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 47  :كاريكاتير
***  

  
   تقبل بإضافة ملحق لورقة المصالحة يتضمن مالحظات حماسالقاهرة": الشرق األوسط" .1

 أن تقاربا كبيرا طرأ على الجهود المبذولة لحل الخالف "الشرق األوسط"علمت : صالح النعامي - غزة
ر وحركة فتح من جهة وحركة حماس من جهة ثانية، بشأن التوقيع على الورقة القائم بين كل من مص

 إن القاهرة باتت تقبل من ناحية مبدئية االقتراح "الشرق األوسط"وقالت مصادر مطلعة لـ. المصرية
الذي قدمته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة، وينص على أن تقوم حركة حماس بالتوقيع 

  .المصرية كما هي، على أن يتم إرفاق كل مالحظاتها على الورقة في وثيقة مستقلةعلى الورقة 
وعزت المصادر المرونة التي طرأت على موقفي رام اهللا والقاهرة إلى المخاوف من أن يتم كسر 
الحصار المفروض على قطاع غزة في ظل بقاء االنقسام الداخلي، األمر الذي يجعل حركة حماس أقل 

الحة، سيما في ظل رفض إسرائيل الوفاء بمتطلبات التسوية السياسية للصراع، وإصرارها تشجعا للمص
على إحداث طفرة هائلة في المشروع االستيطاني بمجرد أن تمضي فترة التسعة أشهر التي حددت كمهلة 
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قة لتجميد االستيطان في الضفة الغربية بشكل مؤقت؛ عالوة على رفض حماس المطلق للتوقيع على الور
  .المصرية كما هي

وأشارت المصادر إلى أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
على التصورات التي سمعها من رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية لحل االنقسام ) أبو مازن(

  .الداخلي
  17/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
 ل جدوى نشر قوة عسكرية في فلسطيندراسة للناتو حو .2

فلورانس غوب تحت عنوان .قام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بنشر الدراسة التي قدمها د
 روما، بتاريخ - لصالح كلية الناتو الدفاعية"قوة حفظ سالم في األراضي المقدسة؟ دراسة جدوى: الناتو"

وهي تتناول كافة االحتماالت المتعلقة ، لومات الصحفيةمركز دراسات وتحليل المع وترجمة ،2010آذار 
 الخلفية األول الفلسطينية، ويتناول الجزء األراضي والسالم في األمن بعثة من قوات الناتو لحفظ بإرسال

 قوات إرسالالسياسية التي تقف خلف هذا السيناريو وتناقش كافة السيناريوهات المسكوت عنها في حال 
 للجوانب إغفالحقيقة التوزيع الديمغرافي السكاني في فلسطين وكيفية التعامل معه دون الناتو متناوال ل

 صعوبة تحقيق أثبتتالسياسية التي وضعها المؤلف بعين االعتبار، مشيرا إلى السوابق التاريخية التي 
نب  بمجرد توقيع اتفاق سالم بين العرب والصهاينة، في حين يركز الجزء الثاني على الجااألمن

 أن نجاح العملية حيث يخلص إلى وإمكانيةالعملياتي والتطبيقي وحجم القوات التي يجب استخدامها 
 .العملية ستنتهي إلى الفشل بسبب الطبيعة الجغرافية والديمغرافية للمنطقة فضال عن العوائق السياسية

  17/6/2010السبيل، األردن، 
  

   بشأن اي من القضايا وبين باراك اوباماي بينخالف هناك ليس: عباس .3
وصف الرئيس محمود عباس الزيارة الخارجية التي اختتمها أول من أمس،  :عبد الرؤوف أرناؤوط 

بأنها كانت اكثر من ناجحة معتبراً ان اهم ما في الجولة انه ليس هناك خالف بينه وبين الرئيس 
  .االميركي باراك اوباما بشأن اي من القضايا

اهم ما في الجولة انه ليس هناك اي خالف بيني وبين الرئيس : "ي طريق عودتهوهو ف" األيام"وقال لـ
االميركي باراك اوباما حول اي شيء، وهو يدعمنا، فمثالً ألول مرة منذ سنوات يقدم دعم بناء على 
طلبي الى غزة وهذا شيء جيد جدا، كما انه يؤيد خطواتنا فيما يتعلق بفك الحصار وفيما يتعلق بمطلب 

ل لجنة التحقيق الدولية، وايضا فإن اللقاءات مع المسؤولين اآلخرين في الكونغرس االميركي كانت تشكي
  ".ايجابية
وما قلته وطرحته كان مقنعاً ايضا لقادة الجمعيات اليهودية في الواليات المتحدة، فمثالً جلست : "واضاف

تي اتحدث بها في الشارع، وقد  شخصية يهودية أميركية وتحدثت معهم بلغة هي نفس اللغة ال52مع 
وجدتهم متقبلين لما اقول وهذا شيء جيد، كما انني تحدثت نفس الشيء في معهد بروكينغز وبالتالي كل 
اللقاءات التي عقدتها كانت مريحة جدا، واالمر ذاته في اسبانيا وفرنسا ومن قبل في تركيا وليس 

بنا هو ان نحاول رفع نسبة التأييد لنا ولذلك وواج% 100بالضرورة ان تكون هذه الدول معنا بنسبة 
  ".اعتقد ان الجولة بشكل عام كانت اكثر من ناجحة

بدأ الناس "وفيما يتعلق باجتماعه مع الجالية اليهودية في الواليات المتحدة االميركية قال الرئيس عباس، 
  يلمسون نتيجة لقائي مع الجالية اليهودية

  17/6/2010، األيام، رام اهللا
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   إلجراء أي انتخابات تشريعية أو رئاسية دون توافق وطنيرفضها تؤكد  غزةحكومة . 4
أعلنت الحكومة المقالة في غزة رفضها إلجراء أي انتخابات محلية أو تشريعية أو              : أشرف الهور  -غزة  

رئاسية دون توافق وطني، ونفت أن تكون قد طلبت من الجامعة العربية التـدخل لتأجيـل االنتخابـات                  
  .حلية في الضفة الغربيةالم

وجددت الحكومة المقالة في بيان لها أعقب اجتماعها األسبوعي برئاسة إسماعيل هنية موقفها الـرافض               
لعقد أي انتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية دون توافق وطني، وأكدت نفيها الن تكون قد طلبت مـن                   

ا الرئيس عباس والتي كان مقررا عقدها في الـضفة          الجامعة العربية تأجيل االنتخابات المحلية التي اجله      
  .'كذب وتزوير للحقائق، من قادة االنقالب في رام اهللا'وقالت ان ما جرى نشره .في الشهر القادم

 17/6/10، القدس العربي، لندن
  

   والممر اآلمنغزة معابر جميع فتح يجب: فياض .5
الل حفل افتتاح معسكر األمن الوطني جدد الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء خ: أريحا، طولكرم

انهاء االنقسام واعادة الوحدة للوطن "دعوته لالسراع في . في محافظة أريحا" الكتيبة الخاصة الثانية"
ومؤسساته كشرط أساسي الستنهاض طاقات شعبنا في سعيه إلنهاء االحتالل وبناء دولة فلسطين 

، وفتح 2005 بالتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام وشدد فياض على ضرورة الزام اسرائيل". المستقلة
  .كافة المعابر بما فيها الممر اآلمن

فال للحصار وال .  بين الحصار أو االنفصالاإلسرائيليةلن نكون أسرى الخيارات : وقال رئيس الوزراء
... نفصالفكلنا موحدون في مواجهة الحصار، وعلينا أن نكون موحدين أكثر ضد مخاطر اال. لالنفصال

فوحدة الوطن هي الطريق للحرية واالستقالل، وهي الطريق لبناء دولة فلسطين، في قطاع غزة وفي 
الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله القدس الشرقية العاصمة األبدية لدولتنا، وهي الطريق لحماية 

  .حقوق شعبنا كافة
  ريس سيادة القانون والنظام العام، وأكد فياض إصرار السلطة الوطنية على مواصلة أولوية تك

الدور المميز للمؤسسة األمنية وانجازاتها في توفير األمن واألمان للمواطنين، وإلى ما "وأشار فياض إلى 
  .تم تحقيقه من إعادة سلطة وهيبة القانون

  17/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  " األصول القانونية والدستورية الفلسطينيةينتهك فياض: بحر .6
على مشروع قانون ضمان الحقوق في المـال        " حكومة رام اهللا  "دانت رئاسة المجلس التشريعي مصادقة      

  . المنقول، ورفعه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمصادقة عليه
أحمد بحر على عدم جواز مصادقة الحكومـة علـى أي           . وأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د      

يشكل اغتصاباً لصالحيات المجلس التشريعي وسلباً تاماً لهـا دون          " دداً على أن ذلك     مشروع قانون، مش  
  ". أي مسوغات قانونية أو دستورية

التـي تنتهـك بـشكل    " وحذر أبناء الشعب الفلسطيني وكافة مؤسساته من التعاطي مع مثل هذه القوانين             
  ". صارخ األصول القانونية والدستورية الفلسطينية

كونها لـم تحـظ     " تأكيده على انتفاء شرعية حكومة رام اهللا التي يترأسها النائب سالم فياض             وجدد بحر   
، مشيرا إلى أنها ال تعدو كونها هيئة فصائلية وال عالقـة لهـا              "مطلقا بثقة ومصادقة المجلس التشريعي    

  . بالعمل الرسمي في إطار النظام السياسي الفلسطيني
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هللا في انتهاك القانون األساسي الفلسطيني، مؤكـداً أن ذلـك يـشكل             كما حذر من استمرار حكومة رام ا      
تدميراً للنظام القانوني الفلسطيني، وإضراراً باالقتصاد الوطني الفلسطيني، فضالً عـن كونـه يكـرس               

  . االنقسام السياسي بين شقي الوطن
القـيم الوطنيـة   إن تمادي النائب فياض في خرق وتجاوز القانون األساسـي، وانتهـاك           " وأضاف بحر   

واألخالقية في مضمار التعاون مع االحتالل، من شأنه أن يعرضه لمحاكمة مـستحقة خـالل المرحلـة                 
، مؤكداً أن الجرائم السياسية والوطنية التي ترتكب بحق الشعب وقضيته ال تسقط بالتقادم بأي حال                "المقبلة

  .من األحوال
  16/6/2010، فلسطين أون الينموقع 

  
  تنددان بالمخطط االستيطاني الجديد في القدس" غزة في كومةالح"السلطة و .7

 وحدة 1600نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس، بمصادقة بلدية االحتالل في القدس على بناء : )أ.ب .د (
  .استيطانية جديدة شمال المدينة 

 الفلسطينية وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في تصريحات بثتها وكالة األنباء
  " .أمر مرفوض ومدان"في القدس " اإلسرائيلي"إن استمرار البناء االستيطاني ) وفا(الرسمية 

بهذه الخطوة تستخف بالجهود التي تبذلها اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي " إسرائيل"وأضاف حماد أن 
  .اوضات المباشرة لتحقيق التسوية إلنجاح المباحثات التقريبية غير المباشرة واالنتقال منها إلى المف

في األثناء، طالب صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير اإلدارة األمريكية 
  .بوقف كافة النشاطات االستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس " إسرائيل"بإلزام 

بهدف السيطرة على أراضي " إسرائيل"مريكية بالتنسيق مع من جهتها، اتهمت الحكومة المقالة اإلدارة األ
ونددت وزارة األشغال العامة واإلسكان في . مدينة القدس وتغيير الوضع العمراني والسكاني فيها 

الحكومة المقالة، في بيان صحافي بالمصادقة على إقامة الوحدات االستيطانية الجديدة في مستعمرة 
   .شرقي القدس " رمات شلومو"

  17/6/2010،الخليج، الشارقة
  

   حصار قطاع غزة مجرد أالعيب للعالقات العامةتخفيف عن الحديث: عريقات .8
التقى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات مع القنصل : أريحا

تين السياسية األميركي العام دانيال روبنستين، حيث بحث معه آخر المستجدات الحاصلة على الساح
  .والميدانية

وشدد عريقات على أن كافة الجهود في المحادثات غير المباشرة تركز على قضايا الوضع النهائي دون 
   .استثناء

وأشار عريقات أن المحادثات التقريبية يجب أن تحسم مسألة الحدود، وبدون ذلك، أو اعادة المحادثات 
  .، فانه ال يمكن الحديث عن االنتقال لمحادثات مباشرة2008الى النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 

وعلى صعيد قطاع غزة، شدد عريقات بما طلبه الرئيس عباس من االدارة األميركية ومن دول االتحاد 
األوروبي بوجوب رفع الحصار بكافة أشكاله وبما يشمل كافة المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة وتلبية 

 في قطاع غزة وحرية األفراد بالتنقل، مؤكدا بأن الحديث عن تخفيف الحصار كافة حاجات أبناء شعبنا
  .سيعني فقط أالعيب للعالقات العامة، فالمطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل

  17/6/2010،  الحياة الجديدة، رام اهللا
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   التهودية"إسرائيل" الفلسطينية للتصدي لسياسات المصالحة إلتمام يدعوالخضري  .9
عا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، النائب المستقل جمال الخضري، إلى العمل د: غزة

من أجل إنجاز المصالحة الوطنية يجب أن يتصدر سلم األولويات لدى جميع القوى والفصائل 
  .والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية

القوى والفصائل والشخصيات ) 16/6(األربعاء " قدس برس"وطالب الخضري في بيان صحفي تلقته 
والمؤسسات الفلسطينية بالعمل على انجاز المصالحة الفلسطينية من أجل تقوية الموقف الوطني في 

  ..". مواجهة سياسات االحتالل الهادفة لتهويد القدس 
إن المصالحة هي اليوم أولوية وطنية، وضرورة من أجل إعادة التماسك واللحمة وتقوية النسيج "وقال 

  ". وطني واالجتماعيال
االحتالل يصعد كل يوم من عدوانه على شعبنا وأرضنا، ويستخف بكل األعراف والمواثيق "وأضاف 

الدولية، وال يمتلك أي مشروع للسالم، ويواجه بغطرسة وصلف كل المحاوالت من قبل أحرار العالم 
، وقد جسد هذه الغطرسة في والهادفة للتخفيف من معاناة شعبنا، وفك الحصار ونيل حقوقه المشروعة

  ". مجزرته الدموية ضد أسطول الحرية
  16/6/2010 ،قدس برس

  
  شيء لمواجهة تهويد القدس لم يصل منه"سرت" تقرر في قمة الذيالدعم المالي : الرويضي .10

ـ    : وليد عوض  -رام اهللا    االربعاء بأن الـدعم المـالي      ' القدس العربي 'اكدت مصادر فلسطينية مسؤولة ل
الماضي لـدعم   ) مارس(الذي تقرر في القمة العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية في اذار              العربي  

  .مدينة القدس لم يصل منه اي شيء للجانب الفلسطيني لغاية اآلن
وكانت القمة العربية االخيرة التي انعقدت في مدينة سرت الليبية نهاية اذار الماضي قررت دعم القـدس                 

واكـد   . لمواجهة المخططات االسرائيلية لتهويد المدينة ودعم صمود االهالي فيها          مليون دوالر  500بـ  
ـ          الثالثاء بأن تلك   ' القدس العربي 'المحامي احمد الرويضي مسؤول وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية ل

ل بالـدول   االموال لم يصل منها اي شيء لغاية اآلن، مطالبا االمانة العامة لجامعة الدول العربية االتصا              
العربية لدفع حصتها من تلك االموال المقررة لدعم المدينة المقدسة التي تتعرض لهجمة اسرائيلية شرسة               

  .لتغيير طابعها العربي واالسالمي
 مليون دوالر شهريا لتعزيز صـمود االهـالي مـن         50واوضح الرويضي بأن مدينة القدس بحاجة الى        

  .تعليمي وغيرهما من القطاعاتناحية قطاع االسكان والقطاع الصحي وال
 مليون دوالر التي تقرر تقديمها لدعم مدينة القدس في القمة العربيـة             500واشار الرويضي الى ان الـ      

  .'ومع هذا لم تصل تلك االموال وما زالت حبرا على ورق'ال تكفي اال لستة اشهر من احتياجات المدينة 
الشؤون الخارجية الفلـسطينية الـدكتور ريـاض        وكشف الرويضي عن وجود اتصاالت يجريها وزير        

  .المالكي مع جامعة الدول العربية واطراف عربية اخرى لتنفيذ قرار القمة العربية
  17/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   قانون عدم تملك الفلسطينيين عنصريأن قال لي الحريريسعد  : عبداهللاعبداهللا  .11

الملف الفلسطيني في لبنان بابعادة االجتماعية " الدستور"ة   جريد فتحت: عبدالرحمن السماك-بيروت 
والسياسية واالمنية مع السفير الفلسطيني عبداهللا عبداهللا الن اوجاع الفلسطينيين المزمنه لم تعد تنفع معها 

  . المسكنات والمهرجانات الخطابية
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 10نيين في لبنان يشكلون  فان الفلسطي2005العام " االونروا"فوفق احصاءات وكالة غوث الالجئيين 
 بالمئة منهم في قطاع البناء والخدمات والزراعة وتبلغ نسبة البطالة 20بالمئة من اجمالي السكان يعمل 

  . بالمئة65
 مخيما معترف به الن هناك مخيمات دمرت ويوجد 12لدينا في لبنان : يقول السفير عبداهللا عبداهللا

 مسجلة في االونروا وبالنسبة لالرقام فان نسبة العاملين هم تجمعات سكنية غير معترف بها النها غير
 بالمئة نسبة البطالة والسبب الرئيس هو عدم اعطائهم حق العمل 65 ، بالمئة من مختلف القطاعات20

بموجب القوانيين والبطالة ناتجة عن القيود الموضوعة عليهم ونقصد بالقيود القانونية والبطالة لها 
لكفاءة للعمل او قيود تمنع من ان يكون الفلسطيني جزءا من سوق العمل لوجود مصدرين اما عدم ا

قوانيين تعيق مشاركة الفلسطينيين في سوق العمل على االرض اللبنانية على الرغم من تعديل هذه 
 خصوصا الوظائف الخدماتية غير األساسية أي العمل في المطاعم والمقاهي 2005القوانيين في العام 

تعمل محاميا او مهندسا او طبيبا ممنوع وهذه الوظائف الخدماتية فتحت بشكل متواضع المجال لكن ان 
 بالمئة من العاملين التي ذكرت هم عمال 20 ،للعمل والفلسطيني ال يعتبر جزءا من سوق العمل في لبنان

لصحي في مؤسسات فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير على االرض اللبنانية وهي طبية والضمان ا
وتربوية رياض االطفال وهي خارج رعاية وكالة االونروا ونحن من خاللها نخفف قدر االمكان عن 
المعاناة ونخلق اجواء ايجابية للجيل الجديد من االطفال حتى ال يصبح مكبوتا نفتح امامهم نشاطات فلدينا 

 حضانات من خاللها 3 روضه و19على الساحة اللبنانية العديد من رياض االطفال ودور الحضانة 
  .نوظف عدد من المدرسين

وحول الخطة االمنية والسياسية التي وضعتها منظمة التحرير لتغيير مفهوم ان المخيمات في لبنان 
اصبحت جزرا امنية معزولة وخارجة عن القانون بسبب وجود اشخاص مطلوبين للقضاء فيما يرى 

نحن " سيكون شرارة التفجير قال عبداهللا عبداهللا البعض االخر ان السالح الفلسطيني خارج المخيمات
هذا .. نرفض هذا الفهم القاطع او الصورة الخاطئة التي ترسم للمخيمات الفلسطينية بانها اشكالية امنية

التجربة التي وقعت في مخيم نهر البارد كانت تجربة مستهدف فيها الفلسطيني وبنفس الدرجة .. مرفوض
اللبناني والمسؤولية تقع على من سهل لهذه العناصر الغريبة الدخول الى مخيم التي استهدف فيها الجيش 

النهر البارد وفي معظم االحوال يعني ان نسبة الفلسطينين راحو ضحية نظرا لعدد الشهداء وايضا من 
  الف نسمة ما37افراد الجيش اللبناني الن المعاناة كانت مشتركة واليوم سكان مخيم النهر البارد الـ

 سنوات وربما ليس هناك افق سريع لحل االشكال الذى نتج عن 3زالوا مشردين حتى االن بعد مضي 
تدمير المخيم تدميرا كامال قسما كبيرا منه دمر بعد انتهاء المعارك فهذه مأساة ونطلب بسرعة الخروج 

 الساحة اللبنانية منها ال نريد ان تتحرك مشاعر سلبية تكون ارض خصبه للتطرف لذلك نعتبر االمن على
نحن نعتبر امن المخيم ال يقل اهمية عن امن لبنان ونعتبر ان القانون اللبناني يسرى .. مسؤولية مشتركة

نحن اول من يلتزم بالقانون اللبناني ويوجد بعض فئات او اجندة ليست لبنانية وليست .. على الجميع
  .رك مع هذه الظواهرفلسطينية الحداث مشاكل امنية لذلك يمكن التعاون المشت

نحن نقوم بجهد تلقائي من خاللنا نحن معنيين ان ال تتكرر تجربة نهر البارد والثمن "واكد السفير عبداهللا 
كان باهظا جدا علينا ان نبذل كل الجهود لمنع تكرار تلك الظاهرة لكن نريد المساعدة الن هناك اطراف 

 نؤكد للجميع اننا حريصون واثبتنا في كل مرة اننا او جهات تحاول ان تزج المشاكل في مخيماتنا نحن
في تنسيق وتعاون نحن نريد المصلحة العامة وليس لمصلحة طرف على حساب اخر ونعتبرها قضية 

  .مشتركة
وحول سؤال بشأن القانون اللبناني الذي يمنع تملك الفلسطينين بحجة منع توطينهم وهل ان هذا القانون 

ة للهجرة من لبنان والتوجه لالستثمار في بلدان اخرى ، قال السفير الفلسطيني يشجع الرساميل الفلسطيني
انا طرحت هذا الموضوع مع الرئيس سعد الحريري وانا اعتقد انه كان شهما وكان واضحا تماما قال "
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لي ان هذا القانون عنصري ولذلك انا تمنيت عليه من منطلق هذا المفهوم ان يجد العالج الشافي له اما 
اطمئن الجميع انه حتى الفلسطيني الذى يحتل ليس فقط .. بخصوص التخوف من ان التملك يعني التوطين

بيتا انما موقعا سياسيا رفيعا في بلد اجنبي ذلك الموقع لم يمنعه من تمسكه في حق العودة وانتمائه لبلده 
ني في حق العودة بدليل ان وبالتالي التملك في لبنان ال يمكن ان يكون عقبة في وجه التمسك الفلسطي

 مصرين على رفض التوطين في بلد غير بلدهم فلسطين نحن نتمنى على الحكومة 1948فلسطيني 
اللبنانية ان تعالج هذا االمر واذا كان الهاجس هو التخلي عن حق العودة نحن نؤكد لهم ان هناك اكثر من 

  ".اكثر من عقار في هذا البلدوسيلة ليبقى الفلسطيني متمسكا بحق العودة حتى ولو تملك 
وشدد السفير عبداهللا ان هناك تجمعات فلسطينية معترف بها في لبنان وهي ليست رسمية لدى وكالة 
االونورا التي ال تقوم بتقديم الخدمات لها النها غير واقعه ضمن مساحة المخيمات المعترف بها منذ العام 

 لذلك زيادة تعداد 1948 مرات منذ العام 7 تضاعفت  وبالرغم من االحصاءات للفلسطينيين التي1948
السكان اوجد هذه التجمعات التي ال تحصل على الخدمات من وكالة االنروا ال ماء وال خدمات 

وقال السفير الفلسطيني ان هؤالء هم جزء من النسيج الفلسطيني تقدم منظمة التحرير الرعاية . اجتماعية
لتي تقدمها بعض الدول الصديقة والحد االمكن من الخدمات ، مؤكدا انه ال التربوية مثال المنح الجامعية ا

يوجد لدينا خطط انمائية للمخيمات الن المخيمات مسؤولية االمم المتحدة ووكالة االونروا التي تعتبر 
تقوم لذلك نتوجه الى االمم المتحدة لتوفير االموال الكافية لوكالة االونروا حتى .. الذراع التنفيذي لها

 في لبنان مؤسسة 1982بواجباتها االجتماعية والرعاية التي انشأت من اجلها ونحن كان لدينا قبل العام 
صمنظمةمد احد الذراع االقتصادى الفلسطيني المتشعب المجاالت والتي كانت تفتح افق لالستيعاب 

  1982, لم يدوم بعد العام العمالة الفلسطينية وتفتح افق لتطوير الوضع االقتصادى الفلسطيني لكن هذا
17/6/2010، الدستور، عمان  

  
   في لبناننلمبادرته إلى تقديم مشروع حول حقوق الفلسطينيي جنبالطمنظمة التحرير تشكر  .12

الحزب التقدمي االشتراكي ورئيـسه النائـب وليـد         "شكرت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في بيان        
نون في مجلس النواب لتعديل قوانين العمل، واكتساب غير اللبنانيين          جنبالط لمبادرته الى تقديم مشروع قا     

هذه الخطوة تندرج في سـياق تأكيـد الثقـة          "، معتبرة ان    "حقوقهم العينية العقارية، والضمان االجتماعي    
الدائمة بين الالجئين الفلسطينيين والشعب اللبناني، فضال عن تعديل بعض التيارات السياسية مواقفها من              

فـي  " اعالن فلسطين في لبنان   "قوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية لالجئين، خصوصا بعد صدور         الح
، الذي فتح صفحة جديدة وايجابية في العالقة التاريخية بين اللبنانيين والفلـسطينيين، وسـمح               2008عام  

لالجئين الفلسطينيين في   باطالق جهد حثيث شارك فيه المجتمعان المدنيان الفلسطيني واللبناني لتأكيد حق ا           
  ".العمل والتملك في لبنان

في الوقت نفسه، الحزب السوري القومي االجتماعي وجميع القـوى الـسياسية التـي              "وشكرت الممثلية   
الشروع في مناقشة هـذا     "، ورأت ان    "15/6/2010اعلنت مواقفها االيجابية في جلسة مجلس النواب في         

، مؤكـدة   "رادة اللبنانية الوطنية المستقلة في معالجة هذا الملف القديم        االمر الذي تأخر كثيرا يعبر عن اال      
الفلسطينيين في لبنان يحترمون بال اي تحفظ سيادة الدولة اللبنانية على جميع اراضيها بما في ذلـك                 "ان  

المخيمات الفلسطينية، وان اي احقاق للحقوق الفلسطينية هو مصلحة لبنانية خالصة قبل ان يكون حاجـة                
فلسطينية، وهو في جميع االحوال ال يصب، من قريب وال من بعيد، في ما يسمى التوطين، تلك المقولة                  

 ".التي طالما كرر الفلسطينيون جميعا رفضها والتمسك بحق العودة الى بالدهم االصلية
 17/6/2010، النهار، بيروت
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  امعة العربيةمن حماس وفتح لدى الج "وديعتان":  المصالحةملفأفكار جديدة في  .13
ان االمين » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني- فتحي صباح؛ القاهرة - ابراهيم حميدي؛ غزة -دمشق 

جديدة للمصالحة » مبادرة«في غزة » حماس«العام للجامعة العربية عمرو موسى اقترح على قادة 
 وتشكيل حكومة تكنوقراط  نقاط تشمل توقيع تفاهمات بين الفصائل قبل توقيع الورقة المصرية،3تتضمن 

ومن المقرر ان تتوجه لجنة المصالحة التي شكلها الرئيس محمود . تشرف على االنتخابات وتنفيذ االتفاق
  .»ورقة موسى«على أساس » اطالق الحوار«عباس، الى دمشق في االيام المقبلة لـ 

ها رئيس الحكومة المقالة في غزة جانباً من االفكار التي طرح» الحياة«وكشفت مصادر فلسطينية لـ 
» حماس«، واحدة من »وديعتين«اسماعيل هنية على موسى، مشيرة الى ان من بينها اقتراح بإيداع 

، مشيرة الى ان االحتمال االكبر هو »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، لدى »فتح«واخرى من حركة 
وتتضمن الوديعتان تعهدات كل . تنفيذهماايداعهما لدى الجامعة العربية ألن لديها القدرة على الضغط ل

على الورقة » حماس«طرف تجاه اآلخر بتنفيذ ما عليه من التزامات، خصوصا األخذ بمالحظات 
  .المصرية للمصالحة

» حماس«في دمشق ان موسى اقترح على قادة » الحياة«في الوقت نفسه، كشفت مصادر فلسطينية لـ 
» فتح«و» حماس«صول تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وأوال ح: خالل زيارته لغزة ثالث نقاط

وتوقيعه بحيث ال تكون مصر معنية بذلك، وثانيا توقيع الورقة المصرية من دون تعديل من الفصائل، 
وثالثاً تشكيل حكومة تكنوقراط تقوم بثالثة امور تتعلق بإجراء االنتخابات والمهمات االمنية في القطاع 

ولم يتناول اقتراح موسى الجانب السياسي في المصالحة على . يذ اتفاق المصالحةوالضفة الغربية وتنف
واشارت المصادر الى ان . »المرجعية السياسية ليست الحكومة، بل برنامج منظمة التحرير«اساس ان 

قبال هذه االقتراحات مع انها غير موجودة في الورقة المصرية، على عكس ما كان يقال «عباس ومصر 
، وان موسى ابلغ مشعل ان عباس سيرسل في االيام المقبلة وفداً لـ »اي تعديل على الورقةبرفض 

  .»ورقة موسى«على اساس » اطالق حوار«
في القاهرة أن الوفد برئاسة منيب » الحياة«في هذا الصدد، كشف عضو في وفد لجنة المصالحة لـ 

خالد مشعل وقادة » حماس«اسي لـ المصري سيتوجه قريباً إلى دمشق للقاء رئيس المكتب السي
  .، لكنه في انتظار اجتماع مع الرئيس عباس لتحديد موعد هذه الزيارة»حماس«

  17/6/2010الحياة، لندن، 
  

  ال حاجة لنا بوفد يأتي إلى غزة ليقول لنا وقعوا على الورقة المصرية: الحيةحوار مع خليل  .14
ياسي لحركة حماس أن حركته ال ترحب بأي أكد خليل الحية عضو المكتب الس: صالح جمعة - غزة

ليقول لنا وقعوا على الورقة المصرية، بهدف االلتفاف على الواقع والتغطية على «وفد يأتي إلى غزة 
الزخم الدولي واإلقليمي والعربي الذي حدد بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق أسطول 

  .»الحرية التضامني مع قطاع غزة
ما نريده حاليا هو معاقبة إسرائيل على جريمتها وال حاجة «: »الشرق األوسط«حية في حديث لـوقال ال

لنا بوفد يتم تصويره أمام اإلعالم ثم يقول لحماس وقعوا على الورقة المصرية، أما إذا حمل الوفد أفكارا 
  .»ندرسها ونتعامل معهانخرج بها من حالة االنقسام ترتكز على المقاومة والثوابت الفلسطينية يمكن أن 

وحول رفض حماس استقبال منيب المصري على رأس وفد يضم أعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
نحن ال نرفض حضوره، «: التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، وشخصيات وطنية فلسطينية، قال

  .»بل نرحب بالوفد بأجندة وأهداف واضحة
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المصالحة مطلوبة، لكن ليس هذا هو الوقت «: مصالحة حاليا، رد الحية قائالوعن إمكانيات فتح ملف ال
المناسب لتوجيه كاميرات اإلعالم عليها خاصة مع علمنا أن المصالحة حتى اآلن غير مسموح بها 

  .»أميركيا
كنا نأمل أن ال يؤثر عدم التوقيع على الورقة المصرية على «: وعن عالقات حماس بمصر، قال

 المصرية، ألن هذه قضية والعالقات الكاملة قضية أخرى، فاألمن المشترك - الحمساوية العالقات
واألمان وعروبتنا وقوميتنا، ومقاومة االحتالل والوقوف على التحديات واالعتداءات الصهيونية 
ي وأطماعها في عالمنا العربي واإلسالمي، نحن نقف بكل قوة أمامها، وبالتالي كنا نأمل من اإلخوة ف

ونفكر كيف نحل هذه المشكلة، خاصة ) عدم التوقيع على الورقة(مصر أن ال يتوقفوا عند هذه القضية 
أننا لم نرفض التوقيع اعتباطا بل كان لنا مطلب بسيط هو أن هذه الورقة المصرية جاءت في بعض 

  . »قضاياها البسيطة مخالفة، وما كنا نطلبه تعديل
) الرئيس(ا تقف حجر عثرة أمام المصالحة فهي طالبت مصر ولدينا معلومات أن أميرك«: وأضاف

محمود عباس بأال ينجزوا المصالحة، ولو أرادت ووافقت أميركا على إمضاء المصالحة، في اعتقادي 
ونحن طرف أصيل ونعتز برعاية مصر للمصالحة . ستطالب كل األطراف بإنجازها وستتم في ساعة

حة بوابة للتسويف وبوابة إلخراج طرف على حساب طرف، لكن نريد بكل وضوح أال تكون المصال
لماذا التغييرات على الورقة المصرية طالت الملفات األهم في موضوع المصالحة مثل : نحن نسأل

موضوع منظمة التحرير واالنتخابات، وموضوع األمن؟ ولماذا لم يحدث التغيير إال في تلك الملفات؟ 
دون مصالحة حقيقية تؤكد وتعزز الشراكة أم تريدون شراكة إلخراج هل تري: وبالتالي نحن نقول اليوم

حماس من المشهد السياسي؟ نحن أطراف اختصمنا ولنا راع لماذا ال يقرب الراعي بيننا ويحمل 
  .. »المتخاصمين والمختلفين للوصول إلى بر األمان؟

هذا كالم يجافي «: قال» يفيتو إيران«، وحديث فتح عن »فيتو أميركي«وتعليقا على حديث حماس عن 
لكن أميركا قالت بكل وضوح لزعماء .. فإيران لم تطلب منا أن ندير ظهورنا للمصالحة.. الحقيقة

هم يدعون هكذا .. نحن ال ندعي.. ومسؤولين عرب، إذا لم تستجب حماس لشروط الرباعية فلن نصالح
قائها وحلفائها، كلهم يطالبون نحن نقول في حماس إن إيران وكل حلفاء الحركة وأصد.. دون دليل
فقرارنا مع المصالحة التي تؤسس بشراكة .. إذن هناك تجن على إيران وعلى سورية أيضا.. بالمصالحة

  . »سياسية لوحدة المقاومة الفلسطينية، وال تعيدنا إلى الوراء، نحن نريد أن نذهب لألمام وليس إلى الوراء
 شك خطوة موفقة جاءت بعد الصلف الصهيوني الذي قتل إنه بال«:  الحيةقالوحول فتح معبر رفح 
. وأتمنى أن يكون معبر رفح مفتوحا دائما ولكل الفئات ويعود إلى سابق عهده. األبرياء في عرض البحر

وحتى اآلن معبر رفح يسير ضمن السياسة التي .. هذه خطوة جيدة نشكر الرئيس حسني مبارك عليها
ن يفتح يومين أو ثالثة في كل شهر للفئات المحددة مثل المرضى كانت متبعة في الفترات التي كا

هذا معبر للناس ذوي .. والطالب، ولكن حاجات قطاع غزة أكبر من حاجات الطالب أو من له إقامة
المصالح المتعددة من العمل اإلنساني واالجتماعي والعمل االقتصادي، وغير ذلك، وبالتالي نحن نريد 

لفئات دون ضوابط ودون شروط، إال ضوابط الشروط المطلوبة لسالمة بلدينا مصر للمعبر أن يفتح لكل ا
  . »وفلسطين، المعروفة بين الدول

.. هذه التخوفات تُحل بين الدول«: قال.. وحول المخاوف المصرية األمنية من فتح المعبر بشكل كامل
القاعدة التي ننطلق . شكالياتونحن جاهزون للتعاون األخوي بيننا وبين اإلخوة في مصر، لحل كل اإل

منها هي حماية األمن العربي وبالذات الشقيقة التي نعيش بجوارها، وبالتالي نحن نرفض أي مساس 
باألمن، ونؤكد أننا جاهزون للتعاون والتنسيق مع اإلخوة المصريين حتى يبقى األمن المصري محفوظا 

  . »إن شاء اهللا
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فقال ردا على سؤال حول النوايا التركية .  أكثر مما يحتملوطالب الحية عدم تحميل الدور التركي
يجب أال نحمل «: واحتمال استغاللها الورقة الفلسطينية لتلعب دورا ما في المنطقة خدمة لمصالحها

.. تركيا كأي دولة تناصر مظلومين وتقف مع حقهم نحييها على ذلك.. الموقف التركي أكبر مما يحتمل
صحيح أن الرعايا كان أكثرهم أتراك، لكن كان .. ير مع أسطول كسر الحصاروتركيا في الموقف األخ

..  جنسية، وتركيا واحدة، وبالتالي ما هي المصلحة التي تريد أن تحققها تركيا45على متن األسطول 
تركيا قدمت من .. بالعكس نحن نتمنى أن يرتقي الموقف العربي واإلسالمي إلى مصاف الموقف التركي

وبسبب الجريمة الصهيونية اتخذت موقفا دبلوماسيا وسياسيا من العدو الصهيوني، .. ا وسياستهادم أبنائه
تركيا اليوم .. نحن نطالب من الدول التي كان لها أفراد على متن األسطول أن تقف مثل هذا الموقف

قفوا مثل وقفت الموقف اإلنساني المطلوب، ونحن نشكرها عليه، ونتمنى من كل األطراف والدول أن ي
قال لماذا .. وحول إقامة تركيا لعالقات استراتيجية مع إسرائيل في حين تتضامن مع غزة. »هذا الموقف

تستغرب من ذلك مع أن هناك عالقات سياسية بين مصر وإسرائيل والرئيس حسني مبارك فتح المعبر، 
ن ال نقول لتركيا اقلبي نح.. ونحن نثني على هذا الموقف، لماذا ال نثني على أي جهة تتعاطف معنا

الطاولة على العالم، نحن نشكرها على موقفها اإلنساني تجاهنا، وعلى العرب أن يقفوا بجانب تركيا وأن 
يدعموها وأن يحثوها على أن تبادر كأمة لكسر هذا الحصار، أما فقط نشكك في مواقف اآلخرين، أعتقد 

  . »هذا موقف غير سليم
  17/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  لن ندخل في مفاوضات مصالحة جديدة مع حماس إال بعد توقيع الورقة المصرية: أبو عينزياد  .15

أكد ضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح زياد أبو عين في تصريحات : رام اهللا
" حماس "ألي انخراط في مفاوضات ثنائية مجددا قبل توقيع" فتح"رفض حركة " قدس برس"خاصة لـ

نحن وقعنا الورقة المصرية للمصالحة بعد مفاوضات طويلة وجلسات : "على الورقة المصرية، وقال
حوار امتدت لعدة أشهر وال حاجة لنا للعودة مجددا للحوار، حماس تبحث فقط عن مبررات لعدم توقيعها 

عدها يمكن التفاهم على الورقة المصرية، نحن معنيون بتوقيع حماس على الورقة المصرية فورا، وب
حول القضايا الخالفية عند التنفيذ، ألننا نشعر بأننا لسنا في حاجة إلى مماطلة جديدة إلضاعة الوقت من 
خالل الدخول في جدل حول التفاصيل، لذلك فالمطلوب أوال التوقيع على الورقة المصرية، وبعدها يتم 

  ".حظات كل فصيل عن الورقة المصريةتشكيل لجنة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل لدراسة مال
بعض األطراف األصولية تغرق في البحث عن التفاصيل ومصطلح هنا وهناك، والشعب : "وأضاف

الفلسطيني ليس في حاجة إلى هذا وإنما هو بحاجة إلى إيمان بالمصالحة وتوقيع االتفاقية أوال باعتبارها 
  .   ، على حد تعبيره"ة الوحدة يمكن مناقشة كل القضايامدخال لالنفراج من أجل إنهاء االنقسام وتحت راي

  17/6/2010قدس برس، 
  

  "رفع عتب"زيارة موسى لغزة و..  تهدف إلى تشريع حصار غزةللمنطقةزيارة ميتشل : الجهاد .16
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، محمد الهندي، في تصريحات : حامد جاد -غزة 

لمبعوث اشف االحتالل عن مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس عشية زيارة إذاعية، أمس، إن ك
األميركي إلى المنطقة، جورج ميتشل، يعد لطمة جديدة على وجه المفاوض الفلسطيني، والموقف العربي 

  .الداعم لبدء تفاوضه مع إسرائيل
لك مسيرة سياسية، وأن المجزرة تهدف إلى اإليحاء بأن هنا، وأكد أن الزيارة الحالية للمبعوث األميركي

ورأى أن هذه الزيارة تهدف إلى . التي استهدفت أسطول الحرية في عرض البحر باتت خلف الظهر
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تشريع حصار غزة ، وإيجاد مخارج لالحتالل في مسألة لجنة التحقيق التي شكلها حول استهداف أسطول 
  .الحرية

وسى جاءت متأخرةً سيما وأن غزة مرت بأحداث زيارة السيد عمرو م "من جهة أخرى قال الهندي إن
كبيرة قبل ذلك كالحرب اإلسرائيلية األخيرة، واإلجرام الذي يمارسه االحتالل بشكل مستمر، من دون أن 

  ".يتحرك أحد من العرب أو الجامعة العربية
 الكبيرة مع الزيارة كانت لرفع العتب، سيما وأن تركيا أحرجت الجميع في مواقفها التضامنية"وأضاف 

القضية الفلسطينية فموقف األتراك والمتضامنين الذين جاؤوا عبر البحر، وضحوا بدمائهم نصرةً ألهالي 
غزة ال يتساوى على اإلطالق مع الموقف العربي، الذي ال يخرج عن التصريحات التي تهدف عادةً 

  ".لتفريغ حالة التوتر واالحتقان
  17/6/2010الغد، عمان، 

  
   أو بشروط الرباعية"إسرائيل" أن تعترف بـحماسالب ال نط: شعث .17

ن حماس باتت أقل استعدادا إنبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح قال : صالح النعامي - غزة
للمصالحة بعد أحداث أسطول الحرية، إذ باتت تعلن بشكل واضح أنها تعطي األولوية لرفع الحصار 

 شعث إن حركته وافقت على األخذ بكل مالحظات حماس وفي تصريحات صحافية قال. وليس للمصالحة
. على الورقة المصرية، وقبلت بتقديم جميع الضمانات الالزمة للتوقيع على اتفاق نهائي للمصالحة

واعتبر أن رفض حماس استقبال وفد ممثلي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة 
  .التغيير الذي طرأ على موقفها عقب أحداث أسطول الحريةفتح وأمناء الفصائل يدلل على 

. واتهم شعث حماس بالتخطيط الستثمار أحداث أسطول الحرية لفك الحصار، وتقدمه على أنه إنجاز لها
أنا أكذب ذلك تماما، «ونفى شعث أن تكون حماس مطالبة باالعتراف بإسرائيل كما يقول قادتها، قائال 

إطالقا أن تعترف بإسرائيل أو بشروط الرباعية، نحن نريد من الحكومة أن نحن ال نشترط على حماس 
تلتزم ببرنامج العمل الملتزمة به منظمة التحرير تماما كما التزمت بحكومة إسماعيل هنية للوحدة الوطنية 

  . »أو اتفاقية األسرى، حيث إن المفاوضات تقوم بها منظمة التحرير، نحن ال نطلب شيئا أكثر من هذا
  17/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  يلتقي مسؤولين في المخابرات المصرية" الديمقراطية"مسؤول في  .18

التقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح : عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا
براهيم والعميد وائل زيدان صباح أمس في القاهرة مع المسؤولين في المخابرات المصرية اللواء محمد إ

وقالت الجبهة إن زيدان أكد ضرورة تحديد اتجاه البوصلة خاصة بعد زيارة األمين العام  .الصفتي
لجامعة الدول العربية عمرو موسى،الى قطاع غزة والعمل على استمرار الجهود المصرية إلنهاء 

 بعد التوقيع على الورقة المصرية االنقسام، والبحث عن حلول للقضايا المختلف عليها فلسطينياً إلى ما
   .للمصالحة

فك الحصار عن قطاع غزة بشكل نهائي ضرورة قومية، ودور مصر بالتنسيق مع "وشدد زيدان على أن 
  ".النظام العربي الرسمي كفيل بإنهائه كلياً

جنة تقصي وأشار زيدان إلى أن توافق الحكومة اإلسرائيلية مع اإلدارة األمريكية على تشكيل ل"وأضافت 
حقائق بدالً من لجنة تحقيق دولية، هو لهروب حكومة نتنياهو من المساءلة والمحاسبة على ممارساتها 

لدعم حقوق "كما طالب زيدان بدور عربي فاعل .اإلرهابية ضد المتضامنين الدوليين في أعالي البحار
  ".شعبنا والعمل على كسر الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة
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القيادة المصرية أكدت على أن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية يكون بالتوقيع  "وأشارت الى ان
على الورقة المصرية للمصالحة، وذلك لمجابهة كافة أشكال العدوان بما فيها االستيطان والتهويد 

  ".والحصار
كون مجدياً، لذا فإن كما نوهت القيادة المصرية على أن فك الحصار بدون مصالحة فلسطينية لن ي" وقالت

وشددت على أن معبر .جهود مصر متواصلة من أجل إنهاء االنقسام باعتباره المدخل إلنهاء الحصار كلياً
رفح سيبقى مفتوحاً أمام حركة المسافرين والمساعدات اإلنسانية والطبية خالل المرحلة الحالية، للتخفيف 

  ".عن معاناة المواطنين
  17/6/2010الوطن أون الين، 

  
   الفحص اإلسرائيلية مسرحيةلجنة: والجهاد حماس .19

تشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة " إسرائيل"اعتبرت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي قرار : )أ.ب .د (
وقال المتحدث باسم . من خاللها تغطية جريمتها " إسرائيل"تحاول " مسرحية"أسطول الحرية بأنه 

تشكيل لجنة للتحقيق في جريمة " إسرائيل"السعودية، إن قرار " عكاظ"سامي أبو زهري لصحيفة " حماس"
  .أسطول الحرية، ما هو إال ذر للرماد في العيون 

أن اللجنة اإلسرائيلية، " عكاظ"من جانبه، وصف المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش ل
 أنها حريصة على محاكمة تغطية جريمتها وإعطاء االنطباع" إسرائيل"مسرحية تحاول من خاللها 

  . المسؤولين عنها
  17/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
   لفصل الضفة عن غزة وانقالب حماس يخدمهاتسعى "إسرائيل": فتح .20

عبر الناطق باسم الحركة أحمد عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس عن : رام اهللا
وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود رفض الحركة ألية حلول جزئية أو مؤقتة تمس ب

  . في غزة والضفة والقدس ووحدة الشعب الفلسطيني 1967الرابع من حزيران لعام 
ونبه عساف حماس إلى مخاطر استمرار تمسكها بعقلية االنقالب التي تسببت بفصل غزة عن الضفة 

وحدة األرض والشعب، وجعل من القضية إن انقالب حماس قد وجه طعنة في الصميم ل” :والقدس فقال
الفلسطينية مجرد صراع بين الفلسطينيين، وهذا ال يخدم إال االحتالل ومشاريعه إللغاء حقنا في االستقالل 

  .والحرية والعودة 
وأكد عساف أن حركة فتح ناضلت وماتزال إلفشال هذا المخطط، فوضعنا المصالحة على أولوية مهامنا 

ة المصرية وتجاوبنا مع كافة الجهود المبذولة لطي صفحة االنقسام، وتواصلنا مع أهلنا ووقعنا على الوثيق
في قطاع غزة وعملنا على تعزيز صمودهم على أرضهم وأبلغنا كافة األطراف المحلية واإلقليمية 

و أنه والدولية بموقفنا الواضح وهو أن قطاع غزة جزء ال يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، 
  .ال سالم في الشرق األوسط إال بحل يلبي طموحات شعبنا وينسجم مع ثوابتنا الوطنية

وقال عساف ان احباط المخطط اإلسرائيلي يقتضي تحمل حماس المسؤولية التاريخية والتوقيع على وثيقة 
 المعابر الذي المصالحة، واعادة قطاع غزة إلى الشرعية لتمكين السلطة من إلزام اسرائيل بتطبيق اتفاق

يسمح بفتح المعابر الستة مع الضفة ومعبر رفح مع مصر لتحقيق التواصل الجغرافي ما بين الضفة 
  .وغزة بالممر األمن 

  17/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  "حزب الشعب" إلنهاء التوتر بين حماس وفصائليةجهود : غزة .21
قراطية في غزة بجهود حثيثة من أجل إنهاء التوتر بين تقوم الجبهتان الشعبية والديم:  حسن جبر-غزة 

حزب الشعب وحركة حماس، على خلفية قيام األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة باستدعاء القيادي 
  .البارز في الحزب وليد العوض إلى التحقيق

تجري منذ أكثر من وقال طالل أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إن الوساطات 
أن الجهود ما زالت تبذل " األيام"وأكد أبو ظريفة لـ  .أسبوع لتجاوز هذه القضية دون التوصل إلى حلول

وقال إن العالقة المتوترة  .وستتواصل حتى يتم إنهاء القضية التي تعزز االنقسام وتعيق الحوار الوطني
فترض أن يلقيها في ندوة سياسية منعتها حركة بين الطرفين نشأت إثر توزيع العوض مقالة كان من الم

حماس في غزة، حيث أرسلت األجهزة األمنية في غزة إلى العوض استدعاء إال أنه رفض الذهاب، في 
وأضاف إن العوض من ذلك الحين ابتعد عن الظهور في  .حين تصر األجهزة األمنية على حضوره

  .لقاعدية لحزب الشعب حالة من الغضب لما يجريأماكن مختلفة، في حين سادت األوساط القيادية وا
  17/6/2010األيام، رام اهللا، 

  
  تسريع إعادة إعمار البارد فتح تدعو إلى : لبنان .22

الشروع الفوري بتسريع عملية «أصدر ممثل فتح في مخيم نهر البارد عاطف عبد العال بيانا، دعا إلى 
 كل اإلمكانيات وتحديد فترة زمنية واضحة لجهة إعادة اإلعمار في الجزء القديم من المخيم، وتوفير

  . »الرزم الثماني كي ال تكون االلتزامات والتلزيمات والتعهدات السابقة حبرا على ورق
الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها بمؤتمر الدول المانحة لجهة الترميم والتعويض على أصحاب «كما طالب 

المخيم، ومطالبتها باتخاذ قرار سياسي برفع الحالة العسكرية، وإلغاء األمالك الخاصة بالبقعة الجديدة من 
التحرك السريع مع كل الجهات «ودعا عبد العال االونروا إلى . »التصاريح وفتح المخيم على الجوار

وناشد رئيس السلطة . »المعنية لتأمين التمويل الالزم الستمرار عملية اإلعمار من دون توقف أو إبطاء
  . »االستمرار بدفع أقساط طالبنا الجامعيين إلى حين انتهاء األزمة«نية محمود عباس الفلسطي

  17/6/2010السفير، بيروت، 
  

  من عزلتها"لإسرائي"إخراج  و  إلى االئتالف الحكومي"كديما"بيريز وباراك يضغطان على نتنياهو لضم  .23
لية التي تعيشها الدولة العبرية منذ أكثر يتفق اإلسرائيليون على أن العزلة الدو:  اسعد تلحمي–الناصرة 
تكاد تكون غير مسبوقة في حدتها، ) مع تشكيل الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو(من سنة 

وأنها بلغت ذروتها بعد الهجوم العسكري الدموي على قافلة السفن المتضامنة مع سكان قطاع غزة 
جنة تحقيق دولية، لكنهم ال يتفقون على سبل الخروج من هذه األزمة، إذ ومطالبة العالم إسرائيل بتشكيل ل

يدعم اليمين الذي يمثل أكثر من نصف اإلسرائيليين الحكومة في قرارها اعتراض السفن وفي تشددها 
السياسي الى درجة أن شعبية نتانياهو ارتفعت، فيما اليسار الصهيوني اندثر في السنوات األخيرة ولم يعد 

  .ت الذي يسمعه أي تأثير فعلي في صناع القرارللصو
 حذر خالل لقاءاته نتانياهو على انفراد وخالل اجتماعات ،بأن باراك» هآرتس«وأفاد تقرير لصحيفة 

أسطول «ضد إسرائيل في أعقاب اعتراض » التكتل الدولي«، من أن »المنتدى الوزاري السباعي«
قتها مع اإلدارة األميركية التي تتعرض هي أيضاً لضغوط يحتم عليها العمل الجدي لتحسين عال» الحرية

في حال تضررت مكانة الواليات المتحدة دولياً، فإن عزلة «بسبب مواقفها المؤيدة إلسرائيل، مضيفاً أنه 
وأضاف التقرير بأن باراك أوضح لنتانياهو أنه ما من سبيل لتحسين العالقات مع . »إسرائيل ستتفاقم

تشمل معالجة قضايا الصراع الجوهرية بهدف » خطة سياسية واضحة وحازمة«م بـ واشنطن سوى التقد
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التوصل إلى التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفاً أن من شأن مبادرة سياسية أن تخترق العزلة وان 
  .تمنع مظاهر مثل األساطيل لغزة وتحقيقات دولية

بقة تمتعت بقدرة التحرك الحر في المجال وذكّر باراك رئيس حكومته بأن حكومات إسرائيلية سا
  .العسكري فقط ألنها قادت مفاوضات سياسية

لكن التقرير أشار إلى أن باراك لم يهدد نتانياهو باالنسحاب ووزراء حزبه من االئتالف الحكومي في 
حال لم يتحرك سياسياً، إال أن بعض وزراء الحزب أطلق في األسابيع األخيرة تصريحات دعت إلى 

وأضاف أن الحزب قد يبتّ في هذه المسألة . في حكومة نتانياهو» العمل«عادة النظر في مشاركة إ
الخريف المقبل حين تنتهي فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية ومع عقد االجتماع السنوي 

باراك يسعى إلى وأكدت الصحيفة أن . للجمعية العمومية لألمم المتحدة واالنتخابات النصفية للكونغرس
  .الوسطي المعارض إلى االئتالف الحكومي باعتباره خطوة سيرحب بها العالم» كديما«ضم حزب 

عن الرئيس اإلسرائيلي قلقه من تدهور مكانة إسرائيل في العالم ومخاوفه من » معاريف«ونقلت صحيفة 
اء سياسة الحكومة الحالية وقالت إن بيريز يشعر اآلن باإلحباط إز. مقاطعة اقتصادية اوروبية منظمة

وعدم التحرك في العملية السياسية مع الفلسطينيين، ما أدى إلى تدهور مكانة إسرائيل، لذا فإنه يسعى من 
لحضهم على إقناع نتانياهو بتشكيل » ليكود«وراء الكواليس إلى إجراء اتصاالت مع عدد من وزراء 
وتابعت أن ثالثة من وزراء . »كديما«رائيل ائتالف حكومي بديل يشارك فيه الحزب األكبر في إس

وتابعت أن بيريز لم يباشر بعد الضغط على ليفني لتنضم لحكومة . أيدوا الفكرة تأييداً مطلقاً» ليكود«
برئاسة نتانياهو إلدراكه بأنها وسائر أركان حزبها يشترطون ذلك باستبعاد األحزاب اليمينية المتطرفة 

  .في الخطوط العريضة للحكومة واالتفاق على برنامج سياسي جديدعن االئتالف، وبتغيير جذري 
هما » كديما«و » ليكود«ولمحت ليفني إلى أنها معنية بدخول االئتالف الحكومي الحالي بداعي أن 

وأضافت لإلذاعة . »ايجاد مجتمع ديموقراطي سليم في إسرائيل«الحزبان الوحيدان القادران على 
ة منشغل حالياً في ضمان بقائه السياسي، فيما حكومته تسببت في انعدام رئيس الحكوم«العسكرية أن 

وانتقدت تدخالً دولياً في التحقيق في عملية اعتراض السفن . »شرعية إلسرائيل وقادتها إلى موقع ضعيف
التدخل الخارجي إشكالي وليس اكيداً أن اللجنة التي تم تشكيلها ستحول دون تشكيل لجنة «بداعي أن 

وتوقعت الفشل لهذه الحكومة على خلفية عجزها عن اتخاذ القرارات الصحيحة، وناشدت . » دوليةتحقيق
  .نتانياهو توضيح سياسته واإلعالن عما إذا كان مستعداً لتغيير سياسة حكومته الحالية

مواصلة الجمود في «يوفال ديسكين حذر قبل يومين من أن » شاباك«وكان رئيس جهاز االستخبارات 
  .»وضات مع الفلسطينيين قد تزيد من إحباط الفلسطينيين وبالتالي يتعاظم اإلرهابالمفا

  17/6/2010، الحياة، لندن
  

   تؤجل إلى اليوم اتخاذ قرارها حول إمكانية تخفيف الحصار عن غزةالحكومة اإلسرائيلية .24
يلي بنيامين اخفقت الحكومة االسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء االسرائ: ب.ف. ا-القدس 

نتنياهو، مرة أخرى، أمس، في التوصل الى اتفاق بشأن تخفيف الحصار االسرائيلي المفروض على 
قطاع غزة بيد ان اعضاءها اتفقوا على العودة لالجتماع اليوم بعد أن غادروا قاعة االجتماع الى الكنيست 

  .االسرائيلي للمشاركة في عملية تصويت
  17/6/2010، األيام، رام اهللا
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   وليس استفزازياًرانية واللبنانية اإلغاثية نشاط معادي اإليالسفنرحالت : ليبرمان .25
اتّهم وزير الخارجية اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان كل من طهران وبيروت بالتخطيط لعدوان : الناصرة

لى قطاع غزة، تشنّه كل منهما على تل أبيب، عن طريق رحالت السفن اإلغاثية التي تسيرها كل منهما إ
  ".المعادية"والتي يصفها الجانب اإلسرائيلي بـ 

إن تنظيم رحالت السفن القادمة من إيران ولبنان باتجاه قطاع غزة، هو بمثابة نشاط معاد "وقال ليبرمان 
، حسب "تقوم به دول معادية، وليس عمالً استفزازياً كما كان األمر عليه في الرحالت البحرية السابقة

من جهة أخرى، توقّع وزير الخارجية اإلسرائيلي أثناء محادثات هاتفية أجراها مع عدد من  و.تعبيره
، دعماً دولياً مؤيداً لحكومته بشـأن موقفها من سفن )15/6(نظرائه في االتحاد األوروبي، أمس الثالثاء 

  .المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة
 16/6/2010قدس برس، 

  
  "أسطول الحرية"نتنياهو وباراك لن ينجوا من تحقيق : "ائيلإسر"مراقب الدولة في  .26

بعد أن نجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه ايهود :  نظير مجلي- تل أبيب
باراك، في التهرب من التحقيق الجاد في قرارهما بالهجوم الدامي على إحدى سفن أسطول الحرية لكسر 

يل لجنة فحص محدودة الصالحيات بموافقة اإلدارة األميركية، فاجأ القاضي الحصار عن غزة، وتشك
ميخائيل لندنشتراوس، مراقب الدولة، الجميع وأعلن أنه قرر إجراء تحقيق بمبادرته حول هذا الهجوم 

  .ومدى صالحية القرار بشأنه
ك، حول أداء الحكومة وأوضح لندنشتراوس أنه سيحقق عمليا في األمور التي تهرب منها نتنياهو وبارا

وكيفية صدور القرار بالهجوم وهل كان ذلك قرارا مدروسا بشكل معمق وهل بحث في األطر المناسبة 
إذا لم تقم «: وكان لندنشتراوس قد أمهل الحكومة عدة أيام في األسبوع الماضي، وقال. وغير ذلك

ل لندنشتراوس في تفسيره القرار وقا. بتشكيل لجنة تحقيق جدية فسأحقق في الموضوع عن طريق دائرتي
بالتحقيق إن القرار بالهجوم على أسطول الحرية انطوى على مغامرة كبيرة ووضع الجنود اإلسرائيليين 
في خطر وتسبب في أزمة دبلوماسية شديدة بين إسرائيل والعالم، وال يجوز أن تقام لجنة تحقيق ال 

  . مام المبادرة والتحقيق في الموضوع بنفسهولذلك قرر أخذ ز. تتطرق إلى هذا القرار ونتائجه
  17/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  لشراء جسور عائمة ضخمة جيش االحتالل يسعى": معاريف" .27

يسعى الجيش االسرائيلي حاليا الستبدال الجسر العائم االسطوري القديم الذي كان الجيش قد استخدمه قبل 
 ويخطط الجيش لشراء جسور 1973,غربية في حرب عام  عاما لعبور قناة السويس الى ضفتها ال37

عائمة ضخمة حديثة تتيح لقوات عسكرية بحجم عدة فًرق اجتياز موانع مائية واسعة بكل سرعة 
  .وسهولة

وتقول معاريف ان الجيش اتخذ القرار بابتياع الجسور العائمة الحديثة في اعقاب إجراء عملية تخطيط 
ان هيئة التكنولوجيا واللوجستية وادارة المشتريات االمنية في وزارة األمن وتنسيق في االركان العامة و

  .مشغولتان هذه االيام في البحث عن الجسور العائمة المالئمة في الخارج
ونسبت الصحيفة الى ضابط كبير قوله انه تم االتصال مع عدة شركات بريطانية وأمريكية متخصصة 

 تستخدم لعبور قوات كبيرة من المشاة واآلليات القتالية المدرعة في إنشاء جسور عائمة لجيوش أجنبية
  .مثل الدبابات وناقالت الجنود

  17/6/2010، الدستور، عمان
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   التركية تتهم تركيا بالتصعيد وتعول على المعارضة"إسرائيل": "يديعوت" .28
وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس عن موظفين كبار في » يديعوت أحرونوت«نقلت صحيفة : الناصرة

اإلسرائيلية قولهم إن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يتعمد تصعيد األزمة في العالقات مع 
وأضافت أن أنقرة تستعد التخاذ خطوات تصعيدية . »خطوة بعد أخرى، حتى قطعها نهائياً«إسرائيل 

 على قافلة السفن لكسر الحصار أخرى رداً على رفض إسرائيل تقديم االعتذار لها على هجومها الدموي
وبين هذه الخطوات التصويت ضد إسرائيل في المحافل . عن غزة وقتل تسعة من ركابها األتراك

  .الدولية
وأشارت إلى حقيقة أن تركيا لم تُعد بعد سفيرها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد أن استدعته للتشاور قبل 

 مليون 180من إسرائيل بقيمة » طائرات بال طيار«ء أكثر من أسبوعين، كما أنها ألغت صفقة شرا
وتابعت أن ثمة أصواتاً ترتفع في أنقرة تطالب بمنع السفن اإلسرائيلية من الرسو في الموانئ . دوالر

التركية، وأن النية تتجه لمراكمة عراقيل أمام رجال األعمال اإلسرائيليين الذين يتعاطون مع نظرائهم 
. يع السياحة اإلسرائيلية إلى تركيا من خالل مطالبة اإلسرائيليين بتأشيرة دخولاألتراك، وإلى عدم تشج

كذلك تعتزم جهات تركية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي بشكاوى ضد مسؤولين 
  .إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب

 تستسيغ تصعيد الحكومة ضد في المقابل، تعول إسرائيل على المعارضة التركية بداعي أن األخيرة ال
إسرائيل واقترابها من ايران، وهو أيضاً ما ال تستسيغه الواليات المتحدة التي تمارس ضغوطاً على تركيا 

  .لتخفيف حدة نبرتها وإجراءاتها ضد الدولة العبرية
  17/6/2010، الحياة، لندن

  
   ألف إسرائيلي ينضمون لحملة شعبية لمقاطعة تركيا وبضائعها28 .29

أفاد قائد الحملة الشعبية اإلسرائيلية لمقاطعة تركيا ومنتجاتها بأن عدد المواطنين : نظير مجلي - أبيبتل 
وأن التجاوب .  ألفا28والتجار اإلسرائيليين الذين انضموا إلى الحملة منذ إعالنها قبل أسبوعين، تجاوز 

  .معها يتزايد باستمرار
 دانئيل خوري، ولكن ما فتئ أن انضم إليه في إدارة وقد بادر إلى هذه الحملة مواطن عادي، يدعى

واستغلوا أشرطة » فيس بوك«وقد أداروا حملتهم في اإلنترنت ومواقع . الحملة عدد آخر من المبادرين
» IHH«الدعاية التي تنشرها وزارة الخارجية اإلسرائيلية وعدة منظمات يهودية في العالم ضد منظمة 

لحرية، وأشرطة تسجيل بصوت وصورة رئيس الوزراء التركي، رجب التركية، التي نظمت أسطول ا
  .طيب أردوغان، وهو يهاجم إسرائيل وسياستها العدوانية ضد الفلسطينيين
فتبدأ باإلحجام عن إمضاء عطلة . وتنقسم حملة المقاطعة اإلسرائيلية لتركيا إلى عدة مجاالت اقتصادية

 خوري إن نحو نصف مليون إسرائيلي يسافر إلى تركيا ويقول. الصيف في منتجعات أسطنبول وأنطاليا
  . في كل صيف

وينشر موقع الحملة قائمة بأسماء مواد تستوردها إسرائيل من تركيا وتدعو اإلسرائيليين إلى مقاطعتها 
» جي. إل«األلمانية » بوش«(والكف عن شرائها، وبينها أدوات كهربائية عديدة لشركات عالمية 

» ستروين«و» رينو«و» هوندا سيفيك«لسيارات األوروبية التي تصنع في تركيا مثل ، وكذلك ا)»بيكو«و
  .وغيرها» دايهو«والسيارة الكورية 

وهناك فرع زراعي في الحملة، فتدعو هذه الحركة إلى مقاطعة المنتجات الزراعية والحلويات واألغذية 
 في إمكانية مقاطعة البضائع المنتجة المعروف أن الحكومة التركية تبحث هي األخرى. التركية العديدة

  . في إسرائيل وإلغاء بعض صفقات األسلحة الكثيرة المبرمة بين الطرفين
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وأن ما يمنعها . ويقدر المسؤولون اإلسرائيليون أن حكومة أردوغان تتجه لقطع العالقات مع إسرائيل
  .حتى اآلن هو الضغط األميركي

  17/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  في غزة" اإلسرائيلية"خالل المحرقة   فلسطينيتينقتللجندي " القتل غير المتعمد"تهمة  توجيه .30
القتل "، أمس، أن النيابة العامة العسكرية تعتزم توجيه تهمة "إسرائيلية"ذكرت وسائل إعالم : آي.بي .يو 

ا أبيض خالل ، ضد جندي أطلق النار على امرأتين فلسطينيتين كانت إحداهما تحمل علم"غير المتعمد
  .في غزة مطلع العام الماضي " اإلسرائيلية"المحرقة 

ووفقا للتهم فإن الجندي أطلق النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين في منطقة تقع شرق مدينة غزة وقتل 
التي كانت تحمل علما ) 35(وابنتها ماجدة أبو حجاج )  عاما64(امرأتين هما ريا سالمة أبو حجاج 

  .أبيض 
لحقوق اإلنسان " اإلسرائيلية" "بتسيلم"مد التحقيق على تقرير غولدستون وعلى تحقيق أجرته منظمة ويعت

  . التي حصلت على إفادات مواطنين فلسطينيين تتعلق بالحدث 
  17/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  معرض لسحب الجنسية والمحاكمة اغباريةالنائب العربي عفو  .31

ت يمينية متطرفة أمس األربعاء تدعو إلى رفع الحصانة البرلمانية تعالت أصوا:  حسن مواسي-القدس 
، اثر مشاركته في إحدى جلسات )الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة(عن النائب عفو اغبارية 

البرلمان األوروبي أول من أمس، انتقد خاللها بشدة االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اإلجرامية في قطاع 
ر التجويعي المفروض على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، ومنع مئات الفلسطينيين من غزة والحصا

تلقي العالج على المعابر اإلسرائيلية مما أدى إلى وفاتهم، وقد شن اليمين الحملة علية بشبهة ارتكابه 
كنه تمثيل مخالفات أمنية ضد دولة إسرائيل والتي بسببها جرى نزع حصانته البرلمانية، ولذلك ال يم

  .إسرائيل في أي نشاط دولي
حملة التحريض الكاذبة غير المسؤولة للنائب اليميني علنتر شنلر "أن " المستقبل"وقال النائب اغبارية لـ

تهدف إلى تضليل الجمهور اإلسرائيلي وأن زعامة كديما وسياسيين إسرائيليين آخرين يعتقدون واهمين 
سرائيلية على القيادة التمثيلية للجماهير العربية في إسرائيل من أنه باإلمكان فرض مواقف الحكومة اإل

خالل فرض سياسة الترهيب وكم األفواه وخصوصا بعد تعيينها للجنة تقصي حقائق إسرائيلية لتبرير 
  ".جريمتها النكراء بحق أسطول الحرية في المياه اإلقليمية مقابل شواطئ غزة

أوساط يمينية بتهديد نزع الحصانة البرلمانية عن منتخبي جمهور في أنظمة فاشية فقط تقوم "وأكد أنه 
وفي إسرائيل يتعرض . فقط ألنهم يمارسون حقهم الديمقراطي بالتعبير عن مواقفهم في القضايا المختلفة

أعضاء كنيست وقياديون لمالحقات سياسية مخابراتية في محاولة إلسكات صوت الضمير اإلنساني 
  ".ئيلية البلطجيةوفضح السياسة اإلسرا

  17/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  "اسرائيل"اللغة العربية مصدر هلع ثانٍ في  .32
قرر مستوطنو أفرات جنوبي بيت لحم، إضافة مادة اللغة العربية إلى مناهج : معين أحمد -القدس 

إلزام طالب التعليم، ليس فقط في الصفوف المتوسطة والثانوية كما يستوجب القانون اإلسرائيلي، وإنما 
المدارس اإلعدادية تعلم اللغة العربية بهدف تمكين ثالثة آالف طالب هم مجموع طالب المستوطنة من 

  .الناطقة بالعبرية» معاريف«التحدث مع جيرانهم العرب بلغتهم وفقا لتوصيف صحيفة 
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. جاورة للمستوطنةوقضت الفكرة األولى باستقدام مدرسين للغة العربية من الفلسطينيين ساكني القرى الم
وتوجه مجلس المستوطنة سراً إلى وسطاء عرب لتجنيد مدرسين فلسطينيين، إال أن الرفض المطلق كان 

  .من نصيب المبادرة
ننوي توسيع دائرة المتحدثين باللغه العربية باعتبارها لغه «: وقال رئيس مجلس المستوطنة عوديت رفيف

  .» وطبيعة المنطقة التي يعيشون فيهامهمة على الطالب اكتسابها لظروف موضوعيه
كنا على اتصال مباشر مع رؤساء القرى الفلسطينية، إال أنهم لم يتعاونوا معنا رغم «: وأضاف عوديت

  .»ترحيبهم بفكرة تعليم اللغة العربية لكنهم خافوا من التعاون العلني معنا
فهل فرضت . لكن الواقع يسجل غير ذلكفي إسرائيل واقعا، نجد اللغة العربية كلغة ثانية في البالد، و

العربية كلغة أساس على الطالب اليهود، هل تقبل الرسائل للمؤسسات الحكومية باللغة العربية، وهل 
ترسل فواتير الكهرباء والهاتف باللغة العربية، هل تكتب أسماء القرى والمدن والمستوطنات باللغة 

  .العربية دائماً؟ كل األجوبة تفصح بال ضخمة
إن كانت إسرائيل تريد العيش في نعيم السالم الحقيقي فالخطوة األولى هي التعامل مع اللغة العربية، 

يجب أن يتعلم . اللغة األولى في الشرق األوسط، لغة الصحافة ووسائل اإلعالم، لغة التجارة ولغة الحوار
جل مسح صورة العربي المشوهة الطالب اليهود اللغة العربية في المدارس والجامعات، على األقل من أ

  ."التي تلقنوها في البيت وعبر وسائل اإلعالم والكتب المبتورة القيم والرائدة في التزوير
  17/6/2010، عكاظ، جدة

  
  ؟"إسرائيل"كيف يشارك بعض يهود العالم في مقاطعة  .33

لفنية احتفاالتها في تتواصل صورة إسرائيل في التراجع على مستوى العالم، فقد ألغت العديد من الفرق ا
إسرائيل، وهناك منظمات عالمية تواصل نداءاتها لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، كما تلقى عدد من سفراء 

  .إسرائيل ودبلوماسييها حول العالم صفعات قوية محرجة أمام مرأى ومسمع وسائل اإلعالم األجنبية
، وإنما يشاركون فيها، بل ويبادرون إلى ولكن ماذا عن اليهود الذين ال يؤيدون هذه الخطوات فحسب

  تنظيمها؟
التي أعلنت عن إلغاء فعالياتها في إسرائيل أن الفرقة تلقت بريداً " الفيكسيز"يقول منظم حفالت فرقة 

إلكترونياً من منظمة إسرائيلية تعمل في مجال حقوق اإلنسان، تطالبه فيها بإلغاء احتفاالته في دولة 
ة على عدة ماليين من الفلسطينيين، ألن مشاركته تعتبر تأييداً لهذا االحتالل تسيطر بالقوة العسكري

  !غيل سكوت هرون، ألتون جون: "وهو ما تكرر مع عدد من المغنين العالميين أبرزهم! العسكري
  الخضوع للضغوط•      

رائيل، يقول وهو عالم رياضيات إس" كوبي سنيتس"معد هذه الرسائل التي تطالب بمقاطعة إسرائيل هو 
الفنون، : أنه خطاب عدداً من المنظمات والجهات العالمية، وطالبتها بمقاطعة إسرائيل في مجاالت

  .التعليم، الرياضة، االقتصاد
إسرائيل تمتلك تاريخاً طويالً من : من الجامعة العبرية يقول شارحاً" عمانويئيل فرجون"البروفيسور 

د لوقف نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي هو الضغوط الدولية الخضوع للضغوط الدولية، والحل الوحي
  !الفعال والمكثف

وهكذا فإنه بفضل هذه الجهود اإلسرائيلية، يتنامى الضغط على إسرائيل، ويأخذ في االرتفاع رويداً رويداً 
رائيلية في تركيا تم إلغاء عدد من االحتفاالت لفرق فنية إس: في المحافل الدولية، وإليكم النتائج العملية لها

وإسبانيا، وفي فرنسا دار جدل عنيف حول عرض فيلم إسرائيلي في أحد دور السينما الباريسية، وقف 
  .مباراة لكرة القدم لفريق إسرائيل في أحد الدوريات المحلية
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عون المفارقة أننا نرى أن إسرائيليين ويهوداً يطالبون العالم بمقاطعة دولتهم، وأكثر من ذلك، فهم يقاط
أنا شخصياً لن أدخل بضائع المستوطنات إلى : بضائع المستوطنات، وتقول أحد المنظمين لحملة المقاطعة

ألن اللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل هي لغة المال والخسائر ! بيتي، حتى لو كانت وروداً للزينة
  .والمكاسب المادية

  دور الجامعات•      
أخذ حيزاً هاماً ومقلقاً إلسرائيل، بحيث أصبحت النقاشات األكاديمية المجال األكاديمي بدوره بات ي

والعلمية، وعقد الندوات حول مدى شرعية إسرائيل، تأخذ نصيباً وافراً من األنشطة والفعاليات الجامعية 
  .على مستوى العالم

الت المقاطعة ما يزيد الواليات المتحدة على سبيل المثال، الحليف التقليدي إلسرائيل، يوجد فيها بفعل حم
ناشط إسرائيلي لصالح " ماتان كوهين"عن مائة منظمة أكاديمية ودراسية تعمل في هذا المجال، كما يقول 

كل وزير إسرائيلي في حكومة إسرائيل هو مرتكب لجرائم حرب : الفلسطينيين في واشنطن، ويضيف
  !بصورة يومية، وهو بالتالي غير شرعي

حذر من تفاقم هذه الظاهرة، ومحذراً في الوقت ذاته من " بن درور يميني"يني الصحفي اإلسرائيلي اليم
تجاهلها، ألنها ستقوى أكثر فأكثر مع مرور األيام، ونسبة اإلسرائيليين المعادين لسياسة الحكومة في 
الخارج أكثر بكثير من تواجدهم في داخل إسرائيل، السيما وأنهم يرفعون شعارات تخاطب الوجدان 

  "!نزع الشرعية عن إسرائيل"لمي اليوم من قبيل العا
  !مصاص دماء"..نتنياهو"•      

إسرائيلي من جامعة شرق لندن يعتبر أحد الناطقين األكثر عدائية إلسرائيل " حاييم براشيت"البروفيسور 
لى نحن نجري لقاءات عديدة على مستوى بريطانيا، وشمال أمريكا، وأوروبا، وبتنا ع: في الغرب، يقول

  .قناعة أن إسرائيل تضر نفسها، وتسيء لسمعتها، بفعل سياساتها ضد الفلسطينيين
ولذلك، فقد أعد موقعاً الكترونياً على شبكة االنترنيت لتحديث المعلومات اليومية الخاصة بما أسماها 

  "!اءمصاص دم"، ويضم الموقع رسوماً كاريكاتورية، تظهر رئيس الحكومة اإلسرائيلية كـ"مذبحة غزة"
على استنساخ نموذج جنوب أفريقيا التي شهدت في أواخر عهدها ما يحصل " براشيت"ولذلك، يعول 

  .إلسرائيل هذه األيام من مقاطعات أكاديمية، فنية، موسيقية، سينمائية، إعالمية
  حملة مضادة•      

اجهة زمالِئهم الذين في المقابل، نظم عدد من األكاديميين اإلسرائيليين في جامعة تل أبيب حملة لمو
  .ينظمون حمالت لمقاطعة إسرائيل

منظمة الفعالية أنها تأمل بانضمام أكاديميين إسرائيليين آخرين إلى " دانا برينت"وقالت البروفيسور 
الحملة، بعد أن فشل مجلس أمناء الجامعة في استصدار قرار عقابي لجميع المشاركين في أعمال عدائية 

  .ضد إسرائيل
فإن الفشل اإلعالمي الذي تصاب به إسرائيل في هذه اآلونة، وغياب األفق السياسي مع أخيراً، 

  !الفلسطينيين، سيعني عملياً تفاقم الظاهرة، األمر الذي يجب أن يقلق صناع القرار في تل أبيب
  14/6/2010                                                   القناة الثانية، 

     عن العبرية،                                                       
  17/6/2010مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، : ترجمة                              
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   عن مخططات جديدة لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية في القدسكشفيتقرير لمؤسسة القدس  .34
ؤسسة القدس الدولية أن سلطات االحتالل وضعت مخططات جديدة إلقامة  أكدت م:نفوذ البكري - غزة

الوحدات االستيطانية ومصادرة األراضي في القدس مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد تصعيدا خطيرا 
في االنتهاكات اإلسرائيلية والتي تعتبر من جرائم الحرب وطالت السكان والمقدسات والمعالم واآلثار 

  . المنازل وسحب الهوياتإضافة إلى هدم
احمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس خالل استعراضه لالنتهاكات اإلسرائيلية أن سلطات . وأوضح د

االحتالل تواصل منع إدخال الزجاج الخاص المقدم من الحكومة التركية لترميم قبة الصخرة فيما اقتحم 
مسجد من إحباط محاوالت عديدة لعناصر  من الحاخامين ساحات المسجد األقصى فيما تمكن حراس ال43

يهودية ألداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد كما جددت سلطات االحتالل أوامر المنع لدخول 
 شهور لكل من الشيخ عكرمة صبري والشيخ علي أبو شيخه والشيخ يوسف 6المسجد األقصى ولمدة 
ر مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات أمرا عسكريا حكمت نعامنة مدي. تسلم دوالباز وحاتم عبد القادر 

  .يمنع بموجبه من دخول المسجد األقصى والقدس القديمة لمدة ستة شهور
 بلدة سلوان ومصادرة ثالثة دونمات وسط مدينة القدس أحياءوتطرق التقرير إلى سياسة هدم المنازل في 

ك كشف المحامي قيس ناصر عن الغربية من القنصلية األميركية إلنشاء مجمع تجاري ضخم وكذل
وأوضح التقرير أن سلطات  .مخططات إسرائيلية جديدة إلخالء مبان وهدمها في حي البستان في سلوان

االحتالل تواصل تهويد المدينة المقدسة من خالل تشغيل مشروع القطار الخفيف داخل القدس كما تستعد 
ة إلى استعدادها لتنفيذ مخطط استيطاني يحمل إضافجراح بلدية االحتالل لهدم منازل وعمارات الشيخ 

  .وأشار التقرير إلى سياسة النشاط االستيطاني .2020رقم 
أما بشأن االعتقاالت والمحاكمات فذكر التقرير أن المخابرات اإلسرائيلية استدعت حاتم عبد القادر 

 بإبعاد اًسرائيلية أمرمحكمة الصلح اإلوأصدرت  ما،زوجة النائب المقدسي احمد علوان للتحقيق معهو
 المقابر اإلسالمية عن القدس لمدة ستة شهور وكذلك إعمارالمهندس مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة 

واستعرض التقرير االعتداءات واالنتهاكات بحق  . مقدسيين من بينهم المحامية شيرين العيساوي7اعتقال 
 فذكر التقرير أن سلطة اآلثار باشرت بعمليات أما فيما يتعلق بانتهاك حرمة المعالم واآلثار .أهل القدس

حفر واسعة في المنطقة القريبة من بركة السلطان سليمان كما نفذت عمليات حفر ونبش في القبور 
  .بمقبرة مأمن اهللا في القدس بهدف تغيير الوقائع وتشويه معالم المقبرة

  17/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   والمناطق العسكرية تمنع التنمية والتنقل في الضفةائيليةاإلسرالحواجز : "أوتشا" .35
 الفلسطينية األراضي في اإلنسانية المتحدة لتنسيق الشؤون األمم مكتب أعلن: ب .ف.، ا"األيام" -القدس 

، لكن 2009في العام % 20 قلصت عدد الحواجز في الضفة الغربية بنسبة "إسرائيل"ن أ، أمس) وتشاأ(
  شرقيإلىز خصوصاً حول محور مركزي بين الشمال والجنوب ولم يحسن الوصول هذا التقليص يترك

ظروف التنقل تحسنت  "أنوضح فيليب الزاريني المسؤول في المكتب خالل مؤتمر صحافي، أو .القدس
  ". سهولةأكثر مدينة في الجنوب إلىوبات التوجه من مدينة في الشمال .  الضفة الغربيةأجزاءفي بعض 
، إسرائيل أو بالتوجه نحو الغرب، نحو القدس الشرقية األمرن التنقل لم يتحسن عندما يتعلق لك"، وأضاف

 القيود ستستمر وخصوصاً على أنوتابع الزاريني،  .األردننحو وادي " وبصورة اقل في اتجاه الشرق
 األماكن المصنف في كثير من األردنمقربة من القطاع الشرقي للقدس، والمستوطنات اليهودية ووادي 

  .منطقة عسكرية مغلقة على الفلسطينيين
نسبة المناطق في الضفة الغربية التي ال % 26  بـاإلنسانية المتحدة لتنسيق الشؤون األممويقدر مكتب 

  . لحماية الطبيعةأو فيها ال بالتنمية وال بالزراعة وال بتربية المواشي ألسباب عسكرية "إسرائيل"تسمح 
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 2009أبريل / شامل حول اإلغالق في الضفة الغربية في الفترة بين نيسانوقال المكتب، اثر مسح 
 بإدخال بعض التسهيالت في الضفة اإلسرائيلية إنه على الرغم من قيام الحكومة ،2010مايو / وأيار

وهو ما يمثل انخفاضاً من  . الحركة في الضفة الغربيةأمام حواجز 505 انه ما زال هناك إالالغربية 
  ).%19انخفاض بنسبة  (2009 مارس/  مسجلة حتى آذاراًحاجز 626

، إن تسهيل "تطورات امكانية التنقل والوصول في الضفة الغربية"وقال المكتب في تقرير له حمل اسم 
ولكن ال تزال هناك حاجة إلى مزيد من . تنقل الفلسطينيين بين المراكز الحضرية هي خطوة مرحب بها

 للفلسطينيين في حرية التنقل، إضافة إلى حقهم في السيطرة على الحيز في التدابير من أجل إعادة الحق
يجب أن تتضمن الخطوات األولية إزالة المزيد من معيقات الحركة التي تغلق مسالك . الضفة الغربية

 إطالقمناطق (رئيسية مؤدية إلى المراكز الحضرية، وإبطال نظام التصاريح المتصل بالجدار، وفتح 
 الستخدام الفلسطينيين، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غور) المحميات الطبيعية(و) النار

  .األردن وداخل مدينة الخليل، والتجميد الدائم لجميع النشاطات االستيطانية
 بالمائة من الجدار؛ مع 60حتى نهاية الفترة التي شملها التقرير، اكتمل بناء ما يقرب من "لى انه إ وأشار
 بالمائة من مساره الكامل قائم على أراض داخل الضفة الغربية، وهو مناقض للرأي 85 أن العلم

وبالرغم من توقف بناء الجدار "، وقال، "2004االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز 
مناطق المغلقة في معظم المناطق، إال أنه تم توسيع نظام التصاريح المتعلق به والذي يقيد الوصول إلى ال

ليشمل محافظات رام اهللا، والخليل، وأجزاء من محافظات سلفيت، ) منطقة التماس(التي تقع خلف الجدار 
  .2003علما أن هذا النظام مطبق في شمال الضفة الغربية منذ العام . وبيت لحم، والقدس

 متراساً من متاريس الطرق التي 80خالل الفترة التي شملها التقرير، أزال الجيش اإلسرائيلي "وذكر انه 
غير أنه لم ). ج(أعاقت وصول المركبات لعدد محدود من المزارعين إلى مناطق زراعية في المنطقة 

  .يالحظ أي تحسن فيما يتعلق بالوصول إلى أراض زراعية أوسع بكثير في منطقة غور األردن
اعية المجاورة للمستوطنات ولم يطرأ أي تحسن كذلك على الوصول إلى األراضي الزر"واضاف، 

اإلسرائيلية، وذلك نظرا لألسيجة التي نصبها المستوطنون حول تلك األراضي، إضافة إلى عمليات 
وقد طبقت السلطات اإلسرائيلية خالل السنوات القليلة الماضية نظام . التخويف التي ينفذها المستوطنون

 هذه المناطق بصورة محدودة، خصوصاً خالل يسمح بوصول المزارعين الفلسطينيين إلى) تنسيق مسبق(
وتشير المعلومات التي جمعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن هذا النظام . موسم قطف الزيتون

  ". مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية57يطبق حالياً في 
سعها المستمر أكثر العوامل ال تزال المستوطنات اإلسرائيلية وتو" انه اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون وأكد

  ".تأثيراً في تشكيل نظام القيود المفروضة على إمكانية وصول وتنقل السكان الفلسطينيين
  17/6/2010 رام اهللا، األيام،

  
   صالح زعيم عالمي وراءه جيش من الماليين رائدالشيخ: سرائيليةاإلالنيابة  .36

ى جانب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح،  شارك محامو مركز ميزان ال :زهير اندراوس - الناصرة
ـُدم  في جلسة االستئناف الخاصة بمحاكمة الشيخ رائد صالح وتم فيها سماع ومناقشة االستئناف الذي ق

  .على قرار محكمة الصلح في قضية باب المغاربة وتهمة االعتداء على شرطي
صلح وطالبوا بالغاء الحكم بسجن وخالل الجلسة ناقش المحامون االدلة التي عرضت امام محكمة ال

الشيخ صالح لتسعة اشهر والغاء االدانة باعتبار انّه لم يعرض امام المحكمة اي دليل حقيقي يثبت التهم 
التي وجهت للشيخ، وانطالقا من ان الشيخ رائد صالح والمتظاهرين الذين تواجدوا معه حينها قد جاؤوا 

ريق باب المغاربة التي هي جزء من المسجد االقصى ليعبروا عن رفضهم واعتراضهم على هدم ط
  .المبارك، وهم والشيخ رائد كانوا ضحية االعتداء الشرطي وليس العكس
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ومما جاء في ادعاء النيابة العامة االسرائيلية انها تعتبر الحكم الذي صدر من محكمة الصلح غير مسبوق 
رفوا انهم لم يجدوا اي قرار او حكم مشابه خاصة من ناحية شدة العقوبة غير المتناسبة مع التهمة، واعت

في ملفات ذات ظروف اعتداء اشد مما اتهم به الشيخ صالح، ومع ذلك اصروا على الحكم الذي صدر 
بسجنه، بادعاء ان الشيخ لم يعد زعيما محليا وانما زعيم عالمي وراءه جيش من الماليين، والدليل على 

 اعترت مواطني الدولة والخارج عند سماع خبر اصابة الشيخ رائد في ذلك القلق والبلبلة الشديدة التي
  .اسطول الحرية، كما قالت النيابة

ومن هذا المنطلق فقد اعتبرت النيابة ان البصقة التي اتهم الشيخ رائد صالح بتوجيهها الحد رجال 
شرطي، وعليه فقد الشرطة خالل اعتدائها على المتظاهرين هي بصقة في وجه الدولة وليس في وجه ال

طالبوا بتفصيل حكم خاص بالشيخ رائد يختلف ويكون اشد واصعب من اي حكم قد يصدر ضد اي متهم 
  .اخر تتم ادانته في ظروف مشابهة

واعتبرت مؤسسة ميزان الحقوقية في الداخل الفلسطيني ان هذا التوجه من الدولة الممثلة بالنيابة العامة 
ة السياسية للشيخ رائد صالح والحركة االسالمية، وثمن لمواقف الحركة هو استمرار للهجوم والمالحق

  .وقادتها من القضايا المصيرية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الداخل
  17/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   المنزلية إلى غزةاألدواتاالحتالل يسمح بإدخال  .37

إن " تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية قال رائد فتوح رئيس لجنة: عبد القادر فارس -غزة 
 8إسرائيل سمحت بإدخال األدوات المنزلية خاصة أدوات المطبخ لقطاع غزة حيث من المقرر إدخال 

شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة وذلك للمرة األولى منذ فرض الحصار على قطاع 
 سلعة فقط من 140 السلع المسموح بإدخالها اآلن عبر إسرائيل أن عدد"وأوضح  ."غزة منذ أربع سنوات

  ." للقطاعبإدخالهاأصل أربعة آالف سلعة وطالبنا الجانب اإلسرائيلي بزيادة عدد السلع المسموح 
  17/6/2010عكاظ، جدة، 

  
  "قناة األقصى"ضد القرار الفرنسي بوقف بث  ودمشق غزةفي احتجاجات غاضبة  .38

 ردود الفعل الغاضبة ، أن رائد الفي،غزة نقالً عن مراسلها في 17/6/2010، الخليج، الشارقةنشرت 
قناة "تواصلت لليوم الثاني على التوالي في قطاع غزة احتجاجاً على القرار الفرنسي القاضي بوقف بث 

  ".يوتلسات"الفضائية التابعة لحركة حماس على القمر االصطناعي الفرنسي " األقصى
فيين والعاملين في القناة ونشطاء في المؤسسات األهلية، أمس، أمام المركز واعتصم عشرات الصحا

قرصنة إعالمية جديدة "الثقافي الفرنسي في مدينة غزة، تنديداً بالقرار الفرنسي، الذي رأى فيه كثيرون 
  " .تجاه كل األصوات المساندة للقضية الفلسطينية

يتنافى مع مبادئ "حشيش أن القرار الفرنسي واعتبر رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي حسن أبو 
  ".الحريات اإلعالمية التي ينادي بها االتحاد األوروبي

الكذب "ـوشن رئيس منتدى اإلعالميين الفلسطينيين عماد اإلفرنجي هجوماً عنيفاً على فرنسا، واتهمها ب
، وفي الوقت "يات العامةتنادي بشعارات الحرية واإلخاء والمساواة واحترام الحر"، فمن جهة "والنفاق
هل كشف جرائم القتل والدمار اإلسرائيلية يعتبر : "وتساءل اإلفرنجي ".تقمع األصوات الحرة"نفسه 
  ". أو جرماً أو تحريضاً على الكراهية والعنف يتطلب وقف البث؟إرهاباً

. ي أوروباف" األقصى"من قرار وقف بث " قلقها"وعبرت أربع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية عن 
  ".االتحاد األوروبي إلى وقف تنفيذ القرار"ودعت 
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 اعتصاماً قرب مقر أمس وا عشرات الصحافيين نظم، أندمشق من 17/6/2010الحياة، لندن، وأضافت 
وقدم . "يوتلسات" على قمر "األقصىقناة "السفارة الفرنسية في دمشق احتجاجاً على قرار وقف بث 

استغرابها واستهجانها " الفرنسي اريك شوفالييه تتضمن اإلعراب عن  السفيرإلىالمعتصمون مذكرة 
واعتبرت المذكرة القرار  ." مجلس البث الفرنسي تعليماته لشركة نورسات بوقف بث قناة األقصىإصدار

حلقة جديدة في حلقات الحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاولة إلسكات صوت المحاصرين "
  ."صامدوالمظلومين في القطاع ال

االتحاد "، داعية "مسؤولية اتخاذ هذا القرار ونتائجه" الحكومة الفرنسية "فضائية األقصى"وحملت 
يعكس صدقية للتحركات األوروبية ...  التراجع عن هذا القرار الذي الإلىاألوروبي وفرنسا خصوصاً 

  ."الرامية الى رفع الحصار والظلم عن الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة
  

   اعدموا شاباً مقدسياً بعد مالحقته وإصابتهاالحتاللجنود : "هآرتس" لـشهود .39
أن المواطن المقدسي، زياد الجوالني، الذي " هآرتس" الصحافية عميرة هاس في صحيفة أعدتهأكد تقرير 

استشهد يوم الجمعة الماضي برصاص جنود حرس الحدود، تعرض إلطالق نار في وجهه من مسافة 
 أن االحتالل شرطة وادعت.  وسقط على األرض ولم يشكل خطراً على الجنودأصيببعد أن قريبة جداً 

 بعيارات أصيب من حرس الحدود بسيارته وتسبب لهم بجروح طفيفة، وأنه أفرادالشهيد قام بدهس ثالثة 
ا  شهود تحدثوإفاداتلكن .  على األقدام الجنود عندما حاول الفرار من المكان ركضاًأطلقهانارية 

رضاً جراء أ سقط أنلمراسلة الصحيفة تثبت أن الجنود قاموا بقتل الجوالني من مسافة قريبة جداً بعد 
  .إصابته

  16/6/2010، 48موقع عرب 
    

   عشرات األشجار في جنينيحرقونالمستوطنون  .40
أشعل مستوطنون النار في أشجار الزيتون واللوزيات المزروعة في : محمد لقيق – الضفة المحتلة

" فلسطين أون الين"وذكر شهود عيان لـ.  وأحرقوا عشرات األشجار،اضي قرية برطعة قرب جنينأر
أن المستوطنين تسللوا إلى الحقول تحت حماية آليات العسكرية اإلسرائيلية القريبة من المكان وباشروا 

  . بإشعال النار في األشجار، األمر الذي أدى إلى مواجهات مع أهالي القرية
هود إن قوات االحتالل المتمركزة على مدخل القرية حالت دون وصول آليات اإلطفاء والدفاع وقال الش

  .المدني في الوقت المناسب للسيطرة على الحرائق
  16/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  سربين هم من الطالب العربتمن الطالب الم% 35 :اإلسرائيليةوزارة المعارف  .41

، إلى ارتفاع "الدائرة المركزية لإلحصاء" و اإلسرائيلية إلى وزارة المعارفتشير معطيات داخلية، تستند
وجاء أن . في عدد الطالب المتسربين من المدارس من الصف األول وحتى الثاني عشر% 40بنسبة 

 ألفا في العام الحالي، بينهم 40 ألفا في السنوات األخيرة إلى 29عدد الطالب المتسربين قد ارتفع من 
من المتسربين هم من % 75وتبين من المعطيات أن . طالبا تسربوا من المدارس االبتدائية 7,850

من % 65ويستدل من األرقام أن  ).الحريديين(الطالب العرب والمهاجرين الجدد واليهود المتزمتين 
، وهي %35الطالب المتسربين هم من اليهود، في حين أن نسبة الطالب العرب المتسربين وصلت إلى 

  .من عدد السكان% 20نسبة تزيد بكثير عن نسبتهم السكانية، حيث ال تتجاوز نسبة العرب في الداخل 
  17/6/2010، 48موقع عرب 
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   من األسرىعددالخليل تُقدم أكبر  .42
 قال نادي األسير الفلسطيني أمس األربعاء إن محافظة الخليل تشكل أولى المحافظات :الضفة الغربية

وأوضح النادي في تقرير له أمس أن عدد األسرى  .ألسرى داخل سجون االحتاللالفلسطينية في عدد ا
 من مختلف قرى وبلدات ومخيمات المحافظة، من بينهم ثالثة  أسيرا1580ًداخل سجون االحتالل بلغ 

معتقلين دخلوا عامهم السادس والعشرين، هم طالل يوسف صافي أبو الكباش، وزياد محمود محمد 
  .عامر الفي غنيماتغنيمات، ومصطفى 

، من بينهم سبعة  شهيدا27ً، 1967كما بلغ عدد شهداء الحركة األسيرة من أبناء المحافظة منذ العام 
  .استشهدوا خالل انتفاضة األقصى

، وأن عدد الذين أمضوا أكثر من  أسيرا112ًوأظهر التقرير أن عدد المعتقلين الذين حكموا بالمؤبد 
  . أسيرا42ًلذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام عددهم  سبعة أسرى، واعشرين عاماً

 أسيرة، بقي منهن أربع أسيرات هن 58وفيما يتعلق بعدد األسيرات من المحافظة منذ انتفاضة األقصى 
  .عبير عيسى عمرو، ورندة الشحاتيت، وعائشة غنيمات، وعلياء المحتسب

  17/6/2010، السبيل، عمان
   

  2010سطينياً في الخليل منذ بداية  فل468 اعتقلاالحتالل : تقرير .43
الفلسطيني، أن قوات االحتالل اإلسرائيلية أقدمت " نادي األسير" ذكر تقرير حقوقي صادر عن :الخليل

 مواطناً فلسطينياً من محافظة الخليل المحتلّة؛ بينهم 468، على اعتقال نحو 2010منذ بداية العام الحالي 
 أسيراً 33قيام السلطات اإلسرائيلية بتحويل " نادي األسير"وأكّد  . مريضا58ً طالباً و 110 طفالً و90

المركزي، إضافة إلى تحويل نحو " عسقالن" آخرين إلى سجن 70إلى االعتقال اإلداري، فيما أرسلت بـ 
  ".بتح تكفا"و" الجلمة"و" المسكوبية"خمسين معتقالً إلى كل من سجن 

  16/6/2010 قدس برس،
  

  "سطول الحريةأ"ن جريمة  عتحدثالعزل ألسير  .44
قال محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إن إدارة سجن جلبوع نقلت األسير : الضفة الغربية

  .بالل بشارات إلى السجن االنفرادي بعد حديثه عن جريمة أسطول الحرية بخطبة صالة الجمعة
العقوبات األخرى طالت عددا من وبين الباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي في بيان له أن جملة من 

  .األسرى في سجني جلبوع وشطة، وذلك بحجج واهية
  17/6/2010، السبيل، عمان

  
  "ال تملك صالحيات قانونية ""أسطول الحرية" الفحص اإلسرائيلية بأحداث لجنة: مركز حقوقي .45

سرائيلية الخاصة ، أن اللجنة اإل16/6، يوم األربعاء "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" أكد :غزة
وقال المركز  ".غير قادرة على إجراء تحقيق مستقل وموثوق به"بالهجوم على سفن أسطول الحرية 

إن اللجنة التي شكلتها الحكومة اإلسرائيلية ال تتوافق : "نسخة منه" قدس برس"الفلسطيني في بيان وصل 
اللجنة "وأضافت إن  ". إجراء تحقيق فعالمع هذه المعايير، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية دولياً لمنعها

اإلسرائيلية ليست لجنة تحقيق رسمية، ولكنها هيئة تم تعيينها من قبل الحكومة، وهي ال " العامة المستقلة
  " طلب"تملك صالحيات قانونية وسوف تتمتع عملياً بسلطة اسمية ال غير، وقد تقوم اللجنة فقط بـ
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لحكومة اإلسرائيلية أنه لن يتم استدعاء أي جندي إسرائيلي لإلدالء التعاون، في حين سبق وأن أعلنت ا
  .بشهادته، حسب توضحيها

  17/6/2010، قدس برس
  

  منح الفلسطينيين حقوقهم نواب مسيحيين لبنانيين  فلسطينية من رفضصدمة ":شاهد"مؤسسة  .46
لبنان من موقف أعربت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان عن صدمتها وصدمة الالجئين الفلسطينيين في 

النواب المسيحيين في البرلمان اللبناني لجهة رفضهم منح الالجئين الفلسطينيين بعضاً من حقوقهم 
واعتبرت شاهد أن نتائج جلسة البرلمان اللبناني كانت مخيبة لآلمال وأصابت الفلسطينيين وكل . المدنية

لتفاؤل التي سادت خالل السنة الماضية المهتمين بحقوق اإلنسان بالصدمة والذهول، وأزالت كل أجواء ا
  .من إمكانية تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان

ففي الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس النيابي أمس، وهي الثانية في عهد الحكومة الحالية، 
م المشاريع قبل ذلك مرت معظ. انقلبت رأساً على عقب عندما طرح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين

نقاش، : بشكل طبيعي وهادئ)  مشروعا22ً(واقتراحات القوانين الموضوعة على جدول أعمال الجلسة 
وعندما تقدم النواب  .اعتراضات بسيطة، اقتراحات بتعديل بعض المواد، ثم يصدق رئيس مجلس النواب

 المعجل المكرر، وتدعو إلى وليد جنبالط، إيلي عون، وعالء الدين ترو بأربعة اقتراحات قوانين، بصفة
استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن األضرار الناتجة عن حوادث وطوارئ "

حق الفلسطيني المولود على األراضي اللبنانية تملك شقة سكنية واحدة، "، وكذلك تؤكد على "العمل فقط
، "كما يطبق هذا النص على التملك بطريق اإلرث. نبحيث ال يعتبر ذلك تعارضاًَ مع مبدأ رفض التوطي

 اللجان المختصة إلى جلسة صاخبة، وأجلت معها هذه المشاريع إلىعندها تحولت الجلسة التشريعية 
  .لمزيد من الدراسة

إن تأجيل البت بدراسة مشاريع القوانين المقدمة والداعية لمنح الفلسطينيين بعضاً من حقوقهم شكل عالمة 
ي تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، وكشف زيف االدعاءات بضرورة احترام حقوق اإلنسان فارقة ف

كما حطم اآلمال التي كان يعقدها الفلسطينيون على . والحريات العامة والعبور إلى الدولة الديموقراطية
  .إمكانية تحسين أوضاعهم المأساوية

لنواب اللبنانيين المعارضين لمنح الفلسطينيين إن مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان إذ تنظر إلى موقف ا
  :حقوقهم بدهشة واستغراب فإنها تسجل ما يلي

يسجل الشعب الفلسطيني بكل تقدير المواقف الشجاعة للنواب الذي يؤيدون منح الفلسطينيين حقوقهم . 1
سطينيين من وعلى رأسهم النائب وليد جنبالط، ويدعوهم إلى مزيد من النضال والمثابرة لتمكين الفل

  .العيش بكرامة لحين عودتهم
إن حقوق اإلنسان وفق القوانين واألعراف الدولية ليست مادة للمقايضة، أو التجزئة، أو التأجيل، وإن  .2

تمتع الفلسطينيين بحقوقهم ليس منحة توهب لهم من الدولة اللبنانية، بل هو حق طبيعي أصيل أكدته 
  .الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

إن تأجيل البت بموضوع منح الفلسطينيين حقوقهم إلى إشعار آخر يعني ضمنياً عدم اإلكتراث لمعاناة  .3
الفلسطينيين المتفاقمة وهو يعبر عن تدني في احترام القيم اإلنسانية، وازدواج في الشخصية، وتمييز 

  .عنصري واضح
قوقهم من شأنه أن يحيي الصورة إن موقف النواب المسيحيين المعترضين على منح الفلسطينيين ح .4

 عاماً على 20والتي كادت أن تتالشى بعد مرور ) الفلسطينيون في لبنان واليمين المسيحي(النمطية 
  .انتهاء الحرب األهلية
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إن صورة لبنان الحقوقية على المستوى الدولي ليست ناصعة، وإن المواقف األخيرة تزيد من تشويه  .5
  . هذه الصورة

 من التاريخ االستفادةمل مع الفلسطينيين بهذه الطريقة سوف تكون له عواقب وخيمة، وإن إن التعا .6
كما أن مصلحة لبنان العليا تكمن في منح الفلسطينيين حقوقهم والمنصوص عليها . أمر في غاية األهمية

  .في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والتي أكد عليها الدستور اللبناني في مقدمته
  16/6/2010 ،بيروت، شاهد لحقوق اإلنسانمؤسسة 

  
  لجبهة الديموقراطية في البداوي على تقليص خدمات األونروال احتجاج: شمال لبنان .47

 نظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في مخيم البداوي اعتصاماً أمام مكتب مدير :البداوي
 شعبنا في مخيم ألبناء الصحية األونروا سياسة التقليص المستمرة في خدمات"، احتجاجاً على األونروا
  . ، شارك فيه ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية"البداوي

، ثم طالب مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال أركان األونرواوتطرق أبو فراس موسى إلى تقصير 
هذا " بأهالي مخيم البارد الن أسوةلس  مخيم البداوي ومدينة طرابلألونروا اإلغاثةبدر، بأن تشمل خطة 

المخيم دفع ثمناً غالياً نتيجة أحداث البارد وما زال، حيث استضاف كل أهالي البارد وما زال يستضيف 
 التي تشمل اإلغاثةمن حق أبناء البداوي أن تشملهم خطة "، مشيراً إلى أنه "ما يزيد عن ثمانية آالف نازح

 في باكورة تحركات تصب في االتجاه ذاته أولىهذا التحرك هو خطوة ن أ"ورأى بدر  ."أهالي البارد
مطالبة بإعطاء عموم فلسطينيي الشمال الحق ذاته في الطبابة واالستشفاء، ولن نرضى بعد اليوم بأن 

  ." بين ابن مخيم البارد وابن البداوي أو ابن مدينة طرابلساألونرواتفرق 
  17/6/2010، بيروت، السفير

  
  2010لعام " اإليسيسكو" على جائزة يحصلن غزة أكاديمي م .48

 التابع للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم ICPSR أعلن مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي :غزة
عن فوز األستاذ الدكتور محمد موسى شبات نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشئون " إيسيسكو"والثقافة 

زياء النظرية بكلية العلوم بجائزة اإليسيسكو في العلوم والتكنولوجيا لعام األكاديمية في غزة، أستاذ الفي
من المقرر أن يتسلم شبات الجائزة خالل المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء  . في فرع الفيزياء2010

  . أكتوبر القادم/التعليم العالي والبحث العلمي الذي سيعقد في ماليزيا في شهر تشرين أول
  16/6/2010قدس برس، 

  
  دراسات الشرق األوسطمركز  كتاب جديد ل" واآلفاقالتحدياتالتسوية السياسية، " .49

، "التسوية السياسية، التحديات واآلفاق" األردن كتاب - صدر عن مركز دراسات الشرق األوسط :عمان
 ، وهو نتاج حلقة نقاش عقدها المركز مؤخراً، وشارك)12(ضمن سلسلة شهرية الشرق األوسط رقم 

فيها نخبة من األكاديميين والباحثين السياسيين األردنيين المختصين، حيث هدف الكتاب إلى بحث جوانب 
التسوية السياسية بواقعية وعلمية، واستشراف مستقبلها وآفاقها، وليضع عينه على التحديات التي 

  .2010تواجهها، وليحلل المعطيات القائمة واتجاهات حراكها خالل هذا عام 
مأزق التسوية السلمية، العقبات والتحديات، وإشكاليات : "ل الكتاب محورين، جاء األول بعنوانتناو

مبينا أن التسوية السياسية هي محاولة إلدارة الصراع وليست حال له، وأن ثمة مآزق تعيشها " أطرافها
ضايا الجوهرية عملية السالم، وتشكل تحديا كبيرا لها يصل بها إلى حد الموت، وعلى رأسها ترك الق

 على عملية - ومعها الغرب -التي تشكل أساس الصراع على طاولة التفاوض، والهيمنة األمريكية 
التسوية، واستبعاد الخيارات األخرى، واستمرار خيار إسرائيل العسكري وتناميه، واستبعاد الشرعية 
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ت اإلسرائيلي المتواصل مقابل الدولية لتكون مرجعية التسوية والمفاوضات والقرارات ، فضال عن التعن
  .الضعف العربي المستمر

مؤكدا أن " الحراك السياسي في المنطقة، وإمكانات انطالق عملية التسوية: "وجاء المحور الثاني بعنوان
ويعمل " تيار االعتدال"تيارين في الجانب العربي والفلسطيني يقودان الحراك السياسي، تيار ما يسمى 

الذي يناهض سياسات الواليات المتحدة ووجود " المقاومة والممانعة" وتيار ضمن عملية التسوية،
إسرائيل، ولم يتمكن أي من هذين التيارين بعد من فرض أجندته على الواقع ليلحق به اآلخر، وال زال 
 السباق جاريا بينهما، كما أكد هذا المحور أن الدول العربية والفلسطينيين مطالبون جميعا بحراك سياسي

يستند إلى رؤية استراتيجية موحدة تجاه إدارة الصراع مع إسرائيل وحسمه، وعدم االرتهان إلى خيار 
  .السالم أو التسوية فقط

 صفحة من القطع الصغير، بما انتهت إليه حلقة النقاش من ذكر 88وانتهى الكتاب ، الذي جاء في 
لية السالم من الحراك السياسي الشعبي، المحددات التي يمكن أن تكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل عم

واإلنجازات التي يحققها خيار المقاومة وفاعلية القوى المتبنية له، واحتماالت المغامرات اإلسرائيلية التي 
  .قد تحدث حراكاً سياسياً

  17/6/2010الدستور، األردن، 
 

      ةأسطول الحرية كسر حقيقي للحصار على غز: " في األردنالمسلميناإلخوان " .50
كرمت جماعة اإلخوان المسلمين أمس المتضامنين األردنيين المشاركين في اسطول الحرية فـي مقـر               

وأشاد المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين ادكتور همام سعيد بالمشاركين قـائال            .الجماعة في عمان  
المسار من االنكـسار    المشاركين باألسطول حولوا    "و أن   ". إن أسطول الحرية سرية من سرايا اإلسالم      "

  .إلى االنتصار
واعتبر سعيد أن ما قام به أسطول الحرية يعد كسرا حقيقيا للحصار ، وأنه وضع القضية فـي إطارهـا                    

  .العالمي
وفي السياق جددت جماعة اإلخوان المسلمين أمس عزمها على كسر الحصار عن قطاع غزة ، وتـسيير                

  .رجاء البالدقوافل مساعدات يشارك فيها األردنيون من أ
وأكد عضو المكتب التنفيذي للجماعة مسؤول الملف الفلسطيني أن الحركة اإلسالمية أطلقت حملة جديدة              

  .ستستمر على الدوام لكسر الحصار عن قطاع غزة ، وستبقى مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
لكسر الحصار ، عبر اإلعالن     ستتلو أسطول الحرية خطوات قادمة      "وحول المبادرات القادمة ، قال السقا       

عن تشكيل التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة الذي أعلن مؤخرا في لبنان ، مؤكدا أنه سيتم تسيير                  
بمشاركة دول عربية ومنظمات دولية ، وأن عدد السفن التي سيتم تسييرها إلى قطاع          ) 2(أسطول الحرية   

  .سفينة) 62(غزة سيصل إلى 
  17/6/2010، الدستور، عمان

  
   الى األردن"إسرائيل" مستوردات الخضار والفواكه من فيتراجع كبير  .51

أظهرت الكشوفات اإلحصائية الرسمية وجود تراجع كبير فـي اسـتيراد المنتجـات             :  عصام مبيضين 
  .في شهر نيسان،وعدم االستيراد نهائيا في شهر أيار الماضيين" إسرائيل"الزراعية من 

شهد انخفاضـا ملموسـا     " إسرائيل"ة أن استيراد الخضار والفواكه من       ورأت مصادر في وزارة الزراع    
بصورة واضحة خالل األشهر األخيرة من العام الحالي بعد اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهايـة                

  .العام الماضي
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اكه ويأتي التراجع في المستوردات الزراعية من الكيان الصهيوني بعد بلوغ حجم واردات الخضار والفو             
  .2008 طن عام 4300، و2007 ألف طن عام 11منه 

 طنا من االفوكادوا من     43وأوضحت الكشوفات أن المملكة استوردت في شهر نيسان طنين من الفجل، و           
، بينما بلغت قيمة المستوردات صفر خالل شهر أيار، في حين صدر الى الكيـان الـصهيوني                 "إسرائيل"
أعـادت المـصادر     كما   . خالل شهر نيسان الماضي    5.2، وبروكي   طنا من الخيار والفلفل الحار    ) 64(

  .التأكيد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات اإلسرائيلية
أعدنا قرار اسـتهالك المنتجـات ا لزراعيـة         "، قائلة   "هذه اإلجراءات أعطت نتائج إيجابية    "وأضافت إن   

  ".مستهلك األردني نفسه ليتخذ قرار استهالكها أو عدم استهالكهاإلى ال" اإلسرائيلية"
 17/6/2010، السبيل، عمان

  
   بمتابعة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيينيتعهدالحريري  .52

 للفلسطينيين المقيمين فـي     "الحقوق المدنية  "لم ينجِل في بيروت بعد غبار عاصفة      :  ثائر عباس   -:بيروت
ساما طائفيا في البرلمان اللبناني والقوى السياسية األساسية فيه، والتي لم يمنعهـا             لبنان، والتي أثارت انق   

سوى اقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري سحب الموضوع لمدة شهر، وإقدام رئيس البرلمان نبيه بري               
يد جنبالط  على إحالته إلى اللجان لدرس االقتراحات الثالثة التي قدمها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ول             

تمهيدا إلعادة طرحها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب خالل فترة شهر تطبيقـا للتـسوية التـي رتبهـا                  
  .الحريري لسحب الملف من التداول

 اقتراحات قوانين أمام الهيئة العامة للبرلمـان        3فقد أثار تقديم النائب وليد جنبالط وعدد من نواب كتلته           
الفلسطينيين حقوقهم المدنية، حفيظة القوى المسيحية التي تتخوف عـادة مـن            تهدف إلى إعطاء الالجئين     

نظرا لما قد يتسبب فيه هذا التوطين من تغيير ديموغرافي لصالح المسلمين بإضافة             . إعطاء هذه الحقوق  
  .1948 ألف فلسطيني يقيمون في لبنان منذ العام 400أكثر من 

كثر ليونة في التعاطي مع هذا الملف، كان فريق النائب ميشال           أ"  آذار 14"وفيما بدت القوى المسيحية في      
  .عون األكثر معارضة للموضوع
ـ     أنه لن يدخل في مزيـد مـن الـسجاالت حـول هـذا              " الشرق األوسط "وأوضح النائب جنبالط أمس ل

  .الموضوع، مشيرا إلى أن الرئيس الحريري وعده بمعالجة هذا الموضوع
هللا النائب نواف الموسوي أسبابا تخفيفية لحلفاء الحزب فـي التيـار            من جهته، أعطى عضو كتلة حزب ا      

  .حدة االعتراض لم تأت من التيار الوطني الحر بل أتت من مكان آخر"الوطني الحر، معتبرا أن 
  خيبة أمل فلسطينية* 

ة القـوى   أثار سحب اقتراحات القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية من التداول وما رافقه من نقاشات، حفيظ             
رفض بعـض األطـراف     " القيادة العامة، في بيان      -الفلسطينية، فانتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين       
  منح الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان

مواقف بعض القوى والكتل النيابية التي عرقلـت        " من   ستغرب اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني    كما إ 
ألن التأجيل والمماطلة في إقرار هـذه الحقـوق         (...) ار هذه القوانين والمصادقة عليها      وتنصلت من إقر  

  ".والقوانين يشكل ضررا على العالقات األخوية اللبنانية الفلسطينية
 17/6/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   الفلسطيني-لمست رغبة المانية في طرح حل للصراع االسرائيلي: السنيورة .53

النيابية فؤاد السنيورة   " المستقبل"أكّد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رئيس كتلة        :  الديك  اسكندر -برلين  
أمس، بعد اجتماعات عقدها مع المستشارة األلمانية أنغيال مركل ووزيـر الخارجيـة غيـدو               " الحياة"لـ
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إدراكاً بـأن   "ن هناك   فيسترفيلله ومسؤولين في لجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان األلماني في برلين إ           
، مشيراً الى انـه  "حل الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني أصبح شديد اإللحاح بسبب المخاطر التي تكتنفه 

لمس خالل لقائه مركل وجود رغبة واستعداد لمتابعة الجهود مع االتحاد األوروبي والواليـات المتحـدة                
الرئيس باراك أوباما من االنتخابات النصفية في       لطرح مبادرات للحل خالل األشهر المقبلة بمجرد انتهاء         

  .بلده
 17/6/2010، الحياة، لندن

 
   الشرقية استيطانية في القدساتحدوبناء و" األقصى" وقف بث يدين" حزب اهللا" .54

الذي اتخذته السلطات الفرنسية بوقف بث قناة " الخاطئ"بشدة امس، القرار " حزب اهللا" استنكر :بيروت
قراراً جائراً يتناقض مع مبادئ الحرية والعدالة التي تتغنى بها الجمهورية "ة، واعتبره الفضائي" األقصى"

". السلطات الفرنسية الى العودة عنه"ودعا ". الفرنسية، كما يتناقض كلياً مع حرية التعبير عن الرأي
  .يكشف بوضوح سياسة المعايير المزدوجة التي تعتمدها فرنسا"ورأى ان القرار 

، " وحدة استيطانية في شرق القدس المحتلة1600المخطط الصهيوني الجديد الهادف لبناء " على وتعليقاً
استهتار كيان العدو بكل المواقف العالمية والعربية التي صدرت إثر "في بيان آخر " حزب اهللا"استنكر 

  .الكشف عن هذا المشروع للمرة األولى قبل ثالثة أشهر
  17/6/2010، الحياة، لندن

  
   بري على موقفه من حقوق الفلسطينيينشكري بالطجن .55

" النائب وليد جنبالط، الشكر الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري علـى           " اللقاء الديموقراطي "وجه رئيس   
أن اليميني يبقى يمينياً، واليمـين يـصنع        " ، وأكد "تأييده تسهيل العيش الكريم لالجئ الفلسطيني في لبنان       

ليس فقط في لبنان بل في كل العالم، واليمين يدمر المجتمعـات، وهـو ببعـده                الحروب، ويصنع الفتن،    
  ".االقتصادي واالجتماعي ال شيء

ال يعود اليمين في لبنان الى هذه النغمة القديمة البالية، وأن يكون        "وتمنى بعد لقائه الرئيس بري أمس، أن        
  ".بنان الحد األدنى من الحقوقهناك جو بعيد عن التشنج، من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني في ل

مرت فترة لم أستطع أن أزور فيها الرئيس بري، بسبب انشغالي ببعض الـسفر، واليـوم أتيـت                  : "وقال
، "خصوصاً من أجل أن أشكره على موقفه في ما يتعلق بتسهيل العيش الكريم لالجئ الفلسطيني في لبنان                

عطي هذا الشعب الالجـئ الحـد األدنـى مـن           في األول من أمس لم نستطع أن ننجز ون        "موضحاً أننا   
الضمانات االجتماعية وحق العمل، ألننا ُأدخلنا في دوامة التوطين التي ال عالقة لها ال من قريـب بمـا                   

  .نطرحه
  17/6/2010، المستقبل، بيروت

 
  إعطاء الفلسطينيين بعض الحقوقنعارضال : جعجع .56

سـمير  " القوات اللبنانية "يس الهيئة التنفيذية لحزب     بدعوة من نادي الصحافة العربية في باريس، عقد رئ        
  .جعجع امس مؤتمرا صحافيا عرض خالله جولته العربية واألوروبية

 قضية المعـسكرات الفلـسطينية خـارج المخيمـات        هي قضية تجعل الدولة اللبنانية في الواجهة،     بونوه  
 الفلسطينية يمكن إيجاد حل لهـذا       -انية  ولكن نظرا الى العالقات اللبن    . "والسالح الفلسطيني في المخيمات   

ما هو مبرر وجودها وما هـو دورهـا         "وتساءل  ". اما الخطوة السريعة فهي قضية المعسكرات     . السالح
 الـذي يمنـع أي      1701 اإلسرائيلي في حين ان هناك القرار الـدولي          -بمعزل عن الصراع الفلسطيني     

  ".وجود عسكري خارج جناح الدولة؟



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1822:         العدد       17/6/2010 الخميس :التاريخ

القضية المحورية في الشرق األوسط، وال يمكن ان نأمل استقرارا في المنطقة            "لفلسطينية  واعتبر القضية ا  
هناك أصوات تطالب بسحب مبادرة السالم العربية       " أسطول الحرية "بعد  . قبل قيام دولة فلسطينية مستقرة    

بية فما هو   اذا تم سحب المبادرة العر    "وتساءل  ". من خطورة هذا الطرح   "، محذرا   "عن طاولة المفاوضات  
خدمة للحكومة اإلسرائيلية الن ذلـك      "واعتبر ان سحبها بالنسبة اليه      ". الحل اآلخر في المستقبل القريب؟    

فهـل الجيـوش    . وإذا كان هناك شيء آخر فليعبروا عنه      . يعني تكريسا لألمر الواقع اإلسرائيلي الحالي     
  ".جاهزة؟ الواقع العربي اليوم مختلف تماما والعواقب وخيمة

احترامه لجميع الذين يناضلون في غزة رغم االختالف في         " الفلسطينية، اكد    –عن المصالحة الفلسطينية    و
يمكن الفلسطينيين تبنّي الموقف المناسب ونحن كلبنـانيين        : "وقال". المواقف السياسية الن نضالهم شريف    
  ".ال نفرض قرارا ولكن نطرح أفكاراً

ر شنيع، وكمراقب أقول انه ما دام الوضع الفلسطيني على حاله           ان حصار غزة ام   : "وبشأن الحصار، قال  
فأكثر الدول إنسانية في العالم لن تتحرك للمساعدة على فك الحصار سوى جزئيا وقد تؤدي الى مكاسب                 

  ".  الفلسطينية–تكتيكية، غير ان هذا ليس الحل وال يمكن حصول أي امر جدي قبل المصالحة الفلسطينية 
 17/6/2010 ،النهار، بيروت

 
    حقوق الفلسطينيين " البعث"و" الشيوعي" التحرير في بيروت يبحث مع منظمةممثل  .57

زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت السفير عبد اهللا عبد اهللا، أمس، مقر الحزب الـشيوعي                 
  . الدبسماري ناصيف . خالد حدادة، ونائبته د. اللبناني، حيث استقبله األمين العام للحزب د

إلى أن ما عبرت عنه المواقف المعادية لحقوق الالجئين الفلسطينيين في مجلس النـواب،              "وأشار حدادة   
واعتبـر أن  ". تشدد الحصار عليهم لدفعهم في اتجاه واحد، هو التخلي عن حقهم في العودة إلى أرضـهم               

هبية عند أي منعطف يظن فيه      هذه المواقف قد أكدت مرة أخرى مدى هشاشة التحالفات والتفاهمات المذ          "
  ". البعض وجود إخالل بالتوازنات الطائفية

 الحـالي للمطالبـة بـالحقوق المدنيـة         27وأكد الجانبان على أهمية التحرك الذي ستشهده بيروت فـي           
  . للفلسطينيين وعلى ضرورة المشاركة الواسعة فيه

  17/6/2010، السفير، بيروت
  

  زادت فرص نشوب حرب إقليمية" قافلة الحرية" على اإلسرائيليةالغارة : األسد .58
قال الرئيس السوري بشار األسد إن مداهمة القوات اإلسرائيلية لسفن اإلغاثة التي كانت في طريقها إلـى                 
قطاع غزة الشهر الماضي قضت على فرص الوصول إلى سالم في منطقة الشرق األوسط في المستقبل                

  .المنظور
ي بوين مراسل شئون الشرق األوسط فـي بـي بـي سـي الحكومـة                واتهم األسد في حوار مع جيريم     

وأنها أقل اهتماما بالتوصل التفاقية سالم في المنطقة مقارنة         " مهووسة بافتعال األزمات  "اإلسرائيلية بانها   
  .باإلدارة اإلسرائيلية السابقة

 حرب في منطقة    وأضاف الرئيس السوري أن الهجوم اإلسرائيلي على سفن اإلغاثة زاد احتماالت نشوب           
وقال األسد إن الشرق األوسط يمر بمرحلة تغيير، وإنه كان يعمل على تجنـب نـشوب                . الشرق األوسط 

حرب إقليمية، لكنه استبعد التوصل ألي اتفاق سالم مع الحكومة اإلسرائيلية الحاليـة مـشيرا إلـى أن                   
  .إسرائيل ال تمثل شريكا اآلن في عملية السالم

الذي أسفر عن مقتـل تـسعة مـن النـشطاء           " قافلة الحرية "رائيلي األخير على    وأضاف أن الهجوم اإلس   
  .األتراك المدنيين ستكون له عواقب وخيمة

  17/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   بالتآمر من خالل فك االرتباط مع غزة "إسرائيل"موسى يتهم  .59
ول العربية عمرو موسى إسرائيل بالتآمر من خـالل         اتهم األمين العام لجامعة الد    :  أحمد علي  -القاهرة  

دعوتها إلى فك االرتباط بقطاع غزة وسعيها لربطها بمصر مع إبقائها للحصار على القطاع، مشددا فـي                 
الوقت ذاته على أن هناك ارتباطا تاريخيا بين مصر وغزة وكل فلسطين ال يمكن التنصل منه، ولكن هذا                  

لمناورات اإلسرائيلية التي تستهدف فك ارتباطها مع غزة مع إبقائها علـى            االرتباط ال يعني االستسالم ل    
  .الحصار

وقال موسى، للصحافيين أمس، إن أي جهود تبذل في موضوع رفع الحـصار علـى غـزة، يجـب أن        
  . تستهدف رفع الحصار، وليس تخفيفه وإبقاء الوضع على ما هو عليه

ار، وقال إن فك الحصار كما تفهمه إسرائيل هـو أن           وتهكم موسى على ادعاءات إسرائيل بتخفيف الحص      
تسمح بمواد مثل المايونيز والكاتشاب وأربطة األحذية، هذا هو التخفيف المـضحك الـذي ال يـستحق                 

  .التعليق
وألمح موسى إلى أن هناك تقدما في موضوع المصالحة الفلسطينية أعقب زيارته لغزة، وتوقع أن تـشهد                 

ين فتح وحماس، مشيراً إلى أنه أجرى اتصاالت مع إسماعيل هنية ومـع خالـد               المرحلة القادمة لقاءات ب   
  .مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في اليوم التالي للقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إال أنه رفض التعليق على سؤال بشأن إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رفض أفكارا لرئيس                 
  . ماس المقالة إسماعيل هنية نقلها له موسى عقب زيارته لغزةحكومة ح

وحول رأيه في المبادرة األوروبية في أن يتولى االتحاد األوروبي تفتيش البضائع التي تدخل قطاع غزة                
قال موسى أي عمل في هذا الموضوع يجـب         .. مع اشتراط وجود قوات السلطة الفلسطينية على المعابر       

 الحصار، وليس مساعدة إسرائيل على الحصار من خالل قيام سلطات أخرى بخدمة             أن يتم في إطار رفع    
الحصار، أو أن تقوم سلطة أخرى بالتفتيش، أو بخدمة هذا الهدف أو ذاك، فكل التوجهات لتسهيل الحياة                 

النقطة األساسية فيه رفع الحصار، وليس تـسهيل        .. في غزة ال يجب أن تكون في ظل استمرار لحصار         
قال موسى إن هناك ارتباطا بين    .. ياة فقط وليس بقاءه، وحول رغبة إسرائيل في ربط غزة بمصر          في الح 

غزة وبين كل فلسطين بمصر، وهذا شيء واضح، ولكن هذا االرتباط شيء، وما تعمل له إسرائيل شيء                 
ارتبـاط  االرتباط الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو في القدس بمصر،            .. آخر، فهما أمران مختلفان   

مهم وتاريخي وال يمكن لمصر أن تتنصل منه أو تتراجع عنه، ولكن هناك مناورات إسرائيلية فيما يتعلق                 
  .بقطاع غزة أن تبقي الحصار ثم تتحدث عن االرتباط، وهذان مسألتان متناقضتان

ـ                  ر، ال  وأردف قائال من الواضح أن هناك تآمرا إسرائيليا في هذا األمر وليس مجرد سياسة يمكـن النظ
  .يمكن النظر في مثل هذا من الزاوية التي تنظر فيها إسرائيل

قال إن إعادة إعمار شيء واجب وفـوري، ال يـرتبط           .. وحول الحديث عن المصالحة وإعادة اإلعمار     
بالمصالحة، ولكن المصالحة تفتح أبوابا كثيرة، ليس فقط في إعادة اإلعمار بالطوب على حـد تعبيـره،                 

  .ر النفسيولكن إعادة التعمي
إننا منذ فترة نعمل على كسر الحصار، ومن ضمن كسر الحصار أن تقوم ووفود عربية بزيـارات                 : قال
وأنا أرى أن الجهود التي نبذلها جهود مهمة في هذا اإلطار، يجب أن تتزامن مع جهود المصالحة                 .. لغزة

  .واإلعمار
  17/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،

  
  وتتدرج في عقوبات عليها" إسرائيل"كري مع  العسالتعاونتركيا توقف  .60

التركية الصادرة أمس، إن أنقرة سـتوقف التعـاون العـسكري مـع             " ستار"قالت صحيفة   : )وكاالت (
ونسبت الصحيفة هذه القرارات التي اتخذت خـالل اجتمـاع           ".تل أبيب "ولن تعيد سفيرها إلى     " إسرائيل"
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ورفض مساعد لرئيس الوزراء التركي رجب طيب       . نهالحكومة أنقرة هذا األسبوع لمصادر لم تكشف ع       
  .أردوغان التعليق على التقرير

ممثال لهـا   " إسرائيل"إال إذا أوفدت    " تل أبيب "وذكرت أن الحكومة التركية قررت عدم إعادة سفيرها إلى          
اتخذنا "ونقلت ستار عن المصادر قولها       .في تحقيق تجريه األمم المتحدة في العدوان على أسطول الحرية         

  ".عدة قرارات منها العسكرية والدبلوماسية والضغط السياسي وإجراءات
وقالت الصحيفة إن الحكومة قررت أيضاً تجميد االتفاقات العسكرية ومنها تحـديث طـائرات ودبابـات                

وذكرت أيضاً أن التعاون     . مليار دوالر  5.7ومشروعات خاصة بالصواريخ قدرت تكلفتها بما يصل إلى         
بما في ذلك المناورات المشتركة وتدريب الطيـارين سـيتوقف وأيـضاً تبـادل المعلومـات                العسكري  
  .ستطبق تدريجياً" إسرائيل"وأضافت أن العقوبات على . المخابراتية

عن تقارير تكشف النقاب عن أن األتراك يفكـرون بـالحظر علـى الـسفن              " يديعوت أحرونوت "ونقلت  
وعـدم  " اإلسـرائيليين " ووضع مصاعب في وجه رجال األعمال        الرسو في موانئ تركية،   " اإلسرائيلية"

  ".اإلسرائيلية"تشجيع السياحة 
إن واجهت شركاتها أية مشاكل بعد أزمة العالقـات         " إسرائيل"كما هددت تركيا، بأنها سترد بقساوة على        

ـ     " إسرائيل"بين البلدين، وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد           ن عـدوانها   كونها لم تعتذر بعد ع
  ".أسطول الحرية"الدموي على 

التركية عن وزير التجارة الخارجية ظافر شـاغليان قولـه إن الحكومـة             " األناضول"ونقلت وكالة أنباء    
، وهي سترد بشدة على األخيـرة إن واجهـت          "إسرائيل"التركية لن تسمح بمقاطعة البضائع التركية في        
  . بين البلدينشركاتها أية مشاكل على وقع أزمة العالقات

أصدرت أمراً قضائياً بشأن    " إسرائيلية"وذكرت الوكالة أن تعليقات شاغليان جاءت بعد تقارير بأن محكمة           
، مشيراً إلى أنـه     ""اإلسرائيلية"لقد طلبنا معلومات من الحكومة      "وقال   .حسابات تتعلق بشركة بناء تركية    

فإن الرد التركي سـيكون     " أسطول الحرية "على  في حال كان أمر المحكمة نتيجة لما حصل بعد العدوان           
لم تعتـذر   " إسرائيل"إلى ذلك، قال وزير الدولة التركي للشؤون األوروبية اغمن باغيس، إن             .قاسيا جداً 

إننا غاضبون  ". إسرائيل"فنحن نتخذ إجراءات حازمة ضد      "، ولهذا   "أسطول الحرية "بعد عن عدوانها على     
  ". جداً منها

  17/6/2010، الشارقةالخليج، 
 

   الفلسطينية تركياً لتفعيل المصالحةاقتراحاً ترفض مصر .61
جددت القاهرة رفضها اي دور تركي يتدخل فـي         :  يوسف الشريف  - جيهان الحسيني؛ انقرة     -القاهرة  

من مصادر تركية أن القاهرة رفضت اقتراحـاً        » الحياة«صلب مفاوضات المصالحة الفلسطينية، وعلمت      
عقد اجتماع يضم االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومـدير االسـتخبارات             تركياً غير رسمي ل   

» حمـاس «المصرية الوزير عمر سليمان ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وممثلين عن حركة              
لتوقيـع  » حمـاس «في مصر أو تركيا من أجل الضغط على الطرفين الفلسطينيين، خصوصاً            » فتح«و  

  .حة الفلسطينيةاتفاقية المصال
وجاء الرد المصري على لسان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي اعتبر ان الدور التركي ينحصر في                 

وقعت عليها فعالً، وأنـه ال      » فتح«بقبول وثيقة المصالحة المصرية، مع االشارة الى أن         » حماس«إقناع  
  .مجال اآلن للعودة الى فصول المفاوضات من جديد

 17/6/2010، الحياة، لندن
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    لبناء مدرسة ومستشفى تبرعات غزة يقدم يزورالوفد البحريني الذي  .62
تبرع الوفد البحريني بمبلغ مالي ضخم إلنشاء العديد من المؤسسات الخدماتية التـي يفتقـر إليهـا          : غزة

  . قطاع غزة في خطوة متقدمة نحو رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
مليون ونصف المليون دوالر     " 2 الوفد قيمة مليون وسبعمائة ألف دوالر لبناء مدرسة، ومبلغ           وخصص

 ألف دينار أخرى    350ألف دينار إلنشاء مصنع لألطراف الصناعية و      " 550"لبناء مستشفى باإلضافة إلى     
ية علـى   لتأسيس مكتب أطفال صغير في مدرسة الفاخورة التي تعرضت للتدمير خالل الحرب اإلسرائيل            

  . 2008القطاع نهاية عام 
وكان الوفد البحريني وصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يوم االثنـين الماضـي فـي زيـارة                    

  . تضامنية مع الفلسطينيين في القطاع المحاصر
 متضامنًا بحرينًيا بينهم عضو مجلس النواب البحريني ناصر الفضالة، وعـضو الهيئـة              15وضم الوفد   

مـصطفى  . ملكية رئيس اللجنة التنفيذية للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني د          الخيرية ال 
إضـافة لشخـصيات اعتباريـة      , السيد، واألمين العام لجمعية الهالل األحمر البحريني صـالح شـهاب          

  . وصحفيين
ريع التـي يعمـل     وأكد أعضاء الوفد الذين التقوا إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلـسطيني، أن المـشا             

البحرين على دعمها ترتكز على التنمية وتطوير العقل والفكر من أجل خلق أشخاص مبدعين وصـناعة                
  . غزة قوية

  17/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   يقول ان القافلة أسمعت كلمة الشعب الفلسطيني"أسطول الحرية" في اصيببرلماني جزائري  .63
نهايـة الـشهر    ' اسطول الحرية 'صيب في االعتداء االسرائيلي على      أوضح برلماني جزائري ا    :الجزائر

ألن 'الماضي، ان الهدف األساسي من تنظيم هذا األسطول كان كسر الحصار الذي فرض علـى غـزة                  
  .'سكانها اختاروا قيادة لهم من حركة حماس بكل ديمقراطية وشفافية، فعوقبوا على هذا االختيار

أسـمع كلمـة    'ان أسطول الحرية    ) تيار إسالمي معارض  (ركة النهضة   وقال النائب محمد ذويبي عن ح     
لكون الحصار ما زال قائما ومعاناة شعبنا في فلـسطين          '، متأسفا في المقابل     'الشعب الفلسطيني لكل العالم   

الواجب علينا جميعا التحرك لنصرة هذه القضية بكـل الوسـائل الماديـة             '، مشددا على أنه من      'مستمرة
  .'والمعنوية

واصيب البرلماني دويبي في الهجوم االسرائيلي بشظايا رصاصة في عينه اضطرته للبقاء في عمان من               
أجل العالج، غير أن النزيف الذي تعرضت له عينه المصابة جعل من غير الممكن إخـضاعه لعمليـة                  

نـصح بـه    جراحية، لذا فضل العودة إلى الجزائر قبل إجراء عملية جراحية بعد حوالي شهر تبعا لمـا                 
  .وقد عاد الى بالده قبل ثالثة ايام. األطباء

  17/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   يقتل مصرياً على الحدود اإلسرائيليالجيش  .64
إن بدويا من سيناء قتـل برصـاص الجـيش          : قالت مصادر أمنية وقبلية   :  شادي محمد  -) مصر(رفح  

أثناء محاولة مجموعة من األشـخاص القيـام        اإلسرائيلي ليل الثالثاء على الحدود بين مصر وإسرائيل         
  .بعملية تهريب إلى داخل األراضي اإلسرائيلية

  17/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
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   حقوق العمال في الجوالن المحتلتنتهك" إسرائيل: "سوريا .65
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل السورية الـدكتورة ديـاال الحـج عـارف اسـتمرار                : )سانا(

في الجوالن السوري المحتل، وأشارت إلى تزايـد        " اإلسرائيلي"تهاكات التي تقوم بها قوات االحتالل       االن
  .عدد العمال السوريين المعتقلين في سجون االحتالل ومنع المزارعين من استخدام أراضيهم

  17/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   تبرعوا بأعضائهم إلى جرحى القطاعإيراني آالف 110 .66
أعلن رئيس منظمة الشباب في جمعية الهالل األحمـر         ): آي.بي.يو( حسين منصور،    -، طهران   المنامة

 آالف إيراني تبرعوا بأعضائهم إلى جرحى وضحايا غـزة، كمـا أن             110اإليرانية محمد جعفريان أن     
  .سفينة المساعدات ستتوجه إلى القطاع األسبوع المقبل

  17/6/2010، الشارقةالخليج، 
  

    غزةتخفيف الحصار عن قطاعل بليرة برز بنود خطأ .67
ة المبعوث الرسمي للجنة الرباعية     لى ابرز بنود خط   إ "هآرتس" صحيفة   شارتأ:  أسعد تلحمي  –الناصرة  

التي وضعها بالتنسيق مع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي          و  غزة تخفيف الحصار عن قطاع   ل طوني بلير 
  :تتضمن ثالثة بنود رئيسة هيو ،بنيامين نتنياهو

القائمة الحالية التي   » تقليص«تفصيلية بالمواد المحظور إدخالها إلى القطاع، أي        » قائمة سوداء «ضع   و -
فقـط المـواد التـي تـدعي        «وستشمل قائمة الحظر الجديدة     . تحول دون إدخال مئات المنتجات الغذائية     

  .»إسرائيل انه يجوز استخدامها أيضاً لغرض إنتاج وسائل قتالية
 إدخال مواد بناء في شكل متواصل لتنفيذ أعمال بناء أقرتها منظمات أممية، مثل بنـاء                "إسرائيل" تتيح   -

وذلك طبقاً لإلجراءات اإلسرائيلية وشرط عدم تمكين حركة حماس من اسـتغالل            «مستشفيات ومدارس،   
  .»المواد لبناء تحصينات عسكرية

ة، على أن يقوم مراقبون أوروبيون       فحص إمكان توسيع فتح المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غز          -
والغرض من ذلك أن يكون موطئ      «ومن السلطة الفلسطينية بفحص المواد التي يتم إدخالها إلى القطاع،           

  .»قدم للسلطة الفلسطينية في القطاع
وقال بلير الذي التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ثالث مرات األسبوع الماضي ليقنعـه               

وأضاف . »خالل أيام « وافقت مبدئياً على بدء تخفيف الحصار        "إسرائيل"إن  » هآرتس«ه، لصحيفة   بخطت
يتحـتم علـى    «أنه في مقابل وجوب قيام إسرائيل بتعديل سياسة حصارها للقطاع لجهة تخفيفـه، فإنـه                

. »ليتالمجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شـا              
مهمة جداً تتيح لنا المجال من أجل منع إدخال أسلحة وبضائع للقطاع            «واعتبر تغيير السياسة اإلسرائيلية     

وعزل المتطرفين، ومن جهة أخرى تقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين للخروج من أزمتهم االقتـصادية              
يومية من دون اللجوء إلى الحصول      وتمكينهم من الحصول على المساعدات اإلنسانية الالزمة وحاجاتهم ال        

  .»على منتجات مهربة عبر األنفاق التي تشرف عليها حماس
17/6/2010، الحياة، لندن  

  
  إلى سديروت » مساعدات« يرسلون سفينة "إسرائيل"مؤيدو : هولندا . 68

عمرة إلى مست " إنسانية"في هولندا تنظيم رحلة بحرية بهدف نقل مساعدات         " إسرائيل"تعتزم جهات مؤيدة ل   
  .، وزيادة في التضليل ستنقل بعض المساعدات لقطاع غزة "اإلسرائيلية" "سديروت"
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" إسـرائيل "ل" المعادية"كخطوة مضادة للحملة    "، أمس، أن هذه الرحلة تأتي       "اإلسرائيلية"وادعت اإلذاعة   
تي ستنطلق  وذكرت أن السفينة ال   . في إشارة إلى قوافل سفن كسر الحصار عن قطاع غزة           " الجارية حاليا 

وسيكون على ظهرها نشطاء    ) األسير في غزة  " اإلسرائيلي"الجندي  (من هولندا ستحمل اسم جلعاد شاليط       
  )أ.ب .د . (مسيحيون ويهود ومسلمون إضافة لعدد من السياسيين وصحافيين 

17/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

  لى القطاععسكرية لغزة لمراقبة نقل البضائع إ بعثة يرسلاالتحاد األوروبي  .69
أعلن االتحاد األوروبي عنه نيته إرسال بعثة بحرية عسكرية قبالة غزة لمراقبة نقل البـضائع               : الفرنسية

قد : "وقالت الممثلة العليا لالتحاد للشؤون الخارجية كاثرين اشتون       . إلى القطاع في إطار تخفيف للحصار     
في االتحاد األوروبي مـشددة     " ع واألمن يكون هناك خيار بحري في إطار مهمة للسياسة المشتركة للدفا         

  . من المهمات البرية" أكثر تعقيداً"على أن تطبيقها سيكون 
وأكدت اشتون، أمام البرلمان األوروبي أن بعثة االتحاد عند معبر رفح بين مصر وغزة التـي نـشرت                  

ي قد ينشر بعثات    ، مشيرة إلى أن االتحاد األوروب     "جمركي" قد يعاد تحريكها لتضطلع بدور       2005نهاية  
  . أخرى من هذا النوع

:" لدرس كل الخيارات لتخفيف الحصار المفروض على غزة، مضيفة          " بكد"وأوضحت اشتون أنها تعمل     
  ". إن الحصار يضر باألشخاص العاديين ويمنع إعادة اإلعمار ويؤجج العنصرية

قبـول مـن الجميـع لرفـع     ولن يكون من السهل إيجاد سبيل م    (...) وأوضحت أن الحصار ليس فاعالً      
نظراً إلى المباحثات التي أجريها يبدو أننا على الطريـق الـصحيح لتخفيـف              " ، ولكنها قالت    "الحصار
  ".الحصار

17/6/2010، موقع فلسطين أون الين  
  

   بوقف هدم منازل الفلسطينييناالحتاللتطالب " أمنيستي" .70
في تقرير أصدرته، أمس، إلى     " اإلسرائيلية"طات  السل" أمنيستي"دعت منظمة العفو الدولية     : )أي.بي  .يو  (

وضع حد لعمليات هدم منازل الفلسطينيين، واعتبرت أن هذه الممارسة تجعل آالف الفلسطينيين يعيشون              
  .تحت وطأة الخوف اليومي من إجالئهم من منازلهم 

، "زل الفلـسطينيين  تهدم منـا  " إسرائيل"آمنون كديارهم؟   : "وقالت المنظمة إن تقريرها الذي حمل عنوان      
في تدمير المنازل وغيرهـا مـن       " اإلسرائيلي"يكشف النقاب عن المدى الذي تذهب إليه قوات االحتالل          

المباني في األراضي الفلسطينية المحتلة بزعم أنها ُأنشئت بصورة غير قانونية، وفقد بموجبه مـا يزيـد                 
حده بعد هدمها بناء على أوامر مـن         و 2009 فلسطيني، أكثر من نصفهم أطفال، منازلهم في         600على  

  .، وفقاً لمعلومات األمم المتحدة "اإلسرائيلية"السلطات 
تحرم أغلبية الفلسطينيين من الحصول على تراخيص بناء حتـى بعـد            " "إسرائيل"وأضافت المنظمة أن    

 قدماً فـي    المرور في عملية بيروقراطية وقانونية مكلفة، بحيث ال يبقى أمامهم خيار يذكر سوى المضي             
قد تـسوِّي مبـانيهم     " اإلسرائيلية"البناء من دون ترخيص، ولكنهم يعلمون وهم يفعلون ذلك أن الجرافات            

تنفذ عمليات الهدم بوجه عام من دون إشـعار األهـالي           " "إسرائيل"وأشارت المنظمة إلى أن     " . باألرض
  " .           المعنيين

17/6/2010، الخليج، الشارقة  
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   عن غزةرفع الحصار" سرائيلإ" الواليات المتحدة ال تطلب من :واشنطن في "رائيلإس"سفير  .71
 في واشنطن مايكل أورن أمـس إن الواليـات   "إسرائيل"أكد سفير : الوكاالت -براهيم  إ محمد   -رام اهللا   

  .رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة" سرائيلإ"المتحدة ال تطلب من 
جرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إنه التقى مع وزيرة الخارجيـة األميركيـة             وقال أورن في مقابلة أ    

 والواليات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات حول سبل مواجهة         "سرائيلإ"هيالري كلينتون أول من أمس وأن       
  . ولم يتم الحديث عن رفع الحصار البحري عن القطاع» التهديد من غزة«

17/6/2010، البيان، دبي  
  

  انهار الغرب " سرائيلإ"إذا انهارت : السابقسبانيا ارئيس وزراء  .72
صحيفة التايمز اللندنية مقاال لرئيس وزراء اسبانيا السابق خوسيه ماريـا           نشرت  :  مصطفى حمو  - لندن

وهـذا   . النها اقرب حلفاء الغرب في منطقة مـضطربة        "سرائيلإ"اثنار يطالب فيها الدول الغربية بدعم       
يـصف  " ادعموا اسرائيل النها اذ انهارت انهار الغـرب       " والذي حمل عنوان     "سرائيلإ"لـ المقال المؤيد 

االزمة الناجمة عن الحصار االسرائيلي لقطاع غزة بانه ليس سوى ضجة تهدف الى تحويل االنظار رغم                
  . ليس بالمهمة السهلة وال تلقى قبوال شعبيا"سرائيلإ"اقرار اثنار ان الدفاع عن 

سي االسباني السابق الغرب باالبتعاد عن مشاعر الغضب خالل تعامله معها واتخاذ موقف             ويطالب السيا 
 اقيمت بقرار من    "سرائيلإ"عقالني ومتوازن واالخذ بعين االعتبار عددا من الحقائق، ومن بينها ان دولة             

راسـخة  االمم المتحدة وبالتالي ال مجال للتشكيك بشرعيتها، واسـرائيل لـديها مؤسـسات ديمقراطيـة                
  .ومجتمعها حيوي ومنفتح ومتفوق في عدد من المجاالت مثل الثقافة والعلوم والتقنية

ويدعي اثنار ان عدم االستقرار في الشرق االوسط ليس له عالقة باالحتالل االسرائيلي لالراضي العربية               
الذي يرى  ورفضها االعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني بل مصدره صعود التطرف االسالمي            

 من الوجود واجب شرعي وايران التي تطمح الى الهيمنـة علـى المنطقـة وهـذان                 "سرائيلإ"ان ازالة   
  . لوحدها بل على العالم الغربي والعالم برمته"سرائيلإ"االمران ليسا خطرا على 

17/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
 

   غزة نهاية يوليوإلى" 2 الحريةأسطول " .73
في النصف  " "أسطول ثان إلى غزة   "تنوي مجموعة من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تنظيم        : )ب.ف   .أ(

، كما قال، أمـس، احـد مـسؤولي         "إسرائيل"، شبيه باألسطول الذي اعتدت عليه       "تموز/الثاني من يوليو  
  .المجموعة في ستراسبورغ 

ار عن غزة، في مؤتمر صحافي عقده في        وقال مازن كحيل المتحدث باسم الحملة األوروبية لرفع الحص        
لدينا ست سفن باتت جاهزة لمغادرة أوروبا، ونأمل في أن نبحر الشهر المقبل، فـي     "البرلمان األوروبي،   

  " .نعتقد أن هذا األسطول الثاني سيكون أهم من السابق"وأضاف كحيل " . تموز/النصف الثاني من يوليو
وروبي العمالي البريطاني ريتشارد هويت وفي حـضور عـدد          وكان كحيل يتحدث بدعوة من النائب األ      

  .كبير من مشجعي هذه المبادرة، وقد شارك بعض منهم في األسطول األول 
نحن مع ذلك منفتحون على مشاركين آخرين وندعو العالم اجمع إلى التحقق بأكبر قدر مـن                "وقال كحيل   

  ". الشفافية من مكونات الحمولة التي سننقلها
17/6/2010، الشارقةالخليج،   
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  في لبنان... حذارِ العنصرية .74

  زهير قصيباتي
له أيضاً  .  آذار 14 آذار و  8للفلسطيني في لبنان الفضل في هدم المتاريس السياسية بين ما بقي من فريقي              

الفضل في الوحدة المباغتة للفرقاء المسيحيين، إذا جاز التعبير، وهو جائز بعد يوم االصطفاف الطـائفي                
في مواجهة صحوة متـأخرة جـداً    " الوجه الحضاري للبنان  " مجلس النواب اللبناني، حيث بدا معسكر        في

  . المدنية للفلسطينيين في البلد–على الحقوق اإلنسانية 
، ومـا قـد يحلـو    "اليمين الغبي"هي مواجهة بين ما سماه زعيم الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط    

إحياء تسميته باليـسار    ) فريق ميشال عون  " (التغيير واإلصالح "وتيار  " قواتال"و  " الكتائب"لبعض رموز   
  .لتعود الصفحات السود في تاريخ لبنان التي أحرقت الفلسطينيين في أتون الطائفية... المسلم

وإذا كان األمل أال تصبح ريادة جنبالط في طرح اقتراحات قوانين، تشرع للمـرة األولـى االعتـراف                  
" حكمة"سانية لنصف مليون إنسان فلسطيني في مخيمات تحاصر آدميتهم، مجرد فورة تبددها             بالحقوق اإلن 

هـل  "المطالبين بالتريث في بت تلك االقتراحات، فإن مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري الى التساؤل               
 الحصار  فيما يذهب لبنانيون للمساهمة في كسر     " يجوز أن تأتينا الوفود لفك الحصار عن مخيمات بيروت        

. اإلسرائيلي على غزة، إنما تحمله عبء إبقاء تشريع الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين بين أولويات حكومته             
وذاك ليس مهمة يسيرة، كما يثبت يوم االصطفاف الطائفي في برلمان انتقل فيروس شبح التوطين الـى                 

  .بعض وجوهه الشابة
م مصير نصف مليون فلسطيني سالحاً في تغذية الطائفيـة،    ما الذي تبدل إذاً، ليكف اللبنانيون عن استخدا       

رغم نبذها لفظياً؟ فالتوطين ال يعني لدى المرتعدين منه منذ أكثر من ستة عقود، سوى تغليب المـسلمين                  
الذي تحـدث عنـه     " الغباء"وواضح ان   . السياسية للنظام " الصيغة"على المسيحيين عددياً، وبالتالي تبديل      

ا يرمي الى التذكير بإصرار أصحابه على تجاهل حقيقة ان الفلسطيني فـي المخيمـات               وليد جنبالط، إنم  
  .كاره توطينه في سجن كبير، ولو كان لبنانياً

صـبرا  " محرقـة "ال يجدي حتماً نكء جروح الحرب األهلية في لبنان، وال فصول حروب المخيمات، و               
. للبنانية وضاع بشر ال يعرف أحـد مـصيرهم        وشاتيال، وفيها كلها ُأريقت دماء فلسطينية على األرض ا        

ولن ينفع كذلك البحث عن كيفية اقتسام مسؤولية الخطيئة، بمقدار ما يحتـاج اللبنـانيون الـى شـجاعة                   
الفقر يحول الفلسطينيين متراساً    " غيتوات"االعتراف بكل ما ارتُكب ضد الفلسطينيين، باسمهم، وبأن إبقاء          

  .فيصبحون دروعاً بشرية، وبعضهم قنابل موقوتة... يحتمي به التطرف واإلرهاب
، وال أحد يسأل عن حق الفلسطيني في السكن بعدما          "عيب"قيل في مجلس النواب اللبناني، ان ما يحصل         

فـي عـين    . مخيم نهر البارد، فكيف بحقه في التعلم والعمل والطبابـة         " فتح اإلسالم "دمرت الحرب مع    
لبنانية؟ ويصح سؤال   " بحراسة"ة لبعض التنظيمات داخل المخيم، و       الحلوة، كم مرة كان الفلسطيني رهين     

أقطاب الحوار اللبناني، الى متى يبقى إجماعهم على سحب والسالح الفلسطيني خارج المخيمات، إجماعاً              
  مقاومة التوطين؟" حكماء"على ورق؟ أوليس هذا السالح من ذرائع 
اإلسرائيلية غير الحكومية إلى تقصي آثار االسـتيطان       " يمبتسل"في اليوم الماراثوني النيابي، سعت منظمة       
، بعـد كـل     "العقاب"ونددت بإفالت القوات اإلسرائيلية من      . اليهودي على الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين    

  .هجوم على المدنيين
 الفلسطيني هناك ضحية للعنصرية، الفلسطيني هنا ضحية للطائفية التي تلوح دائماً بسالح الخـوف مـن               

وإن كان االعتراف بالمدى اإلنساني القتـراب       ". الوجه الحضاري للبنان  "التوطين، بال خوف فعلي على      
الطائفية من العنصرية، هو بمثابة قطع لنصف الشوط الى التخلص من خطيئة المخيمات وما يرتكب في                
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وبداية ... وباء الطائفية حق أهلها، فاالعتراف ذاته ربما يكون بداية الطريق لخالص اللبنانيين جميعاً من             
  .العالم مسؤولية كوارثها" شياطين"سليمة لإلقالع عن تحميل 

، فطموح إنـساني شـوطه بعيـد،        "الغيتوات"وأما االعتذار عما ارتُكب في حق فلسطينيي المخيمات         ... 
نـسان،  لبنان الحضاري، وبريطانيا الديموقراطية والحريات وحقـوق اإل       . كالمسافة بين لبنان وبريطانيا   

  . سنة38 متظاهراً في ارلندا الشمالية، قبل 14والتي لم تجد حرجاً في االعتذار عن قتل 
هل قتل حلم الفلـسطيني فـي       . آن األوان لبعضهم في لبنان كي يكفّ عن التلذذ بلعبة التكاذب والخديعة           

  المخيمات وحقوقه، أقل بشاعة من أسره في سجن إسرائيلي؟
  17/6/2010, الحياة، لندن

  
  "مسيحيو لبنان" والفلسطينيون .75

  عريب الرنتاوي
خيمت انقسامات الحرب األهلية على مجلس النواب اللبناني أمس األول ، عندما بـدأ بمناقـشة أربعـة                  

، وتـدعو إلـى     " معجل مكـرر  "اقتراحات قوانين تقدم بها النواب وليد جنبالط وآخرون ، حملت صفة            
الخدمة والعناية الطبية عن األضرار الناتجة عن حوادث وطوارئ         استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية      "

حق الفلسطيني المولود على األراضي اللبنانية تملك شقة سكنية واحدة ، بحيث            "، وتؤكد على    " العمل فقط 
  ".كما يطبق هذا النص على التملك بطريق اإلرث. ال يعتبر ذلك تعارضاً مع مبدأ رفض التوطين

 آذار  14قسامات وتقسيمات ما بعد اغتيال الحريري ، وبلمحة بصر تالشى ائتالفـا             على الفور تداعت ان   
الكتائب والقوات  ( آذار   14 آذار ، فالمسيحيون اصطفوا في معسكر رفض مشاريع القوانين ، مسيحيو             8و

فـضال عـن مـسيحيي تيـار        )  العونيين -التيار الوطني الحر    (التقوا مع مسيحيي الثامن منه      ) اللبنانية
مع مسلمي الثامن منـه     ) تيار المستقبل وكتلة لبنان أوال    ( آذار   14المستقبل ، في المقابل اصطف مسلمو       

ومن يؤيدهما ، في أول وأخطر فرز من نوعه منذ الحرب األهلية ، وبـصورة               ) حزب اهللا وحركة أمل   (
  .استدعت شبح االنقسام الطائفي التقليدي في لبنان

فمجموعـة التعـديالت    . وألسباب داخلية محضة ، ال عالقة للتوطين فيها       فزاعة التوطين فعلت فعلها ،      
القانونية المقترحة تتحدث عن حقوق يتمتع بها كل من هو غير لبناني في لبنان إال الفلـسطيني ، وهـي                    
تشكل الحد األدنى من الحقوق المدنية واإلنسانية ، لكن ذلك لم يشفع للفلسطينيين ، حيث ثبت أن فريقـا                   

بنانيين ما زال ينظر لهم كخطر وتهديد ، بل وكعدو أول ، حتى وإن غلف مشاعره ومواقفه هذه ،                   من الل 
حك "بعبارات فضفاضة عن األخوة القومية واإلنسانية ، وهي مشاعر لم تصمد طويالً عند أول اختبار و               

  .كما يقال بالعامية اللبنانية" ركب
اليمين "عة من التعديالت التشريعية ، حمل بشدة على         جنبالط ، وهو األب الروحي لهذه الحزمة المتواض       

ـ          " اللبناني أغبى يمين في   "مستعيراً بدوره مفردات الحرب األهلية وتوصيفاتها وتصنيفاتها ، بل ووصفه ب
، يمين لم يتعلم من دروس السنوات الستين الماضية ، أما الحريري الذي يسجل له أنه تبنى بنشاط                  " العالم

 فقد بعث بكل ما في يده وما في وسعه من رسائل الطمأنـة واالطمئنـان لحلفائـه                  طروحات جنبالط ،  
له " فحص دم "المسيحيين من دون جدوى ، وقطع أغلظ األيمان بأنه ضد التوطين ، متحديا أن يكشف أي                 

يم عن نتائج بخالف ذلك ، ولفت إلى أن زمناً قد يأتي تغير فيه قوافل أسطول الحرية وجهتها ، وتبدأ بتنظ                   
الرحالت للتضامن مع الفلسطينيين في مخيمات لبنان بدال الذهاب إلى غزة للتضامن مع منكوبي القطـاع        
ومحاصريه ، ووصف رفض منح الفلسطينيين بعضا من حقوقهم المدنية واإلنسانية بأنه أكبر استثمار في               

  .أكبر مشروع إرهابي ، مذكراً بنهر البارد ، تماماً مثلما فعل وليد جنبالط
حتى النائب الشيعي الذي فاز بأصوات السنة والمسيحيين في زحلة ، عقاب صقر ، لم يدخر من جهـده                   

في " عروبة وإنسانية "جهد ، ولكن من دون جدوى ، فقد حاول الرجل والحق يقال ، استنفار ما تبقى من                  
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لية وظهر بنتيجتها   عروق حلفائه من المسيحيين حين أشار إلى دراسة أجرتها يديعوت أحرونوت اإلسرائي           
أن الفلسطينيين في إسرائيل يحظون بمكانة وحقوق ومعاملة أفضل من الفلسطينيين فـي لبنـان ، لكـن                  
كلمات سقطت على آذان صماء ، ومسامع اعتادت السماع للرطانة العبرية منذ زمن التعاون الحميم بين                

ليفته الزعيم القواتي الباقي والملطخة الرئيس ـ الشيخ الراحل وخ "ميناحيم بيغن واسحق شامير من جهة و
  .من جهة ثانية" يداه بكل فئات الدم اللبناني بما فيها الفصيلة النادرة

والغريب حقا أن الذين تصدوا ببسالة لمقترحات جنبالط وعملوا ما بوسعهم إلحباطها ، كـانوا األكثـر                 
 في منح حقوق إنسانية للفلـسطينيين       تشدقاً بإنسانية لبنان وحضارته وتحضره ، حتى أن بعضهم لم يمانع          

ومنع حقوقهم المدنية ، وال ندري عن أية انسانية وأية حضارة يتحدث هؤالء ، وبعضهم ينهض شـاهداً                  
حياً على الكيفية التي تحيل بها الحروب األهلية البشر إلى ذئاب متعطشة للدماء على حواجز القتل علـى                  

  .روات الرؤوس البشريةوسلخ ف" اآلخر"الهوية وفي مواسم اصطياد 
ترويكـا  "سقطت متاريس االصطفافات الجديدة وخطوطها وخرائطها ، وفجأة ظهـرت علـى الـسطح               

تتصرف كهئية أركان أو غرفة عمليات مشتركة ، لتنسيق المواقـف والجهـود ضـد تمكـين                 " مسيحية
 القوات ورمـز حـاجز      أنطوان زهرا ، النائب عن    : الفلسطينيين من حقوقهم المدنية واإلنسانية ، قوامها      

البربارة سيىء الذكر في الحرب األهلية ، والشيخ ابن الشيخ حفيد الشيخ سامي الجميل عـن الكتائـب ،                   
  .الحر ، الذي كانت فجيعتنا به كبيرة للغاية) العوني(وإبراهيم كنعان عن التيار الوطني 

حلة ما بعد الحرب األهليـة ،       سقطت المتاريس وسقطت غالبية مسيحيي لبنان في أول اختبار لها في مر           
" المتحضر واإلنساني "فظهر أنها ما زالت مسكونة بهواجس الحرب األهلية وفزاعاتها ، وثبت أن خطابها              

التي طالمـا   " العروبة الديمقراطية "، وتبين أن    " كشطها"ليس في واقع الحال سوى قشرة يسهل كسرها و        
لخمس الفائتة في مواجهة سوريا ودورها في لبنـان ،          خالل السنوات ا  " اسطوانتها المشروخة "ردد هؤالء   

فبئس العروبة وبئس   ) ؟،(ال تحتمل أن ترى الفلسطيني يتمتع بتعويض نهاية الخدمة أو بدل إصابة عمل              
  .الديمقراطية وبئس الحضارة والتحضر

  17/6/2010، الدستور، عمان
  

   في لحظة توحد ضد الالجئين الفلسطينييناللبنانياليمين  .76
  ر الزعاترةياس

يا اهللا ، ما أجمل رفع الظلم عن المظلومين ، السيما حين يظلمون تحت شعارات براقة ، كما هو حـال                     
الالجئين الفلسطينيين في لبنان الذين ظلموا أشد الظلم لعقود طويلة في ظل شـعارات رفـض التـوطين                  

  . المخططات الصهيونيةوالتأكيد على حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في فلسطين ومواجهة
في ظل هذه الشعارات عاش الالجئون الفلسطينيون في لبنان بؤسا ال يشبهه بؤس ، األمر الذي اضـطر                  
أبناءهم إلى ركوب المخاطر من أجل اللجوء إلى أي مكان في العالم ، وها إننا نراهم في كـل مناسـبة                     

إنهم هم أنفسهم الذين نـراهم      . لل أو ملل  يحملون فلسطين معهم ، ويؤكدون حقهم في العودة إليها دون ك          
  .كل عام يقيمون مؤتمرات حق العودة في العواصم األوروبية

من تبقى منهم ظلوا يعيشون البؤس بمختلف تجلياته ، فهم محرومون من العمل ومن التملك ، وحتى من                  
سيلة للهجـرة ،    إصالح بيوتهم البائسة التي هدمت داخل المخيمات ، وليس ألكثرهم سوى البحث عن و             

  .ومن تبقى منهم اللجوء إلى بعض الفصائل والنحت في الصخر من أجل لقمة العيش
أول أمس ، وفي جلسة البرلمان اللبناني انتصر بعض الساسة اللبنانيين لصالح تغيير هذا الوضع ، ورأينا                 

ما انحاز ميـشال    كيف اصطف سعد الحريري إلى جانب كتلتي حزب اهللا ونبيه بري في هذا السياق ، بين               
عون إلى مربع سمير جعجع في االتجاه اآلخر ضد المقترحات العاجلة التي تقدم بهـا وليـد جنـبالط ،                    
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والتي تنص على منح الفلسطيني حقوقا مدنية في الضمان االجتماعي والعمل وتملك شقة سكنية وحقوقـا                
  .عينية وعقارية

اهللا وكتلة نبيه بري وكتلة جنبالط ، فقد أصـر          سمعنا كالما طيبا من سعد الحريري ، ومن نواب حزب           
الجميع على أن المقترحات الخاصة بتحسين شروط عيش الالجئين ال تنطوي على شبهة التوطين ، بـل                 

لسنا بحاجة إلى فحص دم لمعرفة موقفنـا مـن          "هي قضايا إنسانية ، ووصل الحال بالحريري إلى القول          
ميين واللبنانيين في طريقهم إلى غزة لفـك الحـصار ، وال            رفض التوطين ، وهناك مجموعة من اإلعال      

  ".يجوز أن تأتي الوفود إلينا لفك الحصار عن المخيمات
نواب حزب اهللا قالوا كالما رائعا في السياق ، وكذلك من تحدثوا من كتل المستقبل وبـري وجنـبالط ،                    

  .عوى دراستها أكثراألمر الذي أربك الطرف اآلخر الذي رفض صفة االستعجال للقوانين بد
 عاما كما ذهب جنبالط واصل مهمته فـي جلـسة أمـس         62الذي يردد ذات المقوالت منذ      " اليمين"لكن  

األربعاء ، وتمكن بعد أن تحالفت جميع القوى المسيحية من إفشال المشروع وإسقاطه ، مثيرا حالة مـن                  
لى التي يسمعون فيها كالما من ذلك النوع        اإلحباط في أوساط الالجئين الفلسطينيين السيما أنها المرة األو        

  .بال كلل أو ملل طوال عقود" يدقون جدران الخزان"الذي سمعوه يوم أمس الثالثاء ، هم الذين ما برحوا 
هل كان ألسطول الحرية وشهدائه األبرار دور في مواقف جميع كتل المسلمين النيابية؟ ال شك في ذلـك                  

أعني الجئي لبنان   ( األهل في قطاع غزة ، بينما كان أولئك القوم           معطوفا على الحصار الذي يتعرض له     
خارج سياق اهتمام منظمة التحرير والسلطة التي أنتجتها اتفاقات أوسلو ، رغم أنهـم              ) على وجه التحديد  

كانوا أكثر من دفع من أجل تلك المنظمة ووجودها عندما كانت في الخارج ، قبل أن تبيع الجميع وتغدو                   
والذين ال يمثلون سوى ثلث المجموع العام       )  في المئة منهم الجئون أيضا     40حوالي  (ل الداخل   سلطة أله 

  .للشعب الفلسطيني
ما جرى كان جيدا في أي حال ، وهو خطوة نحو تغيير الوضع ، السيما أن اإلدانة الشعبية بكل أشكالها                    

ال ينطوي علـى أي قـدر مـن         ستتوجه نحو الكتل التي رفضت المشروع ، والتي سيوصم موقفها بأنه            
الشعور اإلنساني ، اللهم إال إذا كان بوسعها إثبات أنها ضد التوطين ومع حق العودة أكثر من القوى التي                   

  . ساندت المشروع على تنوع توجهاتها السياسية والفكرية
  17/6/2010، الدستور، عمان

  
  

   إلى مقاربة عقالنية للدور التركي الحاجةفي  .77
  فع بشير موسى نا

أعاد االعتداء اإلسرائيلي على قافلة الحرية، ومقتل المتضامنين األتراك التـسعة علـى ظهـر الـسفينة                 
مرمرة، تسليط األضواء من جديد على الدور التركي النشط في المشرق، وأطلق عاصفة مـن االهتمـام                 

ة أو إطالق الحملة خلـف  لم يكن للدولة التركية من دور يذكر في تنظيم أو إدار     . العربي بجارتهم الكبيرة  
القافلة، اللهم إال دعوات الخارجية التركية للدولة العبرية بأن ال تعترضها وأن تترك سفن اإلغاثة للمرور                

  . إلى قطاع غزة
بيد أن بشاعة االعتداء على القافلة ولَّد االنطباع في أنقرة بأن ثمة نية إسرائيلية الستهداف تركيا وتوجيه                 

واألرجح أن الحكومة التركية عملت منذ اللحظة التي نشرت فيها أنبـاء            . عدالة والتنمية اإلهانة لحكومة ال  
خالل ساعات من وصـوله إلـى أنقـره،         . ما حدث على السفينة مرمرة على تحويل األزمة إلى فرصة         

تحدث رئيس الحكومة التركية الطيب أردوغان إلى الشعب ونوابه من على منصة البرلمان، مؤكـداً أن                
دث يمثل لحظة تحول في السياسة التركية الخارجية، وقال لإلسرائيليين بال مواربة إن اختيار العداء               الحا

وفي األيام القليلة التالية، عملت الدبلوماسية التركية في مجلس األمن على إصـدار             . لتركيا سيكون مكلفاً  
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قيق دولية للكشف عن حقيقة     بيان رئاسي من المجلس يدين التصرف اإلسرائيلي ويطالب بتشكيل لجنة تح          
األحداث، كما عملت عبر إدارة أوباما على توجيه إنذار للحكومة اإلسرائيلية بـضرورة اإلفـراج عـن                 

وقد سربت أوساط حكومية للصحافة التركية تقارير تفيـد         . المتضامنين المعتقلين، وإعادة جثث الضحايا    
التفاقات التي عقدتها الحكومات السابقة مـع الدولـة         بأن حكومة العدالة والتنمية ستقوم بالتحلل من كافة ا        

لم يفُتْ رئيس الحكومة أردوغان في كلمته أمـام البرلمـان       . العبرية خالل النصف الثاني من التسعينيات     
وكـان  (ووعد بأن تركيـا     . التركي إعادة التوكيد على موقف حكومته من الحصار المفروض على غزة          

، وإن تخلى اآلخرون عن مـسؤولياتهم،       )ركيا وليس باسم الحكومة وحسب    الفتاً بالطبع أن يتحدث باسم ت     
ولكن حتى بدون اللغة المباشرة لرئيس الحكومة التركية، لـم          . لن تدير ظهرها ألهالي القطاع المحاصر     

  . تخفَ عن الرأي العام العربي الجدية البالغة التي اتسم بها تعامل األتراك مع الحدث
، والعرب يراقبون باهتمام بالغ التوتر المتصاعد       2008ي على قطاع غزة في نهاية       منذ العدوان اإلسرائيل  
اإلسرائيلية، وقد أدهشتهم في المقابل الخطوات المتسارعة التي اتخـذتها الحكومـة        -في العالقات التركية  

-كمـا أدهـشهم الموقـف التركـي       . التركية خالل السنوات القليلة الماضية للتقارب مع المحيط العربي        
البرازيلي من الملف النووي اإليراني، ومحاولة البلدين، التي لم تَرقْ للدولة العبرية وعدد مـن القـوى                 

  . الغربية، إيجاد مخرج لألزمة
بيد أن ثمة بعداً آخر لهذا االهتمام؛ فهناك تاريخ عثماني مديد يربط بين العرب واألتراك، لم يمر علـى                   

اعات الدرس، أو في أوساط الرأي العام العربي، لم تـنجح الدولـة             وسواء في ق  . نهايته سوى عقود قليلة   
. العربية القُطرية في تقديم سردية مقنعة، يمكن لها أن تسوغ إدانة الحقبة العثمانيـة أو القطيعـة معهـا                  

الحنين العربي للماضي العثماني، يعززه بحث العرب عن دولة قائدة، بعد انسحاب كبريات الدول العربية               
في تصدى تركيا العدالة والتنمية لالستهتار اإلسرائيلي، وفي حرص تركيا الحثيث على            . لياتهامن مسؤو 

صور أردوغان وأعالم الجمهورية    . تعميق الروابط مع جوارها العربي، بدا وكأن العرب وجدوا ضالتهم         
احت المدن العربية،   رفعت عالياً في المظاهرات االحتجاجية التي اجت      ) التي هي األعالم العثمانية   (التركية  

ولم يخش المتظاهرون العرب تـذكير حكـامهم ووزراء         . من غزة وصنعاء والقاهرة إلى الدار البيضاء      
ورغم أن بعضاً من األجداد استغرب يومـاً أن تكـون           . خارجيتهم بضرورة التعلم من نظرائهم األتراك     

، فقد اكتشف قطاع من العـرب فـي         اسطنبول وليس بغداد أو دمشق أو القاهرة مقراً للخالفة اإلسالمية         
  .صالبة أردوغان صورة تذكرهم بأن تلك البالد كانت يوماً حاضنة الخالفة

تركيا العدالة والتنمية لن تتحـول إلـى        . ما يتطلبه تقدير الدور التركي اليوم شيء من المقاربة العقالنية         
ى عالقاتها الغربية، بما فـي ذلـك        دولة ممانعة، كما سوريا وإيران مثالً؛ بمعنى أنها ستبقى حريصة عل          

عضوية حلف الناتو والمثابرة على طلب عضوية االتحاد األوروبي، حتـى وهـي تـدرك أن الـدول                  
ورغم أن المسؤولين الرئيسيين    . األوروبية الرئيسية تمضي الوقت في تعاملها مع الملف التركي، ال أكثر          

رية عبداهللا غُل، لـم يـستبعدوا قطـع العالقـات           في حكومة العدالة والتنمية، بما في ذلك رئيس الجمهو        
الدبلوماسية مع الدولة العبرية، فاألرجح أن مثل هذه الخطوة ليست على جدول أعمال الحكومة التركيـة                

الحقيقة، أن السياسة الخارجيـة  . اآلن، وإن اتخذت يوماً فألن الدولة العبرية دفعت أنقرة دفعاً إلى اتخاذها   
مية تقوم على تعددية األبعاد ودوائر االهتمام، واالرتباط التركي بالمعسكر الغربـي            لحكومة العدالة والتن  

ليس بعداً أصيالً في هذه السياسة وحسب، بل هو أيضاً وثيق الصلة بماضي تركيا، الذي كـان إسـالمياً                   
علـى  وربما ليس من مصلحة تركيا وال مصلحة أصدقائها العرب، أن تنقلـب             . وعثمانياً وأوروبياً كذلك  

أحد عناصر قوة تركيا الجديدة أنهـا غربيـة         . عالقاتها الغربية، ال بالمعنى السياسي وال بالمعنى الثقافي       
  .ومشرقية في اآلن نفسه

ومن الضروري أيضاً إدراك أن تركيا العدالة والتنمية تمر بطور انتقالي، طور يتعلق بإعـادة اكتـشاف                 
في هذا الطور االنتقالي،    . يجية لبناء دولة حرة وقوية ومؤثرة     الذات والتاريخ، وتحديد المتطلبات االسترات    
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ثمة ثوابت ومسلّمات للجمهورية تتعرض اآلن لالنتقاد واإلنشاء من جديد، وثوابـت ومـسلمات أخـرى                
ولكن هذا طور انتقالي إصالحي وليس ثورياً؛ بمعنى أنه سيأخذ زمناً مـا لينـضج               . يجري التخلي عنها  

الضرورة بعد أن تكون كل خيارات الرؤية اإلصالحية لحكومة العدالة والتنمية قد            ولذا، فليس ب  . ويتبلور
التـدافع علـى روح تركيـا       . أصبحت خيارات للدولة التركية بمؤسساتها األمنية والعسكرية والمدنيـة        

ومالمحها لم يزل على أشده، وسيحتاج أردوغان نجاحاً في معركة تعديل الدستور، وربما يحتاج دستوراً               
ديداً، وفوزاً ثالثاً في االنتخابات البرلمانية، قبل أن يتمكن من غرس جذور رؤيته اإلصالحية عميقاً في                ج

تربة الجمهورية التركية العصية، وأن تصبح خياراته الكبرى حول دور تركيـا وموقعهـا وعالقاتهـا                
 في صـفوف الـشعب      المهم في كل ما يجري أن هذه الخيارات تجد صدى واسعاً          . خيارات الدولة أيضاً  
  . التركي بفئاته المختلفة

األهم من ذلك كله، في النهاية، أنه مهما كان تقدير الدور التركي، فعلى العرب أن يدركوا، شعوباً وقوى                  
سياسية، أن تركيا، الشقيقة العثمانية القديمة، الصديقة والحليفة الجديدة، لن تقوم مقـامهم، وال يجـب أن                 

تركي في مواجهة السياسات اإلسرائيلية، ودفاع حكومة أردوغان عـن القـضايا            صالبة الموقف ال  . تفعل
العادلة في الجوار العربي واإلسالمي، ال يجب أن يعفيـا العـرب، حكومـات وقـوى سياسـية، مـن                    

تركيا لن تحل محل مصر المنسحبة من دورها، ال يجب أن تغض النظـر عـن التكبيـل                  . مسؤولياتهم
إن كان في الموقف التركي     .  صمت السعودية، وال انكفاء الجزائر على نفسها       الطائفي للعراق، لن تعوض   

من إيجابية، فيجب أن تتحول هذه اإليجابية إلى قوة دافعة إلصالح الشأن العربي، لخوض معركة إعـادة              
  . بناء الدور العربي، مهما كانت التكاليف

-العربي ى، وانقالباً إيجابياً في أوضاع المشرق     ومن الجدير ربما التذكر بأن تغييراً ملموساً فيتوازن القو        
  .اإلسالمي، لن يتحققا بدون دور عربي موازٍ للدور التركي

  17/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  استراتيجية أمنية للقرن الحادي والعشرين .78
  خافيير سوالنا

 اللحظة الحالية واحـدة     والبد أن تكون  . مراراً وتكراراً يرتفع األمريكيون إلى مستوى لحظات التحول         "
هكذا يبدأ تقرير االستراتيجية األمنية الوطنية للواليات المتحـدة األمريكيـة، الـذي             " . من هذه اللحظات  

وكما هي الحال مع السياسات التي الحقتها       . أيار  / عرِض على الكونجرس في السابع والعشرين من مايو       
حوار، وااللتزام الدولي، ومنع االنتشار النووي، ونـزع        إدارة أوباما طيلة ستة عشر عاماً في السلطة  ال         

إن هذه االستراتيجية األمنية تشكل خروجاً      . األسلحة  فإن قوة هذه الوثيقة تكمن في الموقف الذي تتخذه            
واضحاً على تلك التي تبنتها اإلدارة السابقة، وهي تعرض مفهوماً أوسع لما يمثله األمن القومي بالنـسبة                 

  .ريكي باراك أوباما للرئيس األم
والواقـع أن  . ففي مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، اتخذ أوباما موقفاً يستند إلـى عقيـدة شـاملة     

ذلك أن الفكر المرتبط بها يذهب إلى ما هو أبعـد           " . وطنية"االستراتيجية األمنية تكاد تكون استراتيجية      
دارة السابقة، وهو يشتمل على الدفاع عـن القـانون          من النموذج المهيمن األحادي الجانب الذي تبنته اإل       

وهذا جدير بالمالحظة بشكل خاص، وذلك ألن كل المعاهدات الكبرى التـي أبرمـت إلنـشاء                . الدولي  
محكمة جنائية دولية، ومحكمة دائمة مختصة بجرائم الحرب وقَّعت عليها الواليات المتحدة أثنـاء واليـة     

  .جورج دبليو بوش 
فإن النهج الذي تبناه أوباما في التعامل مع األمن كان أوسع أيضاً، حيث اعتبـر الـدفاع                 فضالً عن ذلك    

والبعد العسكري للتدخالت الخارجية يفقد دوره المميز هنا، األمـر          . والدبلوماسية والتنمية كالً ال يتجزأ      
  .الذي يفسح المجال أمام منع الصراعات وحفظ السالم وإرسال بعثات دعم االستقرار 
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وفي مجال الكفاح ضد اإلرهاب تهجر االستراتيجية الجديدة وجهة النظر العسكرية المهيمنة التي تـستند               
وللمـرة األولـى يـشار      . إليها الحرب ضد اإلرهاب، وتمنح األجهزة االستخباراتية دوراً أكثر أهميـة            

اقع أن الواليات المتحـدة ال      والو. بالتحديد إلى األشخاص الذين قد يشكلون تهديداً ألمن الواليات المتحدة           
" . تخوض حرباً ضد شبكة محددة تتألف من تنظيم القاعـدة وأتباعـه           "تشن حرباً ضد اإلرهاب، بل إنها       

  .وفي هذه الحرب تشكل موارد المعلومات أهمية خاصة 
ومن أجل ضمان األمن الوطني فإن االستراتيجية تشكل أهمية حاسمة  مـن دون االستـسالم إلغـراء                  

ويرسم أوبامـا   . الية  في اإلقرار بالقيمة االستراتيجية للقدوة وأهمية الدراسة المتروية لكل تحرك             االنعز
  .بوضوح ظروف التدخالت ألغراض إنسانية ومحاولة تصدير الديمقراطية بالقوة 

. وال توجد وسيلة أفضل لتصدير قيم الديمقراطية من تعزيز قوة الواليات المتحدة على المستوى الداخلي                
وعلى هذا فإن السياسة االقتصادية التي تتعامل مع الديون األمريكية والعجز في موازنتها تـشكل القـسم       

إن دعم التعليم التنافسي، واإلبداع، والتكنولوجيا، والطاقة، ونظـام الرعايـة           . الرئيسي من االستراتيجية    
ج القيادي الذي يتبناه أوبامـا فـي        الصحية األكثر كفاءة ومساواة، كل هذا من شأنه أن يكمل ويعزز النه           

ومن بين األمثلة المهمة إزالة السجن األمريكي في خليج         . العمل كقدوة من خالل السياسات التي يتبناها        
  .جوانتانامو، وكان ذلك من أولى مبادراته كرئيس للواليات المتحدة 

واالنتقادان الرئيـسيان لهـذا     . يين  والواقع إن هذا النهج ال يحظى بالدعم التام بين مختلف الخبراء الدول           
النهج  االفتقار إلى الوضوح االستراتيجي ونقص التركيز على المفاهيم الكالسيكية للقوة  يـشيران إلـى                 

ولكن هذين االنتقادين يعكسان عدم القدرة على فهـم الطبيعـة           . خسارة أمريكا للنفوذ والسلطة والزعامة      
  . تتبع المنطق الكالسيكي للنصر العسكري أو الهزيمة العسكرية الحالية للصراع المسلح، والتي لم تعد

ولقد أبرزت الحرب في أفغانستان والوضع المعقد في العراق أهمية اتباع نهج شامل، وال يجوز لنـا أن                  
ننظر إلى العمل العسكري باعتباره الوسيلة الوحيدة للنجاح، بل إن االستراتيجية الناجحة البد أن تستعين               

  .المدنية، وهو النموذج الذي ينادي به االتحاد األوروبي بالسبل 
إننا اآلن نواجه ضرورة صياغة سياسة طويلة األمد كفيلة بالتأثير في كل من الدول والمجتمعات، وهـذه                 
المهمة تتطلب الصبر والمثابرة االستراتيجية، ولن يحدث التغيير بين عشية وضحاها، ولكن النتائج فـي               

  . تكون أفضل وأكثر دواماً نهاية المطاف سوف
الوظيفة المهمة المتمثلة في ضمان األمن      : إن أوباما يتبنى فكرة اضطالع الواليات المتحدة بهمة تاريخية        

العالمي، ولكن خالفاً لمن سبقوه في البيت األبيض، فإن االستراتيجية األمنية الوطنية التي يتبناها أوبامـا                
ة أعظم على البعد المدني في مقابل البعد العسكري، وتؤكـد قيمـة             تعترف بقيمة الشراكات، وتعلق أهمي    

الحوار واالحتياج إلى تعزيز قوة المؤسسات الدولية، وهذه عالمة طيبة لعالم يحتوي على مراكـز قـوة                 
ومصالح مختلفة، مع بقاء الموارد والشرعية على ارتباطها بالدولة القومية، ولكن حيث تحولت التحديات              

إلى مشكالت عالميـة،    ) ، والنزاعات المسلحة، واألوبئة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية       تحدي المناخ (
  .وهي بالتالي تتطلب تعاوناً دولياً 

فالترابط الدولي في ازدياد واضح، كما أثبتت األزمة االقتصادية العالميـة،           : إننا اآلن نمر بمرحلة انتقالية    
ة لضمان العمل السلس بين الحكومات غير متفق عليها حتى اآلن           ولكن األدوات اإلدارية واآلليات الالزم    

والواقع أن استراتيجية أوباما الجديدة في التعامل مع األمن الوطني تؤكد االستعداد السياسي لدعم النظام               . 
  .الدولي القادر على التصدي لهذه التحديات 

اتيجية تمثل خطوة حاسـمة نحـو حـل    إن الطريق أمامنا ال يخلو من العقبات والمصاعب، ولكن االستر    
  .تحديات القرن الحادي والعشرين وإعدادنا للحياة في عالم الغد 

  " .بروجيكت سنديكيت"بترتيب مع 
  17/6/2010، الخليج، الشارقة
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  :كاريكاتير .79
  

    
  17/6/2010الوطن، الدوحة،                                                                          


