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  لمصالحة  على مقترحات هنية لالسلطة والقاهرة وافقتا مبدئياً: حماس .1

المحلية نقلت عن القيادي " صفا" وكالة  نقال عن الوكاالت، أن19/6/2010الخليج، الشارقة، نشرت 
جرت خالل زيارة األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى "في حماس صالح البردويل قوله 

ل هنية، تقوم على مطلع األسبوع، مداوالت وأفكار حول المصالحة بينه وبين رئيس الحكومة إسماعي
وأشار إلى أن موسى أكد أن ". أساس أن مالحظات حماس على الورقة المصرية هي مالحظات جوهرية

الجامعة من الممكن أن تتدخل لدى القيادة المصرية العتماد صيغة مناسبة عن طريق اعتماد ورقة أخرى 
ات حماس وإيجاد آلية لتطبيق ملحقة ترعاها مصر وجامعة الدول العربية تتضمن الموافقة على مالحظ

وأكد أن أحداً لم يبلغ حركته بشكل رسمي حول الموافقة على هذا المقترح، . هذه المالحظات بشكل عملي
لكن حدثت اتصاالت من قبل األمين العام لجامعة الدول العربية بهنية طمأنه إلى أن األمور "واستدرك 

  ".ن قبل السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية لهذه األفكارتسير على ما يرام، وأن هناك قبوالً مبدئياً م
 أحمد . د، أنغزة أشرف الهور نقال عن مراسلها من 19/6/2010القدس العربي، لندن، وجاء في 

 األفكار الجديدة التي نقلها إن "القدس العربي" لـ قاليوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة في غزة
القت استحساناً "دة المصرية وحركة فتح خالل زيارته لغزة األسبوع الماضي عمرو موسى لكل من القيا

 األخير اتصل هاتفياً بهنية أنوذكر يوسف الذي حضر لقاء هنية مع عمرو موسى  ."من جميع األطراف
تسير في اتجاه ايجابي، وان موضوع المصالحة "وأكد له أن كافة األمور التي تخص ملف المصالحة 

  ."وقتأصبح مسألة 
 اقتراح هنية يقوم على أساس وصول الحركتين المتخاصمتين فتح أن "القدس العربي"وكشف يوسف لـ

، تناقش مالحظات حركة حماس على الورقة المصرية للمصالحة التي رفضت "ورقة تفاهم"وحماس إلى 
وأشار  .راتأكتوبر من العام الماضي بسبب اعتراضها على بعض الفق/ األولحماس توقيعها في تشرين 

 االتفاق على هذه الورقة يكون من خالل عقد لقاء مباشر بين مسؤولين من فتح وحماس، كاشفاً أنإلى 
في حال "وقال  .النقاب عن قرب وصول وفد من فتح إلى قطاع غزة من أجل معالجة هذه المسألة

، الفتاً "رقة المصالحةالوصول إلى توافق حول هذه الورقة، سيتم فوراً السفر إلى مصر للتوقيع على و
 ستكون بمثابة ملحق للورقة المصرية، سيجرى تطبيقها على األرض حين الشروع "ورقة التفاهم"إلى أن 

  .في إجراءات المصالحة على األرض
  

  عباس يلتقي ميتشل ويطالب برفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة .2
يوم  الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد أن، رام اهللا من 19/6/2010القدس العربي، لندن،  نشرت

الجمعة، خالل لقائه المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشل في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، على 



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1824:         العدد       19/6/2010 السبت :التاريخ

وقال الناطق باسم  .ضرورة الرفع الشامل والكامل للحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة
برس إن الرئيس عباس شدد خالل اللقاء على ضرورة استمرار الرئاسة نبيل أبو ردينه لوكالة فرانس 

  . الحصار بشكل كامل وشامل عن قطاع غزةإلنهاء والدولية األمريكيةالجهود 
 تحقيق تقدم في المفاوضات إلمكانية تم رفع الحصار فان ذلك سيخلق مناخا مالئما وجديا إذاوأضاف انه 
 ال تنهي الحصار نهائيا عن آلية أيةفلسطينية لن توافق على لكنه أشار إلى أن السلطة ال. غير المباشرة

 على رفع الحصار عن قطاع غزة وطالب بالعمل بشكل إصرارهوأوضح أن الرئيس شدد على  .غزة
  . هذا الوضعإلنهاءمستمر 

وبدوره قال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير خالل مؤتمر صحافي 
ن عباس دعا خالل لقائه ميتشل إلى مجموعة من النقاط األساسية وهي تلبية الحاجات عقب اللقاء أ

 تستخدم هذه المواد كسيوف مسلطة على وأالاألساسية الكاملة ألبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 
 وأضاف إن الرئيس طالب بإيصال بضائع غزة إلى الضفة الغربية وبالعكس، داعيا .رقاب أبناء شعبنا

هذا الحصار بالنسبة : وتابع .اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق ذلك
للرئيس عباس يشكل عقوبات جماعية وال يوجد ما يبرر استمراره، وبالتالي هناك ستة معابر رئيسية بين 

  .قطاع غزة وإسرائيل يجب أن تفتح، وتعمل بالكامل
 دخل قطاع غزة 2007باس قال لميتشل إنه خالل الثالثة شهور األولى من عام وأشار عريقات إلى أن ع

 3600 دخل 2010 ألف شاحنة محملة بالبضائع بينما في الثالث الشهور األولى من العام 36أكثر من 
وأكد عريقات أن المسألة ال تتعلق بالتخفيف من الحصار فهذا ال يكفي والرئيس  .فقط% 10شاحنة، أي 
  .من حاجاته، أي رفع شامل للحصار% 100يد أن يصل قطاع غزة عباس ير

وقال انه تم االتفاق على استمرار الحديث مع اإلدارة األمريكية وهناك حوار مع االتحاد األوروبي، ومع 
  .الجميع حول هذه المسألة

ي على بناء وحول قضية االستيطان، قال عريقات إن عباس أثار مع ميتشل قضية تأكيد الجانب اإلسرائيل
وأوضح أن ميتشل أكد على أن  .شرقي القدس في) راموت شالوم( وحدة استيطانية في مستوطنة 1600

  ." للجانب الفلسطيني بعدم البناء في المستوطنات ما زال قائما ولم يتغيرأعطيااللتزام الذي 
 أنه كان من المقرر ، محمد يونسنقالً عن مراسلها -رام اهللا  من 19/6/2010الحياة، لندن،  وأضافت

 الفلسطينية الخاصة واألسئلة في شأن المطالب إسرائيلية الرئيس عباس ردوداً إلى يحمل ميتشل أمس أن
 لم تكن مشجعة للجانب اإلسرائيلي التي سمعها من الجانب اإلجابات، لكن واألمنبملفي الحدود 

لسطيني، فإن ردود رئيس الوزراء فالمسؤول الوبحسب . بحسب مسؤول فلسطيني رفيع، وذلك الفلسطيني
 كامل إسرائيلي ال تزال بعيدة جداً من الموقف الفلسطيني المطالب بانسحاب نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي

 أن عباس يستبعد أنوأوضح .  وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس1967 المحتلة عام األراضيمن 
 التي حددها الجانبان الفلسطيني األربعة األشهرفي  اإلسرائيلي اتفاق مع الجانب إلىيتوصل ميتشل 

 األميركين الرهان الفلسطيني هو على تقدم الجانب أ إلىوأشار  . للمفاوضات غير المباشرةواألميركي
 الفلسطينية المحتلة األراضي من اإلسرائيليباقتراح للحل قبل نهاية العام الحالي يقوم على االنسحاب 

 األراضي دولة فلسطينية على إقامة قبول حل يقوم على اإلسرائيليانب  بسبب رفض الج1967عام 
  .1967المحتلة عام 

  
  "تجميل حصار غزة"هنية يرفض محاوالت الحكومة اإلسرائيلية  .3

رفـع  "أكد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية أن مطلب الشعب الفلسطيني وأحرار العالم هو               
، رافضاً أي محاولة لتجميل الحصار أو تكريسه بشكل         "على قطاع غزة  وكسر كامل للحصار الصهيوني     

، وأم  18/6/2010وقال هنية في كلمة له أمام المصلين في مسجد غزة عقـب صـالة الجمعـة                 . جديد
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العدو الصهيوني أعلن تخفيف الحصار، وما نريـده        : "المصلين فيها بحضور أعضاء من الوفد البحريني      
  ".إنهاء كامل للحصار

". هذا هو مطلب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية وكذلك أحـرار العـالم            "على أن   هنية  د  وشد
غزة لم تعد لوحدها، وها هو بفعل حركة التضامن الشعبية بات الرأي العام العالمي              "وأشار هنية إلى أن     

ـ ". يناصر وفعل جهود كسر الحصار، حتى بات هذا الحصار يحاصر من حاصروا غـزة              أردوا : "الوق
أن يمنعوا عن القطاع كل شيء ولكننا أمام مرحلة لالنكسار في الموقف الـصهيوني بفعـل                ) الصهاينة(

حاول أن يظهر أن األمـة مـشلولة        "، الفتاً إلى أن اإلعالم اإلسرائيلي       "صمود شعبنا وهذه األمة الخيرة    
ار ثمرة لـصمود الـشعب ثـم        كسر هذا الحص  : "وأضاف". ولكن خالل هذا الحصار تبين أن األمة حية       

بفضل شعوب هذه األمة وأحرار العالم، والحكومات لم تعمل على فك الحصار بل إنهم أرادوا أن يستمر                 
الحصار، والحراك من أجل كسر الحصار اليوم هو بفضل اهللا ومن ثم بفضل صمود شـعبنا، وبفـضل                  

  ".الشعوب التي أرادت أن يكسر
واإلسالمية والدولية مع الشعب الفلـسطيني، معبـراً عـن تقـديره            وشكر هنية حركة التضامن العربية      

تم التواصل  "وأشار إلى أنه    . وترحيبه بأعضاء الوفد البحريني الذين أدوا صالة الجمعة في نفس المسجد          
مع الملك البحريني حمد بن عيسى، من أجل السماح ألطبائنا بالحصول على درجـة البـورد وتطـوير                  

  ".صصات ذات االحتياج في القطاعكفاءاتهم في بعض التخ
  18/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  يزور مخيم عين الحلوةممثل منظمة التحرير في لبنان  .4

حرص السفير عبد اهللا عبد اهللا في أول زيارة له إلى مخيم عين الحلوة بعد تعيينه سفيرا لدولة : صيدا
وأقيم استقبال لعبد اهللا لدى وصوله إلى . ينيفلسطين في لبنان، على لقاء مختلف ألوان الطيف الفلسط

عين الحلوة، في حضور أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية فتحي أبو العردات ومسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان صالح اليوسف وقائد القوات 

لكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عبد الحميد عيسى اللينو العسكرية العميد صبحي أبو عرب وقائد ا
  .ومشرف منطقة صيدا العميد أحمد الصالح ومسؤول فتح في عين الحلوة المقدم ماهر شبايطة

يعيش ظروف أهالي المخيم، ليس فقط الظروف المأسوية، بل "وأكد عبد اهللا بعد جولة في المخيم أنه 
م وتمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم، والتزامهم بالممثل الشرعي والوحيد إبداعاتهم والتزامهم بقضيته

أننا نجلس بجانب بعضنا البعض، واآلراء السياسية "، مؤكدا "لشعبنا الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية
بإذن أو االجتهادات أو االنتماءات الفصائلية لن تعطل مسيرة التحرير لفلسطين، وسنكرسها هذا اليوم 

اإلحباط لن يتسلل إلى نفوسنا ولن يتسلل ألي سبب كان، ألنه ليس هناك اعتراض "وشدد على أن ". اهللا
الجميع يتسابقون ليعلنوا تضامنهم وتفهمهم "، الفتا إلى أن "مبدئياً على إقرار حقوق الفلسطينيين في لبنان
  ".للحقوق اإلنسانية والمدنية للفلسطينيين في لبنان

هذه من الخطوات التي "، مشيرا إلى أن "أهمية وحدة الكلمة الفلسطينية ألن القضية واحدة"هللا وأكد عبد ا
تقوم بها السفارة على صعيد تعزيز أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وحمل قضية الشعب 

الداخلي التوصل إلى الحقوق الفلسطينية يتطلب أعلى درجات الوحدة والتماسك "، معتبرا أن "الفلسطيني
 ".الفلسطيني

 19/6/2010، المستقبل، بيروت  
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  ضوان يؤكد وجود حراك لتحقيق المصالحة مقتصر على بحث بعض األفكار المطروحة رإسماعيل  .5
 إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن هناك حراكاً حول بعض األفكار المطروحة .أكد د: غزة

 . ول نقاط الخالف ومالحظات الحركة على الورقة المصريةلتحقيق المصالحة، من أجل إيجاد مخارج ح
الحراك الحالي ناتج عن " "المركز الفلسطيني لإلعالم" لـ6-18وقال رضوان في تصريحٍ خاصٍ الجمعة 

مجموعة أفكار طرحت خالل اللقاء بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والسيد عمرو موسى األمين العام 
وأوضح أنه يجري ". اإلضافة إلى أفكار طرحت من خالل وسطاء بين الطرفينلجامعة الدول العربية، ب

حالياً تداول هذه األفكار بين األطراف، والحركة من جهتها تدرس أيضاً هذه األفكار، ال سيما أنه يوجد 
وشدد على أن هذه األفكار ال تزال تدرس، ال سيما أنه يوجد أفكار عدة،  .عدة أفكار في هذا الصدد

اً أن يقدم المزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه األفكار وآلياتها ومدى موافقة األطراف المختلفة رافض
  .عليها

  19/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  شترط إدراج ورقة التفاهمات في اتفاق المصالحةحماس ت": الشرق األوسط" .6
 إن موسى نقل إلى "لشرق األوسطا"قال قيادي كبير في حماس في تصريح لـ:  صالح جمعة-ة القاهر

وأضاف أن هذه النقاط تشمل . قادة حماس مجموعة من األفكار بشأن ملف المصالحة تتضمن عدة نقاط
التفاهم حول نقاط الخالف ووضعها في ورقة منفصلة عن الورقة المصرية تؤخذ في الحسبان عند "

، وتشكيل حكومة )الورقة المصرية(تها مصر التوقيع على وثيقة الوفاق والمصالحة التي أعد"، و"التطبيق
  ."تكنوقراط تكون مهمتها اإلشراف على تنفيذ االتفاق وإعادة هيكلة األجهزة األمنية

وأكد المسؤول الحمساوي الذي طلب عدم ذكر اسمه على ضرورة أن تكون ورقة التفاهمات التي سيتم 
ة الفلسطينية، والورقة المصرية، هما أساس التوصل إليها بشأن الخالف في وجهات النظر إزاء المصالح

يجب "وقال . االتفاق على المصالحة، وأن توافق كل التنظيمات والفصائل والراعي المصري على ذلك
أن تكون ورقة التفاهمات جنبا إلى جنب مع الورقة المصرية كتلة واحدة، وتشكال معا المرجعية 

س ملحقا يتم تنفيذه فيما بعد بالتوافق، ألن أي فصيل يمكن واألساس الذي يبنى عليه اتفاق المصالحة، ولي
، مشيرا إلى أن حركة حماس أبلغت األمين العام للجامعة العربية "أن يعطل تنفيذ أي خطوة إذا اعترض

يجب أن تكون ورقة التفاهمات إضافة إلى الورقة المصرية هما أساس "بأن موقفها واضح، وهو أنه 
إن األمين العام "ومضى قائال . "التنظيمات والفصائل والراعي المصري على ذلكاالتفاق، وأن توافق كل 

لجامعة الدول العربية اتصل بالسيد خالد مشعل والسيد إسماعيل هنية، وطمأنهما على أن األمور تسير 
كن األهم على ما يرام، وأن هناك قبوال مبدئيا من قبل السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية لهذه األفكار، ل

  ."هو أن تكون ورقة التفاهمات جزءا ال يتجزأ من االتفاق
  19/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  يجب على حماس توقيع الوثيقة المصرية أوالً: فتح .7

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ترحيب الحركة بأية :  منتصر حمدان–رام اهللا 
 يجري أخذ مالحظات كافة أنس على الوثيقة المصرية أوال على  توقيع حركة حماإلىمواقف تفضي 

 أن "الحياة الجديدة" محيسن في حديث لـوأكد. الفصائل حول هذه الوثيقة بعين االعتبار عند التطبيق
موضوع المالحظات على الوثيقة المصرية ليس محصورا في حركة حماس فقط بل هناك مالحظات من 

 تقدم حركة حماس على توقيع الوثيقة المصرية أوال، ومن ثم يتم األخذ أنم المه"وأضاف  .كافة الفضائل
 إذا"وتابع . "بمالحظات فتح وحماس وبقية الفصائل في عين االعتبار عند تطبيق بنود الوثيقة المصرية
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 نرحب بهذا الموقف ونرحب بالتوقيع وكل فإنناكان موقف حماس داعماً لتوقيع الوثيقة المصرية 
  ."ت يجري دراستها بعد التوقيعالمالحظا

  19/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   غزة لبحث توقيع المصالحة إلى من مركزية فتح اًوفدعباس سيرسل : "قدس برس" .8
وطلبت االحتفاظ باسمها، أن الرئيس " قدس برس"أوضحت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ: غزة

كزية حركة فتح هذه المرة وليس من شخصيات مستقلة إلى محمود عباس سيرسل وفدا قياديا من مر
قطاع غزة للقاء مع قيادة حماس والبحث معهم في القضايا الخالفية وفي مالحظات حماس بشأن الورقة 
المصرية والتوقيع على اتفاق بشأنها بمباركة مصرية وعربية قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على 

لمصدر، أن هذا التحرك يأتي بعد موافقة الرئيسين المصري حسني مبارك وذكر ذات ا .الورقة المصرية
 هنية لألمين العام لجامعة إسماعيلوالفلسطيني محمود عباس على مقترحات تقدم بها رئيس حكومة 

الدول العربية عمرو موسى أثناء زيارته إلى قطاع غزة يوم األحد الماضي، وهي اقتراحات تقوم على 
 فلسطيني أوال بشأن القضايا الخالفية في الورقة المصرية واالتفاق على آليات -ني قيام حوار فلسطي

تنفيذها قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية، التي كانت قد القت استحسانا من األمين 
  . العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبل أن تحظى بقبول الرئيسين مبارك وعباس
  18/6/2010رس، قدس ب

  
  منيب المصري على رأس وفد المصالحة قريباً إلى غزة  .9

 وفد لجنة المصالحة التي يرأسها االقتصادي الفلسطيني منيب المصري، ويضم أن "لقدس العربيا"علمت 
شخصيات من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية وشخصيات من الفصائل ومستقلين سيتوجه قريبا إلى 

  .ابلة قيادات من حركة حماس لبحث ملف المصالحةقطاع غزة لمق
وفي سياق المصالحة ستعقد لجنة المصالحة برئاسة المصري لقاء من الرئيس عباس، إلطالعه بحسب ما 

 على المقترحات التي توصلت إليها عقب ثالثة اجتماعات بحثت سبل التغلب على "القدس العربي"علمت 
 من مصدر مطلع فإن اللجنة وضعت "القدس العربي"التي توفرت لـوبحسب المعلومات  .العقبات الحالية

سبع نقاط تهدف إلى تخفيف االحتقان بين الطرفين، أساسها التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، مع 
  .األخذ بعين االعتبار بمالحظات الفصائل على تطبيق االتفاق

  19/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

   المصالحة كلمة السر في" الوديعة .10
عن كلمة السر " الوطن"كشف عضو في وفد حركة فتح للقاهرة لـ:  عبد الرؤوف أرناؤوط-رام اهللا 

فكرة " الوديعة"ووفقا للعضو ذاته، فإن  ".الوديعة"الخاصة بتعامل الوفد مع ورقة المصالحة المصرية وهي
رقة تتضمن مالحظات  على موافقة الرئيس عباس وحركة حماس على صياغة وجديدة تقوم أساساً

حماس التي ستؤخذ بعين االعتبار عند تطبيق الورقة المصرية، وبحيث تظل أمانة لدى الجامعة العربية 
أو أي جهة أخرى، وال يتضمن هذا المخرج فتح الورقة المصرية وال تعديلها حفاظا على هيبة مصر مع 

المصرية وهي مطمئنة وعند التطبيق وعلى هذا األساس توقع الحركة الورقة  .تقديم تطمينات لحماس
  .ستؤخذ هذه الورقة بالحسبان ويتم االلتزام بها

  19/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
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  سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية جنوب غزة .11
بيان أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في  :)وكاالت (- محمد جمال-غزة
 قذائف هاون باتجاه قوة إسرائيلية خاصة قرب مستوطنة كوسوفيم خمستها عن إطالق  مسؤوليلها

  . بجنوب غزة
  19/6/2010الشرق، الدوحة، 

  
  واألخير يعلن استعداده للمشاركة في أساطيل الحرية.. حماس تكرم الصحفي الزيدي .12

 الذي ي منتظر الزيدياستقبل علي بركة المسؤول السياسي لحماس في لبنان، اإلعالمي العراق: بيروت
ليكون إلى جانب أهل غزة المحاصرين، "أعلن استعداده للذهاب إلى قطاع غزة مع أساطيل الحرية، 

 بركة باإلعالمي وقال. "، كما ورد من أجواء اللقاء"مؤكداً أن معركة تحرير العراق وفلسطين واحدة
م عندما قذف بحذائه المجرم جورج بوش أثلج صدور العرب والمسلمين وأحرار العال"منتظر الزيدي، إنه 

، رئيس أعتى دولة ظالمة في العالم، مؤكداً أن هزيمة أمريكا في العراق هي )الرئيس األمريكي السابق(
 الزيدي، تعبيراً عن لإلعالميوسلّم بركة درعاً تكريمياً  ". هزيمة لالحتالل الصهيوني في فلسطين

  ". والصهيونياألمريكيل الوفاء والشكر على جهوده ضد االحتال"
  19/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   الجاري22حتى " يوتلسات"على " األقصى"تمديد بث قناة  .13

الفضائية، التابعة لحماس، أمس، أن السلطات الفرنسية وافقت على " األقصى"أعلنت قناة : )وكاالت(
وقال . الشهر الجاري، بعد رسالة من القناةتمديد بث القناة على قمر يوتلسات حتى الثاني والعشرين من 

" نورسات"مدير القناة حازم الشعراوي في تصريح له إن إدارة القناة أرسلت ردها إلى إدارة القمر 
التابعة لشركة فرنسية، " يوتلسات"المستضيفة للقناة على المالحظات واالستدراكات التي دفعت إدارة قمر 

  .  ساعة فجر الثالثاء48بقرار وقف بثها في غضون وهي الشركة األم إلبالغ القناة 
  19/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
  القوة"الجيش اإلسرائيلي سيوقف السفن اللبنانية بـ .14

اسرائيل، حذرت لبنان، من    أن   في نيويورك،    هااستنادا الى مراسل   19/6/2010السفير، بيروت،   نشرت  
 من التوجه الى غـزة، زاعمـة ان المنظمـين لهـم             انها ستستخدم كافة الوسائل الضرورية لمنع السفن      

  . »حزب اهللا«ارتباطات بـ
وفي رسالة سلمتها مندوبة اسرائيل لدى األمم المتحدة غابرييال شاليف إلى األمين العام لألمم المتحدة بان                

ـ                ة كي مون، وإلى مندوب المكسيك الذي ترأس بالده مجلس األمن للشهر الحالي، طالبت الحكومة اللبناني
  .»بإظهار المسؤولية ومنع السفن من المغادرة إلى قطاع غزة«
لو كان  «وقالت  . وأشارت المندوبة االسرائيلية الى ان اسرائيل حددت آليات لدخول المساعدات الى غزة            

أولئك المنظمون لهذه األساطيل االستفزازية يهتمون بحق بتوفير المساعدة لقطاع غزة، فإنه كان يجـب               
  . » بذلك عبر تلك اآللياتعليهم القيام

السفن التي ستنطلق من لبنان تبقى بدورها في حالة عداء مع إسرائيل، وإن اسرائيل تحـتفظ                «: أضافت
بحقها وفقا للقانون الدولي استخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هذه السفن من خرق الحـصار البحـري       

  . »القائم والمفروض قطاع غزة
ـ  وقالت اوساط دبلوماسية ف    في نيويورك على الخط البحري،     » اليونيفيل«إن قيادة   » السفير«ي نيويورك ل

لن تتهاون مع أي خـرق      » اليونيفيل«وجهت رسالة تحذير للبنان حذرت فيها من ان القوات البحرية في            
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وتردد أن هذا الموقف استدعى اتصاالت عاجلة بـين الجـانبين اللبنـاني          . ، وستقوم بمنعه  1701للقرار  
  . يوالدول

ـ          » اليونيفيل«ولم تؤكد قيادة     ان » الـسفير «في الناقورة، تلك المعلومات، وقال مصدر مسؤول فيهـا لـ
وأشـار  . لم تتلق أي شكوى من الجانب االسرائيلي، او أي إنذار حول مسألة السفن اللبنانية             » اليونيفيل«

ومة اللبنانية، وبنـاء علـى      المصدر الى ان مهمة الوحدة البحرية الدولية تقتصر فقط على مساعدة الحك           
  . طلبها، في منع أي نقل غير مجاز ألسلحة الى لبنان عن طريق البحر

ذكرت اليوم أن التعليمات التي تلقاها الجـيش        " هآرتس"صحيفة   أن   19/6/2010،  48موقع عرب وذكر  
ـ               ة فـي ظـل    االسرائيلي من القيادة السياسية امس هي وقف السفن اللبنانية المتجهة لغزة، وعنـد الحاج

  .  استخدام القوة
أمس ان الفرضية االكثر منطقية هي ان تنطلق السفن يوم االحد، ولكن            " هآرتس"وقالت مصادر أمنية لـ     

وشددت على أنه اذا ما اصطدم مقاتلو الوحدة البحرية بمقاومة على الـسفن اللبنانيـة،               . االمور قد تتغير  
 31التركيـة فـي     " مرمرة"تي استخدموها على سفينة     فانهم سيستخدمون اساليب متشابهة جدا مع تلك ال       

االن ايضا بعد كل االقوال واالنتقادات، لم تتبلور طريقة بديلة لوقف           "وحسب هذه المصادر، فان     .   ايار
  ".اذا كان لدى احد ما حل آخر، فمن االفضل أن يقوله االن. السفن

  
  »السالم« أشهر لدفع مفاوضات ستةباراك يمهل نتنياهو  .15

، أمس، أن رئيس حزب العمل، وزير الـدفاع، إيهـود بـاراك             »معاريف«ذكرت صحيفة   :  حيدر علي
يتعرض النتقادات شديدة من داخل حزبه على خلفية اتهامه بعدم دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين منذ                

 إذا لـم  وهدد عدد من أعضاء الحزب باراك بالمبادرة إلى االنسحاب من الحكومـة          . دخوله إلى الحكومة  
إلى أن وزير الدفاع فاجأ حتى المتمردين في حزبـه والحكومـة            » معاريف«ولفتت  .يتحقق تقدم سياسي  

أيضاً، حين وجه إنذاراً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن العمل سينسحب من الحكومة خالل سـتة                 
  .أشهر في حال عدم التقدم في المحادثات مع الفلسطينيين

، تسيبي ليفني، ترى أن على نتنياهو، إن كـان معنيـاً            »كديما«سها أن رئيسة حزب     وذكرت الصحيفة نف  
إال . »العمـل «و» كديما«، و »الليكود«بجدية وصدق بدفع العملية السياسية، أن يؤلف حكومة جديدة تضم           

ـ                   د أنهم في محيط باراك يؤكدون أنه ال يمكنه أن يفرض على نتنياهو تجاوز تحالفه مع اليمين، فيما يؤك
  .الحريدي» شاس«مسؤولون في الليكود أنهم لن ينفصلوا عن حزب 

  19/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

 ا وألمانيا يحكومة نتنياهو تواجه أزمات دبلوماسية مع روسيا وترك .16
عشية قدوم سفن جديدة في إطار أسطول الحرية، والتحذير من تفجير أزمة دولية جديدة ضـد                : تل أبيب 

علن في تل أبيب، أمس، عن ثالث أزمات دبلوماسية تواجه حكومـة بنيـامين نتنيـاهو فـي                  إسرائيل، أ 
  .الخارج، مع روسيا وتركيا وألمانيا في وقت واحد

مع شركات  » افتعلت أزمة أمنية  «فقد ذكرت مصادر سياسية في الخارجية اإلسرائيلية، أمس، أن روسيا           
ا لن تسمح لرجال األمن اإلسرائيليين بأن يرافقوا طائرات         الطيران اإلسرائيلية فأبلغتها بشكل مفاجئ بأنه     

  .هذه الشركات ولن تسمح ألي فرد من الطواقم اإلسرائيلية بحمل السالح على أرض روسيا
وأما مع تركيا فجاءت المبادرة هذه المرة لألزمة من إسرائيل، حيث قررت لجنة الخارجية واألمن فـي                 

ـ    الكنيست عقد جلسة خاصة، األسبوع ا      يـذكر أن القيـادة     . »مذبحة األرمن «لمقبل، لمناقشة ما وصفوه ب
التركية حساسة جدا إزاء هذا الموضوع، إذ يتهمها األرمن وكثير من السياسيين والمؤرخين في الغـرب                
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أحداثا « مليون أرمني، بينما تركيا تعتبرها       1.5بارتكاب مذبحة في الحرب العالمية األولى راح ضحيتها         
  .ا سفك دماء بشكل متبادلحربية تم فيه

فقـد هـاجم    . وأما األزمة مع ألمانيا، فتعود إلى حادثة وقعت في برلمان والية سكسونيا، مطلع األسبوع             
. »صناعة المحرقة «النائب عن مدينة دريزدين، هولغر أبيل، السياسة اإلسرائيلية، بشدة، واتهمها بإدارة            

  » دولة إرهاب« ووصف االعتداء على سفينة مرمرة بـ.»دولة المحتالين اليهود«وقال إن إسرائيل هي 
 19/6/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  كالم نتنياهو باإلنجليزية حول الحصار يختلف عنه بالعبرية .17

العبرية أن ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي أصدر بيانين متناقضين         » هآرتس«كشفت صحيفة   : تل أبيب 
  .ول من أمس، بخصوص الحصار على قطاع غزةعن أبحاث المجلس الوزاري المصغر، أ

ففي بيان باللغة اإلنجليزية جاء أن المجلس قرر سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار، ولكن الصيغة العبرية               
للبيان قالت إن المجلس لم يتخذ قرارات قاطعة وملزمة وإنه سيواصل البحث في الموضوع فـي األيـام                  

  .القادمة
 سبب هذا التناقض، إن كان مجرد إهمال في مكتب نتنيـاهو أو محاولـة               وتقول الصحيفة إنها ال تعرف    

ولكنها أكدت أنه لدى طرح سؤال حـول        . لتضليل للعالم بهدف تخفيف الضغوط الخارجية على الحكومة       
  .هذا التناقض أجابوا في مكتب رئيس الوزراء أن الصيغة العبرية هي الملزمة

  19/6/2010، الشرق األوسط، لندن
 

  و يمدد عمل المفاوض في قضية شاليطنتنياه .18
قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد مهمة المفاوض اإلسرائيلي األساسي فـي قـضية               

  .2011) حزيران(جلعاد شاليط، حجاي هداس، لمدة عام كامل أي حتى يونيو 
ضية شاليط، وذلك بعـد أن       ألف شيكل مقابل خدماته في ق      335وسيتقاضى هداس وفقا للعقد الجديد مبلغ       

قرر نتنياهو تنظيم عمل المفاوض هداس من خالل عقد منظم ومرتب خالفا للمفاوض السابق عوفر ديكل               
  .الناطق بالعبرية» هآرتس«الذي عمل متطوعا، وفقا لموقع 

ويأتي قرار تمديد عمل حجاي في وقت يجري فيه الحديث عن عـودة الوسـيط األلمـاني واحتمـاالت                   
المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن صفقة يطلـق بموجبهـا شـاليط               استئناف  

  . سنوات، مقابل مئات األسرى الفلسطينيين4المعتقل منذ 
 19/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  انفجار صراع اليهود األصوليين يؤكد تعمق أزمات المجتمع اإلسرائيلي .19

ان السياسية واإلعالمية في إسرائيل في األيام األخيرة حالة مـن            تعيش الحلبت  :الناصرة-برهوم جرايسي 
، حالة انفجار طائفي، تسجل ذروة جديـدة فـي          "الحريديم"الصخب، فيما يشهد شارع اليهود األصوليين،       

الصراع بين اليهود الغربيين والشرقيين، ولكنها في نفس الوقت مؤشر لألزمـات التـي سـتتأجج فـي                  
  .إسرائيل مستقبال

ى في شوارع القدس المحتلة اجتماع تظاهري قالت التقديرات إن أكثر من مائة ألف شخص شاركوا                وجر
فيه، وحملوا المعتقلين على األكتاف في طريقهم للسجن، والقضية ستستأنف بشكل أشد ابتداء من مـساء                

  .شمس السبتاليوم السبت، بعد انتهاء يوم السبت العبري، الذي يبدأ من مغيب شمس الجمعة إلى مغيب 
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وبطبيعة الحال فإن القضية لم تقتصر على الشارع والمحاكم، بل وصلت إلى سدة الحكم والى الكنيـست،        
وهناك كانت المواجهات ساخنة في ثالثة محاور، بين األشكناز وبين العلمانيين باألساس، ولكن أيضا بين               

  .باالتهامات والتهديداتاألشكناز والسفراديم، وشهدت إحدى جلسات الكنيست صخبا وتراشقا 
وحتى % 28 إلى ما بين     2030وحسب التوقعات، فإن نسبتهم ككل من مجمل السكان ستصل حتى العام            

، وهذه نسب تقلق كثيرا المجتمـع       %40، مما يعني ان نسبتهم بين اليهود في إسرائيل ستصل إلى            30%
  .العلماني اليهودي

هم على القدس، وتشكو سلطات االحتالل من حالة النزوح         وحتى اآلن، فإن االصوليين اليهود فرضوا انفس      
مـن  % 60المستمر لليهود العلمانيين إلى منطقة تل أبيب باألساس في حين أن االصوليين باتوا يشكلون               

  .اليهود في القدس، اضافة إلى انتشارهم في عدد من المستوطنات في محيط المدينة
  19/6/2010، الغد، عّمان

  
  "إسرائيل"السجن لتحديهم أمر المحكمة حول تعليم بناتهم في يهود متشددون في  .20

 أمضى عشرات اإلسرائيليين ليلتهم األولى في السجن غداة تنظيم اليهود المتشددين أكبـر              :القدس المحتلة 
تظاهرة لهم خالل عشر سنوات تأييدا لالهالي الذين تحدوا حكما صادرا عن المحكمة اإلسرائيلية العليـا                

  .ين اليهود الغربيين والشرقيين في المدارسمنع الفصل ب
) االشكيناز( من امهات تالميذ من اليهود الغربيين        22وفي الوقت نفسه، تنظر محكمة الجمعة في مصير         

في المدرسة الدينية لمستوطنة عمانويل في الضفة الغربية مالحقات للسبب نفسه، لكنهن يطالبن باعفائهن              
ود المتشددين عموما تنجب الكثير من االطفال بمعدل يفوق بكثير نـسبة            وعائالت اليه  .من عقوبة السجن  

ـ     .االنجاب لدى العائالت األخرى     انفسهم في مركز للشرطة فـي القـدس      35وقد سلم أرباب العائالت ال
لقضاء عقوبة سجن اسبوعين بتهمة تحدي      ) وسط إسرائيل (المحتلة مساء الخميس ونقلوا إلى سجن الرملة        

  .أمر محكمة
أرغم قرار المحكمة العليا عشرات اليهود المتشددين في مستوطنة عمانوئيل على فتح أبواب مدرسـتهم               و

  .أمام فتيات من السفرديم ما أثار غضب قسم من اليهود المتشددين
ويرفض هؤالء اليهود المتحدرون من روسيا استقبال فتيات يعتبرونهن أقل التزاما منهم بالتعاليم الدينيـة               

  .ن اليهود الشرقيين يتحدرن من شمال افريقيا وآسيا، في مدرستهموجميعهن م
وأمهلت المحكمة األهالي حتى األربعاء إلرسال بناتهم إلى المدرسة واال مواجهة الـسجن بـتهم تحـدي           

   .ورفض اليهود االمتثال لذلك. المحكمة
  19/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  باً للهجماتالجيش اإلسرائيلي ينشر أسلحة وذخيرة تحس .21

أن » جينز ديفـنس ويكلـي    «كشفت مصادر عسكرية بالجيش اإلسرائيلي لمجلة       :  هشام فتحي  -ترجمة  
الجيش بدأ نشر كميات من الذخيرة و العتاد و األسلحة المتقدمة داخل إسرائيل تحسبا ألية حرب منتظرة                 

ي مسعى لتوقي ألي قـصف      وقالت المصادر إن إسرائيل لطالما كانت تدرس هذا الخيار ف         . مع حزب اهللا  
، عنـدما أمطـرت     2006من جانب قوات حزب اهللا، و هو الهاجس الذي ظل يهددها منذ حرب عـام                

وبات التهديد أكثر خطورة هذه األيام في        .قواعدها العسكرية في شمال إسرائيل بوابل من نيران المدفعية        
  . لديهالوقت الذي يواصل حزب اهللا التوسعات في زيادة ترسانة األسلحة 

بموجب الخطة الجديدة لنشر األسلحة والتي وافق عليها قادة الجيش اإلسرائيلي مطلع مـايو الماضـي،                
فسوف يتم توزيع عدد أكبر من المستودعات و الوقود و الذخيرة واألسلحة الخفيفة والدبابات ومركبـات                
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 للمـدنيين فـي حـاالت    كذلك سوف يتم تعيين مخازن دعـم . نقل الجنود في أماكن متفرقة من إسرائيل      
  .الطوارئ، والتي ستعمل في الوقت نفسه كمراكز دعم لوجيستي لوحدات الجيش اإلسرائيلي
  19/6/2010، البيان، دبي

  
  الجيش اإلسرائيلي يمنع جنوده من دخول البلدات العربية .22

ـ : ردينة فارس ـ غزة  در جـيش  شددت السلطات األمنية اإلسرائيلية من إجراءاتها حيال الجنود، إذ أص
بالمواطنين العرب في إسـرائيل فـي       » االحتكاك«أخيرا تعليماته لجنوده بعدم دخول البلدات العربية أو         

  .أعقاب مجزرة أسطول الحرية
وكشفت مصادر إسرائيلية أن ضباطا في الجيش تلقوا أثناء تمـرين يحـاكي حربـا شـاملة تعليمـات                   

ر مساراتهم لتفادي دخول البلدات العربية في الشمال        من قيادة الجبهة الشمالية في الجيش بتغيي      » واضحة«
  .أو الوصول إلى مداخلها، تحسباً ألي احتكاك مع المواطنين العرب، حسب ادعاء الجيش

وقال أحد الضباط لمراسل الصحيفة إن الجيش يسعى لمنع أي توتر أو إخالل بالنظام في أعقاب مجزرة                 
  .ى التدريبات بل على الحياة اليومية للجنودأسطول الحرية، وأن التعليمات ال تقتصر عل

  19/6/2010عكاظ، جدة، 
      

  االحتالل واألمم المتحدة يرسمان الحدود مع لبنان سريا .23
اإلسرائيلية أن قوات جيش االحتالل اإلسـرائيلي  » معاريف«ذكرت صحيفة : عبد القادر فارس ـ غزة 

 الشرقية من الجدار الحـدودي بـين إسـرائيل          واألمم المتحدة بدآ بشكل سري، في تحديد ورسم المنطقة        
  .ولبنان

، براميل كإشارات تشير بوضـوح  »كيبوتس يفتح«ووضعت القوات المشتركة في إطار العمل في منطقة  
  .إلى الخط األزرق الحساس، الذي يشكل توترات أمنية وخالفات بين إسرائيل ولبنان في أوقات كثيرة

  19/6/2010عكاظ، جدة، 
  

   في القدس مهددة بالهدم"حي البستان"زل في عشرات المنا .24
 اإلسرائيلية أمس أن رئيس البلدية اإلسرائيلية للقدس "هآرتس" أفادت صحيفة : أسعد تلحمي–الناصرة 

حي "يعتزم االثنين المقبل طرح مخططه لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في ) ليكود(المحتلة نير بركات 
 اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة للبلدية بهدف إقرارها، وهو  في القدس المحتلة على"البستان

 نتنياهوالمخطط ذاته الذي أرجئ قبل ثالثة أشهر إقراره في أعقاب طلب من رئيس الحكومة بنيامين 
 منزالً في الحي من 88وتدعي البلدية اإلسرائيلية أن الفلسطينيين أقاموا  .تحسباً لرد فعل دولي غاضب

ووضعت خطة لتهويد بلدة سلوان في محيط . "ما يستوجب هدمها"حصول على تراخيص بناء، دون ال
متنزه " للمنطقة وإقامة "تطوير البنى التحتية"البلدة القديمة القريبة من أسوار المسجد األقصى تحت مسمى 

المنازل الـ  منزالً من 22وتقضي الخطة بهدم  ."حديقة الملك سليمان" سياحي يحمل اسم - أثري "قومي
 وترحيل سكانها إلى موقع آخر شرق حي البستان، في مقابل إضفاء الشرعية على المنازل األخرى، 88

 22إال أن البلدية تصر على تنفيذ مشروعها وإرغام أصحاب المنازل الـ . وهو ما رفضه سكان الحي
 تاريخي قديم لليهود أقام  إن المكان المذكور هو موقع أثريبركاتويقول . بهدمها على حسابهم الخاص

 عن رئيس البلدية أن الخيار اآلخر أمام الفلسطينيين هو هدم "هآرتس"ونقلت صحيفة  ."الملك سليمان"فيه 
  . كما أمرت المحكمة88جميع المنازل الـ 
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الذي سيعيدنا " اليساري يوسي االلو من تنفيذ المخطط "ميرتس "وحذر نائب رئيس البلدية من حزب
، وقال إن "ة إلى الوراء، فضالً عن أننا سندفع ثمناً باهظاً في عالقاتنا مع الفلسطينيينسنوات كثير

  .الفلسطينيين يرفضون أي خطة تشمل هدم بيوت
اليسارية اورلي نوي من ) مدينة الشعوب ("عير عميم"وحذرت مديرة النشاط الجماهيري في جمعية 

لفلسطينيين في المدينة، ودعته إلى الحوار معهم عواقب قيام رئيس البلدية بخطوات تتعارض ورغبة ا
 يشكل "حديقة وطنية"وكررت تحذيرها من أن مخطط إقامة . بدل القيام بفرض خطوات أحادية الجانب

 اإلسرائيلي -أحد أكثر المواقع القابلة لالشتعال في النزاع الفلسطيني "خطوة خطيرة من شأنها أن تشعل 
  . "بلها السياسيوالمس باستقرار المدينة ومستق

  19/6/2010الحياة، لندن، 
  

  حظر البناء في الضفة غير فاعل: "السالم اآلن" .25
 المناهضة لالستيطان في تقرير اإلسرائيلية "السالم اآلن"علنت حركة أ:  والوكاالتإبراهيم ماهر -غزة 
بية لن يكون فعاالً،  بالضفة الغراإلسرائيلية الحظر الجزئي المفروض على البناء في المستوطنات أنلها 

 أيعلى الرغم من عدم منح " الحركة انه  وأوضحت.سبتمبر/  ما بعد أيلولإلىما لم تمدد مهلته 
 في مشاريع انطلقت قبل أوترخيص رسمي جديد فإن البناء ما زال سارياً، سواء من دون ترخيص 

البناء في المستوطنات لما بعد في حال لم يتم تمديد تجميد "، محذرة من انه " التجميد في نوفمبرإقرار
 عشرات أحصتالسالم اآلن " حركة أنوتابع التقرير . "األرضسبتمبر، فسيكون غير فعال على / أيلول

 الرسمية اإلحصاءات أن الحركة  وأضافت." عن قرار التجميداإلعالنالبنى الجديدة التي بدأ بناؤها بعد 
 مقارنة 2009ستوطنات في الفصل الرابع من العام في عدد الورش في الم% 33تظهر ارتفاعاً بنسبة 
هذه البيانات تثبت الظاهرة التي توقعناها " أن الحركة وأضافت). 593 إلى 447من (بالفصل الثالث منه 

  ." اكبر قدر يستطيعونه من مشاريع البناء قبل التجميدإطالقحول تهافت المستوطنين على 
  19/6/2010، البيان، دبي

  
  آالف الفلسطينيين من أداء صالة الجمعة في المسجد األقصىع يمناالحتالل  .26

شددت قوات االحتالل، من إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين الراغبين في :  منتصر حمدان-رام اهللا 
الدخول إلى القدس المحتلة ألداء الصالة في المسجد األقصى، حيث عمدت تلك القوات إلى نشر جنودها 

 والطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة المقدسة، وكثفت من إجراءات التفتيش ومنعت على جميع المحاور
المواطنين من حملة هوية الضفة الغربية من الدخول عبر الحواجز العسكرية المقامة على مداخل 

ة كما نشرت قوات االحتالل المزيد من الجنود في داخل المدينة المقدسة، بمساندة أفراد الشرط. المدينة
والوحدات الخاصة الذين يرتدون الزي المدني في إطار مالحقة المواطنين وتفتيشهم وعرقلة وصولهم 

  .للمسجد األقصى، األمر الذي أعاق أداء آالف المصلين من أداء صالة  الجمعة في الحرم القدسي
  19/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
  عشائر القدس تعلن عن وثيقة الرباط المقدسي .27

 ناجح .كشف رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك د: قنا - الشرق، حتلةالقدس الم
 أمس في المسجد العمري ببلدة صور عن والدة وثيقة الرباط المقدسي، والتي أعلن عنها رسمياً بكيرات،

لس وأكد الشيخ ناجح بكيرات أن سبب إصدار هذه الوثيقة هو قرار االحتالل بإبعاد أعضاء المج. باهر
وعن أهداف الميثاق قال بكيرات . التشريعي عن مدينتهم المقدسة، والذي يعد إجراء غير قانوني وباطالً

في الوقت الذي تنتشر فيه مواثيق ألهل الباطل لطردنا من بالدنا قمنا بعملية نهضة من خالل وثيقة "إنه 
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ه، ألن هذا العام هو عام الصمود الرباط المقدسي للحفاظ على مجتمعنا المقدسي، ولنشد من أزره وصمود
وأوضح بكيرات أن جميع عشائر القدس وافقت على هذه الوثيقة وسيتم ". والتحدي بالنسبة للمقدسيين

  .تعميمها على أهل القدس وفلسطين
  19/6/2010الشرق، الدوحة، 

  
  48المطران عطا اهللا يؤكد تضامنه الكامل مع المعتقلين السياسيين من الـ  .28

 عبر المطران عطااهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس عن تضامنه الكامل :تلةالقدس المح
 جانب المعتقلين السياسيين أمير مخول وعمر سعيد وغيرهما من الشخصيات والرموز إلىووقوفه 

 أمر 48ـ وقال ان أستهداف الشخصيات الوطنية في مناطق ال .48ـ الوطنية المستهدفة في مناطق ال
  . مقبول ونستنكره ونشجبه بأشد عبارات االستنكار والشجبغير
 فإذا. وانتماؤنا عطا اهللا بأن انتماءنا هو انتماء عربي والعروبة في عروقنا وهي ثقافتنا وحضارتنا وأكد

 والمسيحية في هذا الشرق هما جناحا العروبة وال توجد هنالك قوة اإلسالمما كنا مسيحيين ومسلمين فأن 
وعالقتنا بهذا العالم العربي هي . اقتالعنا من جذورنا القومية العربية من هذا المشرق العربيقادرة على 

 وقومية وتاريخية وحضارية وتواصلنا مع هذا المحيط العربي هو أمر طبيعي وإنسانيةعالقة روحية 
وقف عند  التصدي لهذه السياسة العنصرية التي لن تتإلىودعا  .وليست جريمة يجب أن نحاكم عليها

 يريدوننا أن نكون متفرجين صامتين مكتوفي األيدي أمام أنهم إذ "الحبل على الجرار" وإنماأمير وعمر 
، مؤكدا أن الدفاع عن فلسطين وشعب اإلنسانما يحدث بحق شعبنا من جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق 

  .يونفلسطين هو واجب على كل عربي وليس تحريضا كما يدعي المتصهينون العنصر
  19/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تؤكد أهمية منح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعية" ثابت" .29

الفلسطينية غير الحكومية، المدافعة عن حق العودة الفلسطيني، عدم موافقة " ثابت" انتقدت منظمة :بيروت
  . واالجتماعية لالجئين الفلسطينيينالمجلس النيابي اللبناني على إقرار الحقوق المدنية

، ومقرها بيروت، مطالباتها المتعلقة بهذا الملف في خمس نقاط أساسية، وذلك "ثابت"وأوردت منظمة 
على خلفية االنقسام الذي شهدته جلسة المجلس التشريعي التي عقدها المجلس النيابي اللبناني يوم الثالثاء 

النائب وليد جنبالط " اللقاء الديموقراطي"اقتراحات قدمها رئيس ، والتي ناقشت مجموعة 15/6الماضي 
 واالجتماعية اإلنسانيةتتعلق بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان لمعالجة بعض النواحي 

وقد شهدت الجلسة البرلمانية تطوراً حاداً من االنقسام . للفلسطينيين ومنحهم الحق بتملك شقق سكنية
 الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين إقرارلمذهبي الداخلي، لجهة عدم الموافقة على الطائفي وا

 إلى في المجلس النيابي للتدارس والعودة واإلدارة لجنة العدل إلىالفلسطينيين، وتم تحويل الموضوع 
  .طرح الموضوع بعد شهر من التداول

الحقوق المدنية "مطالباتها بتوفير " ثابت "؛ أوضحت منظمة"قدس برس"وفي بيان صادر عنها وأرسل إلى 
واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وإعادة النازحين إليه، 
ودعم استئناف الحوار اللبناني الفلسطيني لما له من تأثير إيجابي على العالقات المشتركة، وذلك على 

طينية، اإلنسانية منها والقانونية والسياسية واألمنية كحزمة واحدة بعيداً عن قاعدة حل القضايا الفلس
حّل مشكلة فاقدي األوراق الثبوتية من "كما تشمل تلك المطالبات ". النظرة المقتصرة على الجانب األمني

فاء الفلسطينيين، الذين ال يملكون أي وثيقة تعترف بوجودهم، فيواجهون صعوبة في التعليم واالستش
 إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب اللبناني والتي بإعادةالسماح "والعمل وحتى الزواج، عالوة على 

  ". حتى اليوم1/1/1997ما زالت مستمرة منذ 
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 مجلس أعضاءقد بحثت هذه النقاط مع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، خالل زيارة " ثابت"وكانت 
وقد وعد سليمان في حينه بالنظر في النقاط المطروحة، مؤكداً ما ورد . 25/6/2008إدارتها له بتاريخ 

  . في مقدمة الدستور اللبناني من رفض لتوطين الالجئين الفلسطينيين والسعي اللبناني لتطبيق حق العودة
امة إذ تعيد تأكيد تحريك الملف الفلسطيني في لبنان من خالل نقاط البحث مع فخ"أنها " ثابت"وأضافت 
 تهيب بجميع النواب اللبنانيين الذين صوتوا لصالح إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية، فإنهاالرئيس، 

وتدعو بقية النواب الذين تمنعوا عن التصويت، إلى التنبه إلى أن في توفير الحقوق المدنية واالجتماعية 
  ".  للفلسطيني واللبناني معاًوإنماي لالجئين الفلسطينيين في لبنان ضمانة وحماية ليس فقط للفلسطين

 25.5، واألمية إلى %60المخيم الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى حوالي "وأكدت المنظمة أن% ،
 في 18، وإلى نسبة تسرب مدرسي وصلت إلى %12ونسبة الفقر إلى دون الحد المتعارف عليه عالمياً 
 في مساحات محدودة متعارف عليها من %314 من المائة، وإلى نسبة ازدحام سكاني وصلت الى أكثر

في بيانها على أن " ثابت"وشددت  ".قبل الدولة اللبنانية واألونروا؛ حتما سيولد مشكالت اجتماعية وأمنية
الالجئين الفلسطينيين يطالبون بتوفير الحقوق المدنية واالجتماعية لتمكينهم من حق العودة وليس بهدف "

، ولن يكون معيار تحسين الظروف اإلنسانية لالجئين في لبنان أو في دول اللجوء التوطين أو التجنيس
بنتائج " ثابت"واستشهدت ". األخرى وفي الشتات مقدمة للتوطين ونسيان حق العودة؛ ال بل بالعكس تماماً

ن،  واستهدف شريحة من الالجئين الفلسطينيين في لبنا2009 إبريل /االستطالع الذي أجرته في نيسان
توفير الحقوق المدنية واالجتماعية " من المستطلعة آراؤهم معادلة %89والذي أشار بوضوح إلى رفض 

  ".لالجئين في لبنان يساهم في فرض التوطين ونسيان حق العودة
  18/6/2010قدس برس، 

  
  المحددالبارد للتسليم في الموعد مخيم نهر تسريع البناء في الرزمة األولى من : لبنان .30

تقرر مطلع الشهر المقبل أن تبدأ األعمال في الرزمة : إبراهيم عمر - شمال لبنان/ الباردنهر مخيم 
بعدما تم االنتهاء من إزالة األلغام وطمر اآلثار ورص التربة، في حين  من بناء مخيم نهر البادر الثانية 

 القديم وكان الدخول إليها  للسكان وهي منطقة محاذية للمخيمEوافق الجيش اللبناني على تسليم البرايم 
  . محظوراً

ومع تسليم هذا البرايم يوم األربعاء المقبل، يكون ملف المناطق في المخيم الجديد على وشك أن يقفل 
على أن تسليم هذه المناطق ال يعني .  الذي ما يزال بعهدة الجيش اللبنانيAبانتظار تسليم البرايم 

 الستحالة اإلقامة فيها في الوقت الراهن بسبب حجم الدمار بالضرورة معالجة أزمة النازحين نظراً
والخراب الالحق بالمباني والبنى التحتية، والتي تحتاج إلى ورش إعمار بتكاليف مالية مضاعفة عن تلك 
التي سيتم صرفها كتعويض لألهالي إلنجاز أعمال الترميم، بحسب ما أوضحت المصادر، والتي لفتت 

مل في حال لم يصر إلى تأمين األموال الالزمة للسكان، وتحسين وضع البنى إلى أن العودة لن تكت
  . التحتية وتأمين الكهرباء والماء

 في لبنان سلفاتوري لومباردو، اجتماعاً مع الفصائل الفلسطينية "األونروا"عقد المدير العام لـالى ذلك 
نهر البارد، وتم خالله االطالع على واللجنة الشعبية، خصص للبحث في كافة القضايا المتعلقة بمخيم 

مع التأخير، ومساعيها لفتح بقية مناطق البرايمات، كما » األونروا«مراحل عملية االعمار وكيفية تعامل 
تمت مناقشة القرار الذي اتخذ مؤخراً في مجلس النواب اللبناني فيما يتعلق بالحقوق المدنية لالجئين 

  . الفلسطينيين
 والمتعهد للبحث في سبل تسريع األعمال، وأوضح بيان "األونروا"جتماع بين ولهذه الغاية عقد ا

إلى المديرية العامة للتنظيم . A انه تم تسليم التصاميم التفصيلية للجزء األول من منطقة "األونروا"
المدني، في حين سلمت المخططات النهائية لمباني الرزمة الثالثة لالستشاري إلنهائها، ووصلت مرحلة 
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إزالة األلغام ورفع األنقاض في عملية إعادة اإلعمار إلى نهايتها في التاسع من حزيران وذلك عندما 
  . " تصريحاً رسمياً من المركز الوطني لنزع األلغام بخلو كل المخيم من األلغام"األونروا"تلقت 

  19/6/2010، بيروت، السفير
  

     يشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزةالملك عبد اهللا:  األردنيالديوان الملكي .31
 للسالم األميركي مبعوث الرئيس أمس التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي : بترا-عمان 

 جورج ميتشل في اجتماع بحث في نتائج المحادثات التقريبية التي يجريها ميتشل بين األوسطفي الشرق 
اهللا الثاني بضرورة إحراز تقدم  ي خالل اللقاء موقف الملك عبدوأكد اللوز. واإلسرائيليينالفلسطينيين 

كما شدد .  على أساس حل الدولتيناإلسرائيليملموس في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني 
 "إسرائيل"اللوزي على موقف الملك بأهمية اتخاذ خطوات سريعة وفاعلة لرفع الحصار الذي تفرضه 

    .  يسببه من معاناة للشعب الفلسطيني هناكعلى قطاع غزة وإنهاء ما 
  19/6/2010الدستور، عمان، 

  
    "شريان الحياة"اإلخوان المسلمين تبدأ تسجيل الراغبين بالمشاركة في : األردن .32

أصدرت جماعة اإلخوان المسلمين استبيانا وزعته على فروعها في مختلف محافظات المملكة : مانع
قوافل شريان الحياة األردنية التي ستنطلق تباعا إلى قطاع غزة بهدف لتسجيل الراغبين في المشاركة ب

   .اإلسرائيليكسر الحصار 
  19/6/2010الدستور، عمان، 

 
   لبنانفيعلى موضوع منح الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين تواصل ردود الفعل  .33

قـوق المدنيـة لالجئـين      فيما تواصلت ردود الفعل لبنانياً وفلسطينياً على موضـوع مـنح الح           : بيروت
ينبغـي علـى    " على الخط وقالت أمس إنـه        "هيومن رايتس ووتش  "الفلسطينيين في لبنان، دخلت منظمة      

، داعية لبنان   "أعضاء البرلمان التصويت إلنهاء القيود المفروضة على حقوق الالجئين في التملك والعمل           
  ."اغتنام الفرصة إلنهاء التمييز ضدهم"الى 

 المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن في خطبة الجمعة، أن وضع              وأكد نائب رئيس  
علينا إن نقدم إليهم العيش الكريم واالستقرار والهدوء ونتعاون         "الفلسطينيين في لبنان ال يحسدون عليه، و      

  ."معهم
ين غير المقبول فـي     واقع الفلسطيني " برئاسة النائب دوري شمعون ان       "حزب الوطنيين األحرار  "واعتبر  

إدخال الموضوع بازار السجاالت والتجاذبات وتركـه فـي         "ورفض  . "المخيمات، يقتضي التعاطي الجاد   
  ."عهدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، بالتعاون والتنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية

  19/6/2010، الحياة، لندن
  

  ساسيةاأل إلنسانية الحقوقا  يؤّيد إعطاء الفلسطينيينميقاتينجيب  .34
 اإلنـسانية الحقـوق   "نجيب ميقاتي إعطـاء الفلـسطينيين       الوزراء اللبناني األسبق    د رئيس   أي :طرابلس

 اإلخـوة األساسية، مع وضع الضوابط القانونية والسياسية التي تتوافق مع الواجبات المفروضـة علـى               
  ".تمسك بحق الالجئين في العودةالفلسطينيين ومقتضيات الدستور اللبناني، لجهة رفض التوطين وال

 واالجتماعيـة لالجئـين،     اإلنسانية من الحقوق    األدنىمن غير المقبول استمرار تجاهل الحد        "أنورأى  
وترك المخيمات الفلسطينية ساحة خصبة لمحاوالت البعض استغالل الخلل االجتماعي الموجود لزعزعة            

 التزام تنفيذ هذه القرارات، من شـأنه تخفيـف          أن"عتبر  وا ". واالستقرار داخلها وبالتالي في لبنان     األمن
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الهواجس المشروعة لدى بعض الفئات اللبنانية، ووضع الملف الفلسطيني في لبنان حضوراً وحقوقاً على              
، وفي الوقت نفسه استمرار لبنـان       أرضهاخط المعالجة الصحيحة، بما يضمن سيادة الدولة اللبنانية على          

وفي موازاة ذلك ال بد من التـشديد مجـدداً          . ة لكل العرب وهي قضية فلسطين     في دعم القضية المركزي   
 إسـرائيل  ما يخـدم     إلى واألمنيةعلى ضرورة عدم جنوح المنظمات الفلسطينية في ممارساتها السياسية          

  "... من عدم االستقرار في لبنانأجواء إشاعة، في أهدافهاويحقق 
  19/6/2010، النهار، بيروت

  
   دمج الفلسطينيين مطلب إسرائيلي :سامي الجميل .35

 الخاصـة   األربعـة  اقتراحـات القـوانين      أنسامي الجميل   في اللبناني عن حزب الكتائب      اعتبر النائب   
تشكل نوعاً  "نما  إ األخيرةبالالجئين الفلسطينيين والتي كانت موضوع سجال بين النواب في الجلسة العامة            

ولم يبـق مـن هـذا       . إسرائيلي ما يطرح هو مطلب      أن"حظ  وال".  التوطين إلىمن االندماج الذي يؤدي     
: وأضـاف ".  الفلسطينيين الجنسية والحق السياسي في التصويت والترشح       إعطاء أالاالندماج الذي يطرح    

ممثلـة فـي    " التيار الوطني الحر  "و" القوات اللبنانية " الكتائب و  أحزاب الماضية، لم تكن     15 األعوامفي  "
 الذين اعترضـوا علـى      األطرافم تطرح هذه المشاريع في تلك الفترة في غياب          مجلس النواب، فلماذا ل   

كنا نفـضل   : "، قائال األخيرةوأوضح الجميل مالبسات ما جرى في الجلسة التشريعية          ".هذه االقتراحات؟ 
مبدياً الحرص على وضـع الالجئـين       . " يكون موضوع الالجئين الفلسطينيين في لبنان مدار مزايدات        أال

وذكـر بـأن    .  غير المقبولة التي يعيشونها    اإلنسانية الظروف   إلى ، الفتاً " في لبنان  اإلنسانيينيين  الفلسط
كرر هذا المطلب مراراً، لكن االعتراض في مجلس النواب لم يكن على تحسين الوضـع               "حزب الكتائب   

  . أخرىأمور على وإنما للفلسطينيين اإلنساني
  19/6/2010، النهار، بيروت

  
  الحقوق المدنية للفلسطينيين الحريري تابعت وممثّلين للفصائلة النائب بهي .36

عقدت النائب بهية الحريري اجتماعاً في مجدليون مع لجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية الوطنيـة               
 مداوالت مجلس النواب حول موضوع      إليه في مخيم عين الحلوة، خصص للبحث في ما آلت           واإلسالمية

  . واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان ومواقف مختلف األفرقاء منهاالحقوق المدنية
ورشة مدنية لمواكبة ورشة مجلس النواب لتساعد على        "  إلى أن لجنة المتابعة ستطلق      الحريري أشارتو

رأي عام مشترك بين اللبنانيين والفلسطينيين عنوانه األساسي الثوابت والمرتكزات، التـي تبـدأ بالـسلم              
ناني وبالثوابت في حق الفلسطينيين في دولتهم وعاصمتها القدس، وحق فلسطينيي الشتات فـي      األهلي اللب 

 حتى العودة ورفض التوطين من اللبنانيين والفلسطينيين حتى حل          اإلنسانيةلبنان بالعيش الكريم وحقوقهم     
 اللبنانيين، واألهم هو    هذه ثوابتنا المشتركة بيننا وبين الفلسطينيين، وأعتقد بين جميع        : "وأضافت ".القضية

ستواكب ورشة مجلس النواب بحكمة وبرفعة وبورشة عمل على كـل           . العيش الكريم لألخوة الفلسطينيين   
 كل لبنان، السلم األهلي خط أحمر عند الجميع، ونحن وشركاؤنا في            إلىالمستويات، وستنطلق من صيدا     

ين والفلسطينيين الى رفض التوطين وبحـق       الوطن حرصاء على هذا السلم األهلي وعلى اطمئنان اللبناني        
  ".العودة

  19/6/2010، النهار، بيروت
  

  إلعطاء الالجئين حقوقهم المدنية القومي أعد اقتراح قانون .37
الحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين في     "أعد الحزب السوري القومي االجتماعي مشروع قانون عن         

مس معتمد فلسطين في الحزب هملقارت عطايـا فـي نقابـة            جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أ       ".لبنان
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 تـسن القـوانين     أنكان مـن المفتـرض      " نقيب الصحافة محمد البعلبكي كلمة أكد فيها          وألقى .الصحافة
 أيـضا علـى الفلـسطينيين   " أن إلىالفتا ". 1948 الفلسطينيين منذ عام اإلخوةالضرورية لضمان حقوق    

  ".لى رفض التوطين في لبنانحقوقا، أولها التوكيد المتواصل ع
  19/6/2010، النهار، بيروت

  
  نريد أن يحصل كل إنسان على ما له من حقوق: هم إعطاء الفلسطينيين حقوق معلقاً علىصفير .38

إن  "، البطريرك الماروني الكاردينال نصراهللا بطرس صفير حول إعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية           قال
 يحصل كل إنسان على ما له مـن حقـوق           أناؤهم طبعاً، ولكن نحن نريد      الذين تولوا هذا الحوار لهم آر     

وعما إذا كان متخوفاً مـن أن يـؤدي هـذا            ".وهذا يشمل كل الناس وهذا أمر ال يمكن ألحد أن يحتكره          
 ". يتحمل المزيد مـن الـسكان      أنال ادري، فلبنان بلد صغير، وال يمكنه        : "الموضوع إلى التوطين، قال   

، فهي عنـدما تريـد      إسرائيلال يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به         "،  "إذاعة الشرق "لى  وأشار في حديث إ   
هاجمت من قبل ولم تنجح وهذا ما سيجعلها تفكر جيداً قبل شن            "، موضحاً أنها    "الهجوم على لبنان ستهاجم   

  ".حرب على لبنان
  19/6/2010، المستقبل، بيروت

  
  "األقصى"لقاء تضامني مع فضائية تنظّم فلسطينية  ال- اللبنانية اإلعالميةهيئة المتابعة  .39

في نقابة الـصحافة    " األقصى" مع قناة    لقاء تضامنياً "  الفلسطينية – اللبنانية   اإلعالميةهيئة المتابعة   "نظمت  
 المرئـي والمـسموع     لإلعالم األعلىصدره المجلس   أ الذي   األوروبي الروشة أمس، استنكاراً للقرار      –

  ".نورسات"ناة على القمر االصطناعي الفرنسي بوقف بث الق
 عبد الهادي محفوظ، فؤاد الحركة ممثالً نقيـب الـصحافة،           لإلعالموشارك فيه رئيس المجلس الوطني      

وائـل نجـم، منـسق      " الفجر "إذاعةعبد اهللا قصير، مدير البرامج السياسية في        " المنار"المدير العام لقناة    
 مـرة،   تفأور، المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت ر       معن بش " تجمع اللجان والروابط الشعبية   "

  .لحق العودة علي هويدي، وشخصيات حزبية واجتماعية" ثابت"مدير منظمة 
  19/6/2010، النهار، بيروت

  
  حزب اهللا ينفي عالقته بالسفن المتجهة إلى غزة .40

 نئ اللبنانيـة، متهمـاً     أي عالقة له بالسفن المغادرة مـن المـوا         ، أمس ،نفى حزب اهللا اللبناني   : بيروت
ـ "إسرائيل" إننا في حزب اهللا إذ نشيد      "وقال الحزب في بيان أصدره أمس       . "التهويل واالتهامات المسبقة  " ب

بكل الخطوات اإلنسانية الهادفة إلى كسر الحصار عن أهلنا الشرفاء في قطاع غزة ومنها حركة الـسفن                 
القائمين بها والمشاركين فيها، نؤكـد أن حـزب اهللا          وإذ نشيد أيضا بشجاعة وشهامة      .. السابقة والالحقة 

وإيمانا منه بأن نجاح التحرك وسالمته مرهون بأن يكون تحركا مدنيا وشعبيا، لذلك قرر منذ البدايـة أن                  
يبقى بعيدا عن هذا التحرك اإلنساني سواء على مستوى التنسيق أو الـدعم اللوجيـستي أو المـشاركة                  

ا وتفويتا على العدو فرصة اتخاذ أي ذريعة لالعتداء على المشاركين بهذا            البشرية ليس بخال وإنما حرص    
  ."التحرك

 19/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  على وضع يدها على السواحل اللبنانية" إسرائيل"الحص يحذّر من إقدام  .41
جه لبنان تحديا    يوا أنمن المتوقع   : "بالتصريح اآلتي " منبر الوحدة الوطنية  "أدلى الرئيس سليم الحص باسم      

 اللبنانيـة   اإلقليميـة  التوسع في التنقيب عن النفط واقتحم المياه         إلى اإلسرائيلي ما عمد العدو     إذاخطيرا  
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 خزان النفط والغاز بحسب التقديرات يمتد على طول الساحل الفلسطيني واللبناني فقد يحول              أنوباعتبار  
 نطاق التنقيب الذي يقـوم      إلىة بضم الساحل اللبناني      بين لبنان واستغالل ثروته النفطي     اإلسرائيليالعدو  

 ضرورة التحسب لهذا الخطر بتحديد الخطوات التي يمكـن لبنـان            إلى نلفت المسؤولين اللبنانيين      إننا .به
 يقوم لبنان منذ اليوم بالتنقيب      أن يدها على الساحل اللبناني وقد يتطلب ذلك         إسرائيلاتخاذها لتدارك وضع    

 إلىز على ساحله ويؤكد حقه في هذا النطاق لدى المنظمات الدولية ويلفت الدول الكبرى               عن النفط والغا  
 من  أيضا، وال بد    اإلقليميةحقوقه سلفا وقد يقتضي ذلك منذ اليوم ترسيم حدوده النهائية على امتداد مياهه              

ـ           بإجراءتدارك األسوأ     يبـادر   أنك   اتصاالت وتعبئة الموقف العربي من هذا الموضوع، وقد يتطلب ذل
  ".  تكليف أحد وزراء الدولة االهتمام بهذا الموضوع من كل جوانبهإلىمجلس الوزراء منطلقا 

  19/6/2010، النهار، بيروت
  

   وليست ترفيهية إنسانية "مريم"رحلة  .42
 قطـاع غـزة لكـسر الحـصار         إلـى  "سفينة مريم "أكدت الناطقة باسم الرحلة التي ستقوم بها        : بيروت

فكرة السفينة أطلقتها مجموعة سيدات من طوائف عدة        "فروض على القطاع ريما فرح أن        الم اإلسرائيلي
الرحلة إنسانية وليست ترفيهية وسنكون علـى مـتن         " أنوشددت على    ."تجمعهن روابط معرفة وصداقة   

سفينة شحن ال سياحية ترفع صورة عمالقة للسيدة مريم العذراء تنقل أدوية لمرض سـرطان األطفـال                 
 غـزة، وسـتردد     أهـالي  جرة تحوي زيتاً مقدساً لمباركة       إلى، إضافة   لألطفالوالرحم وحاجيات   والثدي  

  ."ترانيم دينية، وال يدعمها حزب اهللا
 إلـى  واألردن من سورية ومصر     20 منهن من لبنان و    30 سيدة،   50ويبلغ عدد المشاركات في الرحلة      

  .كياتيمرأ راهبات 4جانب 
  19/6/2010، الحياة، لندن

  
   "أسطول الحرية"ر لبنان في األمم المتحدة يدعو مون إلجراء تحقيق محايد في االعتداء على سفي .43

ثر لقاء المجموعة العربية مـع      إ نواف سالم،    األمن المتحدة ومجلس    األممأكد سفير لبنان في     : نيويورك
 علـى   سـرائيلي اإل المتحدة بان كي مون، التمسك بتحقيق دولي محايد في االعتـداء             لألمم العام   األمين
 المتحـدة   لألمـم  على ضرورة قيام األمين العام       أكدتلقد  : وقال في تصريح بعد اللقاء    .  الحرية أسطول

أما محاولـة   : وأضاف. "المعايير الدولية "بتحقيق عاجل يتسم بالحياد والمصداقية والشفافية ويتماشى مع         
اده وبتمتعه بصفة دوليـة عبـر إضـافة          تحقيق خاص بها توهم الرأي العام الدولي بحي        إجراء "إسرائيل"

  . فهو أمر غير مقبول كلياًإليهمراقبين أجانب 
  19/6/2010، السفير، بيروت

  
  لن نسكت عن الظلم والقرصنة اإلسرائيلية: أردوغان .44

نقلت وكالة أنباء األناضول عن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أمـس،             :  وكاالت - أنقرة
الحاكم، إن بالده ستواصل مالحقة مسألة الهجوم اإلسـرائيلي         " العدالة والتنمية "لحزب  قوله خالل اجتماع    

، الفتاً إلى أنه رغم توقع البعض بأن تصمت تركيا على القرصنة اإلسرائيلية فـي               "أسطول الحرية "على  
ظلم، ولـن   لم نلزم الصمت حيال القرصنة وال     "وقال  . فإنها لم تفعل ذلك   " وإرهاب الدولة "البحر المتوسط   

  ".نفعل ذلك، وسنسعى لحلول ضمن إطار القانون الدولي
 أن حركة   ، نشر أمس  ،"مللييت"واعتبر نائب رئيس الحكومة التركية حسين تشيليك في حوار مع صحيفة            

لقد ": ، مشدداً على أن تركيا ال تحمي حماس، ولكنها تقول لإلسرائيليين          "إسرائيل"حماس أطلقتها أمريكا و   
كما اعتبر أن   . "م أراضي هؤالء الناس، واآلن ال تعترفون بحق هؤالء في العيش في وطنهم            جئتم واحتللت 
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 عندما تحـدث مـع      أولمرت إيهودلها سوابق في الخداع وهو ما فعله رئيس وزرائها السابق           " إسرائيل"
 . نواياهاتخفي" إسرائيل" قليلة كان يشن عدوانه على غزة، موضحاً أن أيام عن السالم لكنه بعد أردوغان

 19/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  القاهرة ترحب بأي جهد يدعم المصالحة لكن من دون تعديل الورقة المصرية  .45
أكد مصدر مصري موثوق به عدم تراجع بالده عن موقفها المتمسك بعـدم             :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

: يصب في دعم المصالحة، وقـال     فتح وثيقة المصالحة قبل التوقيع عليها، مؤكداً ترحيب مصر بأي جهد            
 فلـسطينية تعـالج   -وعما يتردد عن تفاهمات فلسطينية . "ليس لدينا تحفظ على جهد، وال نمانع في ذلك   "

، "نرحب بذلك، لكن لم نستشر في هذا األمر أيـضاً         ": مالحظات حركة حماس على وثيقة المصالحة، قال      
هل ستقبل حركة   ": وتساءل مشككاً . "لى طرف آخر  طرفاً سيملي إرادته ع   "مضيفاً أن ذلك يعني أن هناك       

ورأى أن فـتح وثيقـة   . "فتح وثيقة المصالحة التي وقعتها على رغم أنها كانت لديها تحفظـات عليهـا؟             
المصالحة يعني العودة إلى نقطة الصفر وإضاعة الجهد الذي بذل طيلة سنتين من أجـل التوصـل إلـى      

  . صياغتها
الحة التي صيغت بإرادة مصرية خالصة وبالتوفيق بين كل الفصائل          وأكد حرص مصر على وثيقة المص     

ضرورة تحرك كل   "، داعياً إلى    "ال نريد أن نفسدها   ": وقال. الفلسطينية وبتوافق مع الرئيس محمود عباس     
، وإلى استغالل األجـواء التـي ترتبـت علـى           "الفصائل نحو المصالحة التي أصبحت أمراً ملحاً للغاية       

ـ األحداث التي و   األجواء اآلن ممهدة لتحقيق ذلك اإلنجـاز، نريـد         " أنواعتبر  . "أسطول الحرية "قعت ل
هذا لن يتم إال بتنفيذ ثالث نقاط، أوالً التوقيع، وهـي           ": ، وقال "إنهاء االنقسام في إطار ما تم التوافق عليه       

ه المرحلـة بحـث كـل       المرحلة األولى التي لم ننجزها بعد، وثانياً بلورة آليات للتنفيذ، ويتم خالل هـذ             
مصر ستأخذ بمالحظات كل طرف بما فيهـا        ": ، مضيفاً " مخرج لها  إيجادمالحظات كل طرف من أجل      

حينئذ ستتوجه لجنة برئاسـة مـصرية   "، موضحاً أنه    "التنفيذ"أما المرحلة الثالثة، فقال انها      . "كل الفصائل 
 العقبات وكل المشاكل في إطـار عملـي         وبمشاركة الجامعة العربية لمتابعة التنفيذ على األرض ولتذليل       

  . "وواقعي طبقاً لما تنص عليه الوثيقة
 مصر تهـدف إلـى رفـع         إن ورأى المصدر أن األجواء مهيئة اآلن تماماً إلنجاز هذه المصالحة، وقال          

، "الكل يتحدث عن رفع الحصار، لكن السؤال هو ما موقف إسـرائيل؟           ": الحصار كلياً عن غزة، مضيفاً    
  .  للحصار"إسرائيل" مخاوفه من تقنين معرباً عن

ال يوجـد فيتـو أميركـي       ":  أميركي وإسرائيلي علـى المـصالحة، قـال        "فيتو"وعما يتردد عن وجود     
 االنقسام، ستواجه أي فيتو، سواء أميركـي أو         إنهاءإرادة الشعب التي تقرر     "، مشدداً على أن     "وإسرائيلي

 لـم   "اس وفيتو بعض الفصائل الفلسطينية وجهـات أخـرى        الفيتو الحقيقي هو فيتو حم    "ورأى أن   . "غيره
علينـا أن نعيـد   ": يسمها، مشدداً على ضرورة أن تتوافر أوالً اإلرادة السياسية والنيات الصادقة، وقـال       

  ."ترتيب أولوياتنا، واألولوية اآلن قطعاً وبال شك إلنهاء االنقسام
لحركة حماس خالد مشعل إلى القـاهرة فـي         ولفت المصدر إلى أنه عندما جاء رئيس المكتب السياسي          

 25توافقنا معه على انجاز المصالحة والتوقيع على الوثيقة، وتم تحديد تـاريخ             " سبتمبر الماضي    /أيلول
 تاريخاً للتوقيع، لكن الذي حدث أن حماس هي التي تراجعت، ومـصر ال تتحمـل     أكتوبر /تشرين األول 

 الماضي،  األول تشرين   12في ذلك الوقت وفي تاريخ      "لى أنه   ولفت إ . "مسؤولية الطرف الذي غير موقفه    
ذا وقع وثيقة المصالحة سـيقطعون عـن الـسلطة كـل            أاتصل األميركيون بالرئيس عباس وأبلغوه أنه       

 مـن   15المساعدات، لكنه لم ينصع لمثل هذه التحذيرات، وأصر على التوقيع وأرسل عزام األحمد في               
  ." عن فتح ووقع الوثيقةالشهر نفسه إلى القاهرة ممثالً

  19/6/2010، الحياة، لندن
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  ز بين مساعدة غزة وبين قيام كيان مستقل فيهاالقاهرة تمّي: حسام زكي .46

 للحصار عن غزة ما دامت سلطة حماس تحكمها، والمساعدات ال يجب أن تقود              ال رفع نهائياً  : بروكسل
لمتحدث باسم الخارجية المصرية حـسام      هذه فحوى الموقف المصري، الذي أجمله ا      . الى تقوية الحركة  

 الغيط لبروكسل، ولقائـه     أبو، خالل زيارة وزير الخارجية المصري أحمد        "السفير"زكي، في حديث مع     
 األوروبـي  بين الموقـف     "التقاطعات"وعند سؤاله عن    .  كاثرين آشتون  األوروبيوزيرة خارجية االتحاد    

وضع " الوضع الحالي في غزة      إنالمتحدث الرسمي   والمصري، التي يمكن أن تؤسس لحل في غزة، قال          
وهذه " يجب حله بشكل فوري      اإلنساني الوضع   أنواعتبر  . " ووضع سياسي  إنسانيفهناك وضع   . مركب

 اتفـاق العـام     إلـى ، عبر رفع الحصار وفتح المعابر، مشددا على أهمية العودة           "مسؤولية قوة االحتالل  
يتيح لقطاع غزة ان يكون له منافذ تـنفس،         "، الذي   ةالفلسطيني  والسلطة اإلسرائيلية، بين الحكومة    2005

  . "ومنافذ تصدير واستيراد للسلع
 يتعلـق بتحقيـق المـصالحة       ألنه له أهمية كبرى، وله أولوية،       أيضاالموضوع السياسي   "وقال زكي إن    

لطة الـس .  الوضع الحالي في غزة هو استمرار لوضع غير شـرعي          أننحن نرى   "، وأضاف   "الفلسطينية
  . "هذا هو الموقف المصري. إليهاالفلسطينية غائبة عن قطاع غزة، ويجب أن تعود 

، هو تـصفية    "بوجود كيان له اعتراف في غزة، وكيان له اعتراف في رام اهللا           "واعتبر ان سماح مصر     
  . للقضية الفلسطينية ويساعد الطرف االسرائيلي في تحقيق أهدافه

هذا االستدراك  . في غزة صبغة سياسية، بينما أهلها يعانون الحصار       لكن الجانب السياسي يعطي للوضع      
 لتقـديم   إمكانيةهناك  .  يفعلوا ذلك  أنالذين يريدون مساعدة شعب غزة يستطيعون       "رد عليه زكي بالقول     

المساعدات تصل عن طريق ما نتسلمه فـي        " الًائ زكي ق  وأضاف. " لتقديم كل العون   وإمكانية. مساعدات
 تـصل   أنلكن طبعا هناك فـارق بـين        "، ثم أضاف    " داخل القطاع  إلى تصل كلها    أنهاد  معبر رفح، نعتق  

 كيان شبه   إلىمعونات غذائية أو طبية أو دوائية، وبين أن يتسبب عملك في أن تجعل هذا القطاع يتحول                 
  . "مستقل، وينفصل عن الضفة، وبالتالي تصفّي القضية الفلسطينية

، التي اقترحت ربط غزة بمصر، معتبرا أن        األخيرة اإلسرائيليةحات   التصري إلىولفت المتحدث الرسمي    
وهي تكرس المخاوف الموجودة ليس لدينا فحسب، بل        . أمورا ليست غائبة عنا، ونعلمها ونرصدها     "خلفها  

  ."لدى الفلسطينيين أنفسهم
  19/6/2010، السفير، بيروت

  
   مصريةمصر لن تتعامل مع أي مالحظات ترفق بأي وثيقة: أبو الغيط .47

 المصرية، عن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، قولـه إن           "الشرق األوسط "نقلت وكالة أنباء    : يو بي آي  
مصر لن تتعامل مع أي مالحظات ترفق بأي وثيقة مصرية، ألنها وضعتها بعد التداول والتشاور مـع                 "

. اآلن توقيع حماس  أن مصر تنتظر    "، مشدداً على    "الموقف المصري واضح وحاسم   "وأضاف  . "األطراف
وعدا ذلك، فإن األمر يتمحور بين السلطة الفلسطينية وفتح من ناحية، وحماس من ناحية أخرى، بـشأن                 

المصالحة هي هدف مصري، وسوف يتحقق عندما توقّع حماس علـى           "وأكد أبو الغيط أن      ."كيفية التنفيذ 
  ."الوثيقة المصرية

  19/6/2010األخبار، 
  

  ة لمجلس األمن إذا فشلت المفاوضاتسنحيل القضي: موسىعمرو  .48
التقى عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الرئيس الروسي دميتـري            :  قنا – سانت بطرسبورغ 

 أن األوضاع في الشرق األوسط تتطـور ضـمن          موسى ورأى.  سانت بطرسبورغ  ، في مسأميدفيديف  
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ه من هنا ال تسفر المفاوضات غير المباشرة        وقال ان .. . غير مستعدة للسالم   "إسرائيل"دائرة مغلقة ذلك أن     
وشدد موسى علـى أن مـدة المفاوضـات          . عن أية نتائج    والفلسطينيين حالياً  "إسرائيل"التي تجرى بين    

عتبـر موسـى أنـه مـن        او .متسائال وماذا بعد  .. . يوماً 120اإلسرائيلية الفلسطينية حددت بما أقصاه      
 مشيرا إلى أنه فـي      ...لى الساحة في مطلع الخريف القادم     الضروري إعطاء تقييم للتطورات الجارية ع     

حال عدم إحراز أي تقدم ملموس في المفاوضات بل وتحقيق النتيجة العكسية، فـسيكون مـن المعقـول                  
  .وضع حد لهذه المفاوضات وإحالة القضية للحل إلى مجلس األمن الدولي
  19/6/2010، )قطر(الدوحة،  الوطن،

  
  لتحقيق السالم" إسرائيل"ية على سوريا تطالب بضغوط دول .49

أكدت وزارة الخارجية السورية ضرورة قيام الدول األعضاء في األمم المتحدة بممارسـة الـضغط    : وام
ألنها تقف عائقا في طريق تحقيق الـسالم العـادل والـشامل            " إسرائيل"الحقيقي والمتعدد األشكال على     

  .وترفض تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة
اء ذلك في التقرير الذي سلمته وزارة الخارجية السورية، أمس، في دمشق الى اللجنة الدولية لتقـصي                 ج

الحقائق حول الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن الـسكان       
ق وذلك فـي ختـام      العرب في األراضي المحتلة، بما فيها الجوالن السوري، للجنة الدولية لتقصي الحقائ           
  .جولتها بالمنطقة والتي شملت سوريا واألردن ومصر واستمرت ثالثة عشرة يوماً

  19/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  بلخادم يرفض تحويل االتحاد المتوسطي إلى وسيلة للتطبيع .50
العزيـز   العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس عبـد       رفض وزير الدولة الجزائري عبد    : آي.بي  .يو  
وتفليقة، أن يتحول االتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، إلى حصان               ب

  ".إسرائيل"طروادة للتطبيع مع 
  19/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" أفريقياً حاولوا التسلل إلى 14توقيف : مصر .51

 عبر الحـدود    "إسرائيل"تهم التسلل إلى     أفارقة خالل محاول   9 ، أمس ، أجهزة األمن المصرية   أوقفت: رفح
 األثيوبية أن األفارقة يحملون الجنسية      إلىوأشار مصدر أمني    . المصرية جنوب معبري رفح وكرم سالم     

  . سنة38 و22وتتراوح أعمارهم ما بين 
  19/6/2010، الحياة، لندن

  
  ترحيب ألماني حذر بتخفيف حصار غزة ومطالبة بفتح كامل للمعابر  .52

 القاضي "المبدئي"رحبت الحكومة األلمانية بحذر أمس بقرار الحكومة اإلسرائيلية : سكندر الديك ا-برلين 
. بتأمين فتح جزئي لمعابر قطاع غزة من أجل إيصال البضائع والسلع اإلنسانية والمدنية إلى السكان

ل، إن المستشارة أنغيال  رداً على سؤا"الحياة"وقالت الناطقة بلسان الحكومة األلمانية سابينه هايمباخ لـ
بضرورة فتح كامل ودائم للمعابر، مع "ميركل رحبت بالقرار، لكنها تتمسك مع شركائها األوروبيين 

ولفتت إلى أن هذا الموضوع كان محور بحث في . "تحديد الئحة محدودة من السلع والبضائع الممنوعة
عالن المجلس األمني للحكومة اإلسرائيلية القمة األوروبية التي عقدت أول من أمس في بروكسيل بعد إ

وأكدت الناطقة أيضاً أن البحث . أنه سيتخذ في األيام المقبلة خطوات لتنفيذ قرار الخفض الجزئي للحصار
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 عن عدم "إسرائيل"جار حالياً في بروكسيل إلرسال هيئة مراقبين دوليين إلى المعابر بعد إعراب 
  .ممانعتها لذلك

على إتباع "زارة الخارجية األلمانية أندرياس بيشكه إن حكومته تحض تل أبيب وقال الناطق باسم و
خطوتها األولى بخطوات أخرى، األمر الذي يفترض تنفيذ القرار المبدئي لتحسين وضع سكان القطاع 

وأضاف أن فيسترفيلّه تحادث مع وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان في شأن . "ومعيشتهم
فيف الحصار المضروب على القطاع، وأن الموضوع باق على جدول أعمال وزراء ضرورة تخ
  .الخارجية

  19/6/2010الحياة، لندن، 
  

  الوضع في قطاع غزة حرج: ميدفيديف .53
أعرب الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، أمس، عن اعتقاده بأن الوضع في الشرق : )آي.بي.يو(

ع غزة حرج جداً وفي تدهور مستمر، وشدد على موقف األوسط ما زال معقداً، وأن الوضع في قطا
الروسية عنه " نوفوستي"ونقلت وكالة  .بالده بضرورة بذل الجهود الجدية لتغيير الوضع نحو األفضل

قوله في لقائه أمين عام جامعة الدول العربية عمر موسى الذي وصل إلى سانت بطرسبورغ للمشاركة 
المشكلة الفلسطينية ال تزال معقدة جدا والوضع في قطاع غزة "ل إن وقا، في المنتدى االقتصادي الدولي

  ".حرج للغاية بل ويزداد تدهورا يوما بعد يوم
  19/6/2010، الخليج، الشارقة

       
   الحصار على غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية"إسرائيل" تخفيف تعدباريس  .54

سرائيلية بتخفيف القيود على البضائع إلى غزة وصفت باريس قرار الحكومة اإل: ميشال أبو نجم: باريس
، إال أن فرنسا ما زالت تنتظر التفاصيل والتدابير العملية "ول تقدم حقيقيأ"، وبأنه "الخطوة اإليجابية"بـ
لتطبيق ما وصفته ...) الئحة البضائع والسلع الممنوعة، الممرات، الجهة التي ستقوم بعمليات التفتيش(
  ."القرار المبدئي"بـ
، "تريدان حال شامال للوضع في غزة"أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا ومعها االتحاد األوروبي و

 بعين االعتبار، وهي حجة تبرر بها السلطات "إسرائيل"يمر عن طريق رفع الحصار، مع أخذ أمن 
 إن عملية "وسطالشرق األ"وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى لـ. اإلسرائيلية اإلبقاء على الحصار

، وأن االتحاد األوروبي بصدد دراسة التدابير العملية من "سائرة في االتجاه الصحيح"تخفيف الحصار 
مصر، إسرائيل، السلطة (أجل إعادة المراقبين الدوليين إلى رفح بالتفاهم مع األطراف المعنية 

  ).الفلسطينية
  19/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

 
  الحصار" تخفيف"لى قرار تتحفظ ع" األونروا" .55

ونروا تحفظها على األأبدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة : )أ.ب.د(
وقال المتحدث باسم المنظمة في غزة  .قرار الحكومة اإلسرائيلية بشأن تخفيف الحصار عن قطاع غزة

ال يوجد "الصادرة أمس " ر تسايتونجنويه أوسنابروك"كريس جونيس في تصريحات نشرتها صحيفة 
والتي لم تتبعها " إسرائيل"الكثير الذي يدفعنا للتفاؤل بعد أن سمعنا العديد من التصريحات المشابهة من 

وأضاف، معقباً على ما ورد في القرار بشأن زيادة المواد التي يمكن دخولها إلى قطاع غزة، إنها  ".أفعال
تقوم دائماً بتغيير الشروط الخاصة بالمواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع " إسرائيل"لن تساعد كثيراً ألن 

من أن السماح بدخول األسمنت إلى القطاع " إسرائيل"واعترض على مزاعم . وتلك التي يحظر دخولها
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وقال إن األونروا قامت بمراقبة . يشكل خطورة على أمنها ألن حركة حماس تستخدمه ألغراض عسكرية
ات األسمنت على مدار العامين الماضيين، وتأكدت أن حماس لم تستخدمهما في أي من جميع شحن

 . األغراض المذكورة 
  19/6/2010، الخليج، الشارقة  

  
   نوع إرهاب جديد"أسطول الحرية"الهجوم على : نائب ألماني .56

دولة المحتالين "  وقف التعاون معإلى ألمانيدعا نائب برلماني :  والوكاالت"البيان" –القدس المحتلة 
المجزرة التي ارتكبتها وذلك بسبب ، "صناعة المحرقة المزدهرة"، وعدم التعاون مع ما أسماه "اليهود

سرائيلية، إن إل ا"يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة ".  الحريةأسطول" ضد اإلسرائيليقوات االحتالل 
لم «رلمان والية سكسونيا األلمانية أقوال عضو البرلمان في مدينة ديرزدين هولغر أفل خالل جلسة لب

  ."قائد اليمين المتطرف والنازي جديد"من قبل من وصفته ب» تقل في طهران، وإنما في ألمانيا
إن الهجوم على األسطول يمثل نوعية جديدة من "وفي حديثه عن مجزرة أسطول الحرية، قال أفل 

، وطرد 1948هذه الدولة عام " إنه منذ إقامة كما نقل عنه قوله ."اإلرهاب الدولي الذي تمارسه إسرائيل
وطالب بقطع العالقات بين ألمانيا . "ماليين الفلسطينيين، فإن سفك الدماء مستمر في تاريخ إسرائيل

  .، وفرض عقوبات اقتصادية عليها"إسرائيل"و
  19/6/2010، البيان، دبي

  
  يين مليون دوالر لالجئين الفلسطين60الواليات المتحدة تقرر صرف " .57

 60 بقيمة إضافية الجمعة تخصيص مساعدات األميركية وزارة الخارجية أعلنت .):ب.ف.ا( –واشنطن 
وقالت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون خالل احتفال باليوم العالمي  .ونرواألمليون دوالر لوكالة ا

) الجئ( ماليين 4,7الستين مليون دوالر ستساهم في تحسين القطاع الصحي والحياة لـ "إنلالجئين 
 األردن تأهيل مدارس في وإعادة إعمار إعادة" ستستخدم في دعم األموالن أ  وأوضحت".فلسطيني

 الجئين في لبنان ونظام مرجعي ألطفالوسوريا والضفة الغربية وبرنامج لما بعد ساعات الدراسة 
  ." عنف مرتبطة بالتمييز بين الجنسينأعماللمساعدة الالجئين الذين يواجهون 

.  مليون دوالر وعدت الواليات المتحدة بتقديمها في مطلع العام الجاري95 إلىويضاف هذا المبلغ 
 األميركيةوقالت الخارجية  .2009 مليون دوالر في 267" ونروااأل"وكانت الواليات المتحدة دفعت لـ

يزانية الحالية  المأن  وأضافت.2010 مليون دوالر بحلول 225 ستبلغ لألونروا مجمل مساعداتها أن
 مليون دوالر بما في ذلك 161لكنها تواجه حاليا نقصا قدره " مليون دوالر 600 حوالي غ تبللألونروا

 طفل من ألف 500 ذلك يشمل رواتب المدرسين الذي يعلمون أنوتابعت  ". مليونا لنفقات تشغيلها91
  .الالجئين الفلسطينيين

  19/6/2010، ) المحتلةاألراضي (،القدس
  

  يومن رايتس ووتش تحث لبنان على إنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيينه" .58
 حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك الجمعة مجلس النواب اللبناني على :تبيرو

وقال  .التصويت إلنهاء القيود المفروضة على حقوق الالجئين الفلسطينيين في التملك والعمل في لبنان
 مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت إن لبنان همش الالجئين الفلسطينيين لفترة نديم حوري مدير

طويلة جدا، واعتبر أنه ينبغي على البرلمان اغتنام هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة ووضع حد للتمييز 
ام  المنظمة إلى أن عدداً قليالً فقط من الفلسطينيين استفاد من إصالح في الع وأشارت.ضد الفلسطينيين
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 إجازة 145،679 إجازة عمل للفلسطينيين فقط من أصل أكثر من 261، صدر 2009وفي عام . 2005
  .عمل صادرة لغير اللبنانيين

وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها في نيويورك، إن إصالح قوانين العمل لوضع حد للتمييز ضد 
  . المتردية في لبنانالالجئين الفلسطينيين في جميع المهن أمر ضروري لتحسين أوضاعهم

  19/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "اليونيفيل" تحييد فرنسيي "إسرائيل"ساركوزي يتمنى على  .59
جدد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي طلبه تطمينات إسرائيلية بعدم تعرض :  محمد بلوط-باريس 

ي ضربة خالل أي عملية محتملة  في جنوب لبنان، أل"اليونيفيل"القوات الفرنسية العاملة في إطار قوات 
وبحسب مصدر في باريس أمس، أكد أن الرئيس الفرنسي طلب من رئيس  .تقوم بها الدولة العبرية

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمانات بأال تقوم القوات اإلسرائيلية بشن أي عملية من دون إعالم 
  . أيار الماضي28ليزيه في باريس مسبقا بها، وذلك خالل لقائهما األخير في اال

  19/6/2010السفير، بيروت، 
 

  بإخضاع فعنونو لمعاملة مهينة" إسرائيل"تتهم " أمنستي" .60
السلطات اإلسرائيلية أمس بإخضاع الخبير النووي " أمنستي"اتهمت منظمة العفو الدولية : )آي.بي.يو(

ودعت  .جازه في الحبس االنفراديالمسجون مردخاي فعنونو لمعاملة مهينة وغير إنسانية من خالل احت
  .المنظمة السلطات اإلسرائيلية إلى اإلفراج عن فعنونو فوراً ومن دون قيد أو شرط

  19/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  حقوق الفلسطينيين وظلم ذوي القربى .61
  بشارة مرهج

اء الميثـاق الـوطني     قبل االستقالل وبعده اعتبر اللبنانيون أن إيمانهم بالديموقراطية هو األساس في إرس           
وجوهر الديموقراطية، الذي ال تستقيم بدونه،      . الذي يجمع بينهم، وبناء الدولة الحديثة التي ترعى شؤونهم        

هو االلتزام بحقوق اإلنسان التي فهم اللبنانيون أهميتها وضرورتها، جماعات وأفـراداً، فأصـبحوا مـن               
فاهيمها وبلورة نصوصها في الوثائق الدولية وفي       رعاتها ودعاتها يفاخرون بدورهم الطليعي في ترسيخ م       

طليعتها شرعة حقوق اإلنسان التي ساهم لبنان في صياغتها عبر شخصية متميزة اختلفنـا معهـا فـي                  
  . السياسة وتطبيقاتها، واتفقنا معها في النظرة إلى الشرعة أو العهود الدولية التي انبثقت منها

عض اللبنانيين أن لبلدهم ارثاً إنسانياً مجيداً ال يجوز القطـع معـه أو              هذه المقدمة ال بد منها كي يتذكّر ب       
التعامل معه بازدواجية، وان لبلدهم ميثاقاً وطنياً راعى كل المخاوف وتجاوب مع كـل التطلعـات، وال                 
يجوز ركنه جانباً كلما اضطر اللبنانيون الى اتخـاذ قـرارات حاسـمة تخـصهم أو تخـص أشـقاءهم             

  . و السوريينالفلسطينيين أ
فكما أكد الميثاق الوطني التزام لبنان بأمن سوريا ورفضه في كل الحاالت أن يكون مقراً للعداء نحوهـا                  

توجه هذا الميثاق مثبتاً عروبة لبنـان، مؤكـداً ضـرورة           » الطائف«أو ممراً للعدوان عليها، فقد كرس       
ية وحقوق اإلنسان التي يجب أن تظلل       تجسيدها في كل الميادين حيث ال فصل بين العروبة والديموقراط         

مفاهيمها عالقتنا بأبناء الشعب الفلسطيني الذين هجرهم اإلرهاب الـصهيوني وتخلـت عـنهم األنظمـة          
  . العاجزة وطعنهم المجتمع الدولي في صميم وجودهم

كال التمييز  إنهم يعانون مختلف أش   . هؤالء الفلسطينيون يعيشون في لبنان أوضاعاً مأساوية منذ عام النكبة         
والكبت والحرمان بسبب إصرار السلطات وبعض القوى السياسية على التعامل معهـم كمـشكلة أمنيـة                
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تحتاج إلى الضبط والربط واإلكراه، وأحياناً الحصار، بدالً من التعامل معهم كإخوة أشـقاء نـالهم ظلـم            
 الرائد في التعليم والزراعـة      البعيد والقريب وهم أهل ثقافة وعلم وعطاء يعرف القاصي والداني دورهم          

  . والثقافة والفنون واألعمال التجارية والمصرفية
إن الفلسطيني في لبنان مظلوم وهو متروك لحالة االنتظار التي ال يعرف أحد متى ينتهي أجلهـا بينمـا                   

ث يسعى كثيرون، إما لعجز عن االستيعاب أو نقص في الشعور، لتأييد هذه الحالة في الوقت الذي يتحـد                 
 - رغم هزائمه الملموسة أمـام المقاومـة         -فيه كثيرون عن المشروع الصهيوني الذي يواصل جهوده         

إلخضاع فلسطين وقهر أهلها وتهويد قدسها ومحاصرة مدنها وبناء المستعمرات على أراضيها رافـضاً              
  . اإلقرار بحقوق الملكية والعودة والحياة، فضالً عن المياه والدولة واالستقالل

 كان لبنان صادقاً مع نفسه ملتزماً بالديموقراطية وشرعة حقوق اإلنسان فال يجوز أن يستمر التعامل                وإذا
  . مع الشعب الفلسطيني على هذا النحو الجارح المفتقر ألبسط القيم اإلنسانية

فأهلها أهل  . إن المخيمات ال يجوز أن تتحول إلى تجمعات تشرد وانسحاق أو إلى معسكرات يأس وأحقاد              
كرام ويستحقون أن يتمتعوا بالحقوق المدنية واالنسانية وينعموا بالعيش الكريم في ظل الـسيادة اللبنانيـة         
وفي ظل األخوة القومية واإليمانية التي تجمعنا سوياً وتجعلنا ابناء قضية واحدة في هذه المنطقـة هـي                  

  . قضية الحرية والعدالة واالستقالل
القهر والتهجير واللجوء عند الغير، ورأينا بالملموس ماذا يعني كل ذلـك         لقد عشنا نحن اللبنانيين تجارب      

من مرارات وذكريات ومعاناة، لذلك نحن األولى واألقدر على فهم قضية الفلسطينيين وحياة المخيمـات               
فالفلسطيني شـأنه  . البائسة وضرورة إزالة كل المظالم إذا أردنا أن نعيش إنسانيتنا ونمارس ديموقراطيتنا           

أن أي عربي آخر، وشأنه شأن أي أجنبي، من حقه أن يتملك شقة صغيرة ومن حقه أن يعيش بحريـة                    ش
واطمئنان وان يكدح كاللبنانيين لتأمين لقمة العيش بدل توسل مكرمات االونروا التي ترتفـع مـصاريفها                

  . اإلدارية وتتراجع تقديماتها الغذائية والصحية
كسة كبيرة وخطيرة تجب معالجتها بالطريقة والـسرعة اللتـين          إن ما جرى في مجلس النواب باألمس ن       

أصر عليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري كي نشعر مجدداً أن الديموقراطية في أيد أمينـة والعروبـة                  
بأمان والحقوق اإلنســانية في حرز حريز فنطمئن في زمن القهر والخذالن على مصير البالد وأهلهـا    

  .   المبادئ والقيم الخالدة التي بها يحيا لبنان ويزدهر ويتألقال بل نطمئن إلى انتصار
  19/6/2010، السفير، بيروت

  
  عن لبنان وفلسطينّييه ...  .62

  حازم صاغية
خطأ سياسي وخطأ أخالقي مهول رفض الدعوة إلى منح الفلسطينيين فـي لبنـان حقـوقهم اإلنـسانية                  

  .والمدنية
الح، وال األخالق طبعاً، تجيز االمتناع عن تلبية تلك الحقوق المستحقّة           ال القوانين وال األعراف وال المص     

  .ألصحابها
، على الجلوس فـوق الفلـسطينيين       1990، وخصوصاً منذ    1982والحال أن اللبنانيين قد تواطأوا، منذ       

» كلةأصـل المـش  «وطمس وجوههم، وعلى توزيع االبتسامات البلهاء إيحاء بأن كّل شيء قد حّل ما دام        
، على الجلوس فوق المسيحيين، المهمـشين       1990وبعضهم الكبير تواطأ أيضاً، منذ      . غدا تحت السيطرة  

  .حينذاك، وتعميم االنطباع الواثق والمتفائل ذاته بأن كّل شيء على ما يرام
داد ، وكّل منها ضـيق األفـق وعلـى اسـتع          »الوطن«هذا  » أقوام«فالمسألة، بالتالي، مسألة العالقة بين      

في إيـذاء اآلخـر أو إضـعافه أو         » األقوام«وهي، تالياً، في رغبة كّل واحد من هذه         . عنصري خصب 
األخرى » األقوام«تعريفاً، أصابهم القدر األكبر من نذالة       » غير لبنانيين «ولما كان الفلسطينيون    . احتقاره
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جماعة أو تنظيم عنصريان، بل حيال      فنحن، هنا، لسنا حيال مجتمع صحي تقبع على أطرافه          . ومن أذيتها 
  .مجتمع تتشارك مكوناته في رغباتها العنصرية، كما في األفعال حين يبدو ذلك متاحاً

. ووصف المسألة على هذا النحو قد يسهم في إيقاف الموضوع على قدميه بعد طول وقوف على رأسـه                 
، أي المسيحي والفلسطيني، وجهاً     1975ذاك أن من المدهش أن ينتصب الطرفان اللذان ابتدآ الحرب في            

أي أن اإلعمار والمقاومة وتالزم المسارين وانفكاكهما وتعميـر         .  عاماً على تلك المواجهة    35لوجه، بعد   
الوسط التجاري وانتخاب ثالثة رؤساء جمهورية واغتيال رفيق الحريري وذيوله لم تكن غيـر هـوامش               

و » اليمـين «أمـا إقحـام     .  والوسخ المؤسس لحياتنا العامـة     مبعثرة حول ذاك المتن العريض والعميق     
في المسألة، على ما فعل السيد وليد جنبالط، فلم يكن غير شهادة أخرى علـى تلـك الحقيقـة                   » اليسار«

  !»اليمين«فقال » المسيحيون«ذاك أن الزعيم الدرزي أراد أن يقول : القاتلة
 الحقّ الفلسطيني المؤكّد من دائـرة التنـاحر األهلـي تمهيـداً             كيف نُخرج : في هذا المعنى يغدو السؤال    

إلحقاقه؟ كيف يقطع الطريق على تفسير جاهز، وضيق األفق، يقول إن منح الفلسطينيين حقـوقهم هـو                 
  حسم من حقوق المسيحيين وربما من حقوق الشيعة أيضاً؟

ي أوضاع المنطقة حيث األقليات خائفة      وأصحاب منطق الخوف والتخويف هذا يجدون ما يستندون إليه ف         
لكنّهم أيضاً يجدون ما يستندون إليه في أوضاع لبنان،         . ومهاجرة ومهجرة، وحيث ما من أحد يأمن أحداً       

حيث السالح، اللبناني قبل الفلسطيني، يستعصي على الدولة فيما الدولة عاجزة عن ضمان من ال يملـك                 
  .السالح

هو السير نحو حكم القانون ونصاب الدولة، بما يطمئن الخائفين ويعزز ثقافـة             والسير في اتّجاه الحقوق     
  .مدنية وغير سالحية تساهم في بناء بلد ال في تفسيخه

. »قـضية فلـسطين   «والبائس أن أكثر ما استُعمل وال يزال يستعمل ضد الفلسطينيين وضـد حقـوقهم،               
على وجهين، وجه العـداء     » انعزالياً«، ومرة   »التحرير«ـ  يرطن ب » قومياً«واالستعمال هذا يكون مرة     

، وبالطبع فذلك كلّـه     »نحن، ال غيرنا، المقاومة   «، ووجه االستبعاد ألنّنا     »سبب حروبنا «الصريح لمن هم    
 تهم«يتمدفاعاً عن قضي«!  

 في تخويـف غيـر    وفي الحاالت جميعاً، ال تنفع المقاربات هذه إالّ في تبعيد الفلسطينيين عن حقوقهم، و             
  !الفلسطينيين منهم، فضالً عن تخويف الفلسطينيين من غير الفلسطينيين

  19/6/2010، الحياة، لندن
  

  الفلسطيني... لبنان وحقوق اإلنسان .63
  محمد قباني

حتى ال يبقى النقاش حول اقتراحات القوانين المطروحة من أجل الحقوق المدنية ـ اإلنسانية للفلسطينيين  
سياً فقط، سأضيء على الجانب القانوني الهام للموضوع، وأضعه بتصرف لجنة اإلدارة والعدل             نقاشاً سيا 

   .وسائر الزمالء النواب
   .في البدء ال بد من التأكيد على وجوب التمييز بين الحقوق السياسية والحقوق اإلنسانية أو المدنية

ناتجة منها، وهي الترجمـة الفعليـة لعمليـة         فاألولى تعني اكتساب الجنسية اللبنانية، وممارسة الحقوق ال       
من مقدمة الدستور اللبناني، كمـا أجمـع اللبنـانيون          » ط«وقد ورد رفض التوطين في الفقرة       . التوطين

والفلسطينيون معاً على رفض التوطين، من منطلق الحرص على الحقوق القومية للفلـسطينيين، وأولهـا               
تحت عنوان الحرص على حقوق الفلسطينيين القومية، حرمانهم        إال أنه ال يجوز     . حق العودة إلى فلسطين   

   .من حقوقهم اإلنسانية، التي تنص عليها المواثيق الدولية، والدستور اللبناني أيضاً
لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو      «من مقدمة الدستور اللبناني ما نصه       » ب«لقد ورد في الفقرة     

ربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم           مؤسس وعامل في جامعة الدول الع     
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وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقـول        . المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      
   .«والمجاالت دون استثناء

   فما هو هذا اإلعالن وتلك المواثيق التي التزم بها لبنان في دستوره ووقع عليها؟
 منـه   17وهو ينص في المـادة      . 1948ووقع عليه لبنان عام     » اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   «صدر  

   :على ما يلي
   .«ـ لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره 1»

الذي ينص في   » إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري         «1963كما صدر عام    
   : منه على ما يلي2المادة 
ـ يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميـدان حقـوق    1»

اإلنسان والحريات األساسية، في معاملة األشخاص او جماعات األشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو              
   .«اللون أو األصل اإلثني

التي تـنص   » لية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري      االتفاقية الدو « على   1965ووقع لبنان عام    
   :منها على ما يلي) 5(في المادة 

تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكل أشكاله، وبضمان حق كـل إنـسان،           »
 سيما بصدد   دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال               

  وبينها، : التمتع بالحقوق التالية
   .ـ حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع آخرين» 5«) د)»

العهد الدولي الخـاص بـالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          « وانضم إلى    1966ثم إن لبنان وقع عام      
   : من الجزء الثاني منه على ما يلي2الذي ينص في المادة » والثقافية

العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا «د الدول األطراف في هذا ـ تتعه 2»
العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي سياسـياً أو                     

   .«بغير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسبا
كل هذه المواثيق التي التزم بها لبنان تؤكد على حقوق اإلنسان الفلسطيني، وأي تعـارض معهـا يعنـي      

   .مخالفة للدستور اللبناني الذي يلتزم بها
   .فلنحكم ضميرنا ونحترم دستورنا وتوقيعنا على المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

    نائب بيروت ]
  19/6/2010، السفير، بيروت

  
  » فافو«جاهات العامة للفلسطينيين كما يرسمها استطالع االت .64

  عريب الرنتاوي* 
النرويجي في الضفة الغربية وقطـاع غـزة برسـائل          " فافو"يبعث االستطالع األخير الذي أجراه مركز       

، والخارجي  ) االنقسام(محملة بالدالالت لكل األطراف ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني في بعديه الداخلي            
، قيمة هذا االستطالع الذي ُأجري قبل وقوع العدوان علـى أسـطول             ) راع الفلسطيني اإلسرائيلي  الص(

، وقد سبق الستطالعاتها السابقة أن حظيت باهتمـام         " ليست ذات غرض  "الحرية ، أنه يصدر عن جهة       
  :سياسي وأكاديمي متميز ، فماذا تقول نتائج االستطالع وأرقامه

  
  ):االنقسام(أوال ، في البعد الداخلي 
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تقول نتائج االستطالع لفتح أنها ما زالت موثوقة اكثر من حماس كقيادة للشعب الفلسطيني ، لكن النتائج                  
  .لم يعد ينظر ألي منهما كقيادة موثوقة له) بالمائة( 30تقول للفصيلين الرئيسين أن ثلث الشعب 

فة حماس ، وستحظى األولى بغالبيـة       لو جرت االنتخابات التشريعية اليوم ، فإن كفة فتح سترجح على ك           
األصوات ، لكن الرسالة التي تتكشف عنها أرقام االستطالع حول هذه النقطة بالذات ، تقول أن نـصف                  

بين فتح وحماس ، وأن هذه الكتلـة الـضخمة مـن            " المنطقة الرمادية "الفلسطينيين ما زالوا يجلسون في      
، فال ينبغي لفتح أن تسعد بقراءة هذه النتائج وال ينبغـي            الشعب ، كفيلة بترجيح كفة هذا الفريق أو ذاك          

، فهذه قوة مقررة لنتـائج      " يقظة الكتلة المترددة وقرارها في ربع الساعة األخير       "لحماس أن تركن على     
  .أي عملية انتخابية ، وهي قوة مجهولة تماماً

رين مـن مخـاطر انـدماج       تبعث نتائج االستطالع برسالة إلى خصوم حكومة فياض ومنتقديها والمحذ         
مشروعها بمشروع السالم االقتصادي ، ومن ضمنهم كاتب هذه السطور ، مفادها بأن هذه الحكومة باتت                

، وهـذا أمـر يـستوجب       " شعبيتها"تحظى بثقة أكبر من السابق ، وتفوقت على حكومة هنية من حيث             
  .الدراسة والتأمل

تحظى بتأييد وثقة أعلى من أجهزة أمن حمـاس         )  دايتون أجهزة(تفيد النتائج أيضاً أن أجهزة أمن الضفة        
، وهنا أيضاً يمكننا أن نعثر على رسائل هامة من نوع حاجة الناس اليومية لألمن واألمان من                 ) التنفيذية(

جهة ، وحاجة أجهزة حماس لمراعاة قواعد الديمقراطية والتعددية وحقوق االنسان في أثنـاء ممارسـتها        
  .لمهامها

تريد انتخابات تشريعية وتستعجلها ، شريطة أن تتم في الـضفة           ) بالمائة( 89فلسطينيين الساحقة   غالبية ال 
، وهنا يبعث المواطن الفلـسطيني      ) المائة( 84والقطاع على حد سواء ، وأن تشترك فيها حماس بحرية           

 مفتوح ليـست    برسالتين واحدة لحماس وأخرى لفتح ، رسالته لحماس تقول أن تأجيل االنتخابات إلى أمد             
سياسة وال خياراً شعبياً ، ورسالته لفتح تشدد على أن إجراء انتخابات فـي الـضفة فقـط أو مـن دون                      

  .مشاركة حرة وعادلة لحماس ، ليست خياراً شعبياً كذلك
  ): اإلسرائيلي-الصراع الفلسطيني (ثانيا ، في البعد الخارجي 

غيـر  (تؤيد اعتماد أشكال مدنية وشـعبية       ) بالمائة( 70أظهرت نتائج االستطالع أن غالبية الفلسطينيين       
من المقاومة ضد االحتالل والحصار والعدوان واالستيطان ، وفي ظني أن هذه النسبة ارتفعـت               ) عنفية

بعد جريمة االعتداء على أسطول الحرية وما أثارته من موجة غضب وتضامن دولي كـان لهـا أثـراً                   
وهنا أيضاً يبعث الفلسطينييون برسائل ال لحماس وحدها بـل          . حاسماً في زعزعة الحصار وبدء تفكيكه     

، وأنهـا هـذه    " صـنمية "ولفتح أيضا ، رسالة الشعب لحماس تقول أن المقاومة ليس لها أشكال وأدوات              
األشكال تخضع لحسابات الربح والخسارة ، وليس لمعيار إيديولوجي ثابت ومقدس ، وفي هذا السياق قال                

أمـا  ....طينيين بأنهم يؤيدون وقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة على إسـرائيل            بالمائة من الفلس   61
تقتصر " مقاومة مختبرية "الرسالة التي يوجهها الشعب إلى فتح فتقول أن المقاومة المدنية والشعبية ليست             

مقاومـة  : ضيق ، وإنها تستمد خصائصها من اسـمها       " شريط حدودي "أو  " قاطع عمليات "على قرية أو    
ة ، أي أن الشعب ، كل الشعب ، وفي مختلف أماكن تواجده يتعين عليه االنخراط فـي المقاومـة ،       شعبي

  .وعلى القيادة أن تفعل هذا الخيار وتعممه
الرسالة الثانية التي وجهها الرأي العام لفتح وحماس تتعلق بالمفاوضات السياسية وفحواها أن ثالثة أرباع               

الستمرار في هذه المفاوضات ولكن بشرط وقـف االسـتيطان مـسبقاً ،             تؤيد ا ) بالمائة( 73الفلسطينيين  
الذي ال يزال يحظى بتأييد غالبية الشعب برغم انتعاش الخيـارت           " دولتين لشعبين "وبهدف ترجمة شعار    

  ). الدولة ثنائية القومية على سبيل المثال(والبدائل األخرى 
  19/6/2010، الدستور، عّمان
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  ا خذوناكاد المريبون أن يقولو .65
   منير شفيق

التي أخذت تنهال لحل مشكلة الحصار على قطاع غزة من          " اإلبداعية"من يراجع االقتراحات والمبادرات     
في ملف المصالحة الفلسطينية من جهة أخرى، يجد نفسه مضطراً، أو حائراً،            " أفكار جديدة "جهة وتقديم   

الحصار على قطاع غزة؟ وأيـن كـان كـل          أين كان كل هذا قبل معركة أسطول الحرية لكسر          : ليسأل
العباقرة الذين راحوا يقدحون زناد فكرهم قبل األزمة التي دخلها الكيان الصهيوني بعد ارتكابه جريمـة                
السيطرة على أسطول الحرية، وهي أزمة دخلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كل الذين أسهموا في                

يه، كما دخلها كل الذين أصروا على أن ال حّل للمصالحة           حصار قطاع غزة، أو تواطؤوا، أو صمتوا عل       
  .الفلسطينية غير توقيع حماس على الورقة المصرية

وعربيـاً  ) 48مـن منـاطق     ( بلداً فلسطينياً    42جاءت معركة أسطول الحرية التي خاضها مبادرون من         
". لقشة التي قصمت ظهر البعير    ا"وإسالمياً وعالمياً، وقد توجت باستشهاد تسعة أبطال من األتراك لتكون           

فهذه المعركة جاءت تتويجاً، أوالً وقبل كل شيء، لصمود الشعب في قطاع غزة، بكل قـواه المقاومـة                  
والممانعة التي رفضت الخضوع لشروط الرباعية وضغوط سلطة رام اهللا، وللورقة المصرية وإغـالق              

  .معبر رفح
ألهمية، لكل السفن البحرية والقوافل البرية التي تـدافعت،         وجاءت تتويجاً، ثانياً، وعلى درجة عالية من ا       
  .واحدة تلو األخرى، لكسر الحصار بحراً وبراً

كما أتت تتويجاً لكل الجهود والمؤتمرات والبيانات التي وقفت إلى جانب صمود قطاع غـزة وشـجبت                 
  .الحصار ومن وراءه، بأي شكل من األشكال

قط أوالً وقبل كل شيء نتيجة صمود قطاع غزة، وعدم خضوع حمـاس         ولهذا يمكن القول أن الحصار س     
لضغوطه، ولكل الضغوط األخرى التي راحت تطالبها بالرضوخ لشروط الرباعيـة، أو التوقيـع علـى                

  .الورقة المصرية التي تصب الزيت، بانحيازها لسلطة رام اهللا، على نار االنقسام
خط المفاوضات والتنازالت والرهان على أميركا والوقـوع        : إن االنقسام في أساسه بين خطين سياسيين      

في أسر المعونة المالية الغربية، وفي المقابل خط المقاومة ورفض مسار التسوية الذي عمم االسـتيطان،                
  .ولم يترك من الضفة الغربية غير الفتات. وأمعن في تهويد القدس

فاق األمني الذي يقوده الجنرال كيث دايتون، وتنفـذه         فاالنقسام في أحد تعابيره يتجلى في الموقف من االت        
فهذا االتفاق األمني كـرس احـتالل       . أجهزة سالم فياض وتُغطيه المفاوضات التي يقودها محمود عباس        

الضفة الغربية واستيطانها، وقمع المقاومة، وأسكت الممانعة، وحال دون أن يتناصر الشعب الفلـسطيني              
  . في قطاع غزة، أو أن يهب ليقف بتظاهرات عارمة دعماً ألسطول الحريةفي الضفة الغربية مع نفسه

فأصبح حصاراً من أجل الحصار بعـد       . سقط الحصار ألنه لم يحقق الهدف الذي توخاه المحاصرون منه         
  .2008/2009مضي ثالث سنوات عليه، وبعد أن فشل العدوان اإلجرامي على قطاع غزة في حرب 

وأصبح االستمرار فيه عناداً مكابراً طفولياً يائـساً، ال         . ل عربياً وإسالمياً ودولياً   وسقط الحصار حين عزِ   
  .يعود على أصحابه إالّ بالخسارة السياسية وسوء السمعة يوماً بعد يوم

وسقط الحصار بعد معركة أسطول الحرية التي ولّدت مناخاً للسير الحازم والمتواصل على خطاه، مهما               
يا، فالسفن الجاهزة أو في طريقها لتصبح جاهزة أصبحت بالعشرات، الذين تطوعوا            كلف األمر من ضحا   

  .ومن كل أنحاء الدنيا يعدون باآلالف والحبل على الجرار
ال مبالغة إذا قلنا إن معركة أسطول الحرية وشهداءها وبطولة الصمود فيها، قد بعثـت روحـاً متوثبـة                   

 الضفة الغربية ذات الحاجة الملحة، إلى كسر اإلرهـاب الـذي            للمقاومة والفداء، وهو ما سينعكس على     
فرضه االتفاق األمني، ولوقف استشراء االستيطان وتهويد القدس، بل للعودة إلى شعار انتفاضة ومقاومة              

  .لدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات بال قيد أو شرط
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التي أخـذت تنهـال لحـل    " اإلبداعية"رات من هنا نفسر التباري الحاصل اآلن لتقديم االقتراحات والمباد        
. أي االلتفاف على ضرورة كسره بالكامـل      . ولكن بهدف إعادة إنتاجه وشرعنته مخففّاً     . مشكلة الحصار 

ولهذا على الذين وقفوا ضد الحصار أن يقفوا بحزم ضد كل محاوالت االلتفاف علـى               . وبال قيد أو شرط   
  .هزيمة الحصار

في ملف المصالحة، والتي حمل بعضها أمين عـام جامعـة           " األفكار الجديدة  "ومن هنا نفسر أيضاً بروز    
الدول العربية في زيارته المستهجنة لقطاع غزة، أو األفكار التي راح ينتجهـا الـذين أصـروا علـى                   

فهذه وتلك عند التدقيق فيها، ما زالت ضـمن إطـار           . محاصرة حماس والجهاد لتوقيع الورقة المصرية     
  ."االنقسام ألن حلّه ال يكون إال بالتخلي عن الخط السياسي التفاوضي التفريطي الذي وراءهإعادة إنتاج 

  19/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  :كاريكاتير .66
  

    
  19/6/2010الدستور، عمان،   

  


