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  "نكتة" تبادل األراضي د ويع1967رفض االنسحاب إلى حدود نتنياهو ي .1

 قال مصدر إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس األحد، :  برهوم جرايسي-الناصرة
، بل إنه يرفض حتى مبدأ تبادل 1967إن نتنياهو ليس فقط يرفض صغية االنسحاب إلى حدود 

االحتالل، يختلف ، كذلك فإن مفهومه للكتل االستيطانية التي ستبقى تحت سلطة "نكتة"األراضي، ويعتبره 
في موقعها على شبكة االنترنت " يديعوت أحرنوت"وقالت صحيفة  .عما تقصده الواليات المتحدة

، إن صعوبات تشهدها االتصاالت بين إسرائيل والواليات المتحدة من اجل إيجاد صيغة تسمح "واينت"
ت تسمح للدول األوروبية باستئناف المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، وفي نفس الوق

  .باالعتراض على طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية
، وهذا بسبب 1967، إن نتنياهو يرفض باصرار كل صيغة تذكر حدود "واينت"وقال المصدر إياه لموقع 

، بل 67قناعات ذاتية لديه، وأيضا بسبب قيود سياسية، كذلك فإن نتنياهو ال يعترض فقط على حدود 
  .1948 ومناطق 1967 مبدأ تبادل األراضي بين مناطق أيضا على

، وتبادل االراضي بالتوازي بين 67إن نتنياهو يرفض من حيث المبدأ صيغة خطوط "ويقول المصدر، 
، وقال المصدر إنه تحادث مع "، ببساطة فهذا ليس مقبوال عليه48كتل استيطانية واراض من مناطق 
إن صيغة تبادل األراضي هي نكتة، إذ ليس إلسرائيل أراض "اهو، نتنياهو حول الموضوع، وقال له نتني

  ".تقدمها في اطار هذه الصيغة، والرفض ليس للصيغة بل أيضا للفكرة بمجملها
وحتى في قضية الكتل االستيطانية، يقول المصدر، هناك سوء فهم كبير في هذا المجال، وال يوجد اتفاق 

تنياهو ينظر إلى الكتل االستيطانية بشكل مغاير لما يطرحه بين حكومة نتنياهو والبيت األبيض، فن
األميركان، فواشنطن تتحدث عن التجمعات االستيطان المركزية في الضفة الغربية المحتلة، بينما ليس 

، فهذه صيغة تعني "كتل استيطانية ومناطق ذات أهمية قومية واستراتيجية"صدفة أن نتنياهو يتحدث عن 
  .حب من كل منطقة في الضفة الغربية المحتلةأن إسرائيل لن تنس

  4/7/2011، الغد، عمان
  

   الماليةاألزمةالسلطة ستصرف نصف رواتب الموظفين بسبب : فياض .2
قال رئيس الوزراء سالم فياض إن الحكومة ستصرف نصف قيمة الرواتب بما ال يقل عن : رام اهللا
قبل، وسيتم استكمالها حال ورود التمويل  شيقل، يوم األربعاء الم4500 شيقل وال يزيد عن 1400
وأضاف فياض في مؤتمر صحفي عقده اليوم األحد، أن السلطة الوطنية تواجه عجزا تمويليا منذ  .الالزم

 مليون دوالر شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو 30مطلع العام الجاري يعادل 
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التعامل مع األزمة المالية من خالل االقتراض من البنوك، حاولنا ': وقال .مقرر لدعم خزينة السلطة
وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة األزمة، إال أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى 

  .'وصولنا لنقطة ال يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه األزمة
رة الرواتب إلى حين توفر تمويل لدفعها، السلطة أمام خيارات محدودة، إما أن نؤجل دفع فاتو'وأضاف 

  .'أو نقوم بدفع جزء منها واستكمالها حاول وصول التمويل والموارد المطلوبة
وأكد رئيس الوزراء أن األزمة المالية التي تمر بها السلطة سببها الرئيس هو عدم ورود التمويل 

 منا أن نكون على مستوى الخارجي لدعم موازنة السلطة حسب ما هو متفق عليه، وهذا يتطلب
وشكر فياض الدول المانحة والدول العربية على  .المسؤولية ونضع المواطنين حول ما يمكن أن يتوقعوه

وحيا  .الدعم الذي تقدمه لخزينة السلطة الوطنية، وطالبها بضرورة اإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة
وم إضرابا شامال في كافة السجون اإلسرائيلية احتجاجا على األسرى في سجون االحتالل والذين بدأوا الي

  .'ال يمكن أن يتحول أسرانا إلى رهائن': الممارسات العنصرية إلدارة مصلحة السجون بحقهم، وقال
  3/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "الرباعية"عريقات وأبو ردينة إلى واشنطن للتباحث قبل اجتماع  .3

 صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونبيل أبـو ردينـة،              .يعقد د : القدس
الناطق باسم الرئاسة محادثات، يومي األربعاء والخميس، في العاصـمة األميركيـة مـع المـسؤولين                

حـادي عـشر مـن      األميركيين، قبيل اجتماع اللجنة الرباعية الذي سيعقد على المستوى الوزاري يوم ال           
  .الشهر الجاري، أيضاً، في واشنطن

ـ   المحادثات مع المسؤولين األميركيين تركزت في اآلونة األخيرة علـى ثـالث            ": األيام"وقال عريقات ل
قضايا، وهي المصالحة الفلسطينية، وعملية السالم، والذهاب إلى األمم المتحدة، لنيل االعتراف بحـدود              

  .ة، وعاصمتها القدس الشرقية كحدود للدولة الفلسطيني1967
ـ    أن يطلب المسؤولون األميركيون من الوفد الفلسطيني التخلـي عـن           " األيام"ورجحت مصادر مطلعة ل

مسعى الذهاب إلى األمم المتحدة، لنيل العضوية للدولة الفلسطينية، فضالً عن التحذير من مغبة المـضي                
 الخيار الوحيد المتوافر هو استئناف المفاوضات على        قدماً في جهود المصالحة الفلسطينية، مع التأكيد أن       

  .أساس خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما يوم التاسع عشر من أيار الماضي
 4/7/2011األيام، رام اهللا، 

  
   على عدم الوفاء بمتطلبات التسوية"إسرائيل"أميركا تشجع : واصل أبو يوسف .4

لسطينية، الواليات المتحدة األميركية المسؤولية عن تشجيع       حمل قيادي بارز في منظمة التحرير الف      : غزة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الوفاء بأي من متطلبات تحقيـق تـسوية سياسـية                 

 واصل أبو يوسف، وصف نتنياهو المطالبة الفلسطينية بإقامة دولة فلـسطينية علـى           .واعتبر د . للصراع
ـ 67حدود   نه نتاج التحيز األميركي الواضح الذي يعفي إسرائيل من أي التزام حقيقي تجاه             ، بأ »النكتة« ب

وأشار أبو يوسف في تصريحات للشرق األوسط إلى أن موقف نتنياهو األخير، يأتي فـي               . عملية السالم 
  .سياق الكثير من المواقف التي عبر عنها، والتي تعكس حقيقة مواقفه من التسوية

  4/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  سطول الحرية باالنطالق نحو قطاع غزة  إلى السماح ألالحكومة في غزة تدعو اليونان .5
 السماح لألسطول باالنطالق نحو قطاع غزة، وقال إلى دعت حكومة حركة حماس أمس اليونان :غزة

نأسف لموقف اليونان الذي «وزير الشؤون الخارجية والتخطيط محمد عوض في مؤتمر صحافي 
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ب للضغط الدولي بمنع أسطول الحرية من اإلبحار، ندعوها أن تعيد النظر في قرار المنع وأن استجا
  .»تسمح له باالنطالق

  4/7/2011الحياة، لندن، 
  

   عاجل لحماية األسرى الفلسطينيينالزعنون يطالب بتدخل دولي .6
خل الدولي العاجل طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بالتد:  كمال زكارنة- عمان

وقال الزعنون، في تصريح صحفي امس  .لحماية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلية
إن السلطات اإلسرائيلية مصممة على تحدي القوانين واألعراف الدولية، وتعمل على انتهاك حقوق 

عاقة تحركاتهم، فقد طالت اإلنسان، فهي عدا سياستها القمعية تجاه المواطنين وإقامة الحواجز إل
إجراءاتها القمعية األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية الذين يعانون معاناة كبيرة من سياسة القهر 

  .والحرمان والحجز االنفرادي والضغوط النفسية
  4/7/2011الدستور، عمان، 

  
  مصري مشعل يبحث المصالحة الفلسطينية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية ال .7

 اتصاالً 3/7قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية محمد العرابي تلقى األحد : القاهرة
هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حيث هنأه مشعل بتسلمه منصبه الجديد، 

زارة الخارجية وذكرت المتحدث الرسمي باسم و .واستعرضا أخر التطورات على الساحة الفلسطينية
المصرية السفيرة منحة باخوم أن مشعل عبر عن تقديره لدور مصـر في تحقيق المصالحة الفلسطينية، 
كما أطلع الوزير على أخر تطورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مبدياً عزمه على زيارة 

وأشارت إلى أن وزير  .الفلسطينيالقاهرة وااللتقاء بالوزير العرابي الستكمال التباحث حول الملف 
الخارجية المصري أكد خالل االتصال، على أهمية استكمال كافة استحقاقات المصالحة الفلسطينية، حتى 
يتسنى االنتقال للتركيز على الحصول على االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وبغية نزع أي ذرائع 

  .مفاوضات، على حد تعبير المصدرلدى الطرف اإلسرائيلي للتنصل من استئناف ال
 3/7/2011قدس برس، 

  
 حماس تحمل فتح مسؤولية تأخير المصالحة   .8

حركة فتح مسؤولية تأخير المصالحة الفلسطينية، معتبرة أن تمسك رئيس  حملت حركة حماس: دمشق
ال عضو وق. السلطة محمود عباس بترشيح سالم فياض لرئاسة الحكومة المقبلة يناقض اتفاق المصالحة

التأخير في عقد اجتماع "المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح لوكالة األنباء الفرنسية أن 
نحن ننتظر "وأضاف الرشق ". المصالحة بين فتح وحماس حتى اآلن يعود إلى إخواننا في حركة فتح

نية وتسريع خطواتها استعدادهم الستئناف االجتماعات من أجل تطبيق ما ورد في اتفاق المصالحة الوط
بانعقاد لقاء بين "وأمل الرشق ". في كل المجاالت والملفات ومن ضمنها التوافق على رئيس وزراء

التواصل مع اإلخوة في حركة فتح قائم وأن المصالحة التي تمت مصلحة "مشيًرا إلى أن " الحركتين
لكنه ". لحة وصلت إلى طريق مسدودوطنية عليا، وال يجوز ألحد إشاعة أجواء سلبية أو القول أن المصا

وحول تمسك عباس بترشيح فياض لرئاسة الحكومة، اعتبر . نفى االتفاق على موعد لالجتماع القادم
، مضيفًا  "تتناقض مع اتفاق المصالحة وإساءة غير مقبولة لشعبنا الفلسطيني"الرشق أن تصريحات عباس 

" ن حقنا أن ال تفرض علينا فتح مرشًحا ال نريدهنحن في حماس ال نريد فرض مرشح ال تريده فتح وم"
أننا نترك لشعبنا أن يحكم من الذي يستوعب اتفاق المصالحة ومن "وتابع ". هذا هو التوافق"معتبًرا أن 
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الذي ال يستوعبه ومن الذي يحترمه ويعمل على إنجاحه ومن الذي ال يحترمه وال يكترث بإنجاحه 
 ". ويحاول فرض أجندته

  3/7/2011فلسطيني لإلعالم، المركز ال
  

  لم تتم أي اتصاالت جديدة لتحديد موعد آخر إلتمام المصالحة: البردويل .9
 صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس في تصريحات .دأعلن :  أشرف الهور- غزة
ات مع  عن عدم وجود أي اتصاالت جديدة مع حركة فتح لتحديد موع جديد لعقد محادث"القدس العربي"لـ

حركة فتح تهدف لالتفاق على شخص لرئاسة حكومة التوافق، ونفى ما تردد من أنباء عن نية خالد 
حين " القدس العربي"وقال البردويل لـ .مشعل زعيم الحركة التوجه لمصر قريباً للحديث حول المصالحة

لم يتم أي حديث ' أيام سألته عن الجهود التي بذلت لتحريك المصالحة بعد زيارة مشعل لتركيا قبل عشرة
مؤخراً بشأن عملية المصالحة الداخلية، وال اتصاالت رسمية تمت لتحديد موعد جديد الستئناف 

، "فياض لم يكن عقبة باألساس ألنه لم يكن مطروحا من فتح وال من حماس"وأضاف  ."الحوارات مع فتح
تبرير عدم االلتقاء واالستمرار في "دفه مشيراً إلى أن طرحه في اللقاء األخير من فتح في القاهرة كان ه

 الرئيس محمود عباس تلقى اتصاالت إنوأشار إلى امتالك حماس معلومات تقول . "تنفيذ بنود المصالحة
من الواليات المتحدة قبل يوم واحد من لقاء القاهرة الذي كان سيجمعه بخالد مشعل دفعه إلى إلغاء هذا 

  .اللقاء
ل حديثه وجود أي تحرك مصري جديد إلعادة تحريك ملف المصالحة، إلى ذلك، نفى البردويل خال

ما تردد عن وجود "نفى  و.وكذلك نفى ما تردد عن نية مشعل القيام بزيارة قريبة للقاهرة لبحث األمر
/  أيلول أفكار تطرح حول المصالحة، من خالل تأجيل االتفاق على تشكيل حكومة التوافق إلى ما بعد

  .ل لتنفيذ البند الثاني من المصالحة، وهو انضمام حركتا حماس والجهاد لمنظمة التحريرسبتمبر واالنتقا
  4/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
   اختيار شخصية توافقيةعباسفياض شخصية مرفوضة من قبلنا وعلى  :أبو زهري .10

شروطه  سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، انه ال يحق ألي طرف أن يفرض .دأكد : غزة
وقال أبو زهري خالل لقاء سياسي عقدته هيئة  .على الطرف اآلخر في موضوع المصالحة الفلسطينية

التوجيه السياسي والمعنوي التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني لألجهزة األمنية في محافظة رفح 
تيار شخصية فياض شخصية مرفوضة من طرف حماس وعليه أن يتم اخ "3/7جنوب قطاع غزة األحد 

وشدد على أن حركته تبدي مرونة كبيرة في التعامل مع ملف المصالحة من باب حرصها على  ".توافقية
هو من يماطل ويسوف ويسعى إلي عرقلة ) حركة فتح(الطرف اآلخر"معتبرا أن .  المصلحة الوطنية

مصري بتحسين آلية وأكد أن هناك وعوًدا من قبل الجانب ال ".المصالحة بناء على إمالءات خارجية
نحن نشعر بأزمة حقيقية : "وقال .السفر عبر معبر رفح البري مع قطاع غزة خالل الشهرين المقبلين

، مشيراً "بخصوص حركة المسافرين على معبر رفح، ولكننا ندرك حجم الضغوط على الجانب المصري
وحول الثورات العربية،  .ينإلى أن السلطات المصرية وعدت بتحسين آلية السفر خالل الشهرين المقبل

األمة "، مضيفا أن "مخطئ من يظن أن هذه الثورات ليست في مصلحة حركة حماس: "قال أبو زهري
  ".تغيرت خاصة بعد الحرب على غزة

 3/7/2011قدس برس، 
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   من قياديي الحركة في سجون االحتاللاًر أسي12عزل : حماس .11
رائيلية قامت بعزل اثني عشر أسيراً من أعضائها أكدت حركة حماس أن السلطات اإلس: رام اهللا

، الذين رفضت "كتائب القسام"وأنصارها في سجون ومعتقالت االحتالل، نصفهم من كبار قياديي 
  .الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عنهم ضمن أي صفقة تبادل

  3/7/2011قدس برس، 
  

   في االشتراكية الدولية اعتراف ضمني بالدولةحعضوية فت: شعث .12
قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس، إن حصول الحركة على العضوية .): أ.ب.د(

وأوضح في . "اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية المستقلة"الكاملة في االشتراكية الدولية بمثابة 
راكي تصبح الحزب االشت " الفلسطينية، أمس، أن فتح بهذا اإلنجاز"وفا "تصريحات بثتها وكالة

عضوية االشتراكية الدولية "وذكر أن . "الديمقراطي الرئيس الممثل لدولة فلسطين في االشتراكية الدولية
وبين أن الحركة ستطلب بناء . "تمنح فقط للدول المستقلة، ما يؤكد اعتراف االشتراكية بدولة فلسطين

ية انتخاب الرئيس الفلسطيني على هذه العضوية في الدورة المقبلة الجتماع مجلس االشتراكية الدول
  . محمود عباس الذي يتزعم الحركة، نائباً لرئيس االشتراكية الدولية لشغل الموقع الشاغر للشرق األوسط

  4/7/2011الخليج، الشارقة، 
  

  فتح تدعو إلى تكريس األسماء العربية الكنعانية للمدن والقرى الفلسطينية .13
سامة القواسمي، الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية المختلفة دعا المتحدث باسم حركة فتح أ: رام اهللا

إلى تكريس أسماء المدن والقرى والشوارع العربية الكنعانية اإلسالمية والمسيحية وخاصة في مدينة 
القدس كحقيقة وواقع وتراث تاريخي وحضاري ال يمكن تزييفه وتزويره من خالل بعض اإلجراءات 

ال القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة للحركة، اليوم وق .العنصرية اإلسرائيلية
األحد، إن المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، من خالل التسميات العبرية وضم 

تغيير المقدسات اإلسالمية والمسيحية لقائمة ما يسمى بقائمة التراث اإلسرائيلي، ومحاوالت إسرائيل إلى 
الطابع اإلسالمي والعربي عن المدينة المقدسة لن ينجح في تزوير الحقيقة الساطعة وشطب تاريخ الشعب 

  .الفلسطيني ومكونات هويته العربية اإلسالمية والمسيحية
 3/7/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "ريسيء لسمعة العالم الح"اعتقال رائد صالح : "ثوري فتح" .14

استنكر المجلس الثوري لحركة فتح، اعتقال الشيخ رائد صالح، معتبراً أن مواصلة اعتقاله من : ةالناصر
ولفت نائب أمين سر المجلس، صبري  ".يسيء لسمعة العالم الحر"قبل السلطات البريطانية من شأنه أن 

درة بحق عدد من ، إلى مسألة مذكرات االعتقال الصا3/7صيدم، في بيان صحفي صدر عنه األحد 
، متسائالً عن مصير "مجرمي حرب"المسؤولين والضباط اإلسرائيليين الذين تم تصنيفهم عالمياً على أنهم 

  .هذه المذكرات في ظل اعتقال القيادي الفلسطيني
 3/7/2011قدس برس، 

  
  "المشروع األمني لالحتالل"ـ ب الفلسطينيةالسلطةيصف " حزب التحرير" .15

 هجوما األحد "القدس العربي" لـأرسلشن حزب التحرير في بيان صحافي  :وضوليد ع -رام اهللا 
التي نظمها الحزب في مختلف مدن الضفة ' منعها وقمعها للمسيرات'الذعا على السلطة الفلسطينية بعد 

ووصف الحزب في بيانه السلطة بالمشروع األمني لالحتالل االسرائيلي،  .بمناسبة ذكرى هدم الخالفة
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 الحزب بأن اقدام السلطة وأوضح.  بمحاربة دعوة الخالفة اإلسالمية بأوامر من االحتالل وأمريكاواتهمها
على منع المسيرة المركزية في رام اهللا هو ما دفع الحزب إلطالق ست مسيرات جابت شوارع المدن 

 السلطة واجهتها'الرئيسية في الضفة، قلقيلية وجنين وطولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل، والتي 
بالرصاص الحي وقنابل الغاز والهراوات، مما نتج عنه مئات الحاالت من الجرحى ما بين إغماء 

وأكد الحزب بأن  .'وخدوش، وجروح بليغة جدا لدى بعضهم، إضافة إلى إصابتين بالرصاص في نابلس
ة اعتقاالت السلطة لم تكتف بذلك بل تبعت أجهزتها بعض الجرحى للمستشفيات واعتقلتهم وشنت حمل

  .مستمرة طالت المئات
  4/7/2011القدس العربي، لندن، 

  
  األمنية لتأكيد تحييد المخيمات  القياداتيزور من الفصائل الفلسطينيةوفد : صيدا .16

قام وفد من مخيم عين الحلوة يضم ممثلين عن لجنة المتابعة الفلسطينية المؤلفة من مختلف : صيدا
ظمة التحرير الفلسطينية والقوى االسالمية وقوى التحالف الفلسطيني بجولة الفصائل الفلسطينية التابعة لمن

على عدد من القيادات االمنية في المدينة اختتمت بعقد لقاء مع قائد منطقة الجنوب اإلقليمية لقوى األمن 
 عن اية الداخلي العميد منذر األيوبي، في مكتبه في مبنى السراي الحكومي في صيدا لتأكيد ابتعاد المخيم

وأكد الوفد اهمية التواصل مع االجهزة األمنية اللبنانية . تداعيات او تجاذبات لبنانية في هذه الظروف
كافة، حتى نتمكن من عبور المرحلة الصعبة في ظل كل التهديدات المتواصلة التي تهب على كل لبنان، 

منأى عن اية تداعيات او تجاذبات مضيفة أن على الفلسطينيين واجب المحافظة على مخيماتنا هادئة وب
محتملة وضبط الوضع األمني في المخيمات والمحافظة على االستقرار فيها بما يخدم المصلحة المشتركة 

على التواصل مع األخوة الفلسطينيين، «ونقلت مصادر الوفد عن األيوبي تأكيده . » الفلسطينية–اللبنانية 
ضرورة ضبط االوضاع داخل «، مشدداً على »في لبنانألنهم جزء أساسي من الشريحة الموجودة 

  .»المخيم ألن المرحلة حساسة وتتطلب السهر وتضافر الجهود
  4/7/2011السفير، بيروت، 

  
   ليس سوى استفزاز"2الحرية أسطول "ن أبات واضحاً أن غزة مفتوح أمام البضائع و: باراك .17

ومنعت قافلة » التي أدت المهمة«ها لليونان أعربت إسرائيل عن عميق امتنان:  أسعد تلحمي-الناصرة 
قال وزير الدفاع . السفن المتضامنة مع أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ خمسة أعوام، من اإلبحار

نرى تطوراً إيجابياً في كل ما يتعلق بقافلة «: ايهود باراك في مستهل االجتماع األسبوعي للحكومة أمس
هي حقيقة أنه بات واضحاً للكل أن قطاع غزة مفتوح أمام «ر اليونان ، مضيفاً أن ما أثّر في قرا»السفن

. »البضائع المدنية وان أسطول السفن ليس سوى استفزاز تحاول أن تستعين به جهات مثل حركة حماس
إخراج الهواء من «وأن ثمة احتماالً بأن تؤدي األعطال إلى » تعرضت إلى أعطال«وأضاف أن سفناً 

مع ذلك ينبغي االستعداد الحتمال أن تبحر «: ، لكنه أضاف»ا المشروع من مضمونهاألسطول وإفراغ هذ
  .»السفن وأن ال يكون بد أمام إسرائيل سوى الدفاع عن حدودها

ما حدث للسفن نتاج عمل «وكان نائب رئيس الحكومة وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون قال إن 
عملت على لجم «وأضاف أن اليونان وقبرص وتركيا . »ئيليالهيئة القيادية وبرامج الجيش اإلسرا

وقال . وهذا بفضل تحرك شامل جداً لوزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة ووزارتنا... القافلة
يبدو أن المنظمين يعيشون في عالم من «: المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يغال بالمور

ت كي يخبرهم شخص ما في شكل قاطع بوجوب الكف عن أحالم المغامرات والمؤامرات، حان الوق
  .»جيمس بوند وبالعودة الى الواقع

  4/7/2011، الحياة، لندن
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  "2أسطول الحرية"نحن وراء تعطيل اليونان لرحلة : ليبرمان .18

كشف وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان، أمس، أن الكيان يقف خلف قرار  :وكاالت
وقال ليبرمان إلذاعة جيش االحتالل  .إلى قطاع غزة المحاصر” 2أسطول الحرية“ظر إبحار اليونان بح

أن اللجنة الرباعية وقبرص واليونان تعارض األسطول “، الفتاً إلى ”إن األمور ال تحدث من تلقاء ذاتها“
جهود على نجاح تلك ال“وقال إن . وتتصرف بطريقة ناجعة” إسرائيل“وأن هذه الدول تتفهم احتياجات 

  .الصعيد الدبلوماسي لم يأت تلقائياً، انه ثمرة اتصاالت كثيفة مع دول المنطقة والمجتمع الدولي
  4/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   العربية لمواجهة الثوراتبات ضرورياً تعزيز القوة العسكرية :قائد سالح الجو اإلسرائيلي .19

 خالل حفل ألقاهاجنرال آيدو نيهوشتان في كلمة  قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي الميجر :الناصرة
لتخريج فوج جديد من مدرسة الطيران الحربية نهاية االسبوع الماضي؛ إن القوة العسكرية باتت تمثل 

عدم "ضرورة لإلسرائيليين في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية وفي ظل ما وصفه بـ
  .وسطالذي تشهده منطقة الشرق األ" االستقرار

  4/7/2011، الغد، عمان
  

   التصويت على مشروع قانون رائد صالحالكنيست اإلسرائيلي يؤجل .20
في موقعها االلكتروني االحد ان اللجنة ' جيروزاليم بوست'ذكرت صحيفة  :.)أ.ب.د( -تل ابيب 

نائب ارجأت االحد التصويت على مشروع القانون الذي قدمه ال التشريعية الوزارية التابعة للكنيست
وسوف يمنع  .بزعامة وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان' إسرائيل بيتنا'اليكس ميلر من حزب 

نسبة الى زعيم الحركة االسالمية فرع الشمال اي شخص يدان بمساعدة ' رائد صالح 'مشروع قانون 
افقة خاصة من وزير منظمة ارهابية من دخول المؤسسات التعلمية مثل المدارس او الجامعات اال بمو

.  شهرا18وقالت الصحيفة ان اي شخص يدان بمخالفة القانون سوف يواجه عقوبة السجن لمدة  .التعليم
  .وكان الشيخ رائد صالح قد اثار جدال في الشهر الماضي عندما القى كلمة في جامعة تل ابيب
  4/7/2011، القدس العربي، لندن

  
   الناصرة ويافا والقدس باقية في الوجدان إلى األبد أنإال يسرائيل كاتس ذاهب كما أتى : الطيبي .21

أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، نية الحكومة .وصف النائب د:  زهير أندراوس-الناصرة 
اإلسرائيلية تغيير األسماء العربية والفلسطينية للبلدات إلى أسماء عبرية بأنها جزء من مشروع التهويد 

ية والهوية الفلسطينية لهذه البالد قائالً بأن هذا سلوك الضعيف غير الواثق من روايته وسرده وإلغاء الروا
إنهم يحاولون تهويد القدس والجليل والنقب ومحو الذاكرة عبر قانون : وأضاف النائب الطيبي. التاريخي

س إلى يروشاليم إن االقتراح لتحويل القد. إحياء النكبة، من جهة، وعبرنة األسماء، من جهة أخرى
والناصرة إلى نتسيريت ويافا إلى يافو والبحر الميت إلى يام هميلح لن ينجح في تكريس الرواية 

هذا الهواء ... هذا البحر لي: الصهيونية على حساب روايتنا، فكما قال شاعرنا الكبير محمود درويش
دس باقية في الوجدان إلى األبد، الرطب لي، ويسرائيل كاتس ذاهب كما أتى إال ان الناصرة ويافا والق

  .ولهم أن يأخذوا أسماءهم وينصرفوا
  4/7/2011، القدس العربي، لندن
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  "تهويدها"أسماء البلدات والمواقع األثرية ومفترقات الطرق و" عبرنة"  تقرر"إسرائيل" .22
بتحديد نص موحد أوعز رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدوائر الحكومية المعنية : القدس

لتسمية البلدات والمواقع المختلفة في داخل الخط األخضر، وعينت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، لجنة 
وزارية خاصة تعمل على المصادقة على نص موحد لتهجئة أسماء البلدات، ومفترقات الطرق، والمواقع 

ئط، والالفتات، والكتب الدراسية وفي األثرية في كل أنحاء البالد، ويتم نشر هذا النص الموحد في الخرا
إن الخطوة تهدف إلى تهويد أسماء : وقالت وسائل إعالم إسرائيلية .جميع المنشورات الرسمية األخرى

باإلنكليزية " جيروساليم"المدن والقرى داخل الخط األخضر، فعلى سبيل المثال، فإن القدس تكتب 
  .باللغتين العربية واإلنكليزية" يروشاليم"اعتماد لفظ بالعبرية، وعلى ذلك، فإنه سيتم " يروشاليم"و

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل قراءة الخرائط والالفتات، ويتم : وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحافي
من العبرية إلى الالتينية، ومن العبرية إلى العربية، " النَسخ المترجم"تطبيق قواعد الهجاء الجديدة على 

وبعد المصادقة على قواعد الهجاء الجديدة من قبل اللجنة : وأضاف .إلى الالتينية والعكسومن العربية 
ويشارك في اللجنة الوزارية كل من الوزير زئيف . الوزارية سيتم تبنيها من قبل جميع الدوائر الحكومية

دل، والداخلية، ووزراء الجبهة الداخلية، والعلوم، والتكنولوجيا، والع) رئيس اللجنة(بينامين بيغين 
  .والمواصالت، والسياحة، والثقافة، والرياضة، واإلعالم، ووزير تحسين الخدمات المقدمة للجمهور

إن ظاهرة تهجئة أسماء البلدات والمواقع بطرق مختلفة وخاطئة : "ورحب نتنياهو بهذا القرار، وقال
  ".تتطلب تغييراً جذرياً

  4/7/2011، األيام، رام اهللا
  

  الرئيس السوري يتأرجح في كرسيه: أهارون زئيفي السابق بارات العسكريةرئيس االستخ .23
الجنرال أهارون ) أمان(قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق  : زهير أندراوس-الناصرة 

ر زئيفي فاركش، في مقابلة أدلى بها للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلية إن الرئيس السوري، الدكتو
بشّار األسد، يتأرجح في كرسيه، ولكن التأرجح لم يصل إلى وضع يكون فيه قريًبا من فقدان كرسيه، 

ال : وفي معرض رده على سؤال إذا كان من المصلحة اإلسرائيلية أن يكون بشار األسد قويا؟ رد بالقول
  .أعرف، واعتقد أن متخذي القرارات يجب أن يقولوا ذلك

أننّي لست 'سيتوجه إلى السالم مع إسرائيل إذا كان السالم في مصلحته، مضيفًا وقال أيضا إن األسد 
واثقًا أن هذه هي اليوم مصلحته كما كانت قبل سنة أو سنتين، ألن معنى األمر هو األخذ بحسم، ولست 

د هنا طاقة وحول انتقال القاعدة إلى غزة قال الجنرال اإلسرائيلي إنّه توج. 'أراه اليوم يأخذ قرارا حاسما
كامنة لبدء بنية تحتية للقاعدة في غزة، الفتًا إلى أن التنظيم قد وصل إلى سيناء، من تلك الجماعة التي 

نشأت هناك . اختبأت في جبل حالل وكانت مشاركة مع جهات أخري في العمليات التفجيرية في سيناء
وهذا قريب منا، على . القضاء عليهافي جبل حالل قاعدة وسائل قتالية متطورة، ال ينجح المصريون في 

  .بعد مئات قليلة من الكيلومترات
  4/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  2  تشدد إجراءاتها على الحدود المصرية بسبب أسطول الحرية"إسرائيل" .24

شددت السلطات اإلسرائيلية من إجراءاتها األمنية على الحدود مع مصر، : يسري محمد - العريش
 المثلثة التي يقع فيها معبر كرم أبو سالم، خوفا من اندالع أي احتجاجات في المناطق خاصة في منطقة

الحدودية أو تسلل أي عناصر فلسطينية إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات ضدها بسبب اعتراضاتها لـ 
  . ، ومحاوالت منع وصوله إلى قطاع غزة»2أسطول الحرية «

  4/7/2011، الشرق األوسط، لندن
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  تستجوب حاخامين بارزين فيما يتعلق بالتحريض ضد العرب "إسرائيل" .25

احتجزت الشرطة اإلسرائيلية لفترة قصيرة حاخاما بارزا يوم االحد في إطار : دان وليامز-القدس
ويمثل هذا التحقيق تصادما بين السلطات في  .تحقيقات موسعة في كتاب يحرض على قتل العرب

ليمين في الضفة الغربية وأدى الى اشتباكات بااليدي خارج إسرائيل والمستوطنين المنتمين القصى ا
  .مؤسسات حكومية بالقدس واعتصام خنق الطريق السريع الرئيسي المؤدي الى تل أبيب

الذي ألفه " توراة الملك"وكان الحاخامان تجاهال استدعاء الشرطة لهما الستجوابهما بشأن تأييدهما لكتاب 
 االبرياء من غير اليهود خالل حروب دينية استنادا الى نصوص في حاخام من المستوطنين ويبرر قتل

  .التوراة
البد ان نوضح تماما أننا دولة قانون "وقال دان مريدور نائب رئيس الوزراء لراديو الجيش اإلسرائيلي 

كتاب يسمح فيما يبدو بشكل قبيح "هو " توراة الملك"وأضاف أن كتاب  ."وأنه ما من أحد فوق القانون
هذا مثير للغصب ... نصري بقتل شخص النه ليس يهوديا بطرق معينة وفي ظل ظروف معينةوع

  ."ويتطلب رد فعل
  4/7/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   اختراق في مفاوضات صفقة شاليطإلحداثجهود تركية : "يومال إسرائيل" .26

ن جهدا كبيرا تم بين تركيا العبرية في عددها الصادر أمس، ا» إسرائيل هايوم«ذكرت صحيفة : رام اهللا
وإسرائيل الحداث اختراق في المفاوضات لتحرير الجندي اإلسرائيلي االسير غلعاد شاليط بوساطة 

  .تركية، مشيرة الى ان هذه الجهد جاء بعد تحسن العالقات بين إسرائيل وتركيا
إسرائيليين رفضوا وقالت الصحيفة ان مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين 

وكشفت المصادر للصحيفة ان االتصاالت لتحرير . التطرق الى االتصاالت الحثيثة لتحرير الجندي شاليط
  .شاليط ما زالت تطرح في اللقاءات والمحادثات بين إسرائيل وتركيا

  4/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  األسرى المحتمل اإلفراج عنهم بصفقة شاليط بنشر أسماء اإلسرائيلية تطالبحركة اآلباء الثالثة  .27
الموافقة " بنيامين نتنياهو" أفاد موقع القناة السابعة على الشبكة، أنه في أعقاب إعالن رئيس الحكومة 

على اقتراح الوسيط األلماني في صفقة شاليط، طالبت حركة اآلباء الثالثة وهي حركة تضم عائالت 
 معلومات تتضمن قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين المنوي إطالق القتلى اإلسرائيليين، الحصول على

وقال أعضاء هذه الحركة والذين فقدوا أحد افردهم نتيجة علميات قام بها  .سراحهم في صفقة التبادل
أن السجناء المفرج عنهم سيعودون دون شك إلى ممارسة نشاطاتهم، وطالبوا أيضا "نشطاء فلسطينيين، 

المتعلقة بالمعايير الواجب إتباعها " شمغار"وضات مع حركة حماس وبنشر توصيات لجنة بعدم إجراء مفا
وعرضت القناة التساؤالت التي قدمتها تلك العائالت لمكتب رئيس  .في صفقات محتملة لتبادل األسرى

  :الحكومة وهي كالتالي
  فق عليها رئيس الحكومة؟ كم عدد األسرى الفلسطينيين المنوي إطالق سراحهم في القائمة التي وا-1
   كم قُتل من اإلسرائيليين على يد كل واحد منهم؟ وكم هو العدد اإلجمالي لضحايا هؤالء األسرى؟-2
كم عدد األسرى المطلق سراحهم في الماضي قبل إنهاء مدة محكوميتهم سواء من خالل صفقات أو -3

  من خالل العفو؟
   مدة محكوميتهم؟كم عدد الذين تم إطالق سراحهم بعد انتهاء-4
   توزيع وتصنيف هؤالء األسرى في القائمة حسب مدة محكوميتهم؟-5
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وفي ذات الشأن أوضحت الحركة أن عدم تزويدها بتلك المعلومات سيترتب عليه التوجه إلى محكمة 
  .العدل العليا مبررين ذلك بخطورة عواقب ذلك األمر

  3/7/2011اإلخباري، موقع عكا 
  

  يقتحمون مقام يوسف ويقيمون فيه احتفاالت صاخبةألف مستوطن : نابلس .28
 أكّدت مصادر متطابقة، قيام مئات المستوطنين اليهود، فجر اليوم االثنين، باقتحام مقام يوسف في :نابلس

، "موقع ديني يهودي"محافظة نابلس، لتأدية شعائر وطقوس تلمودية في المكان التاريخي على اعتبار أنه 
ود عيان فلسطينيون، إن خمسين حافلة تقل ما يزيد عن ألف مستوطن يهودي، وقال شه .وفق مزاعمهم

، إلى منطقة مقام يوسف الواقع وسط األحياء السكنية الفلسطينية بشرق 4/7وصلت فجر اليوم االثنين 
 مدينة نابلس، فيما سارع المستوطنون اليهود إلى اقتحام المقام والشروع بتأدية شعائرهم التلمودية وإقامة

  .احتفال صاخب، تحت حماية قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي وتأمينها لهم
  4/7/2011قدس برس، 

  
  بيت لحم ونابلسفي  جديدة استيطانيةالحكومة اإلسرائيلية تعلن مناقصات لبناء وحدات  .29

 بناء استيطانية رسمية صدرت عن وزير أوامر النقاب عن إسرائيل كشف تلفزيون : بيت لحم،القدس
 للمستوطنين ببناء مئات الشقق االستيطانية جنوب باإلذن وتقضي  باراك شخصياًإيهود االحتالل جيش

 وزارة أن العاشرة اإلسرائيليةوجاء على النشرة المركزية في القناة التلفزيونية  .بيت لحم وقرب نابلس
ر من اجل استرضاء ن باراك هو الذي منح التصاريح بالبناء عقب عملية ايتماأ كشفت النبأ واإلسكان

  .جل درء ردود الفعلأ من اإلسرائيلي اإلعالم وعن األمريكية اإلدارة عن األمر أخفىالمستوطنين لكنه 
 مرة ستقوم حكومة نتنياهو بطرح عطاءات رسمية لالستيطان عبر مئات الوحدات السكنية في وألول

 أراضييه شومرون المقامة على  بيت لحم ومستوطنة كارنأراضيمستوطنة بيتار عيليت المقامة على 
 شقة في مستوطنة 40 و، شقة استيطانية في مستوطنة بيتار عيليت300ويشتمل العطاء على  .نابلس

  . شقة في مستوطنة كارنيه شومرون46 بلدة الخضر جنوب بيت لحم وأراضيافراتا المقامة على 
 لم تكتف إسرائيل": وقال. ملية السالم نبيل شعث الخطوة بمثابة تدمير لع. اعتبر د،وتعقيبا على النبأ

 مسروقة من الشعب أصالبالبناء االستيطاني فيما يسمونه بالتجمعات االستيطانية الكبرى التي هي 
 مجال أي االستعمار في المدن المزدحمة بالسكان وهو سلوك ال يترك اآلن إسرائيلالفلسطيني بل تريد 

 الن االستيطان مستمر أيلول، ردا على تأتهذه الخطوة لم  إن شعث لوكالة معا  وأضاف.لعملية السالم
  . وقفه ومشكلة االستيطان هي مشكلة بالدنا منذ القدماألمريكي ولم يستطع الرئيس أيلولقبل 

  4/7/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  حذر من هدم باب المغاربةيالشيخ تيسير التميمي  .30
ن سر الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس من إقدام سلطات  تيسير التميمي، أمي. حذر الشيخ د:رام اهللا

على تنفيذ ما أعلنت عنه من نيتها هدم باب المغاربة، وهو الباب الرئيس للمسجد  االحتالل اإلسرائيلية،
وأكد التميمي أن هدم باب المغاربة يأتي في سياق تغيير معالم المدينة المقدسة  .األقصى المبارك

  .اركوالمسجد األقصى المب
  4/7/2011الغد، عمان، 
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  يونيو/  وقتاً خالل حزيران52منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي ياالحتالل  .31
منعت سلطات االحتالل رفع األذان للصالة في الحرم :  جمال جمال، وكاالت األنباء-القدس المحتلة 

واستنكر مدير أوقاف .  وقتا52ً المنصرم يونيو/ اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل خالل شهر حزيران
في رام اهللا نسخة عنه أمس هذه اإلجراءات ) بترا(الخليل زيد الجعبري في بيان صحافي تلقى مراسل 

 على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها تعدياً"التعسفية التي تطال بيوت العبادة، معتبرا إياها 
  ."الشرائع والقوانين الدولية

  4/7/2011، عمان، ورالدست
  

  فلسطيني العراقيتحدث عن طلب أمريكي لتجنيس من بقي من  راديو سوا :موقع الجئ نت .32
، أن لقاء جمع المالكي 29/6/2011 يوم األربعاء في ]العراقي" [راديو سوا"ذكر : خاص/ الجئ نت

 العراق الجنسية ومجموعة من النواب مع مبعوث أمريكي، نوقش فيه منح الالجئين الفلسطينيين في
 ال يتجاوز سبعة اآلنالعراقية، ومما قاله المبعوث األمريكي أن عدد الفلسطينيين كان ثالثين ألفاً، وهو 

  .آالف ومن الضروري منحهم الجنسية العراقية
الغريب أن الخبر لم يبث مرة أخرى، واألغرب أن اللجنة الدائمة لشؤون الالجئين أصدرت قراراً قبل 

 جواز السلطة، في حين كانت إلى الخبر بالسماح للفلسطينيين بحمل الوثيقة العراقية إضافةً إذاعة هذا
  .سابقاً تسحب صفة الجئ من كل من يحمل جواز سلطة

يأتي ذلك بعد أن كانت تسحب جوازات السلطة ممن يحملون وثائق سفر عراقية وتحتفظ بالجواز لديها، 
 .جوازات من كل من سحبت منهم الجوازاتأما اآلن فإن اللجنة الدائمة تعيد ال

  4/7/2011موقع الجئ نت، 
  

  صالحرائد حول لتضامن واسع مع الشيخ يت" يوم فلسطين"  مهرجان:لندن .33
السنوي إلى مهرجان تضامني مع الشيخ رائد صالح، الذي اعتقلته " يوم فلسطين" تحولت فعاليات :لندن

 ما يزيد ،3/7 الذي أقيم يوم األحد ،وقد حضر المهرجان .الحكومة البريطانية بعد دخوله العاصمة لندن
عن ألف من أبناء الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وحمل المهرجان رسائل عدة، أهمها تلك التي بعثها 

  .المشاركون للحكومة البريطانية بضرورة إطالق سراح الشيخ رائد صالح واالعتذار له عن اعتقاله
 الفعاليات، منها معرض الصناعات التقليدية الفلسطينية، وبازار للمنتجات وتضمن المهرجان جملة من

وتال الكلمات فتح باب التبرع لمدينة القدس ولمدرسة المكفوفين ، والمأكوالت الشعبية، ومهرجان خطابي
 فيها، قبل أن يتم توزيع عدد من الدروع التقديرية لعدد من الشخصيات اإلعالمية والحقوقية المتضامنة

 حافظ .و شكر رئيس المنتدى الفلسطيني د .مع فلسطين، بمن فيهم المتضامن اإليطالي فيتويو أريغوني
 الحكومة البريطانية، التي جعلت من حيث ال تعلم صوت الشيخ صالح ،في كلمة االفتتاح، الكرمي

 .يات يوم فلسطينوكلمته مسموعة من قبل الماليين بدل المئات أو اآلالف الذين كانوا ينوون حضور فعال
  .إن الحكومة البريطانية باتت تحدد سياستها وفقًا للبوصلة الصهيونية: وقال الكرمي

وجاء بسبب نباح " غبيا "أما جورج جاالوي فقد اعتبر قرار الحكومة البريطانية بحق الشيخ صالح قراراً
  . صالح، في إشارة إلى الحملة اإلعالمية المتطرفة ضد الشيخ"الكالب المسعورة"

وفي كلمته نيابة عن الشيخ رائد صالح قال المحامي زاهي نجيدات، الناطق باسم الحركة اإلسالمية في 
إن الحكومة البريطانية وقعت في فخ لم تكن تتوقعه؛ حيث : 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الشيخ سينصاع لهم ويغادر اعتقدت الحكومة البريطانية أن : "وتابع ".انساقت خلف الدعاية الصهيونية

  ".، لكنهم اآلن يواجهون صخرة شيخ األقصىبريطانيا ويخرج طريداً
  3/7/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  آالف أسير فلسطيني يخوضون إضراباً شامالً عن الطعامستة  .34

ومعتقل ستة آالف أسير ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  4/7/2011، لندن، الحياةنشرت 
 في سجون االحتالل اإلسرائيلي أمس عن الطعام ليوم واحد، احتجاجاً على سياسة وافلسطيني أضرب

وقال األسير المحرر المختص في قضايا األسرى عبد الناصر  . في حقهم"العنصرية"الحكومة اإلسرائيلية 
التي يعيشها األسرى في اإلضراب التحذيري جاء احتجاجاً على األوضاع المأسوية "فروانة للحياة إن 

السجون اإلسرائيلية، وخصوصاً القمع والعزل االنفرادي والتفتيش العاري وحرمانهم من الزيارة 
  ."واإلهمال الطبي المتعمد، وغيرها

استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية المنظمة لحقوق "واستنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان بشدة 
إلزامها باحترام القانون الدولي، " و"إسرائيل"، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على "المعتقلين الفلسطينيين

ال سيما احترام حق األسرى في تلقي زيارات عائلية دورية، وضمان التزامها بمعايير األمم المتحدة 
مل على ، والمعايير الدولية األخرى ذات العالقة، والع1955الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في عام 

لى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في إوأشار المركز  ."ضمان اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة
 معتقالً 180 امرأة و 37 طفالً و 245 ستة آالف معتقل، بينهم حواليالسجون اإلسرائيلية يبلغ اآلن 

  . نائباً من حركة حماس19 و"نمقاتلين غير شرعيي" "إسرائيل"إدارياً وثالثة معتقلين ممن أعلنتهم 
 ويوسف ، ناديا سعد الدين،رام اهللاو ،عماننقالً عن مراسليها في  3/7/2011الغد، عمان، وأضافت 
جاء نتيجة "قال إن إضراب األسرى   مدير عام نادي األسير الفلسطيني عبد العال العناني، أنالشايب

  ".ئيلي بنيامين نتنياهو أخيراً لتضييق الخناق عليهم التصعيد التي أعلنها رئيس الوزراء اإلسراإجراءات
  

   مع زوجته األسيرةأسير يضرب تضامناً .35
قالت وزارة األسرى والمحررين في غزة إن األسير نزار سمير محمود التميمي من رام اهللا بدء : غزة

مي التي تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام األحد في سجن ايشل تضامناً مع زوجته األسيرة أحالم التمي
) صفا(وأوضح رياض األشقر مدير اإلعالم بالوزارة في بيان وصل  . أيام5إضرابا عن الطعام منذ 

 ويقضي حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وان 9/11/1993نسخة عنه، أن األسير التميمي معتقل منذ 
  . مؤبد16زوجته األسيرة أحالم صاحبه أعلى حكم ألسيرة تقضى حكماً بالسجن لمدة 

  3/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

   يونيو/خالل حزيران بالخليل  مواطنا50ًاالحتالل يعتقل  .36
 مواطنًا من محافظة 50 يونيو الماضي / اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل حزيران:الخليل
ان صحفي االثنين أن من بين وذكر مدير نادي األسير الفلسطيني في الخليل أمجد النجار في بي .الخليل

  . من األسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة16المعتقلين سبعة أطفال وعشرة طالب، و
  4/7/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 

  
   برصاص الجيش اإلسرائيلي الشهر الماضياً فلسطيني شهيدا26ً: تقرير حقوقي .37

، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت من "ي لحقوق اإلنسانمؤسسة التضامن الدول" قالت :رام اهللا
وأكدت  . يونيو الماضي/اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين، خالل شهر حزيران

  المؤسسة، سقوط ستة وعشرين شهيداً فلسطينياً، معظمهم من الالجئين في سورية، برصاص االحتالل 
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في ذكرى " مسيرات العودة"اضي، ثالثة وعشرين منهم ممن شاركوا في اإلسرائيلي خالل الشهر الم
  .الفلسطينية" النكسة"

  3/7/2011قدس برس، 
  

  "2 أسطول الحرية"أن تفرج عن ب اليونان ونطالبيفلسطينيون الطفال األ .38
طالب أطفال فلسطينيون المجتمع الدولي والحكومة :  وحامد جاد، برهوم جرايسي- الناصرة ،غزة
نانية أن ال تكون جزءا ممن يفرض الحصار على غزة وأن تفرج عن أسطول الحرية وتمكنه من اليو

ووضع أطفال غزة خالل فعالية نظمتها اللجنة الحكومية لكسر الحصار في . اإلبحار باتجاه شواطئ غزة
" 1 "الحكومة المقالة أمس في ميناء غزة باقات الزهور على النصب التذكاري لشهداء أسطول الحرية

ورفعوا األعالم الفلسطينية واليونانية، مناشدين الحكومة اليونانية عدم عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية 
  .   واألدوية والعالجات التي تحملها سفن أسطول الحرية للمرضى من أطفال غزة

  4/7/2011الغد، عمان، 
  

  إلعادة إعمار الباردمذكرة بين األونروا والفصائل الفلسطينية لوضع تصور : لبنان .39
 الفلسطينية في مخيم نهر البارد لقاء وقّعت خالله مذكرة األهلية عقد في مركز الهيئة :شمال لبنان/ عكار

 الفلسطينية وفاعليات مخيم البارد وطاقم الشعبية واللجان المقاومة وفصائل األونرواالتفاهم بين وكالة 
وهي مذكرة .  في لبنان سيلفاتوري لومباردولألونروا المدير العام ، في حضوراألونرواالطوارئ في 

 مخيم نهر البارد، ومهمتها انجاز تصور للمنازل قبل المواجهات إعمار إلعادة األهليةلتنظيم عمل الهيئة 
 التخطيط وانجاز التصاميم والخرائط إعادةالتي حصلت في نهر البارد ونسب الحسم من مساحاتها بعد 

 في الشعبيةمين سر فصائل المقاومة واللجان  وقال أ. بناء هذه المنازلإعادةروع في النهائية، تمهيدا للش
 منا جهداً كبيرا، وبعد خمسة تعديالت عليها توافقنا أخذت المذكرة هذه إن: "محمد الوني" ابوعماد"الشمال 

 الشراكة مستقبالً  تكونأن، ونتمنى األونرواعلى توقيعها، وهي بمثابة بداية للعمل المشترك بيننا وبين 
  . لشمل كل الخدمات في منطقة الشمال وخصوصاً ملف الصحةأوسع

  4/7/2011النهار، بيروت، 
  

  ظروف االحتالل تحول دون تحقيق النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية: تقرير دولي .40
 ما إحرازهقي يمكن  أكد تقرير لمنظمة العمل الدولية أنه ما من تحسن حقي:كامش  أبوإبراهيم -رام اهللا 

، بل ما لم يرفع االحتالل ذاته فلقد وصلت التدابير التي اإلسرائيليلم ترفع القيود التي يفرضها االحتالل 
 نقطة ال يمكن أن يتحقق بعدها النمو االقتصادي ونمو فرص العمل ما لم تلغ إلىاتخذتها السلطة الوطنية 

  .ظروف االحتالل
 الفلسطينية منير قليبو في مؤتمر صحفي عقد برام األراضيواستعرض ممثل منظمة العمل الدولية في 

 العربية المحتلة لعام األراضياهللا أمس تقرير مدير عام المنظمة خوان سومفيا حول أوضاع العمال في 
لفلسطينية  ااألراضي مزيد من التحسن في الوضع االقتصادي في إحراز، حيث أكد التقرير 2011

  . المفروض على غزةاإلغالقالمحتلة، بيد أن النمو لم يكن موزعا على نحو متساو بسبب استمرار 
 التي تتضمن التشغيل 2013 إلى 2011وأكد التقرير دعم المنظمة لخطة التنمية الوطنية للفترة 

محاور هامة لتجسيد بناء والمساواة بين الجنسين والتعليم والتدريب والحماية االجتماعية والتمكين وهي 
وأكد التقرير كذلك على ضرورة الوحدة الوطنية  .دولة تقوم على العدالة االجتماعية والعمل الالئق

فانقطاع التواصل الجاري بين رام اهللا وغزة عائق خطير يتعين تذليله وينبغي أن تتحقق المصالحة 
 البالغة على أن يكون األهمية مبينا بطريقة تعزز السالم وتتجاوب مع تطلعات الشعب الفلسطيني،
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المجتمع الدولي على أهبة االستعداد لمساعدة دولة فلسطين الجديدة عندما ترى النور، داعيا المجتمع 
الدولي أن يبذل المزيد من الجهد والدعم قبل ذلك وعليه أن يكثف التزامه في عملية السالم بغية ضمان 

  .ن أجل السالم يمكن فيه اتخاذ تدابير حاسمة مإطار
وقال قليبو إن التقرير ذكر بأنه ال يزال الحفاظ على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مستدامة من 

 على تراجع في حين يعاني إليهاالشواغل الملحة وال يزال وجود الفلسطينيين في المدينة وسبل الوصول 
  . والتعليم والخدمات االجتماعيةالفلسطينيون من التمييز في مجاالت من قبيل التخطيط الحضري

 األراضيوذكر التقرير بأن المستوطنات هي السبب الرئيسي في استنزاف الموارد الطبيعية ومصادرة 
 وسياسات التخطيط التي تعيق التنمية األراضيالعربية والقيود المفروضة على العبور والتنقل وشرذمة 

 إلى على قطاع غزة أدى اإلغالقوأكد التقرير بأن  .نالعربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنو
لم   غير المنظم، مبينا انه ما"األنفاقاقتصاد  "ارتفاع البطالة والتعويل على المساعدة الخارجية وتزايد

 التام عن غزة فان النسيج االقتصادي واالجتماعي في غزة سيتزايد انحالال وستضمحل اإلغالقيرفع 
  . األنشطة التي يمكن أن تضمن سبل العيش للنساء والرجالأكثر احتماالت انتعاش

  4/7/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  2014 المؤهلة لنهائيات كأس العالم االدور الثاني من تصفيات آسييبلغ منتخب فلسطين لكرة القدم  .41
 إلى نهائيات كأس بلغ منتخب فلسطين لكرة القدم الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية المؤهلة: وكاالت

 اليوم األحد على ستاد الشهيد فيصل 1-1، بتعادله مع ضيفه األفغاني 2014العالم بالبرازيل عام 
ة الذهاب في كابل، ويلعب اصفر في مبار-2وكان المنتخب الفلسطيني فاز  .الحسيني في رام اهللا

  .المنتخب الفلسطيني في الدور الثاني مع تايلند
  3/7/2011نت، .موقع الجزيرة

  
    "المصالحة الفلسطينية"ربعة سيناريوهات لـأ :مركز دراسات الشرق األوسطحلقة نقاش ب .42

بمـشاركة  و،  »التحديات وآفاق المـستقبل   : المصالحة الفلسطينية «عنوان  تحت  :  أيمن عبدالحفيظ  -عمان  
 حلقـة   ،لمركز دراسات الشرق األوسط بمقره في عمـان أمـس األو           باحثين أكاديميين وسياسيين، عقد   

وجـود  فخلص المشاركون إلى    لمستقبل المصالحة،   لسيناريوهات المتوقعة   فيها ا دراسية متخصصة ناقش    
أن يتحول اتفاق المصالحة إلى اسـتراتيجية متكاملـة، وأن          : السيناريو األول . أربعة سيناريوهات ممكنة  

أن يؤدي السير قـدماً فـي       : انيتنجح التنظيمات الفلسطينية في توحيد النسيج الفلسطيني، والسيناريو الث        
االتفاق إلى انشقاقات جديدة في التنظيمات الفلسطينية مما سيجعل الوضع الفلسطيني أكثـر تعقيـداً مـن                 

أن تندلع انتفاضة جديدة تعصف بكل الترتيبات الحالية وتؤدي إلـى           : المرحلة السابقة، والسيناريو الثالث   
اتيجيات جديدة مع مالحظة أنها قد تكون انتفاضة علـى          وضع جديد يحمل معه تنظيمات وقيادات واستر      

أن يتعثر االتفاق في المراحل     : االحتالل أو انتفاضة على السلطتين في الضفة والقطاع، والسيناريو الرابع         
ورجـح المـشاركون    . القادمة ونعود إلى نقطة الصفر مع تعميق حالة اإلحباط في الشارع الفلـسطيني            

   .هات الثالثة األخيرة على حدوث السيناريو األول، حيث رأوه األضعف تحققاًإمكانية حدوث السيناريو
  4/7/2011، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل"الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية بقضية اغتيال الحريري مطلوبون لـ: بري .43

أن الـذين   » طالشرق األوس «لـفي حديث    رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري       رأى:  ثائر عباس  - بيروت
مطلوبـون  «شملتهم مذكرات التوقيف الدولية في قضية اغتيال الرئيس األسبق للحكومة رفيق الحريري             

، وأن توقيت صدور القرار االتهامي كان مسيسا بشكل واضح، وكان هدفه            »لإلسرائيليين منذ زمن طويل   
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. ع العراقيل بوجه انطالقتها   الوحيد هو إفشال صدور البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ووض          
إن هؤالء غير معروف مكانهم، وإذا ما ذهبنا إلى قراهم وسألنا عنهم فلن نجد من يـدلنا علـيهم               «: وقال

  .»ألنهم غادروها منذ سنوات طويلة هربا من االستهداف اإلسرائيلي
 4/7/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   من األراضي المحتلة"إسرائيل"ينية وانسحاب  البد من االعتراف بالدولة الفلسط :نبيل العربي .44

ـ       ، نبيل العربي   . قال د : الرحمن سحر عبد  إن ريـاح   " ":األهـرام " األمين العام الجديد للجامعة العربية لـ
التغيير هبت علي المنطقة والبد من االعتراف بالدولة الفلسطينية وانسحاب إسـرائيل مـن األراضـي                

قال فيما يتعلق بالقـضية الفلـسطينية أنـه البـد مـن             و, ضاع العربية تحدث عن رؤيته لألو   و. "المحتلة
  .االعتراف بالدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة

وهو ,  عقود والشعب الفلسطيني محروم من حقوقه      6المشكلة الفلسطينية والتي مضي عليها اآلن     إن  : وقال
ألن الـرئيس   ,  يعلن اقامة دولته المـستقلة علـي أراضـيه         الشعب الوحيد في العالم الذي ال يستطيع أن       

امـا اآلن فهنـاك     ,  قيام دولة فلـسطين مـن الجزائـر        1988الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أعلن عام     
وهذا الموضوع سوف يكون له األولوية مـن  , استحقاقات في الدورة القادمة للجمعية العامة لألمم المتحدة 

  .ربية خالل المرحلة القادمةالدول األعضاء والجامعة الع
 جميع الفلسطينيين علي جميع طوائفهم وفصائلهم نية صادقة وارادة حقيقيـة لنبـذ وانهـاء                ى لد وأكد أنه 

االنقسام والمطلوب هو التوقف عن المحاوالت العقيمة التي يقوم بها المجتمع الـدولي مـن أجـل ادارة                  
  .ي إلسرائيل هذا أمرا غير مقبول عاما علي النزاع الفلسطين60ألن أكثر من, النزاع

ومـصر  , وفي كل الجهود تؤيد وتساند الحقوق الفلسطينية المشروعة       , أنا واثق أن مصر اآلن    " وأضاف
وبغض النظر عـن ماهيـة      , يجب أن تعمل بكل طاقتها البراز الحق الفلسطيني ألن أي سياسة خارجية           

وكذلك أن تضع في االعتبار حقيقـة       , اسياوزير الخارجية يجب أن تقوم علي أسس واضحة اخالقيا وسي         
ويجـب أن   , وهذا يجب أن يعلمه الجميع ان فلسطين جزء من أمن مـصر القـومي             , التاريخ والجغرافيا 

  .تعامل علي هذا األساس
  4/7/2011، األهرام، القاهرة

 
  "ونكشف ما في داخله من حقائق" إسرائيل"سنفتح ملف تصدير الغاز إلى  ":محمد العرابي .45

، »الـراي «قال وزير الخارجية المصري محمد العرابي، في حوار مـع           :  من أحمد الطاهري   -هرة  القا
حول مصير ملف تصدير الغاز المصري إلسرائيل بعد طلب المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسـى،               

سنفتح الملف ولكني اآلن منهمك في ترتيب أوراق الخارجية أو بمعنى أدق ترتيـب البيـت                . "فتح الملف 
لديبلوماسي من الداخل وهذه المرحلة لن تستغرق فترة طويلة وبعدها مباشرة سنفتح هذا الملف وسنظهر               ا

كل الحقائق التي يحتويها، وفي ما يخص مسألة الغاز أو ربط الطاقة سـواء كانـت غـازا أو كهربـاء                     
لـسياسية  أعتبرها عنصر قوة استراتيجيا لمصر، لذلك يجب أن تكون حـساباته دقيقـة مـن الناحيـة ا                 

واالقتصادية وفقا لما تحدده الغاية القومية والمصلحة الوطنية لمصر وإعادة تقييم الموضـوع أمـر وارد    
  .وفقا لهذه األسس

أن القضية الفلسطينية هـي     "وحول اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ذكر العرابي           
في صف الحق الفلسطيني، وأعتقد أنه حان الوقت كـي          القضية المركزية لمصر والعرب، ومصر دائما       

يترجم نتنياهو المقولة التي ظل يرددها منذ اليوم األول له في الحكومة وهي أن علـى إسـرائيل اتخـاذ              
قرارات مؤلمة لتحقيق تقدم في السالم، وحقيقة األمر أنه لم يتخذ أي قرار مؤلم حتى اآلن ونحن ننتظـر                   

  ".ق السالمقراراته المؤلمة حتى يتحق
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وفي الوقت ذاته الجانب الفلسطيني، لم ير أي تقدم في مسيرة السالم، وكان في بعض األحيان التفـاوض                  
مع أجل التفاوض وال يجب وال أرى أن على الجانب الفلسطيني أي لوم في أي موقف يتخـذه ورئـيس                    

أعتقـد أن التغييـرات     السلطة محمود عباس أعلن أنه ال يمانع ولم يغلق بـاب المفاوضـات الجـادة، و               
االستراتيجية الموجودة في المنطقة حاليا تستدعي وجود عملية سالم جادة، وإحداث تقدم ألن الموضـوع               

  .أصبح ال يتحمل أي تأخير أو تأجيل
أرفض هذا التحليل في شدة،     : "قال العرابي . وعن دخول تركيا على الخط في ملف المصالحة الفلسطينية        

علينا أن نتوقف أمام عبارة استفهامية وهي لماذا؟ هل كان هناك شيء            » النغمة«وقبل أن نمضي في هذه      
لم نفعله واكتشفه األتراك مثال؟ ال أعتقد ذلك مصر بذلت والتزال جهودا شاقة فـي إتمـام المـصالحة                   

  .الفلسطينية وستظل حريصة على إتمامها
  4/7/2011الراي، الكويت، 

  
   واألردن"إسرائيل" المصري إلى انفجار هائل يستهدف خط أنابيب الغاز .46

افادت مصادر، بأن هناك انفجار هائل لحق بخط الغاز المصري المؤدى إلى كل من              : مصطفى األسواني 
حيث فجر مخربون االثنين، خط أنابيـب فـي شـبه           . إسرائيل واألردن، بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء      

وإسرائيل، في هجوم لم يوقع ضـحايا ولكنـه         جزيرة سيناء يستخدم لتصدير الغاز المصري إلى األردن         
. أدى إلى توقف اإلمدادات إلى هذين البلدين واندالع حريق في المكان، كما أعلن مصدر أمني مـصري                

 كلـم   80وقال المصدر إنه قبيل االنفجار توقفت سيارة قرب خط األنابيب في منطقة بئر العبد التي تبعد                 
ي المحبس الموجود بمنطقة الدراويش التابعة لقرية النجاح وهـي          عن مدينة العريش، وأن االنفجار وقع ف      

 85منطقة صحراوية تقع على مسافة ثالثة كيلو مترات على طريق سيناء الدولي الساحلي وتبعد نحـو                 
وأوضح أن الهجوم تـم بواسـطة       . كيلومترا إلى الغرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء         

وأضاف أنه علـى    .  حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي       قنبلة تم تفجيرها عن بعد،    
الفور هرعت سيارات اإلطفاء إلى المكان إلخماد الحريق، مؤكًدا أن تزويـد إسـرائيل واألردن بالغـاز      

  .المصري توقف
  4/7/2011، المصري اليوم، القاهرة

  
   وحماس حول صفقة شاليط"إسرائيل"وساطة تركية بين  .47

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أمس عن جهود وساطة تركية بـين الحكومـة اإلسـرائيلية               : بتل أبي 
وحركة حماس، ترمي إلى إطالق صفقة تبادل أسرى، يتحرر بموجبها الجندي اإلسرائيلي األسير جلعـاد   

، التي أوردت النبأ أمس، إن تركيا       »يديعوت أحرونوت «وقالت صحيفة    . أسير فلسطيني  1100شاليط، و 
تعمل مع حماس منذ نحو سنة من أجل بلورة صفقة، وإنها فعلت ذلك على نار هادئة، ولكنها في األسابيع                   
األخيرة ومنذ انتهاء االنتخابات التركية تزيد من وتيرة نشاطها، وإنها مارست بعض الضغوط على قـادة        

اد، وإنها اقترحت مؤخرا    حماس لكي يوافقوا على الصفقة التي اقترحها الوسيط األلماني، جيرهارد كونر          
أن يزور مندوب عن الهالل األحمر التركي األسير شاليط في غزة، لكن حماس رفضت، ولذلك تواصل                

وقالت الصحيفة اإلسرائيلية إن هذه الجهود بدأت منذ نحو سنة، بتدخل من رجل األعمـال               . تركيا جهدها 
  . مميزة في القصر الرئاسي في أنقرةاإلسرائيلي من أصل تركي أليكو دونميز، الذي يحظى بعالقات 

وذكرت الصحيفة أن المعارضة التركية هاجمت أردوغان خالل المعركة االنتخابية، ألنـه أفقـد تركيـا                
وقد انتظر أردوغان انتهاء المعركة االنتخابيـة     . دورها القيادي في الشرق األوسط نتيجة عدائه إلسرائيل       

  .امين نتنياهوليتقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني
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وادعت الصحيفة اإلسرائيلية أن أردوغان يبذل هذه الجهود في الوساطة على أمل تحسين عالقاتـه مـع                 
إسرائيل، فهو معني بطي صفحة العداء معها، ألنه اقتنع بأن هذا العداء يفقده تأثيره في الشرق األوسـط،     

 مع كل دول المنطقـة، ولـيس مـع          وأنه يرى أن من مصلحة تركيا أن تكون قادرة على إقامة عالقات           
طرف ضد اآلخر، وأنه في حال النجاح في إطالق صفقة تبادل األسرى فإن أسهم تركيا سـترتفع لـدى                   

وأكدت الصحيفة أن دعوة رئيس المكتب الـسياسي لحمـاس خالـد            . جميع األطراف وتحقق هذا الهدف    
لحازم ضد إبحار أسـطول الحريـة       مشعل إلى تركيا جاءت في إطار هذه الجهود، وأن الموقف التركي ا           

  .الثاني هو أيضا يخدم هذه الغاية
 4/7/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   التونسية في الخارجية"إسرائيل"ـ بتعيين رئيس سابق لمكتب مصالح تونس بتنديد: تونس .48

س ندد مدونون ونشطاء على شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك بتعيين الدبلوماسي خمي          :  د ب أ   -تونس  
الجهيناوي، الرئيس السابق لمكتب رعاية مصالح تونس في تل أبيب، في منصب كاتب دولة لدى وزيـر                 

وهاجم هؤالء الباجي قايد السبسي الوزير األول في الحكومة المؤقتة الذي أدخل أمس              .الخارجية التونسي 
تب دولة لـدى وزيـر      كا)  عاما 57(الجمعة تعديال وزاريا جزئيا على الحكومة عين بموجبه الجهيناوي          

  ."إسرائيل"مع " تطبيعال" بالتحضير لـ"السبسي "الخارجية مولدي الكافي واتهمو
الهيئة العليـا لتحقيـق أهـداف الثـورة         "واستغربوا من تعيين الجهيناوي في هذا المنصب بعد مصادقة          

هضة الصهيونية  منا"الذي نص على     العهد الجمهوري "يوم الخميس الماضي على     " واالنتقال الديمقراطي 
  ".والتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

 بتطور عمليـة    "اسرائيل"في ربط درجة التطبيع مع      "وذكرت الخارجية التونسية أن موقف تونس يتمثل        
  ". السالم في الشرق األوسط ايجابيا أم سلبيا

 4/7/2011، القدس العربي، لندن
  

   عبر سفنه"2أسطول الحرية "لة عرض نقل حموياليونان : "صفا"وكالة  .49
الليلة، أن اليونان وبمشاورات    ) صفا(لوكالة  " 2"كشف مصدر خاص في ائتالف أسطول الحرية         :اليونان

مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدمت عرضاً للمتضامنين يتم بمقتضاه عودة المتـضامنين وشـحن               
 العريش وبتعاون وتنسيق كامـل مـع األمـم          المساعدات اإلنسانية إلى غزة عن طريق ميناء أسدود أو        

وأكد المصدر أن المتضامنين رفضوا رفضا تاماً العرض اليوناني، واعتبروه           .المتحدة وبالطرق الرسمية  
تحايال يهدف إلى إبقاء الحصار على غزة بطرق مختلفة، وتناغماً مـع الموقـف اإلسـرائيلي الـذي ال                   

لى أن غضباً شديداً ساد المتضامنين حين علموا أن العرض          وأشار المصدر إ   .يعارض مثل هذا االقتراح   
ولفـت   .اليوناني جاء نتاج مباحثات ومشاورات تمت بين الرئيس عباس ووزيـر الخارجيـة اليونـاني              

، مستذكرين موقفـه القـديم    "طعنة في الظهر  "المصدر إلى أن المتضامنين اعتبروا موقف الرئيس عباس         
لعبة سخيفة، وأن أصحابها يأخذون التصاريح من إسـرائيل قبـل           "حين وصف سفن كسر الحصار بأنها       

  ".دخولهم إلى غزة
4/7/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   

 
  يقرر االنطالق صوب غزة رغم قرار المنع اليوناني " 2أسطول الحرية " .50

سـفنها التـي   أن " 2أسطول الحرية "أعلنت الجهات التي تشرف على تسيير قافلة  :  أشرف الهور  -غزة  
تقل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين ستنطلق اليوم االثنين رغم قرار منعها مـن قبـل                 

وقال القائمون على تنظيم هذه القافلة اإلنسانية التي تضم          .السلطات اليونانية التي ترسو في مياهها السفن      
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ة بلدان أوروبية وعربية إلـى جانـب   تسع سفن تقل متضامنين أجانب بينهم سياسيون وبرلمانيون من عد    
مساعدات إنسانية انهم قرروا االنطالق صوب قطاع غزة اليوم االثنين من المياه اليونانية رغـم وجـود                 

وأخبرت  . كما كشف يوم أمس    "إسرائيل"قرار من السلطات هناك بمنع توجهها بناء على اتفاق بينها وبين            
ائـتالف  " قرارا يحظر إبحارهم من مياهها تجاه القطاع، لكـن            هناك أنالسلطات اليونانية منظمة القافلة     

يفتقد ألي سند قضائي أو أخالقي، ويمثّل استجابة لـضغوط          " هذا القرار اليوناني     إنقال  " أسطول الحرية 
  ".إسرائيلية
إحدى الجهات المنظمـة لألسـطول فـي تـصريح          " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "وذكرت  

 من سفن القافلة ستعمل جاهدة على أن تبـدأ رحلتهـا             عدداً أننسخة منه   " قدس العربي ال"صحافي تلقت   
وأكدت الحملة وجود جهود على أكثر من مـسار مـن أجـل              .باتجاه غزة المحاصرة يوم االثنين المقبل     

ـ                 ب إبطال المنع اليوناني إلبحار السفن من موانئها، موضحة أن القافلة البحرية اآلن تسع سفن، بعد تخري
السفينة االيرلندية على يد مجهولين، وكانت الحملة تعتقد أن يكـون جهـاز االسـتخبارات اإلسـرائيلي                 

وذكرت الحملة األوروبية أن هناك سفينة فرنسية مـن ضـمن            .يقف وراء التخريب  " الموساد"الخارجي  
 األسـطول فـإنهم     القافلة البحرية تتواجد في أحد الموانئ خارج اليونان، وبحسب ما ذكر القائمون على            

ينوون التحرك من خالل التواصل مع األحزاب والفعاليات اليونانية، بهدف الضغط على حكومتهم إلنهاء              
  .هذا المنع، إضافة إلى التحرك قضائيا، لوقف القرار

لـن يوقـف    "ان قرار منعها من الوصول لغـزة        " 2أسطول الحرية   "إلى ذلك، قالت الحملة المنظمة لـ       
  ".ركين معنا حتى يتم طي صفحة الحصار واالحتالل نهائياجهودنا والمشا

4/7/2011، القدس العربي، لندن  
  

  كحليف استراتيجي متوسطي ها عتمادال بالضغط على واشنطن "إسرائيل" قيام ترغب فيأثينا  .51
ـ                 الق تقول التسريبات بأن التقارير تحدثت كثيراً عن ملف أزمة قافلة الحرية الثانية التي تسعى إلى االنط

من السواحل اليونانية لكسر الحصار المفروض إسرائيلياً على قطاع غزة، ولكن ما لم تنتبه إليه األنظار                
 أنقرا  - تل أبيب    -واشنطن  : هو العملية المخابراتية الدبلوماسية التي تجري وقائعها على أطراف مربع         

  : أثينا، وفي هذا الخصوص تشير التسريبات إلى النقاط اآلتية-
 ترغب أثينا في تعزيز روابطها مع تل أبيب بما يتيح قيام إسرائيل بالضغط على واشـنطن لجهـة                   •   

  .القيام باعتماد اليونان كحليف استراتيجي متوسطي بدالً عن تركيا
ترغب أنقرا في الحفاظ على روابطها مع واشنطن، بما يجعل أمريكـا أكثـر تمـسكاً بروابطهـا                  •    

  .االستراتيجية مع تركيا
توجد خالفات داخل واشنطن بين طرف يقول بأن أنقرا في ظل حزب العدالة والتنميـة ال تـصلح                  •    

كحليف استراتيجي لواشنطن، وطرف يقول بضرورة أن تسعى واشنطن  لجهة القيام  بترويض حـزب                
  .العدالة والتنمية اإلسالمية بما يؤدي لدفع أنقرا من أجل االبتعاد عن دمشق وطهران

ذه المواقف على التحركات الجارية حالياً فيما يتعلق بملف سفن قافلة الحرية الثانية، وفي هـذا              انعكست ه 
  :الخصوص فقد تميز األداء السلوكي التركي ـ اليوناني الجاري حالياً بالجوانب اآلتية

ق مـن   سعي اليونان لجهة تشديد المنع بشكل قاطع لقيام أي واحدة من سفن قافلة الحرية بـاالنطال               •    
  .الموانئ اليونانية

سعي تركيا لجهة المنع بشكل قاطع لقيام أي واحدة من سفن قافلة الحرية باالنطالق مـن المـوانئ                  •    
  .التركية، إضافة إلى التراجع عن أي مشاركة تركية في القافلة

ابطها مع اليونان   هذا، وتقول التسريبات، بأن اإلدارة األمريكية، أصبحت أكثر اهتماماً لجهة االحتفاظ برو           
وتركيا، وتقول التسريبات بأن واشنطن قد وعدت أنقرا بالمزيد من الدعم األمريكي في ملـف عـضوية                 
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االتحاد األوروبي، وملف الدور التركي القائد في منطقة الشرق األوسط، إضافة إلى الضغط على حلفـاء                
مقابل أن تسعى أنقرا إلى التخلي عـن        أمريكا الخليجيين لجهة رفع معدالت التعامل التجاري مع تركيا،          

توتير عالقاتها مع إسرائيل، إضافة إلى القيام بدور رئيسي في حث الفلسطينيين علـى العـودة لطاولـة                  
  .المفاوضات، ودعم الجهود األمريكية لجهة المزيد من الضغط على دمشق وطهران

4/7/2011، الجمل بما حمل  موقع 
  

  ستئناف المفاوضاتال المطالب الدولية "إسرائيل" تسمع أنيجب  :الكونغرس اليهودي العالمي .52
كرر رجل األعمال األميركي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رون الودر انتقاداته الـشديدة             :  رام اهللا 

لنتنياهو، ومطالبته باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فورا ودون شروط مسبقة، علما أن الودر يعتبر              
في القناة الثانية   » واجه الصحافة «وقال الودر لبرنامج     .برعين لنتنياهو وحمالته االنتخابية   أهم وأكبر المت  

أعتقـد أن ثمـة     «وأضاف  ,  تعزل نفسها أكثر فأكثر    "إسرائيل"للتلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس االول إن       
فـي الخريـف    وحذر من أنـه      .»أهمية ألن تنفتح إسرائيل على المطالب الدولية باستئناف المفاوضات        

 دول بالدولة الفلسطينية فإنكم ستواجهون وضعا       110وإذا اعترفت   «سيجري التصويت في األمم المتحدة      
وأضاف أن المبادرة الفرنسية     .»في العالم وسيكون لهذا تأثير على إسرائيل      ) فلسطينية( سفارات   110في  

وأن نتحدث فقط ألنه في اللحظة      وأنا مؤمن بأنه يجب التحدث طوال الوقت ودون شروط مسبقة           «ممتازة  
  .»التي نبدأ فيها القول إننا نريد هذه الشروط وتلك فإنه لن يحدث شيء

4/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  "2الحرية " وي الهجرة اليهودي تقارن بين أسطول"نيويورك تايمز" .53
 عاشها الالجئـون   التيالة الهجرة   األمريكية اليوم، بين ح   " نيويورك تايمز "قارنت صحيفة   : القدس المحتلة 

 وبين أسطول الحرية    - 1947 عام   في الذين حاولوا كسر حصار بريطانيا للدخول إلى فلسطين          -اليهود
  . أوقفته السلطات اليونانيةي والذاإلسرائيلي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار 2

 وانهالت عليه   "إسرائيل" تجاه   عالميال الرأي بدعم   حظيوذكرت الصحيفة أن أسطول الالجئين اليهود قد        
 "إسـرائيل " وقت لم تعد فيه مطلوبة، وبدال من قيـام           فيالمساعدات األساسية منها األطعمة ومواد البناء       

، المـساعي  تعرقل   "إسرائيل"بتقديم المساعدة للكشف عن ما يحتاجه قطاع غزة، وكيفية بناء مستقبله فإن             
  .شيءاسية وال يحتاج إلى وتقول إن القطاع مزود بالمواد األس

 والدول الغربية تشعر بالقلق إزاء نشوب عنف على الـرغم مـن             "إسرائيل"كما أشارت الصحيفة إلى أن      
 أن الموقـف    - ختـام تقريرهـا      فـي  - األسطول بعدم استخدام العنف، وأكدت الصحيفة        منظميتعهد  

 مـن خـالل   الفلسطيني كبيرا للشعب  حقق اختالفاالماضي يتحدى الحقيقة، وأن أسطول العام      اإلسرائيلي
 نظرته للسياسية اإلسرائيلية، ومع ذلك فمازال قطاع غزة يعانى من الحـزن             الدوليإعادة تقييم المجتمع    
  .العميق والحرمان

4/7/2011وكالة سما،   
  

  مريكية كانت متجهة لغزة أاحتجاز قبطان سفينة تم " في ظروف مروعة" .54
 سفينة امريكية جرى اعتراضها بعد محاولتها االبحار الى غزة من           صرح محامي قبطان  :  ا ف ب   -اثينا  

  .االحد وانه لم يتلق مساعدة قنصلية" في ظروف مروعة"اليونان، ان موكله يحتجز 
رة دمغا" اوداسيتي اوف هوب  "وكانت السلطات اليونانية اوقفت القبطان جون كالزمر بعد محاولة سفينته           

  .ظر السلطات اليونانية انطالق السفن الى غزةالمياه اليونانية الجمعة رغم ح
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واتهم القبطان الذي يقود السفينة الرئيسية السطول النشطاء الموالين للفلسطينيين، بارتكاب جنايـة فـي               
 وهو احد النـشطاء     -وصرح المحامي ريتشارد ليفي من نيويورك        .انتظار مثوله امام المحكمة الثالثاء    

يحتجز في زنزانة مـن دون فـراش او   " بان موكله    -الميناء قرب اثينا    وقد زار كالزمر في السجن في       
  ".مرحاض ومن دون طعام او شراب

التي تتخذ من واشنطن مقرا لها      " السياسة الخارجية العادلة  "وقال احد النشطاء روبرت نايمان من منظمة        
  ". قبل الثالثاءعرضنا دفع كفالة، غير اننا لم نتلق ما يشير الى انه سيسمح له بترك السجن"

4/7/2011، القدس العربي، لندن  
  

  "2أسطول الحرية " بحماية المسافرين على ا رئيس وزراء بريطانيتطالب" غزة الحرة"حركة  .55
قدمت حركة غزة الحرة رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليـوم االثنـين فـي     : لندن

طنين البريطانيين وغيرهم من المدنيين المسافرين على متن        مكتب رئاسة الوزراء لحثه على حماية الموا      
) العقوبة الجماعيـة  ( وعلى عمل الحكومة البريطانية على كسر الحصار غير القانوني           2أسطول الحرية   
وقالت المجموعة في الرسالة اإننا نكتب لكم إلعالمكم بـأن عـدداً مـن المـواطنين                 .على قطاع غزة  

 مع أسطول دولي يهدف إلى تحدي الحصار اإلسرائيلي غير القانوني، حيث            البريطانيين سيبحرون قريباً  
 طن من   3000ينوون ركوب عدد من القوارب، تشمل سفينتي شحن وثماني سفن ركاب، حاملين حوالي              

إننا نحمل رسالة من المجتمع المـدني البريطـاني إلـى           . المساعدات ومئات المدنيين من عشرات الدول     
نحن نقوم بنشاط غير عنيف هدفه      . غزي، وال نخدم أجندة أية قيادة أو مجموعة سياسية        المجتمع المدني ال  

لم يعد من شك بأن الحصار الشديد لقطـاع         "واضافت الرسالة    .دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه اإلنسانية    
  ".غزة ليس قانونياً

لى الشعب المحتل في غزة،     ليس ثمة شك بأن سياسة الحصار اإلسرائيلي أنتجت آثاراً مدمرة ع          "وتابعت  
، ولـذا، ال  "سجن مفتوح"إننا نذكرك بأنك وصفت غزة بأنها . فقد تم توثيق تفاصيل هذا الدمار بشكل جيد     

لماذا ال يزال المجتمع الدولي، بما فيه المملكـة المتحـدة، يـضمن حـصانة              : يبقى إال سؤال واحد وهو    
ة ان جهد المجموعة اال ينصب علـى المـساعدات          وقالت الرسال  ".إسرائيل من مساءلة القانون الدولي؟    

  .سانية فحسب بل انهم يريدون الحرية للقطاع واهلهناإل
بصفتنا مواطنين بريطانيين، إننا نتوقع من دولتنا وقادتها أن تضمن لألسطول           "وطالبت الرسالة كاميرون    

صار غزة، بدءاً من إخطـار      يجب على بريطانيا المطلب اإلنساني القاضي بإنهاء ح       . ممراً آمناً إلى غزة   
إننا نطلب منك   . الحكومة اإلسرائيلية بأنه عليها أن ال تتعرض إلى األسطول القادم بأي شكل من األشكال             

إننا نتوقع من رئيس وزرائنا أن      . أيضاً أن تتدخل لدى الحكومة اليونانية للسماح لسفينتنا لإلبحار إلى غزة          
  ."يلتزم بالقانون الدولي ويحمي مواطنيه

4/7/2011، القدس العربي، لندن  
  

  حصار ال مشاركة في "2 الحرية أسطول"قرار اليونان بمنع : "اللجنة الدولية لكسر الحصار" .56
 ةتؤكد اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القرار اليوناني بمنع أسطول الحرية من المغادر              : لندن

مجتمع المدني في دول العالم عن االستمرار في بـذل          باتجاه غزة لن يثني النشطاء الدوليين ومؤسسات ال       
  .الجهود لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة من أكثر من أربعة أعوام

 فـي حـال     -وقال نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار محمد صوالحة ان قرار الحكومة اليونانية              
يونانية أن ال تحاول حـل مـشكلتها         يعتبر مشاركة في حصار غزة، وطالب الحكومة ال        -أصرت عليه   

االقتصادية عبر التبعية لدولة االحتالل اإلسرائيلي وتنفيذ إمالءات رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين              
نتنياهو، وأكد أن الوعود اإلسرائيلية بدعم االقتصاد اليوناني ما هي إال أوهام، وسيكتشف الشعب اليوناني               
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وأضاف صوالحة أن هذا الجهد الدولي الشعبي لن يكون خاسـرا            .قريبا أن حكومته تركض خلف سراب     
في هذه المعركة السياسية واإلعالمية فقضيته رابحة على كل األحوال ألنها قضية عـدل وحـق بينمـا                  
اإلسرائيليون هم الخاسرون في النهاية ألن شرعية دولة الظلم واالحتالل ستنزع مـن عقـول وقلـوب                 

  . بحق الشعب الفلسطيني"إسرائيل"التي ترتكبها شعوب العالم بسبب الحماقات 
4/7/2011، القدس العربي، لندن  

  
  السلطات البريطانية تمنع طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح من زيارته .57

، والـذي   48قال المحامي زاهي نجيدات، المتحدث الرسمي باسم الحركة اإلسالمية في فلـسطين              :لندن
إن السلطات البريطانية أصدرت بعد ظهـر       : "ع عن الشيخ رائد صالح    يتواجد في لندن ضمن طاقم الدفا     

يوم السبت قراًرا بمنع طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح من زيارته حتى يوم االثنـين مـن األسـبوع                    
رفضت السبت زيـارة المحـاميين زاهـي نجيـدات          "وأضاف أن السلطات البريطانية      )".11/7(المقبل  

، مشيًرا إلى أن    "صالح، حيث أبلغتهما بالقرار الجائر وغير المبرر والمفاجئ       وحسان طباجة للشيخ رائد     
الذي ال يستند الى وجـه قـانوني،        "طاقم الدفاع عن الشيخ صالح أصدر بيانا استهجن فيه هذا اإلجراء            

  ".واعتبروه من باب مالحقة الشيخ السياسية وإذعانا للضغوطات التي تتعرض لها السلطات البريطانية
3/7/2011لة قدس برس، وكا  

  
  حصار أسطول الحرية .58

  محمد عبيد
أسطول الحرية الهادف لكسر الحصار عن غزة مهدد باإلفشال، ال ألسباب لوجستية أو تنظيميـة، بـل                  

التي لم تتورع عن استخدام آلة الدعاية والضغط واالبتزاز خاصة في محاصرة اليونان             ” إسرائيل“بسبب  
صاد، لمنع إبحار األسطول، الذي تجري منذ مدة طويلـة عمليـات اإلعـداد     الغارقة بأزمة الديون واالقت   

لتجهيزه، وإنجاح وصوله إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، تضامناً مع ضحايا سادية وصلف              
  .االحتالل

الكيان لن يعدم الوسائل لضرب أي تحرك محلي أو إقليمي أو دولي لدعم الفلسطينيين، ومنـع وصـول                  
دة لهم، وهو ال ينكر استخدام كل ما لديه لتحقيق ذلك، بل يتجاوزه إلى التبجح بتأكيد ابتزازه لهذه                  المساع

الدعائية حيناً، أو الدعم االقتصادي والعسكري فـي حـين          '' ماكينته''الدولة أو تلك، وتلويحه لها بسالح       
  .آخر

الكيان في قطع طريق أسطول الحرية،      الصفراء حملت التأكيد القاطع لنجاح      ” اإلسرائيلية“وسائل الدعاية   
وأن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو اتفق مع نظيره اليوناني جورج باباندريو المـثخن بالـديون                
والمثقل بأزمة اقتصادية تضرب بالده منذ فترة طويلة على منع إبحار األسـطول، وذكـرت صـحيفة                 

بأن تصدر  ” إسرائيل“اباندريو األربعاء الماضي طلب     أن نتنياهو كرر خالل محادثة هاتفية مع ب       ” هآرتس“
  .أثينا أمراً يمنع إبحار األسطول وأن األخير وافق

واليونان منذ عام ونصف العام،     ” إسرائيل“وعللت صحافة الكيان هذا االتفاق بالتعاون األمني الناشط بين          
جريمتها الدولية بحق أسـطول     بعدما أدركت األولى أن عالقاتها التي ضربت في مقتل مع تركيا، عقب             

الحرية التي أسفرت عن استشهاد ناشطين أتراك، لن تعود إلى سالف عهدها على األغلب فتوجهت إلـى                 
جارتها المتوسطية اليونان الغارقة في أزمتها، لتقدم لها تعاوناً أمنياً ودعماً عسكرياً، قوامه ما تطوره من                

 مع حركة ناشطة في البلقان لكسب أتباع جدد، يدافعون عـن            وسائل لقتل وإرهاب الفلسطينيين، بالتوازي    
  .تهديداتها للعالم التي ترقى إلى جرائم دولة مارقة
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باعت للجيش اليوناني أسلحة حديثـة ومتطـورة، وإن         ” إسرائيل“إن  ” يديعوت أحرونوت “وقالت صحيفة   
ات آالف السياح إلـى اليونـان       طيرانها الحربي تدرب في األجواء اليونانية، إضافة إلى أنه تم توجيه مئ           

في حـال إبحـار األسـطول       “وجزرها بدال من المنتجعات التركية، وأن تهديداً مبطناً وجه لليونان بأنه            
  .”سيذكر في التاريخ على أنه أسطول يوناني

واضح ومعترف به من فم أهله، إال أن وزيـر خارجيـة الكيـان وكبيـر     ” اإلسرائيلي“ومع أن الحراك    
ليمينيين فيه أفيغدور ليبرمان نفى اتهامه بالتخريب واإلرهاب واالحـتالل بتخريـب سـفن              المتطرفين ا 
  .في لهجة ال يرى فيها إال نفياً بغرض تأكيد اإلعداد لجريمة دولية أخرى. األسطول

، وأنهـم يحـاولون كيـل       ”فـشلوا “ليبرمان تعدى أي عقل أو منطق بزعمه أن ناشطي أسطول الحرية            
بتعطيله، مع أن األخير ليس بحاجة إلى اتهام، إذ إنه متهم ضمناً بكـل الجـرائم التـي                  االتهامات للكيان   

  .ترتكب يومياً بحق الفلسطينيين، وكل من يحاول دعمهم أو تقديم العون إليهم
ويتمادى هذا اإلرهابي في كذبه معتبراً ناشطي أسطول الحرية مجموعة منبوذة فشلت في الحصول على               

 التغطية على فشل كيانه في مواجهة الحملة اإلعالمية الدولية التي رافقـت أسـطول               دعم العالم، محاوالً  
الحرية السابق، وما أسفر عن جريمة االحتالل الدولية من تعريـة إلرهـاب الدولـة، وتعـاطف مـع                   

  .الفلسطينيين المحاصرين
بحقه، وسيتحدث عن   ” إسرائيل“أسطول الحرية سينتصر حتى وإن لم يبحر، إذ إن التاريخ سيذكر جريمة             

  .عن ارتكابها'' إسرائيل''سلسلة من الجرائم التي لم تتورع 
  4/7/2011، الخليج، الشارقة

  
   في األمم المتحدة194الدولة .. فلسطين .59

  هاني البدري
لم أجد فيما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، بشأن المساعي التي يقوم بها الـرئيس محمـود                  

بوجه الضغوط التي تواجهـه     " فشة خلق "راف دولي بفلسطين كدولة مستقلة، أكثر من        عباس النتزاع اعت  
  .المصالحة" استحقاقات"بسبب 

يقَدم في أيلول   " دسم"ففي الوقت الذي تستجمع فيه قيادات السلطة عالقاتها واتصاالتها الدولية إلعداد ملف             
في الجمعيـة العامـة لألمـم       " المستقلة"لم   بين دول العا   194المقبل للحصول على المعقد رقم      ) سبتمبر(

المتحدة، يخرج فياض ليقلَل من شأن هذه المساعي، معتبراً أي اعتراف دولي ساحق بالدولة الفلـسطينية                
  .اإلنجاز إلى حدث رمزي/ من دون اعتراف إسرائيلي سيحيل هذا االعتراف

إال أن أكثر ما يحتاجـه      .  منطلقاته ولعل الكثير مما قاله فياض يقترب من منطق اللعبة، بغض النظر عن           
هذا المسعى الفلسطيني الحثيث، هو اعتراف الفلسطينيين أنفسهم بجدوى االعتراف بدولة مـستقلة اآلن،              
فيما إسرائيل تواصل إتقانها قواعد اللعبة، ومع كل األطراف؛ ضغوط إلفشال المصالحة بكل ما تيسر لها                

واختراقات سياسية وأمنية متزايدة، وعرض متواصـل مـن         من أدوات في الداخل الفلسطيني وخارجه،       
مسرحية دمًى جديدة شخوصها قيادات كبيرة في البيت األبيض والخارجية ومصفقي الكـونغرس، فيمـا               

  . تمعن هي بتحريك الخيوط على إيقاع رتيب عرفناه جيداً ولم نتعلم منه لحناً بعد
، بوقف اإلجازات والعطالت ورحالت     "حالة الطوارئ "أبرقت إسرائيل إلى سفرائها ودبلوماسييها بإعالن       

القادم، وُأرسلت خطة عمل تفصيلية في حقائبها الدبلوماسية تحـت عنـوان            ) سبتمبر(السفر خالل أيلول    
  ".توجهات للعمل: إحباط الخطوات الفلسطينية المتوقعة في األمم المتحدة في أيلول"

ها ذهبت إلى أبعد من ذلك، فقد ُأوكل للسفراء وضع برنامج           الغريب في لعبة اسرائيل التي ال ُأصدقها، أن       
أن تصوتَ الدولـة التـي تخـدمون فيهـا ضـد            "الماضي لتحقيق الهدف    ) يونيو(عمل بدأ في حزيران     

االعتراف، على أن يتضمن برنامجكم توجهات تصل إلى أعلى المستويات السياسية وتشغيل قـوى ذات               
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كما كلفت الخارجيـة    ".  حكومية، للتأثير على الرأي العام المحلي      صلة، جماعة يهودية أو تنظيمات غير     
  ".تحليل إمكانات العمل الخاصة بالفلسطينيين والبدائل إلحباط هذه الخطوة"للعمل على " رفيعاً"طاقماً 
أم ! هل تخشى إسرائيل بالفعل تحركاً بهذا االتجاه، أو لعلها بالفعل ال تُدرك نتائج هكذا مـسعى؟               : وأسأل
ا ستجد من الحراك الفلسطيني فرصةً لتعظيم مكاسبها، عندما تُقنع العالم قبل أشهر مـن اجتماعـات                 أنه

الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن الخطوة الفلسطينية تهدف إلى نزع شرعية إسـرائيل وعزلهـا دوليـاً،                 
ازن وفريقه حملـتهم    فتضيع بوصلة العقل عند قيادات العالم وأصحاب القرار فيه، ويقضي الرئيس أبو م            

القادم عزلةَ اسـرائيل التـي      ) سبتمبر(في الدفاع عن الحلم، وتصبح قضية العالم من اليوم وحتى أيلول            
  !يسعى العرب لفرضها؟

أثارني بيان للخارجية االسرائيلية يتعجب فيه من لجوء الفلسطينيين لألمم المتحدة ومجلس األمـن لنيـل                
وذكرني البيان بذلك المثل الشعبي الـذي       ".  على ذلك عبر المفاوضات    فيما هم قادرون  .. "اعتراف بدولة 

وكـل  .. صحيح ال تقسم، ومقسوم ال تاكل     : "ونحن نكرره في وصف حال حكوماتنا العربية معنا       " هرمنا"
  ".حتى تشبع

أليس من األحرى أن يعي الفلسطينيون أنفسهم خطورة هذه الخطوة والصعوبات التـي             : لكن أعود ألسأل  
ي عليها ذلك المسعى الذي يتطلب وحدة صف فلسطيني جوهرية وحقيقية؟ المطلوب أن ينظر إلى               ينضو

اتفاق المصالحة بأكبر قدر من العقالنية التي تُغَلب مصلحة شعب أعيته الوعود والمبادرات والمؤتمرات،              
  .يرهوأنهكته المؤامرات وملَّ مسرحيات الدمى الغبية التي تلعبها إسرائيل معه كما مع غ

               ليعترف الفلسطينيون في غزة ورام اهللا بأهمية هذا االستحقاق أوالً، وبضرورة حسم ُأمورهم تجاه توافق
ففلسطين وطناً أو دولة أو حتى قضية، هي أكبـر  . حقيقي وملموس يعود على أبناء الضفة والقطاع بخير 

النفوذ، والمصالحة الحقيقية على    وقياداتهما، وكل المصالح والموارد ومساحات      " حماس"و" فتح"حتماً من   
  .األرض التي تُنهي انقسام الجغرافيا والوالءات

وغير الفرقاء في السلطة والتنظيمات أن يعملوا على احترام العقـل الفلـسطيني، وأن              " الفرقاء"على كل   
 يطاولوا إرادته التي خرجت معبرةً برفض الوضع السياسي الراهن في الداخل، وأن يتحـضروا ألكثـر               

السيناريوهات المتوقعة ال محالة، وهو الفيتو األميركي لالعتراف بفلسطين الدولة، ما سيرتب شكالً آخر              
.. في عالقة واشنطن مع فلسطين القضية، خالل العهد اُألوبامي الثاني، والقادم ال محالة أيضاً بعد الفيتو               

  .على سبيل المكافأة
 4/7/2011، الغد، عمان

  
  فالس السياسيفالس مالي بعد االإ .60

  هيئة التحرير
تتجه السلطة الفلسطينية في رام اهللا بشكل متسارع نحو االفالس المادي، بعد ان اوشكت على االفـالس                 
السياسي، ويتضح ذلك بعد اعالن السيد سالم فياض رئيس مجلس وزرائها عن دفعها نـصف رواتـب                 

  . تحتاجها لتغطية التزاماتها الماليةللموظفين هذا الشهر، نظرا لنقص في المعونات االجنبية التي
هذا العجز يعود بالدرجة االولى الى تلكؤ الدول المانحة، والعربية منها بالذات، عـن تـسديد االمـوال                  

 مليون دوالر تعهـد     970 مليون دوالر هذا العام من اصل        331المستحقة عليها، فقد تلقت السلطة مبلغ       
  .بها المانحون الدوليون

، وبأمر من الواليات المتحدة االمريكية، وتحريض من حكومة بنيامين نتنياهو االسرائيلية،            الدول المانحة 
تريد ممارسة ضغوط على السلطة ورئيسها بالتراجع عن قرار الذهاب الى الجمعية العامة لالمم المتحدة               

عـام  ) يـو يون(للحصول على اعتراف دولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيـران               
1967.  
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الرئيس االمريكي باراك اوباما طلب من نظيره الفلسطيني محمود عباس التراجع عـن هـذه الخطـوة،                 
والعودة الى مائدة المفاوضات في ظل استئناف االستيطان االسرائيلي، ولكنه رفض هذا الطلـب حتـى                

  .متحدةاآلن، واصر على المضي قدما في خططه للذهاب الى الجمعية العامة لالمم ال
وما اغضب الرئيس االمريكي من السلطة ورئيسها ايضا، هو توقيع اتفاق المـصالحة الفلـسطينية مـع                 

، واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف الوان الطيـف            'حماس'حركة المقاومة االسالمية    
يدة تكـون حركتـا     السياسي الفلسطيني، واعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على اسس جد          

  .والجهاد االسالمي ممثلتين فيها، والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام' حماس'
الرئيس االمريكي اعتبر اتفاق المصالحة عقبة في طريق السالم، بينما بـادرت الـسلطات االسـرائيلية                

ردات الذاهبـة الـى االراضـي       بتجميد االموال المخصصة للسلطة والمقتطعة من الرسوم الجمركية للوا        
  .أو استمرار العالقات مع اسرائيل' حماس'المحتلة، وخير نتنياهو الرئيس عباس بين المصالحة مع 

السلطة الفلسطينية باتت فاقدة االرادة منذ ان تم استدراجها لالعتماد على المعونات الخارجية لدفع رواتب               
ارسون اي عمل حقيقي ويتقاضـون هـذه الرواتـب           الف موظف شهرياً، معظمهم ال يم      150الكثر من   

  .لشراء صمتهم وتأييدهم بالتالي لعملية سلمية فاشلة ومهينة
هذا الراتب الشهري، وكذلك سلطتهم، االمر الذي افسح        ' عبيد'الفلسطينيون في االراضي المحتلة اصبحوا      

  . خالل اذالل السلطةالمجال للدول المانحة الستخدام هذا الراتب الذالل الشعب الفلسطيني من
المطلوب من السلطة ان ترفض االبتزازين االمريكي واالسرائيلي، وتتمسك بمواقفها هـذه بالمـصالحة              
والذهاب الى االمم المتحدة للحصول على اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة، والرد على هذا االبتـزاز               

  .ن اي تأخيرباعالن انطالقة االنتفاضة المدنية الثالثة فوراً دو
 4/7/2011، القدس العربي، لندن

  
  يحاربون اإلعالم والدعم اإلنساني والدبلوماسية .61

  بالل الحسن
ينشغل بأحداث ليبيا، وبأحـداث سـوريا،       . ينشغل العالم العربي بالتطورات التي تجري في أكثر من بلد         

. الوصول إلـى أهـدافها     عن   - على الرغم من ذلك      -وبمظاهرات اليمن الفريدة من نوعها، والعاجزة       
المضادة التي تبرز داخل الحراك التونسي، أو داخل الحراك         » المظاهر«ينشغل أيضا بما يمكن أن نسميه       

المصري، حيث يتجدد في مصر مثال الصدام بين المتظاهرين وبين أمن وزارة الداخلية، وحيث يتجـدد                
  .في تونس مثال إبداء االستعداد لمواصلة التطبيع مع إسرائيل

 األوروبية الدؤوبة، في كل ما      -تغيب في ظل هذا االنشغال العربي الواسع، متابعة السياسات األميركية           
 أوروبية شديدة التمـاهي     -يتعلق بإسرائيل وبالقضية الفلسطينية، حيث يبرز موقف، أو مواقف، أميركية           

ة، أو تقـدير حـساسية ردود       مع إسرائيل، وشديدة العداء للعرب، ومن دون أي اهتمام بالمصلحة العربي          
وسنحاول أن نستعرض المظاهر األساسية لهذه السياسات المعاديـة،         . الفعل العربية إزاء تلك السياسات    

التي تحتاج إلى عناية عربية رسمية وشعبية، كما تحتاج إلى تحـرك عربـي يـشعر معـه الغربيـون                    
رائيل، هذا االنزعاج الذي قد يتحول      واألميركيون بمدى االنزعاج العربي من مواصلة سياسة إرضاء إس        

  .إلى سياسات عربية معادية
الشيخ رائـد صـالح     . نبدأ أوال بقضية الشيخ رائد صالح في لندن، وهي قضية قد تبدو صغيرة وفردية             

ـ        ، وال يمكن اتهامه بدعم أي عمل مسلح، رجـل          »اإلرهاب«رجل عمل سياسي سلمي، ال يمكن اتهامه ب
يحصر اهتمامه  .  الدخول في معمعة السياسة اليومية داخل الكيان الصهيوني        كلمة وفكر، حتى إنه يرفض    

وهو صاحب شعار   . في حقوق شعب فلسطين التي دمرها االحتالل، ويحصر اهتمامه في موضوع القدس           
، ويجمع حول هذا الشعار كل عام، الشباب والكشافة، ويحدثهم عن القدس وعما تعنيه              »القدس في خطر  «
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ولكن هذا النـشاط    .  ولكل مسلم ولكل مسيحي، حتى من دون أن يهاجم إسرائيل أحيانا           القدس لكل عربي  
، »العمـل اإلرهـابي   «بين الناس، وهذا النشاط المتركز حول القدس، يزعج إسرائيل أكثر مما يزعجها             

فتبادر إلى اعتقال الشيخ رائد صالح مرة ومرات، تحاكمه وتحكم عليه بالسجن أشهرا وأشهرا، تحـاول                
وهو أصبح مع الزمن زعيما مرموقا بـين الفلـسطينيين، داخـل            . ع مسيرته، ولكن الرجل ال يرتدع     رد

وها هو يمد نشاطه إلى بريطانيا، عبر زيارة طبيعية ونظامية وقانونيـة وشـرعية،              . فلسطين وخارجها 
ا يهاجم اليهود   ولكنه ما يلبث أن يعتقل، ويسجن، ويتهم بمعاداة السامية، ألن إسرائيل تقول إن من يهاجمه              

، وألن األمن البريطاني يقبل هذا المنطق ويعمل حسبه، ويبـادر إلـى منـع رجـل                 »ال ساميا «ويكون  
فلسطيني سالحه الكلمة، ومنطقه الدفاع عن حق شعبه، وبواسطة قرار دولة أوروبية، تتماهى سياسـتها               

  .مع ما تريده إسرائيل
سـفن  . ول الحرية، وهو أيـضا ظـاهرة سـلمية        ومن قضية الشيخ رائد صالح، ننتقل إلى قضية أسط        

وأشخاص يحملون مواد غذائية وطبية، وهدفهم الوصول إلى غزة، وفك الحصار عن شعب غزة، وهـو                
ولكن إسرائيل ال تريـد هـذا العمـل         .  أوروبي استمر حتى اآلن لسنوات     - أميركي   -حصار إسرائيلي   

عاج إسرائيل فقط، كما يقول وزيـر خارجيتهـا         اإلنساني، وتعتبره دعما لإلرهاب، وتعتبره محاولة إلز      
وانسجاما مع موقف إسرائيل هذا، تتقدم أميركا، وتتبرع بـاإلعالن عـن معارضـتها لفكـرة                . ليبرمان

فتعلن كـل   ) ألمانيا، وفرنسا، وسواهما  (وتتقدم الدول األوروبية    . األسطول، ولفكرة فك الحصار عن غزة     
أمـا اليونـان التـي      . وإال.. م يساهمون في هذا النشاط اإلنساني     دولة لمواطنيها أنها ال ترغب بأن تراه      

اختيرت نقطة تجمع وانطالق، فتعترف علنا أنها تخطط لوضع العراقيل الفنية أمـام انطـالق الـسفن،                 
ويصل األمر إلى حد اإليعاز للمهندسين بتخريب اآلالت، ويصل األمر إلى حد إرسال الغواصين لتخريب               

بدو الدول األوروبية كأنها تعمل كرجال أمن في خدمة سياسة إسرائيلية، دون أن             وت. زعنفات المحركات 
  .تكترث أي دولة لرد الفعل العربي على مواقفها هذه

ثم ننتقل إلى السياسة البحتة، إلى سياسة الرئيس محمود عباس، حليف أميركا والغرب، واللجنة الرباعية               
راره بالتوجه إلى األمـم المتحـدة لعـرض قـضية الدولـة             الدولية الراعية لمفاوضات التسوية، وإلى ق     

عمل سياسي، دبلوماسي، علني، في أروقة األمم المتحدة، ومع ذلك فإنه يلقى اعتراضا             . الفلسطينية عليها 
ومقاومة يمكن أن نصفها بأنها شرسة، تأتي من جانب أميركا ومن جانـب الـدول الغربيـة، إرضـاء                   

وتقول إنهـا لـن تـدفع       . مارس الفيتو إذا عرض األمر في مجلس األمن       أميركا تقول إنها ست   . إلسرائيل
التمويل السنوي لألمم المتحدة إذا بادرت الدول إلى تأييد المطلب الفلسطيني، هذا عدا عن التهديدات التي                

. تمارس خفية ضد هذه الدولة أو تلك، إلقناعها، أو إلجبارها، على أن تصوت ضد المطلب الفلـسطيني                
علن مجلس الشيوخ أنه سيوقف المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية إذا واصلت العمل باتجاه             وأخيرا ي 

  .األمم المتحدة
، فتعلن غـضبها    )روسيا وأميركا وأوروبا واألمم المتحدة    (وهنا تدخل اللجنة الدولية الرباعية على الخط        

غضبها قبل سنوات على العمل الفدائي      على هذا العمل العلني السياسي والدبلوماسي، بعد أن كانت تركز           
وتعمل اللجنة الرباعية   . الفلسطيني المسلح، وتطالب الفلسطينيين باللجوء إلى العمل الدبلوماسي والسياسي        

 اإلسـرائيلي،   -بخطة أخبث، تقول إنها ستبحث في مبادرة سياسية دولية للعودة إلى التفاوض الفلسطيني              
بنسيان األمم المتحدة ومناقشاتها وقراراتها، وتعلن أيضا أنها ستجتمع في          ال لشيء إال إلقناع الفلسطينيين      

لتبحث خطة عملها هذه، وقبل أربعة أيام من الموعد الرسمي لتقديم الطلب            ) 11/7/2011يوم  (واشنطن  
  .الفلسطيني

ك أما حين تدخل إسرائيل على الخط، فتحاول من جهتها أن تخيف دول العالم األخرى من مغبـة الحـرا                 
الفلسطيني ونتائجه، فتقول إن التحرك الفلسطيني سيكون سابقة تنسج على غرارها جهات أخرى، وهـي               
هنا تخاطب تركيا وتقول لها إن األكراد عندها قد يحاولون تقليد الفلسطينيين فيطالبون بـاعتراف األمـم                 
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وتخاطب . يء نفسه أيضا  وتخاطب الصين وتقول لها إن أهل التيبت قد يفعلون الش         . المتحدة بدولة كردية  
قد يتحركون ويطالبون بالشيء نفسه، ولـذلك فهـي   ) عربستان(حتى إيران وتقول لها إن عرب األهواز      

  .تحذر هذه الدول من دعم الموقف الفلسطيني، والعمل ضد مصالحها الخاصة
نية، وضـد   والنتيجة التي تتبلور على ضوء هذا كله، أن أميركا والغرب، يعملون ضد المصلحة الفلسطي             

إذا كان العمل إعالميا يتم اعتقال الشيخ رائد        . المصلحة العربية، مهما كان المطلب الفلسطيني أو العربي       
وإذا كان العمـل دبلوماسـيا      . وإذا كان إنسانيا يتم السعي لعرقلة مسعى تحريك أسطول الحرية         . صالح

  .جوء إليها لالحتماء بهاتتحرك الدول العظمى لتعطل معنى وجود األمم المتحدة، ومعنى الل
هل يمكن أن تتواصل هذه الصورة ويبقى كل شيء على حاله في السنوات المقبلة، أو حتى في األشـهر                   

  المقبلة؟
  هل يمكن أن يتواصل هذا التناغم الغربي مع إسرائيل ويستمر الموقف العربي على حاله؟

ي التعامل مع قضايا المنطقـة، مـن دون          الغربية ف  -وهل يمكن أن تتواصل هذه الدبلوماسية األميركية        
  ردات فعل غاضبة وعنيفة؟

واألسئلة كالم، ولكن األجوبة الخطرة تتجـاوز       . بعض األسئلة تحمل في داخلها احتماالت أجوبة خطرة       
  .أو هكذا تعلمنا السياسة.. الكالم

  4/7/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  تسفي بارئيل

أعلن ان الواليـات المتحـدة مـستعدة        » موظفا اميركيا رفيع المستوى   «سرائيل لو أن    كيف كانت ترد ا   
 ال  – وما زالت مـصطلح رئـيس        –فالواليات المتحدة ما زالت     . لمحادثة قيادة حماس؟ يمكن االطمئنان    

لم تعد  . تحادث حماس لكنها أزالت في االسبوع الماضي الحظر على محادثة االخوان المسلمين في مصر             
. يستطيع ممثلون رسميون اميركيون لقاء كل عضو في الحركة        . د حاجة الى لقاءات في زقاق مظلم      توج

فالجيش المصري والحكومة المصرية المؤقتة مثل أكثر المرشحين للرئاسـة          . لم تتعجل واشنطن المتأخر   
ن قـادة   في مصر أيضا، يرون االخوان جزءا ال ينفصل عن المجتمع والسياسية بل ان تصريحا واحدا م               

  .االخوان هو عبد المنعم ابو الفتوح بانه سينافس في انتخابات الرئاسة لم يعد يرى خطوة شاذة
لن تكون انتخابات حرة نزيهة في مصر اال اذا وافقنا على الحديث مع كل االشخاص الذين هم جـزء                   «

وفي حين تبتـسم    . يل، بين ند ووكر الذي كان سفير الواليات المتحدة في مصر واسرائ           »من الديمقراطية 
اسرائيل من تحت شاربها إزاء الصور لواحدة من سفن القافلة البحرية قد أصابها عطل وتهدد بـالحرب                 

 قررت واشنطن خاصة فجـأة ادارة       –على غزة   » سيادتها«بضع مئات من مواطني العالم يريدون خرق        
  .سياسة واقعية

 مع طالبان في افغانستان، وأجرت حوارا سياسـيا         فادارة أميركية تجري حوارا   . يجب اال يفاجئنا القرار   
مع حركات ارهابية في العراق، وتتعاون مع حكومة لبنانية ممثلو حزب اهللا اعضاء فيها ال تحتاج الـى                  

  .ذرائع للقاء أعضاء حركة اسالمية تشارك في السياسة المصرية حتى لو كانت عقيدتها متطرفة
الن االخوان المسلمين هـم     . أن يروا هذه الموجة االولى    » اميالتسون«يستطيع الباحثون المذعورون عن     

. أيضا الحركة األم لحماس والسؤال التالي الذي سيعرض على االميركيين هو لماذا ال يحادثون حمـاس               
فهي أيضا جزء ال ينفصل عن المجتمع والسياسة الفلسطينيين وفازت في االنتخابات بأكثرية كبيرة، وهي               

  . مع فتح ستنافس في االنتخابات القادمة للمجلس التشريعي الفلسطينياالن بعد المصالحة
الذريعة الرسمية هي أن حماس لم تتحلل من االرهاب باعتباره وسيلة الحراز اهدافها السياسية، وهي ال                

هذا تعليل قاهر في ظـاهر  .  ال باعتبارها دولة يهودية وال باعتبارها دولة أصال –تعترف بدولة اسرائيل    
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هم ال يؤيدون االرهـاب     . لكن االخوان المسلمين ايضا ال يعترفون حقا بان اسرائيل دولة يهودية          . مراال
واذا كان االرهـاب هـو   . لكنهم ال يرون النضال الفلسطيني المسلح ارهابا بل حرب تحرر من االحتالل   

 المعـرف بانـه     الكابح فكيف تستطيع واشنطن ان تفسر التعاون مع حكومة لبنان وحزب اهللا فيها وهـو              
  منظمة ارهاب في الواليات المتحدة ايضا ليس شريكا فقط بل مالكا؟

لكن التناقضات في السياسة االميركية غير مهمة بل المهم هو شكل رسم واشنطن للخارطة الجديدة مـن                 
واضح من هذا أن نقول انها ال ترسم الخارطة بل ان التطورات في الدول العربيـة                . االعداء واالصدقاء 

ان ما يحدث في ميدان التحرير وفي مدن درعـا          . هي التي ترغمها على الفحص عن سياستها من جديد        
وحمص وادلب في سوريا، وفي صنعاء أو البحرين ليس ثمرة سياسة أميركية مخطط لها سلفا بل هـي                  

 عـن   المواقع التي تصاغ فيها السياسة االميركية الجديدة والتي ستضطر في القريب ايضا الى الفحـص              
تُعرف واشنطن االعداء والـزمالء ال لنفـسها فقـط الن           .  الفلسطيني –موقفها من الصراع االسرائيلي     

  .السرائيل» التهديد«وهنا يكمن االن . تعريفاتها تصبح خارطة طريق لسائر دول العالم
األمـم  النه تبين فجأة لالدارة االميركية انه حتى محمود عباس ال يستجيب للضغوط كي ال يتجـه الـى                   

المتحدة، وان المصالحة الفلسطينية الداخلية وقعت برغم المعارضة االميركية وان حماس ستكون حجـرا              
وماذا ستفعل واشنطن عندما تجرى االنتخابات في فلسطين؟ أتقاطع المجلس          . أساسيا في المسيرة السياسية   

جزء من  « كان من حماس؟ انهم      التشريعي؟ أم تقاطع الحكومة الجديدة؟ أتقاطع الرئيس الذي سينتخب اذا         
وتحادث حماس قبل االنتخابات كـي تـستطيع        » النكبة السياسية «أربما تحاول ان تستبق     . »الديمقراطية

  محادثتها بعدها أيضا؟
قد يتبين قريبا أن القافلة البحرية الى غزة نزهة سنوية قياسا للقافلة السياسية التي بدأتها الواليات المتحدة                 

  ماذا نعطل االن مهرجان القافلة البحرية؟لكن ل. في مصر
  هآرتس

 4/7/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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