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   المصالحة وصلت لطريق مسدودجهود: الدويك .1

اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي احد قـادة حركـة حمـاس              :  وليد عوض  -رام اهللا   
 مؤخرا بشأن تحقيق المصالحة     امس الثالثاء بأن الجهود العربية والفلسطينية التي بذلت       ' القدس العربي 'لـ

  .الداخلية بين حركتي فتح وحماس وصلت الى طريق مسدود
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وفي ظل تضارب االنباء حول جهود المصالحة التي يقوم بها رجل االعمال الفلسطيني منيب المـصري                
الذي كلفه عباس تشكيل وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح              

ـ      وش جهود المصالحة الوطنية وصـلت الـى       ' 'القدس العربي 'خصيات مستقلة لزيارة غزة، قال الدويك ل
  .'طريق مسدود

في الحقيقة ال يوجد اي أمل في اجراء مصالحة فلســطينية فـي هـذا الوقـت                'واضاف الدويك قائال    
  .حة الوطنية، متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومصر بالتراجع عن تحقيق المصال'بالذات

ـ    كان هناك تكليف لالخ منيب المصري من قبـل االخ ابومـازن            ' 'القدس العربي 'واضاف الدويك قائال ل
 بضرورة تذليل كافة العقبات التي تحول دون توقيع حمـاس علـى ورقـة المـصالحة          -محمود عباس   

مازن قال له نحـن ال      فابو  . المصرية، وقام الوفد برئاسة االخ منيب بوضع تصور ونقله لالخ ابو مازن           
، مشيرا الى ان اشتراط     'يمكن لنا تحقيق المصالحة اال بتوقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية اوال           

هو ما اوصل جهود المصالحة الى هذا الطريق        'عباس على حماس توقيع ورقة المصالحة المصرية اوال         
  .من جديد' المسدود

لتي قدمت لعباس من قبل المصري كانت شبيهة بمـا عرضـه            واشار الدويك الى ان الخطة الفلسطينية ا      
رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية على امين عام جامعة الدول العربيـة عمـرو موسـى والقاضـية                  
بالوصول الى تفاهمات فلسطينية فلسطينية حول مالحظات حماس على ورقة المصالحة المـصرية وان              

لمصرية، وتتم الموافقة عليها من قبل مصر وجامعـة الـدول           جنبا الى جنب مع ورقة المصالحة ا      'تسير  
  .'والذي حصل هو كما قلت لك ان هناك تراجعا في المواقف المختلفة في آخر لحظة. العربية

وعند سؤاله اذا ما يحمل عباس مسؤولية فشل جهود المصالحة التي بذلت من اطراف فلسطينية وعربية                
، مشددا على ان الخطـة      'انا اعطيك تفاصيل ما جرى    .. دا المسؤولية انا ال احمل اح   'مؤخرا، قال الدويك    

التي اعدها المصري لتحقيق المصالحة تم رفضها من قبل عباس من خالل اشتراطه على حماس توقيـع                 
هذا تراجع حقيقي   'واضاف الدويك قائال    . الورقة المصرية اوال ومن ثم بحث مالحظاتها على تلك الورقة         

  .'مصدره المصريون
هناك اطراف  'واشار الدويك الى وجود اطراف دولية اوصلت جهود المصالحة الى طريق مسدود، وقال              

  .'دولية غير راغبة في اجراء هذه المصالحة
امريكا اسرائيل مـصر    .. واهللا اطراف مختلفة  'وعند سؤاله عن اسماء تلك االطراف الدولية قال الدويك          

  .'ودول اخرى
ـ   بأنه لن تكون هناك زيارة لوفد منظمة التحرير برئاسة منيب المصري           ' ربيالقدس الع 'واوضح الدويك ل

، مضيفا  'في ظل الظروف الحالية والوضع الحالي ال توجد زيارة        'لقطاع غزة في المرحلة الحالية، وقال       
  ."'حتى أمل بالزيارة ال يوجد'

  23/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

   هدم البيوت في القدس"ائيلإسر" بالتدخل لوقف واشنطن يطالبعّباس  .2
 إسـرائيل طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس اإلدارة األميركية بالضغط على           : عّمانرام اهللا،   

 منزالً فلسطينياً في حي البستان في بلدة سلوان في القدس الشرقية إلقامة             22إللغاء قرارها القاضي بهدم     
 قرارها سيؤدي الى انهيـار      إسرائيلسطينية من ان تنفيذ     حديقة اثرية يهودية مكانها، وحذرت مصادر فل      

المفاوضات غير المباشرة الجارية عبر الوسيط األميركي جورج ميتشل، وتفجر مواجهات عنيفـة فـي               
  .األراضي الفلسطينية خصوصاً في القدس

س ابلـغ   عبا"ان  " الحياة"وقال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لـ            
  ".اإلدارة األميركية ان هناك حاجة لتدخلها الفوري والمباشر إللغاء القرار اإلسرائيلي
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نحن نرفض هـذه    "عن عباس بعد لقائه الملك عبد اهللا الثاني في عمان أمس            " فرانس برس "ونقلت وكالة   
وأضـاف  ". ياسياإلجراءات رفضاًُ قاطعاً ونعتبر انها تقف حجر عثرة في طريق أي تقدم في العمل الس              

ال بد إلسرائيل ان تتوقف، وال بد ألميركا ان تأخذ هذا في االعتبار وتطلب من اسـرائيل وقـف هـذه                     "
  ".اإلجراءات

نقلت رسالة مـن الـرئيس عبـاس الـى اإلدارة           : "وقال عريقات الذي يرافق عباس في زيارته لألردن       
ندين وبأشـد العبـارات     "وأضاف  ". اإلسرائيلياألميركية دعوناها فيها الى التدخل المباشر إللغاء القرار         

  ".هذا ال يمكن أن يتم"، مشيراً الى ان " منزالً في حي سلوان22الممكنة اعالن اسرائيل ازالة وتدمير 
 23/6/2010، الحياة، لندن

  
   األوروبي اعترف بالخطأ في مقاطعة حماساالتحاد: الرمحي .3

 الرمحي، أمين سر المجلس التـشريعي الفلـسطيني ، أن      أكد الدكتور محمود  :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
الجهود المصرية تشكل صّمام األمان لقطع خطوات لألمام نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية ، غير أننا لم                

  .نشهد نجاحا في االنجاز حتى اآلن ، بعد مرور ثالث سنوات على تسلّم القاهرة لهذا الملف
ـ     أن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عقّب على          " تورالدس"وقال الرمحي في تصريحات ل

المالحظات التي وضعتها حركة حماس على الورقة المصرية ، غير أن مالحظاته لم تتجـاوز األمـور                 
الشكلية ، مشيرا إلى أن هذه المالحظات لم يطرأ عليها أي تغيير ، ثم بعد ذلك طلب من الحركة التوقيع                    

عمرو موسى ال يعرف تماما سبب رفض حماس التوقيع علـى الورقـة             "ضاف الرمحي   وأ. على الورقة 
المصرية ، وهو يريد منا التوقيع عليها قبل قراءتها ، الورقة المصرية صيغت أثناء جولة ميتـشل فـي                   

، الفتا إلى أن أبرز البنود      %" 5القاهرة ، وقد أجبرت مصر على تغييرها تحت الضغط األمريكي بنسبة            
تم تغييرها هو ما يتعلق بعودة الموظفين المحسوبين على حركة حماس والذين تـم فـصلهم مـن                  التي  

موظف ، وكان من المقرر عودتهم فور       ) 1500(وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية ، ويبلغ عددهم نحو         
، ) لهيكليةإذا ما سمحت الميزانية والسلم الوظيفي وا      (توقيع الورقة ، لكن وبضغط أمريكي أضيفت عبارة         

وكذلك فيما يخص األسرى لدى السلطة الفلسطينية وإنهاء ملفاتهم وإطالق سراحهم ، باستثناء من يحتاج               
، ) إلى أن يتم إنهاء الملف    (وضعهم إلى دراسة ، خالل مدة ال تتجاوز الشهرين ، حيث تم تعديلها لتصبح               

 ، بحيث يتم تعيينها بالتوافق ، والتي عّدلت         وأخيرا فيما يتعلق بلجنة اإلشراف على االنتخابات الفلسطينية       
  ).بتعيين من الرئيس أبو مازن(إلى 

ولم ينف الرمحي وجود وساطات عربية عديدة لتحقيق المصالحة ، مؤكدا إصرار مصر علـى موقفهـا                 
حكومة في غزة وحكومة فـي رام       "وعن  " إعادة تنظيم االنقسام  "وأن الورقة المصرية ما دامت تتكلم عن        

ال مـانع  "وحول زيارة قياديين في فتح لقطاع غزة ، قال الرمحي           .  لن تصل إلى وحدة وطنية حقيقية      "اهللا
لدينا في مثل هذه الزيارات ، وهناك جهود يبذلها الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين                 

  .في هذا اإلطار) 48(المحتلة عام 
يام المقبلة خاصة بعد الحراك األوروبي مع حمـاس ،          وأعرب الرمحي عن أمله في إيجاد حل خالل األ        

والذي شمل لقاءات مع سياسيين أوروبيين ، وممثلين عن الحكومات التابعة لهم مثـل ألمانيـا وهولنـدا                  
الرسالة التي وصلتنا من االتحاد األوروبي تضمنت االعتراف بالخطأ في          : "وأمريكا وسويسرا ، وأضاف   

، مشيرا إلى أن هذا يمثل اعترافا ضمنيا        " ن آلية إليجاد مخرج لهذا الخطأ     المقاطعة وأن االتحاد يبحث ع    
  .بحركة حماس

دولة من طرف واحد ، ومن ثم التوجه إلى مجلس األمن ،            "واعتبر الرمحي أن خيارات السلطة المتعددة       
 األمـور   هذه.. وبعد ذلك اقتراح دولة ثنائية القومية ، والحديث يدور اآلن حول مفاوضات غير مباشرة             

وجهنا كتابا للدكتور صـائب     : "، وأضاف " تدل على تخبط السلطة ، وعدم وجود إستراتيجية واضحة لها         
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عريقات ، مسؤول ملف المفاوضات ، فحواه عدم رفع السقف الشرطي بوقف االسـتيطان ألن الـسلطة                 
قرأت : "ال الرمحي وبشأن الضمانات األمريكية الستئناف المفاوضات ، ق      . ستتراجع فيما بعد عن قرارها    

  ".رسالة الضمانات األمريكية ، ووجدتها فارغة المضمون وال تساوي الحبر الذي كتبت به
  23/6/2010الدستور، عّمان، 

  
  "األقصى" تعرقل قراراً عربياً بإدانة حجب فرنسا لقناة لسلطةا: "الخليج" .4

لطة الفلـسطينية مـن قنـاة       قال مصدر دبلوماسي عربي إن موقف الـس       : ب.ف  .، أ   "الخليج "-القاهرة  
تسبب في عرقلة صدور توصية من اللجنة الدائمـة لإلعـالم العربـي            " حماس"التابعة لحركة   " األقصى"

  .بإدانة قرار فرنسا بحجب القناة 
الفارق الكبير بـين موقـف لبنـان        "وأوضح المصدر أن السلطة ادعت أن القناة غير شرعية، الفتا إلى            

غم االختالف السياسي لألغلبية المسيطرة على السلطة وبين حـزب اهللا، وبـين             المدافع عن قناة المنار ر    
  " .الموقف الحزبي للسلطة الفلسطينية

  .أن فرنسا مددت فترة بث القناة حتى غد الخميس " األقصى"في األثناء، أعلن مسؤول في فضائية 
 الحكومـة الفرنـسية واالتحـاد       ما زلنا حتى اآلن في مفاوضات مع      "وقال محمد الثريا نائب مدير القناة       

أوكلنا محامين لتقديم طعـن فـي القـرار         "وأضاف  " . السمعي والبصري الحكومي للتراجع عن القرار     
  " .لالتحاد السمعي والبصري ولمفوضية االتحاد األوروبي وبناء عليه مدد بثنا حتى الخميس

وتطالب بحذف بعض البرامج، نحن     المفاوضات صعبة ومتعثرة ألنها أصبحت تمس بثوابت القناة         "وتابع  
  " .على استعداد لدراسة المالحظات ولكن نرفض المس بالثوابت وحذف البرامج

نحن ال نحرض على الكراهية وال نحرض على األديان السماوية ومن حقنا الدفاع عن القضية               "واوضح  
  " .اتبحث توفير بدائل أخرى لمواصلة بثه"وأشار إلى أن الفضائية " . الفلسطينية

  23/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   لهاعباسفي أمس الحاجة لعقد دورة برلمانية جديدة بعد دعوة " التشريعي: "خريشة .5
أكد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، ضرورة إسراع كافة             :فايز أبو عون  

ة لعقد دورة برلمانية جديـدة يـتم فهـا          األطراف الفلسطينية، بمن فيها الرئيس محمود عباس، إلى الدعو        
انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي والتصدي لكافة المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويد القـدس،              
بما فيها التصدي لقرار طرد النواب المقدسيين محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، والـوزير                

  .السابق خالد أبو عرفة
إن الشعب الفلسطيني اليوم في أمس الحاجة لوقوف نوابه وممثليه في المجلـس             ": ياماأل"وقال خريشة لـ    

التشريعي بجانبه، ال أن يكونوا نواباً على الورق فقط يتقاضون الرواتب دون القيام بأي عمل جماعي أو                 
ية جهد رقابي من شأنه تصحيح األخطاء الموجودة، أو تقويم االعوجاج الحاصل في العالقـة الفلـسطين               

  .الفلسطينية
على الرئيس عباس اتخاذ خطوة جريئة لألمام والدعوة إلى عقد دورة برلمانية جديدة يصار من               : وأضاف

خاللها إلى تفعيل المجلس ألخذ دوره في التصدي لكافة المخططات اإلسرائيلية المتسارعة لتهويد القدس              
ية من آالف المباني السكنية والمنشآت      والتعرض لسفن كسر الحصار، وإعادة ما دمرته الحرب اإلسرائيل        

في غزة، والتماشي مع جهود جامعة الدول العربية وأمينها العام الدكتور عمرو موسى لـرأب الـصدع                 
  .وإتمام المصالحة وإنهاء االنقسام

  23/6/2010، األيام، رام اهللا
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  سرلتها وأالقدس في تهويد "إسرائيل" حرب دينية جراء استمرار اندالع من يحذرقريع  .6
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية رئـيس         ) أبوعالء  ( حذر أحمد قريع     :القدس المحتلة 

دائرة شؤون القدس من هول المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة، من كافة جوانبهـا وسـط                  
م وقوة، وعلـى كافـة      صمت مريب ومقلق، ودعا الى مواجهة التهديدات االسرائيلية المستمرة بكل حز          

الصعد القانونية والسياسية والدبلوماسية والشعبية، وعلى صعيد المؤسسات والهيئات الدولية والمنظمـات            
االنسانية والقانونية على اختالفها، النقاذ ما تبقى من القدس وثرواتها الثقافيـة، والتاريخيـة، والدينيـة،                

هويد منذ سنوات، وصلت ذروتها في هذه المرحلة الدقيقة         وهويتها الفلسطينية، التي تتعرض لالسرلة والت     
 منزالً من مجموع    22والخطيرة التي تحيط بالمدينة المقدسة، باعالن اسرائيل مؤخرا عن مخططها بهدم            

 مواطن مقدسي، ضمن اطار مخطط النهب والـسلب         1500 في حي البستان في سلوان مما سيشرد         88
  .يين من مدينتهم المقدسةوالتطهير العرقي، لتهجير الفلسطين

ودعا أبو عالء شعبنا لتعزيز وحدته الوطنية حماية للقدس، كما دعا األمتين العربيـة واالسـالمية الـى                  
التحرك الفوري والعاجل النقاذ القدس وحمايتها اذا كنا نريدها قبلة للمسلمين والمـسيحيين فـي العـالم                 

ي الى التدخل العاجل والحاسم لتجنـب حـرب دينيـة           وعاصمة للدولة الفلسطينية، وطالب المجتمع الدول     
  .واقعة ال محالة اذا استمر هذا الفجور االسرائيلي وسياساته العدوانية في القدس

  23/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  والنكبة" وعد بلفور" يطالبون بريطانيا باالعتذار عن حماسنواب  .7
، الحكومة البريطانية إلـى االعتـذار مـن         "حماس"ركة  طالب نواب ومسؤولون عن ح    ": الخليج "-غزة  

   .1948الشعب الفلسطيني على جريمتها التي تسببت في نكبة العام 
يونس األسطل إن بريطانيا مطالبة باالعتذار من الشعب الفلسطيني عن وعـد            " حماس"وقال النائب عن    

  .بلفور المشؤوم الذي منح اليهود حقاً مزعوماً في فلسطين 
األسطل في اعتصام نظمته بلدية خانيونس التي ترتبط باتفاق توأمة مع بلديـة ديـري االيرلنديـة،               وأكد  

اعتذار الحكومـة   " عاماً، أن    40بحق االيرلنديين قبل    " جريمة األحد الدامي  "لمناسبة اعتذار بريطانيا عن     
 تحـت االحـتالل     البريطانية يجب أن يستمر ويتواصل في االعتذار من جميع دول العالم التي وقعـت             

  " .البريطاني
كما دعا نائب رئيس بلدية خانيونس صالح سلطان، الحكومة البريطانية إلـى االعتـذار مـن الـشعب                  

  .الفلسطيني على جريمتها الكبرى بحق ماليين الالجئين الفلسطينيين المشردين في أصقاع العالم 
الدامي في إيرلندا هي خطوة على الطريق       اعتذار الحكومة البريطانية عن مجزرة األحد       "وقال سلطان إن    

  " .الصحيح نحو إنصاف الشعوب المظلومة التي وقع عليها الظلم والعدوان
وأكد سلطان أهمية هذه المناسبة التي جاءت لتؤكد على العالقـات الوثيقـة بـين الـشعبين الفلـسطيني          

  .واإليرلندي، اللذان يعانيان من االحتالل وإن اختلفت أشكاله 
  23/6/2010ج، الشارقة، الخلي

  
  لبنان وفلسطين متوازيان بالنسبة لنا أمناً وسيادة: اهللاعبد اهللا عبد  .8

جال سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا على عدد من فاعليات مدينة صيدا يرافقه أمين سـر                   : صيدا
ثوري خالـد العـارف،     منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، ونائبه عضو المجلس ال           

، وغـسان   )جبهة التحرير الفلـسطينية   (صالح اليوسف   : ووفد من فصائل منظمة التحرير في لبنان ضم       
الجبهة الفلـسطينية   (، ومحيي الدين كعوش     )الجبهة الشعبية (، وأبو جابر    )حزب الشعب الفلسطيني  (أيوب  
  ).جبهة التحرير العربية(، وأبو حسان الرميلي )العربية
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الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في الهاللية، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ           : بد اهللا والوفد المرافق   والتقى ع 
سليم سوسان، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، النائب السابق أسامة سعد والـرئيس الـسابق                

  .للبلدية الدكتور عبد الرحمن البزري 
ة االوضاع الفلسطينية بـشكل عـام وأوضـاع المخيمـات           وعرض عبد اهللا خالل لقائه الرئيس السنيور      

وشكر عبـد   . الفلسطينية في لبنان وسبل تحسين الظروف المعيشية والحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين          
  .اهللا الجهود التي يبذلها الرئيس السنيورة وتيار المستقبل عموما على هذا الصعيد

لسنيورة على الجهود التي قام بها ليس فقط داخل لبنـان وانمـا             شكرنا الرئيس ا  : وقال عبد اهللا اثر اللقاء    
. ايضا خارجه من اجل قضية فلسطين ومن اجل قضية العرب عامة وقضية لبنـان وأمنـه واسـتقراره                 

ونحن نقدر للرئيس السنيورة انه بدأ هذا الملف عنـدما  . تحدثنا عن الشأن الفلسطيني على الساحة اللبنانية     
وألول مرة مسؤولون لبنانيون يـزورون المخيمـات الفلـسطينية          . لبناني الفلسطيني شكل لجنة الحوار ال   

صـحيح انهـم    . ويطلعون على االوضاع التي ال تليق بلبنان البلد الشقيق الذي يستضيف الفلـسطينيين            
مقيمون لفترة طويلة ولكن نرجو من هذه االستضافة ان ال تطول اكثر ويعود الفلسطينيون الـى وطـنهم           

الجهود التي يقوم بها الرئيس السنيورة وتيار المستقبل بشأن حقـوق الفلـسطينيين             . د حر مستقل  وهو سي 
نحن نثمن ذلك ونضع ايدينا بيده ونعتبـر أمـن          . ليست فقط من اجل الفلسطينيين بل من اجل لبنان ايضا         

ين والحياة الكريمة   لبنان واستقراره وسيادته توازي االهتمام الفلسطيني ألمن فلسطين واستقرار الفلسطيني         
  .ألبناء فلسطين على هذه االرض 

وبعد لقائه رئيس بلدية صيدا السعودي، قال عبد اهللا ان الزيارة لتهنئة رئيس بلدية صيدا لمناسبة انتخابه،                 
  .وعبرنا له عن حرصنا واستعدادنا لتقديم كل ما يمكن من اجل أمن واستقرار وازدهار هذه المدينة"

وعلى رأسه الدكتور عبد اهللا عبد اهللا الذي تربطنا به عالقـة            "فير عبد اهللا وبالوفد     ورحب السعودي بالس  
ونحن نقدر كل أعماله ونهنئه على نشاطه ودوره النـضالي          . قديمة حين كان في العاصمة اليونانية أثينا      

  . في خدمة القضية الفلسطينية
ألخوة الفلسطينيين في محيط صيدا وفي مخيم       الذي تربطه مع ا   "وبعد لقائه البزري، نوه عبد اهللا بالبزري        

  ".عين الحلوة تحديدا عالقات متميزة
ان مدينة صيدا التي طالما احتضنت الهم الفلسطيني والنسيج الفلسطيني االجتماعي تعتبـر             : وقال البزري 

  .نفسها جزءا ال يتجزأ من القضية الفلسطينية التي هي القضية االم واالساس بالنسبة لنا جميعا
  23/6/2010المستقبل، بيروت، 

  
  ويعتزم زيارة القاهرة ودمشق قريبا..  ينفي تراجعه عن زيارة غزةالمصالحةوفد  .9

رجل األعمال الفلسطيني ، أن غزة حامد جادنقال عن مراسلها من  23/6/2010الغد، عمان،  نشرت
ة المصالحة عن منيب المصري نفى صحة ما أثارته وكاالت أنباء محلية أمس حول تراجع وفد لجن

  .زيارة غزة من أجل التباحث مع قادة حركة حماس في انجاز المصالحة
وأكد المصري الذي كلفه الرئيس محمود عباس أخيرا بتشكيل اللجنة المذكورة أن زيارة وفد المصالحة 

ة  حين التمكن من تذليل العقبات التي تعترض المصالحإلىإلى غزة ما تزال قائمة، ولكن تم إرجاؤها 
  .والتوصل لرؤية واضحة لدي طرفي الخالف، تكفل التوقيع على الورقة المصرية

وقال انه سيلتقي وفدا يمثل مختلف الفصائل والمستقلين، لتقييم الموقف وتقريب وجهات النظر بين 
  .الفصائل حول فرص التوصل لصيغة توافقية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح و حماس

 نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور أن المصري  كشف 23/6/2010، القدس العربيوجاء في 
 تضمينات تعطي "شبكة أمان"تبحث في هذه األوقات عن توفير  المصالحة  لجنةأن "القدس العربي"لـ

 هذه أنوقال المصري . لحركة حماس بأخذ مالحظاتها عند تطبيق بنود االتفاق على أرض الواقع
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كيفية الوصول إلى مخارج )  الثالثاءأمس يكون قد عقد مساء أن من المقرر الذي(ستبحث في اجتماعها 
تنهي حالة االنقسام الفلسطيني، مؤكداً على قرب زيارة اللجنة إلى كل من القاهرة ودمشق وغزة، لمناقشة 

  .ملف المصالحة مع المسؤولين هناك
  

  في القاهرةبعقد اجتماع للمصالحة  مصر رفضت مقترحا تركيا ":األوسطالشرق " .10
 أن مصر رفضت اقتراحا تركيا وافقت عليه "الشرق األوسط"كشفت مصادر لـ:  كفاح زبون- رام اهللا

حماس وفتح، بعقد اجتماع في القاهرة بمشاركة ممثلين من فتح وحماس ووزيري خارجية تركيا ومصر 
ت بالحسبان عند على أن ينتهي االجتماع بتوقيع حماس على الورقة المصرية مقابل أخذ المالحظا

  .التطبيق
  23/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   المستقلة الفلسطينية بحث مع أبو الغيط وثيقة المصالحة الشخصياتوفد  .11

" تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"التقي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وفد : القاهرة
توقيع  لمصالحة الفلسطينية، وإجبار حماس علىوالذي حضر بعضهم من قطاع غزة لبحث سبل تعزيز ا

وثيقة المصالحة المصرية التي اعتبرها أعضاء في الوفد مناسبة وأيدوه، برغم التعديالت التي أدخلت 
  ".حماس"عليها دون مشاورة قيادة 

 في إطار"جاء  )22/6(وأكد حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاء، الذي تم الثالثاء 
حرص مصر على التواصل مع كافة القوى الفلسطينية الراغبة في إنهاء االنقسام ورأب الصدع 

  ".الفلسطيني، وكذا في إطار التواصل مع األشقاء الفلسطينيين السيما في قطاع غزة
أن وفد الشخصيات الفلسطينية، كان برئاسة الدكتور ياسر الوادية، وأطلع  وأوضح المتحدث المصري،

والتي تتطابق مع الرؤية المصرية، وتشمل "بو الغيط على رؤيتهم إلنهاء االنقسام الفلسطيني الوزير أ
ضرورة توقيع الوثيقة التي تم التوصل إليها باعتبارها وثيقة فلسطينية تمثل نتاج ما اتفقت عليه الفصائل 

ثمن دور "فلسطينية  وبحسب زكي، فإن وفد الشخصيات ال ".الفلسطينية المختلفة تحت الرعاية المصرية
  ".مصر في تخفيف آثار الحصار على غزة

  22/6/2010قدس برس، 
  

   من أنصارها في الضفة30حماس تتهم السلطة باعتقال  .12
حماس اتهمت بلسان ، أن غزة حامد جادنقال عن مراسلها من  23/6/2010الغد، عمان، نشرت 

لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشأن المتحدث باسمها سامي أبو زهري، األجهزة األمنية التابعة ل
وحذر  . عنصرا من كوادر وأنصار الحركة30حملة اعتقاالت طاولت ليلة أول من أمس ما يزيد على 

ما لم "أبو زهري في هجوم الذع شنه ضد السلطة الفلسطينية من تداعيات حملة االعتقاالت، مشددا بقوله 
  ".ن، ستكون لها آثار وتداعيات كبيرةتتوقف هذه الحملة، ويطلق سراح المختطفي

وندد نواب حركة حماس في الضفة الغربية بهذه الحملة، التي تزامنت مع الهجمة الشرسة التي يشنها 
االحتالل ضد مدينة القدس ونوابها، وفي ظل هدم البيوت وتوسيع المغتصبات، معتبرين هذه الخطوات 

  .خدمة مجانية لالحتالل ومخططاته في الضفة
وضح النواب، في بيان صحافي أن حملة االعتقاالت تمت بعد منتصف ليل االثنين الثالثاء حيث تلقى وأ

العديد من المختطفين اتصاالت هاتفية تطالبهم بمراجعة المخابرات فورا، وتم اختطافهم بعد حضورهم 
ة بهم مطالبين السلطة للمقابلة كما تم تفتيش بيوتهم ومصادرة هواتفهم النقالة وأجهزة الكومبيوتر الخاص

  .في رام اهللا برفع يد أجهزتها األمنية عن كوادر وعناصر الحركة
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 محمود عباس، "مليشيا"من جنين أن  23/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، في سياق آخر ذكر 
، أفرجت بعد عصر هذا اليوم، عن األستاذ خالد الحاج، الناطق باسم "المنتهية واليته"رئيس السلطة 

حماس وعضو قيادتها السياسية، في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، والذي تم اختطافه من قبل تلك 
  ).6-19(المليشيا منذ السبت الماضي 

  
   فلسطينيا معظمهم من فتح في الخليل21 يعتقلاالحتالل  .13

الخليل امجد  الفلسطيني في مدينة األسيرقال رئيس نادي ): وكاالت( – حسن مواسي -القدس المحتلة 
 معززة باليات عسكرية داهمت فجر أمس قرية دير سامت اإلسرائيليقوات كبيرة من الجيش  "إنالنجار 

، "الحملة استمرت حتى ساعات الصباح "أن وأضاف".  فلسطينيا معظمهم من حركة فتح21واعتقلت 
قرعها واستخدمت قنابل  بالقنابل قبل أبوابااستخدمت الكالب وفجرت  "اإلسرائيلية القوات أنموضحا 
  ". الرصاصوأطلقتالصوت 

  23/6/2010الدستور، عمان، 
  

   أوضاع الفلسطينيين في لبنانلحريري مع النائبة ا يبحث األحمدعزام  .14
حركة، النائبة بهية الحريري، ال، على رأس وفد من األحمدزار عضو اللجنة المركزية لفتح عزام : صيدا

تم التشاور حول الخطوات المطلوبة في المستقبل من أجل تحسين "نه وقال بعد الزيارة ا. في مجدليون
 الفلسطينيين وإزالة المخاوف التي قد تجعل البعض يثير مبررات ال وجود وال أساس لها، ألن أوضاع

 دولته الفلسطينية المستقلة وحق إقامةأساس العقل الفلسطيني يقوم على حق المواطن الفلسطيني في 
  . " وطنهمىإلينيين في العودة الالجئين الفلسط

  23/6/2010السفير، بيروت، 
  

   أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع جنبالط يبحث "الديمقراطية"وفد من  .15
ضم علي فيصل ومحمد خليل وفتحي كليب وأحمد أبو ودو رئيس " الديمقراطيةالجبهة "التقى وفد من 

  .ضاع الفلسطينيين في لبنان والحقوق اإلنسانيةالنائب وليد جنبالط وتم عرض أو" اللقاء الديموقراطي"
ان الوفد شكر للنائب جنبالط مواقفه ومبادرته إلقرار الحقوق اإلنسانية من " الديمقراطية"وأفاد بيان لـ

خالل مشاريع القوانين التي تقدم بها إلى جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما حصل خالل الجلسة 
  .وأن الجميع يؤكدون عدالة وإنسانية المطالب الفلسطينيةوبعدها أمر مستغرب خصوصاً 

.  هو ادامة لسياسة قهر وحرمان الفلسطينيين من حقوقهماإلنسانيةواعتبر الوفد ان تأجيل إقرار الحقوق 
 جزء من طائفة، ألن ذلك يسيء إلى نضالهم أنهموأكد رفضه التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على 

بالعودة، فهم خارج التجاذبات الداخلية ويقف على مسافة واحدة من جميع القوى اليومي من أجل حقهم 
  .والتيارات السياسية ويأمل من الجميع الوقوف إلى جانبه ودعم حقوقه اإلنسانية

ودعا الوفد رئيسي مجلس النواب والحكومة وجميع الكتل النيابية إلى التعاطي مع حقوق الفلسطينيين في 
  .ي من الدرجة األولىلبنان كملف إنسان

  23/6/2010المستقبل، بيروت، 
  

  ر على غزة تشرعن الحصا" نتنياهوبلير "خطة: شعث .16
انتقد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية، مشروع : رام اهللا

يل من الضغط الدولي  المشروع جاء لحماية إسرائأنبلير نتنياهو لتخفيف الحصار عن القطاع، مؤكدا 
كما ورد في مقدمته، بعد تصاعد االنتقادات لدولة االحتالل عقب جريمتها ضد أسطول الحرية في 
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وطالب شعث بإنهاء الحصار عن قطاع غزة وليس . عرض المياه الدولية في البحر األبيض المتوسط
 المفروض على القطاع منذ  الحصارأن إلىتخفيفه، لكونه جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، مشيرا 

  . شعبنا في غزةأبناءأكثر من ثالث سنوات ال يصيب سوى 
  23/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا،                                                         

  
  جهود المصالحة عادت للمربع األول ": الشعبية" .17

ة وإنهاء االنقسام عادت إلى المربع األول مع الفشل قالت الجبهة الشعبية إن جهود المصالح :حسن جبر
وأكد كايد الغول، عضو اللجنة المركزية ومسؤول  .في تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس

الشعبية في قطاع غزة أن األمور ما زالت تدور حول ذات النقطة المتمثلة بالتوقيع على الورقة 
ألطراف المتضررة من المصالحة ما زالت تعطل التوصل إلى حلول إلى أن ا" األيام"وأشار لـ .المصرية

بشأن كافة القضايا الخالفية، محذراً من االعتقاد بأن األجواء غير مالئمة للحديث عن المصالحة بعد 
ودعا إلى مغادرة الوهم القائم على إمكانية تحقيق مكتسبات وطنية  .المناخات التي خلقها أسطول الحرية

  .سامفي ظل االنق
  23/6/2010األيام، رام اهللا، 

  
  "إسرائيل"تدعو إلى مراجعة قرار استئناف المفاوضات مع " الديمقراطية" .18

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى عقد دورة عاجلة للمجلس المركزي لمنظمة : رام اهللا
التهويدية، ال سّيما في المدينة التحرير الفلسطينية، على خلفية تصعيد االحتالل اإلسرائيلي لممارساتها 

حيث تمثّلت آخر شواهد مخطّطاتها االستيطانية بقرار إبعاد أربعة نّواب مقدسيين إلى الضفة "المقّدسة، 
  ".الغربية وهدم عدد من المنازل الفلسطينية في حي سلوان بالقدس الشرقية

رار المشاركة في المفاوضات غير بإجراء مراجعة نقدية لق"وناشدت المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
المباشرة، وتقييم مسارها وبلورة الخيارات السياسية البديلة التي تكفل وضع حد للممارسات العدوانية 

  ".واالستيطانية والغطاء األمريكي إلسرائيل
  23/6/2010قدس برس، 

  
  السلطات المصرية تصّعد تعذيبها أليمن نوفل .19

، المعتقل في السجون المصرية، عن تصاعد " األسير أيمن نوفلاللجنة التضامنية مع"كشفت : غزة
المركز الفلسطيني "وأكدت اللجنة في بيان لها تلقى  .التعذيب بشكل غير مسبوق بحق األسير نوفل

لم يرى "أنها علمت من مصادر خاصة أن المعتقل أيمن نوفل ) 6-22(نسخة منه، الثالثاء " لإلعالم
  ".ق فتحة الهواء الوحيدة في زنزانة العزل االنفراديالشمس منذ شهرين، وتم إغال

  23/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،     
  

  أنا أدعو أبو مازن إلى لقائي مباشرة: نتنياهو .20
 ، أمام مؤتمر الوكالة اليهوديةبخطافي  نتنياهو  اإلسرائيلي بنيامين رئيس الوزراءدعا: آي.بي.يو

  "" .إسرائيل"ات مباشرة مع الفلسطينيين إلى الدخول في مفاوض
، وفي خطاب بار إيالن أعلنت عن الحق بقيام )في الضفة(لقد أزلنا مئات نقاط التفتيش "وقال نتنياهو 

 كدولة يهودية ووافقت على تجميد البناء " إسرائيل"وتعترف ب) منزوعة السالح(دولة فلسطينية 
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حكومتي فعلت كل شيء من أجل بدء "ف أن وأضا " .وساعدنا الفلسطينيين اقتصادياً) االستيطاني(
  ". المحادثات وفعل الفلسطينيون كل شيء من أجل رفضها، وأنا أدعو أبو مازن إلى لقائي مباشرة

 23/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   وباراك يحاوالن إطفاء حريق مشروع الهدم في حي سلواننتنياهو .21
يلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، يحاول رئيس الوزراء اإلسرائ:  نظير مجلي- تل أبيب

 بيتا فلسطينيا في حي 22إطفاء الحريق الذي أشعله قرار لجنة داخلية في بلدية القدس الغربية بهدم 
من نوع «ومع أن اإلدارة األميركية، رفضت هذا القرار واعتبرته . سلوان، من أجل إقامة حديقة سياحية

، فإن اإلسرائيليين »لى بناء الثقة، وتعرقل مفاوضات المصالحة والتسويةالقرارات التي ال تساعد ع
لكنهم يسعون في الوقت نفسه إلى معالجة الموضوع بشكل يمنع التدهور من . »بيانا معتدال«اعتبروه 

  .جديد في العالقات مع الواليات المتحدة
 وعسكرية، وصفت في تل أبيب وأعلن باراك، من مقر إقامته في واشنطن، حيث يدير محادثات سياسية

 سنة، وبإمكانهم االنتظار فترة أخرى حتى تقام الحديقة الدينية 3000اليهود انتظروا «بأنها مثيرة، أن 
  .»في سلوان

 - وقال مصدر مقرب منه إنه يشعر بأن هناك أوساطا إسرائيلية معنية بتدمير العالقات اإلسرائيلية 
يجيا إلسرائيل، وتتصرف بشكل صبياني وتخرب المصالح اإلسرائيلية األميركية، التي تعتبر كنزا استرات

وأكد أن حزبه لن يسمح بتمرير قرارات الهدم في سلوان، وسيسعى إليجاد عالج مناسب . القومية
  .للموضوع

ونفى ناطق بلسان نتنياهو أن يكون على علم مسبق بهذا القرار، حيث انه قرار للجنة تنظيم محلية تابعة 
إنه قرار بدائي «: وقال. القدس وال يوجد لرئيس الحكومة أو الحكومة صالحية قانونية إللغائهلبلدية 

ومكتب رئيس الوزراء بدأ االتصاالت إليجاد حلول مناسبة . يحتاج إلى مصادقات عديدة وطويلة جدا
  .»ترضي جميع أطراف الصراع حول هذا المشروع

  23/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   وتصفه بالضعيفمؤتمر الوكالة اليهودية خالل نتنياهو مليفني تهاج .22
، تسيبي ليفني، في مؤتمر الوكالة اليهودية نتنياهو، "كاديما" هاجمت زعيمة المعارضة وحزب :القدس
السياسة تتطلب قرارات صعبة وذلك لن يحدث إذ لم ... ال يكفي قول كلمات في خطاب بالجامعة: "وقالت

  ".يست هدية للعرب او للرئيس األميركي، وإنما مصلحتنايتم إدراك أن التسوية ل
عنا وعن مستقبلنا، وفقط عندما يكون هناك قائد يدرك أن ثمن انعدام التسوية "وأضافت أن الحديث يدور 
  ".اكبر بكثير من ثمن التسوية

صالحة في هذا الحي الذي نعيش به، على اسرائيل اتخاذ القرارات بناء على رغبتها وفهم م: "وقالت
، "قرارات ناتجة عن رغبة تبث قوة، وقرارات ناتجة عن ضغط تبث الضعف. وليس من خالل الضغط

  .في اشارة الى ما تعتبره رضوخاً من قبل نتنياهو للضعوطات الدولية لتسهيل الحصار على القطاع
  23/6/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  ونشر قوات دولية عن غزة " لفك االرتباط التام "يدعو اسرائيلي وزير . 23

إلى ) الكابينيت(دعا وزير اسرائيلي رفيع المستوى وعضو في المجلس الوزاري األمني المصغر : القدس
  .عن القطاع ووقف تزويده بالماء والكهرباء" فك األرتباط التام"
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وأضاف الوزير الذي رفض كشف هويته في هذه المرحلة، صباح اليوم، أن ليس هناك سبباً لإلستمرار 
  .في تزويد القطاع بالماء والكهرباء بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي منه

وأقترح أن يقوم اإلتحاد األوروبي بتمويل اقامة محطات لتوليد الطاقة في القطاع، مدعياً أن هناك 
 .جهوزية واستعداد في صفوف وزراء الكابينيت والمجتمع الدولي لهذه الفكرة في اعقاب اسطول الحرية

زير في حديث مع مراسل اذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه التقى مؤخراً مسؤولين في اإلتحاد وقال الو
في " الجمود في التفكير"األوربي الذين ابدوا حماساً كبيراً لهذه الفكرة، وأن ما يحبطها حتى اآلن هو 

لمعابر مع صالحيات على ا) اليونيفيل(وطالب بنشر جنود من القوات الدولية  .الطرف اإلسرائيلي
  .الحدودية في القطاع، كما في لبنان، بدالً من المراقبين األوروبيين

ولفتت اإلذاعة إلى أن مقترحات لفك االرتباط مع القطاع طرحت في الماضي لكنها تالشت سريعاً بسبب 
  .الموقف المصري الذي يخشى ان تقع مسؤولية ادارة القطاع على مصر

  23/6/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

    "إسرائيل"ـ ايلول بمثابة امتحان حقيقي لشهر: ليبرمان .24
أعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، موعد انتهاء فترة التجميد المؤقت لإلستيطان في 

، مقدراً أن اإلئتالف الحكومي لن يشهد "امتحان حقيقي إلسرائيل"المقبل بمثابة ) سبتمبر(شهر أيلول 
وقال ليبرمان في لقاء مع مراسلي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .  القريبة وأن ال بديل لهتغييراً في الفترة

فقط إذا قبل " كاديما"للشؤون السياسية إنه على استعداد إلجراء تعديل على الحكومة وقبول إنضمام حزب 
  . نيةالحزب مبدأ تبادل األراضي والسكاني مع السلطة الفلسطينية كسبيل لحل القضية الفلسطي

المقبل سيشهد حركة ) سبتمبر(إن شهر ايلول " يديعوت"وقال مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع 
، إذ ستتولى تركيا رئاسة مجلس األمن الدولي قريباً، كما ستببحث الجمعية "غير مملة"سياسية ودبلوماسية 

مون، في ما يخص تقرير لجنة العامة لحقوق اإلنسان التقرير النصفي الذي سيقدمه األمين العام، بان كي 
وأعتبر المصدر ذاته ان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليس شريكاً وأنه ال يمثل . غولدستون

 شارع بأسماء شهداء، وأنه 110السكان في الضفة والقطاع وإنه يمجد الشهداء من خالل تسمية 
  .يتصرف كمن يدير حملة انتخابية رئاسية

يا، فقد رأى المصدر رفيع المستوى أن اسرائيل ليست بحاجة إلدارة حملة ضد أما في ما يخص ترك
، وأن تركيا خرجت في مواجهة أمام الواليات المتحدة "ألن هناك اكراد كفاية في بريطانيا وألمانيا"تركيا 

    .  في مجلس األمن خالل التصويت على العقوبات في ايران
  23/6/2010، 48موقع عرب

  
    ستواصل حصار قطاع غزة"ائيلإسر": أشكنازي .25

أكد رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي أن حصار قطاع غزة سوف يستمر، وأنه لن يتم إدخال أية 
كما قال إن الجنود اإلسرائيليين تصرفوا كما يجب في . مواد إلى القطاع بدون الفحص واإلذن اإلسرائيلي

جاء ذلك خالل محاضرة قدمها .  التحية العسكريةمجزرة أسطول الحرية، وأنهم يستحقون أن يؤدي لهم 
تحدث فيها عن مجزرة " كريات شمونة"غابي أشكنازي، مساء اليوم الثالثاء، في مدرسة دينية في 

  .أسطول الحرية وأساطيل كسر الحصار القادمة
ف أن من وأضا. وقال إشكنازي إن إلسرائيل الحق الطبيعي في منع تدفق الوسائل القتالية إلى قطاع غزة

يرغب في إدخال مواد طبية إلى قطاع غزة يتوجب عليه الوصول إلى ميناء أسدود لفحص هذه المواد، 
  .وعندها تقرر إسرائيل إذا ما كان يجب إدخالها
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وبحسبه فإنه من المهم أن تصر إسرائيل على هذا الموقف وذلك لمنع تحول غزة إلى ميناء إيراني، على 
 مجزرة أسطول الحرية، قال أشكنازي إن التحقيقات األولية التي أجراها وفي حديثه عن.  حد تعبيره

الجيش تشير إلى أنه بموجب الظروف التي نشأت فإن جنود البحرية تصرفوا بشكل ممتاز، ويستحقون 
    ". لم يكن الوضع بسيطا، وهم ردوا كما يجب"وبحسبه . التحية العسكرية

 23/6/2010، 48موقع عرب
 

  قاءات مع معارضي أردوغان لتعقدتل أبيب  . 26
، عن قيام الحكومة اإلسرائيلية )22/6(كشفت اإلذاعة العبرية النقاب، صباح اليوم الثالثاء : الناصرة

بزعامة بنيامين نتنياهو بالتواصل مع جهات سياسية تركية معارضة للحزب الحاكم في تركيا، ال سيما 
 وتل أبيب على خلفية االعتداء اإلسرائيلي على سفن وأنها تأتي في ظل توتر حاد في العالقات بين أنقرة

  .أسطول الحرية، والذي تسبب بمقتل تسعة متضامنين أتراك
الحاكم، سيتوجه إلى " ليكود"وقالت إن إيهود قرا، وهو نائب وزير في الحكومة اإلسرائيلية عن حزب 

، "التركي رجب طيب أردوغانلعقد سلسلة لقاءات مع المعارضين لسياسة رئيس الوزراء "تركيا قريباً 
ونقلت عن قرا قوله صباح اليوم إنه تلقى دعوة لزيارة تركيا من شخص يدعى عدنان  .على حد تعبيرها

، مشيراً "المعارضة التركية تريد تصحيح العالقات مع إسرائيل"اوكتا من أحزاب المعارضة، وأضاف أن 
  .هه ألنقرة وهو ينتظر تعليمات أمنية لذلكفي الوقت ذاته إلى أن المستوى السياسي صادق على توج

  22/6/2010قدس برس، 
  

   ومكانتها عالمياً"إسرائيل"تبحث في وضع " الكنيست" لـ العاّمة الهيئة . 27
، لتتباحث في قضية "الكنيست"من المقّرر أن تلتئم اليوم الهيئة العامة للبرلمان اإلسرائيلي : الناصرة

، في أعقاب حادثة اقتحام سفن القافلة الدولية أثناء توجهها إلى قطاع تدهور مكانة الدولة العبرية عالمياً
غّزة وإطالق الرصاص على المتضامنين الدوليين على متنها، األمر الذي أدى إلى مقتل تسعة منهم 

، إلى أن هذا االجتماع يأتي )23/6(وأشارت اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء  .وجرح عشرات آخرين
المعارضة، التي اعتبرت أن تراجع منزلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي " كاديما"ب كتلة استجابة لطل

 ".الليكود"وتدهور وضعها السياسي في اآلونة األخيرة، مرّده إلى أداء الحكومة الحالية بزعامة حزب 
احتواء "ـ ل" وحدة وطنية"وكان رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريز قد دعا مؤخراً إلى تشكيل حكومة 

  .المعارض إلى االئتالف الحكومي الجديد" كاديما"، عن طريق ضّم حزب "الوضع المتدهور إلسرائيل
  23/6/2010قدس برس، 

  
  "كسر الحصار" لمواجهة سفن إسرائيلية دبلوماسية حملة . 28

 أطلقت الحكومة اإلسرائيلية حملة دبلوماسية كبيرة، هدفها الرئيس منع سفن كسر الحصار: الناصرة
المفروض على قطاع غزة من الوصول إلى قطاع، وذلك عبر ممارسة ضغوط دولية على الدول التي قد 

  .تنطلق من موانئها السفن
وقالت مصادر إعالمية عبرية إن السلطات اإلسرائيلية الرسمية تبذل جهوداً حثيثة، وعلى أعلى 

الحملة تهديداً بأن الدول التي ستنطلق ، وشملت "لمنع توجه المزيد من السفن إلى قطاع غزة"المستويات، 
  ".منها قوافل السفن من موانئها، ستتحمل المسؤولية عن اعتراضها

وذكرت أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا الحرب إيهود براك والخارجية أفيغدور 
لقارة األوروبية، ويؤكدون يجرون سلسلة مكالمات مع زعماء من مختلف دول العالم، ال سيما ا"ليبرمان 
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، بحسب "لمحاوريهم أن ما من سبب لتسيير هذه القوافل البحرية، إذ أن قطاع غزة ال يعاني أزمة إنسانية
  .ادعائهم

  22/6/2010قدس برس، 
  

   صناعيا للتجسس بإمكانه رصد ما يجري في إيرانقمرا تطلق "إسرائيل" .29
، من قاعدة جنوب )الثالثاء(اعي للتجسس، أمس اطالق قمر صن" اإلسرائيلية"أعلنت وزارة الحرب 

  .فلسطين المحتلة ما يتيح للكيان الصهيوني مراقبة االنشطة اإليرانية 
  " . من قاعدة بالماشيم9القمر الصناعي أفق " إسرائيل"أطلقت "وقالت الوزارة في بيان 

امة أشارت إلى أن هذا القمر، ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن مهمة هذا القمر الصناعي، لكن اإلذاعة الع
شأنه شأن سابقيه من سلسلة أقمار أفق، سيتيح التقاط صور فائقة الدقة ومراقبة البرنامج النووي اإليراني 

.  
  23/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  "أسطول الحرية"مرتكبي مجزرة " يكّرم "االحتاللجيش  .30

جيش االحتالل الصهيوني، مساء اليوم الثالثاء، حفالً الثنين من أقامت هيئة األركان في : الناصرة
مرتكبي المجزرة الدموية بحق المتضامنين الدوليين على متن سفن أسطول الحرية، ال سيما سفينة 

  .التركية التي استشهد على متنها تسعة أتراك، إضافة إلى جرح عشرات آخرين" مرمرة"
الحفل، الذي أقيم وراء أبواب مغلقة، منح رئيس أركان الجيش وقالت اإلذاعة العبرية إنه تم في 

الصهيوني غابي أشكنازي اثنين من مقاتلي القواب البحرية اللذين شاركا في المجزرة بحق المتضامنين 
بفضل أدائهما المتمّيز في عمليتين منفصلتين لم ُيكشف النقاب عنهما، "وذلك " شهادات تقديرية"الدوليين، 

  .يحات أشكنازي دلّت على المجزرةإال أن تصر
البحري في قضية السفينة " الكوماندوز"وأشاد أشكنازي، في كلمة ألقاها خالل الحفل، بأداء مقاتلي 

التي جرى ارتكاب أهم فصول المجزرة على متنها أواخر الشهر الماضي، عندما كانت ) مرمرة(التركية 
  .، على حد تعبيره"كل الالئق مع ظروف معقدةإنهم تعاملوا بالش"في طريقها إلى غزة، قائالً 

من جهة أخرى؛ نجا قائد سالح البحرية في جيش االحتالل الصهيوني من الموت، بعد أن هبطت الطائرة 
  .التي كانت تُقله مساء اليوم الثالثاء بشكل إضطراري إثر خلل فني طارئ ألم بها

قد هبطت اضطرارياً " سالح الجو إلى الحفل وقالت مصادر صحفية عبرية إن المروحية التي أقلت قائد
، "إثر تعرضها لخلل فني دون أن يصاب أي من ركابها بأذى) تل الربيع(في مطار دوف بشمال تل أبيب 

  .على حد قولها
  22/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "أسطول الحرية" االحتالل تعاملوا بعقلية القراصنة مع متضامني جنود: زعبي .31

" اإلسرائيلي"حنين زعبي، للتحقيق مع أفراد وحدة الكوماندوز " اإلسرائيلي"دعت عضو الكنيست : القدس
بتهمة سرقة المتضامنين العرب واألجانب على متن أسطول الحرية، إضافة لالتهامات األخرى باالعتداء 

ام جنود جاءت أقوال زعبي عقب كشوفات مصرفية أظهرت إقد .عليهم وقتل وإصابة العشرات منهم 
على سرقة بطاقة االعتماد الخاصة بمتضامنة أمريكية، كاتي شيتس، واستخدامها لشراء سلة " إسرائيليين"

  " .تل أبيب"من المشتريات في 
وأكدت أنها تدرس إمكانية تقديم شكوى بالشرطة باسم المتضامنة األمريكية، وأنها توجهت لزمالئها على 

لى قائمة األغراض التي صادرها جيش االحتالل بما في ذلك متن أسطول الحرية من أجل الحصول ع
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كاميرات، والحواسيب، والهواتف المحمولة، وأدوات عمل الصحافيين وذلك لتقديم شكوى رسمية بهذا 
  .الخصوص 

إنها تطالب جيش االحتالل بتحقيق فوري من دون انتظار تقديم شكوى من أحد، " الخليج"وقالت زعبي ل
فاجئا أن يقوم من استهتر بأرواح أناس أبرياء جاؤوا بهدف كسر حصار سياسي وأوضحت أنه ليس م

ظالم على غزة أن يستهتر بأموالهم وأمالكهم، وتابعت تقدم فضيحة سرقة بطاقات االعتماد دليال آخر 
  .على أن جنود الكوماندوز تعاملوا بتقاليد وعقلية القرصان 

لتخلص من األغراض الشخصية للمتضامنين الدوليين في يشار أن أنباء صحافية محلية قد تحدثت عن ا
  .مجمع قمامة ضخم في منطقة النقب بعد إتالفها

 النقاب عن إقدام السلطات على دفن بعض 48وكشف الموقع الخاص بالحركة اإلسالمية داخل أراضي 
  .محتويات سفينة الحرية في مكب للنفايات في النقب 

تدفن بعض المحتويات في المكب، " إسرائيلية"نهم شاهدوا جرافات إ" 48فلسطينيي "وقال شهود عيان ل
  " .ال اله إال اهللا"بينها مالبس وأعالم تركية وفلسطينية ورايات كتب عليها 

  23/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   لتخفيف الحصار عن غزة"خيبة امله" عن يعربوالد شاليط  .32
لعاد شاليط، الذي أسرته مجموعات مسلحة  أعرب والد الجندي االسرائيلي ج: أ ف ب-القدس  

بعد القرار االسرائيلي بتخفيف الحصار عن » خيبة امله«فلسطينية قبل اربعة اعوام في قطاع غزة، عن 
  .قطاع غزة

شعرت بخيبة امل وتملّكتني مشاعر شديدة «: وقال نعوم شاليط، قبل ايام من الذكرى الرابعة ألسر ابنه
خضغ للضغوط الدولية من دون ان يأخذ ) بنيامين نتانياهو( الوزراء الوقع عندما علمت ان رئيس

وخالل اجتماع للكنيست االسرائيلي االثنين انتقد شاليط تخفيف الحصار عن  .»ابننا في االعتبار) قضية(
حماس من خالل تخليها عن ) حركة(دولة اسرائيل خسرت ورقة في المفاوضات مع «غزة، مؤكداً ان 
  .»هوسيلة الضغط هذ

  23/6/2010، الحياة، لندن
  

   خالل عدوان غزة أطلق النار على مدنيين وقتل امرأتين لجندي إسرائيليالمتعمدالقتل غير  .33
رغم أنه أطلق النار باتجاه مدنيين فلسطينيين تركوا بيوتهم بأوامر من جيش االحتالل، ما أدى إلى مقتل 

ي ال يزال يدرس إمكانية تقديم الئحة اتهام بتهمة امرأة غزية ووالدتها المسنة، إال أن المدعي العسكر
أقصاها القتل غير المتعمد، في حين يصر محامي الدفاع على أن الحديث عن مجرد خطأ في فهم 

  .األوامر العسكرية
جاء ذلك خالل جلسة استماع بدأها المدعي العسكري العام، أفيحاي مندلبليط، اليوم الثالثاء، ألحد جنود 

ويدرس المدعي العسكري إمكانية تقديم الئحة اتهام تشتمل على القتل ".  ص"، المدعو "غفعاتي"وحدة 
غير المتعمد المرأتين فلسطينيتين خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة، في مطلع العام 

. يبفي تل أب" كرياه"في الـ" ص"واستمرت الجلسة مدة ساعتين بدون أن يتواجد فيها المتهم .  الماضي
  .وتم تأجيل الجلسة إلى األسبوع القادم

وقالت مصادر إسرائيلية إن القرار بتقديم الئحة اتهام يأتي في أعقاب تحقيق أجرته الشرطة العسكرية 
كان متواجدا في منطقة " ص"وعلم أن المتهم .  بتقديم شهادات للجيش" بتسيليم"بعد أن قامت منظمة 

 مدنيا فلسطينيا يغادرون بيوتهم 30، عندما شاهد ما يقارب مأهولة مع جنود آخرين، خالل الحرب
   .بأوامر من جيش االحتالل
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وبحسب المصادر ذاتها فإن جنود االحتالل أطلقوا النار باتجاه جدار من أجل إبعاد المدنيين الفلسطينيين 
ين، ما أدى النار باتجاه المدني" ص"عن موقع تواجد آليات قوات االحتالل، ولسبب غير معروف أطلق 

وتشير تقديرات الشرطة ).   عاما64(، ووالدتها ريا أبو حجاج ) عاما35(إلى استشهاد ماجدة أبو حجاج 
بما يكفي لتقديم الئحة اتهام بتهمة " ص"لدى المتهم " القصد الجنائي"العسكرية إلى وجود ما يسمى بـ

  .هو عن خطأ في فهم األوامر العسكريةوفي المقابل يدعي محامي الدفاع أن الحديث . القتل غير المتعمد
  22/6/2010، 48موقع عرب

  
  2008 مقدسياً خالل عام 466االحتالل أبعد  .34

ذكرت لجنة القدس التابعة لوزارة األوقاف في قطاع غزة أن سلطات االحتالل : QNA -غزة 
 من سياسة وحذرت اللجنة في تقرير لها أمس. 2008 مقدسيا خالل عام 466اإلسرائيلي أبعدت قرابة 

العقاب الجماعي التي يمارسها االحتالل عبر الطرد والتهجير وهدم المنازل والتي كان آخرها اإليعاز 
لقواته بمعاقبة العائالت المقدسية وإسقاط حق إقامتها وحرمانها من أبسط حقوقها، مستنكرة القرار 

طون ومحمد طوطح، إلى جانب اإلسرائيلي األخير بإبعاد النواب المقدسيين محمد أبوطير، وأحمد ع
  .الوزير السابق خالد أبوعرفة، واصفة القرار بالعنصري المجحف

 وحدة استيطانية جديدة، 600كما نددت اللجنة بسياسة المخططات اإلسرائيلية والتي كان آخرها بناء 
 هدم جزء من إن: "وقالت اللجنة. منوهةً إلى أن أعمال التجريف تهيئ إلقامة بنية تحتية لهذه الوحدات

 منزالً، ورغم تقديم دعاوى 88 مواطن في 1500حي البستان هو مقدمة لهدم الحي بالكامل والذي يقطنه 
، معتبرة "من قبل المواطنين، إال أن محكمة االحتالل قابلت تلك الدعاوى بالرفض واإلصرار على الهدم

وراتية جنوب المسجد األقصى والبلدة القديمة على الهدم يؤكد جديتها بتنفيذ الحديقة الت" إسرائيل"أن إقدام 
 7000في القدس، إضافةً إلى إقامة جسر جوي في حي وادي حلوة بالقرب من باب المغاربة وطرد 

من مجمل ما تحصله البلدية من ضرائب من سكان شرقي % 12وذكرت اللجنة أن نحو . مواطن مقدسي
  .القدس يصرف على سكان غربي القدس

  23/6/2010 العرب، الدوحة،
  

  البناء بحي البستان مقدمة لبناء مرافق الهيكل المزعوم": األقصىمؤسسة " .35
من خطورة المخطط التهويدي الذي صادقت " مؤسسة األقصى للوقف والتراث "حذّرت : القدس المحتلة

لمخطط الذي في بلدية االحتالل في القدس المحتلة، وهو ا" لجنة التنظيم والبناء"عليه يوم اإلثنين ما تسمى 
 22/6وقالت مؤسسة األقصى في تقرير صحفي لها يوم الثالثاء . تقدم به رئيسها الصهيوني نير بركات

إن هذا المخطط والمصادقة األولية عليه هو تعجيل صهيوني في بناء مرافق الهيكل المزعوم، او ما "
  ".ى من المّد البشري، ثم هو خطوة في تفريع محيط المسجد األقص"الحديقة التوراتية"يسمى بـ

 بيتاً فحسب، وقالت 22كما حذّرت كذلك من التعاطي مع الموضوع وكأنه موضوع مصادقة لهدم نحو 
إن المخطط وملحقاته السابقة واآلنية تتساوق مع مخططات تهويدية أخرى، تستهدف بلدة سلوان كونها 

  .الحامية الجنوبية للمسجد األقصى المبارك
إلى وقفة جادة مع أهل القدس وبالذات مع أهل سلوان واألحياء األكثر استهدافاً " مؤسسة ألقصى" ودعت 

من قبل االحتالل، وطالبت الحاضر اإلسالمي والعربي والفلسطيني بتحّمل مسؤولياته في الدفاع عن 
  .المسجد األقصى ومدينة القدس، خاصة في ظل التغّول االحتاللي وأذرعه المختلفة

  22/6/2010عالم، المركز الفلسطيني لإل
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   يخربون مصلّى بالقرب من كفر سابايهودمتطرفون  .36
اعتدت جهات يهودية على مصلى سمعان القريب من قرية كفر سابا : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 

، المالصق لمدينة قلقيلية، وحطمت مدخله الرئيسي، وأزالت الكتابات اإلسالمية 1948المهجرة منذ سنة 
  .، ولفظ الجاللة واسم النبي محمد"ال إله إال اهللا"جهة المسجد وأزالت لفظ التوحيد في محراب ووا

وأثار انتهاك حرمة المصلى واقتحامه، المسلمين في المثلث، وبعد أداء صالة فجر يوم أمس وصل 
العشرات منهم إلى المصلى، وقاموا بطالء قبته باللون األخضر الغامق، وكتبوا الكلمات والشعارات 

  .إلسالمية في محراب وواجهة المصلى، مؤكدين بذلك على إسالميته وإصرارهم على الحفاظ عليها
  23/6/2010المستقبل، بيروت، 

  
   في غزة تنذر بكارثة إنسانية كبيرةخانقةأزمة كهرباء  .37

واقع "قال مدير العالقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة جمال الدردساوي إن : غزة
وقدر الدردساوي نسبة العجز في كميات الكهرباء ". هرباء غزة يشهد أزمة خانقة تنذر بكارثة كبيرةك

األزمة تزداد حدة، وتنعكس على كل شؤون الحياة ومجرياتها وقطاعات "وأشار إلى أن %. 60بحوالى 
ها المقدمة للجمهور الخدمات التي أصبحت تواجه بالفعل بوادر االنهيار والشلل والتراجع الكبير في خدمات

مستوى األزمة اآلن "وأوضح أن ". في ظل حصار خانق، وهذا يقود بسرعة أكبر نحو كارثة إنسانية
يتصاعد بسبب تراجع كميات الكهرباء المتوافرة على شبكات التوزيع، نتيجة نقص الوقود المتوافر 

امج للتوزيع، ما ينعكس على هذا العجز تصعب إدارته مع أي بر"واعتبر أن ". لتشغيل محطة التوليد
  ". ساعة يومياً على مرحلتين12الجمهور مباشرة، بقطع التيار ألكثر من 

  23/6/2010الحياة، لندن، 
  

   بالسرطان يتظاهرون لرفع الحصارالمصابونأطفال غزة  .38
شارك عشرات األطفال الفلسطينيين المصابين بأمراض السرطان في تظاهرة على :  رائد الفي-غزة 
وطالب .  بحر مدينة غزة، أمس، تنديداً بالحصار المضروب على قطاع غزة منذ أربعة أعوامشاطئ

األطفال، الذين رفعوا شعارات تندد بالحصار وأثره الخطير على حياة المرضى، برفع الحصار كلياً عن 
  .قطاع غزة وتمكين المرضى من السفر لتلقي العالج في الخارج 

بتمكين قوافل " جمعية النهوض باألسرة الفلسطينية"اهرة التي دعت إليها كما طالب األطفال خالل التظ
  .المتضامنين وسفن كسر الحصار من الوصول إلى غزة

  .وهتف األطفال ضد التهديدات اإلسرائيلية بحق المتضامنين والجهات التي تسير سفن كسر الحصار
، وعشرات السفن الورقية األخرى وأطلق األطفال سفينة كرتونية تمثل سفينة الحرية في بحر غزة

  .تجسيداً للسفن القادمة والمنتظر وصولها لقطاع غزة خالل األيام القليلة المقبلة
وقال ممثل لجمعية النهوض باألسرة الفلسطينية إن األطفال المرضى بالسرطان يعدون األكثر تضرراً 

أخر الدواء والجرعات الكيماوية التي من الحصار اإلسرائيلي الذي تسبب بمنع العديد منهم من السفر وت
  .يحتاجونها ما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم 

  23/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

 157 صعقاً بالكهرباء داخل نفق يرفع عدد ضحايا األنفاق إلى فلسطينيوفاة : غزة .39
صحة في قال الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة ال.): ب.ف.ا (–غزة 

 وأشار إلى أن عدد ". توفي ظهر أمس اثر صعقة كهربائية داخل نفق"قطاع غزة إن عبد اهللا أبو حماد 
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  . قتيال منذ فرض الحصار على قطاع غزة157ضحايا األنفاق بلغ نحو 

  23/6/2010الدستور، عّمان، 
  

  ي دولي في حادث استشهاد أسير فلسطيني في سجن إسرائيلبتحقيق تطالب" أحرار" .40
، اللجنة الدولية "أحرار"طالبت لجنة الدفاع عن األسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية : دمشق

في سجن الرملة " محمد عابدين"للصليب األحمر بالتحقيق في مالبسات حادثة استشهاد األسير الفلسطيني 
  ".عملية اغتياله"اإلسرائيلي، وتجريم الضباط المتوّرطين في 

، أن عابدين استشهد في )22/6(نسخة منه، يوم الثالثاء " قدس برس"جنة في بيان وصل وأفادت الل
يونيو الجاري، على خلفية تعّرضه للسياسات االنتهاكية التي تمارسها إدارة مصلحة / العاشر من حزيران

  .السجون اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين، كالتعذيب والضرب المبرح، واإلهمال الطّبي
  22/6/2010دس برس، ق

  
   أسيرا8967ًعدد األسرى في السجون اإلسرائيلية يصل إلى : األحمرالصليب  .41

قال رئيس بعثة الصليب األحمر، بيير دوريف، إن عدد األسرى في : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 
لية أمس إلى اإلسرائي" هآرتس"وأشار في مقابلة مع صحيفة .  أسيرا8967السجون اإلسرائيلية يصل إلى 

كما أشار إلى أن اهتمامه الحالي . بعدم نقل األسرى إلى خارج المنطقة المحتلة" إسرائيل"عدم التزام 
 سنوات، مقابل 3 أسرى، وهم ممنوعون من الزيارة منذ 806يتركز في أسرى قطاع غزة، وعددهم 

 أسيرا في 8967وبحسب دوريف فإن هناك . من أسرى الضفة الغربية ممنوعون من الزيارة% 10
  ". معتقال إداريا218 سجين جنائي، و 2401سجون االحتالل بينهم 

  23/6/2010المستقبل، بيروت، 
  

   مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرنأسيراً 19: فروانة .42
، إن 22/6قال الناشط في الدفاع عن قضايا األسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة، يوم الثالثاء : غزة

، وهو مصطلح يطلق على من مضى على "جنراالت الصبر"ى آخرين انضموا إلى قائمة ثالثة أسر
وأوضح فروانة، في بيان مكتوب وصل . اعتقالهم ربع قرن أو أكثر في سجون االحتالل بشكل متواصل

وذكر فروانة . نسخة منه، أن ثالثتهم من سكان مدينة الخليل ويقضون أحكاماً بالسجن المؤبد" قدس برس"
  . أسيرا19ًقد ارتفعت إلى " جنراالت الصبر" وبانضمام هؤالء األسرى؛ فإن قائمة أنه

  22/6/2010قدس برس، 
  

   اإلسرائيلي يغلق ملف تعويض عائلة الشهيد الصحفي نزيه دروزةالقضاء: التضامن الدولي .43
في حيفا أغلقت أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن المحكمة المركزية اإلسرائيلية : نابلس

قضية طلب تعويضات كانت تقدمت به عائلة الصحفي نزيه دروزة الذي قتله الجيش اإلسرائيلي في 
وأشار احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن إلى أن دروزة والذي يعمل لدى وكالة . 19/4/2003

شكل متعمد بالرغم من اسوشيتد برس؛ قتل بدم بارد بعد أن أطلق جنود االحتالل النار على رأسه ب
، أثناء تغطيته لمواجهات اندلعت في )Press(ارتدائه للسترة الخاصة بالصحفيين والتي تحمل إشارة 

  .مدينة نابلس
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من جانبها رفضت زوجة الشهيد دروزة هذا القرار واعتبرته جائراً؛ محملة في الوقت نفس المسؤولية 
لمكلف بمتابعة الملف، وطالبت أم سامح دروزة بمحاسبة عن النتيجة التي وصلت إليها القضية للمحامي ا

المحامي الذي كان يؤكد أثناء الحديث معها طوال الفترة الماضية على سير القضية بشكل ايجابي، متوقعا 
  .دفع تعويضات مالية تصل إلى ماليين الشواقل

  23/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  د باعتقال األجهزة األمنية صحافياً كبيراً في الضفة يندالفلسطينيين اإلعالميينمنتدى  .44
ندد منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، باعتقال األجهزة األمنية صحافياً كبيراً في الضفة، الفتة ): آي.بي.يو(

أقدم جهاز المخابرات العامة : "وقال المنتدى في بيان. إلى أن عدد المعتقلين الصحافيين ارتفع إلى خمسة
 على اعتقال الصحافي نواف العامر منسق البرامج واإلنتاج بقناة القدس الفضائية من منزله في ..بالضفة

ما إن وصل إلى مقر المخابرات حتى تم تقييده ووضع "وأشار إلى أن العامر ". كفر قليل بمحافظة نابلس
  ".عصبة على عينيه والتحقيق معه وشبحه

  23/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  بالضفة الغربية" جرائم الشرف" قلقها من تزايد تبدي نيةفلسطيمنظمات  .45
أعربت منظمات أهلية فلسطينية يوم الثالثاء عن قلقها من تزايد ما يعرف بجرائم الشرف في : رام اهللا

الضفة الغربية مع ارتفاع عددها إلى ثماني حاالت منذ بداية العام مقارنة مع تسع حاالت طيلة العام 
ن ابو غوش الباحثة في توثيق قضايا قتل النساء في جرائم الشرف في مؤتمر وقالت حنا. الماضي

هؤالء الناس من : "في رام اهللا) منتدى المنظمات االهلية لمناهضة العنف ضد المرأة(صحفي نظمه 
مناطق الضفة الغربية من القرى والمدن والمخيمات وما يجمع بينهن أن المستوى التعليمي منخفض 

 ألسر فقيرة وفي اغلب الحاالت فان هؤالء النساء عشن ظروفا أسرية اجتماعية صعبة لديهن وينتمين
  ".وقاسية جدا وتتراوح أعمارهن بين العشرينات والثالثينات

وقال المحامي ناصر الريس عضو لجنة صياغة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لرويترز بعد 
ياغة قانون عقوبات متطور يستجيب للتطور الحاصل لقد انتهينا من ص"مشاركته في المؤتمر الصحفي 

في الضفة الغربية تم وضعه عام ) أردني(في القوانين الدولية فال يعقل أن يستمر العمل بقانون عقوبات 
  ".1936 وقانون عقوبات بريطاني تم وضعه عام 1960

 مشاركته في المؤتمر وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم األجهزة األمنية الفلسطينية خالل
 الذي 1960مهمة الشرطة تنفيذ القانون ولكنها تصطدم بقانون العقوبات المعمول به منذ عام "الصحفي 

  ". عاما لم تعد كذلك اليوم50لم تعد عقوباته رادعة فما كان يعتبر عقوبة رادعة قبل 
  22/6/2010وكالة رويترز، 

  
  ل يشتكون التشرد ويناشدون الحكومة بترحيلهم من العراق للبرازيرحلواالجئون فلسطينيون  .46

أكدت مصادر فلسطينية الثالثاء بأن عددا من الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا :  وليد عوض-رام اهللا 
 شهور حسب رسالة وجهت 6من العراق للبرازيل ما زالوا مشردين في الشوارع والحدائق العامة منذ 

دون الفلسطينيون الحكومة البرازيلية بترحيلهم عن أراضيها، مشددين وطالب المشر. للحكومة البرازيلية
 شهور، احتجاجا على حياة الذل والهوان التي 6على أنهم ما زالوا معتصمين في العاصمة برازيليا منذ 

  .يعيشونها هناك
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 على ووجه المعتصمون في شوارع برازيليا رسالة مناشدة للحكومة البرازيلية، طالبوا فيها إطالعهم
حقوقهم وعلى أية تفاصيل بخصوص البرنامج ومدته وعن امتيازاتهم وأوضاع البلد، واعتبروا أن 

  ".جريمة بحقنا"تهميشهم وعدم االهتمام بأوضاعهم في البرازيل 
وحمل الالجئون الفلسطينيون الحكومة البرازيلية مسؤولية ما يحدث لهم وألطفالهم أمام المجتمع الدولي 

ونقول كفاكم إجراماً بحقنا وحق مرضانا وأطفالنا ونسائنا، كفاكم "اإلنسان والرأي العام ومنظمات حقوق 
تشريداً بنا كفاكم ونطالب المنظمات الدولية واإلنسانية والهيئات والمؤسسات الصحافية واإلعالمية في أي 

 البرازيل، أعيدونا مكان واإلعالم الفلسطيني بكل وسائله أن يكونوا شهوداً على ما سنالقيه في شوارع
  "إلى المخيمات، القوا بنا خارج حدودكم، هذا أكرم لنا بكثير من العيش المذُل على أراضيكم

  23/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  على يوتلسات حتى الخميس" األقصىفضائية "تمديد بث  .47
ة التي صدر أمراً التابعة لحركة حماس أن القنا" فضائية األقصى"أعلن مسؤول في .): ب.ف.أ (–غزة 

وقال محمد . في فرنسا بوقف بثها على القمر االصطناعي يوتلسات، مددت فترة بثها حتى الخميس المقبل
ما زلنا حتى اآلن في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية واالتحاد السمعي "الثريا نائب مدير القناة 

تقديم طعن في القرار لالتحاد السمعي أوكلنا محامين ل"وأضاف ". والبصري الحكومي للتراجع عن القرار
ووصف المفاوضات بأنها ". والبصري ولمفوضية االتحاد األوروبي وبناء عليه مدد بثنا حتى الخميس

اننا على "مشيراً إلى " صعبة ومتعثرة ألنها أصبحت تمس بثوابت القناة وتطالب بحذف بعض البرامج"
نحن ال نحرض على "وأوضح ". ثوابت وحذف البرامجاستعداد لدراسة المالحظات ولكن نرفض المس بال

وأشار الثريا إلى ". الكراهية وال نحرض على األديان السماوية ومن حقنا الدفاع عن القضية الفلسطينية
  ".تبحث توفير بدائل أخرى لمواصلة بثها"أن الفضائية 

  23/6/2010الحياة، لندن، 
  

  ن غزة شيد قبل ثمانية قروفي أثري منزلاكتشاف  .48
عثر عمال محليون في مدينة غزة، على أجزاء من بيت أثري يقدر مختصون بأنه شيد قبل ثمانية : غزة

واصطدمت آالت كان يستخدمها عاملون من بلدية غزة في تأهيل شارع . قرون في الوسط القديم للمدينة
لمملوكي أو العثماني في حي الدرج في البلدة القديمة، بجدران المنزل اآلثري الذي يعود بناءه للعصر ا
  .بحسب ما صرح مدير عام وزارة السياحة واآلثار في الحكومة الفلسطينية في غزة

  22/6/2010قدس برس، 
  

   الوضع الراهن يشكل خطرا على المنطقة والسلم اإلقليمي والدولياستمرار: العاهل األردني .49
 والـرئيس الفلـسطيني     أجرى لثانيالملك عبداهللا ا   ، أن بتراال من 23/6/2010،  الدستور، عّمان  ذكرت

محمود عباس أمس محادثات ركزت على آخر التطورات في الجهـود المـستهدفة تحقيـق تقـدم فـي                   
على أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل وسريع لتحقيق التقدم            فيها  شدد   و المفاوضات السلمية 

ل خطرا على المنطقة وعلى السلم اإلقليمي       المطلوب في الجهود السلمية الن استمرار الوضع الراهن يشك        
  . والدولي

وبحث جاللته والرئيس عباس الخطوات التي يجب القيام بها من أجل بلورة موقف دولـي صـارم فـي                 
  .مواجهة السياسات اإلسرائيلية التي تحول دون تحقيق التقدم المطلوب في الجهود السلمية

وأكد جاللته والرئيس عباس مطالبتهما المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وفاعلة إلنهاء الحصار غير              
  .القانوني والالانساني المفروض على قطاع غزة في خرق واضح للقانون الدولي
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 إدانتهما لقـرار إسـرائيل      ا أكد والرئيس عباس ن العاهل االردني    أ ،23/6/2010،  الغد، عّمان  أضافتو
 منزال في القدس الشرقية،     22 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس وقرارها هدم           4عاد  إب

وشددا على ضرورة وقف جميع الخطوات األحادية اإلسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، وتقوض              
  .الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

  
   فعالية في االردن لتعريف االجيال الشابة بأهمية القدسآالف سبعةتنفيذ : كنعان .50

أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان أن جاللة الملك عبـد               : رامي عصفور -السلط  
ـ              سطينية اهللا الثاني يؤكد دوما وفي جميع المحافل أنه ال سالم في المنطقة أوالعالم بدون اقامة الدولـة الفل

  .وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية الالجئين
واكد أن االهتمام الملكي بالقدس وفلسطين والدولة الفلسطينية يتجلى بوضوح في خطاب جاللـة الملـك                
عبداهللا الثاني التاريخي أمام الكونجرس األمريكي ، مشيراً لردود الفعـل المحليـة والعربيـة والدوليـة                 

القـدس  " آالف فعالية في االردن ضمن احتفاليـة         7وبين أنه تم تنفيذ     . طابوبخاصة األمريكية على الخ   
، بهدف تعريف االجيال الشابة بالقدس واهميتها ، مشيرا الى ان اللجنـة الملكيـة               "عاصمة للثقافة العربية  

أصدرت كتابين حول القدس االول يوثق للشهداء االردنيين والفلسطينين والعرب الذي سقطوا على أبواب              
  .لقدس ، والثاني كتاب يتحدث فيه اليهود أنفسهم عن تزوير تاريخها من قبل اسرائيلا

  23/6/2010، الدستور، عّمان
  

   إسرائيلية لخريجي جامعة أردنية"أرواب"في  وتفتح تحقيقاً تستنكر "الهاشمية"إدارة  .51
صـدمتهم بتـسليمهم     عبر الطلبة الخريجين من الجامعة الهاشمية االردنية عـن           : لقمان اسكندر  -عمان  

 ، مما أثار حفيظـة الطلبـة،  »صنع في إسرائيل«مكتوب على مغلفاتها الخارجية عبارة      » أرواب تخّرج «
في مشروع  » الهاشمية«ليكون هذا الحدث هو الثاني بعد ان تحدث موقع إسرائيلي قبل عام عن اشتراك               

  .تحلية المياه باالشتراك مع جامعة بن غوريون اإلسرائيلية
إدارة الجامعة الهاشمية بفتح تحقيق في الملفـين        » ذبحتونا«لحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة       ودعت ا 

    .»الروب المصنوع في إسرائيل وما نشره الموقع اإلسرائيلي حول مشروع تحلية المياه«معا 
ـ  «إن  : مع رئيس الجامعة الدكتور سليمان عربيـات قـال        » البيان«وفي اتصال هاتفي ل    ة إدارة الجامع

وأكـد أن    .»الهاشمية فتحت تحقيقا موسعا بشأن شكوى تقدم بها مجموعة من الطلبة حول روب التخرج             
الجامعة لم تلتق بوفد إسرائيلي داخل األردن أو خارجه وإنها ال تتعامل مع الجانب اإلسرائيلي، بل كـان                  

    .تعاملها مع جامعة كورنيل في قضية فتية بحتة
  23/6/2010، البيان، دبي

  
  "1االنصار "عات لصالح قافلة المساعدات  تطلق اليوم حملة لجمع التبر"ريان الحياة االردنيةش" .52

تطلق لجنة شريان الحياة االردنية بمجمع النقابات المهنية اليـوم حملـة جديـدة لجمـع                : ايهاب مجاهد 
لثاني عشر من   التي ستسيرها اللجنة إلى قطاع غزة في ا       " 1االنصار  "التبرعات لصالح قافلة المساعدات     

  )..يدا بيد النهاء حصار غزة ( الشهر المقبل تحت شعار 
وقال رئيس اللجنة المهندس وائل السقا ان القافلة ستكون اكبر قافلة مساعدات تنطلق من المملكـة الـى                  
قطاع غزة وتحمل معها مواد اغاثة انسانية ومواد بناء من حديد واسمنت وخـشب ومولـدات كهربـاء                  

  .هزة الطبية واألدوية حليب األطفال وبعض االحتياجات االنسانيةباالضافة لألج
  23/6/2010، الدستور، عّمان
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   ما دام السالم ال يتقدم والحقوق الفلسطينية لم تتحقق سيسود التوتر واالنتهاكات المنطقة:الحريري .53
ـ          " رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه       ت الحقـوق   ما دام مشروع السالم ال يتقـدم، ومـا دام

المشروعة للفلسطينيين لم تتحقق، وما دامت اراض عربية محتلة، سيسود التـوتر المنطقـة، وسـيمهد                
وجـدد  ". أن تتحرك الديبلوماسية البابوية في هذا االتجـاه، باسـم العدالـة           " وتمنى". الطريق لالنتهاكات 

قـة او االبتعـاد او      اصرار الجميع على صون صيغة العيش الواحد، ورفض اي شكل من اشـكال الفر             "
  ".االنعزال

  23/6/2010، المستقبل، بيروت
  

   فيما ننقذهم من الغرق معهملن نقبل أن نغرق: عون عن رفض اقتراحات حقوق الفلسطينيين .54
النيابي اللبناني ميشال عون أعضاء التكتل في اجتماعه األسبوعي         » التغيير واإلصالح «دعا رئيس تكتل    

، وأثار موضوع طـرح الحقـوق المدنيـة         »الغرباء«دم بيع ارضهم الى     عصر امس ، اللبنانيين الى ع     
، »الموضـوع الفلـسطيني ال يتجـزأ      «واالنسانية لالجئين الفلسطينيين امام المجلس النيابي، مؤكـداً أن          

اميركا وكندا واستراليا، وكل الكبار الذين صوتوا علـى قـرار           «ومحمال المسؤولية الى االمم المتحدة و       
سنطالب لهم بحق التجول في العالم وحق العمل في كل الدول التي صوتت على              «: وقال. »نتقسيم فلسطي 

ال احد يعمل مزايدات علينا وحرباً معنوية، هنـاك         . لبنان ال يمكنه ان يحملهم مادياً     . قرار تقسيم فلسطين  
هل يفهمون معنى العنصرية؟ نحـن نتحـدث عـن موضـوع            . في االعالم مسوخ كتبوا عن العنصرية     
 الف فلسطيني الى ضمان صـحي مفلـس،         550كيف سندخل   . اقتصادي وكثافة سكانية وامكانات مادية    

ليتفضلوا ولـنعطهم مـا   «: ، وأضاف»واللبنانيون الذين عندهم ضمان اختياري لم يقبضوا فواتيرهم بعد؟    
وحـدنا ال   نحـن   . كل دول العالم يجب ان تسمح لهم بالتفتيش عن عمل عندها          . تعطيه الدول العربية لهم   

نتحمل، انما نقاتل حتى الموت في سبيل القضية الفلسطينية ولكن لن نبقى ندافع عن بيت اآلخـر حتـى                   
والذين . استضعفونا مرة في السبعينات وكانت كارثة على الفلسطينيين وعلى لبنان         . نصبح من دون بيت   

  .»هجروا الفلسطينيين يتكلمون عن الحقوق المدنية ويحمون المغتصب
. نحن مع حق العودة لكن ال نقبل بينما نخلص الفلسطينيين من الغرق أن يغرقونـا معهـم                «:  عون وتابع

والقصة ال يستطيع احد تحويلها الى عنصرية او طائفية، القصة حقوقية، وان كان عندهم الجرأة فليقطعوا                
ـ             ، »شعب الفلـسطيني  عالقتهم مع اميركا ويقطعوا عنها النفط، وليتضامنوا على االقل بالحق االنساني لل

، وأمـل بـأن     »اللبنانيين الذين يعملون في الخارج والذين هاجروا منذ التسعينات حتى اليوم          «مشيراً الى   
  .»ينتهي هذا الموضوع بشكل عقالني ويفهمه الفلسطينيون ومن يطالب بحقوقهم«

 23/6/2010، االخبار، بيروت
  

  لة كسر حصار غزة تتعثر في لبنانوحم.. وال وجود لهاافتراضية» مريم«سفينة  :العريضي .55
ـ        : سوسن األبطح : بيروت » الشرق األوسط «نفى وزير النقل واألشغال العامة اللبناني غازي العريضي ل

سمع برحلة اسمها مـريم لكـن       «في لبنان، وقال إنه     ) مريم(يوم أمس علمه بوجود أي سفينة تحمل اسم         
دم، لغاية اآلن، بطلب لرسو أي سفينة تحمل هـذا          الجهات المنظمة لحملة كسر الحصار على غزة لم تتق        

  . »االسم، أو قد تحمل هذا االسم
الموجودة حاليا على رصيف مرفـأ طـرابلس والتـي    ) جوليا(أن سفينة «من جهة أخرى أكد العريضي   

هي الوحيدة لغاية اآلن التي طلبت لها الجهات المنظمة للحملة إذنـا بـدخول              ) ناجي العلي (أعطيت اسم   
وهذا ما يتناقض مـع مـا كانـت         . فيما هو ال يعرف شيئا عن السفينة الثانية التي يحكى عنها          » اءالمين

ـ        » مريم«يوم أول من أمس، بأن سفينة       » الشرق األوسط «المسؤولة اإلعالمية للحملة ريما فرح قد قالته ل
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) ناجي العلي (تم إدخال   متوقفة في مياه مرفأ طرابلس، تنتظر الموافقة الرسمية للرسو في الميناء، بعد أن              
  .يوم األحد الماضي، وأن المرحلة األخيرة لالستعدادات قد بدأت إيذانا باالنطالق إلى غزة

وعلى الرغم من تعثر انطالق السفينتين استمر التهديد اإلسرائيلي باستخدام كل الوسائل لمنع الناشـطين               
 تقدمت بهـا مندوبـة البعثـة الدائمـة          ورد لبنان، يوم أمس، على الرسالة التي      . من الوصول إلى غزة   

 يونيو  18اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة في نيويورك إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتاريخ                
، عبر إرسال رسالة إلى كل من أمين عام األمم المتحدة ورئيس مجلس األمن، دحـض          2010) حزيران(

  .واردة ضمنهافيها االدعاءات والمزاعم اإلسرائيلية ال
  23/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   الفلسطينيةالحياد ليس موجهاً ضد أحد وال يعني التنكر للقضية: الجميل .56

الوضع غير صـحي علـى كـل الـصعد          "الرئيس أمين الجميل أن     " الكتائب اللبنانية "رأى رئيس حزب    
لنقاشات الى سجاالت وصراخ وتهويـل      من غير الطبيعي أن تتحول كل ا      "، معتبراً أنه    "اإلقليمية والمحلية 

الحياد الذي ندعو اليه ليس موجهاً ضد أحد، وال يعني التنكر للقـضية الفلـسطينية              "وأوضح أن   ". وتهديد
نوع مـن   "ما يحصل في موضوع إعطاء الحقوق للفلسطينيين        "وأكد أن   ". وقضايا العرب التي نلتزم بها    

  ".التوطين المقنع
ـ  موضوع العالقة مع الفلسطينيين، خصوصاً بعد مؤتمر المصالحة والمصارحة         عدم المزايدة في    "طالب ب

الذي عقد في البيت المركزي، وخرج بوثيقة تؤكد على أفضل العالقات مع الدولة الفلـسطينية والـشعب        
طرح القانون المتعلق بإعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، الذي هـبط وبـشكل            "واعتبر ان   ". الفلسطيني
ما يحصل نوع من التوطين المقنع، من خالل إعطاء      "ورأى أن   ". ن دون اي تشاور، غير مقبول     فوقي وم 

موقفنا واضح في إطـار     "، مؤكداً أن    "كل هذه االمتيازات، وهذه خطوة متقدمة جدا على طريق التوطين         
 صـعوبة   حتى ولو اقرينا بهذه القـوانين، فهنـاك       : "وقال". وقوفنا في وجه أي قانون يؤدي إلى التوطين       

لقـد آن   : "أضاف". كبيرة عند الدولة اللبنانية لتطبيق مستلزماتها في ظل العجز في الصناديق والموازنة           
، في ظل التقصير الكبير وغياب الـدعم        "األنروا"األوان، أن يعاد النظر في تكوين وتمويل ونظام وآلية          

  ".يينالكامل للدولة اللبنانية لتستطيع القيام بواجبها تجاه الفلسطين
  23/6/2010، المستقبل، بيروت

  
  السالح خارج المخيمات بإمرة غير فلسطينية: عيدفارس س .57

ما يسمى السالح الفلـسطيني خـارج       " آذار فارس سعيد إلى أن       14اشار منسق األمانة العامة في قوى       
ئـة  المخيمات سالح بإمرة غير فلسطينية وهذا الموضوع كان، واليزال، نقطة تجاوب واجماع فـي هي              

  ".الحوار الوطني، وعلى الحكومة اللبنانية إتخاذ االجراءات الالزمة لوضع يدها على هذا السالح
النقاش مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عبداهللا عبداهللا كان         "أمس، ان   " في.تي.أم"وأكد في حديث الى     

متـساوٍ أن المـسألة     أكدنا بـشكل    : "وقال". صريحاً جداً بخصوص موضوع الحقوق للشعب الفلسطيني      
  ".الفلسطينية في لبنان خرجت من اطار التجاذب السياسي منذ زمن بعيد

أكدنا من جهتنا أن األفرقاء الذين اصطدموا مع الفلسطينيين خالل الحرب تجاوزوا تلك المرحلة              : "اضاف
قال ان فلسطين   " واتالق"خالل مؤتمر   ) سمير جعجع " (القوات اللبنانية "بدليل أن رئيس الهيئة التنفيذية في       

المستقلة وقيام الدولة الفلسطينية هو مفتاح االستقرار في المنطقة، كما قال انه طوى صفحة الماضي مـع             
  ".والشعب الفلسطيني الشقيق الموجود في لبنان" منظمة التحرير"

  23/6/2010، المستقبل، بيروت
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   اقتراح جديد للحقوق المدنية للفلسطينيين: حردان يلتقي بري .58
قال رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب اسعد حردان، انه طرح مع رئيس مجلس النـواب                

الى المجلس النيابي حول حقوق الفلـسطينيين اإلنـسانية         ) اليوم(سنتقدم به غدا  «نبيه بري، اقتراح قانون     
ات كانـت النـاس     لذلك نحن نعتبر ان هذا األمر أساسي وحيوي وفي كل المـر           . والمدنية في المخيمات  

تقترب من هذا الموضوع ثم تتراجع، واليوم اإلخوان في الحزب اإلشتراكي تقدموا باقتراح قانون، ونحن               
طبعا تقدمنا باقتراح مماثل أعددناه اآلن ووافق عليه تقريبا كل الحضور الفلـسطيني والهيئـات األهليـة            

ن يكون على طاولة النقاش حتى نسـتطيع       والمجتمع والفصائل، وسيوزع على كل الكتل النيابية ونأمل أ        
  . »أن نخدم ونقدم صورة لبنانية للقيام بالواجب تجاه خدمة شعبنا الفلسطيني

  23/6/2010، السفير، بيروت
  

  نصر اهللا ألغى زيارة إلى أنقرة خوفا من االغتيال: مصدر إسرائيلي .59
ألمـن والمخـابرات أن     ادعى مصدر إعالمي إسرائيلي متخصص في شـؤون ا        : نظير مجلي : تل أبيب 

األمين العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا، كان يخطط لزيارة أنقرة للقاء رئيس الـوزراء، رجـب طيـب               
أردوغان، ولكنه ألغى هذه الزيارة في ضوء خالفات مع تركيا حول ترتيباتها األمنية وعـدم االطمئنـان       

  .إلى أن الترتيبات التركية األمنية كفيلة بالحفاظ على حياته
اإلسرائيلي، أمس، إن أربعة أجهزة مخابرات هي التركي        » دبكا«وقال هذا المصدر في خبر نشره موقع        

)MIT (                واإليراني والسوري وجهاز أمن حزب اهللا فشلت في التوصل إلى صيغة مقبولة إلتمـام هـذه
لكـن  .  أو سورية  فقد اقترح أمن حزب اهللا أن يسافر نصر اهللا بطائرة عسكرية تركية أو إيرانية             . الزيارة

فطرح األتـراك  . وطهران ودمشق لم تتحمسا للفكرة، خوفا من أن تسقط إسرائيل الطائرة          . تركيا رفضت 
لكن أمن حـزب اهللا رفـض،      . اقتراحا بالسفر سرا عبر البر، من لبنان إلى سورية ومن هناك إلى تركيا            

رائيلية التي تالحق نصر اهللا      ساعات وتكون مكشوفة لطائرات التجسس اإلس      10ألن رحلة كهذه تستغرق     
  .وتتبع خطاه

  23/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ال نمنع مغادرة المراكب في حال قانونيتها: لبنان يرد على االدعاءات اإلسرائيلية .60
رد لبنان على الرسالة التي تقدمت بها مندوبة البعثة الدائمة اإلسرائيلية لدى األمم المتحدة في نيويـورك                 

ن العام لألمم المتحدة بان كي مون، عبر إرسال رسالة إلى كل من األمين العام ورئيس مجلس                 إلى األمي 
  : األمن، دحض فيها اإلدعاءات والمزاعم اإلسرائيلية، وأكد على جملة أمور هي

ـ إدانة الحصار المفروض على غزة واعتبار أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي اإلنساني فـضالً                
  . يده للسلم واألمن الدوليين، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملةعن تهد

ـ اإلشارة إلى أن القوانين اللبنانية ال تسمح بانتقال السفن مباشرة إلـى المـوانئ الخاضـعة للـسلطات           
اإلسرائيلية بما فيها مرفأ غزة، كما أنها ال تسمح بمنع اي مركب بحري من مغادرة موانئه فـي حـال                    

ته واألشخاص الذين على متنه والوجهة التي يقصدها تقع ضمن نطاق القـوانين اللبنانيـة               كانت محتويا 
  . وتحترم اإلجراءات التي تفرضها

 لجهة عدم   2010 حزيران   1ـ التأكيد على ما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن بتاريخ              
السلع واألشخاص بطريقـة دائمـة      إمكانية استمرار الوضع في غزة على ما هو عليه وضرورة مرور            

  . ومنتظمة
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ـ تحميل إسرائيل مسؤولية أي عدوان على لبنان ودعوة المجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيـذ القـرار                 

   . ووقف خروقاتها اليومية لسيادته وتهديداتها المستمرة ضد لبنان وشعبه وبنيته التحتية1701
  23/6/2010، السفير، بيروت

  
       تجاه الحقوق المدنية للفلسطينيين  لبنانيةعللقاءات وردود ف .61

اعتبر النائب أنطوان سعد أن النقاش الذي يدور حول الحقوق اإلنسانية والمدنية لالجئين الفلسطينيين في               
وأكد أن ما طرحه النائب وليد جنبالط في مجلس النواب،          . لبنان، يجب أن يكون نقاشا موضوعيا وهادفا      

ودعا .  الفلسطينية –أو جهة، وإنما ينطلق من حرصه على المصلحة اللبنانية          ليس موجها ضد أي فريق      
إلى معالجة أوضاع الفلسطينيين في لبنان وفق ما تسمح به إمكانات الدولة اللبنانية، لجهة تقـديم أبـسط                  

  . الحقوق التي يجب أن تتوافق مع شرعة حقوق اإلنسان
  .  لنسف القانون الذي طرحه جنبالطورفض سعد استغالل البعض هرطقة التوطين كفزاعة

فؤاد مخزومـــي في بيان أصـدره أمـس أن مـنح           » الحوار الوطني «من جهته، أعلن رئيس حزب      
الالجئين الفلسطينيين في لبــنان حقوقــهم المدنية المــشروعة، هو واجب على الحكومة اللبنانية،            

روعة من توطينهم، بل يتعلق بوجه لبنــان       معتبرا أن الظلم الواقــع عليهم ال يتصل بالمخاوف المش        
العربي والحضاري، إذ ال يمكن إبقاء واقع المخيمات المزري علـى حالـه، وال القبـول بالموانـــع                  

  . التــي تحرم الفلسطيني من الحصول على مسكن أو تحسين شروط سكنه أو حقه بالعمل واالستشفاء
عطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين في الظرف الراهن،       في المقابل، استغرب مسعود األشقر الحديث عن إ       

مطالبا بإبعاد هذا الملف عن المزايدات، وسحبه من التداول اإلعالمي، والنقاش في شأنه تقنيا مـن قبـل                  
  . المعنيين

 23/6/2010، السفير، بيروت
  

   المتوجهتين الى قطاع غزةال يغطي السفينتين" حزب اهللا" .62
ة موثوقة وجود قرار على مستوى الدولة اللبنانية بمنع انطـالق سـفينتي             أكدت مصادر سياسي  : بيروت

وأمينه العـام الـسيد     " حزب اهللا "يحظى بتغطية وتأييد ورغبة     , من لبنان إلى غزة   " مريم"و" ناجي العلي "
ألن ال قدرة للبنان على تحمل تبعات هذه المغامرة غير المحسوبة فـي ظـل تـصاعد                 , حسن نصر اهللا  

  .إلسرائيليةالتهديدات ا
أبلغ الدولة أنه ال يغطي في الوقـت الـراهن أي بـاخرة لبنانيـة               " حزب اهللا "وأشارت المصادر إلى أن     

وأنه طلب من الدولة عدم السماح بانطالق الباخرتين ألنه غير قادر على تحمل تبعات              , ستتوجه إلى غزة  
  .ما قد يحصل لهما في المواجهة مع إسرائيل

شجيع الحكومة على عرقلة إبحار الباخرتين من خـالل الـشروط المتتاليـة             وساهم موقف الحزب في ت    
والمشددة التي تفرضها وزارة النقل اللبنانية على الباخرتين للموافقة على الـسماح بمغادرتهمـا الميـاه                

  .بعد أن كانت فرضت شروطاً صعبة أيضاً على الباخرتين للسماح لهم بدخول المرافئ اللبنانية, اللبنانية
  23/6/2010، لسياسة الدوليةا
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   منزال فلسطينيا في حي سلوان 22   هدمى عل"إسرائيل" ةقداصم تدين المصرية الخارجية .63
 الخطـوة التـي اتخـذتها      ,  أدان السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية          : سالي وفائي 

 تحت ذريعة إقامة حديقـة       ان بالقدس الشرقية   منزال فلسطينيا في حي سلو      22  هدم ىإسرائيل بالتصديق عل  
   . أثرية

ـ        ىوقال إن مثل تلك الخطوة تدل عل        اقـتالع الـسكان     ى استمرار المخططات اإلسـرائيلية الهادفـة ال
الفلسطينيين من القدس من خالل هدم منازلهم ومصادرة هوياتهم وغير ذلك من اإلجراءات اإلسـرائيلية               

 رفـض   ىر األخير ينبغي النظر إليه في سياق اإلصرار اإلسرائيلي عل          وأضاف أن القرا    , غير الشرعية 
   . االنصياع للشرعية الدولية واالمتثال للقانون الدولي

وأوضح المتحدث أن مصر تطالب اإلدارة األمريكية باعتبارها الوسيط الحالي في المحادثات الـسياسية              
 والتي يمكن أن تتسبب في تداعيات سلبية         , لخطوةبين الطرفين بالتدخل الفوري والحاسم لوقف تنفيذ هذه ا        

   .  مسئولية اللجنة الرباعية الدولية في هذا اإلطارىكبيرة علي الوضع المتوتر أصال وشدد كذلك عل
  23/6/2010، األهرام، القاهرة

  
   منزالً فلسطينيا22ً مشروع إسرائيلي لهدم يدينعمرو موسى  .64

 منـزالً   22 العربية، عمرو موسى، قرار الحكومة اإلسرائيلية هدم         أدان أمين عام جامعة الدول    : القاهرة
أن " قـدس بـرس   "ووصل  ) 22/6(واعتبر موسى في بيان أصدره اليوم الثالثاء         .فلسطينياً شمال القدس  

هذا القرار يقضي على فرص تقدم مسار المفاوضات غير المباشرة المتعثرة أصالً، ويؤكد الموقف الذي               "
امعة بأنه ال أمل في التفاوض في غياب إرادة إسرائيلية في السالم واإلمعان في تغيير               عبر عنه قرار الج   

  ". الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة
  .، حسب تعبيره"كما أكد األمين العام أن األمر أصبح يتطلب إعادة النظر في الموقف برمته

 22/6/2010، قدس برس
  

  المدد اإللهي للفلسطينيين هزم الجدار الفوالذي: ر في حرب أكتوبالشعبية المقاومةقائد  .65
، أن نجاح   1973اعتبر الشيخ حافظ سالمة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر           : أحمد سعد البحيري  

الفلسطينيين في اختراق الجدار الفوالذي على الحدود بين مصر وغزة، لم يكن إال بسالح المدد اإللهـي                 
 على اختراق هذا الحصن الذي بلغت تكلفته مئات الماليين من الـدوالرات،             الذي ساعد هؤالء الضعفاء   

  . وأظهرت تفوق العقول الغزاوية رغم الحصار الذي تعانيه في التغلب على العقول األمريكية
، إن الدعم اإللهي لهؤالء الذي يعانون مـرارة الحـصار جعلهـم             "المصريون"وقال في بيان أرسل إلى      

ـ    ، وانتهى المطاف باألمريكيين إلى االنسحاب وعدم المـضي         "الجدار األسطوري  "يحطمون ما وصفه ب
قدما في إتمام المشروع، الذي تكلف مئات الماليين من الدوالرات، بعدما فوجئ جوزيف بايـدن نائـب                 
الرئيس األمريكي عند زيارته األخيرة إلى مصر بالتقارير التي تفيد بـأن الغـزاويين يـستخدمون آالت                 

حرارية فائقة القوة إلحداث ثقوب في الجدار الفوالذي وأن اختراقه يمكن أن يـستغرق ثالثـة                ) لمشاع(
  . أسابيع من العمل غير أنهم نجحوا في ذلك في نهاية المطاف

  23/6/2010، المصريون، القاهرة
  

   يصل تل أبيب الختبار طائرات بدون طيار قبل استالمهاتركيوفد عسكري  .66
كري تركي الثالثاء إلى تل أبيب إلجراء االختبـارات النهائيـة لتـسلم أربعـة                وصل وفد عس   :تل أبيب 

  .طائرات تجسس إسرائيلية بدون طيار وهي الحصة المتبقية من صفقة عسكرية بين تركيا وإسرائيل



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1828:         العدد       23/6/2010 األربعاء :التاريخ

وأفادت وكالة أنباء األناضول بأن الوفد التركي سيبقى في تل أبيب لمدة أسبوعين تقريبا الختبار طائرات                
وتسلمت تركيا سـت طـائرات بـدون         .سس من طراز هيرون والمعدات اإللكترونية وقطع الغيار       التج

  . مليون دوالر180فبراير الماضي بموجب عقد قيمته / طائرات في شباط
وأشارت الوكالة إلى أن العالقات بين أنقرة وتل أبيب تلقت ضربة قوية بعدما هاجمت القوات اإلسرائيلية                

مايو الماضي وأسفر عن مقتـل ثمانيـة أتـراك          /  إلى قطاع غزة في نهاية أيار      أسطول مساعدات متجه  
  ."ومواطن أمريكي من أصل تركي

  23/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   عن إخضاع القدرات النووية اإلسرائيلية للرقابة الدوليةنتراجعلن : أبو الغيط .67
اء على استمرار مطالبة بالده بإخضاع كـل         أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الثالث        :القاهرة

األجهزة والمفاعالت واإلمكانيات النووية اإلسرائيلية لرقابة المجتمع الدولي، ممثال في الوكالـة الدوليـة              
إننا لن نتراجع عن ذلك، وال يمكن التوقف عن بذل الجهد في ذلك، وال أتوقـع أو                 : وقال .للطاقة الذرية 

 غير ذلك، وسنطالب خالل مؤتمر إخالء الشرق األوسط مـن األسـلحة             أتصور أن أحدا في مصر يقول     
  .، أن تتعامل إسرائيل بنفس معاملة باقي دول اإلقليم2012النووية، المقرر في 

  23/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   الموساد يدرِّب عناصر حزب العمال الكردستاني:تركيةدوائر إعالمية  .68
مية تركية مقربة عن مسؤولين بالحكومة لم تسمهم تأكيدات بوقـوف           نقلت دوائر إعال   :الشرق-اسطنبول

الموساد وراء التفجيرات االخيرة التي نفذتها عناصر من حزب العمال الكردستاني سواء تفجير امس في               
  . جنديا تركيا12اسطنبول او الهجوم الذي جرى قبل ايام على المناطق الحدودية وراح ضحيته 

ارع التركي بات على يقين بضلوع الموساد االسرائيلي في التفجيرات التي تشنها            وأكدت المصادر أن الش   
وأكدت دوائر اعالمية وجود عالقة مباشـرة        .عناصر حزب العمال الكردستاني ضد المواطنين االتراك      

بين تصاعد التفجيرات التي ينفذها حزب العمال والموقف التركي األخير من حصار اسرائيل لقطاع غزة               
  .انها في سياسة تجويع الشعب الفلسطينيوإمع

ونوهت المصادر بأن الحكومة التركية استنكرت قبل سنوات قيام ضباط اسرائيليين بتدريب عناصر من              
حزب العمال الكردستاني وان وجود الموساد بشمال العراق يكاد يكون رسميا من خالل وجود مكاتـب                 

 فـي زمـن     1967اسرائيل واكراد العراق تعود إلى عام       ومقرات للضباط االسرائيليين وان العالقة بين       
  .المال مصطفى البرزاني الذي كان على عالقة قوية مع ليفي اشكول وزار إسرائيل

  23/6/2010، الشرق، الدوحة
  

   يبحثون القضية الفلسطينيةالعربوزراء اإلعالم  .69
 الثالثـة واألربعـين بمقـر        بدأ أمس مجلس وزراء اإلعالم العرب أعمال دورته العادية          : شريف جوهر 

   .  وتستمر يومينىاألمانة العامة للجامعة العربية بحضور األمين العام للجامعة السيد عمرو موسي
وتولت موريتانيا رئاسة المجلس في هذه الدورة الجديدة طبقا لقاعدة التناوب علي رئاسة المجلـس بـين                 

   . األعضاء علي أساس الترتيب الهجائي ألسماء الدول  , الوزراء
 مجموعـة مـن      , وتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الدائمة لإلعالم العربي في اجتماعاتها بالقـاهرة           

   في مقدمتها إنشاء مفوضية اإلعالم العربي وإنشاء مكتب تنفيذي لمجلس وزراء اإلعـالم         , القضايا المهمة 
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 القمة  ى قرارات مجلس الجامعة علي مستو     العرب والقضية الفلسطينية ودعم الدول العربية إعالميا وتنفيذ       
   .  الوزاريى المستوىوعل

  23/6/2010، األهرام، القاهرة
  

  حترامبلير يدعو إلى منح سكان غزة األمل واال .70
اعطاء سكان قطاع غزة األمل     "دعا مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير الى         :  فتحي صّباح  -غزة  

  ".على استئناف عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيينضرورة العمل "، وأكد "واالحترام
تسعى الى تحقيق تغيير محوري تجاه الدفع بعملية السالم، ورفع الحـصار            "وقال بلير إن اللجنة الرباعية      

  ".المطلوب هو صورة سياسية أكبر وأكثر وضوحاً"، معتبراً أن "عن قطاع غزة
بال ثينك للدراسـات    "الذي نظمه مركز    " واجه الجمهور "امج  وكان بلير يتحدث في الحلقة الثالثة من برن       

فيـديو  "األلمانية، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقـة       " فريدريش إيبرت "بالتعاون مع مؤسسة    " اإلستراتيجية
  ".كونفرنس

وهـي اسـتمرار لجهـود      " دور اللجنة الرباعية في رفع الحصار عن غزة       "وجاءت الحلقة تحت عنوان     
  .عزيز الحوار البناء داخل المجتمع الفلسطيني وربطه مع صنّاع القرار محلياً ودولياًالمركز في ت

وأضاف أن اللجنة الرباعية، التي تتألف من ممثلين عن األمم المتحـدة والواليـات المتحـدة واالتحـاد                  
بـر  هناك مباحثات مع مصر حول وضع مع      "، مشيراً الى أن     "تريد للحصار أن ُيرفع   "األوروبي وروسيا   

عدداً من القضايا يمكن حلها في شكل مرضٍ،        "ورأى بلير أثناء الحلقة أن      ". رفح وامكان تشغيله مستقبالً   
  ".فيما يتطلب عدد آخر منها جهوداً أكثر نحو انجازها

عملية تغيير التوجهات السياسية في الشرق األوسط، في شكل خاص          "وأشار الى دور اللجنة الرباعية في       
تدفع هذه التغييرات في اتجاه اقامـة الدولـة         "، متوقعاً أن    " االسرائيلي -ع الفلسطيني   في ما يخص النزا   
  ".الفلسطينية الموعودة

هناك خطوتين أساسيتين ستسهمان في دفع الواقع السياسي نحو التغيير االيجـابي فـي حـال                "ورأى أن   
وكـشف بليـر     ". غلعاد شاليط  األسير) االسرائيلي(حدوثهما، وهما المصالحة الفلسطينية وقضية الجندي       

هناك جهوداً حثيثـة    "وقال إن    ".اقتراحات على الطاولة في ما يخص حل قضية شاليط        "النقاب عن وجود    
بوادر التخفيف التي تتمثل فـي تغييـر قائمـة          "، مشيراً الى    "تبذلها الرباعية لالسهام في تخفيف الحصار     

  ".يةالعناصر المسموح بدخولها عبر معابر القطاع التجار
النقاش مع الطرف االسرائيلي ال يزال قائماً في خصوص ادخال مواد البناء، والطاقة والوقود،              "وأكد أن   

واعتبـر  ". الحلول المرجوة ال بد أن تتم في شكل مرض وفاعل         "، مشدداً على أن     "وتسهيل حركة األفراد  
لتي يجب حلها في شكل عملـي،       هناك العديد من األمور ا    "أن  " بلير، خالل استعراضه الواقع الفلسطيني    

  ".فالمصالحة الفلسطينية يجب أن تنجز من خالل االحزاب الفلسطينية
المنصوص عليها  ) السلع(ضمان دخول العناصر    : للرباعية مهمتان أساسيتان في هذه المرحلة     "ورأى أن   

  ".الى قطاع غزة والعمل على دفع العملية السياسية
23/6/2010، الحياة، لندن  

  
  "سرائيلإ"سم ا الناطق ببلير": فمعاري" .71

اليوم أن مبعوث الرباعية الدولية الى المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني، توني           " معاريف"ذكرت صحيفة   
بلير، بذل مجهوداً في األيام األخيرة لتبرير السياسة اإلسرائيلية تجاه حصار غزة وتجنيد الدعم الـدولي                

زيونية متواصلة خالل يومين ومواجهة اسئلة صعبة فـي محاولـة            مقابالت تلف  6لها، ما حدا به إجراء      
وقالت الصحيفة إن بلير قام بالتنسيق مع       . لتجنيد الرأي العام الغربي خلف السياسة اإلسرائيلية تجاه غزة        
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رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عرض التغيير في السياسة اإلسرائيلية تجاه القطاع في              
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من نتنياهو قولها إن الـساحة الهامـة هـي               . إلعالم األجنبية وسائل ا 

اإلعالم والرأي العام الدولي، لذا تقرر أنه من المفضل أن يعرض بلير التغيير في الحصار المفـروض                 
فقديـة لمعبـر    وقام بلير اليوم بزيارة ت    .  على القطاع على اعتبار انه شخصية محايدة وذات مكانة دولية         

كرم ابو سالم التجاري على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل شرق مدينة رفح لالطالع عن كثب علـى                  
  .حصار غزة" تسهيل"عملية ادخال السلع الى قطاع غزة وتنفيذ قرار 

  23/6/2010، 48موقع عرب
  

   تؤكد النوايا اإلسرائيلية في شن الحرب على لبنان معلوماتباريس لديها  .72
تواترت أنباء صحافية أمس أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي طلـب           : عبد الجبار أبوغربية   -عمان  

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل اللقاء بينهما في الثامن والعشرين من الشهر             " صديقه"من  
عة تحييد القـوات     على لبنان، حتى يتم بسر     "إسرائيل"الماضي، إشعاره مسبقا بأي هجوم عسكري ستشنه        

، كي ال تتعرض للخسائر أوال، وحتى ال يواجه األليزيه إحراجـا شـعبيا              "اليونيفيل"الفرنسية العاملة في    
فرنسيا هو في غنى عنه، وذلك بعد علمه أن نتنياهو اتخذ قرار الحرب ضد لبنان وهو ينتظر الظـروف                   

الفلـسطينية فـي    " المـستقبل "وردتها صحيفة   وأضافت مصادر األنباء التي أ    . اإلقليمية والدولية المالئمة  
عددها الصادر أمس، نقال عن مرجعيات مطلعة ومختلفة، أن باريس لـديها معلومـات أبرزهـا مـن                  
واشنطن، تؤكد النوايا اإلسرائيلية في شن الحرب على لبنان بغية إلحاق ضربة قاسية، وإن كانت غيـر                 

ـ  ليست فقط لتحجيمه، وإنمـا، وهـو األهـم، ألسـباب           في لبنان، وأن هذه الضربة      " حزب اهللا "نهائية ل
  .استراتيجية تتعلق بوجود إسرائيل وموقعها ودورها في منطقة الشرق األوسط

وتشير المعلومات اآلتية من واشنطن إلى أن وفدا إسرائيليا، يضم مجموعة مهمة من الضباط العـاملين                
مة األمريكيـة مجموعـة مـن المـسؤولين         والمتقاعدين والخبراء من مختلف المواقع، التقى في العاص       

والخبراء األمريكيين وعرض عليهم الوضع كما يرونه في إسرائيل، وهو يرتكز على أن الخطر النووي               
وأن استمرار التـوتر العـسكري، ونمـو قـوة حـزب اهللا             . اإليراني هو وجه المواجهة وليس أصلها     

مدنيون اإلسـرائيليون بعيـدين عنهـا ألن        الصاروخية وإمكانات وقوع حرب واسعة وشاملة لن يكون ال        
خسائر مرتفعة ستقع بينهم، قد أنتج نوعا من االنقالب في تركيبة إسرائيل على الـصعيد االسـتراتيجي                 

وأن التدريبات اكتملت تقريبا، وهي مستمرة والقرار بالحرب قد اتخذ لكن لن ينفذ حاليا، ألنه               . المستقبلي
أوباما إلكمال استحقاق االنتخابات النصفية للكونجرس في الخريف        يجب ترك فترة سماح للرئيس باراك       

  ."المقبل
23/6/2010، عكاظ، جدة  

  
   في غزة يطالب برفع الحصار عن القطاع"األونروا"مدير  .73

الثلثاء ) األونروا( كرر مدير وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           : أ ف ب   -القاهرة  
وصرح  .لحصار عن قطاع غزة، معتبراً انه ما زال مبكراً تقويم قرار إسرائيل بتخفيفه            الدعوة الى رفع ا   

  ".الفرصة سانحة اآلن لوضع حد لحصار غزة"فيليبو غراندي في القاهرة بأن 
وبقي غراندي حذراً حيال قرار الدولة العبرية السماح بعبور السلع التي ال تـرد علـى الئحـة المـواد                    

  .األسلحة وكل ما قد يستخدم ألغراض عسكرية، وأهمها مواد البناءالمحظورة التي تشمل 
  ".من الصعب جداً التأكيد ان كان ذلك يعني تغييرات مهمة. من المبكر الجزم: "وقال مدير األونروا
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، لكنه شدد على ضرورة السماح للسلع بدخول قطاع غزة من           "متفائالً وال متشائماً  "وقال غراندي انه ليس     
من المأسوي والمؤسف ان يحتاج العالم الى مأساة السفينة ليلتفـت الـى             : "وأضاف .اإلعمارأجل إعادة   

  ".بؤس الناس في غزة
ال يمكننا  (...) بات علينا اليوم التفاوض في شأن أي حمولة، تقديم الئحة والحصول على موافقة              : "وزاد

  ."نحتاج الى نظام جديد. أن نمرر قافلة تلو أخرى ومشروعاً تلو آخر
نحن نتفهم المخاوف االمنية لدولة اسرائيل، ونعتقد ان من المهم لمرة واحدة االستجابة لحاجات              : "وأوضح

غزة تحتاج الى برنامج ضخم     : "وأضاف". اهل غزة الذين ال يملكون اجندة سياسية ويريدون حياة طبيعية         
 وتصدير منتجـات غـزة النعـاش        ، ونحتاج تالياً الى فتح الحدود للسماح بعبور المواد        )العادة االعمار (

  ".االقتصاد
وأكد غراندي، الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع للجنة االستشارية في األونروا التـي تترأسـها                

  .بعد رفع كامل للحصار" عامين على األقل"مصر، ان عودة الوضع الى طبيعته في غزة يتطلب 
23/6/2010، الحياة، لندن  

  
   مسدود بخصوص شاليط ولنا اتصال مباشر مع مشعللطريق وصلنا: الصليب االحمر .74

اجرته الصحفية عميرة هس مع نائب رئيس اللجنة " هآرتس" عبر حديث خاص لصحيفة - معا-بيت لحم
الدولية للصليب االحمر في اسرائيل والمناطق الفلسطينية بيير دورف، تطرق لطبيعة نشاط الصليب 

ئيل، حيث عبر عن خيبة امله من تعامل حركة حماس فيما يخص وكذلك في اسرا" المناطق"االحمر في 
وقد نشر موقع الصحيفة اليوم الثالثاء  ".ووصول االمر الى طريق مسدود"الجندي االسير جلعاد شاليط 

  :جاء فيهواللقاء الصحفي مع بيير دورف 
  هل تعتقد ان استمرار وجود اسرى في اسرائيل فشل؟

قت الذي يعتبر قرارا اسرائيليا؟، صحيح ان اسرائيل ال تملك االراضي لماذا يعتبر فشال لنا في الو
المحتلة ويجب ان تتوقف عن االعتقال، ولكن ذلك ال يحصل، ودعونا نكون عمليين يمكن زيارة كل 

في اسرائيل )  اسرى806( سجن وانني االن قلق ازاء المئات من السجناء الفلسطينيين من قطاع غزة 
  .زيارات منذ ثالث سنواتوالذين ال يتلقون 

  كم يوجد اسرى في اسرائيل ومناطق السلطة وغزة انتم تقومون بزيارتهم والعمل معهم؟
 معتقل في 900 معتقل امني في السجون الفلسطينية بقطاع غزة، كذلك يوجد 200يوجد ما يقارب 

 من المعتقلين على 2401 معتقال في السجون االسرائيلية بينهم 8967السجون بالضفة الغربية، ويوجد 
 معتقال اداريا، في البداية يوجد عمل مهم جدا لنا الن االهل ال يوجد لديهم 218خلفية جنائية، كذلك 

معلومات عن مكان اعتقاله وال الظروف التي يعيشها بداية االعتقال، ولكن بعد ذلك فان زيارتين لالسير 
  .خالل العام تكفي

  ل يوجد معتقلون في اسرائيل ال يحصلون على زيارات لالهل؟عدا عن المعتقلين من قطاع غزة، ه
يوجد لكم اتصاالت مع مستويات معينة في حركة حماس بما يخص جلعاد شاليط، كم تحتاجون من وقت 

  لعقد لقاء؟
نحن نعقد لقاءات مع كافة المستويات في حركة حماس، ويوجد لنا اتصال مباشر مع خالد مشعل رئيس 

ركة حماس في دمشق، وقد كان اللقاء االخير مع مشعل قبل نصف عام، كذلك يوجد المكتب السياسي لح
لدينا اتصاالت مع قيادة حركة حماس وقبل بضعة اسابيع عقدنا اجتماعا معهم، وفي قطاع غزة يوجد 
لدينا اتصاالت حيث التقينا اكثر من مرة مع اسماعيل هنية وكذلك مع محمود الزهار، وقد التقينا ايضا 

  .مسؤولين في كتائب عز الدين القساممع 
  كم عدد اللقاءات التي جرت بينكم وبين حركة حماس، وهل تنقلون الرسائل؟
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 عندما تسلمت مهامي الحالية، جرت عشرات اللقاءات بما يخص موضوع جلعاد 2008منذ نهاية عام 
مسؤوليتها عن الجندي شاليط، ونحن ال يوجد لدينا اي دور في المفاوضات، ولكننا نذكر حركة حماس ب

االسير وضرورة تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، لذلك طلبنا منهم اكثر من مرة ان 
نقوم بزيارة جلعاد شاليط وكذلك ضرورة ان يكون هناك اتصال بين الجندي االسير وعائلته، ولكن 

ع لذلك ليست ملزمة بالسماح في هذا الصرا" ليست دولة"حركة حماس رفضت ذلك، وحماس هي طرف 
  .بزيارة االهل او زيارة الصليب االحمر، ولكنها ملزمة بعمل اتصال بين جلعاد وعائلته

  هل تقوم حماس بتقديم حجج وتبريرات لرفضها؟
  .ال تقدم اي اسباب فقط تقول ال

  هل استجابت حركة حماس ألي طلب تقدمتم به بخصوص شاليط؟
  .ال

  خاء اكثر؟هل تتوقع من حركة حماس س
اننا نشعر بخيبة االمل من حركة حماس، ما الذي يمنع ايصال رسالة من ام البنها، انها مجرد رسالة من 

  .الورق اننا ال نفهم االمر، نحن نشعر بخيبة امل كبيرة
  هكذا انتم تشعرون انكم وصلتم الى طريق مسدود؟

  .اننا نأمل ان تتغير االمورفيما يخص جلعاد شاليط نعم صحيح، أما فيما يخص جوانب اخرى ف
 23/6/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
  على السماح بمرور مواد البناء إلى غزة" إسرائيل"حث تأمريكا  .75

قال الناطق باسم الخارجية األمريكية بي جيه كراولي، أول أمس االثنين، إن بالده ترغب في               : )وكاالت(
المسموح بدخولها لغزة في إطار تخفيفها للحـصار الـذي          مواد البناء لقائمة المواد     " إسرائيل"أن تضيف   

  .تفرضه على القطاع 
وكرر كراولي أمام الصحافيين التأكيد على مدى أهمية أن تتمكن غزة من إعادة بنـاء وتطـوير بنيتهـا                

  .التي تعيشها غزة " المحنة العميقة"التحتية مشيرا إلى أن ذلك يمثل عنصرا مهما من عناصر معالجة 
األمنية " إسرائيل"مصلحة  "رفع الحصار، مشيرا في الوقت نفسه إلى        " شعورا بضرورة "أن هناك   وأضاف  

  .من الدخول للقطاع " المشروعة في منع المواد ذات القيمة العسكرية
  ".بشكل كبير"لتوسيع قائمتها الخاصة بالواردات المسموح بدخولها لقطاع غزة " إسرائيل"ودعا 

23/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

   مختلفة أسماءاستخدم  التهامه بقتل المبحوح المعتقل في بولندااإلسرائيلي ":ر شبيغليد" .76
 المحرقـة   هسـتخدام  ال األلمانية النقاب عن أن اإلسرائيلي المعتقل في بولندا       " ر شبيغل يد"كشفت صحيفة   

ـ              شهيد محمـود   النازية كسبب الستصدار جوازات سفر استخدمت في اغتيال القيادي في حركة حماس ال
  ". ألكسندر فارين" باسم أوري برودسكي عمل في ألمانيا بأسماء مختلفة بينها ،المبحوح

وكانت سلطات الهجرة البولندية قد اعتقلت برودسكي في الرابع من الشهر الحالي بناء على أمر اعتقـال                 
س الـشخص المطلـوب      بأن الرجل المعتقل لي    "إسرائيل"ورغم إّدعاء   . دولي صادر عن القضاء األلماني    

لبرلين، ومحاولتها استخدام الضغوط على كل من بولندا وألمانيا لمنع تسليمه فـإن القـضاء البولنـدي                 
وأصرت بولندا على أن ألمانيا دولة قانون فيما أصرت الحكومة          . والحكومة األلمانية رفضا هذه الضغوط    

ى أن من سعوا إلعالن الخبـر وتـسريبه         وأشار كثيرون إل  . األلمانية على أن المسألة في عهدة القضاء      
  . أرادوا منع أية فرصة لإلفراج عن برودسكي بأساليب سرية" در شبيغل"تحديداً لصحيفة 

23/6/2010، السفير، بيروت  
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   ابن القيادي في حماس قد يطرد من أمريكا إلى الضفة الغربيةاإلسرائيليالجاسوس " .77
بعاد مصعب ابن الشيخ حسن يوسف، أحد قـادة حركـة           تدرس الحكومة األمريكية إ   : واشنطن يو بي آي   

 قبل توجهه إلى الواليـات المتحـدة حيـث          2007حماس في الضفة الغربية، الذي اعتنق المسيحية عام         
  .اعترف بأنه كان جاسوساً إلسرائيل طوال عقد من الزمن

 الواليات المتحدة مقراً    اإلخبارية عن مركز األديان والديمقراطية، الذي يتخذ من       ' سي أن أن  'ونقلت شبكة   
له، أنه من المنتظر أن تعقد جلسة استماع في المحكمة حول قضية إبعاد مصعب يوسـف إلـى الـضفة                    

  .الجاري) يونيو(الغربية في الثالثين من حزيران 
وزارة األمن الداخلي تنوي إبعـاد      'وقالت مديرة برنامج الحريات الدينية في المركز، فايث ماكدونيل، إن           

 الذي حمى وأنقذ العديد من األرواح، بما في ذلك أمريكيون يعملون في وكالة المساعدة الدوليـة،                 الرجل
  .'وذلك باعتباره إرهابياً

. 'مصدر مهم للمساعدة في فهم ما نواجهه في اإلسالم المتطرف         'وأشارت إلى أن مصعب حليف رئيسي و      
 التهديد الذي تتعرض له حياة مصعب في        نحن قلقون بسبب عدم عقالنية الوزارة، وكذلك بسبب       'وتابعت  

هذا األمر يدّل على قلة فهم الحكومة األمريكية لإلسالم المتطرف والجهاد العـالمي الـذي               . حال إبعاده 
  .'يهدف إلى فرض اإلسالم على العالم كله

وحثت ماكدونيل الجماعات المسيحية على االتصال بمدعي عام وزارة األمــــن الداخلي في سـان              
  .غو بكاليفورنيا، حيث ستجري وقائع جلسة إبعاد مصعب، في محاولة إللغاء قرار إبعادهديي

23/6/2010، القدس العربي، لندن  
  

  بيتاً في حي البستان 22لبلدية اإلسرائيلية على هدم امصادقة ل أسفها عن  تعربفرنسا .78
التابعـة  " ية للتخطيط والبنـاء   اللجنة المحل "مصادقة  ل" أسفها"أعربت فرنسا عن    :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

 بيتاً في حي البستان في بلدة سلوان المقدسية وترحيل          22للبلدية اإلسرائيلية في القدس المحتلة على هدم        
وطالبت تـل أبيـب باتخـاذ       ،  " أثري -منتزه قومي   "و" حديقة الملك "نحو مئة عائلة تقطنها بهدف إقامة       

  ".إلجراءالتدابير المالئمة من دون إبطاء ضد هذا ا"
نأسف لموافقة بلدية القدس علـى مـشروع        : "وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو       

هذا القرار يعطي   "، معتبراً ان    "استيطاني في القدس الشرقية والذي سيترجم تطبيقه هدماً لمنازل فلسطينية         
  ".نتائج مضادة

يلية من دون إبطاء التدابير المالئمة ضد إجراء الموافقة         نأمل بأن تتخذ السلطات االسرائ    : "وأضاف فاليرو 
  ".الجاري حالياً

23/6/2010، الحياة، لندن  
  

   التنمية األلماني بافتعال ضجة لمنعه دخول غزةوزيرشتاينماير يتهم  .79
فالتر شتاينماير، وزير التنمية األلماني ديـرك       -اتهم وزير الخارجية األلماني السابق، فرانك     : )أ.ب  .د  (

  .دخوله قطاع غزة " إسرائيل"نيبل، بافتعال ضجة غير حقيقية في الخالف حول رفض 
وقال شتاينماير، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الكتلة البرلمانيـة للحـزب االشـتراكي الـديمقراطي                

إنني مندهش من أنـه     : "األلمانية الصادرة أمس  " هامبورجر آبندبالت "المعارض، في تصريحات لصحيفة     
  " .م سماع أي كلمة من السيد نيبل على مدار أسابيع وشهور حول الوضع في الشرق األوسطلم يت

وذكر أن سفر نيبل إلى هناك والتظاهر بأنه تفاجأ بأن الدخول إلى قطاع غزة غير مسموح قـد يجلـب                    
  .إشادة لفترة قصيرة، لكنه ال ينم عن دهاء دبلوماسي 
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الثقة التي حصلنا عليها من جميع أطراف       "ذا التصرف على    وأضاف أن الحكومة األلمانية تقضي بمثل ه      
  " . النزاع على مدار عقود كثيرة

23/6/2010، الخليج، الشارقة  
 

   بليون دوالر39وثرواتهم %... 17ازدادوا : ألثرياء العالم" ميريل لينش"قائمة  .80
م خالل العام الماضي، ارتفع حجم الثروات الخاصة وازداد معها أثرياء العال:  دالل أبو غزالة-دبي 

% 17.1وازداد األثرياء بنسبة . على رغم ضعف االقتصاد العالمي والديون المتراكمة على معظم الدول
  . تريليون دوالر39 ماليين شخص، قفزت قيمة ثرواتهم إلى 10إلى 

ياء ، قفزت ثروات كبار األثر%18.9وفي حين حققت ثروات من تزيد أموالهم على مليون دوالر بمعدل 
ميريل لينش "، بحسب تقرير الثروات العالمي السنوي الرابع عشر الذي أصدرته أمس مؤسسة 21.5%

  ".كابجيميني"و" إلدارة الثروات العالمية
، غير أن مسؤولين في المؤسسة العالمية، الحظوا %5.1وعلى رغم أن ثروات المنطقة العربية ارتفعت 

لثروات الخاصة في العالم كما جرت العادة، وإنما ُأدرجوا في أن أغنياءها لم يكونوا المحرك لزيادة ا
، نتيجةً للديون السيادية التي تراكمت 2009أسفل قائمة معدل زيادة حجم الثروات وعدد األثرياء لعام 

  .على بعض دولهم، وتراجع أسواق األسهم والعقار وتدني الناتج المحلي
أمير صدر، إلى أن " ميريل لينش"وات العالمية في وأشار رئيس دائرة الشرق األوسط إلدارة الثر

 ألف، ليعودوا إلى مستويات ما قبل أزمة المال العالمية عام 400 إلى 7.1األثرياء العرب ازدادوا 
وبّين التقرير أن عدد األثرياء في .  تريليون دوالر1.5، وارتفعت ثرواتهم اإلجمالية إلى 2008

  %.7.2 ثري بزيادة 5400، وفي البحرين 2008قارنة مع م% 14.3 بزيادة 104,700السعودية 
  .2008 ثري عام 67100 ثري مقابل 54500إلى % 18.8في المقابل، انخفض األثرياء في اإلمارات 

  23ٍ/6/2010الحياة، لندن، 
  

   في لبنانكذبةاكبر  .81
  داود الشريان

مدنيـة لالجئـين الفلـسطينيين،      طرح رئيس اللقاء الديموقراطي اللبناني، وليد جنبالط قضية الحقـوق ال          
حقوق الفلسطينيين في   . ظهر االنقسام الطائفي على نحو مثالي     . فتغيرت التحالفات السياسية بين اللبنانيين    

عاد اللبنانيون الى معابدهم لمواجهـة      . لبنان، جمعت األحزاب والتكتالت التي تفرقت على الشأن الداخلي        
  .الفلسطيني

فلبنان يسمح لكل سكان األرض     . ن شعار كبير، أهم ما فيه، حقا العمل والتملك        الحقوق المدنية للفلسطينيي  
لكن الضجة هذه المرة، وتغير التحالفات، ليـسا بـسبب الحقـوق            . بالعمل والتملك ويستثني الفلسطينيين   

فغالبية الـسياسيين اللبنـانيين تـرى ان انـدماج     . المدنية، بل خوف ان يفضي هذا التطور الى التوطين       
  .لسطينيين في المجتمع اللبناني يفضي في النهاية الى إغالق ملف حق العودةالف

وذلك في مرحلتين مرحلـة المارونيـة       . قصة التوطين في لبنان اكبر كذبة سياسية مرت على هذا البلد          
السياسية، أي ما قبل الحرب األهلية، حين شهد لبنان توطين جميع المـسيحيين الفلـسطينيين، وأغنيـاء                 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة ما بعد الحرب والتي يمكن تسميتها مرحلة الشيعية السياسية،              . ينيينالفلسط
ومع ذلك  . في هذه المرحلة صدر مرسوم التجنيس وجرى توطين الشيعة الفلسطينيين سكان القرى السبع            

  .تجد اليوم ان الطرفين يقفان ضد التوطين
وهذا الوهمي تتبدل دوافعه    . الطابق األول حقيقي، واآلخر وهمي    . ينالتوطين في لبنان يشبه بيتاً من طابق      

وألوانه بحسب الظروف، وهو يخدم غايات سياسية ال عالقة لها بالحقوق الوطنية للفلسطينيين أو الحقوق               
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الوطنية للبلد، أي ان الرفض ليس من اجل التمسك بحق العودة بل من اجل تهجير الفلسطيني عن لبنـان                   
أما سكان الطابق األول الذين يرفضون التوطين من اجل حماية حق العـودة             .  المنافي البعيدة  وطرده الى 

والحقوق الوطنية اللبنانية، فإن عددهم وتأثيرهم في لبنان ال يختلف عن عدد وتأثير األحزاب اليسارية في                
لقـول ان قـضية     لكن ال بد من اإلشارة هنا الى حقيقة مهمة وسط مزاد التـوطين، هـي ان ا                . إسرائيل

التوطين جعلت التيارات المسيحية في مواجهة التيارات اإلسالمية كذبة جديدة، ومن يعرف تاريخ لبنـان               
. يدرك ان الشيعة والموارنة يتحالفون أمام هذه القضية في الصدور وإن اختلفوا تحـت قبـة البرلمـان                 

السنّة لم يأخـذوا نـصيبهم مـن        : بالعربي. أما اآلخرون فمصلحتهم آتية   . مصلحتهم من التوطين انتهت   
  .أعطوهم فرصة، فربما أصبحت فرصة للبلد والمنطقة. التوطين

  23/6/2010الحياة، لندن، 
  

  "والعقدة المصرية "الفلسطينيةالمصالحة  .82
  عريب الرنتاوي

بالتوسط بين حركتي فتح وحماس ، بعد       " المشتغلين"عادت نبرة التشاؤم لتطغى على مواقف وتصريحات        
" األخـوة األعـداء   "ت أليام وأسابيع قليلة نبرة تفاؤل مبالغ بها ، نجمت في األساس عن استعداد               أن راج 

إن جاز التعبير ، وهي العقدة الناجمة عن إصرار القاهرة على           " العقدة المصرية "لتذليل العقبات وتجاوز    
رقة في كفـة وهيبـة   للحوار ، ووضع وزير خارجيتها ورئيس مخابراتها الو " الورقة المصرية "عدم فتح   

مصر وكرامتها ودورها وإرثها وتاريخها في كفة أخرى ، في موقف غير موفق وغيـر مفهـوم علـى                   
  .اإلطالق

أسفرت الجهود كما قلنا في هذه الزاوية قبل أربعة أيام ، عن تفاهم على إنجاز مذكرة تفاهم بـين فـتح                     
ى أن تكون المذكرة التي يسميها البعض       وحماس يسبق توقيع األخيرة على الورقة المصرية كما هي ، عل          

جزءا من االتفاق الشامل ، وتوطئة لترجمته بأقل قدر من التعقيدات ، ولقد أفادت مـصادر                " الوديعة"بـ
تـشكيل حكومـة    : الوسطاء وتصريحاتهم بأن الجانبين تجاوزا الورقة المصرية إلى ما هو أبعد من ذلك            

لى مضمون الورقة المصرية ، وللحظة من الوقت ، بدا أن           ، وهي خطوة متقدمة ع    ) مستقلين(تكنوقراط  
ثمة تناغما بين رام اهللا وغزة ، إلى أن عاد هذا الحراك إلى المربع األول ، مربـع تبـادل االتهامـات                      

  .والمسؤوليات
إن كان من حاجة لتحديد مسؤلية التعثر الذي أصاب محاوالت ما بعد أسطول الحرية إلنجاز المصالحة ،                 

ة المصادر تشير إلى مسؤولية رئيسة تتحمل وزرها الدبلوماسية المصرية ، فقد ظهـر الـوزير                فإن كاف 
أو " مذكرة التفـاهم "أحمد أبو الغيط ، في غير مناسبة ، معبراً عن موقف القيادة المصرية الرافض لفكرة         

دائـع أو   ، مشترطاً هذه المرة توقيع الورقة المصرية كمـا هـي ، ومـن دون مالحـق أو و                  " الوديعة"
بروتوكوالت إضافية ، وبكثير من التصرفات التي تحيل الوسيط إلى جزء مـن المـشكلة وسـبب فـي                 

  .استمرارها وتفاقمها ، بدل أن يكون جزءا من الحل وأداة تسيير وتيسير
من استعصاء الورقة المصرية وهيبة القاهرة ومكانـة        " مخرج"الفلسطينيون اتفقوا أو كادوا يتفقون على       

حماس قبلت بتوقيع الورقة كما هي بعد إنجاز الوديعة ، وعباس سّهل األمر بتمكينـه الوسـطاء                 مصر ،   
من السير على هذا الطريق ، إلى أن جاء الموقف المصري في إصـراره علـى         ) المصري والخضري (
  .ألول، فعطّل الجهد والمبادرة ، وأعاد األمور إلى المربع ا" الورقة المصرية من دون زيادة أو نقصان"

ولم تكتف القاهرة بهذا الموقف ، بل أجهضت الوساطة التركية وهي فـي مهـدها ، عنـدما رفـضت                    
استضافة اجتماع لفتح وحماس بحضور أحمد أبو الغيط وأحمد داود أغلو ، باعتبار أنها صاحبة الوكالـة                 

  ".تنزل عليكال برحمك وال بخلي رحمة اهللا : "الحصرية بالوساطة بين فتح وحماس ، وعمال بمقولة
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، عادت  ) كانت مفاجئة لنا كذلك   (بعد صدور هذه المواقف المصرية ، المفاجئة لكل الرهانات والتوقعات           
األطراف إلى خنادقها القديمة ، تلقي بالالئمة بعضها على البعض اآلخر ، بدل أن تتفـق علـى تحييـد                    

 أوساط في فتح بدأت تتهم حمـاس        .لهذا الملف " وكالته الحصرية "الوسيط المصري ، أو على األقل نزع        
بالتراجع عن مواقفها السابقة ، وتتهم إيران وسوريا بالمسؤولية عن ذلك ، وأوساط في حماس بدأت تتهم                 
عباس والسلطة بالخضوع لإلمالءات األمريكية ، والعودة إلى المربع األول ، ال أحـد يـتهم مـصر إال         

  .ي حركتها وتحركهاالفصائل الصغيرة التي ال تعتمد على القاهرة ف
في المعلومات المتوافرة من مصادر عدة ، أن الموفد األمريكي جورج ميتشيل لعب دورا في تحـريض                 
القاهرة على القيام بما قامت به ، فالسيناتور األمريكي ما زال على قناعته بأن لحظة الوحدة والمصالحة                 

ات المباشرة وغير المباشـرة ، وأن هـذه         لم تحن بعد ، وأن األولوية يجب أن تعطى الستئناف المفاوض          
األولوية تحتاج سلطة متخففة من حماس وخطابها ال سلطة مثقلة بقيود المعارضة ، وقد سبق لميتشيل أن                 
حّرض في أكتوبر من العام الماضي على االتفاق الذي كان قيد اإلنجاز في القـاهرة ، فمـا كـان مـن                      

متخففة من الكثير من مبـادئ االتفـاق ونقاطـه          " المصريةالورقة  "سوى أن أصدرت    ) القاهرة(األخيرة  
الرئيسية ، ما جعل توقيع حماس عليه أمراً متعذرا بعد أن كان وشيكا ، وكلنا ما زال يذكر تـصريحات                    

  2009,خالد مشعل شديدة التفاؤل في القاهرة أواخر أيلول ـ سبتمبر 
 المصالحة والحوار والوحدة الوطنيـة ، ولقـد         هو من يعرقل  " الفقيه الولي "المايسترو األمريكي ، وليس     

دللت تجربة المحاوالت السابقة أن هذا المايسترو يتدخل دائما في ربع الساعة األخير ، وأن تدخله يلقـى                  
دائما االستجابة الكاملة من قبل القاهرة ورام اهللا ، أال تذكرون تصريحات ديك تشيني حول اتفاق صنعاء                 

التفاق مكة وحكومة   " كوندي"يدن ومواقفه من محاوالت إتمام المصالحة ، ألم تنبر          ، ألم تأتكم أنباء جو با     
  الوحدة؟

تاريخ الحوار وسجل المصالحة يعيد نفسه هذه األيام ، والذين أجهضوا المحـاوالت الـسابقة يتجهـون                 
اللعبة أقوى  إلجهاض هذه المحاولة ، ويبدو أنهم نجحوا إلى حد لم تعد تجد معه النداءات والمناشدات ، ف                

من فتح ومن حماس ، وزمن الحصانة التي تمتعت بها مؤسسات صنع القرار الفلسطيني ولّى علـى مـا           
يبدو ، والفلسطينيون اليوم بحاجة للقرار وليس للحوار ، بحاجة لقيادات قادرة على اتخاذ قـرار وطنـي                  

رفح هـي المكـان الوحيـد       مستقل ، حتى وإن كنّا ما زلنا في الزمن الرديء الذي أصبحت فيه غزة و              
  .الختبار الهيبة وصون المكانة وحفظ األدوار

الوساطة المصرية بين فتح وحماس ، وقلنا بأن هذه الوساطة هي عـبء             " تعريب"لقد دعونا من قبل إلى      
) مـصرية (على المصلحة والمصالحة الفلسطينيتين ، الندراجها لـسياقات سياسـية إقليميـة ومحليـة               

حسبات ال ناقة للفلسطينيين فيها وال جمل ، سواء تلك التي تتعلق بـدور النظـام                وخضوعها لحسابات وت  
المصري اإلقليمي المتآكل أمام أدوار إقليمية صاعدة ، أو تلك المتصلة بإشكالية العالقـة بـين النظـام                  

مصالحة واإلخوان المسلمين محلياً ، وسيبقى الشعب الفلسطيني يدفع ثمن استمرار االنقسام وتعثر جهود ال             
، طالما ظل الوسيط المصري ينظر لهذه المسألة من هاتين العدستين ، فهـل مـن مخـرج مـن هـذا                      

  .االستعصاء ؟،
  23/6/2010، الدستور، عّمان

  
  وإيران" إسرائيل" تركيا بمواجهة يطالبونعرب  .83

  ياسر الزعاترة
حضر في الوعي العربـي     ، ال تذكر تركيا إال وي     )ليس فقط إثر معركة أسطول الحرية     (منذ شهور طويلة    

لدولة االحتالل الصهيوني من جهة، وإليران مـن جهـة          ) مواجهة تركيا العدالة والتنمية   (حلم المواجهة   
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أخرى، فيما ال تبدو تركيا في مزاج مواجهة شاملة مع أي من الطرفين إذا أخذنا كلمة مواجهة بمعناهـا                   
  .الحقيقي، أقله في المرحلة الراهنة

أن قضية المواجهة مع إيران ال تحضر في الوعي العربي بذات القدر، لكـن شـيوع                تجدر اإلشارة إلى    
الحشد الطائفي في المنطقة، خاصة في العراق وإثر المعادلة التي ترتبت على احتالله، هو الذي يـضعها                 

بـدو  ، السيما أن سياستها في العـراق ت  )في المرتبة األولى عند البعض    (في المرتبة الثانية بعد الصهاينة      
  .إلى حد كبير، وتنطوي على الكثير من االستفزاز لعموم أهل السنّة في المنطقة" مذهبية"

سياسة مختلفة فيما يتعلق بالدولة العبرية، وجاءت معركة أسـطول          ) أردوغان(ال خالف على أن لتركيا      
ارع العربي، بل على    الحرية لتزيدها توترا، لكن ذلك ال يتم على قاعدة المواجهة الشاملة التي يريدها الش             

قاعدة التوازن التي غابت عن سياسات العسكر األتراك قبل ذلك، مع العلم أن جزءا أساسـيا مـن تلـك                    
يأتي في إطار مغازلة الرأي العام التركي الذي يتعاطف بقوة مـع القـضية         ) في حالة أردوغان  (السياسة  

ي مواجهة العسكر والقوى العلمانية التي لم       ف) أعني الرأي العام المحلي   (الفلسطينية، وفي سياق من حشده      
  .تغادر مربع التربص بالحكومة والعمل ضدها

والحال أن ما يدفع الجماهير العربية نحو تقييم مبالغ فيه بعض الشيء للموقف التركي إنما يتعلق ببـؤس                  
ن الجنرال  المواقف العربية، السيما الشقيقة الكبرى التي تضيف إلى حصار غزة، وضع الضفة في أحضا             

مـشرف برنـامج الـسالم      (األميركي دايتون وصاحبه رئيس الوزراء البريطاني األسبق تـوني بليـر            
المواقف المـصرية والـسعودية علـى وجـه         (، ولو كانت تلك المواقف      )االقتصادي كما يسميه نتنياهو   

قتصادية بين أنقرة   أقرب إلى خطاب دول الممانعة لكان التقييم مختلفا، السيما أن العالقات اال           ) الخصوص
لم يعد السفير التركي إلى تل أبيـب        (وتل أبيب لم تتغير كثيرا إلى اآلن، فيما تتراجع العالقات السياسية            

  .، وتبقى العالقة األمنية والعسكرية التي تراجعت بقدر كبير)حتى اآلن
اديا كبيرا تمثل فـي     قبل أسبوعين من معركة أسطول الحرية حققت الدولة العبرية إنجازا سياسيا واقتص           

الحصول على عضوية منظمة التنمية والتعاون االقتصادي، وهو اإلنجاز الذي كان بوسع تركيا إفـشاله،               
معارضـة  (السيما أن قانون المنظمة يقضي بموافقة جميع أعضائها دون استثناء على ضم عضو جديد               

فها بموافقة تـل أبيـب علـى    ، ولما حاولت تركيا مقايضة موق  )عضو واحد تكفي لرفض طلب العضوية     
إدخال بعض البيوت الجاهزة لقطاع غزة، رفض نتنياهو ذلك، وقال إن باإلمكان مناقشة األمر في وقـت                 

  .الحق دون ربطه بالقرار، وهو ما كان بالفعل، وال نعرف هل وقع إدخال بعضها أم ال
بالواليات المتحدة، وهم لـذلك     يدرك أردوغان وأصحابه حجم العالقة الخاصة التي تربط الدولة العبرية           

يراوحون في مواقفهم، لكنها في كل األحوال أفضل بكثير، بل بكثير جدا، من مواقف عـدد كبيـر مـن             
الدول العربية التي يتردد أن بعضها قد أخذت تحّرض على أردوغان نظرا لما تسببه مواقفه من إحـراج                  

  .لها أمام الجماهير
نحو الدول العربية تعبيرا عن خدمة حقيقية للمصالح التركية، فالسوق          من جانب آخر يبدو التوجه التركي       

أكثر استقباال للصناعات التركية من األسواق الغربية، كما أن االنتماء للفـضاء            ) اإليرانية أيضا (العربية  
األوروبي الزال حلما بعيد المنال، ومن العبث التعويل عليه أكثر من الالزم، من دون أن يعنـي ذلـك                   

  .تخلي عنه، السيما أن تركيا عضو في حلف الناتوال
في الجانب العسكري واألمني، ال يمكن مطالبة أردوغان الذي لم يحسم تماما معركته الداخلية، أن يدخل                
في معركة واسعة النطاق مع الدولة العبرية، ستكون كلفتها عالية في سياق العالقة مع الواليات المتحـدة                 

، ولذلك فإن الخطوات التي اتخذها علـى  )فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص(يرة والدول األوروبية الكب  
صعيد عدم إشراك الجيش اإلسرائيلي في عدة مناورات أجراها وسيجريها الجيش التركي تبـدو بالغـة                
الجرأة واألهمية، السيما أن الجيش اإلسرائيلي كان شريكا دائما فيها، فضال عن إلغاء بعض الـصفقات                

  .يةالعسكر
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أما على الصعيد األمني، فإن الوضع بالغ الصعوبة أيضا، وال يعرف كيف سيتصرف أردوغان على هذا                
فحسب صحيفة الصنداي تايمز البريطانية يتخوف اإلسرائيليون من إمكانية قيام األتراك بإغالق            . الصعيد

لي مطلع للصحيفة إنـه     وقال مصدر إسرائي  . قاعدة استخبارات إسرائيلية موجودة على األراضي التركية      
وحـسب  ". إذا حصل هذا، فإن إسرائيل ستفقد أذنيها بل وأنفها، الذي يراقب الـساحة الخلفيـة إليـران                "

اإلسرائيلية، فإن معنـى ذلـك أن الحـصار         " يديعوت أحرونوت "الصحيفة، ونحن ننقل هنا عن صحيفة       
ر بكثير، هو تهديد القنبلة النوويـة       الفاشل على غزة أدى إلى إضعاف الدفاع عن إسرائيل حيال تهديد أكب           

  ".اإليرانية
خالصة القول هي أن تركيا أردوغان ستحسب خطواتها بدقة على صعيد العالقة مع الدولة العبرية، وهي                
ستبقى في حدود الدعم السياسي واإلنساني للفلسطينيين، ولن تصل في أحسن األحوال حدود مواقف دول               

مـصر  (في التقدم لو تغير الموقف العربي العام، وانحازت دوله الكبـرى            الممانعة، األمر الذي قد يأخذ      
  .لخيار المقاومة، بدل االنحياز ضده كما هو الحال اآلن) على وجه الخصوص وقوى محور االعتدال

نأتي إلى إيران التي يريد العرب من تركيا مواجهتها أيضا، العتبارات مذهبية في الغالب، وهنا يمكـن                 
يا ليست في وارد الدخول في معركة مع إيران رغم بداية شعور سياسييها بالنكهة المذهبية               القول إن ترك  

، وإذا قيل إن الحديث يجري عن تـوازن تـصنعه           )لم يكونوا يشعرون بذلك في السابق     (للقيادة اإليرانية   
ت اإليرانيـة   تركيا مع النفوذ اإليراني، فإن ذلك ممكن بقدر ما، لكنه لن يكون قادرا على لجم الطموحـا                

بالكامل في حال لم يتماسك الوضع العربي الرسمي ويعرف ما يريد على مختلف األصعدة، أكـان فـي                  
سياق الصراع مع المشروع الصهيوني، أم في سياق التعاطي مع طموحات إيران، ولو وقـع التماسـك                 

ها سيكون ممكنا لما فيـه      المنشود لما احتاج العرب وال تركيا لمنطق المواجهة مع إيران، ألن التفاهم مع            
معركـة  (بصدد التحالف مع أميركا ضد العرب    ) أي إيران (مصلحة األمة اإلسالمية، وليس صحيحا أنها       

، هي التي تغازل جماهيرهم عبر دعم المقاومة فـي فلـسطين            )المشروع النووي ليست مجرد مسرحية    
الفعل لكانت خسارتها مؤكدة، ألن هذه      ، ولو تحالفت مع أميركا ب     )يبقى سلوكها السيئ في العراق    (ولبنان  

المنطقة وشعوبها ليست قطعانا يمكن سوقها في أي اتجاه، وليدلنا من يقولون ذلك على أي خطة أميركية                 
  .إسرائيلية نجحت في السنوات األخيرة

 والحال أن تردي الوضع العربي إنما جاء بسبب تراجع األنظمة وعلى رأسها الشقيقة الكبرى، وقد تابعنا               
هذا التردي في أبهى صوره في الملف الفلسطيني كما أشير من قبل، ومـن ثـم العراقـي، واآلن فـي                     
استخفاف دول حوض النيل بمصر وأمنها القومي، وهذا الوضع هو ما شجع نتنياهو علـى الغطرسـة،                 

 فالمقاومة  وسمح إليران بالتمدد، ولوال حيوية الشعوب العربية وقواها المقاومة لكان الوضع أسوأ بكثير،            
وإن ترتب على ذلك وضع البلد ضمن إطار        (هي التي أفشلت المشروع األميركي الصهيوني في العراق         

التـي عطلتـه فـي      ) أي قوى المقاومة  (، وهي   )النفوذ اإليراني وفي حالة من الصراع الداخلي الرهيب       
  .فلسطين ولبنان

مشروعها النـووي، ومعهـا تطـور الـدور     اآلن، يمكن القول إن نتائج المواجهة األميركية مع إيران و        
التركي، إضافة إلى معادلة التغيير في مصر، هي العناصر األكثر تأثيرا في مستقبل المنطقة، وال شـك                 
أنه من دون عودة مصر إلى دورها المحوري، وبعد ذلك تماسك المحور الثالثي المـشكل منهـا ومـن                   

مهمة قوى المقاومة في إفشال الهجمة صعبة إلـى         السعودية وسوريا، فإن الوضع سيكون سيئا، وستكون        
  .حد كبير

من هنا، فإن مهمة القوى الحية هذه األيام ال تتمثل في التركيز على تمجيد أردوغان، مع أنه يستحق ذلك                   
ليس وحيدا بالطبع، وإنما الرئيس عبد اهللا غل والرموز الكبار في الحكومة أيضا، فضال عن اإلسالميين                (

، بل في العمل على إحداث تغيير في الوضع العربي         )حمة الحرية بقيادة نجم الدين أربكان     الذي صاغوا مل  
يفرض مسارا آخر، السيما في مصر والدول المحورية األخرى، ألن أي جهد تركي مهما بلغ وزنه لـن                  
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بيرة، يكون كافيا إلحداث التغيير، حتى لو تحركت معه دول الممانعة، وبذلك تكون مسؤولية تلك القوى ك               
ألن األزمة تشمل سياسات الداخل والخارج في آن، ما يعني أن التغيير الشامل عبر نضال سلمي واسـع                  

  .النطاق هو ما ينبغي أن تشتغل عليه، وليس مجرد الترقيع السياسي الذي ال يسمن وال يغني من جوع
  23/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ة متبادلةعالق... االحترام: والفلسطينيوننحن  .84

  مالك ابي نادر*
قليلة هي المواضيع واالستحقاقات التي استطاعت ان تضع على دفة واحدة منها كل االطراف المـسيحية                
معارضةً ومواالةً، ومنها اخيراً الموقف من اعطاء االخوة في المخيمات الفلسطينية بعض الحقوق التـي               

ويمكن القول ان هذه االطراف فعلت حـسناً        . التملكنصت عليها الشرع والمواثيق الدولية ومنها العمل و       
عندما وقفت ضد اقرار اقتراحات القوانين التي عرضت بصفة معجل على الهيئة العامة لمجلس النـواب                
ألن التسرع في اقرار اي منها دون درس وتوضيح سيكون بمثابة اللغم المؤخر المفعول الذي سـينفجر                 

 – الفلسطينية عامـة والمـسيحية    -تضاف الى سجل العالقات اللبنانية      عاجالً ام اجالً ازمات واشكاليات      
  . الفلسطينية خاصةً

فالتجارب الماضية تثبت بأن اي خطوة غير مدروسة من كل الجوانب وبدون احتساب كـل تـداعياتها                  
يـة  وسلبياتها وايجابياتها ستشكل مشروع ازمة سياسية ال تلبث ان تتحول امنية تبعـاً للمـؤثرات الداخل               

واالقليمية وحتى الدولية التي تتحكم بقرار الفصائل والمنظمات الفاعلة في المخيمـات باالضـافة الـى                
التباينات والمزايدات التي كانت تتحكم وال تزال بنظرة االطراف في الـداخل اللبنـاني تجـاه القـضية                  

  . الفلسطينية منذ اواسط الستينات وحتى ايامنا هذه
مسيحية عندما خاضت هذه المواجهة سياسياً داخل البرلمان ألن ال احد يـستطيع             فحسناً فعلت االطراف ال   

التحكم بمنسوب التحريض المذهبي والطائفي والعنصري في ما لو اديرت المواجهة فـي الـشارع مـن             
  . خالل المهرجانات والبيانات

 بين االطراف اللبنانيـة     وحسناً فعلت االطراف والمنظمات الفلسطينية بأن تركت الساحة للتفاعل السياسي         
  . حيث تدار كل المواجهات السياسية في البلدان الديموقراطية

واخيراً حسنا فعلت الحكومة اللبنانية بأن تركت االمر لمجلس النواب وحنكة وحنبلية رئيسه الذي استطاع               
  . تقرحتى االن ان يبقي النقاش في مساره التشريعي الصحيح سواء اقرت هذه االقتراحات ام لم 

وبعيداً عن ساحة المزايدات و االصطفافات، ال يمكن أي طرف سياسي لبناني ان يقف فـي طريـق اي                   
الجىء او ضيف موجود على االراضي اللبنانية من ان ينال حقوقاً طبيعيةً اعطيت له كونه انساناً ولـد                  

  . حراً، واكدتها المواثيق والشُرع الدولية والدساتير الوطنية
  . عطي هذه الحقوق عليه واجبات ايضاَ اكدتها الشرع نفسها والمواثيق والدساتيرولكن كما اُ

فهل تستطيع مكونات المجتمع الفلسطيني في المخيمات اللبنانية ان تلتزم بالحد االدنى من الواجبات تجاه               
  الدولة والمجتمع في لبنان؟

ل مرجعية موحدة ونهائية متفقاً عليها      هذه المجتمعات يمكن ان تشك    " تنظم"وهل ان تركيبة السلطات التي      
من كل االطراف والمنظمات بحيث تستطيع الدولة باجهزتها كافة ان تتعاقـد معهـا حـسب االصـول                  

  واالعراف العامة؟ 
" التشريع المتسرع "ترى بعض االطراف اللبنانية ممن عارضت       " االشكاليات"انطالقاً من هذه التساؤالت     
 ان على الجانب الفلسطيني بكل مكوناته وتفرعاته من سلطة وحكومة مقالـة             لحقوق الالجئين الفلسطينيين  

 الى لبنان ، ال احـد       1948في االراضي الفلسطينية ومخيمات في لبنان ومنتشرين يتحدرون من الجئي           
هل هناك احـصاء شـامل لحجـم        : وهي" السؤاالت الهواجس "االطراف اللبنانية، ان يجيب على بعض       
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ملة الفلسطينية المطلوب ادخالها في سوق العمل اللبناني بشكل ال يـؤدي الـى تخمـة     ونوعية القوى العا  
  ومضاربات في العرض ما ينعكس سلباً على مستوى التقديمات والخدمات؟

والمعلوم أن الوضع االقتصادي في لبنان اثر سلباً على القوى العاملة اللبنانية فهـاجرت طلبـاً لألمـن                  
اال يمكن ان يشكل ذلك عامل تهجير آخر يؤثر سلباً على           . لعمل في الخارج  واألمان االجتماعي وفرص ا   

  الواقع الديموغرافي اللبناني بما يشكل تهديداً ألسس قيام لبنان؟ 
هل ستسمح االطراف الفلسطينية باجراء مسح سكاني شامل للمخيمات لمعرفة من من سكانها يملك وثائق               

   والمتحدرين منهم؟ 1948دخول شرعي اعطيت لمن دخلوا عام 
وبالتالي ما هي آليات التعامل مع الذين دخلوا بعد احداث ايلول االسود في اوائل السبعينات بطرق غيـر                  

  شرعية وليس لديهم وثائق دخول وقد اصبحوا يقدرون بعشرات اآلالف في كل مخيم؟ 
 وأال يمكن االرهابيين ان     هل سيسمح لهؤالء بالدخول الى سوق العمل؟      : وهنا ُيطرح سؤال بغاية االهمية    

  يستغلوا هذه الثغرة الكبيرة لكي يتسللوا الى كل المناطق اللبنانية بطرق شرعية تحت ستار العمال؟
هل توجد في المخيمات مرجعيات امنية وادارية تساعد في حل االشكاالت القانونية التي ستنشأ بين هـذه                 

ن بعض هذه المخيمات سيبقى مآلذاً آمناً لكل من يريـد           القوى العاملة وعناصر سوق العمل اللبنانية؟ ام ا       
  الهروب من المالحقات والتعقبات؟

اما في موضوع حق التملك فاالسئلة كثيرة ومحيرة واذا كان حجم التساؤالت في موضوع العمل كبيـراً                 
  . فالتساؤالت في موضوع التملك ليست كبيرة ولكنها مقلقة ال بل مخيفة

راف والمنظمات تبدي الحرص الكبير على الحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني           علماً ان غالبية االط   
ألنه الحاضن االساسي الدبيات الثورة الفلسطينية والراعي العاطفي لحنـين العـودة ومنبـع الـذكريات                
والمحيط االهم للحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني الذي يرون، بحق، انه مـن اهـم عوامـل بقـاء                   

وقد لمسته انا شخصياً عندما كنا نحاور الفـصائل الفلـسطينية المولجـة االهتمـام             . ومة وديمومتها المقا
بموضوع اعمار مخيم نهر البارد عندما اثيرت مسألة حفريات مديرية اآلثار في محيط ما يسمى مدينـة                 

ين عندما طرحت   فقد كان هم الحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني يشغل بال كل المفاوض           " ارتوزيا"
امكانية ابقاء محيط االثار بعيداً عن اعادة االعمار واستبدال مساكنه المهدمة بأخرى جديدة ولكن بعيـدة                

اال يشكل خروج العائالت وباعداد كبيرة من المخيمات وتملكها في القرى والمـدن             . عن الموقع االثري  
  للنسيج المجتمعي الفلسطيني؟ اللبنانية بعيداً عن البيئة الفلسطينية، تمزيقاً طوعياً 
أال يمكن ان يؤدي اعطاء المهجر الفلـسطيني حـق          : ولكن السؤال االهم الذي يثير الخوف والرهبة هو       

التملك الى انشاء مجمعات سكنية ضخمة تضم مئات او آالف العائالت الفلسطينية فـي امـاكن تعتبـر                  
ة قد تصبح مخيمات لها امنها الذاتي وقوانينها        استراتيجية وال تلبث هذه التجمعات ان تشكل محميات ذاتي        

ومقوماتها؟ الم تبدأ المشكالت بين الدولة اللبنانية والمنظمات الفلسطينية منذ اواسط الستينات وحتى ايامنا              
  هذه بسيناريوات قريبة ال بل تشبه هذا السيناريو؟ 

يني واضح وتضعـضع عربـي      وامام تواطؤ المجتمع الدولي وانحيازه السرائيل وفي ظل تشرذم فلسط         
مريب اال يمكن ان يصبح المؤقت دائماً وتؤدي الضغوطات الدولية على لبنان الضعيف بوحدته واقتصاده             
الى فرض التوطين من منطلق حق المقيم لسنوات عديدة ويتمتع بحقوق مدنية كاملة في ان ينـال حقـاً                   

  االقتراع الختيار النواب؟باختيار المجلس البلدي حيث يقيم وبعدها بسنوات يسمح له ب
ان العالقات بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية واالطراف كافة تزخر بالملفات الخالفية والتباينـات منـذ               

. دخول القضية الفلسطينية الى صلب االزمات اللبنانية المتالحقة منذ تكّون لبنان الكبير حتى أيامنا هـذه               
والتعاطف االسالمي غير المبرر معهم ولو على حساب السيادة اللبنانية          فالغالبية االسالمية السنية لالجئين     

ابان السبعينات، أثارا ريبة االفرقاء المسيحيين، ومن ثم دخولهم على خط الصراع الـسياسي الطـائفي                
والطبقي في المجتمع اللبناني منحازين لالطراف المسلمة، اثبت للمسيحيين بشكل ال يقبل الشك بأن وراء               
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ة ما وراءها وبأن اي حلول للقضية الفلسطينية ال تلحظ حق العودة ستكون من نتائجها القضاء على                 االكم
ومن ثم برزت تحفظات شيعية عن امكانية       . الصيغة اللبنانية وقلب المعادلة التي قام عليها الكيان اللبناني        

ي تتضمن حضوراً كبيراً للشيعة ما      التوطين النه يهدد التوازن الهش للديموغرافيا االجتماعية اللبنانية الت        
ينعكس تقلصاً للدور المحوري الذي يشغلونه في تراتبية الحكم اللبناني القائم على عدديات تنعكس تواجداً               

  . نسبياً في صلب القرار اللبناني
حتى االقلية الدرزية استشعرت خطراً على مناطقها عندما طُرحت اواسط التـسعينات حلـول لـبعض                

لقريبة من صيدا من خالل اسكانهم بمجمعات سكنية في اقليم الخروب فـي الـشوف بحجـة                 المخيمات ا 
تحسين شروط عيش هؤالء بتخفيف الضغط السكاني في مخيم عين الحلوة الذي يعتبر عاصمة الـشتات                

 فعملت المستحيل اللغاء هذه التصورات وازالتها مـن       . الفلسطيني في لبنان عدداً وتنوعاً واهميةً سياسيةً      
  . رؤوس واضعيها

من هنا كانت تحفظات االطراف المسيحية مجتمعة، بغض النظر عن التباينات التي تـصيب عالقاتهـا،                
غياب الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، واإلشارات دائمة من مراكـز          : فالخطر الداهم الذي يؤرقهم هو    

طة، وانهيار اقتصادي واجتماعي لبناني     القرار الدولي باستحالة عودة الشتات الفلسطيني الى اراضي السل        
يسهل التسلل منه الى حلول تقضي بتوطين الفلسطينيين حيث يقيمون ما سيؤدي الى تفتت الكيان اللبناني                

البل ان اي حديث عن مشاريع تعطي لهؤالء استقراراً اجتماعياً اصبح يثيـر الريبـة الن الثقـة                  . القائم
  .  للتجارب السابقةبالمجتمع الدولي اصبحت معدمة تبعاً

واذا كان تشخيص المشكلة يعتبر نصف الطريق اليجاد حلول لها فإن هذه االطراف وعلى الـرغم مـن                  
تبايناتها واصطفافاتها لن تستطيع ان تقف في وجه هذه الحقوق وغيرها في ما لو اعتمـد الفلـسطينيون                  

ني وعدم وجود مرجعية موحدة في هذه       سبيل الصدق والثقة وااللتزام واالقتناع والتخلي عن التسيب االم        
المخيمات تستطيع ان تتعاقد وتلتزم مع الدولة اللبنانية، االمر الذي يزيل عوامل عدم الثقة التـي تطبـع                  

فالـشكوى الدائمـة للدولـة      . العالقات بين سكان المخيمات والدولة اللبنانية بكل مكوناتهـا واجهزتهـا          
.  سالح في داخل المخيمات بل من تعدد مرجعيات هذا السالح          واالطراف اللبنانية ليست من مجرد وجود     

وغني عن الكالم بأن تعدد المرجعيات ومنها ما هو مرتبط بالداخل الفلسطيني ومنها ما هو اقليمي منهـا                  
ايضاً ما هو دولي، يجعل ايجاد سلطة واحدة امراً فيه صعوبة ال بل استحالة والشكوى منه ال تنطلق من                   

  . نية فقط بل حتى من داخل المخيمات ومن داخل االراضي المحتلة في الضفة وغزةاالطراف اللبنا
في المحصلة فإن كان ما يطالب به االخوة في المخيمات ليس منّة بل حقوق يجب احترامها، فـالمطلوب                  

لة في المقابل ان تشكل هذه المخيمات مرجعية امنية وادارية موحدة تستطيع ان تتعامل مع كل اجهزة الدو             
اللبنانية وتلتزم بتعهداتها ال ان تأخذ من الدولة اللبنانية ما لها من حقوق وال تلتزم بواجباتها تجاه مجتمع                  

 وحتى اآلن فيكون مصير هذه القوانين ما آلت اليه اتفاقية القاهرة            1948اعطاها الكثير وال يزال منذ عام       
ومصائب ال يزال المجتمع اللبناني يعـاني مـن         من استنساب في التنفيذ ادى الى ما ادى اليه من ويالت            

  .تداعياته حتى ايامنا هذه
  ) وعضو سابق في لجنة التواصل بين التيار والفصائل الفلسطينية-قيادي في التيار الوطني الحر (*

 23/6/2010، النهار، بيروت
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