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   تصادق على إدخال بعض التسهيالت على نقل البضائع إلى قطاع غزة"إسرائيل" .1

المجلس الوزاري اإلسرائيلي ، أن تل أبيبو غزة  من 18/6/2010، وسط، لندنالشرق األذكرت 
وفي بيان . قرر أمس إدخال تسهيالت على نظام نقل البضائع إلى قطاع غزة المصغر لشؤون األمن

صادر عن ديوان رئاسة الوزراء ظهر أمس، أكدت الحكومة أنه تقرر زيادة قائمة المنتجات والسلع 
وتخضع » ذات طابع مدني« إلى غزة لتشمل أيضا المواد الضرورية لتنفيذ مشاريع المسموح بإدخالها
 نوعا من 115التي كانت تضم » المسموحات«وتشتمل اإلجراءات على إلغاء قائمة  .للرقابة الدولية

 آالف، 4تشتمل على نحو ألف مادة بدال من » قصيرة«المواد والبضائع، واستبدالها بقائمة ممنوعات 
التفاهم مع مندوب الرباعية الدولية، توني بلير، وفيها يحظر إدخال المواد المتفجرة واألسلحة وضعت ب

والمواد الكيماوية التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات أو الحديد الذي يمكن أن تصنع منه الصواريخ، 
لألمم المتحدة أو واالسمنت ومواد البناء، التي ستدخل فقط في حالة استخدامها لبناء مشاريع تابعة 

وحسب القائمة الجديدة سيسمح بدخول الورق . لحكومات غربية تتولى اإلشراف على استخدامها
واألخشاب وكل أنواع األدوية واألغذية بال استثناء، بما في ذلك ما كانت تمنعه إسرائيل بدعوى أنه 

  .كماليات، مثل الشوكوالته والحلويات وغيرها
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لمنع نقل السالح والمواد » إسرائيل ستبقي على اإلجراءات األمنية القائمة«ا إن وقال البيان الوزاري أيض
الحربية إلى غزة، وسيتخذ المجلس الوزاري اإلجراءات الالزمة في غضون األيام القليلة المقبلة لتطبيق 

  .هذه السياسة
بلغته فور انتهاء اجتماع وقال رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة إن السلطات اإلسرائيلية أ

أدوات المطبخ «: مجلس الوزراء األمني بأن جملة المواد التي تمت الموافقة على دخولها تشمل
والقرطاسية ولعب األطفال، إضافة إلى مفارش األسرة، وما تبقى من المواد الغذائية غير المسموح 

ال تمانع إسرائيل «: ائيل القولعن مسؤول إسر» واشنطن بوست«ونقلت صحيفة . »بدخولها، والمناشف
وصول البضائع المدنية إلى المدنيين في غزة، ومشكلتنا مع حماس وحصولها على السالح وإمدادات 

وأوضح نير حيفتس المستشار اإلعالمي لنتنياهو أن . »عسكرية ومواد أخرى قد تعزز قدرتها العسكرية
ن البضائع، وكذلك إدخال مواد للمصانع الحصار على قطاع غزة سيتغير بشكل يسمح بدخول مزيد م

والمشاريع الخاصة في الوقت الذي ستحافظ إسرائيل على اإلجراءات األمنية الضرورية لمنع تهريب 
وأشار حيفتس إلى أن إسرائيل ستربط بين رفع الحصار عن غزة ومصير . السالح إلى قطاع غزة

جلس الوزاري المصغر لشؤون األمن سيعاود الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، موضحا أن الم
االجتماع مجددا، متوقعا أن تصدر عنه دعوة لدول العالم لممارسة ضغوط على حركة حماس لإلفراج 

  .عن شاليط
البيانات الصادرة عن مكتب رئيس عن وكاالت، أن  17/6/2010، موقع فلسطين أون الينونشر 

أظهرت تناقضاً  ،2010-6-17رية واالنجليزية الخميس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو باللغتين العب
ملحوظاً في مضمونيهما، حيث أكد البيان األول باللغة العبرية، عدم اتخاذ المجلس المصغر أي قرار فيما 

  . المتعلقة بحصار غزة) إسرائيل(يتعلق بسياسة 
ه أيضا للقناصل األجانب ولم يتردد مكتب نتنياهو في إصدار بيان آخر باللغة االنجليزية جرى تسليم

يجزم بان الحكومة قد اتخذت خالل اجتماعها اليوم قرارا بتخفيف الحصار المفروض على غزة وفقا 
  . الناطق بالعبرية" هآرتس"لموقع 

إن الخطوة اإلسرائيلية ليست مفهومة وهل القصد منها كسب الوقت مقابل الضغط : "وأضاف الموقع
  ". ج عن إهمال في مكتب نتنياهوالدولي؟ أو تناقض البيانات نت

لقد اجتمع المجلس " قرارات المجلس الوزاري المصغر"وجاء في النص االنجليزي الذي حمل عنوان 
 It was" وناقش قضية توسيع قائمة البضائع ومواد البناء المسموح إدخالها إلى غزة ووافق على ذلك 

agreed " كما جاء حرفيا ."  
بري مطلقا عن اتخاذ قرارات أو على تحقيق تفاهمات واكتفـى بـسرد أقـوال               فيما لم يتحدث إعالن الع    

نتنياهو التي أجمل فيها النقاش دون أن يشير إلى موافقة أو عدم موافقة بقية الوزراء على أقوال نتنيـاهو                   
  .أو فيما إذا جرى اعتماده بشكل رسمي وملزم موقف نتنياهو كقرار أم ال

  
  باللغة اإلنجليزية" اآلليات، العوامل، والمؤثرات: ناعة القرار اإلسرائيليص"مركز الزيتونة يصدر كتاب  .2

: صناعة القرار اإلسرائيلي: "أصدر مركز الزيتونة أول كتاب إلكتروني باللغة اإلنجليزية تحت عنوان
 ,The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms " "اآلليات، والعوامل، والمؤثرات

Forces and Influences "ًوالكتاب الذي أصدره مركز . وهو متوفر لزوار الموقع االنجليزي مجانا
 صفحة، يسعى فيه مؤلفه لفهم عملية 204الزيتونة للدراسات واالستشارات لمؤلفة كريم الجندي يقع في 

والسياسة صنع القرار اإلسرائيلي الحالي وملء الثغرات عن طريق ربط العوامل المحلية بصناعة القرار 
الخارجية؛ محاوالً شرح تأثير العناصر والقوى داخل دهاليز المجتمع اإلسرائيلي على عملية صنع 
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مركزاً على خلفية اإلطار السياسي . القرار، وكيفية صنع قرارات السياسة الخارجية واألمن القومي
 .ة السياسةوالعوامل المحلية والخارجية، فضالً عن الالعبين األساسيين في عملية صناع

باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة لم تقيد تركيزها على صناعة القرار في األزمات كما هو الحال في 
معظم الدراسات المماثلة؛ على الرغم من أن األحداث الرئيسية تحتل مكانة بارزة، ببساطة ألن األزمات 

المسؤولين في أعلى المستويات ممن غالباً ما تكون مرتبطة بآليات معقدة ومركبة لصنع القرار وب
 .يشكلون محور هذه الدراسة

وتهدف هذه الدراسة إلى بحث عملية صناعة القرار اإلسرائيلي من ثالث وجهات نظر مختلفة، صانعي 
القرار والعالقات الرسمية بينهم، هيكلية القوى وجهات النفوذ المتأصلة في آلية صنع القرار، والعوامل 

 .ة على عملية صناعة القرارالخارجية المؤثر
 .وتهدف إلى تقديم أوضح صورة ممكن أن ترسم لعملية صناعة القرار

 لالطالع على الكتاب يمكن الرجوع إلى الرابط االلكتروني التالي
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1516&a=116999 

 18/6/2010السبيل، األردن، 
  

  وال بديل عن الدور المصري.. جاز المصالحةالفيتو األمريكي سبب تأخر إن: هنية .3
 قال إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة غزة لإلعالمي المصري عمرو أديب، إن زيارة عمرو :غزة

موسى هى تطبيق عملى لقرار وزارة الخارجية العرب بكسر الحصار عن قطاع غزة، وهى أيضا ال 
راطية الحرة التى جرت فى األراضى الفلسطينية وهذا شك تأتى فى سياق اإلقرار بنتائج االنتخابات الديمق

موقف أعلنت عنه الجامعة العربية من البداية وحتى هذه اللحظة، وهذه الزيارة لحظة تاريخية تؤكد على 
تعميق الدور العربى بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطينى، وأيضا تجاه المطلب العربى برفع 

  .الحصار عن قطاع غزة
 ذلك خالل زيارة أديب مع الوفد اإلعالمى المرافق لألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى جاء

  .لقطاع غزة فى محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلى على القطاع
وأوضح هنية ردا على سؤال أديب له حول إذا ما كان الفلسطينيون يرون أن زيارة موسى هى اعتراف 

 إن حماس هى حركة مقاومة فلسطينية موجودة منذ أكثر من اثنين وعشرين بحركة حماس وغزة، قائالً
عاما، وهى حاضرة بشرعيات متعددة، الشرعية الشعبية وشرعية الجهادية الثورية وشرعية االنتخابات 
الديمقراطية، وفى نفس الوقت نحن ال نفهم أن المجىء إلى غزة يعنى أن هناك كيان منفصل عنها، ونحن 

ساس ال ندعو إلى ذلك، وإذا كان هناك تسعون بالمائة من العالم كله ال يعترفون بحماس، فهو فى األ
لألسف عدم اعتراف بنتائج االنتخابات الديمقراطية، وليس بشرعية حماس والمقاومة اإلسالمية، والدليل 

 وحتى من الدول على ذلك أن هناك حواراً مفتوحاً مع حركة حماس مع القطاع الواسع من العالم العربى
  .األوروبية

وأضاف هنية ردا على سؤل أديب حول الصمت المفاجئ بشأن المصالحة الفلسطينية بعد أحداث االعتداء 
اإلسرائيلى الغاشم على أسطول الحرية، قائالً المصالحة الفلسطينية هى ضرورة وطنية، وأعتقد أن هذا 

جودا قبل أحداث القافلة وموجود أيضا بعد أحداثها، خيار استراتيجى وال يجب أن يغيب إطالقًا وكان مو
لقد تحدثت مع األمين العام فى هذا الشأن وطرحنا بعض األفكار المتصلة بضرورة إزالة "مضيفاً 

العقبات، وإذا توفرت اإلرادة وتخلصنا من الضغط األمريكى الخارجى، أعتقد أنه يمكننا أن نحدث 
  .اختراق بشأن المصالحة

ولكن منذ سنوات عديدة ونحن نسمع بأنه إذا خلصت اإلرادة الفلسطينية : ع أديب أن يقول لهنيةما سبق دف
ألنه يبدو أن الفيتو األمريكى القوى هو أحد : ستحدث المصالحة، ولكن ال يحدث أى شىء، فقال هنية
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الفلسطينية إذا أطراف المعادلة فى القضية الفلسطينية، ولوح ميتشل بمسألة المساعدات للسلطة الوطنية 
ذهبت إلى مصالح مع حركة حماس ما لم تستجب حماس لشروط الرباعية، فمن هنا تحدث اإلعاقات، 
فنحن نطالب إخواننا فى رام اهللا أن يتحرروا من القيد األمريكى وأن يغلبوا المصالح الفلسطينية العليا 

  .على مسألة المساعدات المالية األمريكية
نحن نقدر الجهد المصرى وإبقاء : لمصرية وما وجه إليها من انتقادات قال هنيةوفى حديثه عن الورقة ا

جمهورية مصر العربية كراعٍ للحوار فى القضية، وعندما نستنجد بالعرب، فنحن نطالب بأن ينضم 
العرب إلى مصر، وليس بديالً عن مصر، أما الورقة المصرية فبها ثالثة أمور، أولها يتعلق بالقيادة 

ة المؤقتة، وتم االتفاق على تشكيل قيادة وطنية مؤقتة تدير الشأن السياسى الفلسطينى إلى حين الوطني
إجراء انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى، وتم تحديد مهمات لهذه القيادة وتم وضع ضابط يقول بأنه ال 

فالورقة المصرية يجوز ألى جهة فلسطينية أن تعطل القرارات التى تصدر عن هذه الهيئة القيادية، 
، وبالتالى أصبحت هذه القيادة إذا ما اتخذت أى قرار من الممكن ألى جهة "الضابط"ارتفعت منها جملة 

فلسطينية أن تعيق تنفيذ هذا القرار، وهذا تعطيل لعمل القيادة، وتصبح القيادة هيكل بال مضمون، أما عن 
تى ستشرف على االنتخابات، وتم االتفاق على أن النقطة الثانية، فهى خاصة بتشكيل لجنة االنتخابات ال

، ولكن الورقة المصرية استخدمت مصطلح "التوافق الوطنى"تشكل لجنة االنتخابات الفلسطينية بـ
ومن ثم يقرر أبو مازن، وهناك فرق بين التشاور والتوافق، أما النقطة الثالثة، فهى " التشاور الوطنى"بـ

فلسطينية، وهذا ما تم االتفاق عليه، ولكن الورقة المصرية قالت إعادة بناء إعادة بناء المؤسسة األمنية ال
هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية، وبالطبع هناك فرق بين إعادة بناء وإعادة هيكلة، ولهذا وجدنا أن هذه 

رير المسائل جوهرية تتصل بتأمين الشراكة فى القرار السياسى والقرار األمنى وأيضا بمنظمة التح
وباالنتخابات وباعتبارها هى التى تنظم الحياة الفلسطينية، ولذلك طرحنا هذه المالحظات وكنا نأمل من 

  .أشقائنا فى مصر أن يأخذوا بهذه التعديالت
نحن فى مرحلة تحرر وطنى، وال يمكن أن يكون هناك انفراد فى قيادة الشأن الفلسطينى، : وتابع هنية

، وال العكس، ومرحلة التحرر الوطنى إداراتها تقوم على أمرين، إما فال يمكن أن تلغى فتح حماس
باالحتكام الديمقراطى، وإما بالشراكة، وال أعتقد أن هناك صعوبة فى وجود تفاهم فلسطينى فلسطينى، 
ومن ثم نذهب إلخواننا فى مصر ونوقع على الورقة المصرية، وتكون الورقة المصرية وورقة التفاهم 

  .ى مرجعية المصالحةالفلسطينية ه
مصر : ونفى هنية الصورة التى يرددها البعض بأن مصر ال تساعد فى حل القضية الفلسطينية، قائالً

كيان جميل، فمصر مرجعية األمة، وال يوجد أحد يغذى ثقافة أبناءنا الفلسطينيون ضد مصر، وإن كان 
فى حل القضية، وعالقتنا فى مصر على أشقائنا فى مصر لما لهم من دور كبير " العتب"هنا بعض من 

  .عالقة استراتيجية ال انفصام فيها، فنحن دائما نلجأ لمصر للحوار
وأوضح هنية ردا على سؤال أديب له حول إذا ما كان قرار الحكومة المصرية بغلق األنفاق قد تسبب 

ة الضرورة، فلو كانت األنفاق باألساس ليست مطلباً فلسطينياً، ولكنها حاج: فى غضب فلسطينى، قائالً
هناك معابر تعمل بشكل جيد، فنحن لسنا بحاجة إلى األنفاق، الناس لجأت إلى األنفاق عندما لم تتوفر لهم 
متطلبات الحياة، ومادامت المساعدات تصل لنا فلن يكون هناك غضب، وفتح معبر رفح هو خطوة رائعة 

جراء بدون سقف، وأن تكون هناك حرية لدخول جدا نقدرها من الرئيس مبارك، ونريد أن يكون هذا اإل
  .البضائع، نحو كسر الحصار

وأكد هنية على استنكاره لقتل الجندى المصرى، موضحا أنه أجريت عدة تحقيقات وسلمت إلى القيادة 
  الفلسطينية، وأنه فى اللحظة التى تدلنا التحقيقات على من قتل الجندى سوف نقوم بما يمليه علينا تجاه 
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كومة المصرية، فالتحقيقات كلها أثبتت أن هذا العمل فردى معزول وتركنا الباب مفتوحا حتى نصل الح
 .للحقيقة

  18/6/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   رفح البري مفتوح للحاالت اإلنسانية فقطمعبر: الغصين .4
عبر رفح البري ، أن م)17/6(أوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس : رفح

، في إشارة إلى استمرار السلطات المصرية منع مئات "مفتوح للحاالت اإلنسانية فقط"مع مصر 
في " أسطول الحرية"المسافرين من السفر عبر المنفذ الذي أعيد تشغيله عقب الهجوم اإلسرائيلي على 

  . الماضي) مايو(الحادي والثالثين من أيار 
إن هيئة المعابر في " قدس برس" باسم الداخلية في تصريح خاص لوكالة وقال إيهاب الغصين، المتحدث

ألن منعهم "غزة تحاول التواصل مع السلطات المصرية لجعلها تستقبل جميع الراغبين في السفر، 
، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تسمح بسفر الطلبة والمرضى وأصحاب "يعارض حق حرية التنقل
  .بعض هذه الفئات يتم إرجاعها دون إبداء األسباباإلقامات في الخارج، و

العمل على الجانب الفلسطيني من المعبر يدار بنظام وشفافية "وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية 
  ".ونأمل أن نصل إلى حل مع األخوة في مصر فيما يتعلق بسفر جميع الفلسطينيين.. يشهد لها الجميع 

  17/6/2010، قدس برس
  

   بناء وحدات استيطانية بالقدس ضربة لجهود السالم"إسرائيل"قرار : تحريرالمنظمة  .5
 وحـدة   1600وصفت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير القـرار االسـرائيلي ببنـاء              : رام اهللا 

استيطانية في القدس المحتلة بالقرار الخطير وضربة قوية لجهود الواليات المتحدة في استئناف محادثات              
  م السال

برهان جديد للمجتمع الدولي وللواليات المتحدة      «ورأت دائرة العالقات الدولية في المنظمة ان هذا القرار          
األميركية على حقيقة نوايا الحكومة اليمينية في إسرائيل تجاه عملية السالم، وبيان حول مساعي إسرائيل               

  .» بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليالمستمرة إلفشال المحادثات غير المباشرة التي تقودها أميركا
 5 شخصية فلسطينية من أبناء القدس، بعد أن سلم االحتالل      300وقالت إن خطر الطرد واإلبعاد قد يطال        

مؤكدة ان ذلـك    . مقدسيين إنذارات تقضي بإبعادهم عن منازلهم وأسرهم، وتحظر دخولهم للقدس المحتلة          
الرامية لتهويد مدينة القدس وتهجير مواطنيها الشرعيين وإحـالل  يأتي في إطار المخططات اإلسرائيلية      «

  .»المستوطنين مكانهم
ـ        العمل الجاد لوقف اإلجراءات اإلسـرائيلية      «وطالبت الدائرة المجتمع الدولي خاصة الواليات المتحدة، ب

  .» الدوليةالمدمرة لفرص إحالل سالم دائم في الشرق األوسط، وضرورة إلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية
 18/6/2010،الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   يحملها ميتشل لعباس حول ملفي الحدود واالمنأجوبة بانتظار السلطة: عبد ربه .6

اكد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية ان               :  وليد عوض  -رام اهللا   
ع ان يحمل اليوم الجمعة اجوبة اسرائيلية على اسئلة         المبعوث االمريكي للمنطقة جورج ميتشل من المتوق      

  .فلسطينية للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول ملفي الحدود واالمن
 على  اإلسرائيليةواكد عبد ربه بأن ميتشل سيلتقي عباس في رام اهللا اليوم الجمعة الطالعه على االجوبة                

لة الفلسطينية المرتقبة اضافة لملف االمـن لتلـك         االسئلة واالستفسارات الفلسطينية حول ملفي حدود الدو      
  .الدولة المنتظرة
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واوضح عبد ربه بان عباس خالل زيارته االخيرة لواشنطن حيث التقى الرئيس االمريكي باراك اوبامـا                
قدم تصورات ومقترحات فلسطينية بشأن ملفي الحدود واالمن، وان الجانب الفلـسطيني بانتظـار الـرد                

  .ل الجانب االمريكي على تلك التصورات والمواقف الفلسطينيةاالسرائيلي من خال
 الفلسطينية الرسمية على ان القيادة الفلسطينية متمسكة بحـدود الدولـة            لإلذاعةوشدد عبد ربه في حديث      

، وقال ان الموقف الفلسطيني يستند لضرورة انسحاب قوات         1967الفلسطينية على االراضي المحتلة عام      
  .1967 الفلسطينية المحتلة عام األراضيطنيه من االحتالل ومستو

واوضح عبد ربه بان الجانب الفلسطيني ال يرفض وجود قوات دولية لمراقبة حدود الدولة الفلـسطينية،                
  . دوليإشراف في الدولة المنتظرة ستكون تحت األمنيةمشيرا الى ان الترتيبات 

  18/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  لبنانفي الفلسطينيين وضع ي على مقترحات جنبالط الخاصة بتحسين  تثنالتحريرمنظمة  .7
أشاد الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية              : أشرف الهور   -غزة

بمقترح النائب اللبناني وليد جنبالط الهادف لمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقاً مدنيـة، وطالـب                
  .اب اللبناني بإقرار هذه المقترحاتمجلس النو

وقال األغا الذي يرأس دائرة شؤون الالجئين في المنظمة ان مقترحات جنبالط لتحسين وضـع الجئـي                 
، وأعرب عن أمله بأن تقر من قبل مجلس النـواب اللبنـاني فـي               'خطوة في االتجاه الصحيح   'لبنان تعد   

كون لها انعكاسـات إيجابيـة علـى حيـاة الالجئـين            ست'وأكد األغا ان هذه المقترحات       .جلسته المقبلة 
  .'الفلسطينيين في مخيمات لبنان

وعبر األغا عن تفهم منظمة التحرير الفلسطينية لمعارضة بعض النواب اللبنـانيين لمقترحـات النائـب                
 ال'، لكنه أكد ان هذا المبرر       'حرصهم على حماية حق الالجئين في العودة إلى ديارهم        'جنبالط من منطلق    

يعني أن يبقى الالجئ الفلسطينيين يعيش حياة البؤس والفقر، محروماً من حقوقه المدنية واإلنسانية فـي                
  .العيش الكريم داخل المخيمات في لبنان

  18/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

   مقترحات مصرية جديدة للمصالحةىحماس توافق عل": األهرام" .8
 ى أن قيادة الحركة بالداخل والخارج وافقت باإلجماع علأكدت مصادر في حماس  : الهول أشرف أبو

لرئيس   حملها األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي، أفكار جديدة للمصالحة الوطنية الفلسطينية
وقالت المصادر   .  خالل زيارته لغزة يوم األحد الماضي ، الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية

 إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وجميع قيادات الحركة بالداخل والخارج  ، لمندوب األهرام
   . وافقوا علي تلك المقترحات وسيبلغون الجانب المصري خالل ساعات بتلك الموافقة

 بقيادة حماس في غزة عقب عودته للقاهرة هاتفيينوأوضحت المصادر أن موسي أجري اتصالين 
لمقترحات والتي أعدتها القيادة السياسية المصرية بالتنسيق مع رئيس السلطة الستيضاح الموقف من ا
   .  الذي أبلغ مصر تأييده الكامل لها  ،الفلسطينية محمود عباس

 ومنها قيام جميع الفصائل بالتوقيع  ، وتشتمل المقترحات علي الترتيبات اإلجرائية لتنفيذ الورقة المصرية
عتبارها ورقة توافقية تشكل أساسا صالحا لتحقيق المصالحة وتأتي بعد ذلك علي الورقة المصرية أوال با

 وهو ما يعني األخذ  ،مرحلة وضع آليات لتنفيذ بنود الورقة المصرية بالتوافق بين جميع األطراف
 وأخيرا تأتي مرحلة التطبيق الفعلي لآلليات والخطوات اإلجرائية ، بمالحظات الفصائل عند التطبيق

   . صربإشراف م
  18/6/2010األهرام، القاهرة، 
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   ورقة تفاهمات إلنهاء االنقسام لجنة المصالحة تعّد: " القطريةالعرب" .9
علمت من  أنها  ضياء الكحلوت،غزة نقال عن مراسلها من 18/6/2010العرب، الدوحة،  نشرت

تقريب وجهات مصادر فلسطينية واسعة االطالع أن لجنة المصالحة التي شكلها الرئيس محمود عباس ل
النظر بين حركتي فتح وحماس توصلت إلى مخرج يمكن أن يدفع الفصائل الفلسطينية للتوقيع على 

وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، إلى أن حماس وفتح . الورقة المصرية للمصالحة
ينية حول مالحظات فلسط -والذي يتمثل في االتفاق على ورقة تفاهمات فلسطينية, تدرسان هذا المخرج

  .حماس وباقي الفصائل دون فتح الورقة المصرية
وأوضحت المصادر أن المسعى الذي يقوده االقتصادي الفلسطيني منيب المصري يركز على إعداد ورقة 

 تأخذ مالحظاتهم على الورقة المصرية، وتشكل مع الورقة ،تفاهمات متفق عليها بين جميع الفصائل
  . الشاملالمصرية رزمة االتفاق

ونوهت المصادر بأن اللجنة التي تتشكل في الضفة الغربية ستأخذ الموافقة من عباس ورئيس المكتب 
  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل للبدء في مهمة صياغة هذه التفاهمات بشكل جماعي

 على وبينت المصادر أن عباس أبدى موافقته المبدئية على هذه الفكرة على أن يتزامن توقيع حماس
وشددت المصادر على أن ورقة التفاهمات ستتضمن القضايا . الورقة المصرية مع ورقة التفاهمات

، لجنة االنتخابات والمحكمة مع )الرئيس(األساسية المختلف عليها بين الطرفين وهي، صالحيات القيادة 
السياسيين في كل من ضمان عدم تعطيل قراراتها عبر االتفاق على األسماء، إضافة لمشكلة المعتقلين 

  .الضفة والقطاع، ومشكلة ترتيب القوات األمنية
وأكدت المصادر أهمية صياغة التفاهمات الداخلية من ناحيتي الشكل والمضمون، ألنها ستعد تفاهمات 

فلسطينية تُعتَمد عند التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر ورفضت حماس التوقيع  - فلسطينية
  .قاًعليها ساب

، نقال عن رام اهللاوغزة  من 18/6/2010أون الين، السعودية،  الوطنفي نفس السياق جاء في 
ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط ووائل بناتمراسليها 

يفية كسر المستقلة كشف في أعقاب اجتماعه مع المسؤولين المصريين بالقاهرة لبحث ملف المصالحة  وك
 طرأت على هذا الملف، أن الترتيبات المتعلقة بخطوات تحقيق المصالحة تتمثل في التيحالة الجمود 

وقال الوادية إن أولى هذه الخطوات هي توقيع األطراف الفلسطينية على . ثالث خطوات وعناوين رئيسة
 نحو التوافق وإعادة اللحمة الورقة المصرية باعتبارها ورقة توافقية تشكل انطالقة فلسطينية حقيقية

لشطري الوطن، ثم وضع آليات عملية لبنود الوثيقة المصرية بالتوافق بين كل األطراف، وثالثا،عملية 
  . التطبيق الفعلي لآلليات والخطوات اإلجرائية للمصالحة

  
  القاهرة تنفي قبول ملحق بمالحظات حماس": الخليج" .10

ارير إعالمية عن قبول مصر إرفاق ملحق لورقة المصالحة نفت القاهرة أمس ما ذكرته تق: القاهرة
  .الفلسطينية يتضمن مالحظات حركة حماس مقابل توقيع الحركة على الورقة المصرية 

إنه ال صحة لهذا األمر على اإلطالق، مؤكدا أن ": الخليج"ـوقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع ل
 الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس تستهدف التأثير التسريبات المطروحة حاليا فيما يتعلق بالمصالحة

  ".تنويعات على أفكار قديمة"، واصفاً تلك التسريبات بأنها "ولن تنجح في ذلك"على الموقف المصري، 
  18/6/2010الخليج، الشارقة، 
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  الوسيط األلماني في صفقة شاليط يستأنف المفاوضات قريباً: "الشرق األوسط" .11
در فلسطينية رفيعة المستوى مقربة من صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة  كشفت مصا:تل أبيب

حزيران الحالي في مسعى إلحياء / يونيو حماس، عن أن الوسيط األلماني سيزور المنطقة في أواخر
 عن المصادر قولها إن تقدما ملحوظا وإيجابيا "قدس نت"ونقلت وكالة . مفاوضات صفقة تبادل األسرى

في صفقة التبادل، وإن زيارة الوسيط األلماني للمنطقة جاءت بناء على طلب مصري " اسر"أحرز 
  .ودولي لتفعيل الملف

  18/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   محاولة تضليليةوتعّده اإلسرائيلي بتخفيف الحصار القرار ترفضحماس  .12
ن قرار الحكومة األمنية  القيادي في حماس إسماعيل رضوارفض): ا ف ب (– ضياء الكحلوت -القدس 

محاولة لاللتفاف على القرار الدولي ، واعتبره اإلسرائيلية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة
  .بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة

المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع واألفراد وحرية ": وقال
  ."خل من العدو الصهيونيالحركة بشكل كامل دون تد

من جهته، اعتبر سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، القرار اإلسرائيلي بزيادة أصناف وكميات 
البضائع إلى قطاع غزة محاولة لتجميل الحصار وضمان شرعنته واستمراره وتضليل الرأي العام 

وإنما رفع شامل لكل أشكال إن المطلوب فلسطينياً ليس كميات إضافية من البضائع : وقال .الدولي
الحصار من خالل فتح المعابر المحيطة بغزة وضمان حرية تنقل ومرور األفراد، وإدخال جميع البضائع 
التي يحتاجها القطاع وفي مقدمتها مواد الصناعة والبناء، وإمداد غزة بكل احتياجاتها من الوقود 

  .والكهرباء، ورفع القيود عن التعامالت البنكية
 فإن حركة حماس تعتبر القرار اإلسرائيلي فاقدا للقيمة وتطالب باستمرار جهود التضامن الدولي وبذلك

  .حسبما قال أبو زهري -لحين كسر كل أشكال الحصار 
 18/6/2010العرب، الدوحة، 

 
  على مواجهة التوطينفي لبنان  اإلنسانية تساعد الالجئين الفلسطينيين الحقوق إقرار: حماس .13

المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة في تصريح صحفي له في سياق السجال أكد : بيروت
 والمدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، على أن الحل العادل اإلنسانيةالحاصل حول إقرار الحقوق 

  في فلسطين، لكن ريثما تتحققاألصلية ديارهم إلى بعودتهم إاللقضية الالجئين الفلسطينيين ال يكون 
 . وخاصة في الدول العربية الشقيقةباإلنسانالعودة، ال بد وان يعيش الالجئ الفلسطيني حياة كريمة تليق 

 لشعبنا الفلسطيني الالجئ في لبنان وخاصة حقه بالعمل واإلنسانية إقرار الحقوق المدنية إن: "وأضاف
 الصمود في مواجهة والتملك، ال يتعارض مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين بل يساعد على

  ".مشاريع التوطين والتهجير
 للشعب الفلسطيني الالجئ واإلنسانية الحقوق المدنية إقراروأشاد بركة بموقف الكتل البرلمانية التي تدعم 

 المتخوفة بان الشعب الفلسطيني المجاهد ال يمكن ان يتنازل أونطمئن الكتل المترددة : "في لبنان، وقال
 دياره من اجل التوطين في لبنان او في غيره، مع محبتنا للبنان إلىوعن حقه بالعودة عن هويته الوطنية 

 والمدنية اإلنسانيةإن إقرار الحقوق "وأضاف  ".وتقديرنا لتضحيات أبنائه من اجل القضية الفلسطينية
  الديمقراطي لشعبنا الالجئ في لبنان هي مصلحة لبنانية قبل ان تكون مصلحة فلسطينية، فلبنان المقاوم و
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 التي كفلتها اإلنسانيةوالحر ال تليق بسمعته بقاء الالجئين الفلسطينيين محرومين من أبسط حقوقهم 
  . الشرائع السماوية والقوانين الدولية

  17/6/2010قدس برس، 
  

  حرمان القهر والإدامة لسياسة للفلسطينيين في لبنان تأجيل إقرار الحقوق اإلنسانية ": الديمقراطية" .14
في لبنان علي فيصل في مؤتمر صحافي عقده " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" مسؤول أشار

تأجيل إقرار الحقوق اإلنسانية هو إدامة "، معتبراً ان "خلفيات سياسية وراء المواقف المعلنة"امس، الى 
الل الكتل النيابية أو متابعة األمر سواء من خ"ودعا الى ". لسياسة قهر وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم
  ".من خالل رئيسي مجلس النواب والحكومة

تأجيل مجلس النواب أمر البت بإقرار الحقوق االنسانية، يشكل مسا "واعتبرت الجبهة في بيان، أن 
باالجواء االيجابية التي تولدت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية خصوصاً في ظل وجود نص حول هذه 

  ".زاريالمسألة في البيان الو
  18/6/2010المستقبل، بيروت، 

  
   قرار فتحاوي وبتدخل من عباس بالضفةتأجيل االنتخابات المحلية: قيادي في فتح .15

كشف القيادي في فتح، وعضو المجلس التشريعي السابق، حسام خضر، أن :  منتصر حمدان-رام اهللا 
خوض االنتخابات، مؤكداً أن فتح هي من قررت تأجيل انتخابات المجالس المحلية، لعدم جاهزيتها ل

القرار الذي صدر عن حكومة تسيير األعمال في اللحظة األخيرة جاء بتدخل مباشر من الرئيس محمود 
  .عباس

وحسب ما أكده خضر خالل برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن المحلي، فإن تأجيل 
د أن اصطدمت بالقبلية السياسية، االنتخابات قضية فتحاوية خالصة، وهي التي قررت ذلك بع

والعشائرية، إضافة إلى الوضع المتردي والمترهل داخل الحركة، والذي انكشف في فترة اإلعداد لخوض 
  .االنتخابات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية

" الكذبة"ـورفض خضر ربط تأجيل االنتخابات المحلية مع إنجاز المصالحة الوطنية، واصفاً ذلك األمر ب
التي تروج من باب التسلية، مضيفاً أن االنقسام أصبح المشجب الذي يعلق عليه جزءاً من واقعنا 

وحول إذا ما كانت حركة حماس قد طالبت بتأجيل االنتخابات، وان أطرافا عربية . الفلسطيني السوداوي
اس لم ولن تطلب تأجيل وإقليمية ضغطت في هذا االتجاه، رفض خضر تلك التوجهات قائالً إن حركة حم

 تخوض االنتخابات، لكي تبرر تمسكها بقطاع غزة، وان تقوم إناالنتخابات، بل هي كانت تريد لفتح 
  .بلعب أدوار مختلفة في االنتخابات من خالل دعم المستقلين

  18/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   الحصار  مع األفكار المصرية الفلسطينية لرفع أوروبياًلمست تجاوباً: دحالن .16
أكد النائب محمد دحالن، مفوض اإلعالم في اللجنة المركزية لفتح، وجود : صالح جمعة -القاهرة 

 الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل تام، والتي ترتكز -تجاوب أوروبي مع األفكار المصرية 
  . الذي يقضي بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة2005على اتفاق 

لمست خالل لقائي مع وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل "في من مدريد قال دحالن وفي اتصال هات
  موراتينوس، الذي ترأس بالده اآلن االتحاد األوروبي، وجود تجاوب أوروبي مهم مع الجهود الجادة التي 
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هائيا عن قطاع تبذلها القيادة الفلسطينية، وبدعم وتنسيق كبير من الشقيقة الكبرى مصر، إلنهاء الحصار ن
  ."غزة

  18/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   في قصف مدفعي إسرائيلي جنوب غزةفلسطينيإصابة مقاوم  .17
إن : "قال الطبيب معاوية حسنين، مدير اإلسعاف والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة: خان يونس

شرقي خان يونس، " عبسان"الدبابات اإلسرائيلية أطلقت عدة قذائف تجاه مجموعة من المقاومين في بلدة 
  ".مما أسفر عن إصابة أحد المقاومين بجراح

وكانت مصادر أمنية فلسطينية أعلنت أن المدفعية اإلسرائيلية أطلقت ثالث قذائف تجاه أراضي زراعية 
  . شرق مدينة خان يونس، ولم يتسنى معرفة هوية المقاومين المستهدفين

  17/6/2010قدس برس، 
  

  77  الـال نائب فتحاوي للمرةاالحتالل يمدد اعتق .18
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي مددت اعتقال النائب عن أنذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أمس : )د ب أ(

  .77معتقل لديها منذ ثالث سنوات بدون محاكمة للمرة الفتح جمال الطيراوي 
 / مايو25رقي نابلس في وكانت قوات االحتالل اعتقلت الطيراوي وهو من سكان مخيم بالطة لالجئين ش

  . بتهمة الوقوف وراء عدة عمليات مسلحة ضدها 2007أيار 
   18/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
   ينتقد سياسة نتنياهو ويدعو لتحريك السالمزبيري .19

مع عودة المبعوث الرئاسي األميركي، جورج ميتشل، إلى الشرق األوسط في :  نظير مجلي- تل أبيب
 تظاهرية غير مسبوقة، خرج الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، بانتقادات جولة جديدة، وفي خطوة

وقال إن عملية السالم هي . الذعة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو وتأثيرها على جمود مفاوضات السالم
  .األساس لشرعية الوجود اإلسرائيلي وغيابها يهدد هذا الوجود

، يوفال ديسكين، )الشاباك(صريحات رئيس المخابرات العامة وجاءت انتقادات بيريس بعد يوم واحد من ت
في جلسة سرية للجنة الخارجية واألمن البرلمانية، قال فيها إن الجمود القائم في العملية السلمية يلحق 
ضررا فادحا في المصالح اإلسرائيلية وإن االستمرار فيه سيؤدي إلى عودة اليأس واإلحباط إلى 

إلى الساحة موجة أعمال إرهاب تنفجر في وجوهنا وتدهور األوضاع في البالد الفلسطينيين وسيعيد 
  .والمنطقة

فقال خالل خطابه أمام مؤتمر الصهيونية . ولكن بيريس صدم ربابنة الحكومة، بانتقاداته الصريحة
 عملية العالمية، الذي افتتح أعماله الليلة قبل الماضية في القدس الغربية، إنه قلق جدا من الجمود في

فاإلعالم والشرح اإلعالمي هو أمر . وال يرى الحل لذلك في تحسين األداء اإلعالمي للحكومة. السالم
فالسياسة . جيد للغاية وضروري، قال بيريس، ولكنه ال يمكن لإلعالم أن يكون بديال عن السياسة السلمية

  .السلمية هي أفضل إعالم
الحكومة وخارجها، أن للسالم ثمنا باهظا تدفعه إسرائيل، وأضاف بيريس، ملمحا إلى أقطاب اليمين في 

إنه العزلة الدولية .. من وجهة نظرها، ولكن الثمن الذي قد يدفع في غياب عملية السالم هو أكبر بكثير
ولذلك، فعلى إسرائيل أن تكون صاحبة مبادرة للسالم ورافعة راية . والكراهية اإلقليمية والفشل السياسي

  . إن انعدام السالم يهدد شرعية الوجود اإلسرائيليوقال. السالم
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أولئك الذين يناصبوننا العداء ويشككون في شرعيتنا «ولكي يبدو كالمه متوازنا، تطرق بيريس إلى 
وها نحن نرى النتائج في لجوئهم . ووجودنا، نقول إن السعي لتكريس الصراع معنا هو أيضا مضر لهم

  . » تعزيز قوة اإلرهاب والتطرف والدكتاتوريةإلى الكراهية واليأس وتسببهم في
  18/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  ن المنوي توجيههما الى سواحل غزةحكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن إرسال السفينتي: باراك .20

صعدت اسرائيل تهديداتها ضد السفينتين اللبنانيتين المنوي توجيههما : وكاالت - حسن مواسي-القدس 
أنتم : "حل قطاع غزة، وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك متوجهاً الى الحكومة اللبنانيةالى سوا

في الحكومة اللبنانية تتحملون كل المسؤولية عن إرسال تلك السفينتين التي لديها نيات واضحة ومعروفة 
  ".فتلك السفينتان تريدان كسر الحصار البحري الذي نفرضه على قطاع غزة. لنا

إن حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن إرسال السفينتين، "عن باراك قوله، " 7"ونقل موقع المستوطنين 
وعليها منع تحميل السفينتين باألسلحة والذخيرة، فأمر من هذا القبيل لو تم فعله سيؤدي إلى مواجهة 

  ".ياد السفينتين لميناء اشدودعنيفة وخطيرة بين البلدين، إن رفضت السفينتان االنصياع ألوامر الجنود القت
ان الحكومة اإلسرائيلية وجهت رسائل تحذيرية لسفن المساعدات الدولية القادمة " معاريف"قالت صحيفة و

إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار اإلسرائيلي، هددت من خاللها بأنها ستقوم بالسيطرة عليها ومنعها 
  .واعتقال متضامنيها
متضامنين الذين ستعتقلهم إسرائيل على متن سفن المساعدات الدولية لن يتم إن ال: "وتابعت الصحيفة

وأوضحت أن ".  ساعة، وإنما سيقدمون للمحاكمة وسيودعون في السجن24إبعادهم هذه المرة بعد 
الحكومة اإلسرائيلية أبلغت المجتمع الدولي نيتها منع السفن المرتقب وصولها إلى القطاع وفتح تحقيق 

  .كمة أي شخص على متن هذه السفنشامل ومحا
لن تلوموا إسرائيل بعد ذلك : "وكان مدير عام وزارة خارجية االحتالل اإلسرائيلي يوسي غال قال أمس

، موضحاً أنه ال يمكن استبعاد وجود أسلحة وذخائر على أي سفينة قد تبحر من الشواطئ "على موقفها
  .اللبنانية نحو غزة

  18/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  السفن اللبنانية المتجهة لغزة ستقل متطرفين ايرانيين وعناصر من حزب اهللا: ايالون .21
قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني ايالون، في كلمة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس ان 

ر من حزب السفن التي ستنطلق من لبنان وايران لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ستنقل عناص
،  )I H H( ودعا فرنسا الى االعالن عن المنظمة التركية .  اهللا ومتطرفين ايرانيين، حسب تعبيره

وقال في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية .   احدى المؤسسات المنظمة ألسطول الحرية، كمنظمة ارهابية
إن الطريق الوحيد لتحسينها هي العامة إن تدهور العالقات بين اسرائيل وتركيا لم تكن مبادرة اسرائيلية و

وأضاف أن اسرائيل ال تنوي اإلعتذار لتركيا أو اإلستجابة لمطالبها إلرسال .  القنوات الدبلوماسية
وقال إن بالده تضغط على لبنان . سفيرها الى تل أبيب، وأن من يضع الشروط فإن نواياه ليست جيدة

نطلق من بيروت الى غزة لكسر الحصار المفروض عبر دول أوروبية بهدف احباط قافلة السفن التي ست
    .على القطاع

  17/6/2010، 48موقع عرب
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   تعيد رسم الحدود سرا مع لبنان"اسرائيل": "معاريف" .22
إن قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي واألمم المتحدة بدأت وبصورة " معاريف"ذكرت صحيفة : القدس

 اللبنانية ، من الجدار -الشرقية من الحدود اإلسرائيلية سرية تحديد وإعادة رسم الحدود في المنطقة 
  ).خط الحدود بين اسرائيل ولبنان(الحدودي ، حيث قامت بوضع براميل توضح إلى الخط األزرق 

وافقوا وبمساعدة " اليونفيل"ونقلت الصحيفة عن مسؤول امني قوله إن مندوبي قوات الطوارئ الدولية 
ثلين عن قسم التخطيط والنيابة العسكرية ، خالل عامين ، على الخط ممثلين عن األمم المتحدة ومم

  .األزرق بوضوح في معظم األماكن
  18/6/2010، الدستور، عّمان

  
  حتى ال يتحول رائد صالح زعيما 48احتضان عرب" إسرائيل"على : وزير شؤون األقليات .23

عن قلقه ورفضه إن " العمل"عبر وزير ما يسمى وزير شؤون األقليات أفيشاي برفرمان : الناصرة
 ودعا 48,يتحول زعيم الشق الشمالي في الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح ، إلى قائد لفلسطينيي الـ

السنوي إلى ضرورة إن تقوم الدولة باحتضان العرب في اسرائيل " منتدى قيساريا"خالل مشاركته في 
 اإلسرائيلية المتعاقبة ببناء الدولة بشكل واعترف بفشل الحكومات. حتى ال يتحول رائد صالح زعيما

، نسيت الشمال والجنوب ، بل إنها نسيت القدس ، عاصمتها " تل أبيب"صحيح ، فعندما نجحت ببناء 
  ).حسب تعبير برفرمان(

ورأى برفرمان إن الحقيقة التي يجب أال نغمض أعيننا عنها هي أن الحكومات المتعاقبة ، باستثناء 
  ". تأخذ مشاكل العرب على محمل الجدحكومة رابين ، لم

وقال بصراحة إذا أردنا أال يصبح الشيخ صالح قائدا للعرب في إسرائيل ، علينا رصد األموال الالزمة 
واحتضان الوسط العربي ومنحه االحترام المطلوب ، وأنا ال أنصح اليهود في هذه الدولة أن يحولوا 

  ".العرب ألعداء لهم
  18/6/2010، الدستور، عّمان

  
  تغيير متوقع في حكومة نتنياهو .24

 من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفترة القريبة تعديال طفيفا :الناصرة
بزعامة إيهود " العمل"على حكومته، في أعقاب استقالة متوقعة لوزير الزراعة شالوم سمحون من حزب 

  .حد أهم الصناديق الصهيونية، المتخصصة باالراضيباراك، بعد انتخاب الوزير رئيس أ
كيرن "وكان الكونغرس الصهيوني العالمي قد انتخب سمحون أمس الخميس رئيسا للصندوق الصهيوني 

، وهو الصندوق المتخصص باألراضي، وبموجب القانون اإلسرائيلي فإن يسيطر على "كييمت ليسرائيل
راض في الضفة الغربية المحتلة، وبطبيعة الحال فإن ، اضافة إلى أ1948من أراضي مناطق  % 13

  .غالبيتها الساحقة أراض مصادرة
  18/6/2010، الغد، عّمان

  
  منظمة إرهابية" اإلغاثة التركية" تعلن "إسرائيل" .25

التي قامت بتنظيم عملية أسطول المساعدات ) IHH(وضعت إسرائيل منظمة اإلغاثة التركية : وكاالت
  ". اإلرهابية"لى غزة في الئحة المنظمات اإلنسانية األخيرة إ

إن تل أبيب أدرجت المنظمة المذكورة في قائمة : "2010-6-17وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، الخميس 
مع بقية المنظمات اإلرهابية مثل حزب " بمراقبتها عن كثب"المنظمات اإلرهابية وأنها ستقوم بعد اليوم 

  .  قولهاعلى حد". اهللا اللبناني وحركة حماس
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وزعمت اإلذاعة اإلسرائيلية وجود صلة وثيقة بين منظمة اإلغاثة التركية وبين حركتي حماس وحزب 
  . ولم تقم أي جهة رسمية إسرائيلية بتأييد النبأ أو تكذيبه حتى ساعة إعداد هذا النبأ. اهللا

  . شيشانبمساعدة المنظمات والجهات المتطرفة مثل ال) HH?(أن اتهمت ) إسرائيل(وسبق لـ
  17/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  المخابرات االسرائيلية تمنع الكشف عن مكان السجن السري  .26

دوف حنين استجوابا . قدم النائب من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، د:  زهير اندراوس- الناصرة
 -لهوية محتجز بسجن ايالون لوزير االمن الداخلي االسرائيلي اسحاق اهرونوفيتش، حول اسير مجهول ا

 االخباري ومن ثم تمت ازالة الخبر Ynetاالسير والذي تم الكشف عنه بخبر على موقع . 15قسم 
سريعا عن الموقع، تم احتجازه بشكل انفرادي تام ويمنع زيارته او حتى اعطاء اية معلومات حوله حتى 

جانون ال يملكون اية معلومات عن اسباب وجود والس. للسجانين الذين يقومون بحراسة زنزانته االنفرادية
كما افاد احد المصادر بالسجن ان ال احد يقوم بزيارة السجين المذكور او . الشخص المذكور بالسجن
  .حتى االطمئنان عن صحته

 وجود سجين غير معروفة هويته 2010وقال حنين تعقيبا على الموضوع انّه ال يمكن في العام 
بدو انّه ال يحصل على ادنى واقل الحقوق المنصوص عليها حتى في القانون وعلى ما ي. بالمطلق

االسرائيلي نفسه، حتى لو غضضنا الطرف عن المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء في 
عد وهذا االستجواب يعيد الى االذهان ما تناقلته وسائل االعالم العبرية والعالمية مؤخرا خاصة ب. العالم

تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة لالمم المتحدة والتي طالبت اسرائيل بالكشف عن سجونها السرية 
  .التي طالما انكرت وجودها واخفتها عن جهات الرقابة الدولية مثل منظمة الصليب االحمر وغيرها

  18/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  ات العربيةالجيش اإلسرائيلي يحظر على جنوده دخول البلد .27
تدابير أمنية أم تحريض عنصري؟ أصدر الجيش اإلسرائيلي موخراً تعليماته لجنوده بعدم دخول البلدات 

   . بالمواطنين العرب في اسرائيل في اعقاب مجزرة أسطول الحرية" اإلحتكاك"العربية أو 
حرب شاملة اليوم أن ضباط في الجيش تلقوا اثناء تمرين يحاكي " معاريف"وكشف موقع صحيفة 

من قيادة الجبهة الشمالية في الجيش بتغيير مساراتهم لتفادي دخول البلدات العربية في " واضحة"تعليمات 
الشمال وحتى الى درجة عدم الوصول مداخلها، تحسباً أي احتكاك مع المواطنين العرب، حسب ادعاء 

وتر أو اخالل بالنظام في اعقاب وقال أحد الضباط لمراسل الموقع إن الجيش يسعى لمنع أي ت.  الجيش
.  وأكد الموقع ان التعليمات صدرت عن شعبة العمليات بعض تقييم لألوضاع. مجزرة اسطول الحرية

ال : "وقال أحد الضباط أن التعليمات ال تقتصر على التدريبات بل على الحياة اليومية للجنود، وأوضح
ليس هناك أي سبب ألن يقوم جندي في جوالني . لعاديةيدور الحديث عن التمارين فقط، وإنما في الحياة ا

  ".بعبور بلدة العربية اذا اراد التجول في الشمال والتسبب في اشعال ردود فعل غير ضروري
  17/6/2010، 48موقع عرب

  
  مسدس أشكنازي يسرق من مكتبه ويصل أليد عربية ويعاد إليه سرا .28

ة مسدس ثمين لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بعد عشرة شهور من الكشف عن فضيحة سرق :تل أبيب
بل زادها . ولكن األمر لم يخفف الفضيحة. غابي أشكنازي، من خزانة مكتبه، عاد المسدس إلى مكانه

  .حيث إن من أعاده تمكن من التسلل مجددا إلى مكتب أشكنازي من دون أن يشعر به أحد. حدة
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 التي يحتفظ بها في مكتب رئاسة األركان في تل وكان أشكنازي يحتفظ بالمسدس في خزانة األوسمة
وفي حينه جرى تحقيق عميق شمل نحو . من العام الماضي) تموز(ولكن المسدس سرق في يوليو . أبيب
وعثر على الجندي الذي تسلل إلى المكتب .  جنديا وضابطا من ذوي العالقة مع مكتب أشكنازي40

ثم تبين أن المسدس وصل إلى . ه باعه إلى طرف ثالثوتبين أن. وسرق المسدس، ويدعى لويس مسكيتا
، وتم اعتقال عربيين، هما محمد شلبية من الطيبة ومحمد )48فلسطينيي (مدينة الطيبة العربية في مثلث 

  .وما زالت محاكمتهم مستمرة. مجادلة من باقة الغربية
  18/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  نتهي بخيمة اعتصام أمام بيت نتنياهو بالقدس في مسيرة على األقدام تشاليطعائلة  .29

ينطلق أبناء عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة حماس، جلعاد شاليط، وأنصارهم، في : تل أبيب
مسيرة سيرا على األقدام من منازلهم في شمال إسرائيل، لتنتهي باعتصام ال ينتهي إال إذا أطلق سراح 

  .يس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلةشاليط، أمام المقر الرسمي لرئ
وسينضم إلى والدي الجندي األسير وشقيقه أقاربه، والعشرات من النشطاء في طاقم العمل من أجل 

 25ويخطط والده، نوعم شاليط، أن تختتم المسيرة في يوم الذكرى الرابعة ألسر ابنه، أي في . تحريره
م لن يعود نوعم شاليط إلى البيت، بل سيظل في الخيمة المقامة من أجل وباختتام االعتصا. يونيو الحالي

  . إطالق سراح ابنه أمام مكتب نتنياهو، ما دام أن ابنه في األسر
لقد صمت «: وأضاف. وقال شاليط إنه قرر اتخاذ هذه الخطوة الدرامية، ألنه لم يعد يؤمن بالصمت

ة، على أمل أن تعمل ما يجب عمله من أجل إطالق  يوم ولم أزعج الحكومة السابقة أو الحالي1500
وحاولت أن ال . لقد أرسلوه إلى مهمة قتالية ولم يعملوا ما يجب عمله لكي يعيدوه إلي. سراح ابني
وأن ال أقدم على نشاط احتجاجي ضاغط على الحكومة خوفا من القول إنني أساعد حماس . أزعجهم

أطلقوا : سأصرخ من كل قلبي وبأعلى صوتي. الصمت أكثرولكنني لم أعد أستطيع . البتزاز حكومتنا
فالحكومة التي ترسل الجنود إلى هايتي لكي تتباهى أمام البشر بأنها إنسانية، ملزمة بأن . سراح ابني

  .»تحضر ابني إلى بيته وأهله
  18/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  فسادقضية بمحاكمة نجلي شارون في ي وص ت الشرطة اإلسرائيلية":هآرتس" .30

ببدء مالحقات قضائية بحق ابني رئيس الوزراء األسبق ارييل " اإلسرائيلية"أوصت الشرطة : وكاالت
  " .هآرتس" وفق ما ذكرت أمس صحيفة 2002شارون في قضية فساد تعود الى عام ،

وأوردت الصحيفة ان دائرة قضايا االحتيال في الشرطة تشتبه بأن عمري وجلعاد شارون تدخال لدى 
رجل األعمال الجنوب إفريقي سيريل كيرن من اجل ان يمنح عائلة شارون قروضا بقيمة ثالثة ماليين 

النمساوي المشترك مع رجل األعمال النمساوي " باواغ"ويعتقد ان كيرن كان وسيطاً لمصرف . دوالر 
  . مارتن شالف في ملكية كازينو أريحا بالضفة الغربية 

  18/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   ضد القانون المدني "إسرائيل" ألف يهودي متشدد يتظاهرون في 120 .31
المحكمة العليا " تدخل" ألف يهودي متشدد الخميس في اسرائيل احتجاجا على 120تظاهر حوالى 

  .االسرائيلية في شؤونهم وللتأكيد على ان التوراة تعلو على القانون المدني
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 الغربية بحسب الشرطة، واكثر من ضعف هذا الرقم  الف متظاهر في وسط القدس100وتجمع حوالى 
 الف شخص في بني براك، المدينة التي يقضنها 20وجمعت تظاهرة اخرى حوالى . بحسب المنظمين

  .يهود متشددون وتقع على مقربة من تل ابيب
  . سنوات في اسرائيل10وتعد هذه أهم حركة تعبير عن الغضب بين اليهود المتشددين منذ 

لمظاهرات التي نقلت مشاهدها على الهواء مباشرة، بشكل كامل على اعالن الحكومة تخفيف وقد طغت ا
  .الحصار على قطاع غزة

وتجمع الرجال باللباس األسود للتظاهر بعد قرار اصدرته المحكمة العليا اإلسرائيلية ويحظر التمييز بين 
في احدى المدارس الدينية ) يهودالشرقيينال(االطفال االشكيناز من اوروبا الوسطى والشرقية والسفارديم 

  .في مستوطنة عمانوئيل في شمال الضفة الغربية المحتلة
  18/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  قرار تخفيف الحصار رغبة إسرائيلية في تجميل وجهها وتخفيف الضغط الدولي عليها: الخضري .32

بتخفيف " إسرائيل"لحصار النائب جمال الخضري قرار عزا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة ا: غزة
وشدد ". رغبة االحتالل في تجميل وجهه وتخفيف الضغط الدولي عليه"الحصار عن قطاع غزة إلى 

الحل يتمثل برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر ووجود ممر مائي "الخضري في بيان صادر عنه أن 
الخديعة اإلسرائيلية "ا الخضري العالم إلى إبداء الحيطة من ودع". يربط غزة بالعالم كحق طبيعي لها

، معتبراً أن إدخال بعض الكماليات والسلع غير األساسية ال يعد إنهاء للحصار في ظل عدم "الجديدة
وشدد . السماح بدخول المواد الخام واالسمنت وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار

تحاول التهرب من االستحقاقات الدولية الضاغطة إلنهاء الحصار، وتحاول التهرب " إسرائيل"على أن 
  .من تحمل نتائج مجزرتها بحق متضامني أسطول الحرية

  18/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  أوضاع قاسية ومستمرة تهدد مواطني غزة بسبب الحصار: تقرير حقوقي .33
، حول حالة 17/6ي لحقوق اإلنسان، يوم الخميس أكد تقرير حقوقي صدر عن المركز الفلسطين: غزة

، أن أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة 10/6/2010 إلى 1/6/2010المعابر في قطاع غزة في الفترة من 
تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة، بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع 

ويتزامن . لحصار الجائر الذي تفرضه قوات االحتالل على القطاعوالبضائع األساسية الضرورية جراء ا
  .15/6/2007صدور التقرير مع دخول الحصار الشامل عامه الرابع على التوالي منذ 

  17/6/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   من المستوطنينالمخطط التهويدي الجديد في القدس يخطط الستقدام عشرات اآلالف: الشيخ صبري .34
استنكر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية : عهود محسن

.    وحدة استيطانية جديدة شمال المدينة المقدسة1600العليا بالقدس المخطط الصهيوني الجديد لبناء 
 المقدسة يخطط الستقدام إن المخطط التهويدي الجديد للمدينة": "السبيل"وقال صبري في حديث لـ

عشرات اآلالف من المستوطنين اليهود للسكن في المدينة المقدسة إلحداث تغيير ديموغرافي لصالح 
 عام يهودية المدينة 2020اليهود، وهو ما تقوم به المؤسسات الصهيونية، والتي تخطط ليكون عام 

ويصبح العرب أقلية ال تذكر من حيث المقدسة، وذلك بأن تكون الغالبية العظمى من السكان يهوداً، 
  "..العدد، ولضم الكتل االستيطانية المحيطة بالقدس للمدينة، وخفض الوجود الفلسطيني في المدينة
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 فلسطيني هدمت منازلهم 600ولفت صبري لتصاعد الهجمة الصهيونية على المدينة، حيث إن أكثر من 
لجاري، وكذلك فرض الضرائب الباهظة على العام الماضي، كما هدمت عشرات البيوت في العام ا

  .المقدسيين وسحب هوياتهم
  18/6/2010السبيل، عّمان، 

  
  حد بالقدس المحتلةانتهاء أعمال اإلعمار والترميم في مسجد ُأ .35

أنهت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أعمال اإلعمار والترميم الواسعة التي نفّذتها على : القدس المحتلة
ي مسجد أحد ببلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بدعم من صندوق اإلسراء مدى ثالثة أشهر ف

وقال المهندس أمير خطيب مدير . لإلغاثة والتنمية في الداخل الفلسطيني، وجمعية وقف قونقورن التركية
  . ألف شيكل120مؤسسة األقصى إن تكاليف الترميم بلغت نحو 

  18/6/2010السبيل، عّمان، 
  

  يجبر أمهات األسرى على خلع المالبس كاملة بحجة التفتيشاالحتالل  .36
حذرت مصادر فلسطينية الخميس من اندالع صدامات ومواجهات بين آالف :  وليد عوض-رام اهللا 

األسرى الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي على خلفية تعرض أمهاتهم لإلذالل وإجبار بعضهن 
  . جة التفتيش األمنية أبنائهن بحعلى التعري قبل زيار

ذكر مركز األسرى للدراسات أن غضباً يسود أوساط األسرى، عقب تعرض أمهات بعضهم لتفتيش و
وأوضح المركز في بيان صحافي أن قوات االحتالل أجبرت يوم . مذل من قبل إدارات سجون االحتالل

رفة مغلقة على حاجز الثالثاء الماضي مجموعة من أمهات األسرى على خلع مالبسهن كاملة داخل غ
وذكر مركز األسرى للدراسات، أن األسرى احتجوا في . الجلمة ومعبر الطيبة، بحجة التفتيش األمني

عبر محامين، وقاموا " إسرائيل"وقت سابق على تلك السياسة برفع شكاوى للمؤسسات الحقوقية في 
إدارة مصلحة السجون، بإبالغ أعضاء عرب في الكنيست، وأرسلوا رسائل عدة للصليب األحمر و

وأكد رأفت حمدونة مدير المركز أن مثل هذا السلوك . بخصوص تلك االنتهاكات محذرين من تداعياتها
  .يالقي حالة احتجاج قوية في السجون قد تصل للمواجهة

  18/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  2009ية  مليون الجئ فلسطيني مسجل في األونروا حتى نها4.8": اإلحصاء المركزي" .37
كشف جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني في رام اهللا النقاب عن أن نحو :  جمال جمال-القدس المحتلة 

، كاشفا عن أن من أهم ما 2009 مليون الجئ فلسطيني مسجل وفق سجالت األونروا نهاية عام 4.8
   .يمتاز به هؤالء الالجئون ارتفاع معدالت التعليم بينهم وانخفاض نسبة األمية

واستعرضت عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء، أوضاع الالجئين الفلسطينيين وخصائصهم 
وأضافت أن عدد . 20/6/2010الديموغرافية مع اقتراب اليوم العالمي لالجئين الذي يصادف يوم 

 58ربية المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في األراضي الفلسطينية والدول الع
 مخيمات في 7 في سوريا و9 مخيمات في األردن و10 مخيماً في لبنان، و12مخيماً، تتوزع بواقع 

  . في قطاع غزة8 مخيما في الضفة الغربية و19االراضي الفلسطينية، موزعة بواقع 
 لدى وتشير سجالت األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والمسجلون

من إجمالي الالجئين المسجلين لدى % 16.3 ما نسبته 2009وكالة الغوث قد شكل مع نهاية سنة 
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، %23.2يعيشون داخل المخيمات، في حين ارتفعت النسبة في قطاع غزة إلى % 25.4الوكالة، منهم 
  .يعيشون داخل مخيمات القطاع% 45.4منهم 

اع نسبة التحصيل العلمي وانخفاض األمية بين الالجئين  إلى ارتف2009وتشير بيانات مسح الثقافة لعام 
على العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة فان نسبة األمية بين الالجئين الفلسطينيين المقيمين 
في األراضي الفلسطينية تقل لدى الالجئين مقارنة بغير الالجئين، إذ بلغت نسبة األمية لالجئين 

كما %. 5.7في حين بلغت لغير الالجئين % 4.9 سنة فأكثر 15 ولألفراد 2009الفلسطينيين خالل سنة 
 سنة فأكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 15ارتفعت نسبة الالجئين الفلسطينيين 

  .فقط% 9.8 سنوات فأكثر، في حين بلغت لغير الالجئين 15من مجمل الالجئين % 10.5
  18/6/2010الدستور، عّمان، 

      
  "مجاهدي غزة" تخفض أحكام المتهمين بقضية  األردنيةالتمييزمحكمة  .38

خفضت محكمة التمييز أمس األحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بحق أشخاص متهمين             : موفق كمال 
 بتشكيل خلية لاللتحاق    2008وكان هؤالء المتهمون قاموا مطلع العام        ".مجاهدي غزة "فيما يعرف بقضية    

ين في غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد اإلسرائيليين أثناء عدوان جيش االحتالل علـى القطـاع                بالمقاتل
ووفق قرار محكمة التمييز، تم تخفيض أحكام كل من أسامة أبو كبير وصـخر أبـو                . 2008نهاية العام   

  . أعوام8 عاما إلى األشغال الشاقة مدة 15الزيت وحسن طالق الخاليلة من األشغال الشاقة مدة 
 أعـوام   5كما خفضت العقوبة بحق كل من وليد أبو عورة وعبدالرحمن الخوالدة من األشغال الشاقة مدة                

  وكانت محكمة أمن الدولة دانت هؤالء المتهمين، بحـسب وكيـل            .إلى السجن ثالثة أعوام ونصف العام     
  

 قانوني بقصد القيـام     حيازة سالح أتوماتيكي بدون ترخيص    "الدفاع عنهم المحامي موسى العبدالالت بتهم       
  ".بأعمال غير مشروعة

  18/6/2010، الغد، عّمان
 

       إخوان األردن يهددون بمقاطعة فرنسا ..الفضائية  قناة األقصىوقفردا على  .39
همام سـعيد بالـدعوة     . لوح المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين باألردن  د        : عمان- محمد النجار 

ية ردا على القرار الفرنسي بوقف بث قناة األقصى الفضائية على القمـر             لمقاطعة البضائع والسلع الفرنس   
بلـد  "وعبر سعيد في رسالة للسفير الفرنسي في عمان عن مفاجأته بقرار فرنسا             ".نور سات "االصطناعي  

إيقاف بث قناة األقصى الفضائية التـي تبـث مـن قطـاع غـزة               " الحريات واالنفتاح اإلعالمي الواسع   
  .المحاصر
معاداة "، واعتبر أن    "قائم على التمييز العنصري   "ر مراقب اإلخوان القرار الفرنسي الذي اعتبر أنه         واستنك

  ".الشعب األردني والشعوب العربية واإلسالمية ال يخدم فرنسا وال يحقق مصالحها
ي كان المأمول في جمهورية فرنسا أن تكون مع المظلومين والمحرومين ال مع القتلة وسفاك             "وأضاف أنه   

يشار إلى أن بث قناة األقصى على قمر نور سات سيتوقف اعتبـارا مـن                و   ".الدماء ومجرمي الحرب  
  .مساء الخميس بحسب قرار مجلس البث الفرنسي الذي قالت األقصى إنها تبلغت به

  17/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  اقيات الدولية ضد الفلسطينيين ترفضه كل االتف"إسرائيل" تقوم به ما: الحريري .40
 تصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس في معـرض             في  جاء :)د ب أ    (بيروت  

رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره المصري أحمد نظيف ، فـي ختـام أعمـال                    
حول تهديدات وزيـر الـدفاع      المصرية التي عقدت اليوم ،      الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة اللبنانية     

ضد الفلسطينيين ترفضه   " غير إنسانية "إن ما تقوم به إسرائيل من أعمال        ،  اإلسرائيلي إيهود باراك للبنان   
كفى على إسرائيل كذبا على العالم ، وأن تعمل بأسلوب تعنتي فيما يخص             "و .كل اتفاقيات حقوق اإلنسان   

ما تقوم به إسرائيل من أعمال غيـر        .. غزة أو في القدس   الفلسطينيين ، سواء في الضفة الغربية أو في         
  ".إنسانية ترفضها اتفاقية جينيف وكل اتفاقيات حقوق اإلنسان

شهدنا ما حصل مع أسطول الحرية ، وهناك أساطيل أخرى آتية من أوروبا ، فهل سنرى                : "وأوضح قائال 
  ".إلى غزة؟وزير الدفاع اإلسرائيلي يهاجم دول أوروبية ألنها ترسل مساعدات 

  18/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  التوطين خيانة لفلسطين ومؤامرة صهيونية لتذويب الفلسطينيين خارج وطنهم  : قباني المفتي .41
ـ نافتتح مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بعد ظهر أمس، المب           فـي  " المركز االسالمي"ى الجديد ل

وري ممثال رئيس مجلس الوزراء ووزراء ونواب وشخـصيات         عائشة بكار في حضور النائب عمار ح      
  .سياسية واجتماعية وثقافية ودينية

: ، ثـم قـال    "المركز االسالمي "والقى المفتي قباني كلمة اشاد فيها بمؤسسات المجتمع المدني ونشاطات           
ـ              " ان حقـوقهم   ساكتفي، باعالن موقفي مما يدور اليوم من نقاش حول اعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبن

واحب ان يسمعني اللبنانيون جيدا، الن في هذا الموقف الرسمي لدار الفتوى حيال             . االنسانية واالجتماعية 
  .االخوة الفلسطينيين خيرهم جميعا مسلمين ومسيحيين، وخير لبنان

ء، ن كرامة االنسان، هي أولى حاجات االنسان االساسية، قبل المأكل والمشرب، وقبل المأوى والـدوا              وإ
 ترضون ايها اللبنانيون ان تعيشوا عيش المذلـة          فهل .فان انسانا خسر كرامته خسر كل معنى في حياته        

الذي يعانيه الفلسطينيون في لبنان منذ ستين سنة، وانتم أهل الشرف والشهامة والكرامة؟ فتجمعون عليهم               
مباالة، من اخوتهم اللبنانيون في     ألمين، ألم اغتصاب العدو الصهيوني لوطنهم فلسطين، وألم االهمال والال         

  الهم والمصير؟
واننا بمنحنا االخوة الفلسطينيين ابسط حقوق العيش الكريم في لبنان، وال سيما منها حق العمـل، وحـق                  
بيت يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء والمطر، وحق االرث الشرعي عند الموت، وحـين نعطـيهم ذلـك،              

  .م الى ارضهم ووطنهم في فلسطيننمنحهم القوة والدفع على درب عودته
ن الفلسطينيين لن يبقوا على ارض لبنان، واننا لن نرضى بالتوطين حال لقضيتهم تحت اي ضـغط                 كما إ 

ننا نعتبر التوطين خيانة لفلسطين، ومؤامرة صهيونية لتذويب الفلسطينيين خارج وطنهم           وإاو اي ظرف ،     
نهم هم ايضا ينتظرون عودة اخوانهم خارج فلسطين        فلسطين، وهو خذالن للفلسطينيين داخل فلسطين، ال      

  .اليهم في فلسطين
  18/6/2010، ، بيروتالنهار

  
      إعطاء الفلسطينيين حقوقهم من دون التوطين : الرئيس الحص .42

يدور سجال سياسي هذه االيام حول      : »منبر الوحدة الوطنية  «قال الرئيس سليم الحص، في تصريح باسم        
ة لالجئين الفلسطينيين، من مثل حق االقامة والعمل وسائر الحقوق المدنيـة التـي              مسألة الحقوق االنساني  

ينبغي أن تعود لمن يقيم على االرض اللبنانية من دون التوطين أي مـن دون مـنح الجنـسية اللبنانيـة              
ذه لالجئين، ويهمنا أن نضم صوتنا الى أصوات الذين جهروا بدعمهم لمبادرة منح الالجئين الفلسطينيين ه              
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الحقوق، فالالجئون الفلسطينيون هم من العرب ويهمنا أن يمنح لبنان هؤالء الحقوق التـي تـسمح لهـم                  
  . بالعيش في أجواء من العدالة واإلنصاف الى أن يتسنى لهم العودة الى وطنهم السليب في فلسطين

نتماءات والتابعيـات  ن شتى االمال يجوز في حال من االحوال أن يتمتع سائر المقيمين في لبنان       : أضاف
بحقوق ومزايا يحرم منها الجئ عربي من فلسطين المنكوبة، إننا ندعو الى االنفتـاح الكلـي فـي هـذا       

 .المضمار من دون التوطين
  18/6/2010، ، بيروتالسفير

  
      دعم الحقوق الفلسطينية ينسجم وديننا :  نعيم قاسم .43

ـ     سم، خالل اجتماعه مـع لقـاء األحـزاب وتحـالف           الشيخ نعيم قا  » حزب اهللا «أكد نائب األمين العام ل
حتـى نكـون    «الفصائل الفلسطينية، وقوف الحزب بقوة إلى جانب إقرار الحقوق المدنية للفلـسطينيين             

  . »منسجمين مع ديننا وإنسانيتنا
الحرب التي تشنها الواليات المتحدة وحلفاؤها على كل قوى المقاومة فـي شـتى الميـادين                «وأشار إلى   

سابقا إلسكات كل صوت يـدافع      » المنار«بعدما كان قد تم منع قناة       » األقصى«وصوال إلى منع بث قناة      
  . »عن الحق حتى ال يرى العالم أخالقنا وإنسانيتنا ومعاناتنا

لتكامل في ما بيننا جميعا كل في المجال الذي يستطيع أن يكون فيه مؤثرا لتجميع               ضرورة ا «وشدد على   
  . »كل الطاقات خدمة لقضايانا وحقوقنا

  18/6/2010، ، بيروتالسفير
  

     أحمر ولكن التوطين خط.. لسطينيينمع تسهيل حياة الف" القوات":  إسبانيافيجعجع  .44
دريد، بعدما وصل إلى اسبانيا، محطته الثالثة في جولته         في م » البيت العربي « لقاء عقد في     في جعجع   رد

وقد حضر اللقاء ممثل جامعة الدول العربية في مدريد السفير حسين بـو             . الخارجية بعد القاهرة وباريس   
  . زيد، سفير لبنان شكري عبود، إضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب

الفلسـطينيين في لبـنان ، فأكد رداً على القـائم         حول حقوق    عن أسئلة الدبلوماسيين العرب الحاضرين    
إن القوات اللبنانية مع كل ما من شأنه تسهيل حياة الفلسـطينيين في            «باألعمال الفلسـطيني في اسـبانيا     

وما حصـل في الجلسة األخيرة لمجلس النـواب اللبناني        . لبـنان، شـرط أن يبقى التوطين خطاً أحمر      
ات زواريب السـياسة الداخلية اللبنانية وليس لرفض أحد إعطاء الفلسطينيين التـسهيالت            يعود إلى تعقيد  

  . »الالزمة في حياتهم اليومية
  18/6/2010، ، بيروتالسفير

  
  تناقش حقوق الفلسطينيين األربعاءاللبنانية  والعدل االدارةلجنة  .45

ك غير اللبنانيين الى الحقوق العينية في لبنان        تبدأ لجنة االدارة والعدل مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتمل        
فضال عن اقتراحات قوانين اخرى متعلقة بحقوق الفلسطينيين، في جلسة تعقدها العاشـرة قبـل ظهـر                 

وتعقد لجنة حقوق االنسان جلسة الثانية بعد ظهر الثلثاء المقبل في حـضور المفـوض                .االربعاء المقبل 
ين أنطونيو غوتيرس للبحث في تعزيز نشاطات المساعدات اإلنسانية         السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئ    

  .التي تقدمها المفوضية السامية الى الالجئين
  18/6/2010، ، بيروتالنهار
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  وأخرى ترفض المزايدات  تشدد على منح الفلسطينيين حقوقهملبنانية مواقف .46
ورئيسهم النائب وليد جنبالط مـنح      " طياللقاء الديموقرا "تواصلت أمس، ردود الفعل المؤيدة لطرح نواب        

ال يجوز في حال من االحوال ان يتمتـع سـائر   "الالجئين الفلسطينيين حقوقهم في لبنان، مشددة على انه      
المقيمين في لبنان من شتى االنتماءات والتابعيات بحقوق ومزايا يحرم منها الجىء عربي من فلـسطين                

  ".المنكوبة
الحقـوق المدنيـة    "، أن   "صوت لبنان "ة علي عبداهللا، في حديث إلى إذاعة        أكد وزير الشباب والرياض    [ 

شعب قضى مدة زمنيـة فـي لبنـان،         "، مشيراً الى انه     "للفلسطينيين أمر محتوم وليس للجدل أو المناقشة      
ويجب ان تكون لديه حقوق مدنية، ونحن بهذا الطلب ال نُضيع لهذا الشعب حق العودة، وهـذه الحقـوق                   

  ". ألن الحالة اإلجتماعية التي يعيشونها في المخيمات تعيسة جداًيجب ان تعطى
الكـف عـن   "، إلـى   "في.تي.أم"النائب آالن عون، في حديث الى       " التغيير واإلصالح "دعا عضو تكتل    [ 

". المزايدات في الموضوع الفلسطيني، وخصوصاً من أطراف كانت دائماً في السلطة ولم تفعل شيئاً لهـم               
 تحسين أوضاع الفلسطينيين اإلجتماعية والمعيشية، إال أنه يجب معالجة هذا الموضـوع             نحن مع : "وقال

  .بطريقة هادئة وليس بالمفرق
ما جرى في مجلس النواب وطروحات الـبعض        "اعتبر النائب السابق عبداهللا فرحات في تصريح، ان         [ 

هات ومتاريس طائفية قد تـؤدي الـى        القديمة الجديدة المثيرة للشك والريبة تدعونا الى التنبه من قيام جب          
ازدياد حالة االنقسام والتشرذم التي لم تزل في بداية لحمتها، وقد تعطي لبعض الدوائر الخارجية فرصـة        

  ".الدخول من خاللها لتعكر صفو التفاهمات والمصالحات التي حصلت
 المدنية واإلنسانية لالجئين    ، في بيان، ان عدم إقرار الحقوق      "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب    "رأى  [ 

 ".انتهاك لإلعالن العالمي لحقوق االنسان"الفلسطينيين 
  18/6/2010، ، بيروتالمستقبل

  
   "الحماية القانونية لالجئين غير الفلسطينيين "حول  لبنانيةورشة عمل .47

سطينيين تمثل  قضية الالجئين غير الفل   "أكد رئيس لجنة حقوق االنسان البرلمانية النائب ميشال موسى ان           
مسألة متشعبة بوجوهها القانونية والشرعية واالنسانية في بلد واجه طوال عقود سـابقة احـداثا امنيـة                 

  .وصراعات مسلحة واحتالالت واستشراء 
في فندق  " الحماية القانونية لالجئين غير الفلسطينيين    "وقال موسى خالل رعايته افتتاح ورشة العمل حول         

ان الجهود كانت منصبة على انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا الوطن وشعبه، وقد              : "السفير في الروشة امس   
أتاح نهوض الدولة مجددا بعد اتفاق الطائف واعادة بناء المؤسسات واستقرار الوضع االمني التوجه الى               

  ".تعزيز حقوق االنسان استنادا الى مقدمة الدستور
طار مشروع الخطة الوطنية لحقوق االنـسان مناقـشة         لجنة حقوق االنسان باشرت في ا     "واشار الى ان    

 التي تقوم عليها الخطة بالتعاون مـع        23موضوع الالجئين غير الفلسطينيين، باعتباره احد العناوين الـ         
برنامج االمم المتحدة االنمائي في مجلس النواب ومكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان في بيـروت               

ة المعنية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة للخـروج           والوزارات واالدرات الرسمي  
  ".بتصور واضح وتوصيات تترجم فيما بعد من خالل مشروعات وخطط اجرائية

  18/6/2010، ، بيروتالمستقبل
  

   بقيمة مليارات الدوالرات"إسرائيل" اتفاقا مع 16تركيا تجمد  ":زمانتودي "صحيفة .48
 اتفاقا مع الحكومة اإلسرائيلية، بضمنها صفقات تصل قيمتها إلى مليـارات            16يد  قامت تركيا بتجم  : غزة

التركية أن المشاريع التي تم تجميدها تشتمل على خطة المتالك          " تودي زمان "وكتبت صحيفة   .الدوالرات
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 50التركيـة بقيمـة     " قيـصري " مليار دوالر، وخطة لتحديث دبابات       5بقيمة  " 3-مركفاه  " دبابة   1000
 مليون دوالر، وتحديث    632.5بقيمة  " فانتوم" طائرة   54ون دوالر، إضافة على مشروع آخر لتحديث        ملي

  . مليون دوالر75طائرات أخرى بقيمة 
 مليون  575 مليار دوالر المتالك صواريخ، وصفقة أخرى بقيمة         1.5ويشمل التجميد أيضا صفقة بقيمة      

بقيمـة  " بوباي" جو   –مشترك لتطوير صواريخ جو     كما تم تجميد صفقة لمشروع      . دوالر لتحديث دبابات  
  . مليون دوالر150بقيمة " دليلة" مليون دوالر، ومشروع آخر إلنتاج صواريخ 500

ـ         ، ودورات إرشـاد لطيـارين     "الحرب على اإلرهاب  "وجمدت تركيا أيضا خططا للتعاون في ما يسمى ب
  .خرى، ومناورات مشتركة في المنطقة ومع دول أ"إسرائيل"أتراك في 

 ساعات، تقرر تقديم توصيات للـشركات التركيـة، بـضمنها           6وفي جلسة للحكومة التركية استغرقت      
، بيد أن القرار األخير تـرك للـشركات         "إسرائيل"شركات أمنية حكومية، بتجميد أو إلغاء الصفقات مع         

  .للبت فيه
  17/6/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   رغبتها في السالم تؤكد عدم"إسرائيل" ممارسات: المعلم .49

استمرار إسرائيل في الممارسـات     «اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم       : سعاد جروس  - دمشق
عدم رغبتها فـي تحقيـق      «دليال يؤكد   » العنصرية ضد المواطنين العرب في األراضي العربية المحتلة       

والن السوري المحتل من انتهاكـات      ما يعانيه أبناء الج   «وأشار في هذا الصدد إلى      . »السالم في المنطقة  
  ، وذلك خالل لقائه مع وفد لجنة األمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي               »لحقوقهم

تمس حقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة، برئاسة السفير باليثا كوهونا مندوب سريالنكا الـدائم               
  .ا والسنغالفي األمم المتحدة وعضوية ماليزي

  18/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  في القدس وحدة استيطانية 1600 تدين المصادقة على بناء "العربية الجامعة" .50
أدانت جامعة الدول العربية أمس مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلية علـى بنـاء             : QNA –عواصم  

  . وحدة استيطانية جديدة شمال القدس1600
لمتحدث الرسمي لألمين العام للجامعة العربية، في بيان صحافي، هذه التطـورات            واعتبر أحمد عيسى، ا   

الخطيرة مؤشراً على عدم مصداقية التعهدات التي ُأبلغت إلى الجانب الفلسطيني، ومن ثم إلـى الجانـب                 
  .العربي، مما يؤدي إلى تأكيد فشل المحادثات غير المباشرة القائمة

امعة العربية عمرو موسى يرى أن األمر يتطلب إعادة النظر في الموقف            وأكد عيسى أن األمين العام للج     
  . برمته

  18/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  واصر مع تركيا ويندد بحصار غزة اسالمية بارزة يدعو الى تعزيز األوقياداتنداء لعلماء  .51
» سـالمية عالميـة   علماء وقيادات ا  « شخصية اسالمية تمثل     31أصدرت  :  محمد المكي أحمد   –الدوحة  

األسـر  «يبدو بمثابة فتوى اسالمية هي األولى مـن نوعهـا، اذ حـضوا              » نداء«بارزة من دول عدة،     
والمجموعات التي بدأت تحزم أمرها للسفر والسياحة إلى بالد العالم المختلفة، وتتجـه صـوب منـاطق            

  .»ات أولوية لمن قرر السفرجذب سياحي في أوروبا والواليات المتحدة وغيرها، أن تعتبر تركيا وجهة ذ
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وفيما لفت النداء الى وجود المساجد واآلثار التاريخية العريقة والطبيعة الخالبـة والتحـوالت الواقعيـة                
اإليجابية التي ال تخطئها العين في تركيا، خصوصاً بعدما رفعت تأشيرات الدخول مع عدد مـن الـدول                  

رء السفر، فبالد المسلمين أولى وأنسب وأقرب إلى الطبيعة         اذا أزمع الم  «: العربية، اكد العلماء المسلمون   
ورأوا أن في ذلك تشجيع التواصل بين الشعوب اإلسالمية بـصورة           . »الثقافية واألخالقية للسائح العربي   

مباشرة وتحقيق التعارف وإيصال رسائل الدعم والتأييد واإلعجاب بشكل عفوي وشعبي، ولـيس عبـر               
  .»تثماراً للهبة الشعبية في تركيا وفي البالد العربيةالقنوات الرسمية فحسب، اس

ودعا العلماء الى ترسيخ استراتيجية اقتصادية مشتركة بين الدول العربية وتركيـا، وتبـادل المـصالح                
. والصناعات والسلع والمنتجات ليكون ذلك تعزيزاً وتدعيماً لروابط مستقبلة راسخة بـين دول المنطقـة              

ات االسالمية الموقعة على النداء دعوة الى الشركات والمؤسسات ورجال األعمـال            ووجه العلماء والقياد  
إلى االستفادة من إمكانات تركيا االقتصادية في مجال التصنيع والبناء وغيرها، ومنحها معاملة تفـضيلية               

ـ               ي أولوية، إعماالً للنصوص الشرعية اآلمرة بالتعاون على البر والتقوى، والتواصـي بـالحق والتواص
بالصبر، والتعارف، وسعياً لتحقيق جانب ذي أهمية كبيرة في مشروع النهوض والتشكل الحضاري الذي              
يسترشد بالماضي، ويستعيد روح التواصل واإلخاء التي كانت تحكم العالقة بـين شـعوب المـسلمين،                

  .ويتطلع للمستقبل الواعد الذي يشكل التعاون االقتصادي الرشيد جانباً من أهم جوانبه
حصار غزة وحرمان أهلها من ضروريات الحياة والعيش الكريم فـي ظـل احـتالل               «وندد النداء بـ    

وصفوه بأنه ال يقيم وزناً للقيم اإلنسانية وال للقوانين الدولية وجريمة يتعرض لها شعب عربي مسلم لـه                  
ـ    ك مـن  حق الجوار وحق الشراكة في الدين والنسب، والصمت مشاركة في الجرم، خصوصا لمـن يمل

  .»األمر شيئاً
  18/6/2010، الحياة، لندن

  
   وحدة استيطانية في القدس1600يدين بناء " الخليجي التعاونمجلس " .52

دان عبد الرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة مـصادقة                " )وام(
ة شمال مدينة القدس المحتلـة، واعتبرهـا      وحدة استيطاني  1600على بناء   " اإلسرائيلي"سلطات االحتالل   

  .خطوة استفزازية تشكل استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية وانتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية
ترمـي إلـى    " إسرائيل"وقال األمين العام لمجلس التعاون ان سياسات االستيطان المكشوفة التي تنتهجها            

ع في سياق محاوالتها المتواصلة لتغيير التركيبة السكانية في         تكريس االحتالل وفرض سياسة األمر الواق     
األراضي الفلسطينية المحتلة ومن خالل أعمال التهويد الجارية في مدينـة القـدس الـشرقية وتوسـيع                 

  .المستوطنات القائمة
المرفوضة ووضـع   " اإلسرائيلية"وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة لوقف هذه الممارسات          

حد لها وإنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وإتاحة دخول المساعدات اإلنسانية ومواد البناء               
  .وإعادة اإلعمار

  18/06/2010 الخليج، الشارقة
    

  "إسرائيل" مع  يطالب بوقف التطبيعالعرباتحاد الكتّاب  .53
ف كافة أشكال التعاون واالتـصال      طالب اتحاد الكتّاب العرب الحكومات العربية بوق      ": الخليج "-القاهرة  
  .، وسحب السفراء والقناصل العرب من القدس المحتلة "اإلسرائيلي"بالكيان 

ودعا االتحاد في بيان له، أمس، إلى طرد سفراء الكيان الصهيوني من العواصم العربية، وتقـديم كافـة                  
 -تأكيد على أن الصراع العربي      أشكال الدعم والمساندة لحركات المقاومة في فلسطين المحتلة، مجددا ال         

واعرب عن تقـدير    . هو صراع وجود، وليس صراع حدود، كما تصوره بعض الدعايات           " اإلسرائيلي"
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أعضاء االتحاد لزيارة عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، لقطاع غزة المحاصر، قبل عدة               
  .أيام 

  18/06/2010 الخليج، الشارقة
  

  بالسعي لتقسيم العراق" إسرائيل"م إيران والضاري يتهحارث  .54
" إسـرائيل "اتهم رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري كالً من إيـران و             : )ب.ف  .أ  (

، معرباً في المقابل عن ارتياحه للدور       "تقسيم العراق والقضاء عليه كدولة فاعلة في المنطقة       "بالسعي إلى   
  .التركي في هذا البلد 

ال يروق لهما بقاء العـراق بلـداً    "وإيران،  " إسرائيل"اري خالل محاضرة القاها في الدوحة ان        وقال الض 
واحداً مستقراً مساهماً في أمن المنطقة، ألن هذه الجهات ترى في وجوده ما ينغص رغباتها ويحد مـن                  

  " . حتى، إيرانية، وعربية"إسرائيلية"هناك تدخالت خطرة "وأكد ان " . اطماعها وهيمنتها عليه
  18/06/2010 الخليج، الشارقة

  
   ابوظبي تنهي خدمات مئات المدرسين الفلسطينيين تمهيدا البعادهمامارة": القدس العربي" .55

من مصادر مطلعة ان حكومة ابوظبي انهـت خـدمات   " القدس العربي"علمت  ":القدس العربي"لندن ـ  
ينية صادرة من مـصر وسـورية ولبنـان         معظم المدرسين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر فلسط       

والعراق، اضافة الى حملة جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية في رام اهللا، ويبلغ عدد هـؤالء                 
 مدرس مـن منطقـة      100 مدرسا من المنطقة الغربية و     73 مدرسا من منطقة ابوظبي، و     132حوالي  
  .العين

ت ستة اشخاص من جنسيات عربية اخرى لاليحاء        وقالت المصادر نفسها ان حكومة ابوظبي انهت خدما       
  .بان عمليات التفتيش ال تقتصر على المدرسين الفلسطينيين فقط

 مدرسا في العام الماضي معظمهم من حملة الوثائق         350وكانت حكومة ابوظبي قد انهت خدمات حوالي        
  .الفلسطينية من ابناء قطاع غزة

الء بميولهم االسالمية، وجمعهم تبرعات مالية لـصالح        وبررت اوساط حكومة ابوظبي انهاء خدمات هؤ      
ـ " المفتشين"ولكن بعض هؤالء    " حماس"حركة المقاومة االسالمية     عدم صحة هـذه    " القدس العربي "اكد ل

  االتهامات
ان حكومة ابوظبي تريد ابعاد جميع المدرسين اصحاب الميول االسـالمية مـن             " القدس العربي "وعلمت  

  .فلسطينيين منهم على وجه الخصوصسلكها التعليمي، وال
يذكر ان معظم حملة الوثائق هؤالء يقيمون في امارة ابوظبي منذ ثالثين عاما علـى االقـل، والـبعض                   

، وانهاء خدماتهم يعني ان عليهم مغادرة االمارة        1971اآلخر منهم وصل اليها قبل اعالن االستقالل عام         
 يتخلف سيواجه بعقوبات قد تصل الى السجن والغرامة         قبل شهر رمضان المبارك على ابعد تقدير، ومن       

  .والترحيل القسري في نهاية المطاف
  18/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   تسيء إلى العالقات بين أمريكا والعالم اإلسالمي"إسرائيل":  لإليسيسكوالعامالمدير  .56

الدكتور عبد العزيز بن  " إيسيسكو"الثقافة  أكد المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم و       : االسكندرية
عثمان التويجري، أن خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي ألقاه في القاهرة العام الماضي، كـان                
توجهاً جديداً بعد عقود من االحتقان واالحتجاج وأحيانا الريبة والتوجس تجاه السياسة األمريكية في العالم               

  .اإلسالمي
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الشعوب اإلسالمية انتظرت تغير موقف السياسة األمريكية مـن الـصراع العربـي ـ       "وأشار إلى أن
اإلسرائيلي ومن المعاناة الفلسطينية المستمرة من جراء ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي مـا              

هـا  كان لها أن تكون بالهمجية والعنصرية، لوال يقينها بالحصول دوما على الدعم األمريكي الـذي يجعل               
  ".تعتقد أنها فوق القانون وفي حل من المساءلة والمحاسبة

وذكر المدير العام لإليسيسكو، في كلمة وجهها إلى مؤتمر دولي حول مبادرات فـي التعلـيم والعلـوم                  
والثقافة لتنمية التعاون بين أمريكا والعالم اإلسالمي تستضيفه مكتبة اإلسكندرية، أنه ال يشك فـي توجـه            

امة سالم عادل يتم بموجبه إعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس              أوباما نحو إق  
لكن التعنت اإلسرائيلي واالستمرار في بناء المستوطنات في القدس الشرقية وباقي أنحاء الضفة             "الشرقية،  

مخالفـة للقـانون    الغربية والتمادي في عملية تهويد القدس وإجراء الحفريات تحت المسجد األقصى في             
  .، على حد تعبيره"الدولي، يعد تحدياً لمبادرة أوباما ورفضاً لها

  17/6/2010قدس برس، 
  

   "إسرئيل"أربعة مطالب تركية قبل إعادة النظر بالعالقات مع : تقرير .57
» أسطول الحرية «لم يرتق الرد التركي على جريمة قتل تسعة ناشطين أتراك على متن             : محمد نور الدين  

  . اآلن إلى مستوى حجم الجريمة باعتبارها اعتداء على السيادة التركيةحتى 
وإذا كانت الحسابات التركية معقدة وتتصل بخياراتها األساسية في السياسة الخارجية، فإن الثابت حتـى               

  . اآلن أن أنقرة حريصة على استمرار العالقات الجيدة مع واشنطن
جانب الفئات التي تقع الى يمين حزب العدالة والتنمية وال سيما           غير أن الضغوط الداخلية، وال سيما من        

من اإلسالميين ال تزال تدفع بحكومة حزب العدالة والتنمية إلى خيارات تتصل بالعالقات الثنائية، لكـن                
  . من دون أن تصل العالقات مع تل أبيب إلى حد القطيعة النهائية

ار لمعرفة إلى أين ستقود االتصاالت الدبلوماسية مع إسرائيل         وال تزال أنقرة تتبع حتى اآلن سياسة االنتظ       
  . حول المطالب التي تريد أنقرة أن تراها تتحقق على ارض الواقع

الى أن تركيا رفعت إلى إسرائيل أربعـة مطالـب،   » ميللييت«مصادر دبلوماسية تركية أشارت لصحيفة     
  . مناسبومنحتها مهلة شهر لتحقيقها قبل اتخاذ أنقرة القرار ال

  : والمطالب هي
  . االعتذار من تركيا على قتل األتراك-1
  .  دفع التعويضات المناسبة-2
  .  تشكيل لجنة تحقيق دولية-3
  .  إعادة السفن المشاركة في أسطول الحرية إلى تركيا-4

ة علـى   وتقول هذه المصادر انه إذا نفّذت إسرائيل هذه المطالب فإن تركيا ستواصل عالقاتها الدبلوماسي             
لكن . وفي حال لبت إسرائيل جزءا من هذه المطالب وليس كلها فإن تركيا ستقيم الوضع             . مستوى السفير 

  . في حال عدم تلبية أي مطلب فإن تركيا ستخفض العالقات إلى مستوى القائم باألعمال
 من حمولتهـا    وتبعا لهذه المصادر الدبلوماسية فإن أولوية تركيا هي إلعادة سفن األسطول بعد أن تفرغ             

وتعتبر أنقرة أن ثالث سفن من األسطول هي تركية، لكن إسرائيل لم تتخـذ بعـد أي                 . وترسل إلى غزة  
  .  أيام على األكثر إلعادة السفن10وهنا تعطي تركيا إلسرائيل مهلة أسبوع أو . خطوة في هذا المجال

إلى مستوى قائم باألعمال فإنها لـن       أما بشأن العالقات الدبلوماسية، فإن تركيا في حال تخفيض العالقات           
لكن يتوقع أن تبادر الدولـة العبريـة إلـى    . تعلن أن السفير اإلسرائيلي في تركيا رجل غير مرغوب به         

  . خطوة مماثلة بسحبه وتخفيض العالقات مع تركيا
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لـى  ، أي بعد عـام فقـط ع       1949يذكر في هذا المجال أن تركيا التي اعترفت بالدولة العبرية في العام             
 تعبيرا عن   1956تأسيسها، خفّضت العالقات الدبلوماسية من رتبة سفير إلى رتبة قائم باألعمال في العام              

واستمرت العالقات بهذا المـستوى إلـى       . االستياء من مشاركة إسرائيل في العدوان الثالثي على مصر        
يض آخر في رتبة العالقات      إلى تخف  1980 أيلول   12 عندما بادر قادة االنقالب العسكري في        1980العام  

الدبلوماسية من قائم باألعمال إلى سكرتير ثان احتجاجا على ضم إسرائيل القدس الشرقية إلـى القـدس                 
ولم تعد العالقات إلى طبيعتها إال بعد وصول طورغوت         . إلسرائيل» عاصمة موحدة «الغربية، وإعالنها   

 انفتاح كما على العرب والمسلمين كذلك علـى         اوزال إلى الحكم في منتصف الثمانينيات وإتباعه سياسة       
  . إسرائيل واليهود

، إن أنقرة لن تستطيع االنتظار طويال ولن        »زمان«وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لصحيفة        
وأوضحت انه في ظل الظروف الراهنة ال تبدو عودة السفير التركي           . تساعد إسرائيل على كسب الوقت    

  .  سنة15 أو 10، بل ربما لن يعود قبل مضي إلى تل أبيب قريبة
إلى أن الهدف األول لتركيا سيكون إعادة النظر باالتفاقات الثنائية، حيـث            » يني شفق «وأشارت صحيفة   

 اتفاقية عسكرية بعضها يتجدد كل خمس       16 اتفاقية تجارية و   43 اتفاقية، من بينها     59توجد بين الدولتين    
  . سنوات

اء بعض االتفاقات وارد، لكن إلغاء صفقة طائرات من دون طيار مـن طـراز               وكشفت الصحيفة أن إلغ   
وأشارت إلى انـه    . ال معنى له، ألن تركيا قد دفعت ثمنها وتسلمت نصفها وهي ست طائرات            » هيرون«

 وقّعت حكومة رجب طيب اردوغان اتفاقية تعاون        2008قبل يوم واحد من العدوان على غزة نهاية العام          
 تم االتفـاق علـى      2008 كانون األول عام     25ففي  .  مليون دوالر  165 إسرائيل بقيمة    استخباراتي مع 

  . تزويد طائرات حربية تركية بأنظمة تجسس
وقد دعا النائب السابق في حزب العدالة والتنمية رسول طوسون إلى اإللغاء الفوري التفاقيـة التعـاون                 

، والتي كانت تستهدف الضغط علـى       1996لعام  والتدريب العسكري المشهورة بين تركيا وإسرائيل في ا       
  .سوريا، متسائال عما تنتظره الحكومة في هذا المجال

اإلسرائيلية ان انقرة جمدت صفقات دفاعية مـع اسـرائيل          » هآرتس«ذكرت صحيفة   ) ا ش ا  (الى ذلك،   
ـ     . تقدر قيمتها بمليارات الدوالرات فى أعقاب العدوان على االسـطول         شاريع واوضحت أن من بين الم

 مليارات دوالر كان مقررا أن تتسلم بموجبـها انقرة الف دبابة من            5 التى جمدت صفقة قيمتها      16الـ  
 مليون دوالر لتطوير الدبابات التركية من طـراز         50الجيل الثـالث من الميركافا، وكذلك صفقة بقيمة        

. ن وأجهزة لالنذار المبكـر     مليون دوالر لشراء طائرتي دورية اسرائيليتي      800، وصفقة بقيمة    »60ام  «
وبرنامجـا  » 4فانتـــوم اف    « طائـــرة    54 مليون دوالر لشــراء     632كما جمدت صفقة بقيمة     

  .»5اف ـ« قـاذفـة مقاتلة 48 مليون دوالر لشـراء 75بقيمــة 
 18/6/2010، السفير، بيروت

  
   بتأمين المعابر المؤدية إلى غزة يعتمد قراراًاألوروبيالبرلمان  .58

 ، أن  عبـد اهللا مـصطفى      نقالً عن مراسـلها    بروكسل، من   18/6/2010،  لشرق األوسط، لندن  اذكرت  
 أمس، على مشروع قرار يعتبر قيام أطـراف المجتمـع الـدولي              قد صوتوا  أعضاء البرلمان األوروبي  

 بتأمين بعثات لمراقبة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، أمرا من شأنه الرد على مخاوف إسرائيل األمنية،               
 برلمانيا، بينما   56 صوتا ومعارضة    470وجاء التصويت خالل جلسة انعقدت في ستراسبورغ، وبأغلبية         

 منهم عن التصويت، وتضمن القرار الدعوة إلى أن تتضمن المهام الدولية لمراقبة الحدود إعادة               56امتنع  
التشديد على ضـرورة    ، مع   »تفعيل بعثة االتحاد األوروبي، المخصصة للمساعدة على مراقبة معبر رفح         
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 طريق سفن أسطول الحريـة المتجـه   "إسرائيل"في حادثة اعتراض    » تحقيق دولي نزيه ومستقل   «إجراء  
إلى غزة نهاية الشهر الماضي، مع ضرورة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل مباشر، والعمـل                 

ـ       »من أجل إنهاء الحصار المفروض على القطاع       إطالق سـراح الجنـدي     ، وجدد النـواب المطالبـة ب
دور أكثر فاعلية   «اإلسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس جلعاد شاليط، وطالبوا االتحاد األوروبي بلعب            

  .في عملية السالم في الشرق األوسط» وتأثيرا
 ورأى النواب األوروبيون أن الدعوة النعقاد مجلس الشراكة األوروبي اإلسـرائيلي، وكـذلك اللجنـة               

لألوروبيين من أجل إجراء مناقـشات معمقـة        » فرصة مهمة «وبية الفلسطينية، ستشكل    المشتركة األور 
حول تطورات عملية السالم في الشرق األوسط مع األطراف المعنية مباشرة بها، وتطرق نص القـرار                

 وتركيا على خلفية واقعة أسطول الحرية، ودعا، بهذا الصدد، الحكومة          "إسرائيل"إلى تدهور العالقات بين     
في الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تهدئة األجواء والمساعدة علـى        » االستثمار أكثر «التركية إلى   

  .السير نحو السالم في الشرق األوسط
 من جانبها رحبت الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، بقـرار               

ى قطاع غزة، وأعربت في تصريحات لها علـى هـامش القمـة             إسرائيل تخفيف الحصار المفروض عل    
األوروبية أمس، عن أملها في أن تقوم إسرائيل باإلجراءات العملية لتخفيف الحصار في أسـرع وقـت،                 

نأمل أن يسمح القرار اإلسرائيلي بدخول المزيد من السلع إلى القطاع، مما يسهم في تحـسين                «وأضافت  
  .»حياة المواطنين اليومية

أن أعضاء البرلمان يدعون الممثلة العليا للسياسة الخارجيـة         ،  18/6/2010،  الخليج، الشارقة  ضافتوأ
واألمنية في االتحاد كاترين آشتون، إلى تقديم خطة لالتحاد إلى الرباعية الدولية للمـساعدة علـى فـك                  

عثة االتحاد األوروبي   الحصار، واقترح أعضاء البرلمان مراقبة دولية للمعابر، من ضمنها إعادة تنشيط ب           
  ."إسرائيل فوراً"إلى وقف هجماتها ضد "للمساعدة الحدودية، ودعا البرلمان حركة حماس، 

  
  لى آلية لتخفيف الحصار إ مع أزمة غزة بمعزل عن بقية القضايا وتسعى تتعاملواشنطن  .59

ألميركية إليجـاد   يعكس الموقف األميركي واالستشارات التي تقوم بها اإلدارة ا        :  جويس كرم  -واشنطن  
مخرج للوضع في غزة، تعاطي واشنطن مع المسألة بمعزل عن القضايا األخرى المرتبطـة بالـسياسة                
األميركية في شأن حركة حماس أو الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت أو المـصالحة الفلـسطينية،                

يركي الى تحديد أسـس تقنيـة       ويرتكز الموقف األم  . وانطالقاً من حرص أكبر على العالقة مع تل أبيب        
الحصار عن غزة وإيجاد آلية ذات غطاء دولي لمراقبة المعابر وإبقاء نـوع مـن الحـصار                 » لتخفيف«

  .البحري على القطاع، في شكل يضمن أمن إسرائيل ويمنع حماس من تحقيق مكاسب سياسية من األزمة
غيـر  «تند إلى اعتبار الوضع في غزة       أن المنهجية األميركية تس   » الحياة«وإذ يؤكد مسؤول أميركي لـ      

العمل يجري على إيجاد آلية توفق بين حاجات الفلسطينيين المعيـشية وحاجـات             «وأن  » قابل لالستمرار 
، تسعى اإلدارة في استشاراتها، كما يشير الخبير في معهد واشنطن لدراسـات الـشرق            »إسرائيل األمنية 

وترتكـز  . وليس بالضرورة إلغاء كامل لفكرة الحصار     » ليةإعادة ابتكار آ  «األدنى ديفيد ماكوفسكي، إلى     
مقومات اآللية الجديدة، بحسب ماكوفسكي، إلى استبدال قاعدة حظر كامل بالئحـة ممنوعـات وإدخـال                

أمـا عـن الحـصار البحـري، فيـشير          . عناصر دولية ومن السلطة الفلسطينية لمراقبة المعابر البرية       
هو » ن غطاء دولي لحق إسرائيل بتفتيش السفن المتجهة إلى غزة         ضما«إلى أن   » الحياة«ماكوفسكي لـ   

وتعكس تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي المركزة على          . ضمن االستشارات اليوم  
  .أهمية الحصار البحري في منع وصول الصواريخ لحماس، ادراكا أميركياً للمطلب اإلسرائيلي

أسـطول  «على النجاح في الوصول إلى آلية تمنـع تكـرار سـيناريو             وتحرص اإلدارة في استشاراتها     
ويرى ماكوفسكي في السماح لوصول البضائع إلى غزة عبر المعابر البرية وإيجاد توافق دولي              . »الحرية
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في شأن حق إسرائيل بتفتيش السفن المتجهة إلى القطاع، عاملين كافيين لمنـع تكـرار األزمـة، إذ أن                   
ي األزمة اإلنسانية، في حين سيعطي العامل الدولي إطاراً مطمئناً إلسرائيل لم يكن             وصول البضائع سينه  

  . عند بدء الحصار2007موجوداً عام 
18/6/2010، الحياة، لندن  

  
  "خطوة في االتجاه الصحيح"تخفيف الحصار على غزة : بيضاألالبيت  .60

 الخمـيس   "سـرائيل إ" اعالن   اعلن المتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس ان       -) ا ف ب  (واشنطن  
  ".خطوة في االتجاه الصحيح"تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة يشكل 

نها إ. نرحب بالمبادئ التي اعلنتها اليوم الحكومة االسرائيلية      "وقال غيتس خالل مؤتمره الصحافي اليومي       
سـرائيليين مـن    ائنا اإل صدقأسنواصل العمل في االيام المقبلة مع       "ضاف  أو ".خطوة في االتجاه الصحيح   
  ".انه وضع ال يحتمل) باراك اوباما(نساني في غزة والذي قال عنه الرئيس اجل تحسين الوضع اإل

18/6/2010، )راضي المحتلةاأل(القدس   
  

  تخفيف حصار غزة خطوة في االتجاه الصحيحعلى " إسرائيل"موافقة  :األوروبياالتحاد  .61
 الحكومة األمنيـة اإلسـرائيلية      بموافقةاالتحاد األوروبي    شاد  أ: AFP – ضياء الكحلوت    -نقالً  القدس  

وأعلنـت   .»خطوة في االتجاه الـصحيح    «أمس على خطة لتخفيف الحصار على قطاع غزة معتبرا أنه           
نأمل اآلن وصول المزيد    «: الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون في بروكسل         

  .في غزة لتحسين ظروفهم المعيشية» نمن البضائع إلى السكا
في الوقت الحالي، وأعربت عن أملها فـي أن         » قرار مبدئي «غير أنها أشارت إلى أن القرار اإلسرائيلي        

  . »بسرعة«يتم تطبيق القرار 
: من جهته، صرح ميغيل أنخيل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لالتحـاد              

تكون هناك قائمة بالبضائع المسموح بها، سـتكون هنـاك فـي المقابـل قائمـة بـالمواد                  بدال من أن    «
  .»سيمنع دخول سلعتين أو ثالث، أما الباقي فيسمح بدخوله دون صعوبات«وأضاف . »المحظورة

 .وأشار إلى أنه حصل على هذه التوضيحات بعد حديث مع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان األربعـاء         
سيعمل االتحاد األوروبي من أجل حصول تواجد أوروبي على المعابر في غـزة             «: اتينوسوأضاف مور 

  .»لتسهيل دخول البضائع والناس وأيضاً لطمأنة إسرائيل من عدم حصول عمليات تهريب
18/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،  

  
   مخزية"سرائيلإ" أفعال تركيا تجاه  : مريكيونأنواب  .62

أبرزت وسائل اإلعالم العبرية التحذيرات التي أطلقها نواب فـي الكـونغرس            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
، كما قال   »في حال واصلت انتهاج مسار مناوئ إلسرائيل والتقارب من إيران         «ألنقرة باالقتصاص منها    

  .»النائب مايك بنس، مضيفاً ان تركيا ستدفع الثمن اذا استمرت في موقفها الحالي
قراطيون في مؤتمر صحافي بتركيا، العضو في حلف شمال األطلسي، على           وندد نواب جمهوريون وديم   

  .مساندتها قافلة معونات
، مضيفاً انه مع ان تركيا عـضو        »مخزية«ووصف النائب الديموقراطي اليوت انجيل افعال تركيا بأنها         

في مجلس   عضواً   126وقال النواب اول من امس ان       . في حلف األطلسي، فإنها توقفت عن التطلع غرباً       
النواب وقعوا رسالة تحض الرئيس باراك اوباما على معارضة ادانة دولية إلسرائيل بسبب دورها فـي                

  .االستيالء على سفن المعونات الشهر الماضي وإجبارها على الرسو في موانئ اسرائيلية
18/6/2010، الحياة، لندن  
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  ن لغزة يجب أن يرفع اآل"إسرائيل"حصار :  الدوليةالعفومنظمة  .63

حثت منظمة العفو الدولية إسرائيل على رفع الحظر بشكل كامل ودون تأخير عن غـزة، مـضيفة أنـه                   
  . مليون فلسطيني في انتهاك واضح لمقتضيات القانون الدولي1.4يفرض عقوبات جماعية على 

عـالن  هـذا اإل "ويقول مدير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، مالكولم سمارت،     
يوضح أن إسرائيل ال تعتزم إنهاء العقوبات الجماعيـة المفروضـة علـى             ) إعالن الحكومة اإلسرائيلة  (

  ".هذا ليس كافيا. السكان المدنيين في غزة ولكن فقط تخفيف الحصار
أي خطة من شأنها المساعدة في تخفيف األزمة اإلنسانية الوخيمة ستكون محـل             "وأضاف سمارت قائال    

رائيل عليها الوفاء بالتزاماتها بصفتها قوة احتالل بموجب القانون الدولي ومن ثـم رفـع               ترحيب لكن إس  
  ".الحصار فورا

السماح بدخول البضائع إلى غزة ال يقل أهمية عن الـسماح           "وأضاف المسؤول في المنظمة الدولية قائال       
ر قائمـة طويلـة مـن     إن حظ . للصادرات بمغادرة غزة لكن لم يرد ذكر هذا الموضوع في إعالن اليوم           

الصادرات بالخروج من غزة ومنها المواد الخام وحركة الناس دمر اقتصاد غزة ودفـع سـكانها نحـو                  
هذه المشكالت لن تحـل     . البطالة والفقر واالعتماد على وكاالت المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة           

  ".بينما يستمر الحصار
حظورا دخولها إلى غزة كما لم ترد إي إشارة إلـى الـسماح             ولم يتضح بعد ما هي المواد التي سيظل م        

  .بحرية حركة الناس التي تندرح في إطار حقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي
وتمنع القيود اإلسرائيلية المطبقة حاليا حركة الفلسطينيين عبر المعابر من غزة وإلى إسرائيل ماعدا فيما               

  .يخص حاالت إنسانية محدودة
 قطاع غزة يجعل من الصعوبة بمكان مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة حتى فيما يخص حاالت               إن إغالق 

تلقي العالج الطبي الضروري وبالتالي يجعل من المستحيل عمليا مغادرة غزة ألسباب أخرى من بينهـا                
  .زيارة األقارب وتلقي التعليم الجامعي وشغل فرص العمل

18/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  

  "رشوة إسرائيلية للغرب" الحصار على غزة تخفيف: "االندبندنت" .64
نشرت صحيفة صحيفة االندبندنت مقاال يتناول اإلعـالن اإلسـرائيلي        " رشوة للعالم الغربي  "تحت عنوان   

  .بتخفيف الحصار على غزة
ر منهـا قامـت بهـا       واعتبرت الصحيفة أن اإلعالن اإلسرائيلي بتخفيف الحصار ماهو إال خطوة ال مف           

للواليات المتحدة والمجتمع الدولي لتخفيف االنتقادات الدولية التي وجهت لهـا بـسبب             " كرشوة"إسرائيل  
  .هجومها على أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى غزة

وتؤكد الصحيفة أنه ربما سيتم السماح بدخول بعض السلع ولكن الحصار على غزة سـيظل مفروضـا                 
  .ق على حركة حماسلتضييق الخنا

وتناول المقال نقطة أخرى وهي إعالن الحكومة اإلسرائيلية إجراء تحقيق داخلي في مالبـسات الهجـوم         
  . من نشطاء السالم9على أسطول الحرية والذي راح ضحيته 

وتقول الصحيفة إن الهدف الرئيسي من هذا التحقيق هو إرساء مشروعية الحصار على غـزة وإعطـاء                 
إلسرائيلي بالتدخل بشكل فعال في المستقبل في أية اشتباكات او مواقف مماثلـة ولـيس               دروس للجيش ا  

التحقيق في السياسة التي انتهجتها إسرائيل أو مبررات الهجوم العسكري وهما األمـران الـذان أثـارا                 
  .انتقادات األمم المتحدة وحلفاء إسرائيل



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1823:         العدد       18/6/2010 معةالج :التاريخ

الحصار اإلسرائيلي سيعزز من نفـوذ حركـة        المقال يختتم برسالة واضحة وهي أن الوضع لن يتغير ف         
حماس وسيضر بالشعب الفلسطيني داخل القطاع وإذا أراد العالم مساعدتهم فاألمر يعود لألمـم المتحـدة                

  .بإرسال قوافل إغاثة بحرية أو أن تفتح مصر حدودها مع القطاع بشكل دائم
18/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   

  
  إلى ألمانيا" عميل الموساد"ة تبحث ترحيل محكمة بولندي .65

تقدم مكتب االدعاء العام في العاصمة البولندية وارسو، أمس، بمذكرة إلى محكمة ابتدائية             : )آي.بي  .يو  (
يوري برودسكي المتورط باغتيال المسؤول في حركة حمـاس محمـود           " عميل الموساد "محلية لترحيل   

  .المبحوح إلى ألمانيا 
ولندا أن المتحدثة باسم مكتب االدعاء العام بوارسو مونيكا لواندوفسكا أكدت خبر تقـديم              وذكرت إذاعة ب  

طلب الترحيل، فيما قال المتحدث باسم المحكمة االبتدائية فوجكيك مالك إنه ستتم مراجعة القضية بعد ما                
  . أيام 10ال يقل عن 

ما أصـدرت الـسلطات األلمانيـة       وكان برودسكي اعتقل في مطار وارسو الدولي األسبوع الماضي بعد         
. مذكرة اعتقال أوروبية بحقه واتهمته بمساعدة شخص ثالث في الحصول على جـواز سـفر ألمـاني                  

وبحسب اإلجراءات، يتوجب على المدعي العام البولندي الذي يمثل ألمانيا رسمياً، أن يستجوب المـتهم               
 أيام وإذا رفض يكون أمـام       10 ألمانيا خالل    ويسأله عما إذا يرغب بأن يتم ترحيله، فإذا وافق ينقل إلى          

  .  يوماً التخاذ قرار بما تفعله 90 و60المحكمة في وارسو ما بين 
18/6/2010، الخليج، الشارقة  

  
   مليون دوالر لألعوام الخمسة القادمة20 بـالسلطةكوريا تدعم  .66

ليوم، دعم بالده للسلطة الوطنيـة      أكد ممثل كوريا لدى السلطة الوطنية السفير بارك شانغ نام، ا          : رام اهللا 
  . مليون دوالر لألعوام الخمسة القادمة20بحوالي 

وجاء هذا اإلعالن خالل سلسلة من المشاورات الثنائية التي تجريها وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية مع               
 بـرامج   علي الجرباوي، وذلك بهدف بحـث     . مجمل المانحين برئاسة وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د       

  .المانحين في األرض الفلسطينية
الجرباوي بدعم كوريا المادي والسياسي المستمر لشعبنا، أكد على تعزيز العالقات الفلـسطينية             . وأشاد د 

  .الكورية والتي تسهم بدورها بدعم القضية الفلسطينية في شتى الميادين
وري مع شعبنا الذي يعـاني مـن        بدوره، عبر السفير الكوري خالل المشاورات عن تعاطف الشعب الك         

الظروف الصعبة الناجمة عن االحتالل، وأكد أن بالده ملتزمة بتطبيق التعهدات التي أطلقتها في األعوام               
  .الماضية

18/6/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
 

  تراجع ثقة المسلمين في أوباما: استطالع .67
 نتائجها يوم الخميس أن الثقة في الرئيس األمريكي باراك أظهرت استطالعات رأي نشرت: واشنطن

أوباما تراجعت بشدة في العديد من الدول اإلسالمية بعد عام من سعيه لبدء صفحة جديدة من العالقات 
  .مع العالم اإلسالمي بخطاب ألقاه في العاصمة المصرية القاهرة
 إلى أن معدالت التأييد للواليات المتحدة وخلصت استطالعات رأي أجراها مشروع بيو جلوبل اتيتيودز

بينما بلغت الثقة في أوباما في تلك البلدان % 17في بلدان حليفة مصر وتركيا وباكستان تراوحت حول 
وجاء التراجع األشد في كل من تركيا ومصر حيث انخفضت الثقة . على التوالي% 8و% 23و% 33
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أو اقل في % 5وانخفضت الثقة في أوباما بنسبة . التوالي نقاط مئوية على 9 نقاط مئوية و10في أوباما 
وفي دول إسالمية أخرى القت الواليات المتحدة مزيداً من . بلدان إسالمية أخرى جرت بها االستطالعات

فقط من % 21لكن . من اللبنانيين% 52الواليات المتحدة وكذلك فعل % 50ففي اندونيسيا أيد . الترحيب
  .لهم رؤية ايجابية تجاه الواليات المتحدةاألردنيين قالوا إن 

من االندونيسيين أنهم يثقون في أن أوباما يقوم بالعمل الصحيح في الشؤون الدولية فيما % 67وقال 
وجاءت شعبية أوباما اقل بشكل عام عن النسب التي %. 26 األردنوفي % 43جاءت النسبة في لبنان 

  .حققها العام الماضي
وتمت بعض االستفتاءات .  بلد مختلف22مايو في / ابريل وأيار/ ي في نيسانجرت استطالعات الرأ

وقالت بيو جلوبل إن هامش الخطأ تراوح . عبر الهاتف وجرى البعض اآلخر من خالل مقابالت مباشرة
  %.5و % 2.5بين 

  17/6/2010وكالة رويترز، 
  

   حتى اليوم 2006 العامة اإلسرائيلية من الدبلوماسيةانهيارات  .68
أكدت بعض التقارير والتسريبات بأن العديد من الخبراء اإلسرائيليين يعكفون حاليا على دراسـة              : لجملا

وكيفية استعادة إسرائيل لهذه القدرات التـي سـوف         , أسباب تراجع قدرات الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية     
اسية واألمنيـة والعـسكرية     يؤدي فقدانها إلى إلحاق المزيد من األضرار الفادحة بقدرات إسرائيل الـسي           

ما هي حقيقة الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية وما مدى قدرة الدبلوماسية العربية العامة على             : واالقتصادية
  استخدام وتوظيف تراجع قدرات الدبلوماسية العامة االسرائيلية؟

  سياق الدبلوماسية العامة االسرائيلية؟
تتضمن , فعلى أساس اعتبارات الدور الوظيفي    , لدبلوماسية العامة وا, يوجد فرق بين الدبلوماسية الرسمية    

الدبلوماسية الرسمية ما يقوم به الرسميون في الدولة من تحركات خارجية مع رصـفائهم فـي الـدول                  
أما الدبلوماسية العامة فتتضمن ما تقوم به الدولة من تحركات تهدف إلـى             , والمؤسسات الدولية , األخرى

فقـد ظلـت الدبلوماسـية العامـة      , وتأسيسا على ذلك  , نات غير الرسمية للدول األخرى    التأثير في المكو  
  :اإلسرائيلية تتضمن الفعاليات اآلتية

  .استخدام التواصل الثقافي المباشر وغير المباشر• 
  .توظيف الوسائط اإلعالمية المقروءة والمرئية والمسموعة• 
  .توظيف المعلومات بكافة أنواعها• 
  .برامج التعليمية في المؤسسات األكاديمية ومراكز الدراساتتوظيف ال• 
  .توظيف الفعاليات السياسية واالجتماعية• 

بما , استطاعت الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية على مدى عشرات السنوات من تحقيق المزيد من النجاحات            
وإنمـا إلـى تعزيـز قـدرة        , أدى بدوره ليس إلى تعزيز قدرة الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية وحـسب          

بحيث ما من انتهاكات أو جرائم ارتكبتها       , الدبلوماسية الرسمية اإلسرائيلية في تحقيق االختراقات الكبيرة      
إال وتحركت المواكب في شوارع المدن الغربية الكبرى لجهة مطالبـة حكوماتهـا             , إسرائيل في المنطقة  

ددون أمنهـا واسـتقرار سـكانها اإلسـرائيليين         بضرورة دعم إسرائيل وحمايتها من خصومها الذين يه       
  "!!!المدنيين األبرياء"

وحتى لحظة اندالع حرب صيف عـام       , م1948على مدى الفترة الممتدة من لحظة قيام إسرائيل في عام           
ظلت إسرائيل تخرج منتصرة في معادلـة الحـرب         , م بين القوات اإلسرائيلية وحزب اهللا اللبناني      2006
 المزايا وعناصر القوة المضاعفة بأكثر مما تحققه القوات اإلسـرائيلية فـي مـسرح               محققة من , النفسية

  ...المواجهات العسكرية
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  اآلليات والوسائط: تفوق الدبلوماسية اإلسرائيلية العامة في الحرب الثقافية
ـ     , نجاح الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية في تحقيق التفوق في الحرب الثقافية          ة مـن   تم بسبب تفعيـل حمل

لجهة االلتزام اإلسرائيلي الصارم في انتهاج وتطبيق الممارسات األفضل في عمليـات            , الوسائط واآلليات 
ويمكن اإلشارة إلى أبرز عناصر الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية خالل الفترة الممتـدة            , الدبلوماسية العامة 

  :م وعلى النحو اآلتي2006 وحتى عشية حرب صيف عام 1948من عام 
  .تأمين فهم وإدراك خارجي ينسجم مع توجهات وأهداف الدولة اإلسرائيلية• 
إدماج غايات وأهداف الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية ضمن أهـداف وغايـات الدبلوماسـية الرسـمية               • 

  .اإلسرائيلية
  .ئيليةإسناد محتوى الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية إلى القيم والثقافة الخاصة بالدولة اإلسرا• 
بناء وتشكيل محتوى الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية بحيث يبدو متميزا باالنـسجام وجعـل األكاذيـب               • 

  .المصطنعة تبدو وكأنها حقائق تتسم بالمصداقية
  .تكييف محتوى الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية وفقا لطبيعة بيئة المجال الخارجي الذي تستهدفه• 
بحيث ال تتوجه نحو النخب     , وج في توجيه محتوى الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية      استخدام المسار المزد  • 

وإنما أيضا وفي نفس الوقت تتوجه نحو الجمهـور الخـارحي المـستهدف             , وصناع الرأي العام وحسب   
  .باعتباره صاحب الرأي النهائي

 إلـى الفـاعلين غيـر       إضافة) أي منظمات المجتمع المدني   (مراعاة توريط المنظمات غير الحكومية      • 
, بما يتيح توظيفهم لصالح محتوى الدبلوماسية العامة اإلسـرائيلية        , الحكوميين مثل كبار الكتاب والمثقفين    
  ..على أمل استقطابهم الحقا, أو على األقل تحييدهم إذا كانوا مناوئين

مع التأكيد علـى    , ع اآلخر التفاعلي م -إعطاء الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية طابع وصفة الحوار الثقافي       • 
إضافة إلـى الرغبـة فـي حـسن         , خلق االنطباع لدى اآلخر بالرغبة في التفاعل الثقافي اإليجابي معه         

  .وإيهامه باإلدراك اإليجابي لوجهة نظره, اإلنصات له
ئ سعي الدبلوماسية اإلسرائيلية من أجل تعريف اآلخر بالذات اإلسرائيلية من خالل التركيز على المباد             • 

  .القيمية والمؤسسية
  ..التوظيف بأكبر ما يمكن لقدرات منظمات المجتمع المدني اإلسرائيلي مع نظريتها في العالم الخارجي• 

استطاعت الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية أن تقوم بواحدة من        , النفسية-على خلفية هذه المرتكزات الثقافية    
, لنفسي العالمي لصالح الدبلوماسية الرسـمية اإلسـرائيلية       ا-الثقافي-أكبر عمليات تمهيد المسرح الفكري    

ظلت كل برامج جوالت وزيارات المسئولين اإلسرائيليين للدول األخـرى          , وعلى سبيل المثال ال الحصر    
إضافة إلى إلقاء المحاضرات في كبـرى       , تتضمن عقد اللقاءات مع صناع الرأي ورموز المجتمع المدني        

  .ومخاطبة الجماهير عبر الوسائط اإلعالمية في البلدان المضيفة, الدراساتالكليات الجامعية ومراكز 
  :معهد األمن القومي اإلسرائيلي يقرع ناقوس الخطر

نشر الموقع اإللكتروني الخاص بمعهد األمن القومي اإلسرائيلي اليـوم ورقـة بحثيـة أعـدها الخبيـر                  
وماسـية إسـرائيل العامـة ومجمـع     دبل: مـصدر الفـشل  (وحملت عنوان  , اإلسرائيلي هيرش غودمان  

وقد ركزت الورقة على قرع ناقوس الخطر لإلسرائيليين من التداعيات الخطيرة إلخفاقـات             , )المخابرات
وقد سعى الخبير هيرش غودمان إلى تحميـل أجهـزة          , الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة     

  :ذلك من خالل اإلشارة إلى النقاط اآلتيةو, المخابرات اإلسرائيلية مسئولية هذا اإلخفاق
أصدرت األجهزة اإلسرائيلية فيلما توثيقيا يوضح أن الجنود اإلسرائيليين الذين اقتحمـوا سـفن قافلـة                • 

وعلـى وجـه    , قد تعرضوا لألذى بواسطة الناشطين األتراك الذين كانوا علـى مـتن الـسفن             , الحرية
  .الخصوص الباخرة التركية مرمرة
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إضافة إلى أنه ترتب عليه المزيد      ,  الفيلم التوثيقي في التأثير على الرأي العام التركي والعالمي         لم ينجح • 
  .من النتائج العكسية وردود الفعل العدائية

وإنمـا ألن   , أو حتى فـي مـصداقيته     , يعود السبب الرئيسي لفشل الفيلم ليس في مدى جودته وتقنيته         • 
 ساعة على عملية    14 إلى   12لم التوثيقي بعد مرور فترة تتراوح من        األجهزة اإلسرائيلية قامت بنشر الفي    

  .االقتحام
  .اإلعالمية- ساعة في إلحاق خسارة فادحة بالعملية النفسية14 إلى 12تسبب التأخير من • 
اإلعالمية اإلسرائيلية أدت تداعياتها إلى إلحاق الخـسائر الفادحـة          -الخسارة القادحة في العملية النفسية    • 
  .بلوماسية العامة اإلسرائيليةبالد

استنتج الخبير اإلسرائيلي هيرش غودمان أن السبب الرئيسي في هذا اإلخفاق يعود إلى وجود فجوة بين                
ويشير الخبير اإلسرائيلي هيرش غودمان إلى      , أجهزة المخابرات اإلسرائيلية وأجهزة اإلعالم اإلسرائيلية     

وذلـك ألن   , بلوماسية العامة اإلسرائيلية بسبب حرب غـزة      أن نفس هذه الفجوة قد تسببت في خسائر الد        
ال يتم نشرها فـي الوقـت       , أجهزة المخابرات اإلسرائيلية التي تملك المعلومات تتلكأ وتتباطأ في إطالقها         

الحقيقي الذي تكون فيه عملية نشر وبث المعلومات ذات القيمة الضرورية لجهة حشد وتعبئة الرأي العام                
  .بالشكل المطلوب لجهة إسناد ودعم جهود الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية, لجانب إسرائيل

تشير عملية تحليل الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية إلى أن إطارها الكلي المتمثل في فعاليـات الجماعـات                
هو إطار ظـل يعتمـد بـشكل        , اليهودية وجماعات اللوبي اإلسرائيلي والقوى األخرى الحليفة إلسرائيل       

الدعائية التي يـتم بثهـا عبـر الوسـائط          -سي على إطار جزئي يتمثل في فعاليات العمليات النفسية        رئي
, أجهزة المخابرات اإلسرائيلية بـصناعته    " معامل"اإلعالمية اإلسرائيلية وفقا للمحتوى الكاذب التي تقوم        

إلسرائيلية من السيطرة   وبالتالي كلما كانت عملية صناعة المحتوى سريعة ومتقنة كلما تمكنت األكاذيب ا           
مهمـا  –وعلى غرار المبدأ القائل بأن الفكرة عندما تتملك أذهان الجماهير فإنهـا             , على أذهان الجماهير  

 ساعة قد ألحق ضررا فادحـا       14 إلى   12وبالنتيجة إذا كان تأخير     ,  تتحول إلى قوة مادية    -كانت خاطئة 
لعامة العربية تعاني من معدل تـأخير وتبـاطؤ يقـاس           بالدبلوماسية العامة اإلسرائيلية فإن الدبلوماسية ا     

فهل ياترى سوف يتنبه المسؤولون عن دوائر صنع واتخاذ القرار الرسـمي            , بالسنوات وليس بالساعات  
ومدى أهمية اإلعالم العربي في بث المعلومات الجاريـة         , العربي بمدى أهمية الدبلوماسية العامة العربية     

سوف تستمر؟ وحتى ال يقال بأننا نطلـب الـدعم المؤسـسي            " جوة السنوات ف"أم أن   , في وقتها الحقيقي  
للمواقع اإللكترونية فإننا لن نتحدث عن مدى أهمية المواقع اإللكترونية العربية في بث المحتوى              , الرسمي

وفقط نكتفـي   , وبالشكل الذي يحقق الفاعلية المطلوبة    , المعلوماتي في الوقت الحرج الضروري المطلوب     
ل بأن ما يتم نشره في أي موقع إلكتروني تتم قراءته في سائر أنحاء العالم وخالل أقل مـن ثـالث                     بالقو
  !!! دقائق

  17/6/2010، قسم الدراسات والترجمة: الجمل
  

  إن تعذرت المصالحة الشاملة"  المعبرعلىالمصالحة " .69
  عريب الرنتاوي

الضاغط لرفع الحـصار عـن غـزة        " دوليالزخم اإلقليمي وال  "أخذ علينا بعض قرائنا ، رفضنا توظيف        
، لـم   " عملية الـسالم  "و" المصالحة"كوسيلة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازالت في ملفي           

أن : تقدمها الحركة وهي في ظروف بالغة الصعوبة ، ورد علينا البعض من هؤالء القراء األوفياء بالقول               
ها ومكانتها ، ومن غير الجائز أبداً ، تقديم فك العزلـة       مصير القطاع وأهله أهم من مصير حماس وموقع       

  .عن حماس على تفكيك الحصار عن القطاع ، وهذه مقاربة صحيحة نقرها ونوافق عليها من دون تحفظ
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على أننا ال نمتلك إال التحفظ على المقاربة التي تقيم تعارضاً بين حصارين ومصلحتين ، فحصار غـزة                  
 حد كبير ، من دون أن يكون ثمن ذلك رأس حماس ، أو االسـتمرار فـي                  يمكن ان يرفع أو يخفف إلى     

فرض الحصار عليها ، وهنا يجدر تذكير بعض القراء ، بأن حمـاس لـم تهـبط علـى قطـاع غـزة                       
وأنها من أهل القطاع أيضا ، وخروجها من أطواق العزلة المضروبة حولها فيه مـصلحة               " البراشوت"بـ

  .ال عن كونه مصلحة فصائلية لحماس وأصدقائها وحلفائها ومناصريهاوطنية للشعب والوطن كذلك ، فض
بين المهمتين فيضع تفكيك الحصار علـى القطـاع فـي تـضارب             " جدار عازل "ثمة من يحاول إقامة     

وثمة من يحاول أن يجعل ثمن إنهاء الحصار األول اإلبقـاء           ...وتعارض مع تفكيك الحصار عن الحركة     
ا ألغراض فصائلية أو لحسابات أنظمـة تخـشى شـعوبها ومعارضـاتها             على الحصار الثاني ، ودائم    

  .الديمقراطية والقومية وباألخص ، اإلسالمية منها
والحقيقة أن استمرار حالة االنقسام الفلسطيني تهدد الشعب الفلسطيني ، وتحديداً أهل غـزة ، بخـسارة                 

 ، فبسبب هذا االنقسام ، ومـن        واحدة من أهم فرص رد الصاع صاعين لالحتالل واالستيطان والحصار         
سيىء الذكر ، وتطالب    ) 2005(منظور فصائلي مجرد ، تستمسك السلطة والمنظمة وفتح باتفاق المعابر           

بتطبيقه من دون تعديل أو تبديل ، لكأنه صك إذعان وقعته إسرائيل من دون قيد أو شرط ، علمـا بـأن                      
بهذا االتفاق الرديء إنما ينطلـق مـن        " رام اهللا "اك  القاصي قبل الداني ، يدرك أتم اإلدراك ، بأن استمس         

دوافع أنانية ويندرج في سياق لعبة السلطة والصراع عليها ، حتى وإن كان ثمن هذه اللعبة الـسخيفة ،                   
تبديد فرصة لتغيير قواعد اللعبة ، أقله على معبر رفح ، ولصالح الشعب الفلـسطيني برمتـه ، ولـيس                    

  .لصالح حماس وحدها
بل ، تشعر حماس أنها في وضع سياسي أفضل ، وأن بمقدورها أن توظف زخم أسطول الحرية                 في المقا 

وتداعيات القرصنة اإلسرائيلية على سفنه ، من أجل تغيير قواعد اللعبة لصالحها أيضا ، وهنا يجب على                 
 حماس أن تميز بكل دقة وعناية ، وأن تزن خطواتها بميزان من ذهب ، فمصلحة حمـاس وأولوياتهـا                  

تتوقف عندما تمس أو تتعارض مع مصلحة الشعب المحاصر وأولوياته ، فإن أمكن الوصول إلى صيغة                
تعظم مكاسب حماس وال تنتقص من مصالح الشعب كان به ، وإن تعذّر ذلك فـإن األولويـة يجـب أن                     
تعطى للمصلحة الوطنية العامة ، وحذار حذار من النظر لمصلحة حماس بوصفها المـصلحة الوطنيـة                
العليا كما تشي بذلك تصريحات بعض قادة الحركة والناطقين باسمها ، فهاتان المصلحتان قد تلتقيان وقد                
تفترقان ، واالنحياز الدائم يجب أن يعطى للمصلحة الوطنية العليا حتى وإن دفًـع الـثمن مـن كـيس                    

  .الفصائلية وحسابها
ول مسألة الحصار والمعابر حصراً ، فـال         فلسطيني ح  -نرى أن اللحظة مناسبة اآلن ، لحوار فلسطيني         

يجوز ربط رفع الحصار بإتمام المصالحة الشاملة كما دعا الرئيس عباس ، وبـصورة أوحـت بعالقـة                  
بين هذه وتلك ، سيما وأننا ندرك حجم المصاعب والعراقيل التي تتهدد فرص استئناف الحوار               " شرطية"

  . وإتمام المصالحة
 فهذا خير للشعب والقضية والحقوق ، تكتيكيا واستراتيجيا ، لكن إن تعـذر              إن تحققت المصالحة الشاملة   

ذلك ، أو بدا حلما بعيد المنال ، فال أقل من االتفاق على عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية إلعادة انتاج                    
اتفاق جديد للمعابر يمنع إسرائيل من حق الفيتو ، ويخرج أهل غزة من قبضة االحتالل وأسـر جنـوده                   

  .وجالديه وعيونه
ما ال يدرك كله ، ال يترك جلّه ، وعلى الطرفين فتح وحماس أن يلتقيا عند نقطة وسط في مسألة المعابر                     
والحصار على أقل تقدير ومن باب أضعف اإليمان ، بدل اسـتمرار التراشـق بالتـصريحات وتبـادل                  

حور إن تعـذر شـنه علـى        االتهامات ، وفي ظني أن حماس مطالبة بشن هجوم مصالحة على هذا الم            
يكاد يتبنى كل جملـة  " الوسيط المصري"محاور عدة ، وأن تستدعي تدخالً إقليميا ودولياً مواتياً طالما أن         
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وكلمة وحرف في خطاب رام اهللا ، وقد آن األوان لوضع حد الستخدام معاناة األهل في القطاع المجوع                  
  . لتي تقف وراءهالتحقيق أغراض انتهازية ضيقة ، أياً كانت الجهة ا

  18/6/2010، الدستور، عّمان
  

   بين التهوين والتهويلالتركيالدور  .70
  أسعد عبد الرحمن. د

الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة كانت عالمة فارقة في تزايـد الـدعم التركـي الرسـمي للقـضية                   
ورغم ذلك، ظلت تركيا    . الفلسطينية، وتوجيه انتقادات حادة إلسرائيل، والمطالبة بفك الحصار عن القطاع         

ملتزمة بالموقف العربي الرسمي من التسوية، مع التمسك بالتحالف مع الواليـات المتحـدة األميركيـة                
األمر الذي سهل على أنقرة احتماالت لعب       "... االتحاد األوروبي "وإسرائيل، والرغبة في دخول منظومة      

ت المنطقة الشرق أوسطية، من حصار غزة       لقد أصبحت تركيا فاعلة في أغلب ملفا      . أدوار سياسية أفضل  
ولعل تبدل موقع تركيا في السنين األخيرة من حليف وثيق للواليات المتحدة            . إلى الملف النووي اإليراني   

، إلى دولة صديقة لروسيا، وإيران، وسـوريا،        )الناتو(وإسرائيل، وعضو نافذ في حلف شمال األطلسي        
ما حدود السياسة التركية في الشرق األوسط في وقت تهـدد           : اًوالسودان، هو تبدل يطرح سؤاال مركزي     

  فيه بقطع عالقاتها مع إسرائيل، شريكها العسكري واالستراتيجي األول؟
الجمهورية التركية دولة إقليمية مهمة في المنطقة، وهي حريصة على االحتفاظ بعالقات جيدة مع العـالم                

ومع ذلك، ال بد من إدراك حقيقة       . كقوة إقليمية كبرى  العربي، مثلما هي حريصة على لعب دور أساسي         
تركيا، إيران، إسـرائيل،    : فالالعبون اإلقليميون األساسيون في المنطقة اآلن هم      . أن تركيا ليست وحدها   

وربما إلدراكها  . وبالطبع عدا عن الواليات المتحدة وغيرها من الدول، وبالتأكيد االتحاد األوروبي كذلك           
. تارت تركيا أن ال تلعب دور باني أو قائد ألي محور؛ خالفاً لما فعلته وتفعلـه إيـران                 هذه الحقيقة، اخ  

فتركيا ليست طرفاً في المحاور العربية، وهي تحتفظ بعالقات جيدة مع كافة الدول العربية، وهـذا أمـر                  
الستمرار في لعـب    والسيناريو المقبول من تركيا، عربياً وإسرائيلياً، وأميركياً كذلك، هو ا         . بالغ األهمية 

الـدور  "عن  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "وهذا الدور، بحسب دراسة أعدها      ". الدور الوسط "
على أساس   "-وفقا لرؤيتهم ورؤيتنا  -، إنما جاء مبنياً     "التركي في المنطقة وتأثيره على القضية الفلسطينية      

في المنطقة، وامتالكها وضعاً وسطاً يحتفظ بكـل        نجاح تركيا في رفع مستوى استقاللية قرارها وتأثيرها         
العالقات القائمة مع جميع األطراف اإلقليمية والدولية، من دون أن يكون له موقع اسـتراتيجي قيـادي                 

إلى مواصلة سياسة تعدد األبعاد خارجياً وما تتطلبه مـن          " حزب العدالة والتنمية  "متقدم، إذ تسعى حكومة     
، تماما كما عبر وزير خارجيتهـا       "مع الجيران وصوال إلى تكامل اقتصادي     حل المشكالت وفتح الحدود     

إن سياسة تعدد األبعاد ال تعني      : "وتضيف الدراسة . 2023أحمد داوود أوغلو عن تطلعه إلى حلول العام         
ونظراً الستمرار اعتبار االنضمام إلـى االتحـاد        . استبدال محور بآخر أو الوقوف مع محور ضد آخر        

فـإن منظومـة    ... دفاً استراتيجياً لتركيا، كما عضويتها في األطلسي، وعالقاتها مع إسرائيل         األوروبي ه 
وعليه، يمكـن لتركيـا توظيـف       ". العالقات السابقة لتركيا ستتواصل بمعزل عن تراجعها بعض الشيء        

  ".ها فرصاً بديلةعالقاتها المتنامية مع البلدان العربية واإلسالمية بما يخدم مصالحها االستراتيجية، ويعطي"
لقد حافظت تركيا في ذروة تعاطفها مع الشعب الفلسطيني على عالقات جيـدة مـع إسـرائيل، وعلـى                   
استمرار التعاون السياسي واالقتصادي والعسكري، وهذا مكّنها في مرحلة مـن المراحـل مـن القيـام                 

العدالة " يوماً، وحتى في عهد      وانفتاح تركيا على القضية الفلسطينية لم يكن      . بوساطة بين تل أبيب ودمشق    
 معاهدة أمنية وعسكرية مـع  60فمن جهة، ما تزال تركيا مرتبطة بنحو        . ، على حساب إسرائيل   "والتنمية

البريطانية، فـإن   " صنداي تايمز "بل وفقا لصحيفة    . إسرائيل، كما تعد شريكها التجاري اإلسالمي األكبر      
ورغم المواقف التركية الجديدة،    . فها التجسس على إيران   في شرق تركيا هد   " الموساد"هناك قاعدة لجهاز    
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 مليار دوالر، فـي حـين       1.073 ما مجموعه    2009فقد بلغت الصادرات اإلسرائيلية إلى تركيا في عام         
 مليار دوالر، مع مالحظة تراجع الصادرات       1.0388بلغت الواردات اإلسرائيلية من تركيا ما مجموعه        

والميزان التجاري على أهميته لم يمنع تركيا مـن تبنـي           . رنة بالسنة السابقة  والواردات بين الجانبين مقا   
موقف ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس والقطاع، واالتفـاق               

  .كما وقفت ضد أي تغيير في الهوية العربية لشرقي القدس. على حل عادل لقضية الالجئين
 المركزي بعدم بناء أو قيادة محور، فإن هناك حدوداً لـدور تركيـا، تحديـداً فـي                  وانسجاماً مع خطها  

موضوع قطاع غزة، ال ترغب بتجاوزها، بما في ذلك الدور المصري، حيث اعترفت أنقرة بذلك قائلـة                 
إن الدور التركي يمكن أن يكون مساعداً أو مكمال، لكنه لـن يحـل              : "على لسان وزير خارجيتها أوغلو    

كما أن تركيا الراغبة في إقامة عالقات جيدة مع كل العرب، والتـي شـاءت أن                ". دور المصري محل ال 
تكون على مسافة واحدة من الجميع، ال يمكن لها أن تمضي في خياراتها إلى النهاية لترجمة دعمها لغزة                  

 لكنها لـن تـذهب   ، إذ ستحافظ على موقفها المبدئي ومساعداتها اإلنسانية ووقفاتها اإلعالمية،      "حماس"أو  
كما لـن   . إلى حد اتخاذ مواقف تسبب إحراجاً لدول عربية أو للجامعة العربية المتأخرة دائماً في مواقفها              

  .يتجاوز الدور التركي بشكل عام ما تتيحه الشرعية الدولية
بهـذه  ، فإن العالقات بين إسرائيل وتركيا، أقوى مـن أن تنتهـي             "التهوين"و" التهويل"وبعيداً عن نوازع    

، المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسـرائيلية الـذي          "آلون لئيل "وهذا االستخالص يؤكده    . السهولة
شغل منصب سفير إسرائيل في أنقرة لفترة طويلة ويعتبر من أهم الخبراء في الـسياسة التركيـة حيـث             

 برئاسة إيهود أولمرت، عن     إن التدهور في العالقات كان بسبب تراجع حكومة إسرائيل السابقة،         : "يضيف
فإذا استؤنفت هذه المفاوضات فـي اسـطنبول        . المفاوضات السلمية غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا      

وإذا وافقت إسرائيل على إعطاء دور لتركيا فـي المفاوضـات بـين             . غدا، ستتحسن العالقات من جديد    
، )وأيـضاً إسـرائيليون   (خبراء غربيون   ويؤكد هذا الرأي    ". ، فإن العالقات ستزدهر   )حماس(إسرائيل و 

وينوهون إلى أنه رغم مهاجمة الزعماء األتراك إلسرائيل إعالمياً وسياسياً منذ سنة ونصف، فإن هذا لم                
  .يمنعهم من االستمرار في التعاون العسكري معها

طر مما هي   وفي كل األحوال، تشير الحقائق على أرض الواقع إلى أن هذه العالقة لن تتأزم على نحو أخ                
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحالفات عميقة للطرفين أوال، وإلى أوضاع            . عليه اآلن أو بشكل دائم    

وهو ما أكده   . داخلية تحرص على عدم تجاوز المصالح العسكرية واالقتصادية والسياسية للطرفين، ثانياً          
التعاون في مجال   "حين قال إن    " حريةأسطول ال "وزير الدفاع التركي، وجدي غونول، بعد االعتداء على         

وهذا التـصريح وحـده     ". الدفاع مع إسرائيل لن يتوقف، فالمشاريع بين البلدين ليست خطيرة وال كبيرة           
 مرشحة لهدوء الحق ولو على      -على األرجح -يؤشر على أن أي عاصفة تهب بين تركيا وإسرائيل هي           

  .قواعد جديدة نسبياً وليس كلياً
  18/6/2010، ياالتحاد، أبو ظب

  
رفض منح الفلسطينيين حقـوقهم امتـداد       : جنبالط.. االقتراحات األربعة "قصة  " االشتراكي"هكذا يروي    .71

  "» لبنان أوالً«لـ
  عماد مرمل

  ! بدال من ان يتحسن وضع الفلسطينيين، ساء وضع اللبنانيين
من انقسام طائفي حاد حول     هذه هي المفارقة التي أفرزتها جلسة مجلس النواب االخيرة، بفعل ما شهدته             

الموقف من اقتراحات القوانين االربعة التي قدمها النائب وليد جنبالط ونائبان في كتلته النيابية من أجـل                 
  . منح الفلسطينيين الالجئين في لبنان بعض الحقوق المدنية واالنسانية واالجتماعية
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ارجه، صدمة حقيقية كونه أعاد الحياة       المسيحي تحت قبة البرلمان وخ     -وقد شكل االصطفاف االسالمي     
، بحيث الذ كل طرف من جديد بعباءته الطائفية التي تتسع لكـل             "البدائية"السياسية اللبنانية الى مرحلتها     

  . أنواع الهواجس والمخاوف، وتضيق بكل تغيير مهما كانت طبيعته ووتيرته
حموما ترك الكثير من التـداعيات،      صحيح ان السنوات الخمس الماضية شهدت بدورها صراعا داخليا م         

ولكن حسنته الوحيدة انه اتخذ في أحد جوانبه طابعا سياسيا عابرا للطوائف، فكانت المعارضة والمـواالة                
لكـن  .  آذار قوى متعددة االنتماءات الطائفيـة والمناطقيـة        14 و 8مختلطتين، بعدما ضم كل من فريقي       

هم يترحمون على هذا النوع من الفرز وباتوا يـرون فـي            االوراق اختلطت فجأة، ووجد اللبنانيون أنفس     
  .  آذار نعمة قياسا الى مشهد نواب االمة وهم ينقسمون على أساس طائفي14 و8نموذج 

حقيقة ان الوضع اللبناني مـا زال هـشا ومتـصدعا وان قـشرة              " الحقوق الفلسطينية "لقد فضح اختبار    
ظ عليها مرهون بعدم اإلقدام على أي خطوة الى األمـام           االستقرار التي تغطيه هي رقيقة جدا وان الحفا       

حتى لو كانت انسانية، من قبيل تخفيف بعض االعباء عن الالجئين الذين قذفهم موج النكبة الى مخيمات                 
  . لبنان

التنبيه الى ان اللبنانيين أنفسهم ما زالوا يفتقرون        " الحقوق الفلسطينية "أكثر من ذلك، لقد أعاد النقاش حول        
ى أبسط الحقوق في حياة سياسية نظيفة وديموقراطية، بعيدا عن أشكال االنقسام القبلي والعشائري الذي               ال

  . في الداخل اللبناني وإن يكن يجري تمويهه أحيانا بأقنعة ظرفية" الضم والفرز"ما زال يتحكم بقواعد 
ط حـرق المراحـل     ولكن هل كان يمكن تفادي ما جرى في مجلس النواب، وهل صحيح أن وليد جنبال              

واختار توقيتا سيئا لطرح اقتراحات القوانين األربعة بصفة معجل مكرر قبل أن يكـون قـد مهـد لهـا                    
  بتفاهمات مسبقة مع القوى االساسية؟ 

تفيد المعلومات بأن جنبالط كان بصدد تقديم هذه االقتراحات قبل أشهر ولكن التوتر الداخلي الذي أنتجـه             
ول إلغاء الطائفية السياسية وخفض سن االقتراع جعله يؤجل مبادرته، حتـى ال  التجاذب في ذلك الحين ح   

يحرقها، الى أن قرر الخوض فيها خالل الجلسة التشريعية االخيرة لمجلس النواب، مفترضا ان المنـاخ                
  . أصبح مالئما، إال انه أخطأ التقدير

دون أن يكون قد مهد االرض أمـام        ويستهجن المقربون من جنبالط اتهامه بأنه استعجل في خطوته، من           
كان يعمل منذ فترة طويلة على إنضاج المناخ        " الزعيم االشتراكي "تقبل طروحاته، الفتين االنتباه الى ان       

المالئم إلقرار بعض الحقوق المدنية واالنسانية للفلسطينيين، وكان يلقى خالل مـشاوراته تجاوبـا مـن                
مبادرته قبل أن يتبين له خالل الجلسة النيابية ان الكثيرين هم           الجميع، االمر الذي شجعه على المضي في        

  "! مع فلسطين ضد الشعب الفلسطيني"
ويستذكر هؤالء ان جنبالط أثار مسألة منح الفلسطينيين بعض الحقوق االنسانية خالل لقائه في المختارة               

مع عون بهذا الشأن، لمزيد من      الكالم  " حزب اهللا "العماد ميشال عون الذي بدا إيجابيا، ثم طلب كذلك من           
  . الضمانات

وفي الجانب اآلخر، يشير المقربون من جنبالط الى انه سبق له ان ناقش الموضوع مع الـرئيس سـعد                   
 آذار من أجل الدفع نحو المباشـرة فـي تحـسين            14الحريري وتمنى عليه ان يوظف عالقته بمسيحيي        

مـع  " الحقـوق "في نقاشات مستفيضة حول ملـف  وقبل ذلك كله كان جنبالط يخوض  . أوضاع الالجئين 
، وحينها كان يسمع الكثير من الكالم المعسول، ناهيك عـن ان            "الحلف المشترك " آذار أيام    14مسيحيي  

الى جانـب   " إعالن فلسطين " آذار وقعوا قبل سنة ونصف السنة تقريبا على          14عددا من رموز مسيحيي     
حظة الحقيقة أظهرت ان كل ذلك لم يتعد حدود الحبـر علـى             ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان، ولكن ل      

  . الورق
والى جانب المشاورات السياسية الجانبية، يلفت المحيطون بجنبالط الى ان الحزب التقدمي نظم ورشـة               

قبل فترة قصيرة، بمـشاركة     " بريستول"عمل حول مسألة الحقوق المدنية واالنسانية للفلسطينيين في فندق          
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تلف االتجاهات السياسية والطائفية، وقد أبدى الجميع آنذاك كل إيجابية حيـال ضـرورة              ممثلين عن مخ  
تحسين أوضاع الالجئين، وما حصل الحقا ان اللقاء الديموقراطي استند في وضع اقتراحات القوانين التي               

  . قدمها الى خالصات هذه الورشة، فما الذي تغير اليوم حتى أصبح االمر مفاجئا للبعض
 المقربون من جنبالط أنه لم يكن يرغب بتاتا في ان تؤدي االقتراحات االربعة الـى أي انقـسام،                   ويؤكد

سواء كان سياسيا أو طائفيا، بل هو فوجئ بالمنحى الذي اتخذته االمور نتيجة تسابق بعض القوى علـى                  
د هـؤالء   ويشد. المزايدة في رفض ما طرحه لحسابات تتصل بالتنافس على استقطاب الشارع المسيحي           

على أنه لو اتسمت ردود الفعل المعترضة بالعقالنية لكان رئيس اللقاء الديموقراطي قد تفهمها وتجـاوب                
  . معها، إال أن االعتراضات كانت غرائزية وتناولت مبدأ االقتراحات ال تفاصيلها

احتواؤها عبر  من ان أجواء المخيمات تنذر بمخاطر كبرى ما لم يتم           " التقدمي"ويحذر المحيطون برئيس    
ويروي قيادي بارز في الحزب قام مؤخرا بجولة على عـدد مـن             . اجراءات سريعة تُنصف الفلسطينيين   

المخيمات انه لمس في أرجائها حقدا متناميا على اللبنانيين وان هناك في داخلها مـن يـصف الجـيش                   
الفتيل القابل لالشتعال في أي     ، ما يتطلب تحركا سريعا لنزع هذا        "جيش صليبي وقوة احتالل   "اللبناني بأنه   

  . وقت
بعد أربع سنوات من التحالف بين مـسيحيي        : ويخلص أنصار زعيم المختارة الى االستنتاج المرير اآلتي       

 وجنبالط آذار اكتشف االخير بأنه كان يعيش وهم النجاح في تصدير العروبة الى حلفائه، تماما كمـا                  14
 بأن تفاهمه مع العماد عون لم ينجح في تغيير أصل نظرتـه             يفترض أن يكون حزب اهللا قد اكتشف اآلن       

ان المنتصر الوحيد مما جرى هو سامي الجميـل صـاحب           : ويضيفون. الى الوجود الفلسطيني في لبنان    
  ".  آذار للشيعة، فلماذا ال يبحث المسيحيون عن إطارهم المستقل؟8 آذار للسنة و14"النظرية القائلة بأن 

ـ             أما جنبالط نفسه، فال    إن " الـسفير " يبدو متفائال بنهاية سعيدة للمغامرة التي يخوضها، وهـو قـال لـ
" لبنـان أوال  "ليس سوى امتداد لنظرية الحياد ومقولة       "االعتراض على منح الفلسطينيين حقوقهم البديهية       

  ". التي هي أساسا من إنتاج اليمين قبل أن تنتقل ملكيتها الفكرية الى فريق آخر
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  ساطع نور الدين
النقاش حول الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان سابق ألوانه على العقـل الـسياسي اللبنـاني                 
المقفل على ذكريات الحرب األهلية، والمنفتح على فرص تجديدها، انطالقاً من نقطة الصفر التي تقـف                

نية حالياً، والتي تعيد الى األذهان حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن           عندها العالقات اللبنانية الفلسطي   
  . الماضي

قد يبدو الالجئون الفلسطينيون في لبنان اليوم مثل كتلة صماء، او شريحة ساكنة، تقـع خـارج الـسياق                   
في اوضـاعها   اللبناني العام، وال تندرج على الئحة األولويات اللبنانية، ما يوحي بأن أي محاولة للبحث               

هي اشبه بترف فكري او شغب سياسي يهدف الى صرف األنظار عن بقية األولويات المحلية، وتعطـل                 
حسبما جرى فـي    ..المساعي الحثيثة التي تطمح الى تصفية ذلك الوجود الفلسطيني او الى المساومة عليه            

لدين اللبناني، فاحترق البلـد     مراحل عديدة سابقة، عندما راجت مرة فكرة القبول بالتوطين مقابل إطفاء ا           
كله بالبالهة، او عندما روجت مؤخراً نظرية مبادلة الحقوق المدنية الفلسطينية بالسالح الفلسطيني علـى               
األقل خارج المخيمات، قبل ان يكتشف الجميع ان ذلك السالح لم يعد صالحاً للبيع او الـشراء مـن أي                    

  . طرف داخل حدود الجمهورية اللبنانية
نع من تصنيف النقاش وتبويبه في اإلطار الفكري او األكاديمي، على ان يتحلـى بـالجرأة الكافيـة                  ال ما 

للشروع في طلب تعديل الدستور بحيث تستبدل كلمة التوطين المرفوض بكلمة التجنيس المحرم، ويكون              
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ر اإلمكـان أي    عنوان البحث في الداخل اللبناني وجوهره مع الداخل اللبناني الفلسطيني، وبما يعزل قـد             
والمعطى األهم واألخطر الذي يمكن التوصل اليه بسهولة فائقة، هي ان الفلـسطينيين             : مؤثرات خارجية 

في لبنان يعيشون مرحلة ضياع وفراغ قد تكون اسوأ وأخطر من المرحلة التي سبقت حملهم السالح في                 
صـعباً القـول إن الالجئـين علـى       ولن يكون اسـتنتاجاً     . وجه الدولة اللبنانية ونصف المجتمع اللبناني     

األراضي اللبنانية، يدركون أكثر من سواهم أن قضيتهم انتهت على األقل فـي الـشكل الـذي عرفـوه                   
تفككت روابطهم أكثر من أي وقت مضى مع الـداخل الفلـسطيني، بـشقيه              . وعايشوه طوال ستة عقود   

ولم تعد األموال التي تردهم     . اع غزة المتنازعين سلطة رام اهللا في الضفة الغربية وحكومة حماس في قط          
. من مبنى المقاطعة تسد الرمق، ولم يعد الشعار او الوعد الذي يصلهم من غزة يغويهم او حتى يقـنعهم                  

وانقطعت صالتهم مع العمق العربي الذي يتوزع األدوار بين من يريد أن يزايد عليهم او يطعـنهم فـي                   
  . الظهر او يرمي بهم إلسرائيل

ه النهاية البائسة للقضية والتي تتجسد في وقوع الفلسطينيين في األسر اإلسرائيلي أو الحصار              قد تكون هذ  
العربي، خاتمة لعقود طويلة من الكفاح الشاق الذي أنهك الشعب الفلسطيني، لكنها يمكن أن تكون مجـرد           

ويشرعوا في إطالق   استراحة محاربين، لن تطول كثيراً حتى ينتفض الفلسطينيون مجدداً ويحملوا السالح            
النار على كل من يتحمل مسؤولية الظلم التاريخي الالحق بهم، سواء كـان علـى الـصعيد المـدني او                    

عندها يفترض أن يكون لبنان جاهزاً على األقل الحتـواء غـضبهم، وإلعطـائهم              . السياسي او األمني  
ر مقابل ابتعادهم عـن خطـوط       حقوقهم المدنية الطبيعية التي تمنحهم إياها كل من سوريا واألردن ومص          

  . المواجهة المغلقة مع العدو
وأفق .. النقاش ضروري اليوم ألنه قد يصبح مستحيالً غداً بين وعي فلسطيني يائس وعقل لبناني محدود              

  .عربي مشبوه
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