدس برس، 

  
  االحتالل يعتقل المرضى أثناء سفرهم لتلقى العالج:  فلسطينيحقوقيمركز  .44

فلسطيني أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قام باعتقال عدد كبير من ال أكد مركز األسرى للدراسات :غزة
 المرضى الفلسطينيين، أثناء سفرهم أو عودتهم من العالج على الحواجز العسكرية، ال سيما على معبر

بيت حانون في قطاع غزة، تحت مبررات أمنية، وذلك على الرغم من حصول المريض على تصريح 
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أكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى وعضو لجنة األسرى للقوى  و.دخول وتنسيق مسبق للعالج
  .الوطنية واإلسالمية أن هذه الظاهرة تكررت في الفترة األخيرة

  30/6/2011قدس برس، 
  

  "الحقيقة الكونية للحضارات" كتابه الزهار يستعرض .45
الحقيقة " كتابه الذي يحمل عنوان 25/6 استعرض القيادي في حركة حماس محمود الزهار السبت: غزة

وذلك خالل حفل أقامته دار الكتاب واألدباء الفلسطينيين بمطعم الكومدور غرب " الكونية للحضارات
واألدباء الفلسطيني لما بذلوه من دور في إصدار كتابه وشكر الزهار في بداية اللقاء دار الكتاب  .غزة

وأوضح  . أن يتوفر كتابه في الجامعات وفي المكتبات ألنه يشحذ الهمة لنا كمسلمينومتابعته، داعياً
 عن رؤية الغرب في الحضارة وتصور اإلسالم للنموذج الزهار أن الكتاب يتحدث في أربعة عشر فصالً

وأشار إلى أن كتابه مهم في الدراسات  .ن عليه عالقة اإلنسان باإلنسانالحضاري التي يجب أن تُكو
 جميع المعنيين إلى تداول الكتاب العربية ألنه يحتوى على الكثير من المعلومات المدعمة باألرقام، داعياً

 يناً بل هو كتاب ديني فيه رؤية لقضية محددة، مبوبين أن الكتاب ليس إسالمياً .ونشره في كافة األماكن
  .أن الرؤية الدينية كانت في كل حرف فيه، آملًا بذات الوقت أن يترجم الكتاب حتى يقدم للغرب

  25/6/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

  إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة عليا: األردن .46
قف االردن   اكد مو  ، وزير الخارجية ناصر جوده    ، أن بترا – عمان من   1/7/2011،  الرأي، عّمان  ذكرت

المبدئي والداعم  لالشقاء الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فيما يشكل هذا               
  .الموقف مصلحة اردنية عليا

امس بان االردن دائم الدعم لالشقاء الفلسطينيين في        ) بترا(وقال جوده في تصريح لوكالة االنباء االردنية        
م على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية ، على اساس حـل             مسعاهم الى اقامة دولته   

  .      الدولتين حيث يشكل هذا مصلحة اردنية عليا نظرا للمصالح االردنية المرتبطة بقضايا الحل النهائي
ائية واضاف جوده بان التنسيق بين االردن والسلطة الوطنية الفلسطينية مستمر ودائم على المستويات الثن             

كافة وفي اطار االجماع العربي، مضيفا بان االردن والقيادة الفلسطينية يؤمنـان بـان الـسبيل االمثـل                  
للوصول الى هذا الهدف يكمن من خالل المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وفي اطر زمنيـة محـددة،                 

  .درة السالم العربيةواستنادا للشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها لعملية السالم وخاصة مبا
المتحدث باسـم   ، أن   محمد الدعمة عن مراسلها   عمان  ، من   1/7/2011،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت

الخارجية األردنية، محمد الكايد، قال إن المعلومات التي وردت في إحدى وسائل اإلعالم العربية حـول                
  .ال نعرف مصدر هذه المعلوماتموقف األردن من قيام الدولة الفلسطينية، غير دقيقة ومغلوطة و

ـ     أن األردن دائم الدعم لألشقاء الفلسطينيين في مسعاهم إلـى          » الشرق األوسط «وأكد الكايد في تصريح ل
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلـى              

  .األردنية المرتبطة بقضايا الحل النهائيهذا يشكل مصلحة أردنية عليا نظرا للمصالح 
وكان قد نقل على لسان مصادر أردنية لم يكشف عنها، أن األردن سيقف في وجه القـرار الفلـسطيني                   

) أيلول(بالذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد، في سبتمبر               
األردنية العليا ستكون في مهب الريح في حال أعلنت السلطة الوطنية           المقبل، وذلك ألن المصالح الوطنية      

الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا الالجئين والمياه والقدس والحدود، وهـي    
واستطرد المصدر بقوله، إن إعالن الدولة الفلسطينية من طرف         . القضايا المفصلية في القضية الفلسطينية    

داخـل حـدود    « هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة األولى، ألن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية             واحد
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وهذا يعني انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع األردن، وهو مـا يرفـضه األردن               » الجدار العازل 
محاضرة في  وكان رئيس الوزراء األردني معروف البخيت، قد كشف عن هذا الموقف في             . بشكل نهائي 

نادي الملك حسين، قبل شهرين، أمام نخبة من السياسيين األردنيين، وكانت بداية ظهور الموقف األردني               
  ).أبو مازن(للعلن في مواجهة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

  
  اعتصام امام السفارة البريطانية انتصارا للشيخ رائد صالح : االردن .47

 المهندسين والنقابيين أمس أمام السفارة البريطانية فـي عبـدون           اعتصم عشرات :  ايهاب مجاهد  -عمان  
  .استنكارا لقيام السلطات البريطانية باعتقال شيخ األقصى رائد صالح مطالبين باإلفراج الفوري عنه

وحمل المعتصمون الذين يمثلون قيادات نقابية وأخرى من الحركة اإلسالمية صورا للشيخ رائد صـالح               
» الحرية لشيخ األقصى رائـد صـالح      «، كما رفعوا يافطات كتب عليها       »رائد صالح كلنا  «تحمل شعار   

  .»كفاكم الكيل بمكيالين يا دعاة الحرية والديمقراطية«و
  1/7/2011، الدستور، عّمان

  
  لبنان يتسلم القرار االتهامي في اغتيال الحريري .48

ال رئـيس حكومـة لبنـان        يوما على اغتي   16بعد ست سنوات وأربعة أشهر و     : يوسف دياب  - بيروت
األسبق رفيق الحريري ورفاقه، صدر القرار االتهامي الذي أعده المدعي العام الدولي القاضـي دانيـال                
بلمار، بعد أن صادق عليه وبصيغته النهائية قاضي اإلجراءات التمهيدية في المحكمة الدوليـة الخاصـة                

  .بلبنان القاضي دانيال فرانسين
د من المحكمة الدولية، النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سـعيد ميـرزا     وقد سلم قبل ظهر أمس وف     

التخطيط لجريمـة   «نسخة من هذا القرار، مع الئحة تتضمن أسماء أربعة لبنانيين متهمين باالشتراك في              
ولم تعلن المحكمة أسماء المتهمين، بل أصرت في بيان أصدرته أمس علـى             . »اغتيال الحريري وتنفيذها  

، »لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بتوقيف المتهمـين        «بقاء على األسماء طي الكتمان،      اإل
  .إال أن وسائل اإلعالم اللبنانية أذاعت األسماء التي قالت إنها ألربع مسؤولين كبار في حزب اهللا

ون مع المحكمـة الدوليـة      من جهته، حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس الدول على التعا             
الخاصة بلبنان بشأن قرارات االعتقال في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري عـام                

2005 .  
وكان القاضي ميزرا أكد بعد لقائه في مكتبه بوزارة العدل، وفد المحكمة الدولية على مدى ساعة ونصف                 

ة مذكرات توقيف تتضمن أسماء أربعة لبنانيين متهمـين         الساعة، أنه تسلم نص القرار االتهامي مع الئح       
  . باالشتراك بجريمة االغتيال
ـ   ، أن األسماء التي سربت مطابقة لألسماء الواردة في الئحـة  »الشرق األوسط«وأفادت مصادر مطلعة ل

  .االتهام التي تسلمها القاضي سعيد ميرزا
ة فولسكاب، باللغة اإلنجليزيـة، يتـضمن        صفح 183أن القرار الذي يقع في      » الشرق األوسط «وعلمت  

معلومات دقيقة عن تفاصيل اغتيال الحريري، بدأ من العوامل السياسية التي أدت إلـى اتخـاذ القـرار                  
بتصفيته، إلى مرحلتي التخطيط والتنفيذ وصوال إلى مرحلة قطع الخيوط التي تحول دون كشف مرتكبي               

اسية كانت السبب المباشر التخاذ القرار باغتيال رئـيس         وأشارت المعلومات إلى أن دوافع سي     . الجريمة
  .الحكومة السابق

 1/7/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ألغي معاهدة كامب ديفيد إذا طلب الشعبو "سرائيلإ"عن قطع الغاز سأ:  لرئاسة مصرمرشح .49
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ى إسرائيل إذا   تعهد المرشح المحتمل لرئاسة مصر حمدين صباحي بقطع إمدادات الغاز إل          : )أ ش أ   (-قنا  
  .فاز في االنتخابات الرئاسية، ووعد بإلغاء كامب ديفيد إذا طلب الشعب

إنني فور تولى منصب رئيس الجمهوريـة سـوف         ''وقال صباحي، في محافظة قنا مساء اليوم االثنين،         
  .''أقطع إمداد الغاز عن دولة إسرائيل، ألنه عار على مصر أن تمد إسرائيل بالغاز

اليـصح أن يـصل     '' وتابع. ''وجد في اتفاقية كامب ديفيد ما يفيد توصيل الغاز السرائيل         ال ي '' :وأضاف  
إذا طلب  '' :وقال حمدين صباحي    ''.الغاز السرائيل وال يصل لمحافظات مصر ومنها نجع حمادى في قنا          

  .الشعب إلغاء كامب ديفيد، سألغيها فورا
وسنعمل على دعم   .. ال لحصار غزة  '' رفح، وقال    وأشاد بقرار المجلس األعلى للقوات المسلحة فتح معبر       

ولن نسعى للحرب لكنها إذا فرضت علينا سـنحارب مـن أجـل              المقاومة فى فلسطين ولبنان والعراق      
  .''كرامة كل المصريين

 1/7/2011، موقع مصراوي
 

  "إسرائيل" إلى  المصرين يطالبون بمحاسبة المتورطين بتصدير الغازو المسلماإلخوان .50
طالبت جماعة اإلخوان المسلمين بضرورة المحاسبة الجنائية والسياسية لكل المتـورطين فـي             : القاهرة

تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، ووصفت الجماعة أن ما حدث من تسريبٍ لوثائق حول المتـورطين         
ـ      ن أيـضا   ، وقالت إن األمر ليس فقط خسائر مالية واقتصادية، ولك         "التواطؤ"في األمر يكشف ما أسمته ب

  .ترسيخ التبعية وعدم استقاللية القرار
 أن الوثائق التى مهدت     30/6وأوضحت الجماعة فى رسالتها اإلعالمية األسبوعية الصادرة يوم الخميس          

لتوريد الغاز للكيان الصهيونى كشفت عن مدى انحدار النظام السابق ورموزه في اإلمعان فـى إهـدار                 
واطؤ والجموح لتحقيق مصالح شخصية ومـصادرة حقـوق األجيـال           الثروة الوطنية، وبشكٍل يعكس الت    

  .القادمة فى التمتع بهذه الثروة
  30/6/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  فارقة على دعم االعتراف بالدولة الفلسطينيةرئيس وزراء مصر يحث المسؤولين األ .51

 جدول أعمال المباحثـات     " يناير 25ثورة  "تصدرت القضية الفلسطينية واألوضاع في مصر بعد        : ةالقاهر
التي أجراها اليوم الخميس، رئيس وزراء مصر الدكتور عصام شرف، مع عدد من المسؤولين االفارقة               

  .على هامش مؤتمر القمة األفريقية المنعقد حاليا بعاصمة غينيا االستوائية ماالبو
لمصري للسياسة الخارجية،   وحول هذا الموضوع صرح السفير محمد حجازى، مستشار رئيس الوزراء ا          

إن شرف استعرض خالل اللقاءات سبل الدعم والمساندة المطلوبة من الدول األفريقية للقضية الفلسطينية،              
 وعاصمتها القدس الشرقية،    1967والحشد لتحقيق االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام          

  .أيلول المقبل/ ة لألمم المتحدة فى شهر سبتمبروذلك خالل توجه الفلسطينيين إلى الجمعية العام
 30/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  في مصروأهداف جماعة اإلخوان المسلمينعن نيات " إسرائيل"  تطمئن كلينتونهيالري .52

 علـى   في تصريحات تشير إلى انفتاح أميركي     :  محمد حسن شعبان   - القاهرة -  هبة القدسي  - واشنطن
جماعة اإلخوان المسلمين المصرية أشارت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون إلى اتصاالت تتم             
بين اإلدارة األميركية وجماعة اإلخوان في مصر، موضحة أن من مصلحة واشنطن التواصل مع جميع               

يب وإعالن االنفتـاح    ورد اإلخوان على الفور بالترح    . األحزاب المصرية الملتزمة بنبذ العنف في مصر      
  .على الحوار مع واشنطن
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ولجأت وزيرة الخارجية األميركية إلى إرسال رسائل لطمأنة إسرائيل وعدد من المتشككين فـي نيـات                
وأهداف جماعة اإلخوان المسلمين التي تسعى لتعزيز رؤية محافظة لإلسالم فـي المجتمـع المـصري،               

 في المستقبل فإننا سوف نستمر في التأكيد على أهمية دعم           في االتصاالت التي نقوم بها اآلن أو      «وقالت  
المبادئ الديمقراطية خاصة االلتزام بعدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق األقليات واإلدمـاج الكامـل               

  .»للمرأة في أي دولة ديمقراطية
ركية أن تفهم أنها    على اإلدارة األمي  «وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إنه           

تتعامل مع منطقة في طريقها إلى التحول الديمقراطي وبالتالي هي تتعامل مع الشعوب وليس الرؤساء أو                
الملوك، وأنه يجب على اإلدارة األميركية أن تبدأ حوارا على أساس المصالح األميركية وليس المـصالح     

  .»الصهيونية
ـ     وتوقع العريان أن تثير هذه التصريحات قلق         ، »الخطيـرة «إسرائيل، واصفا التصريحات األميركية بـ

اإلخـوان  «، وتـابع بقولـه      )حماس(الفتا إلى أنها تعني ضمنا فتح حوار مع حركة المقاومة اإلسالمية            
  .»المسلمون كهيئة إسالمية عامة لها مظلة لحركات كثيرة منها حماس

 1/7/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   سنواتستة منذ "إسرائيل"سير سعودي بسجون أ  سعودي ينفي إطالق سراحمحام .53
نفى المحامي السعودي كاتب الشمري أن تكون سلطات االحتالل اإلسرائيلي أطلقـت            :  د ب أ   -الرياض  

سراح األسير السعودي الوحيد لديها عبدالرحمن محمد العطوي والقابع في سجون االحتالل منـذ سـتة                
  .أعوام

 كلم شمال   40(إن العطوي محتجز في إحدى المزارع       ) سير السعودي ممثل الدفاع عن األ   (وقال الشمري   
عدم صحة الخبـر    'وأكد في بيان له وزع امس الخميس        . 2010فبراير  /منذ منتصف شباط  ) مدينة إيالت 

الذي تناولته وسائل اإلعالم المختلفة خالل األيام الماضية حول إطالق سراح المحتجز الـسعودي فـي                
  .'عطويإسرائيل عبد الرحمن ال

 1/7/2011، القدس العربي، لندن
  

  تسابق الزمن الستئناف المفاوضات وإجهاض االعتراف بالدولة الفلسطينيةاإلدارة األميركية  .54
، أمس، أن اإلدارة األميركية تسابق الزمن       "إسرائيل"ذكرت مصادر سياسية في     :  نظير مجلي  -تل أبيب   

ومنظمة التحرير الفلسطينية، حـول     " إسرائيل"ضات بين   في محاوالتها إليجاد صيغة تتيح استئناف المفاو      
الحالي، وهو الموعد األخير لطرح مواضيع بحث ومـشاريع         ) تموز(التسوية الدائمة، قبل منتصف يوليو      

  .قرارات على جدول أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة لألمم المتحدة
قناع اإلسرائيليين بأن يوافقـوا علـى اسـتئناف         وأكدت هذه المصادر أن األميركيين ما زالوا يحاولون إ        

الماضـي، أي   ) أيـار ( مـايو    19المفاوضات على أساس ما جاء في خطاب الرئيس باراك أوباما فـي             
التفاوض حول الحدود واألمن أوال، على أن يتم تأجيل قضيتي القدس والالجئين إلى مرحلة الحقة تنتهي                

يالت طفيفة أساسا لحدود الدولة الفلسطينية، فـي ذات          مع تعد  1967في غضون سنة، وأن تكون حدود       
الوقت تحاول إقناع الفلسطينيين بأن يتنازلوا عن بند تجميد البناء االستيطاني ويوافقوا على اإلعالن عـن                

  . توقيع اتفاقية سالم دائمة ستضع حدا نهائيا للصراع والمطالب
 يوليو الحالي، الذي ستلتئم فيـه قمـة         11جاه قبل   وتحاول الواليات المتحدة تحقيق إنجاز ما في هذا االت        

، علـى مـستوى وزراء      )االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا والواليات المتحدة      (الرباعية الدولية   
وقالت المصادر اإلسرائيلية إن هذه القمة فرضت فرضا على الواليات المتحدة بضغط من كل              . الخارجية

  ، التي تحذر من خطورة الجمود في عملية السالم وتهدد بعضها بـاالعتراف        من فرنسا وألمانيا وبريطانيا   
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وترى أن من واجب الرباعية أن تفرض من جانبها قاعدة          . بالدولة الفلسطينية، إذا لم تستأنف المفاوضات     

  .الستئناف المفاوضات، في حال أصر الطرفان على موقفيهما وبقيت المفاوضات مجمدة
1/7/2011 الشرق األوسط، لندن،  

  
  نائب وزير الخارجية البريطاني يقلل من أهمية االعتراف بدولة فلسطينية .55

أن نائب وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت، الـذي يـزور           ،  1/7/2011الخليج، الشارقة،   ذكرت  
، قلل من أهمية المسعى الفلسطيني إلى الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلـسطينية فـي                "إسرائيل"
أيلول المقبل وقال إنه يفضل التركيز على محـاوالت اسـتئناف المفاوضـات             /ألمم المتحدة في سبتمبر   ا
  .الفلسطينية”  اإلسرائيلية“

عـن  " العالم لن يتغير كثيراً في اليوم الذي يلي اإلعالن"وقال بيرت إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، أمس، إن       
  .اعتراف بدولة فلسطينية

 اآلن التركيز على محاولة العودة إلى المفاوضات والعمل سوية على محـاوالت             من األفضل “واعتبر أنه   
رغم ذلك، قال بيرت إنه     . ”الحصول على إعالن كهذا الذي إنما سيبعد الجانبين الواحد عن اآلخر وحسب           

  .يفهم اإلحباط الفلسطيني من حقيقة أن عملية السالم متوقفة وال تتقدم
  بيرت ، أن  منتصر حمدان  نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من  ،  1/7/2011،  هللالحياة الجديدة، رام ا   وأضافت  

 أن الحكومة البريطانية تؤيد حق الفلسطينيين باالحتجاج دون اسـتخدام العنـف ضـد االحـتالل                 أعلن
لى ممارسة ضبط النفس عند وجود التظاهرات السلمية لمنـع اإلصـابات            إ "سرائيلإ"اإلسرائيلي، داعيا   
  .رواحوالخسائر في األ

انهـا   «:وقال بيرت خالل زيارته الى قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا ، امس، حول المستوطنات               
ما زلنا ندعو إسرائيل إلى وقف جميع األنشطة االستيطانية، وبدالً          . غير شرعية وتشكل عقبة أمام السالم     

  .»من ذلك المساعدة في بناء شروط السماح باستئناف مفاوضات ذات مغزى
  

  دول االتحاد األوروبي ستعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب: بيرغر .56
أكد ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة الوطنية كريستيان بيرغر أن جميع األراضي المحتلـة              : رام اهللا 

  . هي أراض محتلة بما فيها القدس الشرقية1967عام 
، إن دول االتحاد ستعترف بالدولة الفلسطينية عنـدما         'راية اف ام  'وقال بيرغر في لقاء خاص مع إذاعة        

  .يكون الوقت مناسبا، ولذلك نحن ندعم خط الرئيس محمود عباس للوصول إلى اتفاق سالم
وجدد المسؤول األوروبي على أن المستوطنات شكلت السبب الرئيس لفشل المفاوضات، وعلى أنها غير              

  .قبة أمام تحقيق السالمشرعية ومخالفة للقانون الدولي، كما أنها ع
30/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
   تؤكد دعمها للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة"القمة اإلفريقية" .57

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية لجمهورية غينيا االستوائية باسـاتور اونـدو             : ماالبو
ا ألي دولة عضو في االتحاد اإلفريقي الخروج عن اإلجماع اإلفريقي بـدعم             ميشا، أنه لن يكون مسموح    

الموقف الرسمي الفلسطيني في كافة تحركاته، وخاصة تلك المتعلقة بالتوجه لألمم المتحدة لنيل العضوية              
  .الكاملة لدولة فلسطين في المنظومة الدولية

  لخارجية رياض المالكي، الذي يرأس وفـد       جاء ذلك خالل اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون ا         
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فلسطين، نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، لقمة االتحاد األفريقي علـى مـستوى رؤسـاء الـدول                  
  .والحكومات

30/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  الرئيس محمود عباس يحتاج إلى دعمنا الكامل: وزير الخارجية الهولندي .58
الرئيس محمود عباس كقائد فلسطيني فـي       'قال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال إن        : ستردامأم

  .'عملية السالم يحتاج إلى دعمنا الكامل
وأضاف روزنتال بمؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم الخميس، مع السيد الرئيس محمود عبـاس فـي                

رورة أن يكون هناك بداية جديدة في المفاوضـات         إن التطورات في المنطقة العربية تؤكد ض      'أمستردام،  
  .'المباشرة
نحن بحاجة للتأكيد على الحاجة إلى حل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حـدود               ': وقال

، وبما يتضمن تبادل األراضي، وأيضا على أساس أمن متبادل لكال الجانبين، وعلـى أن يكـون                 1967
  .' من االتفاق في المرحلة الالحقة من المفاوضاتموضوع القدس والالجئين جزءا

دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية    'وحث روزنتال على مفاوضات يكون نتيجتها وضعا تعيش فيه دولتان،           
، مضيفا أن الرئيس األميركي باراك اوباما في خطابه قبل عدة أسـابيع             'قابلة للحياة، ودولة يهودية آمنة    

يجب أن نستفيد من مبـادرة الـرئيس        ': وقال . واألمن المتبادل  1967لى حدود   أبلغ الطرفين بالتركيز ع   
  .'أوباما بأقصى حد

دولة فلسطينية يمكن فقط أن تقام على أساس اتفاقيات من خالل التفاوض، وليس على أسـاس                'وتابع أن   
  .'خطوات أحادية الجانب

30/6/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

   قررنا إضافة السلطة الوطنية للبلدان الشريكة لمؤسسة التنمية: الوزراء الهولنديرئيس .59
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في مؤتمر صحافي مشترك مـع الـرئيس محمـود               قال  : أمستردام
 إن الحكومة الهولندية قررت أن تضيف السلطة الوطنية على القائمة الجديدة للبلـدان الـشريكة                ،عباس
تود أن تستثمر في جميع المجتمع الفلسطيني، بما فيه الضفة وغزة،           'وأضاف أن هولندا     .ة التنمية لمؤسس

أظهرت أن  ) غزة(نشاطاتنا هناك   '، مبينا أن    'والتزامنا هذا وضع موضوع التصدير من غزة على األجندة        
ـ                 زة أفاقـا   التصدير من غزة ممكنا دون المساس بأمن إسرائيل، وأظهرت أيضا أن هذا يعطي أهـل غ

  .'اقتصادية مستقبلية دون أن تستفيد حماس
إننا نود أن نساعد الشعب الفلسطيني بالتطور باتجاه دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة                'وأضاف  

الطرفين عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد نتـائج            'مضيفا أن على    ،  'إسرائيل اليهودية 
  .'المفاوضات

30/6/2011 ،)وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ  
  

  تقرير الخبراء أظهر أن طريقة تخريب سفينتين ضمن األسطول واحدة": 2أسطول الحرية " .60
أن الطريقة التي تم بها تخريب السفينتين األيرلندية والنرويجيـة          " ائتالف أسطول الحرية  "أكد  : بروكسيل

، في غضون اليومين الماضيين، يدل على فاعٍل واحـد،          "2أسطول الحرية   "السويدية، وهما ضمن سفن     
ويترافق مع التهديد الصهيوني باستخدام شتى السبل لمنع األسطول من االنطـالق نحـو قطـاع غـزة                  

  .المحاصر
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إن التحقيقات التي أجراها االئتالف استنادا إلـى خبـراء،          : "وقال االئتالف، في بيانٍ مكتوبٍ صادرٍ عنه      
 التخريب اللتين استهدفتا السفينتين، في كل من اليونان وتركيا، كانتا مـدبرتين ولجهـة            تظهر أن عمليتي  

  ".تعمل لتنفيذ مخطط واحد
هناك فريق تخريبٍ متكامٍل، يضم مجموعةً من الغواصين،        "ولفتت النظر إلى أن االنطباع السائد هو أن         

، من أجل تخريب هذه الـسفن       "الموساد"رجي  الخا" اإلسرائيلي"الذين يشتبه بعالقتهم بجهاز االستخبارات      
  ".وإحباط مسعى تحركها باتجاه قطاع غزة

1/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 

   الفلسطينية من اليابان للسلطة منحة مليون دوالر12.5 .61
 مليـون دوالر مـن خـالل        12،5قدمت اليابان، أمس، منحة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة         : )أ.ب  .د  (
وقع االتفاقية في رام اهللا في الضفة الغربية، رئيس حكومة تصريف األعمـال الفلـسطينية               . اقية دعم اتف

  .سالم فياض مع ممثل اليابان لدى السلطة ناوفومي هاشيموت
1/7/2011، الخليج، الشارقة  

  
  إلعاقة إبحار األسطولتمارس ضغطا قويا على اليونان أمريكا ": 2أسطول الحرية  "منظمو .62

» اوداسـيتي اوف هـوب    «ن السفينة االميركية    أ "2أسطول الحرية    "فاد منظمو أ:  أ ف ب   - أثينا   لندن،
تمارس ضـغطا قويـا علـى    «تواجه مشاكل في التأمين، محملين مسؤولية ذلك للحكومة االميركية التي      

  .لمنع السفينة من االبحار» اليونان
بضغط من  «التي يقولون انها تجري     » اليونانيةالعوائق االدارية من السلطات     «وندد منظمو االسطول بـ     

علـى  » رد فعل مبالغـاً فيـه     «فيما يعرب ناشطون آخرون عن القلق من ان تبدي اسرائيل           . »اسرائيل
تشير الى ان ناشطين عنيفين يقيمون صالت مـع         «مبنية على تقارير رسمية     » دعاية«االسطول، بسبب   

  .»ارهابيين موجودون على متن السفينة
1/7/2011، ، لندنالحياة  

  
  ال لتشريع التقسيم» للتحرير«منظمة التحرير قامت  .63

  سلمان أبو ستة
إذا لم تغلب الحنكة السياسية، وإذا لم يتم أخذ القرارات المصيرية لتمثيل كامل للشعب الفلسطيني كافـة،                 

 فإننا مقبلـون علـى      وإذا لم نتعلم من أخطاء الماضي، بتغيير القواعد السارية وأسلوبِها والقائمين عليها،           
  .كارثة أكبر من كارثة أوسلو وأعمق أثراً

، لـصفقنا   1947قبل عام   » دولة فلسطين المستقلة  «لو كان السعي الحثيث الذي نراه اليوم لالعتراف بـ          
  .1920له حماساً، وبذلنا األرواح من أجله، كما كان حال شعبنا منذ عام 

يثاقها، باستقالل فلسطين من البحر إلى النهر، ومن رأس          من م  22لقد اعترفت عصبة األمم حسب المادة       
، مثل العراق، أي دولة مستقلة، تحتـاج إلـى          )أ(الناقورة إلى أم رشرش، ووضعتها تحت االنتداب فئة         

  .المساعدة من دولة االنتداب لكي تبني مؤسساتها
  .لمسوغات القانونية نفسهاولدينا الحالة التوأم، العراق، الذي أصبح دولة مستقلة لألسباب نفسها وبا

لقد قوض االنتداب البريطاني هذه الدعامات القانونية بجلبه المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وعدم سماحه              
ثم قوضتها الصهيونية باحتالل كـل      . بتمثيل نيابي فلسطيني طالما كانت أغلبية سكان فلسطين من العرب         

  .فلسطين على دفعتين
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 كان مقيماً على أرضه،     1947نتداب ويومنا هذا، أن الشعب الفلسطيني قبل عام         الفرق الكبير بين عهد اال    
متجذراً فيها منذ آالف السنين، ولذلك فمطلب االستقالل على أرض الوطن كان بديهياً، مثلما كان الحـال                 

  .مع كل المستعمرات والمحميات البريطانية
أرض بـال  «ها الخرافية بتحويل فلسطين فعالً إلـى     أما اليوم، وقد حققت الصهيونية بالقوة المسلحة مقولت       

، فقد اختلف الحال، وأصبحت األولوية أن تعود فلسطين لتكون أرضاً يعيش عليها شعبها، كبـاقي                »شعب
  .الشعوب، وعندئذ يطالب شعبها باالستقالل والحرية على أرض وطنه

وقبل انتهاء االنتداب، أكبر عمليـة      وليست مصادفة أن ينفذ بن غوريون، حتى قبل أن يعلن قيام إسرائيل             
 مدينة وقرية من ديارهم في فلسطين على        220منظمة للتهجير العرقي في التاريخ الحديث، بطرد أهالي         

وليست مصادفة أن   .  قرية أخرى بعد إعالن الدولة     400الساحل ومرج بن عامر وطبرية، ثم طرد أهالي         
، 181األول االلتزام بقرار التقـسيم رقـم        : بشرطينعضوية إسرائيل في األمم المتحدة كانت مشروطة        

  .194وااللتزام بقرار عودة الالجئين رقم 
 عاماً منذ وعد بلفور حتى اليوم، وال يزال مشروع تقسيم فلسطين قائماً،             93لم تتغير األحوال على مدى      

، 1937 لعـام    من فلسطين لدولة عربية، كما كان في مشروع اللجنة الملكية          % 80ولكن بدل أن يكون     
، وهو اقصى ما تطالب به السلطة الفلسطينية،         %20، ثم أصبح    1947في مشروع تقسيم     % 45أصبح  

  .من فلسطين حسب خطة نتانياهو % 5وأصبح اآلن 
وحيث إن أي قرار دولي للتقسيم لم يتوقع طرد أهالي البالد من ديارهم، وال يمكن أن يقبل بتهجير عرقي          

اب أخرى، لذلك لم يكن مصادفة أن يطالب المجتمع الدولي إسرائيل قبل قبـول              لفئة من السكان على حس    
عضويتها في األمم المتحدة، أن تعيد األهالي المطرودين إلى ديارهم األصلية بعد سنة واحدة من قـرار                 

  .التقسيم
قابـل  إذن، فالبديهية األولى أن يعود الالجئون إلى ديارهم قبل أي مسعى آخر، ألن حق العـودة غيـر                   

للتصرف، وهو أعلى مقاماً من أي اعتراف باالستقالل على أرض الـوطن أو علـى أي جـزء منـه،                    
فاالعتراف باستقالل الدول عملية سياسية تتغير وفق الظروف، وواقع الحال في دول العالم التي قُـسمت                

  .أو انضم بعضها الى بعض في القرن العشرين، شاهد على ذلك
دس لدى الفلسطينيين، وهو متجذر في القانون الدولي كحق ال يمكـن نقـضه أو               أما حق العودة، فهو مق    

المفاوضة عليه، فهو ليس سلعة معروضة للبيع، وكان هذا هو هدف إنشاء منظمة التحرير الفلـسطينية،                
  .، وليس لتقسيم فلسطين، أو إلعطاء الشرعية ألي تقسيم لفلسطين»للتحرير«أي 

إن تحرير فلسطين ليس مقصوراً بالعمليات العسكرية، فهو يمكـن          . ساسال يزال تحرير فلسطين هو األ     
المقصود بالتحرير في واقع األمر، نهايـة       . أن يتم بوسائل أخرى أيضاً، كما تم في الهند وجنوب أفريقيا          

المشروع االستيطاني الصهيوني وسياساته العنصرية التي أهدرت دماء االبرياء ودمرت الحجر والبـشر             
رث الفلسطيني التاريخي، وهو بذلك تحرير اليهود من الصهيونية التي جلبت علـيهم الوبـال،    وسلبت اإل 

  .وخلقت في نفوسهم حالة نفسية مرضية من الخوف والرعب
القادم عندما يعرض طلب فلسطين للعضوية الكاملة فـي األمـم           ) سبتمبر(إذن ما هو المتوقع في ايلول       

التاريخية؟ ولماذا جندت إسرائيل سفراءها في الغرب وجالياتها        من مساحة فلسطين     % 20المتحدة على   
  هناك، وأقالم دعاتها في اإلعالم الذي تسيطر عليه؟

» الناتو«لو رفض الطلب، لبقي الوضع كما هو عليه، ولو قُبِل، فكيف يمكن تنفيذه؟ بالطبع لن تأتي قوات                  
، وبـذلك ترتفـع كومـة       »أرض دولة مستقلة  «لتنفيذه، وستشجب األمم المتحدة عدوان إسرائيل باحتالل        

  .القرارات الدولية المعطلة شبراً آخر
لكن األخطر والمحتمل، أن يكون هذا مدخالً الى مفاوضات بضغط أوروبي وراءه أميركا لقبول دويلـة                

، وعند االتفاق تقام االحتفاالت في سـاحة البيـت          »تنازالت مؤلمة «و  » مفاوضات شاقة «فلسطينية، بعد   
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هذه الدويلة ستكون ممسوخة، ال تملك القدرة على الدفاع عن نفسها وال تـسيطر علـى                . ض للتوقيع األبي
ويتم االتفاق على حدودها النهائية عن      ). المياه(حدودها وال سمائها وال أرضها وال على ما تحت ارضها           

  .»تهي إسرائيلستن«هذه هي الدويلة التي يرى بيريز وأولمرت أنه من دونها . طريق تبادل األراضي
وهو المشروع الذي يسعى إليـه نتانيـاهو وِمـن ورائـه            . »تبادل األراضي «: الكلمة السحرية هنا هي   

ليبرمان، ومن وراء االثنين طاقم جغرافي سكاني يرأسه الروسي جدعون بيجر من جامعة تـل أبيـب،                 
الفلسطينيين في  » تطفيش«والذي يخطط منذ سنوات لتجهيز عملية طرد الفلسطينيين من الداخل، وعملية            

  .الضفة
، وال  1948المبدأ البسيط الذي ينقض هذه الخطة، هو أن إسرائيل ال تملك األرض التي احتلتهـا عـام                  

، ولذلك فمبدأ تبادل األراضي باطل أصالً، وهـو فلـسطينياً مخـالف             1967األراضي التي احتلتها عام     
  .لسطيني، وال يمكن أن تقبل به قيادة وطنية شرعيةللميثاق الوطني الفلسطيني القاضي بوحدة التراب الف

-»أ«ومع أن تقسيم الـضفة إلـى منـاطق          . لكن األدهى من ذلك، هو أنه تجذير التفاق أوسلو الكارثي         
 على كامل الضفة الغربيـة وغـزة، إال أن          1999كان إجراء مؤقتاً ريثما تقوم الدولة عام        » ج»-»ب»

  .ض واقعياً وقانونياً وإجرائياًإسرائيل جذّرت هذا التقسيم على األر
سـتكون فيهـا الـسيادة الفعليـة        » ب«الكبرى ستبقى بيد إسرائيل، والمنطقة      » ج«ولذلك، فإن المنطقة    

وكمـا  . إلسرائيل، تعتقل فيها من تشاء في أي وقت، مع ترك المهمات البلدية وتنظيف الشوارع للسلطة              
أصبحت وكراً للصوص وتجار    » ب«فإن منطقة   ،  »هآرتس«كتبت عميرة هاس هذا األسبوع في صحيفة        

  .على التدخل فيها» السلطة«المخدرات ال تجرؤ 
التي يحشر فيها الفلسطينيون، أو من تبقّى منهم، أو من طُرد مـن             » األقفاص«، لتكون   »أ«وتبقى منطقة   

» دولة فلسطين «ون بحال   وهذه الدويلة لن تك   . الداخل إليها، ليرتفع عليها علم الدويلة الفلسطينية المستقلة       
كما يعرفها التاريخ ويعرفهـا الـشعب       » فلسطين«، ولن تكون    1920التي اعترفت بها عصبة األمم عام       

واختزال الحقـوق سيـشمل إلغـاء الحـق         . وستختزل كل الحقوق الفلسطينية في هذا الكيان      . الفلسطيني
تاريخياً، بأن العودة ال تـتم إلـى الـديار          األساس، وهو حق العودة إلى الديار، باالدعاء الباطل قانوناً و         

وسيكون حل مـشكلة    . الفلسطينية، لو كان هناك متسع لماليين الالجئين      » األقفاص«األصلية، بل تتم إلى     
  .هذا الفائض هو التوطين في المنافي

 وتبرز اآلن ضرورة اختيار قيادة فلسطينية جديدة، ناتجة من انتخاب ديموقراطي شامل، تعرف جغرافية             
: وأقتبس من قول الطيب الذكر غـسان كنفـاني        . فلسطين وما هي حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عنها       

  .»إذا خسر المحامي القضية، فلنغير المحامي وال نغير القضية«
  1/7/2011، الحياة، لندن

  
  1967الحفلة مع األسرى بدأت منذ عام .. نتنياهو  .64

  عيسى قراقع
 في الـذكرى الخامـسة      24/6/2011راء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم      الخطاب الذي ألقاه رئيس الوز    

ألسر الجندي االسرائيلي شاليط وأعلن فيه سلسلة إجراءات وعقوبات ضد األسرى الفلسطينيين المعتقلين             
في سجون االحتالل، يعتبر أخطر خطاب سياسي إسرائيلي رسمي يضع األسرى هدفا وساحة الـسجون               

  .ى األسرى وحقوقهم وكرامتهم اإلنسانيةعنوانا للعدوان عل
إن هذا التوجه االسرائيلي الذي بدأ تنفيذه عمليا على أرض السجون منذ سـنوات والـذي تـوج جهـرا       
بخطاب سياسي يجب أن يتم التوقف عنده باهتمام، وأن يدق ناقوس الخطر حـول مـصير اآلالف مـن                   

ألساسية وتشن عليهم حملة مـن اإلجـراءات        األسرى واألسيرات الذين يتعرضون لسلب كافة حقوقهم ا       
  .التعسفية والوحشية التي ال مثيل لها
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خطاب نتنياهو هو غطاء سياسي لما تقوم به حكومة اسرائيل من ممارسات الإنـسانية بحـق األسـرى                  
كالحرمان من التعليم والزيارات والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي واالقتحامات والتفتيـشات العدوانيـة             

 األسرى والعقوبات الفردية والجماعية كالمنع من الكنتين وفرض الغرامات، وعدم إدخـال الكتـب               على
  . والصحف والمالبس وغيرها من اإلجراءات التعسفية التي يعاني منها األسرى

أن يعلن رئيس حكومة تل أبيب الحرب على حقوق األسرى العزل، هو بمثابة قرار إسـرائيلي واضـح                  
لنا بالقوانين والمباديء الدولية واإلنسانية، واستهتارا بكل القـيم واألعـراف والـشرائع             بعدم االلتزام ع  

  .العالمية وما صدر من اتفاقيات وعهود تلزم دولة االحتالل احترام حقوق األسرى المعتقلين في سجونها
ن الجـائرة   وفي السنتين األخيرتين سجلت دولة اسرائيل السبق في سن مجموعة من التشريعات والقواني            

التي استهدفت التضييق على األسرى وتشديد اإلجراءات القمعية بحقهم، حيث تم عرض سـت مـشاريع         
  .قوانين بهذا الصدد، وتم تنفيذها قبل إقرارها حتى من الكنيست االسرائيلي

وتزامن كل ذلك بحملة تحريض إعالمية إسرائيلية مكثفة ضد األسرى وتـشويه الحقـائق والمعلومـات                
ر األسرى كأنهم يعيشون في فندق خمس نجوم، وفي محاولة لخداع العالم أوال، ولتهيئـة الـرأي                 وتصوي

العام االسرائيلي لقرار الحكومة االسرائيلية بالعدوان على األسرى ثانيا و المتصاص الـصوت اليمينـي        
العنصري والمتطرف الذي يستخدم قضية الجندي شاليط كذريعـة ومبـرر للهجـوم علـى األسـرى                 

  .لفلسطينيينا
نتنياهو الذي أنهى خطابه بالقول أن الحفلة انتهت، يعلم تماما أن القمع وارتكاب الجريمة بحق األسرى قد                 

، وأن مؤسسته وقادته وضباطه غارقون في أعمالهم اإلجرامية         1967بدأت منذ االحتالل االسرائيلي عام      
يداني وقتل متعمد واعتقـال القاصـرين       وارتكاب المخالفات الجسمية بحق األسرى من تعذيب وإعدام م        

والتنكيل بهم، واحتجاز األسرى في أماكن ال تصلح للحياة اآلدمية، ومن سياسات اإلذالل والبطش بحـق                
األسرى الى الحد الذي حول دولة اسرائيل الى دولة خارج نطاق القانون، دولة هستيرية مشبعة بكراهية                

  . من السالماآلخرين مهووسة بالسيطرة والحرب والخوف
خطاب نتنياهو تزامن مع دخول األسير فخري البرغوثي العام الرابع والثالثين بالسجن، وتـزامن مـع                
إجماع دولي من كافة مؤسسات حقوق اإلنسان في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بأن دولة اسرائيل هي                

نون، وتزامن مع الرؤيـة الفكريـة       الدولة الوحيدة في العالم التي ترتكب جريمة التعذيب تحت غطاء القا          
والسياسية التي تقول أن دولة اسرائيل دخلت نظام العنصرية واألبرتهايد وعهد الفاشية لما تقوم به مـن                 

  .انتهاكات خطيرة قانونيا وإنسانيا وسياسيا بحق الشعب الفلسطيني
ينيا محتجزون أكثر مـن      أسيرا فلسط  140نتنياهو يعلم انه إذا كان شاليط محتجزا منذ خمس أعوام فإن            

ربع قرن في زنازينه وسجونه ومعسكراته، ال يعترف بهم كأسرى حرب، يجردهم من صفتهم اإلنسانية               
والقانونية ويتعاطى معهم كأشباح، ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي اإلنساني وقرارات األمم المتحدة             

  .واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة
أن مؤسسته األمنية والعسكرية تالحق وتعتقل األطفال وتمارس بحقهم شـتى أنـواع             نتنياهو يعلم تماما    

التعذيب والتنكيل والتهديد الجنسي وال تلتزم حكومته قانونيا وإنسانيا بما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل               
  .واتفاقية مناهضة التعذيب

ات المحاكمة العادلة، وأنهـا محـاكم       نتنياهو يعلم أن محاكمه العسكرية هي محاكم جائرة ال تتبع إجراء          
وجدت لتكريس االحتالل واالضطهاد ، وأن مئات التقارير من مؤسسات حقوقية إسرائيلية أشارت الـى               

  .عدم قانونية هذه المحاكم وعنصريتها و ارتكابها جرائم قضائية بحق المعتقل الفلسطيني 
في أقبية التحقيق والسجون، وأنه يتهرب من        شهيدا سقطوا على يد جنوده ومحققيه        203نتنياهو يعلم أن    

المسائلة والمحاسبة، بل يمارس الحماية لمن ارتكبوا جريمة القتل واالعتداء علـى األسـرى وكـرامتهم       
  .اإلنسانية
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خطاب نتنياهو هو هروب الى األمام، يستخدم القوة العسكرية للتملص من الرأي العام الدولي الذي بـدأ                 
ن من إهمال صحي وموت بطيء للمئات من األسـرى المرضـى والمعـاقين              يدرك ما يدور في السجو    

والمصابين، وللتملص من عدم االلتزام بالسماح للجان دولية وأممية للتحقيـق فـي ظـروف وأوضـاع              
  .األسرى، وقيام دولته بطرد نشطاء حقوق اإلنسان الدوليين وعدم السماح لهم دخول فلسطين

 أنه يمارس سياسة االعتقال اإلداري التعسفي بحق األسرى بال محاكمات           نتنياهو ال يريد أن يعرف العالم     
وال لوائح اتهام، وال يريد أن يعرف العالم انه اعتقل سياسيا نوابا منتخبين في المجلس التشريعي وقـادة                  
سياسيين يستخدمهم كرهائن، وال يريد أن يعرف العالم أن هناك أسرى معزولين في زنـازين انفراديـة                 

  . سنوات9القبور منذ تشبه 
نتنياهو ال يريد من المجتمع الدولي أن يسأله عن القوانين الجائرة التي بدأ بتطبيقها على األسرى كقانون                 
االعتقال اإلداري المفتوح، وقانون ما يسمى المقاتل غير الشرعي، وقانون حرمان األسـير مـن لقـاء                 

زيارات والعالج والتعليم وقانون استخدام األسرى       يوم، وقانون الحرمان من ال     90المحامي مدة تصل الى     
  .دروعا بشرية وغيرها

ال يريد أن يعرف العالم عن المنظومة القيمية والفكرية المتدهورة في اسرائيل التي تتـسم بـالتحريض                 
والتطرف القومي و العسكرة والمغلفة بفتاوى دينية تدعو الى القتل واحتقار الشعب الفلسطيني والتعامـل               

  . كأنه ليس من بني البشرمعه
ال يريد أن يعرف العالم أن جنوده ومجنداته أعلنوا في صور نشروها بأنفسهم بأنهم يستمتعون ويفتخرون                
بتعذيب األسرى وإهانتهم والتنكيل بهم، معبرين عن فساد أخالقي كبير في المؤسسة األمنية والعـسكرية               

  .اإلسرائيلية
اب والمثقفين في اسرائيل عن هذا التـدهور الـسياسي واإلنـساني            إنني استغرب صمت القانونيين والكت    

  .واألخالقي الذي يتكرس ويتنامى على يد الحكومة االسرائيلية سنة وراء سنة
وهم يعرفون تماما أن هذه اإلجراءات التعسفية لن تفرج عن الجندي شاليط، وأن ما يحدث هـو مجـرد                   

عدم قدرته على تحمل مسؤولياته في بناء السالم العـادل          خداع ودليل فشل رئيس الحكومة اإلسرائيلية و      
  .مع الشعب الفلسطيني

وإنني أدعو أن يناقش خطاب نتنياهو في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفي لجنة حقوق اإلنـسان فـي                  
جنيف باعتباره أول خطاب رسمي يعلن أن دولة اسرائيل هي دولة فوق القانون وأنها لن تلتزم بمبـادئ                  

  .انين حقوق اإلنسانوقو
وأن يتم إعادة النظر في عضوية دولة اسرائيل في األمم المتحدة بكونها لم تحترم ميثاقهـا ومبادئهـا و                   
قراراتها التي اشترطت على اسرائيل حتى تصبح عضوا فيها أن تحترم حقـوق اإلنـسان الفلـسطيني                 

  .والقوانين الدولية
سجون، حياة األسرى في خطر، والمطلـوب حمايـة دوليـة           الحفلة بدأت، قوات نحشون القمعية تقتحم ال      

لألسرى أمام دولة منفلتة مستهترة أعلنت الحرب ليس فقط على حقوق األسرى وإنما علـى اإلنـسانية                 
  .جمعاء

  1/7/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  !هل يملك نتنياهو خطة للتفاوض؟ .65
  أسعد عبد الرحمن. د

رؤى اليمين اإلسرائيلي المتطرف الحاكم تجاه أبـرز        ) نتنياهو (تعكس استراتيجية رئيس وزراء إسرائيل    
، القدس  )المستوطنات(دولة فلسطينية بال سيادة، توسيع المستعمرات       : عملية التسوية إسرائيلياً  " متطلبات"
إلسرائيل، تسريع عملية تهويد المكـان والزمـان، رفـض عـودة الالجئـين              " عاصمة موحدة وأبدية  "
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وتلعب هذه االستراتيجية على الشعارات الجوفاء، فنتنياهو ال يملك خطة علنية           ..! يارهمالفلسطينيين إلى د  
حتى " أرض فلسطين التاريخية  "تخصه، ومضمون خطته الحقيقية يتجلى في سيطرة إسرائيلية على كامل           

لو تضمن ذلك وجود كيان فلسطيني ال لون له، وإن كـان بطعـم ورائحـة خاصـين وعلـى الهـوى                      
وما فتئ نتنياهو يحاول كسب الوقت وتأجيل المفاوضات الجدية، محدداً شروطاً تعجيزية بما             ! ياإلسرائيل

  .يتعارض مع القانون الدولي ورؤى األسرة الدولية
الـذي رافـق    " إيتغار كيـرت  "العبرية ما كتبه الصحفي اإلسرائيلي      " هآرتس"ومؤخراً، أبرزت صحيفة    

الفلـسطينيون  : "، حيث سأله كيـرت    "هذا صراع ال حل له    "وان  نتنياهو في زيارته إلى إيطاليا، تحت عن      
يبادرون إلى تنظيم أسطول لكسر الحصار في يوم، وفي اليوم التالي اعتراف في األمم المتحـدة، بينمـا                  

ويذكر الكاتب أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي      ". إسرائيل، على ما يبدو، ليس لها أي خطة، وإنما ترد فقط          
التنازل عن كيلومتر آخر ال  : "، مضيفاً "ذا صراع غير قابل للحل ألنه ليس على األرض        ه: "رد عليه قائال  

وبدون أن يعترف عباس بإسرائيل كدولة      .. يحل الصراع، وذلك ألن جذور الصراع قائمة في مكان آخر         
ات نتنياهو انتهازي خائف، يلوح بالـشعار     "وبعد أن يقرر كيرت أن      ". يهودية فلن يتم التوصل إلى اتفاق     

كان نتنياهو إلى جانبي يبتسم أمام الكاميرات، وكنت أحاول أنا أيـضاً            : "، يختم بحزن  "للحفاظ على مقعده  
  ".بل لليأس فقط... ال مكان البتسامة وال مكان ألمل... لكن بعد هذه المحادثة... أن ابتسم

نوع . ب من العهود  خليط غري "إن نتنياهو   " غادي طؤوب "وفي مقال حديث يقول كاتب إسرائيلي آخر هو         
هـو مكتـب إعالنـات      . من المسخ اليميني الجديد المتشكل من خليط صهيوني يجمع بين القديم والجديد           

تقليـد  .  ولكن من جهة أخرى هو عـدمي راسـخ         -ما بعد الحداثة ربما   -حديث العهد وواسع اإلطالع     
احية أخرى بينما قـدماه     سطحي لبدالت وول ستريت من ناحية، مع جمود فكري لليمين اإلسرائيلي من ن            

  ".عالقتان في اإلسمنت القديم للمستوطنات
من سوء حـظ اليمـين الحـاكم أن         "، إن   "بشرى خراب نتنياهو  "في مقال عنوانه    " زئيف شترنهل "ويقول  

عناصر تسوية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية حددت قبل سنين كثيرة، ونُقشت عميقة في الوعي الـدولي               
أجل، لم توجد قط حكومة خطرها على سالمة الجمهور أكبـر مـن خطـر حكومـة                 . واإلسرائيلي معاً 

  ".نتنياهو
يقولون إنه تجب   : "، وزيرة الخارجية السابقة، قالت    "تسيبي ليفني "وفي لقاء صحفي مع زعيمة المعارضة       

 العزلـة   إزاحة بيبي، وإن الحال الراهنة لم تعد ممكنة، وإنه يجب فعل شيء ما، فإسرائيل معزولة، وهذه               
إن ما يفعلونه اليوم إخفاق، إنهم ال يمنعون ما يوشك أن يقع، إن رؤيـا دولـة إسـرائيل                   . تضر باألمن 

باعتبارها دولة يهودية تتعرض للخطر، ونتنياهو ال يتخذ قرارات، وكي يرضـي أذن اليمـين يقـول ال             
شيئاً واحداً هو أن يدخل غرفة      يجب عليه أن يفعل     . إذا لم يوقف نتنياهو القطار فسيكون مذنباً      . لمصالحنا

لقد تحولنا من دولة علمانية ذات حكومة قويـة         : "فيستخلص ما يلي  " نحاميا شترسلر "أما  ". التفاوض فوراً 
نتنياهو يقضي معظم أيامـه     . ومؤسسة حاخامية ضعيفة، إلى دولة يحكمها الحاخامات وحاكميتها ضعيفة        

وهكذا . بالتفاوض مقابل الطرف الثاني الذي يعوق كل شيء       باحثاً عن أفكار جديدة كي يظهر نفسه معنياً         
يريد أن يصدق أن الوقت يعمل في مصلحتنا، وهو ال يفهم           . يكسب شهراً آخر أو سنة أخرى دون حراك       

العالم الغربي لم يعـد مـستعداً       . أن سياسته الرفضية تضر باستقاللنا إلى درجة تعريض الوجود للخطر         
ترف دول في أوروبا بدولة فلسطينية في سبتمبر، وهكذا ستبدأ مسيرة تسوية            لقبول سلطة االحتالل، وستع   

إن جنوب أفريقيا أيضاً اعتقدت أنها قوية ومـستقلة إلـى أن فُرضـت عليهـا                . مفروضة على إسرائيل  
  ".عقوبات

، فقد نجح إلى حد بعيد في تغييـر مالمحهـا جـذرياً             "عملية السالم "ورغم أن نتنياهو لم ينجح في إنهاء        
فحكومته أغلقت كل نوافذ فرص تحقيق أي تسوية للصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي            . وتركها جثة مشوهة  
زائداً حرصه المعـروف علـى      (ومع هذا، يعتقد مراقبون أنه ربما تدفعه انتهازيته         . في المدى المنظور  
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، وعلى قاعدة   للقبول بسيناريو قريب مما تطرحه الواليات المتحدة، رغم صعوبة ذلك         ) صورته ومصالحه 
غير أن نتنياهو الذي يحمل أجنـدة سياسـية         ! كرجل سالم ينال بموجبها جائزة نوبل     " يدخل التاريخ "أن  

وفـي هـذا    ". تنازل مؤلم "يمينية متطرفة، ينظر إلى االنسحاب من أي جزء من الضفة الغربية على أنه              
" كريستيان ساينس مونيتـور   "نشرته  ، في مقال    "معهد بروكينغز "يقول إبراهيم شرقية، أحد المسؤولين في       

لم يقدم غير المزيد من وضع العراقيـل أمـام          "إن نتنياهو في كلمته األخيرة أمام الكونجرس األميركي،         
ولم يفشل فحسب في تقديم رؤيـة لعمليـة         . التوصل إلى السالم الدائم والعادل في منطقة الشرق األوسط        

م أيضاً على طرح شروط وعبارات جديدة، من شأنها إعاقة          السالم في الشرق األوسط المتغير، وإنما أقد      
  ".أي جهود سلمية في المستقبل

فبعيـداً  . نتنياهو تتمحور حول عدم تركه أي شيء على الطاولة للتفاوض عليه          " خطة"وهكذا يتبين لنا أن     
 قبـل عـام     عن استخدام العبارات المبهمة، يفرض نتنياهو شروطاً تعيد جهود التسوية إلى ما كانت عليه             

وهذا الواقع يجعل المرء    .  من أي مفاوضات   1967، مستثنيا قضايا القدس والالجئين وحدود عام        1993
وأصال، كيـف نتوقـع     . يستنتج أن نتنياهو يريد شراء الوقت لخلق حقائق صهيونية جديدة على األرض           

، ويؤمن  "حل الدولتين  "سالماً من ائتالف حكومي يضم دعاة القتل والعنصرية والترحيل، ويرفض واقعياً          
وعلى اليهود االحتفاظ بها، وال يحـق       " قومية توراتية "أن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة وإنما أرض         

  .والحال كذلك، علينا إذن استخالص النتائج! لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها؟
  1/7/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  تمهيداً للحرب اإلسرائيلّية الجديدة .66

  ابراهيم األمين 
. قد يكون من األفضل االمتناع عن الدخول في سجال سياسي من النوع الذي غطّى تلفزيونات لبنان أمس                

لكن التوتر الكـامن عنـد      . ارتاح الزمالء ألنهم منذ مدة يعانون ضائقة ملفات ساخنة وضائقة مشاهدين          
د توقّع تبدالت كبيـرة فـي المواقـف         والمحصلة هي أنه يصعب على أح     . المشاهدين أعيد استنفاره بقوة   

المحسومة مسبقاً بين مؤيد لكل ما يصدر عن المحكمة الدولية، ومن يشكّك في كل حرف يكتبه العاملون                 
وبالتالي، فإن األجدى البحث إما عن خلفية الخطوة المتأخرة سنوات طويلة، وإما عن النتائج الفعلية               . فيها

  .لمثل قرار اتهامي كهذا
ـ التقني الذي يقال إن الـرئيس الثـاني          ة وتمر خمس سنوات على تاريخ إعداد التقرير األمني        أيام قليل 

للجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز قد أهمله، ثم استند إليه المدعي العام الدولي دانيال بلمار في إعداد                 
الخبر هذا تعرفه غالبيـة     . معنيةقراره االتهامي الذي أعلن أمس تسليمه إلى السلطات القضائية اللبنانية ال          

. المتعاطين بالملف، وقسم كبير من اللبنانيين، وحشد من الدبلوماسيين األجانب والحقوقيين من العالم كله             
، واالمتناع عن تداوله ليس ضـعفاً       »األخبار«وحتى تفاصيل هذا التقرير موجودة عند جهات كثيرة بينها          

تحقيق الدولي السرية، بل إن االمتناع نابع فقط من كون نشر التقرير في             مهنياً أو احتراماً دقيقاً ألوراق ال     
الفترة السابقة كان سيمثل خطوة تصب في مزيد من توتير األجواء، أو اعتباره مقدمة لضرب جهـة أو                  

 آذار، من سياسيين وإعالميـين، إلـى        14اتهام جهة أخرى، وخصوصاً بعدما لجأ التكفيريون في فريق          
  . نقد لسياسي من هذا الفريق بمثابة تمهيد الغتيالهاعتبار كل

ولذلك، فإن من السهل االستنتاج أن اللحظة السياسية التي اختارها القائمون على القرار السياسي للمحكمة               
الدولية ترتبط بمرحلة اإلعداد العمالني لحرب جديدة متوقعة على المقاومة في لبنان، وربما على سوريا               

هؤالء أن القرار االتهامي سيتيح اتخاذ مزيد من العقوبات الدوليـة ضـد سـوريا وضـد                 ويعتقد  . أيضاً
. المقاومة، وسيسهم في تعزيز األرضية الداخلية في لبنان من أجل التهديد بحرب أهلية أو الشروع فيهـا                
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 وبالتالي، فإن أصحاب وجهة النظر هذه يفكرون في أن كل ذلك سيساعد إسرائيل على شن حرب ناجحة                
  .ال تقدر المقاومة على صدها، وال يكون لبنان إلى جانبها

ثم إن أي نوع من المتابعة السياسية أو القانونية لما تقوم به المحكمة الدولية، سيظل حتى إشـعار آخـر                    
تحت السقف الذي وضعه الفريق الواقف خلف القرار االتهامي، وبالتالي، سيكون من السذاجة االعتقـاد               

، ولو يسيراً، من الثقة بهذا الفريق السياسي والقانوني، ما يعني أن لبنان سيواجه معـضلة                بأن هناك قدراً  
وهـذا  . أخرى تتصل بأن السلطات القضائية لن تكون قادرة على تحقيق رغبات المحكمة في توقيف أحد              

يؤدي أيضاً  ما ستستخدمه الجهات الدولية نفسها في معاقبة لبنان دولةً ومؤسسات، بما يعتقدون أنه سوف               
إلى خلق مناخ عام غاضب على الجهة التي ستُتّهم بعرقلة العدالة الدولية، وهذا يصب في الهدف نفـسه                  

  .تهيئة الظروف لضرب المقاومة: الذي له عنوان واحد
تتمثّل النتائج المباشرة في إعادة تسعير السجال السياسي ومعه العصبيات الطائفية والمذهبية والـسياسية،              

 آذار أنها تمثّل المناخ الضروري السـتعادة زمـام   14ة اللبنانيين إلى أجواء يعتقد نافذون في قوى     وإعاد
لكن الذي سيحصل هـو أن هـؤالء        . المبادرة في الشارع نحو استعادة الدور المباشر من خالل السلطة         

في اتجاه اللحظة   سيقدمون، ومع األسف عن وعي وإدراك، خدمة للذين يعدون األجواء من النواحي كافة              
  .التي يعتقدون أنها األفضل لشن الحرب الحاسمة على المقاومة

  !فتنة تستهدف المقاومة: ليس لدينا أي عنوان آخر لهذا القرار سوى
  1/7/2011، االخبار، بيروت

  
  !!»العدالة البريطانية«حارس األقصى في قبضة  .67

  ياسر الزعاترة
 الداخلية البريطانية في سياق تبرير اعتقال الشيخ رائد صالح،          قد يكون بوسعنا أن نصدق ما قالته وزيرة       

 لو أنه صدر عن وزير داخليـة        48حارس األقصى ورئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام          
في دولة الصومال، مع أن أجهزة الكومبيوتر باتت موجودة في كل الدول بال استثناء بمن فيها الصومال،                 

  .زيرة داخلية أحد أهم دول أوروبا، فال يبدو ذلك منطقياأما أن يصدر عن و
  

الوزيرة قالت إن الشيخ ممنوع من دخول البالد، ما يعني أن اسمه مدرج ضمن الئحة الممنـوعين فـي                   
النقاط الحدودية، األمر الذي ال يبدو صحيحا، ليس فقط ألنه دخل باسمه الصحيح وليس بجـواز سـفر                   

معني ليس نكرة، وإنما هو رجل يعرفه القاصـي والـداني، وال تجهـل              مزور، بل أيضا ألن الشخص ال     
األجهزة األمنية البريطانية التي تحصي أنفاس المسلمين، فضال عن نشاطاتهم المعلنـة، والتـي تعلـق                

  .إعالناتها في المساجد التي تراقب بعناية فائقة وعلى مدار الساعة
 بقدومه ومشاركته في احتفاالت مرخـصة، واألكثـر         دخل الرجل بريطانيا من الباب بعد إعالنات تبشر       

إثارة أنه كان مدعوا للحديث في البرلمان البريطاني، وليس ثمة عاقل يعرف الوضع في بريطانيا يمكنـه                 
أن يصدق أن دخوله كان محض خطأ تمت المبادرة إلى تصحيحه الحقا من خالل اعتقاله تمهيدا لترحيله                 

  .ن الشيخ يحمل جواز سفر إسرائيلي كما يعرف الجميعإلى فلسطين المحتلة، وبالطبع أل
األكيد أن احتجاز الشيخ قد تم بناء على ضغوط من قبل اللوبي الصهيوني الذي تجاوزت سطوته الحدود                 
في الكثير من الدول األوروبية، ومنها بريطانيا، مع فارق أن االستقاللية الجيدة للقـضاء البريطـاني ال                 

 أو ذاك في وجه التغول الصهيوني على الحياة العامـة، السـيما الـشق المتعلـق                 زالت تقف بهذا القدر   
  .بالنشاطات الخاصة بالقضية الفلسطينية

عـن دولـة    » نـزع الـشرعية   «وألن الصهاينة يعتقدون أن لندن باتت حاضنة لنشاطات ما يـسمونه            
حد لتلك النشاطات،   ، فقد تصاعدت حمى الضغوط على الحكومات البريطانية من أجل وضع            »إسرائيل«
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السيما بعد واقعة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي كانت على وشك االعتقال في مطار هيثـرو                 
. إثر قضية رفعها ضدها ناشطون بريطانيون بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب على قطاع غـزة               

ر القوانين األوروبية في هذا السياق      وقد علم الجميع كيف أن صحوة الفلسطينيين ومناصريهم على استثما         
قد أدت إلى تغييرها أو تعديلها في عدد من الدول ومن بينها بريطانيا بضغوط من الكيـان الـصهيوني                   

  .والواليات المتحدة
اليوم، وكما تحدى الشيخ رائد صالح الجالد اإلسرائيلي وبات زائرا دائما على سجونه، ها هو يـرفض                 

 ألنه يؤمن بأنه يحمل قضية عادلة، وأنه سيذهب حتى النهاية فـي اإلجـراءات               قرار الترحيل البريطاني  
  .»معاداة السامية«القانونية ألنه يرفض تلطيخ اسمه وسمعته بتهم كاذبة وحقيرة على شاكلة 

هذه المالحقة التي يتعرض لها الشيخ هي وسام شرف له، وتأكيد على حجم القلق الذي يـسببه للكيـان                   
كوناته، هو الذي يقف سدا منيعا أمام مساعي تهويد المسجد األقصى، وعمـوم مدينـة               الصهيوني بكل م  

القدس التي أبدى المفاوض الفلسطيني مرونة فائقة في سياق التفريط بها كما فضحت ذلك وثائق التفاوض                
  .التي كشفتها الجزيرة وأكد القوم صحتها، وإن حاولوا الدفاع عن أنفسهم بطريقة غير مقنعة

رف إلى أين ستفضي قضية اعتقال الشيخ، لكن ما جرى يؤكد ما ذهبنا إليه من التطور المتـصاعد                  ال نع 
للحضور الصهيوني في األروقة السياسية األوروبية، وبالطبع بعد أن صار ذلك الحضور عامال أساسـيا               

نغرس يدفعـه   في صناعة القرار السياسي في الواليات المتحدة التي يحظى نتنياهو فيها بدعم داخل الكو             
  . في عقر داره) أوباما(نحو االستخفاف برئيس الدولة 

في أي حال، سيبقى الشيخ شوكة في حلوق الصهاينة، وسيبقى صوته المنافح عن القدس وكل فلـسطين                 
يقض مضاجعهم، ومن ورائه جحافل من الرجال حتى يأذن اهللا بالنصر الذي تتبدى بشائره من صرخات                

  .لتحرير والتغييرشباب األمة في ميادين ا
في ذات السياق، وكتأكيد على أن الموقف الذي تعرض له الشيخ قد جاء نتاج ضغوط صهيونية، جـرى                  

المنتـدى  (منع الداعية الشيخ الدكتور أحمد نوفل من السفر للمشاركة في ذات االحتفـال الـذي يقيمـه                  
 لدى الشيخ الذي زار بريطانيـا       ، وقد حصل ذلك في المطار نظرا لوجود تأشيرة        )الفلسطيني في بريطانيا  
وكان موقع مقرب من اللوبي الصهيوني قد طالب بمنع الـشيخ نوفـل والـشيخ               . أكثر من عشرة مرات   

  .صالح من دخول بريطانيا، وجاءت االستجابة بالطريقة التي تابعنا
بـذلك تفقـد    ليس من مصلحة بريطانيا أن تغادر تعدديتها وانفتاحها تحت وطأة اللوبي الصهيوني، ألنها              

في مقدمتها االقتصادية، رغـم نهايـة       ,ميزتها األهم التي منحتها الحضور والدور والكثير من المصالح،          
  .امبراطوريتها منذ عقود طويلة

 1/7/2011، الدستور، عّمان
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  1/7/2011، الوطن اون الين  


