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  على حسابنا" حفت"غزة تحررت ولن ننضم سياسيا إلى مصر التي تدعم : الزهار .1

قطاع غزة أصبح : "محمود الزهار إن" حماس" قال القيادي البارز في حركة : محمد األسطل–غزة 
محرراً، ويجب على أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية أن تترك يدنا لتحرير الضفة الغربية 

هل المطلوب أن تقتصر  ":، متسائالً"والقدس، فإطالق الصواريخ والمقاومة ال بد أن تكون في الضفة
  ؟"المقاومة وإطالق الصواريخ من قطاع غزة فقط
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وأكد في حديث خاص بـ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض واألجهزة 
لن تغير سياساتها الحالية عند " حماس"األمنية هي من تحارب المقاومة في الضفة الغربية، الفتاً إلى أن 

  . انتخابات مقبلةفوزها في أي
هذه سياسة حماس، حتى لو استمروا في فرض الحصار، ولو أردنا التنازل عن حقوقنا لكنت اآلن : "وقال

الحل يكمن في المقاومة، ألن المجتمع الدولي أعطى أبو مازن صفرا كبيرا، ولم : "وأضاف". في واشنطن
  ".تعر إسرائيل أي اهتمام بالمبادرة العربية

أن العدو اإلسرائيلي هو المسؤول عن الحصار الحالي من خالل الدعم األميركي والنفاق واعتبر الزهار 
 ، 2006األوروبي والصمت العربي، الفتاً إلى أن الدول العربية رفضت القبول بنتائج انتخابات عام 

  .واألمر ال يتعلق فقط بالغرب
ية، لكنها ال تقبل بالشرعية الفلسطينية تقبل العمل بالشرعية األميرك"ووصف موقف الدول العربية بأنها 

، مؤكداً أن الحصار لم يبدأ مع حالة "التي جاءت بعد انتخابات تعد األكثر نزاهة من كل الدول العربية
  .في االنتخابات" حماس"االنقسام، لكنه بدأ منذ اللحظة التي فازت فيها 

يق مبررات الحصار وعدم التحرك ال يمكن تحويل االنقسام إلى قميص عثمان، من أجل تعل: "وقال
الدول العربية وضعت عقلها في ثالجة لتأخذ مواقفها من أميركا، وهي ال تريد : "وأضاف". العربي عليه

  ".إغضاب اإلدارة األميركية عبر التواصل مع حماس حفاظاً على رؤوسها
 إلفشال إنقالب الحديث عن أن سيطرة الحركة على قطاع غزة جاء" حماس"وجدد القيادي في حركة 

 عبر 2007بصدد تنفيذه، خصوصاً عبر توريد السالح لها من إحدى الدول الخليجية عام " فتح"كانت 
  ".عودة الضفة إلى الشرعية في غزة"، داعياً إلى ما أسماه "حماس"شاحنات سيطر عليها عناصر 

 سيطرت عليها بمساعدة كنا نحكم الضفة وغزة، لكن فتح انقلبت وانفردت بحكم الضفة بعد أن: "وقال
ال يمكن وصف ما حدث : "وأضاف". االحتالل، وعينت حكومة من دون العودة إلى المجلس التشريعي

بسيطرة حركة حماس أو االنقالب، األصل أن فتح فشلت في االنقالب على الحكومة الشرعية بمساعدة 
  ".أمريكا وإسرائيل، وهربت إلى الضفة الغربية

لفلسطينية، أكد الزهار أن مختلف األطراف الفلسطينية والعربية باتت موافقة على وحول ملف المصالحة ا
المبادرة التي حملها عمرو موسى خالل زيارته إلى قطاع غزة، والقاضية باتفاق الحركتين على نقاط 
الخالف المتبقية، ثم مباركة مصر والجامعة العربية، وأخيرا التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، 

  .مشيراً إلى أنه إذا سارت األمور على النحو المتوقع، فإن بدء تنفيذ االتفاق لن يكون بعيداً
دعوت عزام األحمد لزيارة غزة قبل شهر إلجراء مزيد من االجتماعات، لكن وفقا للمبادرة التي : "وقال

  ".حملها عمرو موسى، فإن األمور ستكون ميسرة
 أن تضع قطاع غزة في الحضن المصري كما يتخوف الكثيرون، ال تريد" حماس"وشدد الزهار على أن 

الفتاً إلى أن الشعب الفلسطيني سيحافظ على كيانه المستقل وال يرغب في االنضمام السياسي لمصر أو 
  .لغيرها من الدول العربية

جارية مع نريد فقط الخالص من التبعية االقتصادية مع االحتالل، وذلك من خالل فتح المعابر الت: "وقال
: وأضاف". مصر والعالم العربي واإلسالمي من دون الرغبة في أن نكون جزءاً من أي دولة عربية

ليس بيننا وبين مصر خالف سياسي، األمر يتعلق بموقفها والدول العربية األخرى من الملف الداخلي "
  ".الفلسطيني وتأييدها لحركة فتح

رفين يحدث عند القضايا الطارئة، مؤكداً أن العالقات مع اإلعالمي بين الط" التسخين"وأشار إلى أن 
  . مصر متواصلة بصورة دائمة
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حينما يخرج وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات غير صحيحة حول الشأن : "وقال
الفلسطيني، فإن ذلك يستفز الشعب الفلسطيني، ألن الجميع يعلم أن الملف بيد االستخبارات المصرية 

 ".ليس بيد وزارة الخارجيةو
 20/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  وأبلغت ميتشل بأننا نريد رفعا كامال للحصار.. لم أتلق مقترحات من هنية: عباس .2

إن لقاءه بمبعوث السالم األميركي     ) أبو مازن (قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس      : علي الصالح : لندن
وأوضح في تصريحات   . تركز حول مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة       جورج ميتشل في رام اهللا أمس،       

ال بد أن يكون شامال لجميع      «أنه شدد خالل اللقاء، على أن رفع الحصار عن غزة           » الشرق األوسط «لـ
طلبت مـنهم أن يحـددوا      «وأضاف أبو مازن    . »المعابر وكامل احتياجات أهلنا في غزة، وليس بين بين        

  .»عدم السماح بإدخالها وليس المواد المسموح بهاالمواد التي يصرون على 
نقل إلي بعض األفكـار ووافقـت       ) وسيط(جمال الخضري   .. لم أتلق أي مقترحات من هنية     «: وأضاف
إن المالحظات من الفصائل الفلسطينية على الورقة المصرية يتم         «: وعن ماهية هذه األفكار قال    . »عليها

وقلت له عد إليهم وإذا وافقوا فليس عندي أي         . يع على الورقة المصرية   حلها بالتوافق الفلسطيني بعد التوق    
واعتبر أبو مازن زيارتـه األخيـرة لواشـنطن         . »التوقيع أوال .. لن يفتح االتفاق  «: وتابع القول . »مانع

: وقـال ). إيبـاك ( اإلسرائيلية للشؤون العامـة      -خاصة في اللقاء مع اللجنة األميركية       » اختراقا حقيقيا «
  .»%100 ولكن النجاح كان 10ت أتوقع نجاحا بنسبة كن«

  19/6/2010،الشرق األوسط، لندن 
  

  أفكر جدياً في التوجه إلى قطاع غزة: عباس .3
كشف الرئيس محمود عباس النقاب عن أنه يفكر جدياً بالتوجه الى قطاع غزة،               :عبد الرؤوف أرناؤوط  

  . لخطوة التي لم يستبعدها على أي حال معتبراً أن تحقيق المصالحة قد يشجعه أكثر على هذه ا
ـ     هذا سؤال أوجهه لنفسي    : خالل رحلته الخارجية التي اختتمها قبل أيام        " األيام"وقال في حديث صريح ل

 مرة، وأحياناً كثيرة أفكر بالذهاب الى هناك، ولكن اقول لربما كان من االفضل ان ننتظـر ربمـا                   100
  . أن أذهب، وأنا متأكد أن مثل هذه الزيارة ربما تفيد نصل الى مصالحة، ولكن قد يخطر ببالي

 متمسكاً بموقفه عدم الترشح لوالية رئاسية ثانية بعد أن أكد على أن قراره كان شخصياً، وقال               عباسوبدا  
كانت هناك أسباب اخرى جعلتني أتخذ هذا القرار، وهي أنني لم أعد قادراً على االستمرار فـي عمـل                   "

  ".الراحة، أنا في سن ال يسمح لي ان استمرالسلطة وال بد من 
رئـيس الـوزراء    :  أن هناك تكامالً بين عمله ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، وقال           عباسواعتبر  

يؤدي دوره بشكل جيد جداً في األوضاع الداخلية، مهمته أن يتابع تطور البلد، أن يتابع التنمية، أن يتابع                  
ن، وهو يتابع بكل حرفية وبكل كفاءة، بطبيعة الحال لديه عمل في الخارج             بناء المؤسسات وأن يتابع األم    

  ".يؤديه وزيارات في الخارج يقوم بها، ولكننا نكمل بعضنا البعض، أنا أقوم بعمل وهو يقوم بعمل
 بمرارة عن سيل االتهامات التي وجهت له في أثناء قضية غولدستون، مشدداً علـى أنـه                 عباسوتحدث  

أنا كنت مقتنعاً أنني على حق، ومقتنعاً ان الحملة ظالمـة ولربمـا لـم               " موقفه، وقال    كان على حق في   
يستغرق االمر اكثر من ثالثة إلى اربعة ايام، ولكن مع ذلك فقد اختار البعض أن يسير في تيار غوغائي                   

ا، كان ال بد ان     ما هي الجريمة؟المرء يفكر في ماهية الجريمة التي ارتكبه        ..اعتبرنا وكأننا ارتكبنا جرائم     
  نؤجل الموضوع أشهراً وقد أجلناه، وعندما قامت تلك الضجة أعدناه، ولكن لم يفكر أحد فيما بعد أين 
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ذهبت القضية وماذا حدث بها، اآلن ال أحد يتابعها وال أحد يسأل أين ذهبت قضية غولدستون اال نحـن                   
 ".فقط

  20/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  ويبحث في تفاصيل زيارة الوفد إلى غزة لجنة المصالحة  مع عباس يجتمع": الحياة" .4
أن الرئيس محمود عباس التقى رجل األعمال الفلسطيني منيـب المـصري ليـل              » الحياة«علمت   :غزة

 السبت في رام اهللا وبحث معه في تفاصيل زيارة الوفد الذي سيتوجه الى قطاع غـزة خـالل                   -الجمعة  
 الوفد، إضافة الى المصري، عدداً من أعضاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة              وسيضم. األيام القليلة المقبلة  

الجبهة الشعبية لتحرير   «التحرير الفلسطينية، من بينهم الدكتورة حنان عشراوي، ونائب األمين العام لـ            
صـالح رأفـت،    ) فدا(» االتحاد الديموقراطي الفلسطيني  «عبد الرحيم ملوح، واألمين العام لـ       » فلسطين
  .وشخصيات أخرى» فتح«ان من اللجنة المركزية لحركة وعضو

وكشف عضو في وفد لجنة المصالحة أن االجتماع الذي يفترض أن يكون الوفد عقده مساء أمـس مـع                   
عباس سيحدد آلية عمل وفد المصالحة، كما سيتحدد ما إذا كان الرئيس سيعطي الوفد الضوء األخـضر                 

وكانت مـصادر   . خالد مشعل » حماس«مكتب السياسي لحركة    للتوجه إلى دمشق واالجتماع مع رئيس ال      
أن الحركة ترحب بوفد لجنة المصالحة من أجل التوصل إلـى           » الحياة«أكدت لـ   » حماس«مسؤولة في   

 فلسطينية في شأن المالحظات والنقاط الثالث التي تتحفظ بها الحركة علـى وثيقـة               -تفاهمات فلسطينية   
أن الوفد يحمل كتاباً جديداً يتـضمن       » الحياة«ن المصري أوضح لـ     وكا. المصالحة التي صاغتها مصر   

  .إزاحة الشكوك بين الجانبين والعمل على تذليل أي معوقات تعترض التوقيع على الورقة المصرية
20/6/2010، الحياة، لندن  

  
   برفع حصار غزة"اسرائيل"فياض يشدد على ضرورة الزام  .5

الوزراء مع ديرك نيبيل وزير التنمية والتعاون األلماني أمـس،          دشن الدكتور سالم فياض رئيس      : نابلس
انطالق تنفيذ مشروع الصرف الصحي الغربي لمدينة نابلس، والممول من بنك التنمية األلمـاني بتكلفـة                

  . مليون يورو30تبلغ 
ي، وشكر رئيس الوزراء الحكومة األلمانية على الدعم المستمر الذي تقدمـه ألمانيـا للـشعب الفلـسطين       

بما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود      "وسلطته الوطنية بشكل مباشر أو من خالل االتحاد األوروبي، و         
  ."على أرضه، ويساهم في بناء مؤسساته القادرة على تقديم الخدمات األساسية للمواطنين

فع وشدد فياض على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وأشار إلى تنامي الوعي الدولي لضرورة ر               
رفع الحصار عن قطاع غزة سيساعد في توحيد الوطن ومؤسساته، ولكي نـتمكن مـن               "الحصار، وقال   

تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، وفي مقدمتها انهاء االحتالل، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامـة               
 كسائر شعوب العالم

  20/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  "سياسي"لمقدسيين قرار إبعاد النواب ا:  المصريمشير . 6
قرار االحتالل اإلسرائيلي بإبعاد النواب     , اعتبرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية    : أحمد المصري -غزة

مشيرةً إلى أنه يهدف إلى تفريغ المدينـة        , "باطل ببطالن االحتالل  "اإلسالميين عن مدينة القدس المحتلة؛      
  . ير المقدسيين بشكٍل عام واجتثاثهم عن أرضهممن قياداتها ورموزها في سياق مخطط كبيرٍ لتهج
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, البرلمانية النائب مشير المصري في مؤتمرٍ صحفي عقده في مدينـة غـزة       " حماس"وأكد أمين سر كتلة     
وانتهاكاً , ويشكِّل تعدياً صارخاً على حق المواطنة     , سياسي بامتياز "أن هذا القرار    , 2010-6-19السبت  

  ". \ لكل القيم واألعراف الدوليةللحصانة البرلمانية وتجاوزاً
, أحمـد عطـون   , محمـد طـوطح   , محمد أبو طير  : وكانت سلطات االحتالل سلَّمت النواب اإلسالميين     

, باإلضافة إلى وزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة؛ قرارات باإلبعاد عن القدس خالل ثالثين يومـاً   
  . بحسب تلك القرارات, "متسللين" بمثابة وإال سيقعوا تحت طائلة اإلبعاد القسري وسيعتبرون

وانتهت، السبت، المدة الممنوحة للنائب أبو طير والذي اعتقل في سجون االحتالل لمدة تزيد عن ثالثـين                 
  . لمغادرة المدينة المقدسة, سنة

ونوه المصري إلى هذا القرار يعد األخطر من نوعه بعد اعتقال النواب لمدة تزيد عـن ثالثـة سـنوات              
  . صادرة إقاماتهم، ومن ثم إنذارهم بمغادرة المدينة خالل ثالثين يوماًوم

يسابق الزمن في تنفيذ مخططه الكبير من خالل سياسة تهويد القدس           "وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي      
وحفريات األقصى وهدم البيوت ومصادرة األرض باالستيطان وتهجير شعبنا في القدس بـدءاً بتهجيـر               

  ". ممثليه إلحالل المستوطنين مكانهمرموزه و
ودعا البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلـى تحمـل مـسؤولياتهم              

  ". الذين تنتهك حصانتُهم البرلمانية بل وينتهك حقهم في الوجود"والدفاع عن زمالئهم النواب الفلسطينيين 
ي العالم بفضح سياسات االحتالل ومالحقته قانونياً وقضائياً والعمل على          كما طالب المؤسسات الحقوقية ف    

  . تقديم قادته كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية
قال مسئول ملف األسرى في المجلس التشريعي النائب محمـد شـهاب، إن الحكومـة       , في سياق متصل  

عن قرارها األخيـر،    ) إسرائيل(ية لثني   ، في المحافل الدول   "تعتبر قضايا رابحة  "الفلسطينية سترفع قضايا    
 .وإلزامها بتغير سياستها اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين

  20/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   المقدسيون األربعة يعتصمون في بيوتهم رافضين قرار إبعادهمالنواب . 7
 أمس رفضهم االنصياع لقرار إسـرائيلي       من سكان مدينة القدس   » حماس«أعلن أربعة من قادة     : رام اهللا 

جاء هذا التطور بعد    . إبعادهم عن المدينة الى الضفة الغربية، واعتصموا داخل بيوتهم ورفضوا مغادرتها          
ان صادرت الشرطة اإلسرائيلية قبل ايام كل الوثائق الثبوتية من األربعة، ثالثة منهم اعضاء في المجلس                

ا فيها بطاقات الهوية، وبطاقات التـأمين الـصحي، ورخـص قيـادة             التشريعي والرابع وزير سابق، بم    
وقال األربعة، وهم   . السيارات، وأبلغتهم ان عليهم مغادرة القدس الى اي مكان آخر في الضفة او الخارج             

محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، الذين لم يعـد لـديهم اي                   
 وتمكنهم من التحرك خارج بيوتهم، انهم سيعتصمون في البيوت، ولن يغادروها،            وثائق تثبت شخصيتهم  

  . ولن يعترفوا بالقرار، مضيفين انهم سيلجأون الى الوسائل المختلفة لمواجهة القرار اإلسرائيلي
وأوضحوا في بيان صحافي امس ان الشرطة اإلسرائيلية اتخذت قرار تجريدهم من مواطنتهم في مدينتهم               

وقـال عطـون انـه      .  من دون اي مسوغ قانوني ومن دون حتى اللجوء الى محكمة العدل العليا             القدس
ورفاقه سيوجهون مذكرة الى األمم المتحدة يشكون فيها من قرار اقتالعهم من بيوتهم ومن بين أسـرهم                 

لـى  وأضاف ان القرار يرمي الى ارساء اسس سياسة اسرائيلية جديدة في القدس تهـدف ا            . ومن مدينتهم 
وتوقع القادة األربعة ان تقدم     . ترحيل كل من يواجه السياسة اإلسرائيلية ضد القدس ومقدساتها عن المدينة          

السلطات على إبعادهم بالقوة عن المدينة، لكنهم اعلنوا انهم لن يغادروا بيوتهم بمحض ارادتهـم تطبيقـاً                 
  .للقرار الذي ال يعترفون بشرعيته

  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1825:         العدد       20/6/2010 األحد :التاريخ

 .لى الوقفة الشعبية معهم لمواجهة القرار وأوضح عطون انهم يراهنون ع
20/6/2010، الحياة، لندن  

  
   تطالب برفع كامل للحصار:اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير . 8

 .أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ضرورة رفع الحصار الكامل عن قطـاع غـزة               :  وفا -رام اهللا 
سة الرئيس محمود عباس، بوجود مراقبين دوليـين        ورحبت اللجنة خالل االجتماع الذي عقدته أمس برئا       

لضمان رفع الحصار، وكذلك مشاركة أجهزة الـسلطة الوطنيـة المختـصة            ” إسرائيل“على المعابر مع    
على أية مـواد وخاصـة      ” إسرائيلية“ورفضت اللجنة أية اشتراطات أو قيود        .لخدمة هذا الغرض أيضاً     

عية، ألنها تناقض القانون الدولي واإلنساني وبيان مجلس األمن         مواد اإلعمار والتنمية االقتصادية والزرا    
 .     من خالل تعاملها اإليجابي على معبر رفح ” مصر الشقيقة“وعبرت عن تقديرها لموقف  .األخير 

  20/6/2010الحياة، الجديدة، رام اهللا، 
  

  ال قوة تفرض التوطين علينا: عبد اهللا عبد اهللا .9
الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون اللبنـاني ولكـن          "ن عبد اهللا عبد اهللا أن       اكد سفير فلسطين في لبنا    

اذا كـان هنـاك     "، مشدداً على انه     "هنالك حقوق اساسية اذا اعطيت لهم فانها تفيد لبنان كما تفيد فلسطين           
فـرض  اجماع فلسطيني لبناني على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، فال تستطيع قوة في الدنيا ان ت               

  ".علينا حالً نحن مجمعون على رفضه
كانـت  : "وقال في تصريح، بعد لقائه رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون أمس              

مناسبة مهمة جدا ان التقي الحريري للحديث تحديدا في شؤون الجدال الذي حدث بعـد جلـسة مجلـس                   
ة في جانب منه، انه كيف نحمي وجـه لبنـان المـشرق             النواب الماضي وما اعقبه من بعض الغوغائي      

  ".الحضاري المنير وكيف نحافظ على الحدود الدنيا االنسانية والمدنية للمواطن الفلسطيني في هذا البلد
اكدنا كما هي طبيعة خطابنا السياسي منذ سنوات على االقل منذ ما بعد اإلعالن الفلسطيني عام                : "اضاف
من واستقرار وسيادة لبنان ونحن على االرض اللبنانية تحت القـانون اللبنـاني              بان همنا االول ا    2008

  ".ولكن هنالك حقوق اساسية وتحقيق هذه الحقوق يفيد لبنان كما يفيد فلسطين
اننا ضد التوطين ومع حق العودة ومتمسكون به واذا كان هناك اجماع فلـسطيني لبنـاني                "وجدد التأكيد   

بحق العودة، وال تستطيع قوة في الدنيا ان تفرض علينا حالً مجمعون على             على رفض التوطين والتمسك     
رفضه وبالتالي يمكن ان تتحسن اوضاع الفلسطنيين بدون القول عن تحمل خزينة الدولة وتحمل صناديق               

ليس المطلوب ضمانا صحيا للفلسطنيين، هـي مـسؤولية وكالـة الغـوث لالجئـين               . الضمان الصحي 
مطلوب الفلسطيني الذي يحمل اجازة عمل وتقتطع منـه اشـتراكاته فـي الـضمان               لكن ال . الفلسطينيين

هـذه قـوانين    . الصحي، اذا تعرض لعارض صحي اثناء العمل من حقه ان يستفيد من الضمان الصحي             
  ".دولية وانا اعتقد ان لبنان بلد يهمه ان يحفظ صورته وان يحترم القوانين

  20/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  ترحنا على موسى التوافق بشأن مالحظاتنا على الورقة المصريةاق: حماس .10
قال الدكتور صالح البردويل عضو القيادة السياسية لحركة حماس في قطاع غزة            : صالح النعامي  - غزة

إن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية اقترح على األمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى خـالل                 
ـ  . لتوافق حول الورقة المصرية   زيارته لغزة مخرجا ل    قال البردويل  » الشرق األوسط «وفي تصريحات ل

إن هنية اقترح على موسى أن يتم توافق فلسطيني على مالحظات حركة حماس على الورقة المـصرية،                 
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في ورقة مستقلة، بعد إجراء مناقشات بين الفصائل الفلسطينية، وتحديدا بين حركتي فتح وحماس حـول                
  .اتهذه المالحظ

وأضاف البردويل أن مقترح هنية يتضمن تشكيل لجان مشتركة من ممثلـي الفـصائل للتباحـث حـول       
وأشار إلـى أن واحـدة مـن        . مالحظات الحركة بشأن القضايا الخالفية التي تضمنتها الورقة المصرية        

تي تطالب حمـاس    القضايا الخالفية تتمثل في آليات تشكيل لجنة االنتخابات المركزية، إذ أنه في الوقت ال             
  .بأن يتم تشكيلها بالتوافق، فإن حركة فتح تصر على تشكيلها بالتشاور

وأوضح البردويل أن مقترح هنية يدعو أيضا لالتفاق على آليات محددة لتطبيق الورقة المصرية، علـى                
ـ       . أن يتم رعاية تطبيق الخطة من قبل الجامعة العربية وبمباركة مصرية           صل وأكد أنه كان يتوقـع أن ي

وفد يمثل حركة فتح قطاع غزة للتباحث حول هذا االقتراح، مشيرا إلى أن الحركة لم تسمع أن مصر أو                   
  .حركة فتح عارضت اقتراح هنية الذي نقله موسى

وأشار إلى أنه كان من المفاجئ التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيظ الـذي                  
  . تعديل أو تغيير على الورقة المصريةشدد على أنه لن يتم إدخال أي

لن يكون  » الموضوعية«وحذر البردويل من أن اإلصرار على أن تتراجع حركة حماس عن مالحظاتها             
واعتبر أن مبادرة هنية والخطوات التي اتخذتها حماس تـدل          . مدخال مناسبا إلنهاء حالة االنقسام الداخلي     

قسام والمساعدة في توفير أجواء إلنجاح الجهـود المبذولـة          على صدق نوايا الحركة في إنهاء حالة االن       
  .للتوصل لتوافق وطني عريض

  20/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  قد وافقت على مقترحات هنية بشأن المصالحةأن تكون  تنفي فتح .11
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أن تكون حركته قد وافقت             : صالح النعامي  - غزة
وفي تصريحات صحافية اتهم محيسن حماس بالمسؤولية عن الجمود الحاصل فـي            . ى مقترحات هنية  عل

وشدد محيسن على أنه لم يحدث تغيير على مواقـف          . ملف المصالحة، معتبرا أن الكرة حاليا في ملعبها       
ل الحركة من الورقة المصرية، موضحا أن األمر يتوقف على موقف حماس منها، مستدركا أنه في حـا                

وقعت الحركة على الورقة فإن مالحظاتها ومالحظات بقية الفصائل ستؤخذ بالتفاهم عند التطبيق، فهـذه               
  .المالحظات كما يقول ال يمكن أن تكون جزءا من الورقة المصرية

  20/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  عملف المصالحة وإنهاء االنقسام يراوح مكانه ووتيرة التفاؤل تتراج: حماس وفتح .12
تراجعت وتيرة التفاؤل بإمكانية تحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز االنقسام، مع انجالء حقيقة             :حسن جبر 

  .كثير من المواقف والتصريحات حول تسارع خطوات تحقيق المصالحة
الكرة عادت مرة أخرى إلى ملعب حركة حماس المطلوب منها توقيع الورقة المصرية رغم أنها تـشدد                 

وقال مسؤولون من حركتي فتح وحماس إن ملف المـصالحة           .اء تعديالت مهمة عليها   على ضرورة إجر  
  .ما زال على حاله ولم يشهد أي تقدم حقيقي

، أن الموقف ما زال علـى       "األيام"وأكد عبد اهللا أبو سمهدانة عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة، لـ              
لمصرية التي هي نتاج مباحثـات ولقـاءات        حاله، داعيا حركة حماس إلى التوقيع الفوري على الورقة ا         

الورقـة  " حمـاس "وأكد أبو سمهدانة أن الموقف المصري الداعي إلـى أن توقـع              .فلسطينية فلسطينية 
  .المصرية قبل إبداء أية مالحظات ما زال على حاله ولم يتغير

لدول العربية عمـرو    وكانت أجواء من التفاؤل سادت الساحة الفلسطينية بعد زيارة األمين العام لجامعة ا            
  .تتضمن رؤيتها إلنهاء االنقسام" حماس"موسى الذي عاد من غزة حامال مقترحات محددة من 
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وقال أيمن طه، المتحدث     .من جهة أخرى، أكدت حركة حماس أن ملف المصالحة ما زال يراوح مكانه            
رحـات التـي قـدمها      باسم الحركة، إن ملف المصالحة ما زال يراوح مكانه وآخر تطوراته كانت المقت            

إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال إلى موسى، والتي سبقتها مبادرة منيب المصري من أجـل القـدوم                 
  . على رأس وفد من رام اهللا لتحقيق المصالحة، خالل أزمة أسطول الحرية أواخر الشهر الماضي

 من المـصري تأجيـل      طلبنا وقتها ": حماس"المقربة من   " فلسطين"وأضاف طه في تصريحات لصحيفة      
موعد قدوم الوفد كيال يغطي إعالميا خبر مباحثات المصالحة على الجريمة اإلسرائيلية التي ارتكبت بحق               
األسطول، ومنذ ذلك اليوم وحتى اآلن لم نبلغ إن كان هذا الوفد سيأتي أم ال، وعلى كل نحن نؤكد علـى                     

   .ترحيبنا به وانتظاره في أي وقت، ونقول له أهال وسهال
إن مبادرة هنية والخطوات التي اتخذتها حركة حماس تدل بشكل واضح على أن الحركة راغبـة                : وتابع

بشكل ال يقبل التأويل أو النقاش باستمرار الحوار الوطني إلنهاء االنقسام، ونحن نأمل أن تكـون هنـاك                  
  .ةعلى الورقة المصري" حماس"خطوات عملية وراء هذا الحراك مع بحث جاد لمالحظات 

  20/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  نتائج إيجابية حول المصالحة وعباس معني بتحقيقها: منيب المصري الجهاد نقالً عن .13
أكدت مصادر إعالمية في حركة الجهاد اإلسالمي أنها علمت من رئيس وفـد لجنـة                :”الخليج “-دمشق  

س الفلسطيني محمود عباس عقب     المصالحة، رجل األعمال منيب المصري، أن الردود التي حملها الرئي         
فيما يتعلق بقضية المصالحة، وأن المصري عقد اجتماعا ثنائيـا          ” إيجابية“جولته الخارجية األخيرة كلها     

 . أن عباس معني جدا بتحقيق المصالحة        -حسب المصري -مع عباس الليلة قبل الماضية، وكان واضحاً        
ور المتعلقة بإنجاز المـصالحة تـسير باالتجـاه         وأضافت المصادر أن المصري أشار إلى أن كافة األم        

وأوضح أن دور لجنة المصالحة يتركز       .الصحيح حتى اآلن، ورغم ذلك علينا عدم رفع سقف التوقعات           
اآلن على تذليل العقبات، وأن هذه النتائج اإليجابية جاءت بعد تراكمات عديدة من العمل المـضني مـع                  

، مفضال عدم   ”التفاهمات”ه النتائج اإليجابية حول المصالحة ب     وقد وصف المصري هذ    .الجهات المعنية   
وحول زيارة وفده المخطط لها إلى قطاع غزة، نقلت المصادر           .في هذه المرحلة    ” االختراقات”وصفها ب 
  .” إن هذه الزيارة ستتم قريباً“: عنه قوله

 وصفتها بالموثوقة، أن هذه     كما نقلت المصادر اإلعالمية في حركة الجهاد اإلسالمي عن مصادر قيادية،          
التفاهمات هي نتاج عمل وفد المستقلين خالل األشهر القليلة الماضية بصمت وبعيدا عن اإلعالم، وهـي                

علـى  ” حمـاس “، تناقش مالحظات    ”ورقة تفاهم “إلى  ” حماس”و” فتح“تقوم على أساس وصول حركتي      
االتفاق مـع رئـيس المكتـب الـسياسي         الورقة المصرية، مضيفة أن هذه الصيغة قد تم التوصل إليها ب          

وأضافت المصادر أن هذه الصيغة تستجيب مع الموقف المصري          .خالد مشعل منذ عدة أشهر      ” حماس”ل
التي تطالب بـأن تؤخـذ مالحظاتهـا بعـين          ” حماس“الرافض لتعديل الورقة، وتستجيب كذلك لمواقف       

  .االعتبار قبل التوقيع على اتفاقية المصالحة 
  20/6/2010، ارقةالخليج، الش

  
  تدارس أفكار جديدة على الورقة المصرية والمصالحة هدف للوحدة: أبو زهري .14

فيما بدأت التحركات الجدية السرية إلعادة إحياء ملف المصالحة الفلـسطينية بـين             :  فهيم الحامد   - جدة
فكـار  حركتي فتح وحماس، أفصحت مصادر في حركة حماس، أن هناك حراكاً فلـسطينيا لتـدارس األ               

المطروحة لتحقيق المصالحة، وإيجاد مخارج حول نقاط الخالف ومالحظـات الحركـة علـى الورقـة                
  .المصرية التي كانت حماس تتحفظ عليها في السابق
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ـ     أن الحراك الجاري اآلن هو بعيد عن الدوائر اإلعالميـة،          » عكاظ«وأشارت المصادر في تصريحات ل
درة من الطرفين، مؤكدة أن عمرو موسى األمين العام العـام           وأيضا بعيد عن التصريحات المعلنة الصا     

لجامعة الدول العربية يقود الحراك، بعد أن تحصل على وعود من قيادات حماس خالل زيارته إلى غزة                 
وأفادت المصادر  . مؤخرا على التوقيع على الورقة المصرية، على أن يتم األخذ بمالحظات حماس عليها            

راحات التي يتم تدارسها حاليا من ضمنها أن يتم إدراج مالحظات حمـاس فـي               أن هناك عددا من االقت    
  .إطار ملحق إضافي بيد أن المصادر أشارت إلى أن هذا االقتراح يحظي بتحفظ في أوساط فتح

من جهته أفاد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن الحركة تدرس مجمل هذه األفكار التي تتركـز                  
حوظات على الورقة المصرية، بحيث تمثل مرجعيـة واحـدة لعمليـة المـصالحة              في إيجاد مخارج للمل   

. ولم يستبعد أبو زهري جولة جديدة من التحرك للجامعة العربية لتحقيق المصالحة الفلـسطينية             . وتنفيذها
من . مؤكدا أن تحقيق المصالحة من مصلحة الشعب الفلسطيني ويساهم في تعزيز الوحدة ورفع الحصار             

ـ      جهتها أو  أن الحركة ليست ضد التوقيع على المصالحة       » عكاظ«ضحت مصادر في فتح في تصريحات ل
  .مؤكدة أن الفلسطينيين في أمس الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

  20/6/2010، عكاظ، جدة
  

  بمصر" اونروا"تمنع األغا من السفر لحضور اجتماع لـ " المقالة ":فتح .15
 حركة فتح قالت في تصريح صحافي لها، أمس، إن  ، أن غزة من  20/6/2010،  األيـام، رام اهللا    ذكرت

أجهزة أمن الحكومة المقالة منعت صباح أمس الدكتور زكريا األغا عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                  
ـ                ضور التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من السفر إلى القاهرة عبر معبر رفح الحدودي لح

وبينـت أن هـذه      ".أونـروا "اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين          
  .االجتماعات ستعقد في الحادي والعشرين من هذا الشهر في القاهرة وتضم الدول المضيفة والمانحة

ة الوطنية، مشيرةً   واعتبرت أن منع األغا من السفر يأتي في وقت كثر فيه الحديث عن اقتراب المصالح              
التناقض الواضح بين   "وأشارت إلى    .حول رغبتها في المصالحة   " حماس"إلى أن هذا المنع يؤكد ادعاءات       

التصريحات اإلعالمية الرنانة والممارسات الفعلية على أرض الواقع مـن اعتقـاالت وتـضييق علـى                
  ".الحريات العامة وسلوكيات تعسفية بحق أبناء حركة فتح في قطاع غزة

وكان مسؤول فلسطيني كبير في القاهرة أدان في تصريحات صحافية، أمس، هذا العمل الـذي وصـفه                 
" أونـروا "بغير المسؤول، وقال إن هذه االجتماعات تكتسب أهميتها من خطورة الوضـع المـالي لــ                 

  .وضرورة بذل كل الجهود إليجاد الحلول الممكنة لذلك
، »بعدم مغـادرة القطـاع    «اآلغا قال إنه تم إبالغه      ، أن   غزة، من   20/6/2010،  الحياة، لندن  وأضافت

» أونـروا «لمنعه من السفر لحضور اجتماعات اللجنة االستشارية لــ          » ال يوجد أي مبرر   «معتبراً أنه   
والتي ستعقد غداً في القاهرة بمشاركة الدول المضيفة والمانحة للوكالة الدوليـة التـي ترعـى شـؤون                  

عمليات هي قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسورية، وتهدف الى           الالجئين في خمس مناطق     
ورأى أن هذا التصرف ال يـصب فـي االتجـاه           . بحث سبل التغلب على العجز المالي الذي تعاني منه        

  .الصحيح نحو تحقيق المصالحة
 بمنع قيادات   أن الحكومة المقالة في غزة اتخذت قراراً      » حماس«من مصادر في حركة     » الحياة«وعلمت  
رداً على تصعيد حملة االعتقاالت في حق قيادات حمـاس          «وكوادرها من مغادرة القطاع     » فتح«حركة  

وأشارت المصادر الى أن ذلك يأتي أيضاً رداً علـى          . الفلسطينية» وكوادرها وتعذيبهم في سجون السلطة    
ة المقالة من إصـدار جـوازات       منع السلطة إرسال دفاتر جوازات السفر الى القطاع والتي تمكن الحكوم          

وأوضحت أن السلطة فـي رام اهللا تمنـع عـشرات           . لمواطني القطاع المحرومين منها منذ نحو عامين      
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من الحصول على جوازات سفر جديدة تقدموا بطلبات لها، من دون إبداء األسباب،             » الغزيين«المواطنين  
  .نهم أناس عاديون أيضاًأو يتعاطفون معها، ومن بي» حماس«إال لكونهم ينتمون الى 

  
  تأجيل االنتخابات جاء بطلب من حماس والشكعة قدم استقالته من فتح: مقبول .16

 أكيد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فـتح أن تأجيـل              : رومل شحرور السويطي   –نابلس  
اه تلفزيون  وقال مقبول خالل لقاء تلفزيوني محلي أجر      . االنتخابات، جاء بطلب رسمي من حركة حماس      

نابلس، ان لديه الوثائق الرسمية التي تؤكد ذلك، موضحا بأن حماس قامت بارسال طلبهـا الـى لجنـة                   
االنتخابات المركزية، والى تركيا وبعض الدول العربية، وقال ان حركة فتح هي المتضرر األكبر مـن                

  .عملية تأجيل االنتخابات في الضفة
و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المحامي غـسان الـشكعة، قـال            وفيما يتعلق بالقائمة التي شكلها عض     

مقبول ان الشكعة قدم استقالته بشكل رسمي من حركة فتح مع عدد من الذين ترشحوا في قائمته، علـى                   
  .خلفية تغيير بعض األسماء من القائمة التي تم التوافق عليها بين الشكعة ومقبول

في حركة فتح طلبت تسعة ماليين دوالر لتغطية حملتها االنتخابية،          وكشف مقبول ان مفوضية االنتخابات      
لكنها لم تحصل سوى على نصف مليون دوالر، مؤكدا ان حركة فتح تعاني من أزمة مالية حقيقية، وانه                  

  .اذا لم يتم جمع االشتراكات من الحركة فان األزمة ستتفاقم
  20/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  سيسلمون أنفسهم للجيش قريباً لوبون الفلسطينيونالمط: المقدح .17

المزيد من المطلوبين الفلسطينيين بصدد     "في لبنان منير المقدح أن      " حركة فتح "كشف قائد المقر العام لـ      
وطالـب فـي     ".تسليم انفسهم للجيش اللبناني بالمرحلة المقبلة وأن هناك اتجاها إلغالق هذا الملف نهائيا            

ـ " نشرة االلكتروني ال"حديث الى موقع     اقرار الحقوق السياسية لالجئين الفلسطينيين قبل حقـوقهم        "أمس، ب
 عاما العطاء الفلـسطينيين     62الوقت حان وبعد    "واعتبر أن   ". االنسانية وأن يحل الموضوع سلة واحدة     

طرفاها لبناني ـ فلسطيني ولـيس   "، مشدداً على وجوب أن تتم مناقشة واضحة وصريحة "كافة حقوقهم
  ".لبناني ـ لبناني ألن من حقنا الطبيعي المشاركة بصياغة المسودة التي تضمن حقوقنا

الالجئـين يرفـضون    "، مؤكداً أن    "حل ملف المطلوبين الفلسطينيين لقضايا سياسية     "وشدد على ضرورة    
من تراجع وحتى توقـف خـدمات       "وتخوف  ". رفضا قاطعاً التوطين وأنّهم كانوا وسيبقون تحت القانون       

في حال إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين، بحجة أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن تأمين              " األونروا"
تكون الحقوق التي ستقر وكحد أدنى كالحقوق الممنوحة فـي          "، مشدداً على ضرورة أن      "حاجات الالجئين 

  ".سوريا
يؤسس لمزيد من الهدوء فـي عـين         اشهر ليل نهار     8عملنا الدؤوب منذ    : "وعن ملف عين الحلوة، قال    

هناك تنسيق دائم بين ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية كما أن التغيرات التي            . الحلوة في المرحلة المقبلة   
  ".حصلت بحركة فتح ساهمت مساهمة كبيرة في استتباب أمن المخيم

  20/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  من الحصار وليس حماس هي التي تعاني اليوم "إسرائيل": أليعازربن  .18
في إسرائيل، يقود التيار المعارض العتراض السفن، وزير التجارة والصناعة، بنيامين :  لندن-تل أبيب 

بن أليعازر، الذي دعا إلى الكف عن اعتراض السفن والتفتيش عن وسائل أخرى لمنع دخول أسلحة إلى 
  . قطاع غزة
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لسبع، أمس، إنه من جهته مستعد لالستسالم أمام وصول وقال بن أليعازر، أمام منتدى ثقافي في بئر ا
. أسلحة إلى القطاع، ويفضل ذلك على أن تكون إسرائيل متورطة في قمع سفن مدنية في عرض البحر

كان هناك مسلسل أخطاء فاحشة . طريقة تعاملنا مع سفينة مرمرة لم تتميز بالحكمة وال بالمهنية«وأردف 
ي اتخذ في أطر غير رسمية بدال من البحث في المجلس الوزاري األمني في الهجوم، بدءا بالقرار الذ

. وقتل تسعة ركاب كان مصيبة. وحتى القرار بإنزال قوات تحتك بالركاب على متن السفينة. المصغر
الصدفة .  شخصا، كان بمقدار شعرة190 أشخاص وقتل 9لكن المصيبة األكبر هي أن الفرق بين قتل 

  .»ل عدد أكبر من الناسفقط هي التي منعت قت
وبدال من إضعاف حماس نجد أن لديها اليوم كمية . الهدف من الحصار لم يتحقق«وقال بن أليعازر إن 

وإسرائيل ). قبل سنة ونصف السنة(من األسلحة تعادل ثالثة أضعاف ما كان لديها قبل الحرب األخيرة 
ى إنهاء الحصار والتفتيش عن وسائل لذلك دعا إل. »هي التي تعاني اليوم من الحصار وليس حماس

  .إبداعية لمواجهة المعضلة مع حماس وقضية الجندي األسير جلعاد شاليط
وانضم إلى هذا الرأي وزير آخر من الليكود، هو جلعاد إردان، وزير البيئة، الذي قال في لقاء مع 

وأضاف .  بإسرائيلالتلفزيون اإلسرائيلي الرسمي إن الحصار على قطاع غزة فشل، وألحق أضرارا
وعلينا أن نتوصل . نحن نريد فقط أن نمنع تهريب األسلحة إلى القطاع، وفي هذا نجد أن العالم يناصرنا«

إلى تسوية مع إحدى الدول الصديقة، فرنسا أو إيطاليا، لتقوم هي بمراقبة البحر وتفتيش السفن حتى 
ئية أو طبية أو إنسانية إلى القطاع تضمن خلوها من األسلحة والسماح ألي سفينة تدخل مواد غذا

الى ذلك تستعد السفينتان اللبنانيتان لالنطالق من مرفأ بيروت باتجاه غزة بين ساعة وأخرى، . »بالمرور
 سفينة من كل الدول 40 و30الذي سيضم ما بين » 2أسطول الحرية «مترافقة مع تحضيرات واسعة لـ

ألمم المتحدة رسالة إسرائيلية مفادها أن إسرائيل تعتبر أن وقد تبلغ رسميا عبر سفيرها في ا. والقارات
  .توجه أي سفينة إلى غزة يشكل تهديدا ألمنها وللسلم واألمن الدوليين وسيواجه برد حاسم منها
  20/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   اللبنانية"مريم" تبلغ األمم المتحدة رسميا نيتها اعتراض سفينة "اسرائيل" .19

اكدت ممثلة اسرائيل في االمم المتحدة في رسالة وجهتها الى المنظمة ان من : ت األنباءوكاال -القدس
وفي . لمنع وصول سفينة ناشطات لبنانيات الى قطاع غزة" كافة الوسائل"حق الدولة العبرية استعمال 

غابرييال شاليف رسالة الى االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون نقلتها وسائل االعالم اعلنت السفيرة 
ونقل موقع صحيفة هآرتس عن رسالة . ان اسرائيل تشتبه في انتماء الناشطات الى حزب اهللا اللبناني

اسرائيل تحتفظ لنفسها ، طبقا للقوانين الدولية ، بالحق في اللجوء الى كافة الوسائل "شاليف ان 
  ".طاع غزةالضرورية لمنع هذه السفن من انتهاك الحصار البحري المفروض على ق

يبدو ان بعض السفن قررت االبحار من لبنان قاصدة قطاع غزة الخاضع لسيطرة نظام "واضافت 
منظمي هذه العملية يؤكدون انهم يريدون تقديم مساعدة انسانية لشعب غزة لكن ال "وتابعت ان ". حماس

 لبنانية التوجه الى وتنوي مجموعة من خمسين امراة بينها ثالثون". تزال طبيعة هذه العمليات مريبة
واكد حزب اهللا . ولم يحدد بعد اي موعد البحارها. محملة بالمساعدات" مريم"قطاع غزة على متن سفينة 

  .الجمعة ان ال عالقة له بهذا المشروع
  20/6/2010، الدستور، عّمان

  
  "إسرائيل"مباحثات سرية لتجاوز األزمة الدبلوماسية بين تركيا و:  إسرائيليةمصادر .20

ذكرت مصادر إسرائيلية أمس أن مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان : وكاالت – تحاداال
يدير مباحثات سرية مع شخصيات إسرائيلية عالية المستوى لتجاوز أزمة العالقات بين تركيا إسرائيل 
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خراً، فيما أكدت اإلنساني أثناء إبحاره إلى قطاع غزة مؤ" أسطول الحرية"بسبب االعتداء اإلسرائيلي على 
  .إسرائيل لألمم المتحدة أنها لن تسمح بوصول أي سفن إغاثة إلى القطاع

وأوضحت المصادر أن المباحثات تنطلق على أرضية أن تركيا ال يمكن أن تضحي بعالقاتها 
 االستراتيجية مع إسرائيل باعتبارها مدخالً مهماً النضمامها إلى االتحاد األوروبي مثلما هو الحال في

إن تركيا تسعى جاهدة وتفعل كل ما يمكن فعله لتتحول إلى دولة "وقالت .دخولها حلف األطلسي من قبل
غربية وتنضم إلى عضوية االتحاد األوروبي، ومن متطلبات ذلك تعزيز عالقاتها مع إسرائيل، التي 

عندما عامل "وأضافت المصادر ذاتها ".ينظر إليها على أنها مفتاح بوابة الغرب في الشرق األوسط
الغرب تركيا بخشونة وظل يماطل لسنوات في قبول طلب انضمامها إلى االتحاد األوروبي، جعلها تفكر 

  ". في وسيلة للضغط عليه بالتوجــه نحو العالم العربي
  20/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  اليمين يزداد قوة ونتنياهو القائد األكثر شعبية: "إسرائيل" في استطالع .21

أشار استطالع رأي جديد أن اليمين الحاكم في إسرائيل سيزداد قوة بشكل كبير، :  نظير مجلي- بتل أبي
، إذا ما جرت االنتخابات العامة %15خصوصا حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي سيرتفع بنسبة 

  .اليوم، وذلك على الرغم من إخفاقات الحكومة في عدة مجاالت
المستقلة لصالح القناة األولى للتلفزيون الرسمي أن » بانوراما«ذي أجرته شركة وجاء في االستطالع ال

، بينما ستحصل ) مقعدا حاليا27( مقعدا 31حزب الليكود سيحصل فيما لو جرت االنتخابات اآلن على 
وهذا ال يشمل حزب اليمين .  مقعدا لها اليوم61 مقعدا، مقابل 68أحزاب اليمين المتحالفة معه على 

 مقاعد ويتنبأ االستطالع بمحافظته على 4متطرف االتحاد القومي الموجود في المعارضة وله اليوم ال
  .قوته

ويعني ذلك أن نتنياهو يستطيع أن يشكل حكومة يمينية متطرفة فقط بأحزاب اليمين ويستطيع التنازل عن 
وكذلك عن )  مقاعد8  مقعدا له اليوم إلى13الذي هبط في االستطالع من (التحالف مع حزب العمل 

  . مقعدا25 إلى 28حزب كديما الذي أشار االستطالع إلى هبوطه من 
وسئل الجمهور إن كان راضيا عن أداء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في معالجة أسطول الحرية 

. قالوا إنهم راضون% 41بأنهم غير راضين مقابل % 43الذي تسبب في عزلة شديدة إلسرائيل، فأجاب 
إن % 49لكن، عندما سئلوا عن رأيهم في المرشحين لرئاسة الحكومة في االنتخابات القادمة، قال و

إنهم ال يرون في % 27، وقال %)28.5(نتنياهو هو المرشح األفضل تليه تسيبي ليفني بعيدا جدا عنه 
  .أي منهما شخصية مناسبة لقيادة إسرائيل في هذه الظروف

  20/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   تجند متطوعين من الخارج للعمل ضمن الجيش"إسرائيل": "إندبندنت" .22
البريطانية أمس السبت إن منظمة إسرائيلية " إندبندنت"قال تحقيق أجرته صحيفة  :يو بي أي - لندن

جديدة تقوم بتجنيد أعداد كبيرة من اليهود غير اإلسرائيليين، معظمهم من الواليات المتحدة، للخدمة في 
  .بحسب الصحيفة . اإلسرائيلي، الذي يواجه تهديدات على عدة جبهات في المنطقةالجيش

الجديدة التي تأسست لتجنيد " آيش ماالش"ونقلت الصحيفة عن جاي شولتز المدير التنفيذي في منظمة 
هذا بالنسبة للكثيرين األمر الصائب في الوقت . نشعر أن إسرائيل تقاتل من أجل حياتها"األجانب قوله 

 أسابيع للمتطوعين الذين ال يمكنهم 6وأشارت إلى أنه تم استحداث معسكر للتدريب لمدة ," المناسب
  .إكمال الخدمة العسكرية لمدة عام
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إن المنظمة وضعت أول دفعة من المتطوعين وعددهم عشرين ضمن وحدات مختارة " إندبندنت"وقالت 
راسة حدود إسرائيل أو إرسالهم إلى الضفة الغربية هذا الشهر قبل أن يتم إلحاقهم بوحدات على الجبهة لح

  .المحتلة حيث غالباً ما تخوض القوات اإلسرائيلية عمليات عنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين
  20/6/2010، الشرق، الدوحة

  
  المبحوح يالحق الموساد من قبره ويطيح بالرجل األسطورة": يديعوت" .23

بأن » يديعوت أحرونوت«سية إسرائيلية نافذة لصحيفة كشفت مصادر سيا: عبد القادر فارس -غزة 
رئيس جهاز الموساد مائير داغان يمر هذه األيام بظروف عصيبة، إذ لم يزل شبح محمود المبحوح 
ـــ الذي اغتاله الموساد في دبي ـــ يالحق القيادات اإلسرائيلية من قبره، حسب قول المصدر 

بين اغتيال المبحوح، وطرد الممثلين اإلسرائيليين من عدد من السياسي، مضيفا أن قاسما مشتركا يجمع 
الدول على خلفية الجوازات المزورة في عملية االغتيال، مرورا بعدم جمع معلومات عن السفينة التركية 

هذا القاسم المشترك هو الغطرسة . وانتهاء باعتقال رجل الموساد في بولندا، آروي برودوتسكي) مرمرة(
لتي تميز جهاز الموساد تحت إمرة داغان الذي اختير من قبل القناة العاشرة في التلفزيون واالستعالء ا
وطالبت شخصيات عالية المستوى في المنظومة . ، وبأنه الرجل األسطورة»رجل العام«اإلسرائيلي 

 ، داغان باالستقالة من منصبه وتحميله»يديعوت«األمنية في إسرائيل، لم تذكر اسمها عبر صحيفة 
وللتدليل على ذلك، أكدت المصادر عينها، أنه في العام . مسؤولية فشل إسرائيل في قضية المبحوح

 عندما فشل الموساد في عملية اغتيال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، خالد مشعل، قدم 1997
ومع . و حذو ياتومرئيس الموساد آنذاك، داني ياتوم، استقالته من منصبه، وبالتالي على داغان، أن يحذ

ذلك، أكدت الصحيفة أن داغان ال ينوي االستقالة، ولكن عقب اعتقال برودوتسكي في بولندا قرر نتنياهو 
عدم تمديد فترة رئيس الموساد الحالي، والذي تنتهي واليته أواخر العام الجاري، الفتة إلى أنه في 

  .ارا بتعيين رئيس جديد للموساداألسابيع القليلة المقبلة ستتخذ الحكومة اإلسرائيلية قر
واسترسلت الصحيفة قائلة إنه ورغم من العمليات األخيرة الفاشلة للموساد، ما من شك بأن داغان الذي 

 أحدث تغييرات جوهرية في الموساد، وحوله إلى جهاز عملياتي مهم، 2002ترأس منصبه في العام 
: ين بالنسبة لألمن القومي في الدولة العبريةمقارنة مع ذي قبل، إذ ركز أعماله في قضيتين مصيريت

  .خارج إسرائيل» اإلرهاب«البرنامج النووي اإليراني ومحاربة 
  20/6/2010، عكاظ، جدة

  
   المالية؟"إسرائيل"أزمة " الميركافا"هل تنقذ  .24

بية، الحر" ميركافا"تعتزم هيئة الصناعات العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي تعزيز خط إنتاج دبابات 
المصنفة ضمن أكثر الدبابات تحصيناً في العالم، ليصار إلى تصديرها للخارج، في الوقت الذي كان خط 

  . إنتاج هذا النوع من الدبابات مهدد بالتوقف بسبب عدم وجود تمويل
، نبأ إقدام جيش االحتالل اإلسرائيلي على تصنيع 2010-6-19أوردت مصادر إعالمية عبرية، السبت 

الحربية، بهدف تجاري، وبيعها بعد انقطاع دام نحو ثالثين عاماً على " الميركافا"يال دبابات أحدث أج
  . للجيش اإلسرائيلي" لتوفير مصدر مالي إضافي"فكرة تصديرها، في مسعى 

م وأفاد القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي أن الواليات المتحدة األمريكية تعهدت بتوفير التمويل الالز
" 4 -ميركافا مارك"لشراء المواد الخام والمحركات ومعدات تصنيع الدبابات، لضمان مواصلة تصنيع 

 ما وأنها تعدابات العالم وأكثرها تحصيناً"من قبل الدولة العبرية، السيبحسب "األحدث تطوراً بين دب ،
  . القناة
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ات المتحدة بالطلبات المقدمة لشراء تلك وذكرت أن وزارة الجيش اإلسرائيلية ستنظر إلى جانب الوالي
  ". المزودة بنظام رقمي متطور جداً إلدارة المعارك"اآللية الثقيلة 

طلبت من الواليات المتحدة تصنيع اآللية الحربية الثقيلة ) تل أبيب(من جانبها، أشارت المصادر إلى أن 
  . ، بدالً من تصنيعها بنفسها"نيمر"الحاملة لألفراد 

" ت المقاومة الفلسطينية قد دمرت الدبابة األسطورة لجيش االحتالل اإلسرائيلي المعروفة باسم وكان
، في عملية من أكثر عمليات المقاومة "نتساريم" على طريق محررة 2002فبراير /شباط" 4الميركافا 

 جيش العالم من تأثيرا في جيش االحتالل، في حدث لم يكن استثنائياً للجيش يحتل المرتبة الرابعة بين
  . حيث التسلح والنظامية

 متر، في حين يبلغ وزنها 2,6 متر، وارتفاعها 3,72 متر وعرضها 7,6" 4ميركافا "وتبلغ طول دبابة 
 وهو العالم نفسه الذي فجر فيه 2004 طن، وقد دخلت الخدمة العسكرية في عام 65 - 63حوالي 

  .الفلسطينيون الدبابة األسطورة
  19/6/2010، ن الينموقع فلسطين أو

  
   ألف وحدة استيطانية بالقدس32 جديد لبناء إسرائيليمخطط  .25

 ألف بؤرة استيطانية    32 بناء   اإلسرائيليتعتزم سلطات االحتالل    :  جمال جمال ووكاالت   -القدس المحتلة 
وقال المحاضر ومخطط المدن الفلسطيني الدكتور يوسف جبارين فـي          . جديدة في القدس الشرقية المحتلة    
 تسعى إلى إقامة مخطط استيطاني جديـد  إسرائيلان ) نظرة من الداخل(حوار مع تلفزيون فلسطين اليوم     

واوضح االكاديمي الفلسطيني ان هذا المخطط قيد التنفيـذ         .  ألف وحدة استيطانية   32يقضي ببناء   " جاهز"
ت مؤكدة ويتم الكشف    مشيرا الى ان هذه المعلوما     وهو في صدد المصادقة عليه من قبل سلطات االحتالل        

وكشف تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القـدس للحقـوق االجتماعيـة               .عنها الول مرة  
واالقتصادية أمس النقاب عن مواصلة إسرائيل سياسة التصعيد في تهويد المدينة المقدسة خالل شهر أيار               

العمل في سياسة اإلبعاد والطرد ،      المنصرم عبر سلسلة من اإلجراءات والخطوات لعل أبرزها مضاعفة          
وفرض قيود مشددة على دخول المواطنين للبلدة القديمة وانتهاك حرياتهم الشخصية والدينية ، مؤكداً أن               

  . هذه السياسة تزداد يوماً بعد يوم شدة وتعوسع وتعنت وتستهدف كافة الفلسطينيين
  20/6/2010الدستور، عّمان، 

  
  اللبنانيتين تقالن متضامنات وشخصيات أميركية "العلي جينا" و"مريم" سفينتي: الخضري .26

قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن تهديـد إسـرائيل               :  غزة
  .اللبنانيتين غير قانوني" ناجي العلي"و" مريم"باعتراض وإيقاف سفينتي 

ا مؤسسة فلسطين الحرة برئاسة ياسر قشلق، في حين         أن السفينتين تُسيرهم  " األيام"وأوضح الخضري لـ    
 نائبـاً   430 ألف عضو بينهم     28األميركية التي تضم في عضويتها      " cna"مؤسسة  " العلي"تدعم سفينة   
  .أميركياً سابقاً

وبين في معرض رده على تهديدات سلطات االحتالل باستخدام كـل الوسـائل إليقـاف الـسفينتين أن                  
  .منات وراهبات أميركيات وشخصيات أميركية اعتباريةاألخيرتين تقالن متضا

 شخصية أميركية كانت تقلدت مناصـب رفيعـة         12تقل على متنها    " العلي"وأوضح الخضري أن سفينة     
 متـضامنة بيـنهن خمـس راهبـات         50تنقل  " مريم"سابقة في المؤسسة األميركية، الفتاً إلى أن سفينة         

ت من جنسيات مختلفة تدحض المزاعم اإلسـرائيلية بوجـود          أميركيات، إلى جانب أوروبيات ومتضامنا    
  .شخصيات عدائية على متنها كما تحاول أن تسوق للعالم



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1825:         العدد       20/6/2010 األحد :التاريخ

وقال إن السفينتين تحمالن مساعدات طبية مثل أجهزة لغسيل الكلى وأدوية لمعالجة مرضـى الـسرطان                
  .واألطفال والنساء

ى غرار مجزرة أسطول الحريـة، وشـدد        وحذر الخضري من ارتكاب مجزرة جديدة بحق السفينتين عل        
  .على أن تهديد السفن ومحاولة إرهاب المتضامنين لن يوقف مسيرتهم السلمية ضمن انتفاضة السفن

وأكد أن انتفاضة السفن مستمرة وستتصاعد وتيرتها في حال أصر االحـتالل علـى مواصـلة تـشديد                  
فتح المعابر والممر اآلمـن بـين غـزة         حصاره، ألن الخيار الوحيد أمامه إنهاء حصار غزة من خالل           

  .والضفة الغربية وافتتاح الممر المائي بِإشراف أوروبي
إلى ذلك، طالبت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات األهلية كي مون ومجلس األمن               

اء عليهـا   الدولي بالعمل من أجل حماية سفن فك الحصار والضغط على دولة االحـتالل لعـدم االعتـد                
  .وتمكينها من الوصول إلى قطاع غزة

وأكدت في بيان صحافي أن هذه السفن ومن عليها من متضامنين يقومون بمهمة مدنية إنسانية تهدف إلى                 
المساهمة في جهود كسر الحصار الجائر وغير القانوني الذي يفرضه االحتالل على أكثر مـن مليـون                 

  .واتونصف فلسطيني منذ ما يزيد على ثالث سن
وجددت الحملة على لسان منسقها أمجد الشوا مطالبتها باستمرار الجهود الدولية من أجل ضمان إجـراء                
تحقيق دولي مستقل يتمتع بالشفافية والنزاهة والمصداقية في اعتداء االحتالل علـى أسـطول الحريـة                

  .ومعاقبة كل من أصدر تعليمات أو شارك في ارتكاب هذه الجريمة
 20/6/2010، هللاأليام، رام ا

  
  130 سلعة بدل 250تخفيف الحصار يعني دخول : فتوحرائد  .27

وصف رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع الى قطاع غزة المهندس رائد فتوح لــ              :  فتحي صباح  -غزة  
قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي زيادة عدد السلع التي تسمح بدخولها الى قطاع غـزة بأنـه                » الحياة«
  . »، لكنه غير كافتطور إيجابي«

 في المئة من السلع التي تسمح سلطات االحتالل بادخالها هي مواد غذائية، فيمـا               70«وكشف فتوح أن    
وأوضـح  . »بقية السلع عبارة عن مواد تنظيف ومساحيق غسيل وورق حمام وغيرها من السلع المشابهة            

ي راح ضحيتها ثمانيـة أتـراك       الت» أسطول الحرية «أن سلطات االحتالل كانت تسمح قبل وقوع مأساة         
 من  31بعد المجزرة التي وقعت في      »  سلعة 250 سلعة، أصبح عددها نحو      130نحو  «وأميركي بإدخال   

  .الشهر الماضي في المياه الدولية للبحر المتوسط
وأشار فتوح الى أن إسرائيل سمحت خالل األيام القليلة الماضية بادخال سلع كانت تعتبرها خطراً أمنيـاً                 

. »مثل رباطات األحذية، والكاتشاب والمايونيز وإبر الخياطة وأزرار المالبس وفرشات اإلسـفنج           «يها  عل
مثل األلمنيوم والزجاج المستخدم فـي صـنع     «ل األشهر األخيرة بادخال سلع      ولفت الى أنها سمحت خال    

النوافذ، واألخشاب المستخدمة في صنع أبواب المنازل والغرف فقط، لكنها لم تسمح بإدخـال األخـشاب                
  .»الداخلة في صنع األثاث المنزلي وأطقم النوم والسفرة وغيرها

 بإدخال أي مواد خام تدخل أو تعتمد عليها أي صناعة           ال تسمح حتى اآلن   «وكشف أن سلطات االحتالل     
الزبدة التي تـسمح بإدخـال قوالـب        «وضرب مثاالً على    . »في القطاع مهما كانت هذه الصناعة خفيفة      

صغيرة جداً منها لالستهالك المنزلي، وال تسمح بإدخال قوالب أو عبوات كبيرة يمكن اسـتخدامها فـي                 
 الى لفات الخيطان وإبر الخياطة المستخدمة فـي المنـزل وليـست             صناعة الحلويات أو غيرها، إضافة    

ال تزال ترفض السماح بإدخال     «وأشار الى أن سلطات االحتالل      . »اللفات المستخدمة في مشاغل الخياطة    
  جميع المواد الخام واألجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة واألجهزة اإللكترونية واألدوات الكهربائية 
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  .» سلعة3750الشوكوال واألسمدة الزراعية واألنابيب المعدنية بما يعادل نحو والنجف و
  20/6/2010الحياة، لندن، 

  
   مزارعين فلسطينيين بنيران االحتاللثالثةإصابة  .28

 أصيب أمس ثالثة مزارعين فلسطينيين بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها إحدى دبابات : حامد جاد-غزة 
  .لحدود الشمالية لقطاع غزة االحتالل المتمركزة على ا

وأعلن مدير اإلسعاف والطوارئ الطبيب معاوية حسنين أن المزارعين الثالثة أصيبوا بشظايا إحدى 
القذائف التي أطلقها مدفعية االحتالل صباح أمس باتجاه مناطق زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال 

اح متوسطة نقلوا إثرها إلى مستشفى كمال وأشار حسنين إلى أن المزارعين الثالثة أصيبوا بجر .غزة
  .عدوان شمال غزة لتلقي العالج

موضحا أن قوات االحتالل صعدت أخيرا من اعتداءاتها اليومية بحق المزارعين والمواطنين القاطنين 
بمحاذاة الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، وتقوم من وقت ألخر بالتوغل لمسافات محدودة 

  .اطنين يتخللها أعمال تجريف ألراضيهم الزراعيةداخل أراضي المو
  20/6/2010،  الغد، عّمان

 
   في سجون االحتالل25مقدسي كفيف يدخل عامه الـ .29

دلف األسير المقدسي الكفيف ، عالء الدين أحمد البازيان ، أمس الى عامه الخامس :  بترا–رام اهللا 
 سلسلة أمراض وآالم أخرى ، اذ أضطر والعشرين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وهو يعاني من

 .األطباء إلى استئصال الطحال لديه بعد أن أصبح يشكل خطراً على حياته
مولود في العام "وقال الباحث المتخصص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، أن األسير البازيان 

لدة القديمة في القدس،  ويعتبر سابع أقدم أسير مقدسي، وتربى وترعرع في حارة السعدية بالب1958
 ، أصيب بشظايا في وجهه أثناء تنفيذه مهمة عسكرية ضد 1979وخالل النصف األول من عام 

 ، وكالعادة رفضت سلطات 1979 - 4 - 20االحتالل، وعلى أثرها اعتقل للمرة األولى بتاريخ 
ه رفض وفضل الصمت االحتالل عالجه وحاولت مساومته وإجباره على االعتراف مقابل العالج، إال أن

على أن يخون إخوانه ورفاق دربه، ففقد نسبة كبيرة من بصره، وأطلق سراحه بعد عامين لعدم توفر 
أدلة تدينه وفقا لقوانين االحتالل، فواصل نضاله وشكَّل مجموعات عسكرية وهو شبه كفيف واعتقل ثانية 

سجن عشرين عاماً، وفي العشرين من  ليفقد ما تبقى من بصره ويحكم عليه بال1981 - 12 - 4بتاريخ 
  . أطلق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى1985آيار من عام 

 وحكم عليه بالسجن مدى 1986 - 6 - 20وأشار فروانة إلى أن البازيان اعتقل للمرة الثالثة بتاريخ 
ثين  عاماً بشكل متواصل، وبهذا يكون مجموع ما أمضاه في األسر قرابة ثال24الحياة، أمضى منها 

  . عاماً
األسير البازيان يتعرض لما يتعرض له كافة األسرى ويعيش نفس الظروف ويقاسمهم "وقال فروانة إن 

المعاناة ، فيما رفضت سلطات االحتالل اإلفراج عنه بعد أوسلو شأنه شأن بقية األسرى المقدسيين ، 
لسبع وجلبوع ، وهداريم وخالل سنوات أسره الطويلة تنقل للعيش بين سجون نفحة وعسقالن وبئر ا

والرملة ، وتدهورت أوضاعه الصحية ،ويعاني بجانب فقدان البصر من أمراض وآالم أخرى ، فيما 
  ."أضطر األطباء إلى استئصال الطحال بعد أن أصبح يشكل خطراً على حياته

  20/6/2010الدستور، عّمان، 
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  "سراحنة"زيارة لألسيرة ..  سنوات قطيعةثمانيبعد  .30
التي تحمل الجنسية   " ايرينا سراحنة "ير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين أن األسيرة          أفاد تقر 

  .  سنوات عن رؤيتها8األوكرانية قد زارت والدتها بعد انقطاع 
البالغة من العمر الستين عاما قـد حـضرت مـن           ) فولنتينا بكوتا (وقال التقرير أن والدة ايرينا سراحنة       

، وزارت ابنتها األسيرة ايرينا المعتقلة فـي        2010-6-16 األوكراني يوم األربعاء     أوكرانيا برفقة السفير  
  . سجن هشارون اإلسرائيلي وبرفقة الطفلة غزالة ابنة األسيرة واستمرت الزيارة لمدة ساعة

يذكر أن السلطات اإلسرائيلية سمحت لوالدة األسيرة ايرينا بالحضور إلى زيارتها بشرط أن تبيـت فـي                 
ووصفت الطفلة غزالة الزيارة بأنها كانت      . لحين موعد الزيارة ومن ثم المغادرة إلى خارج البالد        المطار  

  مؤثرة جدا، 
 عام  20، وحكمت بالسجن مدة     2002-5-23وجدير بالذكر أن األسيرة ايرينا سراحنة قد اعتقلت بتاريخ          

  . وم بستة مؤبداتوهي زوجة األسير الفلسطيني إبراهيم سراحنة سكان مخيم الدهيشة والمحك
ومن ناحية أخرى لم تتمكن األسيرة ايرينا من رؤية زوجها المعتقل في سجن رامون إال مرة واحدة منذ                  

وكانت محكمة بئر الـسبع قـد   . ، على الرغم من مطالبتها الدائمة بذلك2010-5-10اعتقالها وذلك يوم    
  . سمحت لها بزيارة زوجها بعد تقديم التماس إلى المحكمة

ت إدارة السجون اإلسرائيلية قد قامت بتغيير لوائح وقوانين زيارة األزواج في السجون التي نـصت                وكان
 شهور والتعديل الجديد يترك المجال لمزاج مدير السجن وتقديراته بالـسماح            4على السماح بالزيارة كل     

  .أو عدمه لألزواج األسرى بااللتقاء
  19/6/2010موقع فلسطين اون الين،

  
   يعيق اإلغاثة الطبية في قرى الجدارالحتاللا .31

استنكرت اإلغاثة الطبية الفلسطينية في محافظة جنين، إجراءات االحتالل التـي تعرقـل نـشاط               : غزة
وحركة طواقهما لتنفيذ برامجها الطبية وحمالت اإلغاثة التي تنظمها في القرى المحاذية لجدار الفـصل               

  .العنصري في المحافظة
طبي يتعرض يومياً أثناء دخوله لقرى الجدار إلى إعاقة دائمة وتأخير مستمر على             وأوضحت أن الطاقم ال   
  .حواجز ومعابر االحتالل

ورغم أن رسالتها   . وان طواقم اإلغاثة تنفذ منذ فترة عبر العيادة المتنقلة برامج طبية للقرى داخل الجدار             
ل الذين يتعمـدون تـأخيره علـى        إنسانية وطبية، فإن الفرق تواجه مضايقات مستمرة من جنود االحتال         

  .الحاجز مما يسبب معاناة بالغة للمرضى
  20/6/2010، البيان، دبي

  
   ناشطي سالم خالل تظاهرتين ضد اإلغالق واالستيطان في الخليل وبيت ُأمراعتقال .32

قمعت قوات االحتالل المتمركزة بالبلدة القديمة من الخليـل وفـي محـيط مـستوطنة               ": األيام "-الخليل  
جنوب بلدة بيت ُأمر، امس، تظاهرتين مناهـضتين لـسياسات االسـتيطان واالغـالق              " ارمي تسور ك"

االسرائيلية، فيما اطلق جنود االحتالل القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المشاركين فـي مـسيرة               
اء الـسالم   بيت ُأمر قبل وصولهم الى السياج العازل حول المستوطنة، واعتقلوا شاباً وفتـاة مـن نـشط                

  .االسرائيليين
وكانت التظاهرة االجتماعية االسبوعية للمطالبة باعادة فتح شارع الشهداء المغلق وسط الخليل، نظمـت              

مدرسة اسامة بـن    " (بيت رومانو "امس، في ميدان البلدية القديمة القريب من الموقع االستيطاني المسمى           



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1825:         العدد       20/6/2010 األحد :التاريخ

كين في التظاهرة وجنـود االحـتالل، عنـد محاولـة           ، حيث وقعت اشتباكات بااليدي بين المشار      )المنقذ
  .المتظاهرين دخول شارع الشاللة القديم في مسيرة احتجاجية ضد اغالق الشارع

وشملت الفعاليات االحتجاجية للمشاركين في التظاهرة رفع بطاقات حمراء في وجه جنـود االحـتالل،               
  االحتالل والمستوطنين من قلب الخليل، للمطالبة بخروج قوات " مونديال"وذلك في اشارة من وحي الـ

في سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل، امس، شاباً وفتاة من نـشطاء الـسالم االسـرائيليين، خـالل          
المقامة على اراض تابعة لبلـدتي      " كارمي تسور "مشاركتهما في تظاهرة ضد االستيطان قرب مستوطنة        

  .بيت ُأمر وحلحول شمال الخليل
تظاهرة ضد االستيطان في بيت ُأمر، تندرج في اطار برنامج من الفعاليات االحتجاجيـة              يشار الى ان ال   

  .ينظمه مشروع التضامن الفلسطيني بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمقاومة االستيطان والجدار بالبلدة
  20/6/2010، األيام، رام اهللا

  
  االحتاللجداريات في الشوارع وأمام المساجد لمكافحة التخابر مع : غزة .33

في مدينة غزة رسم عدد من الفنانين التشكيليين رسومات تحمل رسائل " ضبيط"قبالة مفترق  :محمد البابا
، ويمكن "كفوا عن التخابر وعودوا الى الصف الوطني"موجهة للعمالء والمتعاونين مع إسرائيل، مفادها 

  .دران وأبواب المساجدبالمضمون نفسه على غالبية الج) بوستر(بسهولة مالحظة ملصق موحد 
حملة مكافحة "وجاء هذا النشاط في إطار حملة أطلقتها وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة بعنوان 

  .، ميدانها شوارع غزة"التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي
 ، كما طاب له أن يسمي نفسه، قال وهو يرسم إحدى الجداريات التي تحث العمالء على"ابن فلسطين"

تسليم أنفسهم والكف عن التخابر مع قوات االحتالل أكد أنه يشعر بالفخر وهو يجير ريشته لهذه الزاوية، 
منوهاً إلى أنه رسم جداريات للحياة اليومية في غزة وهموم الحصار وجرائم االحتالل، واعتبرها واجباً 

  .وطنياً وطريقة سلمية لمحاربة التخابر مع االحتالل
جي لمسجد بئر السبع في مدينة غزة، يمكن بسهولة مالحظة الفتة كبيرة تحمل مضمون على الباب الخار

مكافحة التخابر مع قوات االحتالل، وتجذب هذه الالفتة المصلين الذين يؤمون المسجد أو المارة الذين 
  . يسلكون الشارع المفضي إلى المسجد

مقالة، يدعو كل العمالء الذين ارتبطوا بالمخابرات وتحمل الالفتة تحذيراً موقعاً من قبل وزارة الداخلية ال
اإلسرائيلية إلى تسليم أنفسهم بأسرع وقت ممكن، وينبههم إلى أن التعامل مع العمالء الذين يتطوعون 
  .لتسليم أنفسهم سيكون مختلفا تماما عن التعامل مع العمالء الذين يتم القبض عليهم متلبسين بجرم العمالة

لحكومة المقالة فتحت باب التوبة للعمالء ابتداء من الثامن أيار الماضي وحتى العاشر ا" داخلية"وكانت 
  .من تموز الجاري

  20/6/2010، األيام، رام اهللا
  

   مليون دوالر سنويا لدعم المخيمات500الحكومة تقدم : األردن .34
طينية وجيه عزايزة قال مدير عام دائرة الشؤون الفلس:  واخالص القاضي، بشار الحنيطي- بترا -عمان 

ان الحكومة االردنية تولي اهتماماً خاصاً في تشجيع المساعدات الدولية للمخيمات وابنائها والتي تسهم 
في تنفيذ مشروعات تنموية او خدمية او تدريبية وبما ال يتعارض مع خصوصية المخيم السياسية 

  . والفقرواالجتماعية لتعزيز جهود الحكومة في الحد من ظاهرتي البطالة
 .واضاف ان الالجئين يستفيدون من جميع الخدمات التي توفرها الحكومة لمواطنيها في مختلف المجاالت

وبين ان الدائرة سعت وال تزال الى االرتقاء بالخدمات المقدمة لالجئين وتحسين االوضاع المعيشية لهم 
را الى ان ابرز هذه المشروعات هو وذلك بتنفيذ العديد من المشروعات في المخيمات الثالثة عشرة مشي



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1825:         العدد       20/6/2010 األحد :التاريخ

مشروع ترميم المساكن الذي ينفذ بتمويل من وزارة التخطيط حيث تم تنفيذ ثالث مراحل منه شملت 
وبين ان هناك عددا من . مخيمات البقعة ، حطين ، سوف ، اربد ، الشهيد ، الطالبية والزرقاء

 خاصة في المجتمع لتدريبها وتأهيلها تنفذ في المشروعات التنموية متفاوتة الحجم والتي تستهدف قطاعات
اليابانية )جايكا (المخيمات بمساهمات من قبل بعض المنظمات والمؤسسات العربية واالجنبية كمنظمة 

  .وغيرها من المؤسسات الدولية) اليونيسيف (واالتحاد االوروبي و
ادارتها الرئيسة حيث تعامل واشار الى ان االردن يستضيف مكاتب وكالة الغوث الدولية وعددا من 

  .الوكالة معاملة المنظمات الدولية والهيئات االجنبية وتعفى من عدد كبير من الرسوم والجمارك
تقدم العديد من الخدمات الصحية ) االونروا(واوضح بهذا الصدد ان وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
  .تي تقدمها بسبب االزمة المالية التي تعاني منهاوالتعليمية لالجئين الفلسطينيين اال انها قلصت الخدمات ال

 بالمئة 42وبين ان االردن يعتبر من اكبر الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين حيث يستضيف ما نسبته 
مشيرا الى ان الحكومة تقدم ) االونروا(  بالمئة من موازنة 22 - 20منهم اال انه ال يحظى اال بـ 

 لدعم المخيمات باالضافة الى مكارم جاللة الملك عبداهللا الثاني في المخيمات خمسمئة مليون دوالر سنوياً
  .التي تأتي من وقت الخر لتخفف عن مواطنيها ضنك الحياة

مطر ) االونروا( مدير اعالم وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى 
هيئات التي تعمل في المنطقة في مجال توفير الخدمات الرئيسة في صقر قال ان الوكالة تعد من أكبر ال

التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات اإلجتماعية التي تقدمها لالجئين المسجلين لديها والبالغ عددهم 
  . الجي يعيشون في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة4ر766ر670

ا لالجئين الفلسطينيين في األردن المسجلين لديها والبالغ عددهم تقدم خدماته) األونروا (واشار الى ان 
حوالي مليوني الجيء يقيمون داخل المخيمات وخارجها في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات 

  .اإلجتماعية وتوفير القروض البسيطة
لي ثلثي ميزانيتها مشيرا الى وبين ان التعليم يمثل القطاع األكبر لنشاط األونروا ، حيث يستحوذ على حوا

 122 مدرسة توفر التعليم اإللزامي من الصف األول وحتى العاشر لحوالي 173انها تدير في المملكة 
 معلما ومعلمة يشكلون حوالي سبعين بالمئة من مجموع 4429ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم 

  .موظفي األونروا في المملكة
 أنظمة الرعاية الصحية التي تتميز بالفعالية والكفاءة من حيث التكلفة وتدير وقال ان الوكالة توفر أكثر

 موظفا وموظفة يقدمون 1064 مركزا صحيا داخل المخيمات وخارجها يعمل فيها 24في المملكة 
  .الخدمات الصحية الوقائية والعالجية

 على خدمة الآلجئين وحول خدمات االغاثة والخدمات االجتماعية قال ان األونروا تركز جهودها
الفلسطينيين األشد فقرا حيث تسعى الوكالة إلى توفير المواد الغذائية األساسية واإلعانات النقدية ، وكذلك 
المنح النقدية الطارئة والمأوى المناسب للشرائح الفقيرة والفئات المعوزة حيث يستفيد من هذه الخدمات 

  .اإلجتماعي الف شخص مسجلين لدى شبكة األمان 53حوالي 
وبين انه ومنذ أن بدأت الوكالة أعمالها أبدت اهتماما خاصا بالمرأة الفلسطينية الالجئة ، واستحدثت 
برنامجا يعمل على تعزيز دور المرأة في األسرة والمجتمع اذ يرعى برنامج اإلغاثة والخدمات 

ن المملكة ، تديرها لجان محلية  مركزا للبرامج النسائية فـي أنحاء مختلفة م28اإلجتماعية في المملكة 
  .، تخدم ما يقارب عشرة االف امرأة سنويا

 التي تصل -نحن في االونروا نعاني من صعوبات مالية في ظل اتساع الهوة بين حجم التبرعات : وقال 
ه  وبين االحتياجات الحقيقية لالجئين الفلسطينيين ، مفسرا ان سقف التبرعات شب-الينا من الدول المانحة 

  ثابت فيما حجم وتكلفة الخدمات المقدمة لالجئين تزداد يوما بعد اخر االمر الذي يترتب عليه مصاعب 
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  .كبيرة تقف دون طموح ارادتنا لتلبية االحتياجات كافة
 20/6/2010، الدستور، عّمان

  
   رداً على التهديدات اإلسرائيليةلبنان يعّد": الحياة" .35

في صدد إعداد موقف لعرضه على مجلس األمن يرد فيه على أن لبنان » الحياة«علمت : تبيرو
  .التهديدات اإلسرائيلية بمنع السفن التي يمكن أن تنطلق منه لفك الحصار عن غزة

وقالت مصادر مطلعة إن لبنان سيرفض االتهامات اإلسرائيلية، خصوصاً أن رسالة ممثلة إسرائيل في 
عام بان كي مون وأعضاء مجلس األمن، أشارت الى األمم المتحدة غبرييال شاليف الى األمين ال

صلة محتملة بين منظمي «الناشطين الذين ينظمون انطالق سفينة من لبنان وإلى » الشكوك في نوايا«
  .»اإلرهابي» حزب اهللا«السفينة وبين 

ت وقالت مصادر متابعة للقضية إن القانون اللبناني ال يسمح بإبحار السفينة الى مرفأ خاضع لسلطا
قد يطلبون اإلبحار الى مرفأ مسموح بالتوجه إليه قانوناً ويقومون «االحتالل، إال أن منظمي الحملة 

أن لبنان لن يقف متفرجاً في هذه » الحياة«لكن مصادر رسمية أبلغت . »بشيء آخر في عرض البحر
ضد السفينة التركية قبل الحال على تعرض إسرائيل لمدنيين لبنانيين وأجانب، في المياه الدولية كما فعلت 

القوانين اللبنانية ال تحول «: وأضافت. أسابيع، مع أن السلطات اللبنانية ليست هي عراب هذا التحرك
واعتبرت . »دون إبحار مدنيين من موانئه والتعرض للبنانيين في عرض البحر اعتداء على لبنان

ين من زاوية مدى مالءمته الستمرار المصادر أنه يفترض في الوقت نفسه دراسة أمر توجه السفينت
المواجهة بين قطاع واسع من منظمات المجتمع المدني الدولي والمجتمع الدولي وبين إسرائيل وعدم 

  .إعادة المواجهة الى نطاق ضيق بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يمكن أن تستفيد منه األخيرة
مكان انطالق السفينتين من مرفأ غير لبناني وقالت مصادر مطلعة إن نقاشاً يجرى بين المنظمين حول إ

  .وأن فكرة التوجه الى مرفأ العريش لنقل المساعدات عبر معبر رفح طرحت أيضاً
  20/6/2010الحياة، لندن، 

  
  وجهود رفع الحصار عن غزة.. »المفاوضات غير المباشرة«مبارك يبحث مع ميتشل  .36

، أن  جاب اهللا، وشـريف إبـراهيم ووكـاالت       خليفة   عن مراسلها     20/6/2010 المصري اليوم،    ذكرت
الرئيس حسنى مبارك، بحث أمس، فى القاهرة مع جورج ميتشل المبعوث األمريكى للسالم فى الـشرق                

فيما أكد أحمد أبوالغيط، وزيـر      . األوسط، المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى واإلسرائيلى       
  .فع الحصار عن غزةالخارجية، إجراء اتصاالت مصرية دولية لر

وقال السيناتور ميتشل، فى تصريحات له عقب اللقاء، إنه أجرى مباحثات مهمة مع الرئيس مبارك حول                
دفع جهود عملية السالم فى الشرق األوسط، مشيرا إلى أن مصر حكومة وشعباً تواصل تقـديم الـدعم                  

  .وسطلجهود للرئيس األمريكى باراك أوباما لتحقيق السالم فى الشرق األ
وأضاف ميتشل أن مبارك أكد له خالل اللقاء قلق مصر إزاء الوضع فى غزة، مشيراً إلى بيـان البيـت                    
األبيض حول هذا الوضع والذى جاء فيه أن واشنطن تعمل بشكل عاجل مع كل مـن مـصر والـسلطة           

مساعدات إلى  الفلسطينية وإسرائيل والشركاء الدوليين لوضع إجراءات جديدة إلدخال مزيد من السلع وال           
  .قطاع غزة، وفى الوقت نفسه تحول دون دخول األسلحة إلى القطاع

وأكد ميتشل أن الحكومة اإلسرائيلية أعلنت أنها تعتزم تخفيف القيود على دخول السلع المدنية إلى قطاع                
غزة، وكذلك المواد المستخدمة فى عمليات البناء وإقامة المشروعات المدنية تحـت اإلشـراف الـدولى                

  .ومواصلة اإلجراءات األمنية الحالية لمنع دخول األسلحة إلى القطاع
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من جانبه صرح أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، عقب اللقاء، بأن مصر لهـا اتـصاالتها بـاألطراف                 
المختلفة سواء الجانب األمريكى أو األوروبى أو اإلسرائيلى وأيضا مع السلطة الفلـسطينية، مؤكـدا أن                

 واضح بضرورة رفع الحصار، ومطالبة إسرائيل بإتاحة الفرصة للـشعب الفلـسطينى             الموقف المصرى 
  .للحصول على جميع احتياجاته دون أى عقبات أو عوائق وفتح المعابر بالكامل

مصادر مصرية مطلعة ورفيعة    ، أن    زياد المصري  -القاهرة  ،  20/6/2010،  الجريدة، الكويت وأضافت  
ـ  ني مبارك أبلغ أمس المبعوث األميركي للسالم في الـشرق األوسـط            أن الرئيس حس  ' الجريدة'كشفت ل

تجـاه الحكومـة اإلسـرائيلية،      ' الضعيف'السيناتور جورج ميتشل غضب مصر من الموقف األميركي         
  .وصمت واشنطن في ما يتعلق بالمماطلة اإلسرائيلية في إجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة

  
  ة مطروحة للتوقيع ال للتعديل ولن يضاف إليها أي مالحقالورقة المصرية للمصالح: الغيطأبو  .37

بـشأن  ' حماس'رد وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط بقوة على مطالب           :  زياد المصري  -القاهرة  
تعديل وثيقة المصالحة التي قدمتها القاهرة ووقعت عليها حركة فتح، مؤكداً أن الوثيقة المصرية مطروحة               

وكان القيادي في   . عديل، ولن تجرى أي إضافات عليها أو لن يضاف إليها أي مالحق           للتوقيع، وليست للت  
ايمن طه صرح أمس األول أن السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية وافقتا على مقترح للمصالحة              ' حماس'

  .قدمته الحركة لألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خالل زيارته لغزة األسبوع المنصرم
وأكد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع ميتشل أن الموقف المصري من األوضـاع فـي غـزة                   
واضح، خصوصا في ما يتصل بضرورة رفع الحصار ومطالبة إسـرائيل بإتاحـة الفرصـة للـشعب                 

  .الفلسطيني للحصول على كل احتياجاته
  20/6/2010، الجريدة، الكويت

  
   مدرسة في غزة34تعيد إعمار .. يرية في فلسطينتنفذ برامج تنموية وتطو الخيريةقطر  .38

أعلن السيد عبداهللا النعمة نائب رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية عن البدء             :محمد جمال  - القدس المحتلة 
 ماليـين   4 مدرسة في قطاع غزة بكلفـة تقـارب          34بتنفيذ مشروع تعليمي يتم من خالله إعادة اعمار         

  .دوالر
ان قطر الخيرية ومنذ ان فتحت مكتبها في االراضـي الفلـسطينية عـام              وقال في مؤتمر صحفى امس      

 مليـون دوالر، اسـتهدفت مختلـف        42، نفذت عددا من المشاريع وصل تمويلها إلى أكثر مـن            1996
  .القطاعات الصحية والتعليمية واالغاثية، باإلضافة إلى ترميم وبناء المساجد والمدارس

 طنا من القرطاسية إلى الطلبـة فـي         250 جهود كبيرة، من ادخال      وأشار إلى تمكّن قطر الخيرية وبعد     
  . مليون دوالر، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية12قطاع غزة بكلفة تقارب 

و أكد النعمة، أن قطر الخيرية ستركز في استراتيجيتها علـى تنفيـذ البـرامج التنمويـة والتطويريـة                   
  .ى عدد من المشاريع في المناطق المحاذية للجدارالمستدامة، باإلضافة إل

  20/6/2010، الشرق، الدوحة
  

  قضية فلسطين تحدد مستقبل عالقة أميركا والعالم االسالمي": االيسيسكو"مؤتمر  .39
في مؤتمر  " االيسيسكو" وصف ممثل للمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة         - رويترز   –االسكندرية  

ة الخطاب الذي وجهه الرئيس االميركي باراك أوباما الى العالم االسالمي من جامعـة              بمكتبة االسكندري 
  . في تحسين عالقة أميركا والعالم االسالمي" خطوة مهمة جدا"القاهرة العام الماضي بأنه 

نقطـة  "وقال محمد بن صالح مساء الجمعة في ختام المؤتمر ان السياسة االميركية تجاه الشرق االوسط                
وأن على واشـنطن أن     " ة لتحديد مصير استمرارية الحوار بين العالم االسالمي والواليات المتحدة         محوري
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فلـسطين  "تختار بين تفضيل القوى التي وصفها باالستبدادية في الصراع العربي االسرائيلي أو مساعدة              
  ". على التحرر من االحتالل لتحقيق سالم عالمي شامل وعادل

مبادرات في التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون بين أميركا والـدول           "ؤتمر  وأضاف في ختام جلسات م    
أن الدول االسالمية ال تعاني مشكلة مع الواليات المتحدة أو القيم االميركية مـشددا علـى أن                 " االسالمية

ي تغييرها من   يخص السياسات المتراكمة لالدارات السابقة والتي يمكن لالدارة الحالية أن تساهم ف           "االمر  
  ". أجل تحقيق السالم

والمؤتمر الذي استمر ثالثة أيام عقد بمناسبة مرور عام على كلمة أوباما الى العالم االسالمي وشارك فيه                 
  .  دولة40خبراء في التعليم والثقافة والتكنولوجيا ورجال دين وسياسيون ممثلون ألكثر من 

 20/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   تمنع وزير التنمية األلماني من الدخول إلى غزة"ائيلإسر" .40
ذكر مسؤولون ألمان مساء امس، أن إسرائيل رفضت منح وزير التنمية : أ.ب. د- هامبورج -تل أبيب 

وقال متحدث باسم  . األلماني ديرك نيبيل تصريحاً لدخول قطاع غزة، خالل زيارته الراهنة إلسرائيل
 المحادثات استمرت حتى اللحظة االخيرة مع المسؤولين اإلسرائيليين حول وزارة التنمية األلمانية إن

" زد دي إف"وأعرب نيبيل، خالل حديثه في برنامج على قناة  .هدف نيبيل من زيارة المناطق الفلسطينية
  . التلفزيونية األلمانية مساء امس عن غضبه تجاه رفض دخوله

كنت أتمنى إرسال ) "إف دي بي(اطي الليبرالي األلماني وقال نيبيل، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقر
  ".إشارة سياسية واضحة من أجل االنفتاح والشفافية

أحياناً ال تسهل الحكومة اإلسرائيلية األمور على أصدقائها لتفسير السبب في تصرفها بالصورة "وأضاف 
  ".التي تتصرف بها

وإنه يتعين على " ليس كافياً"ف الحصار عن غزة وأردف نيبيل قائالً إن إعالن إسرائيل األخير تخفي
  . تعهدها" اآلن إنفاذ"إسرائيل 

واضحة بشأن كيف تريد "وقال الوزير األلماني إنه بخالف ذلك، ينبغي أن تكون الحكومة في القدس 
  ".إسرائيل في اإلطار الدولي أن تتعاون مع أصدقائها في المستقبل أيضاً

  20/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  زعيم هولندي يطالب بإطالق اسم فلسطين على األردن .41
 طالب زعيم الحزب اليميني المتطرف بهولندا جريت فيلدرز الحكومة الهولندية : فكرية أحمد- الهاي

. الجديدة وكذلك االتحاد األوروبي ودول العالم بإلغاء االعتراف باألردن، وإطالق اسم فلسطين عليها
ي فلسطين وتسمية األردن بفلسطين من شأنها أن تنهي أزمة السالم فى الشرق األردن ه"وقال فيلدرز إن 

  ".األوسط بإيجاد وطن بديل للفلسطينين
  20/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  البرلمان األلماني يطالب بتخفيف الحصار على غزة  .42

مطالبة ) بوندستاج( األلماني تعتزم الكتل الحزبية لالئتالف الحاكم والمعارضة في البرلمان: أ.ب .د 
  .بالسماح بدخول مساعدات اإلغاثة إلى غزة عبر الطرق البحرية ” إسرائيل“

األلمانية الصادرة أمس، أن الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي، ” زوددويتشه تسايتونج“وذكرت صحيفة 
ك في االئتالف الحاكم، والحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيال ميركل، والحزب الديمقراطي الحر، الشري

  .االشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر صاغت طلب قرار مشترك حول هذا األمر 
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يتعين تحسين الظروف الحياتية “وجاء في مسودة الطلب المقرر طرحه أمام البرلمان األسبوع الحالي أنه 
  .” للشعب المدني في غزة

لبرلمانية لحزب الخضر، كريستين مولر، في تصريحات وقالت متحدثة الشؤون الخارجية باسم الكتلة ا
على غزة هو في الواقع حصار على األمم المتحدة، وهذا أمر ال ” اإلسرائيلي“الحصار “إن : للصحيفة

  .” يمكن قبوله
حتى تستطيع إمداد الناس هناك “وطالبت بضرورة فتح الطرق البحرية إلى غزة أمام األمم المتحدة 

برفع الحصار على غزة ” إسرائيل“وطالبت . ”  بشكل سريع وغير بيروقراطيبالبضائع الضرورية
  .بشكل سريع 

كما طالبت الكتل البرلمانية األربعة من المسودة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في 
واألمم ” يلإسرائ“االتحاد األوروبي، كاثرين أشتون، بالعمل على إجراء مفاوضات حول هذا األمر بين 

  .المتحدة 
  20/6/2010، الخليج، الشارقة

  
   لحقوق اإلنسانإلى الكف عن انتهاكاته" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .43

دعت لجنة األمم المتحدة الخاصة بالممارسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة : نيويورك ـ البيان
ي العربية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية إسرائيل إلى إنهاء انتهاكاتها لحقوق اإلنسان في األراض

  .ومرتفعات الجوالن
وبعد االستماع إلى عشرات من الشهود عقب زيارة إلى المنطقة، قال سفير سريالنكا ورئيس اللجنة باليثا 

اإلفادات التي استمعنا إليها تؤكد الفشل في معالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان «كوهونا إن 
  .»مرة منذ وقت طويلالمست

وتحدث .وتأتي تصريحات كوهونا في ختام مهمة لتقصي الحقائق في كل من مصر وسوريا واألردن
الشهود من غزة حول عدم تمكنهم من إعادة بناء المنازل والمدارس المدمرة بسبب الحصار اإلسرائيلي 

ء على النزوح القسري المفروض منذ ثالث سنوات، أما اإلفادات من الضفة الغربية فسلطت الضو
  .وعنف المستوطنين وهدم المنازل والطرد وخصوصا في القدس الشرقية

وفي ما يتعلق بالوضع في مرتفعات الجوالن، تحدث الشهود عن بناء المستوطنات والمشاكل في مجالي 
ة السورية التعليم والرعاية الصحية، التي يقول الشهود والمسؤولون أنها تهدف إلى تغيير الهوية العربي

، في 1968وسترفع اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة، التي شكلت اللجنة العام .للسكان تحت االحتالل
   . نوفمبر المقبل

    20/6/2010، البيان، دبي
  

  ألمانيا ال تعتزم وقف التحقيقات في قضية المبحوح: "دير شبيغل" .44
لين قررت عدم التدخل وترك القضاء يبت في األلمانية أمس، أن بر» دير شبيغل«ذكرت مجلة : وكاالت

قضية العميل اإلسرائيلي الموقوف في بولندا لالشتباه بتورطه في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس 
  .محمود المبحوح، بناء على طلب من النيابة االتحادية األلمانية العامة

مع احترام المعايير «يجب معالجة الملف وأكدت المجلة أن الوزارات المعنية في برلين متفقة على أنه 
  .»القانونية بحذافيرها

مقال دير شبيغل يستند إلى «، قال ناطق باسم الحكومة إن »فرانس برس«ورداً على سؤال لوكالة 
، »وبما ان هذا االجتماع سري، فإننا ال نعلق عليه. اجتماع عقد في المستشارية مع أجهزة االستخبارات

  .»ألمر للقضاءترك ا«داعياً إلى 
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أنه يدعى يوري برودسكي، في الرابع من يونيو الجاري في » دير شبيغل«واعتقل الرجل الذي ذكرت 
مطار وارسو ويشتبه في أنه إحد عناصر الموساد المتواطئ في الحصول على جواز سفر ألماني مزور 

  .في قضية اغتيال المبحوح
 من محكمة محلية نقله إلى ألمانيا وهو ما تريد إسرائيل وأعلنت نيابة وارسو االثنين الماضي أنها ستطلب

  .تفاديه
وأقر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بأن . وطلب وزيران إسرائيليان من بولندا إعادته إلى إسرائيل

  .»تضر بعالقات بالده مع إسرائيل وألمانيا«، معرباً عن األمل في أال »حساسة«القضية 
واجبنا «، قال وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر إن » شبيغلدير«ورداً على سؤال 

أن نحميه من عملية نقله إلى ألمانيا، لكن إذا تمت محاكمته في ألمانيا، فإن ذلك لن يضر بالعالقات الجيدة 
  .، على حد تعبيره»بين بلدينا

  20/6/2010، البيان، دبي
  

  لحصار عن غزةتآمر دبلوماسي علني لمنع فك ا .45
  بالل الحسن

  إلى أين تمضي الحملة العالمية الداعية إلى فك الحصار عن غزة؟
حالة نضالية سلمية من أجل فك الحصار، وأدى الهجـوم اإلسـرائيلي علـى              » أسطول الحرية «لقد مثل   

ادة األسطول إلى بروز حملة عالمية ضد إسرائيل، يعترف بها اإلسرائيليون، من دون أن يدرك بعض الق               
وحده شيمعون بيريس رئيس دولة إسرائيل،      . الفلسطينيين وبعض القادة العرب، مغزاها السياسي العميق      

يدرك هذا المغزى ويعلن أن مستقبل إسرائيل في خطر، وتسنده في ذلك عشرات المقاالت في الـصحف                 
  .اإلسرائيلية تتحدث عن الشيء نفسه

، حتى هدأ الحـراك النـضالي،   »أسطول الحرية«تي فجرها   ولكن ما إن هدأت الحالة النضالية السلمية ال       
وانفتح المجال أمام العمل الدبلوماسي الدولي، وهنا تقدمت القوى الدولية الفاعلة، واإلدارة األميركية فـي               

  :مقدمتها، إلى طرح دبلوماسية جديدة للتعامل مع الحصار، يمكن أن نقول إنها تقوم على المبادئ التالية
على غزة، واإلبقاء على الحصار البحري، بحجة منع        ) اإلسمنت( الحصار الغذائي والبنائي     تخفيف: أوال

  .وصول السالح إلى القطاع
التأكيد على موضوع المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وضرورة إقدام حماس على             : ثانيا

، األمر الذي يعني    »بالتوافق«يع، و توقيع ورقة المصالحة المصرية، على أن تبحث اعتراضاتها بعد التوق         
  .إعالن هزيمة حماس في غزة أمام زحف السلطة الفلسطينية

 الخاص بفتح معبر رفح، وهو االتفاق الذي أنجزه محمد دحـالن فـي        2005العودة إلى اتفاق عام     : ثالثا
باشـرة،  حينه، والذي ينص على وجود أمن السلطة الفلسطينية في المعبر، ووجود مراقبـة أوروبيـة م               

  .ووجود مراقبة إسرائيلية عبر الكاميرات
المشاركة في السلطة، واالتفاق علـى الخـط        : وخالصة هذه النقاط الثالث، أنها تعني التخلي عن فكرتي        

السياسي النضالي في مواجهة االحتالل، وقبول ما كان سائدا في السابق، أي سيطرة السلطة الفلـسطينية                
  .واجهة االحتالل اإلسرائيلي، على غرار ما هو معتمد في رام اهللاعلى قطاع غزة، وإلغاء مبدأ م

وخالصة هذه النقاط الثالث أيضا، إعالن فشل حملة األسطول البحري، وإعالن فشل الـضغط التركـي                
على إسرائيل، وإعالن التخلي الفلسطيني عن مطالبة أحرار العالم برفع الحصار الكامل عن غزة، حتـى              

  .هم ثمنا لذلكبعد أن قدموا أرواح
واشنطن، واللجنة الرباعية الدولية ممثلة بتوني بلير، وإسـرائيل،         : وتؤيد هذه السياسة خمسة أطراف هي     

ومصر، والسلطة الفلسطينية، وهي تتعاون فيما بينها لتخفيف حدة الحصار على غـزة، ومنـع حركـة                 
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ر السياسي إلى صـالح الـسلطة       حماس من االستفادة من حالة اإلنهاء الكامل للحصار، وتحويل االنتصا         
  .الفلسطينية ومخططها

وأمام هذه الصورة ال بد من القول، إن حصار غزة هو حصار مفروض على الشعب الفلسطيني، علـى                  
إن حركـة حمـاس     . مليون ونصف مليون نسمة، وليس مفروضا، كما يجري القول، على حركة حماس           

وما يجـري   . ة، وليس هو الموضوع األساسي    تتأذى من الحصار من دون شك، ولكن ذلك يحدث كنتيج         
فعليا هو تجويع الناس، وتركهم في العراء سنوات، من أجل ضـرب فكـرة حـق المقاومـة المـسلحة                   

  . اإلسرائيلي-لالحتالل، وبحيث ينصاع الجميع لقبول المخطط األميركي 
ت مـن المواقـف     ولذلك، وبناء على هذه الصورة الموجزة، التي يمكن تدعيمها بعـشرات االستـشهادا            

اإلسرائيلية المعلنة، ومن التصريحات الفلسطينية والعربية التي تقال في الغرف المغلقة، ثم يجري نفيهـا               
بناء على هذه الصورة، يصح القـول بأنـه ال يمكـن            . بتصريح صحافي، وكفى اهللا المؤمنين شر القتال      

معركة مع الخصم األساسي الذي هـو       مواجهة هذا المخطط الدبلوماسي إال بسفن بحرية جديدة، تحيي ال         
وهناك عمل دؤوب يجري اآلن من أجـل        . إسرائيل، وتعري الموقف السياسي األميركي الداعم إلسرائيل      

إرسال سفن بحرية جديدة إلى غزة، ولكن إسرائيل تتنبه إلى خطورة اسـتمرار هـذا العمـل، وبـدأت                   
، طالبة منها أال تسمح لمواطنيها باالنـضمام  بمواجهته من خالل اتصاالت تجريها حاليا مع دول أوروبية        

وتعرف إسرائيل هنا أنها لن تستطيع تكرار تجربة الهجوم التـي           . إلى السفن الجديدة التي يجري إعدادها     
، رغم أن نتنياهو يواصل إطالق تصريحاته العنتريـة المؤكـدة علـى أن    »أسطول الحرية «حصلت مع   

طراف األساسية المتعاملة مع الوضع كله، تواجه مواقف سياسية         والغريب هنا أن األ   . المواجهات ستستمر 
متعنتة تضر حتى بحلفائها، وال تسهل المضي بحل رفع الحصار الجزئي، إال إذا حصلت تغيرات أساسية                

، )علـى حكومـة نتنيـاهو     (وتدور حول هذه النقطة حوارات إسرائيلية صاخبة وصـعبة          . في المواقف 
  :وخالصتها كما يلي

ورة أن يقدم نتنياهو على حل التحالف السياسي القائم حاليا داخل حكومته، واإلقدام على بنـاء                ضر: أوال
في الحكومة، وهو أمر ليس سهال على نتنياهو،        » كديما«تحالف سياسي جديد، يقوم على مشاركة حزب        

يذي إقالـة وزيـر     ألنه يعني ضرورة بناء دبلوماسية جديدة تجاه أميركا وتجاه الفلسطينيين، عنوانها التنف           
  .الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان، ونبذ سياسته العنصرية

يتولى التحالف الجديد بلورة خطة سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين، تلتقي مـع مطالـب الـرئيس                : ثانيا
ولـو  (أوباما، وتفتح طريق االنتقال بالمفاوضات من مفاوضات غير مباشرة إلى مباشرة، يظهر معهـا               

ويتولى شيمعون بيـريس داخـل      . ن سياسة أوباما في موضوع التسوية، تسير في طريق النجاح         أ) شكال
إسرائيل، إجراء اتصاالت ومفاوضات غير علنية، مع األطراف السياسية المختلفة، للوصول إلـى هـذا               

  .التحالف الجديد
لمترجـرج، يواجـه    هو الطرف الثاني في هذه المعادلة، وهو رغم موقفه ا         ) السلطة(الطرف الفلسطيني   

فالمفاوض الفلسطيني يطلب موقفا إسرائيليا محددا من قضيتي الحدود واألمـن،           . تحديا من نتنياهو نفسه   
. ولكن نتنياهو يرفض تحديد موقفه من هذه القضايا حتى اآلن         . من أجل االنتقال إلى المفاوضات المباشرة     

ستيطان بشكل غير معلن رسميا، فيعلن فـور        وبدال من ذلك يقوم بخرق اتفاقه مع أوباما حول تجميد اال          
 1600(بدء مطالبته بوضع خطة سياسية جديدة، عن مشروع استيطاني جديد وضخم في منطقة القـدس                

ويشكل هذا الموضوع تحديا لواشنطن، وتحديا للسلطة الفلسطينية في الوقت نفسه، ويضع            ). وحدة سكنية 
 التحالف دوليا وعربيا ضد حماس، بينمـا يفـشل          الرئيس محمود عباس أمام وضع صعب، إذ يقدم على        

  .مخططه التفاوضي من جديد
وال يوجد مخرج من هذا الوضع المتناقض والمعقد، من خالل سياسة ترك األمور بأيدي القائمين عليهـا                 
اآلن، إذ ال بد من موقف سياسي عربي جديد، يطرح موقفا صارما من أجل فك الحـصار عـن غـزة                     
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وال بد أيـضا مـن القـول،        . ، وهو أمر ممكن بقليل من المصارحة العربية الداخلية        بالكامل، برا وبحرا  
وبجرأة، إن قضية المصالحة الفلسطينية، تحتاج إلى تأكيد مبدأ المشاركة بين الفائزين فـي االنتخابـات                

وال بد أيضا من أن يقول العـرب بـصوت          . الفلسطينية، والتخلي نهائيا عن منهج غلبة طرف على آخر        
ل إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم االحتالل، ثم يكون هذا المبدأ أساسا جامعـا لكـل القـوى                    عا

  .الفلسطينية، الفصائلية والسياسية، وليس أساسا لعالقات ثنائية بين فتح وحماس فقط
لقد ألقى العرب عبء موقفهم الغائب على عاتق عمرو موسى، ولكن عمرو موسـى لـيس إال صـدى                   

فهـل  ... اسي العربي، وهو يستطيع أن يفعل الكثير حين يتم تزويده بموقف عربـي جديـد              للموقف السي 
  نأمل؟

  20/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  !وإيران...  بين فكّي كسر حصار غزة األزمة .46
  عادل مالك

لبنان من جديد على خط الزالزل وهو الذي لم يبارحه فعلياً منذ بدايات الحروب األهلية فـي منتـصف                   
وإذا كان صحيحاً أن الوطن الصغير قد تعايش مع سلسلة األزمات           . عينات القرن الماضي وحتى اليوم    سب

التي عصفت به وال تزال، فالصحيح أيضاً أن قدرة المناعة لدى لبنان تصيبه بحاالت من الوهن وتحـد                  
واسـتعراض  . تأحياناً من قدرات المواجهة لديه وتعرض صيغته وتركيبته لمزيد من األخطار والتحديا           

  .بعض الوقائع القابضة على الحالة العامة تقدم الدليل الواضح على ما نقدم
على الصعيد الداخلي برز إلى سطح األحداث قبل أيام موضوع قديم جديد يتعلـق بمـنح الفلـسطينيين                  

ضـوع  وعندما طرح النائب وليد جنبالط هذا المو      . المقيمين على األرض اللبنانية بعض الحقوق المدنية      
في الجلسة األخيرة لمجلس النواب مانحاً إياه صفة المعجل والمكرر أثار عاصفة كبيرة من االحتجاجات               
لدى مختلف الكتل البرلمانية، األمر الذي حدا بجنبالط الى استحضار بعض التـصنيفات اإليديولوجيـة               

ـ         . »اليمين الغبي «حيث هاجم بشدة ما اسماه       و عمليـة الفـرز     على أن وجه الخطورة في ما حـدث ه
والفكرة . الواضحة التي اتخذت فوراً الطابع الطائفي والمذهبي وهو نتاج االنقسامات التي تعصف بلبنان            

 عاماً على نزوح الفلسطينيين من      62باختصار التي استند إليها زعيم الحزب االشتراكي أنه بعد انقضاء           
وفي . كل ما يمت إلى الحياة الكريمة بصلة      أرضهم وإقامة بعضهم في لبنان وهم يعانون من الحرمان في           

كل مرة كان يطرح فيها هذا الموضوع يأتي الرد بعدم اتخاذ أي قرار يتصل بالواقع الفلسطيني في لبنان                  
مع ما يتعارض مع حق العودة من جهة والمخاوف من توطين الفلسطينيين األمر الذي يثير الكثير مـن                  

إحداث تغييرات ديموغرافية تؤثر في عملية التوازنات القائمة بـين  المخاوف لدى فريق من اللبنانيين من    
  .مختلف الطوائف والمذاهب التي يتألف منها النسيج اللبناني

ضرورة » هذه السرعة «وكانت حجة المعترضين على طرح منح الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية بـ            
ثل هذا اإلجراء في حين كانت وجهـة نظـر          إجراء دراسة متأنية لما يمكن أن يؤول إليه اإلقدام على م          

   عاماً لطرح هذا الموضوع؟62أال يكفي مرور ما يزيد على : المؤيدين له تقول
وانتهى السجال داخل قبة البرلمان بتحديد مهلة شهر لدراسة هذا الموضوع والعودة من جديد لمناقـشته                

ن تسجيل بعض النقاط البارزة التي تتخطـى        وفي هذا المجال ال بد م     . أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي    
حساسيات الواقع اللبناني، للقول بأن العمل على منح الفلسطينيين المقيمين في المخيمـات بعـضاً مـن                 
حقوقهم المدنية، ليس خدمة أو هبة يمكن أن تقدم لما يقرب من أربعمئة ألف الجئ فلـسطيني، بـل ان                    

خطوة هي ضرورة لبنانية كما هي ضرورة فلسطينية، باعتبار أن          النتائج المتوخاة من اإلقدام على هذه ال      
هذه المخيمات تحولت إلى بؤر تضم في صفوفها المجموعات الخارجة على القـانون، وتحولـت هـذه                 
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المخيمات إلى مواقع خارجة كلياً عن السلطات اللبنانية، وما حدث في مخيم نهر البارد قبل ثالث سنوات                 
  .ما زال ماثالً للعيان

حدث كل هذا ولبنان يعيش تداعيات عمل القرصنة الذي أقدمت عليه إسرائيل بـالهجوم علـى الـسفينة                  
والتفاصيل التي أعقبت هذا الحادث الذي يضاف إلى ممارسات إسرائيل التي أكدت من             » مرمرة«التركية  

  .إرهاب الدولة بامتياز: جديد استحقاق صفتها
 باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليـه           وفيما تستعد بعض السفن األخرى لإلبحار     

منذ أربع سنوات، أطلق كل من نتانياهو وباراك التهديدات بمنع وصول أي سفينة بالقوة، وبدا أن الحملة                 
التي قادتها تركيا لفك حصار غزة بدأت تعطي ثمارها عبر لجوء إسرائيل وأمام الضغوط الدوليـة إلـى                  

وهذا هو الجانب المحوري في هذه الحملة       . تدريجي للحصار المفروض على غزة    اإلعالن عن الخفض ال   
أي إرغام إسرائيل على فك الحصار عن الفلسطينيين في القطاع والسماح بإيصال المواد الغذائية والطبية               

  .والحياتية لهم
  هل هذا يعني انحسار أخطار نشوب حرب في المنطقة؟

في آن معاً لكن العنصر الجديد الذي برز في اآلونة األخيـرة هـو              األخطار ماثلة وعلى جبهات متعددة      
الموقف التركي ضد إسرائيل، وهو العامل الذي ال يمكن لتل أبيب إال أن تأخذه في االعتبار فـي شـكل                    

ومن مفارقات هذه المرحلة الغيـاب المعيـب        . جدي والعمل على حصر األزمة مع أنقرة قدر المستطاع        
  .بية وتخلفها عن مواجهة تحديات المرحلة ليبرز العامل التركي إلى واجهة األحداثوالمهين للدول العر

 - التركـي    -كل هذه االعتبارات رفعت التوتر الحالي إلى أعلى درجاته في مقياس الصراع العربـي               
 بخاصة إذا أخذ في االعتبار التحالف االستراتيجي الذي نشأ أخيراً بـين تركيـا والبرازيـل               ! اإلسرائيلي

وإيران حول تداعيات الملف النووي اإليراني وفي ضوء القرار األخير لمجلس األمن والذي نص علـى                
  .فرض المزيد من العقوبات على طهران

من الرئيسي إلى بعض الروافد األخرى التي ترفع منسوب احتمال وقوع           . إذن نحن أمام مجموعة أزمات    
لتوترات والتشنجات اإلقليمية والدولية، في أكثر مراحل       لكن هناك قناعة بأن قيام هذه ا      . مجابهة عسكرية 

تضارب المصالح التي تعايشها المنطقة، وفي ظل قيام معادلة توازن الرعب، ترفع منسوب التوتر، لكن               
مجرد التفكير بتداعيات أي تطور عسكري كنتاج مباشر لعملية فرض آلية معينة لتنفيذ قـرار العقوبـات     

  . الراهنة يبعد احتمال وقوع حرب ستكون في حال نشوبها مدمرة للجميعضد إيران في ظل األوضاع
وفي محصلة تحليل ما يجرى تبرز مشهدية األحداث القابضة على المنطقة وفق نقـاط رئيـسية هـي                  

  :التالية
ان تطـورات األيـام األخيرة أرغمت إسرائيل على الرضوخ لفك الحصار عن غزة، مع األخذ              : أوالً• 

  .  مواقف اسرائيل التي ال تريد أن تظهر بمظهر المهزومفي االعتبار
. مع تزايد الكالم عن احتمال نشوب حرب في المنطقة برزت نتائج أكبر عمليـة لخلـط األوراق      : ثانياً• 

فالواليات المتحدة قامت بأقصى ما يمكن أن تقوم به باستصدار قرار فرض العقوبات على إيران، لكن ال                 
ن لهذا المعطى، بل هي ماضية في السياسات والمواقـف الرافـضة لتطبيـق              يمكن تصور رضوخ إيرا   

على أن األمر المهم سيكون بمتابعة التطورات لمعرفة كيفية العمل على تطبيق قـرار              . العقوبات الجديدة 
إلى » الممنوعات«فرض العقوبات على إيران وبخاصة لجهة تفتيش بعض السفن للتأكد من أنها ال تحمل               

درك الواليات المتحدة قبل غيرها أن أي تدهور في المنطقة من شأنه أن يضيف إلى الوضـع      وت. طهران
  .العام تأزيماً جديداً يصعب تصوره مع التورط األميركي القائم في العراق وفي أفغانستان

اصل بالعودة إلى الوضع في لبنان فإن ملف منح الفلسطينيين المقيمين على أراضيه قد فتح وستتو              : ثالثاً• 
» تطبيـع «وهذه األزمة في خطوطها العريضة تقف بين إجراء عمليـة           . تداعياته في المستقبل المنظور   

. للفلسطينيين مع الواقع اللبناني، واحتمال فرض أمر واقع قد يفضي إلى فرض توطينهم أو عـدد مـنهم                 
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د من محنة وشقاء أهـل       الجديد بما يزي   -وعلى كل األفرقاء في لبنان عدم التعاطي مع هذا الملف القديم            
المخيمات، ففي منح هؤالء الحد األدنى من الحقوق البشرية بعض األنصاف ألهل القضية الذين انتظروا               
ستة عقود ويزيد على تهجيرهم من وطنهم، نزع فتيل توترات داخلية قد تعمد بعـض األطـراف إلـى                   

واجهه الحكومة اللبنانية فـي هـذه       استغاللها وتوظيفها في سبيل إضافة ارباكات جديدة تضاف إلى ما ت          
  .األيام من ضغوط على غير جهة، وعلى أكثر من صعيد

في التصور العام ألزمة المنطقة وما يمكن أن تفرزه األسابيع واألشهر اآلتية يبرز مـشروعان               : رابعاً• 
ـ               : يتناقضان كلياً وهما   ود المشروع اإليراني الذي يعمل على قيام شرق أوسط جديـد مـن دون أي وج

  .إلسرائيل، في وجه المشروع اإلسرائيلي الداعي إلى قيام شرق أوسط جديد من دون إيران
ويبقى السؤال حول مصير الدول الصغيرة القائمة في قلب األحداث وفي طليعتها لبنان، وكيف يمكن لـه                 

  أن يواجه مستلزمات ومقتضيات المراحل اآلتية؟
مات كبرى تفوق طاقته بكثير، لكنه أثبت وعبر العديد مـن  لعل هذا هو قدر الوطن الصغير أن يعايش أز  

التجارب أنه ال ينحني بسهولة أمام األحداث الخطير منها أو العابر، لكن األمر الذي ال يجب أن يغـرب                   
عن البال أن االنقسام الوطني الحاد القابض على الواقع اللبناني ينطوي على العديد من األخطار، وسيبقى                

دأ الجيش والشعب والمقاومة المطروح من جانب رئيس الجمهوريـة ميـشال سـليمان              الصراع بين مب  
ورئيس الحكومة سعد الحريري مع الفريق اآلخر الذي يعارض وجود السالح خـارج إطـار شـرعية                 
الدولة، هو الذي يتحكم بحركية لبنان وأهله، والطامعين به والطامحين بالسيطرة على قراره، هو الـسمة                

  . هو آت في الشهور بل السنوات المقبلةالبارزة لما
عندما يلعب الكبار بمصائر الصغار في سلسلة حروب باألصالة والوكالة، يبقى الطموح أن             : ومرة جديدة 

يحدد الصغار خسائرها ألن ثمار المواجهات تذهب الى أصحاب النفوذ، ويبقى الصغار في فئـة دافعـي                 
  .الضرائب

  20/6/2010، الحياة، لندن
  

   الفلسطينية مؤجلة إلى إشعار آخرقراطيةالديم .47
  صرانقوال ن

بالرغم من الدعوات المتكررة إلى عدم إجراء االنتخابات المحلية الفلسطينية في ظل االنقـسام الـسياسي          
واالنفصال اإلقليمي وما تمخض عنهما من نتائج سلبية ملموسة على الحريات العامة، المحدودة أصالً في               

لرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحكومة سلطة الحكـم الـذاتي فـي رام اهللا              ظل االحتالل، كررت ا   
والفصائل المؤتلفة في إطارها، وبخاصة حركة فتح، اإلصرار على إجرائها باعتبارها استحقاقاً دستورياً             

. سية  ومطلباً سياسياً وحاجة خدمية، كما قالوا جميعهم، ال عالقة لها بالتوافق الوطني والمصالحة الـسيا              
سالم فياض بعد اجتماعها األسبوعي بـرام       . لكن بعد ثالثة أيام فقط من بيان رسمي أصدرته حكومة د            

اهللا في السابع من الشهر الجاري كرر التأكيد على إجراء هذه االنتخابات في موعدها المقرر في الـسابع                  
تأجيلها إلى إشعار آخر غير     عشر من الشهر المقبل، قررت هذه الحكومة نفسها بناء على مرسوم رئاسي             

غسان الخطيب رئيس المركز اإلعالمي الحكومي الحديث عـن أسـباب هـذا             . مسمى، بينما رفض د     
االنقالب المفاجئ في الموقف، في تخبط أصبح مألوفاً في القرار السياسي لمنظمة التحريـر وحكومتهـا                

انها في ظل االحتالل، وأنها سوف تظل مؤجلة        يقدم مثاالً جديداً على أن الديمقراطية الفلسطينية سابقة ألو        
  .إلى إشعار آخر طالما ظل االحتالل قائماً 

وكما في العراق كذلك في فلسطين، وفي تزامن الفت للنظر، رفعت اإلدارة األمريكية في عهد الـرئيس                 
القاهرة، لكي  مدخال يسوغ تغيير األنظمة السياسية بالقوة       ” الديمقراطية“بوش شعار   . السابق جورج دبليو    

  .تستخدم الشعار والنظام الجديد معاً آليتين في خدمة االحتالل، إلطالة عمره وتجميل صورته 
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وفي فلسطين بخاصة، كان تغييب المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني شرطاً مسبقاً أساسـياً لتمريـر               
تنبثـق عنهـا مؤسـسات تكـون        اتفاقيات أوسلو، وطبقاً لهذه االتفاقيات تم النص على إجراء انتخابات           

مرجعيتها هذه االتفاقيات نفسها، وليس منظمة التحرير الفلسطينية أو ميثاقها، ال بل جرت محاولة تغييـر                
ميثاق المنظمة لينسجم مع هذه االتفاقيات، لتتحول هذه االنتخابات واالتفاقيات نفسها إلى مصدر لـشرعية           

” التحريـر “لمنظمة التحرير المفترض أنهـا مـستمدة مـن    ” الشرعية الثورية “القيادات الفلسطينية، بدل    
  .والمقاومة 

ال عالقة لها بأي نظام ديمقراطي أو بالديمقراطية كطريقة         ” الديمقراطية االنتخابية “ومن الواضح أن هذه     
حياة، بل هي مجرد آلية من آليات إضفاء شرعية على الوضع الفلسطيني الشاذ الذي انبثق عن اتفاقيـات                  

، وعلى رموزه وقياداته، غير أن المفارقة أن المهندسين األمريكيين لهـذه الديمقراطيـة الـشكلية                أوسلو
، عنـدما ال تعـود تخـدم    ”اإلسرائيلي“سرعان ما كانوا ينقلبون عليها، هم ووكيلهم اإلقليمي      ” االنتخابية“

  .مصالحهم 
 انتهت إليه أول انتخابـات محليـة        وربما ال يعرف الجيل الجديد من الفلسطينيين، على سبيل المثال، ما          

 عندما كان مصير القادة المنتخبين فيها إما الـشهادة أو اإلعاقـة أو              1976جرت في ظل االحتالل عام ،     
لكن هذا الجيل ما زال يعيش مع تجربة المجالس البلدية التي تمخـضت عنهـا االنتخابـات                 . االعتقال  

 فتحت ضغوط الـدول المانحـة       2005ثالثين سنة عام ،   المحلية الثانية التي جرت ألول مرة بعد حوالي         
والتي ال تريد وصول أموالها إلى مجالس بلديـة غيـر مرغـوب فيهـا               ” اللعبة االنتخابية “الراعية لهذه   

وسـلطة الحكـم الـذاتي      ” اإلسـرائيلي “سياسياً، تم حل بعضها بذرائع مختلفة، واعتقلت دولة االحتالل          
  .” ألسباب أمنية“لمنتخبين الفلسطينية الكثير من أعضائها ا

 يظل المثال الصارخ األوضح     2006لكن االنقالب على نتائج االنتخابات التشريعية التي جرت أوائل عام           
على االنفصام بين أي انتخابات فلسطينية، وبين الديمقراطية كنص ومؤسسات وروح وطريقة حياة، ففي              

الحصار العسكري واالقتصادي واالسـتقواء بـاألجنبي       األحوال الديمقراطية العادية المعروفة ال يستخدم       
لمنع تبادل السلطة عبر صناديق االقتراع، كما حدث بالضبط في تلك االنتخابات التي جرت علـى كـل                  
حال متأخرة عن استحقاقها ست سنوات، في تجاهل لكل القيم الديمقراطيـة وبـذرائع شـتى، ومثلهـا                  

 1996ابات الرئاسية والتشريعية األولى بعد اتفاق أوسلو في سـنة           االنتخابات الرئاسية، علماً بأن االنتخ    
جرت على أساس اإلقصاء السياسي للمعارضين ألوسلو واتفاقياتها، أو على أساس مقاطعتهم لها، بحيث              
كانت انتخابات للون السياسي الواحد كانت نتائجها محسومة ومعروفة سلفاً في ظل غيـاب أي منافـسة                 

  .حقيقية فيها 
. دو أن التاريخ األمريكي مع الرئاسة الفلسطينية والديمقراطية يكرر نفسه في عهد إدارة باراك أوباما                ويب

، أو لتـستمر حالـة      ”اإلسـرائيلية “فاالنتخابات تجري إذا أفرزت من يتساوقون مع الخطط األمريكيـة             
للفوز في االنتخابـات،    الطوارئ وتعيين الحكومات والمجالس البلدية، ألن حركة فتح ليست مستعدة بعد            

وهذا السبب هو الذي يكاد يجمع عليه المراقبون والمحللون ووسائل اإلعالم لتأجيل االنتخابات المحليـة               
الفلسطينية، مع أن السبب الذي تكرر الرئاسة وحكومتها وفتح ذكره هو ضغوط عربية وغير عربية من                

  .أجل تأجيلها لتسهيل عملية المصالحة الفلسطينية 
أصبحت متوفرة باستمرار لتعليق كل ما يخـالف إجماعـاً أو           ” شماعة عربية “ت النظر هنا أن هناك      ويلف

شبه إجماع فلسطيني عليها، فقد استخدمت هذه الشماعة للذهاب إلى المباحثات غيـر المباشـرة حـول                 
 التنفيذيـة   استئناف المفاوضات المباشرة، والمفارقة اآلن أنها ال تستخدم ضد حماس، بل ضد قرار للجنة             

لمنظمة التحرير بإجراء انتخابات محلية وضد إجماع الفصائل المؤتلفة في إطار المنظمة علـى رفـض                
ومما له داللته أن عباس لم يهاتف رئيس حكومته فياض لتأجيل هذه االنتخابات من دمـشق أو                 . تأجيلها  

يـل كـان فعـالً اسـتجابة لهـذه      أنقرة مثالً حيث كان فيهما مؤخراً إلعطاء مصداقية لالدعاء بأن التأج         
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الضغوط، بل هاتفها من واشنطن مما يعزز الشكوك بأن التأجيل كان تساوقاً مع أجندة أمريكية ال عربية                 
.  

سالم فياض في رام اهللا في الثامن من        . غير أن القرار الذي اتخذته حكومة تصريف األعمال برئاسة د           
تموز المقبل، ثم القرار    / ومحلية في السابع عشر من يوليو     شباط الماضي بإجراء انتخابات بلدية      / فبراير

الذي اتخذته الحكومة نفسها األسبوع الماضي بتأجيلها إلى أجل غير مسمى، هما أحدث نمـوذج لتخـبط                 
  .القرار السياسي الفلسطيني، فمن الناحيتين السياسية والدستورية أخطأ صاحب القرار في المرتين 

  20/6/2010، الخليج، الشارقة
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  عريب الرنتاوي

صحفية وإعالمية ، طرح الـسؤال عمـا إذا         " تسريبات"يبرر الحراك السياسي الفلسطيني وما يرافقه من        
كانت عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية قد بدأت بالدوران من جديد ، سيما وأن األنباء المتواترة مـن                 

واجتماعات بنّاءة وحوارات مثمـرة ، تـدور فـي          " منعطف إيجابي "، تتحدث عن    غير عاصمة ومدينة    
  :مجملها حول نقاط ثالث رئيسة

تأخـذ بنظـر    ) أو جماعية بالتحاق بقية الفـصائل     (توقيع فتح وحماس على مذكرة تفاهم ثنائية        : األولى
  .االعتبار مالحظات حماس وتحفظاتها على الورقة المصرية

كما هي على أن ينظر للورقـة والمـذكرة التـي           " ورقة المصالحة المصرية  " على   توقيع حماس : الثانية
  .سبقتها كرزمة واحدة ويجري التعامل معهما ككل متكامل غير مجزوء

الشروع في تنفيذ االتفاق ، وهنا يجري الحديث عن سيناريوهات متعددة ، تبدأ بتمديـد واليـة                 : والثالثة
زة ، أو تشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على إجـراء انتخابـات            حكومة فياض الجغرافية وصوال إلى غ     

  .تشريعية ورئاسية متزامنة
أياً يكن من أمر ، فلسنا على يقين من أن أي من هذه السيناريوهات سوف يجد طريقـه إلـى الترجمـة                      

" مخـارج "العملية ، ولكننا نلحظ كما تلحظون أن البحث الدائر في المصالحة وحولها ، إنما يدور حـول                  
  .تحفظ ماء الوجوه ، والحفاظ على شعرة معاوية بين األطراف المختصمة

فمصر التي تصر على توقيع حماس على ورقتها كما هي ومن دون تعديل ، قبلت أخيراً على ما يبـدو                    
بأن يرفق بها ورقة أخرى توقع بين فتح وحماس ، وتشتمل على مالحظـات األخيـرة علـى الورقـة                    

 رفضت توقيع الورقة المصرية قبل أن تـضمينها مالحظاتهـا وتحفظاتهـا ،              المصرية ، وحماس التي   
تفتح الباب لتوقيع   " الورقة المرفقة "سيكون بمقدروها القول بأن الورقة عدلت بصورة غير مباشرة ، وأن            

  .الورقة المصرية من دون تردد
الواديـة ومنيـب    في البحث عن مخارج ، لن يكون صعباً على عمرو موسى وجمال الخضري وياسر               

هذا مـا زال    " سؤال النوايا "المصري ، إنجاز المهمة ، فالمخارج إن خلصت النوايا متاحة دوماً ، بيد أن               
يطرح نفسه بإلحاح ، فمن يقرأ بعض التصريحات الفلسطينية الصادرة في رام اهللا ، لن يـصعب عليـه                   

اشـتراط رفـع    "إلـى   " وإعادته للشرعية استالم القطاع   "قراءة النوايا الكامنة وراءها ، فمن حديث عن         
  .، مواقف تبقي الشك سيد الموقف" الحصار بإنجاز المصالحة

ظاهرياً ، يبدو أن قوة الزخم التي أطلقها أسطول الحرية ، قد ألقت حجراً كبيراً في مـستنقع الحـصار                    
كل مواتْ ، فاألطراف    والمصالحة الراكد ، لكنها على ما يتضح ، ليست كافية تماماً إلنجاز المهمتين بش             

لتبديد هذا الزخم ، وبـدل      " عامل الزمن "ما زالت على مواقفها من الناحية الجوهرية ، وهي تراهن على            
رفع الحصار يجري الحديث عن تخفيفه ، وبدل رفعه عن غزة وحماس ، يجري العمل على فصل هـذه                   

، وبدل السعي فـي     " االبن الضال عودة  "عن تلك ، وبدل المصالحة الوطنية الشاملة يجري الحديث عن           
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تجيير زخم أسطول الحرية ودماء شهدائه األبرار للضغط على إسرائيل وفضحها وتعريتها وحشرها في              
الزاوية ، تجري عمليات كر وفر متّصلة من أجل توظيف هذا التطـور ـ المنعطـف فـي الـصراع      

  .الفلسطيني الداخلي ولتصفية الحساب مع هذا الفريق أو ذاك
تظار أسطول حرية آخر ، يبدو أن المشهد الفلسطيني سيظل عالقاً في بـراثن االنقـسام ، إذ حتـى                    وبان

بفرض حصول تقدم في صياغة أوراق جديدة وتوقيع أوراق قديمة ، فإن كل شياطين األرض والسماء ،                 
م بكثيـر ممـا     ستبقى كامنة في التفاصيل وقابعة في ثنايا اإلجراءات والتنفيذ ، وما يعتمل في النفوس أه              

  .تتضمنه النصوص
  20/6/2010، الدستور، عّمان
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