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  ار أولوية والمصالحة أولوية وال ُيعلق أحدهما على اآلخر كسر الحص:حوار مع مشعل .1

 اإلخوان المسلمين في إن" المجد"في حوار مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قال 
األردن، جماعة وحركة، لها مكانتها كأحد التكوينات األردنية المهمة، ونحن نحمل لها كل التقدير 

ة متميزة وتاريخية، مثلما لنا عالقات متميزة مع الكثير من الحركات والقوى واالحترام، ولنا معها عالق
اإلسالمية والوطنية والقومية في المنطقة، فنحن حركة منفتحة مع الجميع، ونؤمن بأهمية العمق العربي 

  ·واإلسالمي بخاصة، واإلنساني بعامة، بالنسبة لقضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني
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ت الوقت ال نتدخل بشؤون جماعة اإلخوان الداخلية ال من قريب وال بعيد، وال بأية خالفات لكننا في ذا
أو اصطفافات داخلية فيها، وليس لنا فريق فيها دون فريق، بل نقف على مسافة واحدة من الجميع، وهو 

ـّا عن ذلك صراحة على رؤوس األشهاد ، ونحن ما أكدناه لهم جميعاً في مختلف المناسبات، بل أعلن
نحمل لهم جميعاً المحبة والتقدير، ونتمنى لهم وللجماعة كل خير والمزيد من وحدة الصف واجتماع 

  ·الكلمة
أدعو جميع األطراف المعنية داخل الجماعة، وكل المعنيين في " المجد"وبهذه المناسبة، وعبر منبر 

م اسم حركة حماس في األردن من شخصيات رسمية وغير رسمية، وكتاب وصحفيين، إلى عدم إقحا
  ·شؤون جماعة اإلخوان في األردن، وال في أي شأن أردني آخر

 حركة حماس في ذات الوقت، ال تتدخل بشؤون الدول مهما إن قال مشعل، أيضا األردني وفي الشأن -
 وهذه سياسة ثابتة من سياساتها -كانت طبيعة تلك الدول، أو مدى القرب منها أو البعد عنها، فنحن 

 نحترم خصوصيات اآلخرين وأمنهم ومصالحهم، وال نتدخل في شؤونهم، كما ال نقبل في -ئيسة الر
ومن هنا فنحن ال نتدخل بالشؤون األردنية · المقابل من أي أحد أو طرف أن يتدخل في شؤوننا أو قرارنا

ألردن أو الدول العربية ، وال يمكن أن نفكر أو نعمل بما يمس أمن االخ···· الداخلية، ال سياسياً وال أمنياً 
 لكم بصدق ان لألردن وأقولواإلسالمية، فأمن أمتنا ومصالحها لها منا كل حرص واهتمام وتقدير، 

بالنسبة لنا خصوصية استثنائية بحكم الجوار والجغرافيا والتاريخ المشترك، وهو ما يجعلنا أكثر حرصاً 
فتح قنوات الحوار وإقامة أفضل العالقات معه عليه وعلى أمنه ومصالحه، ويجعلنا حريصين دائماً على 

على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الشعبي، فالشعب األردني بكل فئاته وقواه وفعالياته يظل في 
مقدمة شعوب األمة المتفاعلة مع قضية فلسطين والداعمة لصمود شعبنا وحقوقه المشروعة، ونحن في 

 المسؤولين في األردن الشقيق حين يرغبون في ذلك أو حماس جاهزون للتواصل والحوار الرسمي مع
  ·حين تتشكل لديهم القناعة بذلك، ونعتقد أن مصالح الجميع وأن ضرورات الواقع تقتضي ذلك

 وحول حق العودة ومشروع الوطن البديل قال مشعل موضحاً ومؤكداً أن الخطر الحقيقي على األردن، -
وال · من طرف العدو الصهيوني، الذي يهدد أمننا ومصالحنا جميعاًكما هو على األمة جميعاً، إنما يأتي 

شك أن إصرار العدو على رفض حق العودة لالجئين والنازحين، وتهاون البعض في المنطقة في التمسك 
  ·والتأكيد على حق العودة، إنما يصب عملياً في مشاريع التوطين والوطن البديل

عودة أو المساومة عليه، كما نرفض التوطين والوطن البديل ونحن في حماس نرفض التنازل عن حق ال
رفضاً قاطعاً، وهذا الموقف بالنسبة لنا ليس موقفاً سياسياً وال تكتيكياً، بل هو موقف مبدئي واستراتيجي، 
فال نقبل وطناً بديالً عن فلسطين، وال بديل عن فلسطين إال فلسطين، وأما األردن فيبقى هو األردن، 

  ·له وشعبه، وليس وطناً يعوض به أو منه أو على حسابه لآلخرينوطناً أله
كسر الحصار ·· حول تداعي جدران الحصار على غزة قال المجاهد مشعل" للمجد" ورداً عن سؤال -

عن قطاع غزة بصورة شاملة ودائمة هو واجب اللحظة الراهنة واألولوية األولى اليوم أكثر من أي وقت 
ات من جريمة الحصار الالإنسانية والالاخالقية تكفي بحق أهلنا في غزة، وآن فقرابة أربع سنو· مضى

لهذا الحصار أن ينتهي إلى غير رجعة، فإلى جانب كونه جريمة، فقد فشلت أهدافه السياسية، فال نجحوا 
  ·من خالله في إخضاع حماس وال كسر إرادة شعبنا، بل انقلب السحر على الساحر

وني ضد أسطول الحرية، فالبد أن يكون كسر الحصار عن غزة، وليس تخفيف بعد جريمة العدو الصهي
الحصار فقط، هو أقل ثمن ونتيجة لهذه الجريمة، والبد كذلك من مالحقة العدو الصهيوني ومقاضاته في 
كل المحافل الدولية والقانونية، فإسرائيل اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى مكشوفة على حقيقتها البشعة 

ردها على القانون الدولي والقيم اإلنسانية، واستهتارها بمواقف وعواطف كل شعوب العالم على وتم
  ·اختالف أديانهم وأعراقهم



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1829:         العدد       24/6/2010 الخميس :التاريخ

وهذه مناسبة لتأكيد شكرنا لتركيا رسمياً وشعبياً على موقفها الشجاع في قصة أسطول الحرية وفي 
، وكل المتضامنين الذين شاركوا في المواقف األخرى، مع الفخر بشهدائها، وبكل المصابين والجرحى

أسطول الحرية وفي سفن كسر الحصار من قبل، وتحية لكل أولئك األبطال والشجعان ولدولهم وشعوبهم 
التي يمثلونها، ونحن ندعو الجميع لمزيد من جهود كسر الحصار، والمزيد من أساطيل الحرية، وأن 

ـّ ـّر اإلنسانية جمعاء بضميرها الحي الذي يشاركوا في القادم منها بالمئات واآلالف، لتعب ر أمتنا، ولتعب
ـّروا جميعاً عن موقف  بدأ يدرك حقيقة هذا الكيان الصهيوني وجريمته الكبرى ضد شعب فلسطين،  ليعب

  ·البد من كسر الحصار، وال بديل عن كسر الحصار: واحد واضح
المصالحة الفلسطينية، تبقى ·  مشعل الزيت قالإبريق وحول المصالحة الوطنية التي باتت مثل قضية -

أولوية لنا كفلسطينيين قائمة بذاتها دون ربطها بموضوع الحصار، فكسر الحصار أولوية، والمصالحة 
  ·أولوية، وال يعلق أحدهما على اآلخر

ما زال الحوار حول المصالحة قائماً، ونأمل أن تنجح جميع الجهود في الوصول بالمصالحة إلى شاطئ 
 ولكن لكي يتحقق ذلك فالبد من إقامة مصالحة حقيقية تحترم الجميع، وتحمي مصالح شعبنا األمان،

وحقوقه وثوابته، وتصون قراره السياسي، وتحقق الشراكة بين قوى شعبنا في القرار السياسي واألمني 
الوطني واالنتخابات، وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة االعتبار لها ولدورها في المشروع 

 ·الفلسطيني
  21/6/2010، المجد، األردن

  
   تماما ما هو مطلوب أن يفعله إذا أراد إجراء مفاوضات مباشرةيعرفنتنياهو : عريقات .2

رفضت السلطة الفلسطينية طلبا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ببدء مباحثات :  كفاح زبون- رام اهللا
.  في منظمة التحرير، إن ذلك مستحيل اآلنمباشرة،  وقال صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات

وأكد . »نتنياهو يعرف تماما ما هو مطلوب أن يفعله إذا أراد إجراء مفاوضات مباشرة«وأضاف أن 
لكن على نتنياهو أن يعلن عن وقف «عريقات أن القيادة الفلسطينية ال تعارض المفاوضات المباشرة 

ي وبما يشمل القدس، ومن ثم يوافق على بدء المفاوضات من األنشطة االستيطانية بما فيها النمو الطبيع
  . »2008عام ) كانون األول(النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر 
» هدم ونسف« منزال فلسطينيا في حي البستان بالقدس بمثابة 22واعتبر عريقات قرار إسرائيل بهدم 

سيعني أن الحكومة اإلسرائيلية قد «القرار وقال إن عدم إلغاء الحكومة اإلسرائيلية لهذا . للمفاوضات
  .»أعلنت لغة االستيطان واإلمالءات بدال من لغة السالم والمفاوضات

  24/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  بالتقيد بقواعد القانون الدولي" اسرائيل "إلزام ضرورةفياض يشدد على  .3
ة المجتمع الدولي لمسؤولياته في سالم فياض على ضرورة ممارس.  شدد رئيس الوزراء د-رام اهللا 

الزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف كافة األنشطة 
 وحدة استيطانية 1600االستيطانية، وخاصة في مدينة القدس، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 

ينة من سكانها من خالل سياسة سحب الهويات، جديدة، كما شدد على ضرورة وقف سياسة تفريغ المد
وأوامر االبعاد التي ما زالت مستمرة، ومن ضمنها قرار الحكومة االسرائيلية بابعاد أربعة نواب في 
المجلس التشريعي، باالضافة الى ضرورة وقف هدم المنازل، ووقف االجتياحات، ورفع الحصار عن 

  .د شكالً من أشكال العقوبات الجماعيةشعبنا، وخاصة في قطاع غزة األمر الذي يع
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جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء، للسيد مارثن شولز رئيس المجموعة االشتراكية في البرلمان 
األوروبي، والوفد المرافق له، حيث اطلع فياض، الضيف والوفد المرافق له، على أخر التطورات 

  .مع قرارت الشرعية الدوليةالسياسية، والممارسات االسرائيلية التي تتناقض 
  24/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   االجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق األمان االجتماعيالحمايةبرنامج : فياض .4

أعلن رئيس الوزراء سالم فياض ووزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري، أمـس،             :حسام عز الدين  
د الجديد لألسر المحتاجة اعتباراً من يوم السبت المقبل، والـذي           انطالق برنامج التحويالت النقدية الموح    

 الف أسرة مصنفة ضمن الفئات تحت خط الفقر الشديد، أو بين خط الفقر              64سيشمل في مرحلته االولى     
  .الشديد وخط الفقر الوطني أو تقع فوق خط الفقر الوطني

ار من قبل وزارة الشؤون االجتماعية يشكل       وقال رئيس الوزراء ، إن برنامج التحويالت االجتماعية المد        
هدفاً أساسياً من برنامج السلطة الوطنية الرامي لإلعداد والتهيئة الستكمال بناء المؤسسات القوية والفاعلة              
والقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين نوعيتها، وضمان العيش بحرية وكرامة في دولة              

، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة           1967د عام   فلسطين المستقلة على حدو   
  .األبدية لدولتنا، وهو ما يتطلبه وجود نظام حماية اجتماعية شامل وعادل وفاعل

األكثـر فقـراً سـيتم منحهـا         وحسب وزارة الشؤون االجتماعية فإن األسر التي تم تصنيفها ضمن فئة          
شهرياً، والفئة الثانية التي تقع بين فئة الفقر الشديد         )  شيكل 600 الى   250(مساعدات مالية منتظمة بواقع     

 شيكالً، واألسر التي صنفت فوق خط الفقـر الـوطني سـتمنح             250وخط الفقر الوطني ستحصل على      
  . شيكل200مساعدات شهرية بواقع 

عـن انطـالق    وقال فياض خالل مؤتمر صحافي عقده أمس، مع وزيرة الشؤون االجتماعية لالعـالن              
 عائلية لـم تكـن تتلقـى        8500البرنامج، إن الفئة األولى التي ستمنح المساعدات المالية ستضم حوالي           

وحسب ما أشار رئيس الوزراء فإن موازنة برنامج التحويالت النقدية للحمايـة            .مساعدات اجتماعية سابقا  
  . مليون دوالر، سيتم صرفها على مدار عام90االجتماعية بلغت 

  24/6/2010، م، رام اهللاأليا
  

   دحالن إلى إسبانيا إلجهاض فكرة أوروبية إلنشاء ممر بحري مع غزةأوفدعباس : مصادر .5
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية النقاب عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوفد : مدريد

وروبي، التي تقوده حالياً ، إلى رئاسة االتحاد األ"فتح"محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة 
إسبانيا، لثنيها عن المضي قدماً في طرح فكرة أوروبية تقضي بإقامة ممر بحري مع قطاع غزة تحت 

  .إشرافها
أن دحالن التقى وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل " قدس برس"وذكرت المصادر لوكالة 

من قبل أوروبا عن فكرة ممر بحري موراتينوس، وشرح له وجهة نظر السلطة بضرورة عدم الحديث 
  .مع قطاع غزة

تذرع خالل لقائه مع المسؤول األوروبي بأن " فتح"وأوضحت أن دحالن، وهو مفوض اإلعالم في حركة 
القوة " حماس"يقوض أسس الدولة الفلسطينية، ويمنح حركة "فتح ممر بحري مع قطاع غزة من شأنه أن 
  .، على حد تعبيره" بين الضفة والقطاعويضعف السلطة الشرعية، ويكرس الفصل

وأشارت المصادر األوروبية ذاتها إلى أن دحالن كان من المفترض أن يبقى في إسبانيا لمدة يوم واحد، 
إال أنه قام بتمديد زيارته من أجل االجتماع مع مدير عام وزارة الخارجية االسبانية، من أجل وضع 

  .ة وااللتقاء بموراتينوس مرة أخرىالتصور األوروبي المشترك بشأن حصار غز
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وأوضح دحالن للمسؤولين في االتحاد األوروبي أن السلطة الفلسطينية تفضل أن يتم إدخال البضائع 
  .والمواد التي يحتاجها القطاع من خالل المعابر الرسمية بين غزة والجانب اإلسرائيلي

جنة الرباعية الدولية إلقامة معبر بحري في وكان البرلمان األوروبي طالب بتقديم خطة أوروبية إلى الل
يحث الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون "وقال البرلمان األوروبي في قراره األخير إنه . قطاع غزة

الخارجية كاثرين آشتون على أن تأخذ فوراً زمام المبادرة من خالل تقديم خطة من االتحاد األوروبي 
الحصار على قطاع غزة، ومعالجة المخاوف األمنية اإلسرائيلية من خالل للجنة الرباعية بهدف إنهاء 

ضمان رقابة دولية على المعابر، بما في ذلك إعادة النظر في والية بعثة المساعدة األوروبية الحدودية، 
يحتمل أن تكون ذات بعد بحري، وكذلك إعادة تنشيطها، ونشر قوة دولية تابعة للبحرية لمراقبة شاطئ 

  ."غزة
  23/6/2010قدس برس، 

  
  ضيوفاً تحت القانونفي لبنان  على بقاء الفلسطينيين الحرص يؤكّد األحمد .6

 ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة أن 24/6/2010المستقبل، بيروت، نشرت 
لفلسطينية شكر القيادة ا" الحريري  سعد الدينالمركزية لحركة فتح عزام األحمد أكّد بعد لقائه الرئيس

تبني حكومة الرئيس الحريري العمل على إعطاء الحقوق اإلنسانية والمدنية لالجئين الفلسطينيين المقيمين 
وقال ". في لبنان، وهم ضيوف على الشعب اللبناني الشقيق، وعلى اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع

اللبنانية والقانون اللبناني وليس نحن حريصون على أن يبقى الفلسطينيون ضيوفاً موقتين وتحت الرعاية "
فوق القانون، وبالتالي نحن واثقون من تفهم المشرع اللبناني للحالة وعدم تضخيم المخاطر المترتبة على 
ذلك، ألن ال مخاطر إطالقاً ما دام هؤالء ضيوفاً على الدولة والشعب في لبنان وفي إطار القانون 

للبناني أن يضع كل الضوابط التي من شأنها أن تزيل مثل هذه من حق المشرع ا"، واعتبر أن "اللبناني
المخاوف، ونحن سنبقى على تواصل مع الرئيس الحريري ونستمع إلى توجيهاته في إطار التنسيق 
المشترك إلزالة مثل هذه الهواجس، والتي نأمل أن يتمكن مجلس النواب من حسمها في إطار القانون 

  (..)". اللبناني
أن الرئيس ميشال سليمان استقبل األحمد والوفد المرافق له،  24/6/2010فير، بيروت، السوجاء في 

 الفلسطينية ووجوب تحقيق - الفلسطينية وكذلك العالقات الفلسطينية -وتم البحث في العالقات اللبنانية 
  . اإلسرائيليينالمصالحة من أجل تحصين الموقف الفلسطيني وتمتينه في التفاوض مع 

 فتحي أبو العردات وعضو "حركة فتح"تقى األحمد، ومعهما نائب رئيس البعثة أشرف أيوب، أمين كما ال
.  أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي"حزب الكتائب"المجلس الثوري خالد عارف، رئيس 

لبنان مداه وحقه وأمل األحمد أن يأخذ موضوع تعديل القوانين المتعلقة بحقوق الفلسطينيين اإلنسانية في 
الطبيعي أمام المشرع اللبناني بما يخفف من معاناة الفلسطينيين، ويخفف من الصعوبات التي تقف أمامهم 

  . "في العمل والحياة األفضل
عرضنا مع العماد عون أوضاع "وقال األحمد . والتقى الوفد النائب العماد ميشال عون في الرابية

  ناقشنا رعاية الفلسطينيين في لبنان على ضوء ما "، و"من كافة جوانبهاالالجئين الفلسطينيين في لبنان 
دعمه لتوفير "وأكد عون لألحمد ". حصل في المجلس النيابي والقوانين التي طرحت حول هذا الموضوع

فرص العمل للفلسطينيين في لبنان مثلهم مثل بقية المقيمين على األراضي اللبنانية وفق قوانين العمل 
  ". يةاللبنان
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  "نايل سات "على قمرها الصناعي" األقصى" الستضافة قناة القاهرةحكومة غزة تدعو  .7
قطاع غزة األربعاء مصر إلى الموافقة على استضافة بث قناة األقصى في  دعت الحكومة المقالة -غزة

بيان صحفي وقالت وزارة اإلعالم في الحكومة المقالة، في  ).نايل سات(الفضائية على القمر الصناعي 
لها، ندعو وبشكل رسمي القمر الصناعي المصري إلى استضافة قناة األقصى على اعتبار أنها قناة 

  .عربية وطنية ملتزمة
وأعربت الوزارة عن أملها أن تجد هذه الدعوة آذانا صاغية من قبل المسئولين عن القمر الصناعي 

مسموع الفرنسي على وقف بث القناة على المصري في ظل إصرار المجلس األعلى لإلعالم المرئي وال
  ).يوتلسات(القمر الصناعي 

وكررت الوزارة رفضها للقرار الفرنسي الذي اعتبرته يأتي في إطار استمرار ذبح الحريات اإلعالمية 
  .وإخراس األصوات اإلعالمية المسئولة والملتزمة بقضايا وطنها وأمتها

ار الفرنسي الذي اتخذ بحق فضائية األقصى قرار وعبرت من جديد عن خشيتها من أن يكون القر
ورأت الوزارة أن هذا القرار  .سياسي محض وأن ال صلة له بالمهنية وأصول مهنة العمل اإلعالمي

  . يسيء إلى فرنسا أكثر من أي دولة أخرى
  24/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  المهددين باإلبعاد اعتصام تضامني في غزة مع نواب القدس .8

شارك عشرات النواب وشخصيات المجتمع المحلي وقيادات من الفصائل الفلسطينية في غزة أمـس              :غزة
. األربعاء في اعتصام تضامني مع النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد من قبـل االحـتالل اإلسـرائيلي               

ـ    ثة محمد أبو طير،    أصدرت قرارا بإبعاد النواب الثال    " محكمة العدل العليا اإلسرائيلية   "وكانت ما تسمى ب
وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس المحتلة، بحجة إقـامتهم                

  .غير الشرعية بالمدينة
وأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن سحب الهويات من النواب المقدسين من قبـل                 

الء مدينة القدس من سكانها ورموزها بهدف جلب المـستوطنين    االحتالل تأتي في إطار السعي الجاد إلخ      
  .إليها

وعد بحر القرارات اإلسرائيلية األخيرة بحق نواب مدينة القدس اختراقًاً واضحا  لقواعد اتفاقيـة جنيـف     
الرابعة واتفاقية الهاي وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة والقائمة على تحريم طرد األهـالي مـن                 

  .هم األصليةبلدات
واستنكر تجاهل االحتالل اإلسرائيلي للعشرات من القرارات التي تؤيد حق الشعب الفلـسطيني بـالعيش               

إسرائيل قامت على دماء الشهداء الذين ارتقوا خالل المجازر التـي           : "على أرضه بحرية واستقالل، قائالً    
  ".قام بها جيشها

ر اإلسالمي باالستمرار في فضح االحتالل اإلسرائيلي       وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتم      
واتخاذ اإلجراءات الميدانية بما يخص ذلك، داعيا مراكز حقوق اإلنسان في العالم إلـى رفـع دعـاوى                  

  .قضائية ضد قادة االحتالل
وناشد علماء األمة العربية واإلسالمية بالوقوف إلى جانب نواب المجلس التشريعي من خالل التـصدي               

قرارات اإلسرائيلية األخيرة بحقهم، كل حسب موقعة ومكانته، مثمنًا دور أهالي مدينة القدس لوقـوفهم               لل
  .إلى جانب النواب

من جهته، نوه نائب رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة زياد الظاظا بأن الممارسـات اإلسـرائيلية بحـق                 
من إطار مخطط يهدف إلـى تزويـر        الفلسطينيين بمدينة القدس من خالل سحب الهويات منهم تندرج ض         

  .التاريخ وإفراغ المدينة من سكانها
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وأكد الظاظا أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية يقف إلى جانب النـواب المقدسـيين، ويـساند                 
قضيتهم العادلة وحقهم بالعيش على أرضهم األصلية، داعيا الحكومة في رام اهللا إلـى وقـف التنـسيق                  

  .حتالل، والتخلي عن الدعم الغربي، على حد قولهاألمني مع اال
أال يمثل تقديم رئيس الحكومة إسماعيل هنية خطة عمل ألمين الجامعة العربية عمـرو موسـى                : "وقال

، مجددا دعم حكومته لموقـف النـواب   "للوصول إلى مصالحة وطنية دليال على وجود حسن النوايا لديها  
  .وثباتهم على المبادئ

لنائب المقدسي أحمد عطون في كلمة له عبر الهاتف على أن القرارات اإلسـرائيلية التـي                بدوره، شدد ا  
صدرت بحقه هو وزمالؤه من النواب بحاجة إلى وقفة جادة من قبل كافة األطراف داخل األمة العربيـة                  

  .واإلسالمية في ظل استمرار سعي االحتالل إلى تطبيقها
مدينة القدس وأهلها من خالل تـضافر الجهـود العربيـة           ودعا عطون إلى ضرورة وجود خطة إنقاذ ل       

والدولية أمام الحملة اإلسرائيلية ضدهم، الفتًا إلى أن االحتالل اخترق كافة القوانين والتشريعات الدوليـة               
  .بقراره األخير

لـداعي  وأكد أن كافة النواب واألهالي في مدينة القدس يقفون صفًاً واحدا في مواجهة القرار اإلسرائيلي ا               
إلى إبعادهم عن المدينة، مثمنًا تضحيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل الدفاع عـن قـضية                  

 .وجه االحتالل النواب في
24/6/2010، السبيل، عمان  

 
  " الفلسطينيين في لبنانحقوق بين ملف السالح وموضوع مقايضةال : "عبداهللا عبداهللا .9

الالجئين الفلسطينيين لن يساوموا على حقوقهم المدنية،       "بد اهللا، أن    أكد سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا ع       
الفلـسطينيين ال يعتبـرون أنفـسهم       "وأوضح أن   ". وأن ال مقايضة بين ملف السالح وموضوع الحقوق       

بعض اللبنانيين الـى عـدم      "، داعيا   "ملحقين بأي طائفة، ولم يكونوا كذلك طوال فترة تواجدهم في لبنان          
  ."تزوير التاريخ

الالجئين ال يطالبون بحقوق سياسـية، وأن كـل مـا           "أمس، الى أن    " النشرة"ولفت في حديث الى موقع      
ملف السالح  "، مذكّرا بأن    "يريدونه هو حقوقهم المدنية من اجل العيش بكرامة بانتظار العودة الى أرضهم           

  ."مرتبط باألمن اإلقليمي
وم يكتسب بعدا جديا ألسباب عدة، أبرزها تـضمين         طرح موضوع الحقوق المدنية لالجئين الي     "ورأى أن   

البيان الوزاري مادة تؤكد على ضرورة إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين، وإعالن فلسطين الذي قدمتـه               
منظمة التحرير والذي طمأن الكثير من اللبنانيين، وتقرير لجنة الحـوار اللبنـاني ـ الفلـسطيني فـي      

  ."زراء الى المخيمات، وإقرارهم بالحالة المأساوية التي يعيشها الالجئون بعد زيارة عدد من الو2005الـ
ما يطلبه الفلسطينيون ال يمس بسيادة لبنان، وال يغير في تركيبته الديموغرافية، أو يحمل              "وشدد على أن    

ـ              صوصا الميزانية اللبنانية أي أعباء، وأن إعطاء الالجئين حقوقهم مكسب للبنانيين والفلسطينيين معا، خ
وأن لبنان رمز الحضارة في المنطقة، ولن يناسبه صدور تقارير عن المنظمات التـي تعنـى بحقـوق                  

  ."اإلنسان تقول بأنه يمارس تمييزا عنصريا ضد الفلسطينيين
يبذلون جهدا مكثفا من اجل ترتيـب األوضـاع         "وأكد أن الفلسطينيين عموما ومنظمة التحرير خصوصا        

قضايا العالقة تحل بالتتابع، متـى وجـدت الثقـة بـين الجـانبين اللبنـاني                داخل المخيمات، وأن كل ال    
  ."والفلسطيني
، "تشكيل لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الجديدة، وأنها ستنطلق في عملهـا خـالل أيـام    "وأعلن عن 

  ."أن لنا كل الثقة بأن هذه اللجنة ستخرج بما فيه خير لبنان وفلسطين معا"مضيفا 
  24/6/2010، بيروتالمستقبل، 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1829:         العدد       24/6/2010 الخميس :التاريخ

   ذات الحمولة الكبيرة من رسوم الترخيص بسبب الحصار الشاحناتإعفاءالعيسوي يعلن  .10
اجتمع وزير النقل والمواصالت بالحكومة المقالة فـي غـزة أسـامة            :  ماهر ابراهيم والوكاالت   -غزة  

معابر الحدوديـة   العيسوي بوفد من جمعية النقل الخاص والتي تختص بنقل البضائع والمساعدات عبر ال            
    . للقطاع

وأكد العيسوي خالل لقائه أنه تم إعفاء جميع الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة من رسوم الترخيص بسبب                
 في المئة فقط من رسـوم التـرخيص لجعـل           8الحصار وعدم عملها الميداني وسيتم احتساب ما نسبته         

احنات نقل مواد البناء التي توقف عملها       رخصتها سارية المفعول ويشمل هذا القرار شاحنات المكسر وش        
وطالب الوزير رئيس الجمعية بإرسـال      . بسبب إغالق المعابر وعدم عملها بانتظام خالل الفترة الماضية        

كشف تفصيلي بجميع المركبات التي توقفت عن العمل أو تم تدميرها من قبل آلة الحـرب الـصهيونية                  
    . فائها من رسوم الترخيصلتسوية أوضاعها في قسم الشؤون الفنية وإع

   24/6/2010،البيان، دبي                                      
  

   والمصالحة تراوح مكانها جداًالتفاهم بين فتح وحماس أصبح صعباً: شعث .11
نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على أن  .أكد د): وكاالت( - محمد الرنتيسي -رام اهللا 

سطينية ما زالت تراوح مكانها، وعزا ذلك إلى رفض حركة حماس التوقيع على ورقة المصالحة الفل
  .المصالحة المصرية التي وقعت عليها فتح في تشرين أول العام الماضي

 تعهدت بالتوقيع على الورقة إذا حماسوأشار شعث في تصريحات لموقع صحيفة الرسالة نت إلى أن 
عين االعتبار، موضحاً بأن حركته تعهدت بذلك ووافقت على ضمنت لها فتح أن مالحظاتها ستؤخذ ب

واعتبر عضو اللجنة . مناقشة المالحظات وأخذها في االعتبار إال أن حماس تراجعت ورفضت التوقيع
المركزية أن المطلوب اآلن هو خطوة من حماس حتى يتم االتفاق إال أن األخيرة ترفض أن تتقدم هذه 

  .م بين الحركتين أصبح صعب جداالخطوة ، مؤكداً أن التفاه
حماس ترتكب خطأ فادح إذا اعتقدت أن قضية أسطول الحرية هي انتصار لها وحدها وسيغنيها "وقال 

  ".عن الوحدة الوطنية خاصة بعد المطالبات برفع الحصار عن غزة
 وفيما يخص زيارة الرئيس محمود عباس لغزة لفت شعث إلى عدم وجود أي ترحيب من قيادة حماس
. بهذه الزيارة، حيث أن كل التصريحات التي تصدر من غزة تجعله يتردد كثيراً قبل أن يزور القطاع

يجب أن يتنازل كل طرف من الحركتين عن بعض من مطالبه التي يتمسك بها حتى يتم "وأضاف 
  .التوصل التفاق وسط يرضي الجميع وينهي أزمة االنقسام

  24/6/2010الدستور، عمان، 
  

  لجنة المصالحة وصلت إلى استنتاج أن الطرفين ليسا جاهزين لتحقيق المصالحة ": لالمستقب" .12
 عقدت أنها" المستقبل" لـأمسلجنة المصالحة الفلسطينية اللجنة مصادر قالت :  أحمد رمضان-رام اهللا 

لتي  الفلسطيني منيب المصري، قومت فيه النتائج ااألعمالاجتماعاً الليلة قبل الماضية برئاسة رجل 
 المعنية، ووصلت الى استنتاج اإلقليمية واألطرافتمخضت عنها الجهود التي بذلت مع طرفي االنقسام 

 الطرفين ليسا جاهزين لتحقيق المصالحة ليس بسبب رغباتهما او حساباتهما الخاصة، بل بسبب أن
  . بعينه، األمر الذي يبقي العالقة بينهما على توترهاإقليميارتباط كل طرف بمحور 

وبحسب هذه المصادر، فقد جرى البحث في اجتماع الليلة قبل الماضية في صيغ جديدة لمواصلة 
 إلى المختلفة، مشيرة لألطرافالوساطة بين الحركتين، لكن االجتماع لم يبلور أي صيغة جديدة لتقديمها 

عهدات من مصر بالتوقيع على الورقة المصرية وأخذ ت" حماس" تمحورت حول مطالبة أولية أفكاروجود 
وفتح وبضمانات من جامعة الدول العربية تأخذ اعتراضاتها ومالحظاتها على الورقة في نظر االعتبار 
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عند التطبيق، أي عدم صياغة هذه المالحظات في مذكرة تفاهم والتوقيع عليها كجزء من اتفاق 
الً وسطاً بين موقفي  تشكل مخرجاً وحأن هذه الصيغة في حال بلورتها يمكن أنالمصالحة، معتبرة 

  .حماس وفتح
  24/6/2010المستقبل، بيروت،   

    
  "الرباعية"المصالحة مرتبطة بتحررها من : الهندي .13

أكد عضو المكتب السياسي للجهاد اإلسالمي الدكتور محمد الهندي، أن :  رضوان أبو جاموس-غزة 
التي " مسيرة التسوية"رتباطها بـال" عدم جدية"الفصائل الفلسطينية تتعامل مع المصالحة الوطنية بـ

  . تطالب أطراف المصالحة وخاصة حركة حماس باالعتراف بشروط الرباعية الدولية
أن أي تحركات تأتي في إطار مجتزأ لن تسفر في  "فلسطين"وأوضح الهندي في حديث خاص بصحيفة 

تحررها من شروط النهاية عن أي ثمار حقيقية في موضوع المصالحة، مبيناً أن نجاحها مرتبط ب
  ". الرباعية"

يجب أن تحدد الورقة المصرية ماذا تريد؟ فإذا كانت تستهدف إنهاء الخالف بين فتح وحماس فإن : "وقال
هذا يتطلب معالجة داخلية في العالقة بين الطرفين وما يتعلق ببرنامج الحكومة مثالً واالنتخابات 

  ". واألجهزة األمنية وغيرها
اإلسالمي من منظمة التحرير؛ أكد الهندي أن الحركة أعلنت موقفها في اتفاق وحول موقف الجهاد 

 الذي وقعت عليه الفصائل والقاضي بضرورة إعادة بناء المنظمة لتصبح مرجعية وطنية 2005القاهرة 
  . يتم االحتكام إليها في حال اختلفت البرامج السياسية لهذه الفصائل

كيف يمكن أن تلتقي : "فة ولديها برامج سياسية متعددة، متسائالًوأوضح أن الفصائل الفلسطينية مختل
الفصائل في ظل هذا التباين الواضح في المواقف والبرامج؟ لذلك طالبنا بإعادة إصالح المنظمة، ما 

  ". يتطلب توافقاً من الجميع على األسس التي سيعاد بناء المنظمة وفقها
ندي أن هذه المبادرة ال قيمة لها وشكلت مدخال الستخفاف وفيما يتعلق بالمبادرة العربية؛ أكد اله

 بالنظام العربي، من خالل ردها على هذه المبادرة بمزيد من اإليغال في الدماء الفلسطينية "إسرائيل"
  . وتدمير كل ما هو عربي وفلسطيني على هذه األرض المباركة
ا الدور، وأكد أن تركيا دولة حقيقية لها وحول الدور التركي من القضية الفلسطينية، رحب الهندي بهذ

رؤية ومصالح، مشيراً إلى أن أهم قضية ممكن أن تعيد لتركيا موقفها ومكانتها في المنطقة العربية 
  . واإلسالمية هي القضية الفلسطينية

يهم ولفت النظر إلى أن تركيا استغلت الغياب العربي في الساحة الفلسطينية ومألت الفراغ الناتج عن تخل
عن هذه القضية، متوقعاً في الوقت ذاته أن يكون لتركيا دور كبير في المستقبل تجاه قضية الشعب 

  . ودعا العرب إلى الحذو حذو تركيا. الفلسطيني
  23/6/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  المصالحة ال زالت تراوح مكانها": الشعبية" .14

يادي في الجبهة الشعبية إن المصالحة الفلسطينية قال جميل مزهر الق :)وكاالت (–أحمد ربيع  - غزة
مازالت تراوح مكانها وإن كل ما قيل من تصريحات ال تعبر عن الواقع وال تحتكم إلى الدقة وال يوجد 

وأشار في . جديد في ملف المصالحة وال يمكن الحديث عن فشل المصالحة وإنهاء حالة االنقسام
يدين من الطرفين من االنقسام الفلسطيني ويرغبون في بقاء إلى أن هناك مستف" الشرق"تصريحات لـ

الوضع على ما هو علية ولكن يبقى األمر نحو إعطاء جميع الفصائل األولويات من أجل إنهاء االنقسام 
  . واستعادة الوحدة الوطنية
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ورحب مزهر بزيارة محمود عباس لقطاع غزة واعتبرها خطوة في االتجاه الصحيح باعتباره رئيس 
مطالبا حركة حماس بتوفير اإلرادة السياسية . الشعب الفلسطيني والقادر على إنهاء االنقسام الفلسطيني
وحمل حركتي فتح وحماس مسؤولية تعطيل . والنوايا الجادة من أجل التوقيع على الورقة المصرية

 :وأضاف مزهر. ةالمصالحة والتوصل إلى إنهاء االنقسام من خالل االستجابة لكل المقترحات المطروح
إن الجبهة الشعبية الزالت تواصل جهودها مع كافة الفصائل الفلسطينية وقدمت مقترحات من أجل إنهاء "

، معتبرا أن إنهاء االنقسام ضرورة وطنية ملحة لمواجهة مخططات االحتالل ضد الشعب "االنقسام المدمر
  . الفلسطيني

كة حماس لدى الجبهة الشعبية كوديعة إال أن األمر لم ينفذ وافقنا على إيداع التحفظات الثالثة لحر: وقال
في األثناء . وفي انتظار أن يتم االتفاق بين الطرفين ونحن نسعى للتوصل إلى حل يصل بنا إلى التوقيع

شارك عشرات النواب من حركة حماس وشخصيات المجتمع المحلي وقيادات من الفصائل الفلسطينية 
  .ي مع النواب المقدسين المهددين باإلبعاد من قبل السلطات اإلسرائيليةفي غزة، في اعتصام تضامن

  24/6/2010الشرق، الدوحة، 
  

  "مجرد دعاية"لرفع الحصار   دعوات فتحيعدأبو زهري  .15
 إلىفي رام اهللا وفداً " فتح"أكد الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حماس أن إرسال سلطة : غزة

في الحصار " فتح"عن خطتها بتدشين خط بحري لغزة، هو دليل على تورط أوروبا إلقناعها بالعدول 
  .المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن أربعة أعوام وتحريضها المجتمع الدولي على االستمرار فيه

ما ذكرته  المصادر ": المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو زهري، في تصريح خاص أدلى به لـ
لرفع الحصار هي مجرد دعايات " فتح"ة اليوم هو دليل أيضا على أن كل دعوات الدبلوماسية األوروبي

  .تهدف لتغطية على موقفها الحقيقي، والذي يستند على تبادل األدوار مع االحتالل في تعزيز الحصار
 23/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تخفيف الحصار أكذوبة وتضليل: الجهاد .16

كة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل عن رفض حركته بشكل قاطع قوائم السلع أعرب القيادي في حر :غزة
وسمح بإدخالها إلى غزة، معتبراً مقاطعة هذه البضائع " اإلسرائيلية"والبضائع التي تنتج في المصانع 

سنعمل "وقال المدلل في مؤتمر صحافي في غزة، أمس،  .والمنتجات واجباً وجزءاً من مقاومة االحتالل
، داعياً الحكومة وكافة القوى الحية والفاعلة إلى التداعي واللقاء لبحث "عزيز مقاطعة هذه البضائععلى ت

  .السبل الكفيلة بتعزيز هذه المقاطعة وتوحيد الموقف من كل ما يجري وما يطرح في موضوع الحصار
فافاً على المبادئ ، ويمثل الت"أكذوبة كبيرة وتضليل خطير"ووصف قرار االحتالل بتخفيف الحصار بأنه 

يمثل "وقال إن القرار  .القانونية واألخالقية ومحاولة لتشتيت الجهود الحرة والمخلصة لكسر الحصار
محاولة إلعفاء االحتالل من مسؤولياته وتبرئته من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق أسطول الحرية 

ال بفتح كافة المعابر وضمان حرية حركة إنهاء الحصار بشكل كامل لن يتحقق إ"وأكد أن  ".ومتضامنيه
  ". والعالم الخارجي48األفراد والبضائع والتواصل بين غزة والضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

  24/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   من أنصارها في الضفة خالل يومين250حماس تتهم السلطة باعتقال واستدعاء  .17
ألمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال  األجهزة ا،اتهمت حماس: رام اهللا

  . آخرين خالل اليومين الماضيين150مائة من أنصارها، واستدعاء أكثر من 



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1829:         العدد       24/6/2010 الخميس :التاريخ

نسخة منه أن من بين المعتقلين قيادات في " قدس برس" في خبر صحفي مكتوب وصل وذكرت الحركة
 ومدرسون وجامعيون، وأئمة مساجد وأسرى محررون، الحركة، ورؤساء وأعضاء في مجالس بلدية،

  . مشيرة إلى أن بعضهم اعتقل عدة مرات من قبل األمن الفلسطيني في الضفة
  23/6/2010قدس برس، 

  
   تجمع األحزاب االشتراكية والديمقراطية األوروبيةمعفتح توقع اتفاقية تعاون  .18

ية في حركة فتح، في مقرها بالبيرة، أمس، اتفاقية وقعت مفوضية العالقات الدول:  سائد أبو فرحة-البيرة 
  .تعاون وشراكة، مع مجموعة األحزاب االشتراكية والديمقراطية في البرلـمان األوروبي

نبيل شعث، عضو اللجنة الـمركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية فيها، . ووقع على االتفاقية، د
  .ومارتن شولتز، رئيس الـمجموعة

شعث، التوقيع على االتفاقية حدثاً في غاية األهمية، الفتاً إلى أنه كان قد تم التوقيع على االتفاقية واعتبر 
   .في شباط الـماضي" بروكسل"باألحرف األولى خالل الزيارة األخيرة لشعث للعاصمة البلجيكية 

االشتراكية االتفاقية تمثل مشاركة كاملة بيننا وبين مجموعة األحزاب : وقال شعث لصحافيين
والديمقراطية في البرلـمان األوروبي بالـموقف السياسي، ال سيما فيما يتعلق بإقامة الدولة الـمستقلة 

، وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية الالجئين استناداً إلى 1967على كامل األراضي الـمحتلة العام 
كما  .صار الـمفروض على قطاع غزة، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وقبل ذلك إنهاء الح194القرار 

أشار إلى أن االتفاقية تؤكد ضرورة إزالة الحواجز اإلسرائيلية في الضفة، ووضع حد لالستيطان خاصة 
  .في القدس الشرقية

  24/6/2010األيام، رام اهللا ، 
  

   هجوما على شرعية وجودهاتواجه "اسرائيل": نتنياهو .19
 بنيامين نتنياهو في كلمة القاها امس أمام الكنيست ان اسرائيل قال رئيس الوزراء االسرائيلي: رام اهللا

تواجه هجوما متجددا ومستمرا يستهدف شرعية وجودها، متهما منظمات يسارية دولية مثل تلك التي 
تنظم اساطيل كسر الحصار باالتصال مع بعض االوساط االسالمية واقامة حلف معها يستهدف سحب 

  .شرعية وجود دولة اسرائيل 
ان هناك جهات اخرى غير منظمي اساطيل الحرية “ ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن نتنياهو قوله 

والحمالت االعالمية ضد اسرائيل يدعون اليهود الى العودة الى بولندا والمغرب اضافة الى دعوتهم 
ت منصبها ثمنا لتفكيك المشروع الصهيوني وذلك في اشارة منه لكبيرة مراسلي البيت االبيض التي دفع

  .” لتصريحات مباشرة دعت فيها اليهود الى ترك اسرائيل والعودة الى حيث أتوا
  24/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   إلى االنفصال عن غزة وتبني برنامج حزبه لتبادل السكان واألراضيالحكومةليبرمان يدعو  .20

اليميني » إسرائيل بيتنا« زعيم حزب يسعى وزير الخارجية اإلسرائيلي:  أسعد تلحمي–الناصرة 
المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى فرض أجندته السياسية المتطرفة على الحكومة من خالل إطالق 

المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي محاوالته إلقناع » عدم جدوى»تصريحات متشددة في كل ما يتعلق بـ
الداعي إلى تبادل ) إسرائيل بيتنا(السياسي لحزبه رئيس حكومته بنيامين نتانياهو بأن يجعل من البرنامج 

كما دعا ليبرمان إلى انفصال إسرائيل . سكان وأراض مع السلطة الفلسطينية البرنامج الرسمي للحكومة
  .عن قطاع غزة وتسليم اوروبا مهمة إدارة المعابر الحدودية
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خطوط العريضة للبرنامج السياسي تبني ال» المنتدى الوزاري السباعي«ويقترح ليبرمان على زمالئه في 
، »المعزولة«ويدعو البرنامج إلى انسحاب إسرائيل من أعماق الضفة الغربية ومن المستوطنات . لحزبه

على أن يتم، في إطار اتفاق لتبادل سكان وأراضٍ مع السلطة الفلسطينية، ضم الكتل االستيطانية الكبرى 
التجمعات السكنية في منطقة وادي عارة ) ترحيل(ل ضم إلى إسرائيل في مقاب)  ألف مستوطن500نحو (

  .إلى الدولة الفلسطينية العتيدة) نحو نصف مليون فلسطيني(» الخط األخضر«في المثلث الشمالي داخل 
عن ليبرمان قوله إن التشكيلة الحالية لالئتالف الحكومي لن تتغير، وأن ضم » هآرتس«ونقلت صحيفة 

» تبادل السكان واألراضي«حكومة منوط بموافقة األخير على برنامج الوسطي إلى ال» كديما«حزب 
وأكدوا أن دخول . إلى رفض هذا الشرط» كديما«وسارع أقطاب . »إسرائيل بيتنا«الذي يقترحه حزب 

لكننا ال نرى أن رئيس الحكومة «) في إشارة إلى إسرائيل بيتنا(الحزب يحتم خروج حزب من االئتالف 
  .»أحد شركائه من أجل انضمامنامستعد للتنازل عن 

المنتدى الوزاري «إلى ذلك نقلت الصحف اإلسرائيلية عن ليبرمان أنه يدعو منذ أسابيع في اجتماعات 
واضحة ومتفق عليها من المفاوضات مع » وثيقة مواقف«إلى وجوب أن تبلور إسرائيل » السباعي

ويرى ليبرمان أن غياب . اقف الفلسطينيةالفلسطينيين تطرحها على المأل وتكون بمثابة رد على المو
موقف إسرائيلي رسمي محدد من المواقف الفلسطينية يغضب المجتمع الدولي، وهو السبب في عزلة 

  .»ولذا حان الوقت التخاذ قرار حاسم«إسرائيل الدولية 
  24/6/2010، الحياة، لندن

  
  عملية السالم األخيرة حول غزة جانبا والعودة إلى الخالفاتباراك يريد وضع  .21

 أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك األربعاء في إشارة إلى األزمة حول غزة، عن -واشنطن
  .أمله في وضع الخالفات األخيرة جانبا والعودة إلى عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

واشنطن، إن إسرائيل تريد وقال باراك قبل اجتماع مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في 
  .ايجاد الوسائل لدفع عملية السالم ووضع خالفات االسابيع األخيرة جانبا

  24/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  »دولتين للشعبين« نتنياهو يشكك في حل مستشاريعوزي أراد كبير  .22
األرض تحرج في الوقت الذي يسعى فيه اليمين المتطرف لفرض وقائع على :  نظير مجلي- تل أبيب

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام اإلدارة األميركية عشية سفره للقاء الرئيس األميركي، 
باراك أوباما، بعد أسبوعين، خرج كبير مساعدي نتنياهو ورئيس مجلس األمن القومي في مكتبه، عوزي 

تسوية السلمية على أساس مبدأ أراد، بتصريحات تشكل إحراجا أكبر لرئيسه، إذ راح يشكك في ال
  .، ويقول إن سعي بعض اإلسرائيليين إلى إقامة دولة فلسطينية يهدد شرعية إسرائيل»دولتان للشعبين«

وهاجم أراد وزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، اللذين يؤكدان على ضرورة 
ال «وقال إن هذا االقتراح . وضات مع السلطة الفلسطينيةقيام إسرائيل بمبادرة سلمية تؤدي إلى دفع المفا

يفيد بشيء، حيث إن الفلسطينيين ينتظرون من إسرائيل فقط أن تعطيهم شيئا، وطرح مبادرة سالم يعني 
وبدال من أن يؤدي ذلك إلى . أن تتنازل إسرائيل عن مزيد من األراضي للفلسطينيين من دون مقابل

 إلى طرح مزيد من المطالب بال مفاوضات، وهذا يدمر المفاوضات تحريك عملية السالم، سيؤدي
  .»تماما

  24/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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   ال جدال حول شرعية مهاجمة إيران:عوزي أراد .23
عوزي أراد إنه ال جدال حول شرعية مهاجمة " اإلسرائيلي"قال رئيس مجلس األمن القومي : آي.بي .يو 

أمس األربعاء عن أراد قوله خالل مؤتمر الوكالة " معاريف"، ونقلت صحيفة المنشآت النووية اإليرانية
أو " اإلسرائيلي"عندما يتحدثون اليوم عن الخيار العسكري األمريكي أو "اليهودية المنعقد في القدس إنه 

ذا أية دولة أخرى فإنه ال يوجد نقاش حول الجانب القانوني والمسألة التي يجري النقاش حولها هي ما إ
  " .كان ذلك مجدياً وسيحقق النتيجة المرجوة لكن ال جدال حول شرعية العملية

في " 9أفق "إطالق قمر التجسس " إن ،"اإلسرائيلية"وقال وزير المالية يوفال شطاينيتس لإلذاعة العامة 
الوقت الحالي يأتي ضمن خطة متعددة السنوات وال يشكل رد فعل على تطورات في البرنامج النووي 

تنتمي إلى الدول المتقدمة في العالم في تطوير األقمار الصناعية " إسرائيل"أضاف أن "، "اإليراني
  " .ألغراض التجسس

أن يزيد كمية " 9أفق "العميد نيمرود شيفر إن من شأن  " اإلسرائيلي"وقال رئيس قيادة سالح الجو 
  .      يدة من الفضاء عن دول قريبة وبع" إسرائيل"المعلومات التي تجمعها 

  24/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   أن الحصار على غزة هو حصار سياسييعترفنتنياهو : زعبي .24
قالت النائبة حنين زعبي إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية يعترف بأن حصار قطاع غزة هو حصار سياسي 

لكنيست تلبية لطلب جاءت أقوال النائبة زعبي هذه في إطار نقاش خاص في الهيئة العامة ل .وليس أمنيا
 نائباً حول فشل الحكومة االسرائيلية بعد الهجوم واالستيالء على أسطول الحرية وانهيار مكانة 40

  . إسرائيل في العالم
وبدأت زعبي أقوالها بأنها شاركت في أسطول الحرية لكي تساهم في كسر الحصار عن غزة، وأنها 

.   صار الوعي الذي سجن اإلسرائيليون أنفسهم بداخلهاعتلت منصة الكنيست قبل ثالثة اسابيع لكسر ح
سيطرتم على األسطول بشكل همجي في محاولته لكسر الحصار، وقتلتهم تسعة متضامنين "وأضافت 

وأنتم .. لمنع كسر الحصار، واتهمتم أعضاء برلمان وناشطي سالم باإلرهاب لمنع كسر الحصار
 أسابيع من كل 3نع كسر الحصار، وحرضتم وشتمتم، لكن بعد حولتهم العزوبية إلى مذمة لم" الليبراليون"

هذا قام رئيس الحكومة نفسه بالتراجع فيما يتعلق بالحصار، وبدأ بتفكيكه، واعترف بأنه حصار سياسي 
فلماذا يسمح لرئيس الحكومة ما ال يسمح للمواطنة العربية؟ لماذا قمتم . على حد تعبيره" مدني"أو 

 حول اعتراف رئيس الحكومة نفسه بأن الحصار هو حصار سياسي، وليس بالصمت، ولم تتساءلوا
  .  حصاراً أمنياً كما ادعيتم طيلة األعوام األربعة األخيرة

  23/6/2010، 48موقع عرب
  

  االحتالل يضع فلسفة جديدة لحرب مقبلة على غزة": بوستجيروزاليم " .25
إلسرائيلية امس ، ان قوات االحتالل ا" جيروزاليم بوست"كشفت صحيفة :  وكاالت االنباء-القدس 

اإلسرائيلي أعدت خططا إلخالء القرى الفلسطينية ومخيمات الالجئين من مناطق الصراع في حال اقدام 
الجيش اإلسرائيلي على أي عمليات اجتياح في هذه المناطق ، مشيرة إلى أن عملية اإلخالء سوف تتم 

  .عشية أي عملية اجتياح في قطاع غزة
ألقت قوات " الرصاص المصبوب"لصحيفة في موقعها على شبكة اإلنترنت ، إنه أثناء عملية وقالت ا

االحتالل ماليين المنشورات على المنازل بالمناطق التي تخطط لمهاجمتها وأجرت أكثر من ربع مليون 
اطق مكالمة هاتفية إلى المنازل الخاصة والهواتف المحمولة محذرة الناس ، طالبة منهم مغادرة من

  .العمليات
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وأشارت الصحيفة إلى أن الفلسفة الجديدة رسمت بناء على بعض الخبرات من عملية الرصاص 
المصبوب وتم عرضها على قيادة الجيش اإلسرائيلي كجزء من الدروس العسكرية من تقرير جولدستون 

ش هي أن حماس ، ونوهت الصحيفة إلى أنه بينما يرسم الجيش الخطط ، فإن التقييمات الحالية للجي
  .ليست مهتمة بإثارة صراع جديد مع إسرائيل

  24/6/2010، الدستور، عمان
  

  وحدة جديدة في الجيش االسرائيلي" االنترنتكوماندوس " .26
" اسرائيل"شكّل الجيش االسرائيلي مؤخرا وحدة جديدة لمواجهة المرحلة القادمة والتي تستعد لها : القدس

جي، وذلك لمواجهة اخطار االنترنت وامكانية اختراق الهاكرز للمواقع جيدا بناء على التطور التكنولو
االسرائيلية، والتي تشمل مكاتب الحكومة االسرائيلية والمؤسسات العامة وصوال الى الجيش والتي قد 

الصادرة أمس االربعاء، فقد قام " يديعوت احرونوت"وبحسب صحيفة . تسبب اضرارا كبيرة السرائيل
ستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي عاموس يدلين بتشكيل هذه الوحدة التي أطلق رئيس جهاز اال

، لتكون تحت مسؤولية جهاز االستخبارات، واسند مسؤوليتها الى مسؤول الوحدة )8200( عليها 
  .التكنولوجية في جهاز االستخبارات

  24/6/2010، السبيل، عمان
  

  "الء العرب على أراضي الدولةمنع استي"لـ وحدة كوماندوس إسرائيلية .27
، ووسط حال من السخط العارم التي تسود األوساط العربية في 48في تصعيد جديد ضد فلسطيني الـ

، وافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير األمن الداخلي 48األراضي العربية المحتلة عام 
سيطرة واستيالء "ة جديدة لمواجهة ما أسمته يتسحاك اهرنوفيتش على إقامة وحدة كوماندوس شرطي

  ".العرب على أراضي الدولة
أمس، ان الحكومة ووزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية أطلقتا حملة لمواجهة " يسرائيل هيوم"وقالت صحيفة 

ستتركز في مرحلتها اإلختبارية األولى في النقب " استيالء األقليات والمجرمين على أراضي الدولة"
  .ديداً في منطقة بئر السبعوتح

استيالء البدو على األراضي "وذكرت ان رئيس الوزراء ووزير األمن الداخلي، بادرا الى حملة للحد من 
لمواجهة ما وصفته المصادر الحكومية " كوماندوس"، وتقرر تشكيل وحدة "في منطقة بئر السبع

 30 و25مالية موازنة لتجنيد ما بين ، وخصصت لها وزارة ال"استيالء العرب على أراضي الدولة"بـ
  .مفتشاً ومراقباً على البناء غير المرخص

، وتشمل تفكيك منطقة الجنوب إلى قطاعات ومتابعة " يوما30ًحدود "وقد أطلقت على الحملة اسم 
" اإلنقضاض وتصفية اإلستيالء على األراضي"كما تشمل . استخبارية لمن يقوم باإلستيالء على األراضي

" البناء والتنظيم"وقالت وزارة األمن الداخلي إن هدف هذه الحملة هو تطبيق قوانين .  يوما30ًخالل 
  ".لتسوية اإلستيطان وفرض القانون لدى األقليات"إضافة إلى جهاز تخطيط وطني 

  24/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  ا للمعاملة بالمثل يشكو من التعامل الرسمي المصري البارد معه ودعالقاهرةسفير تل ابيب في  .28
بعث سفير اسرائيل في مصر، يتسحاق لفنون، مؤخراً ببرقية إلى وزارة :  زهير اندراوس-الناصرة 

.  من قبل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية" التعامل البارد"الخارجية اإلسرائيلية شاكياً من 
التعامل المصري مع " التي جاء فيها أن وحصل مراسل اذاعة الجيش اإلسرائيلي على نسخة من البرقية

وأقترح لفنون على وزارة الخارجية اإلسرائيلية اتباع ".  السفير وصل الى مستويات من الصعب وصفها
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المصريين يحدون من خطواتنا بصورة يصعب "وقال إن . األسلوب ذاته مع سفير مصر في تل أبيب
 وأكثر من ذلك، فهم يحاولون اإلمالء علينا بمن من الصعب تحديد مواعيد للقاء مع رجالهم،. وصفها
وكشف السفير اإلسرائيلي أن الخارجية المصرية طلبت منه عدم حضور حفل تضامن مع القارة ".  نلتقي

  يطالبوننا التعامل بندية، وإن كانت هذه رغبتهم فليكن، قد يسبب ذلك : "وقال. األفريقية تنظمه الوزارة
وقال مراسل اإلذاعة إن السفراء السابقين في القاهرة ابدوا في ....".   جاهناتغيير في توجههم السلبي ت

    . السابق استياءهم من تجاهل السلطات المصرية لهم
  24/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  في الكنيست يتصدون لقطعان المستوطنين في الخليل للسالم الديمقراطيةالجبهة "نواب  .29

واب كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في الكنيست، محمد بركة قام ن:  وديع عواودة-القدس 
عفو اغبارية بزيارة إلى المنطقة المحتلة من مدينة الخليل، . دوف حنين ود . حنا سويد ود . ود 

وخاصة إلى شارع الشهداء والشوارع المتصلة به، التي باتت وكراً إلرهاب المستوطنين، وقد رافق 
الذين قدموا شرحاً عن إجراءات االحتالل والتنكيل " كاسرو الصمت"لزيارة مسؤولو حركة النواب في ا

باألهالي، فيما انفلت المستوطنون االرهابيون بالشتائم على النواب ومرافقيهم، ووصل األمر إلى حد 
واب لهذا ، وقد تصدى الن"ديمقراطية وحرية تعبير"التهديد بالقتل، الذي اعتبرته قوات االحتالل أنه 

وكان واضحاً أن االستفزاز كان مبيتاً ومعداً له في شوارع المدينة، إذ كان في . االنفالت العنصري 
مواجهة الوفد، إرهابيون أطلقوا الشتائم تحت سمع وبصر جنود االحتالل، وتواصلت المسيرة على الرغم 

ية، ولم تنفع مالحظات النواب من الشتائم ومحاوالت عرقلة الزيارة، ووصلت إلى حد البذاءات العين
األربعة لقائد شرطة االحتالل الذي تم لفت نظره إلى ما يجري وتحذيره من أن هذا يعتبر عرقلة عمل 

  .أعضاء كنيست، إال أنه أصر على موقفه، وتجاهل حتى محاوالت االعتداء على المرافقين للنواب 
  24/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  وفقراؤها األكثر بين الدول الصناعية... كاثرونيت "إسرائيل"مليونيرات  .30

تزداد الهوة بين األغنياء والفقراء اتساعا على الصعيد العالمي ولكن ما يثير الحنق أكثر من أي شيء 
 أحسنت صنعا إلى األغنياء وزادت 2008آخر، هو أن األزمة االقتصادية العالمية التي بدأت في العام 

ذه الزيادة بدت أكثر جالء في آسيا عموما وفي إسرائيل على وجه غير أن ه. عددهم في العالم
أن عدد المليونيرات في إسرائيل ازداد » ميريل لينش«وأظهر تقرير بيت االستثمار العالمي . الخصوص

  .  في المئة عن العام الذي سبقه42في العام الفائت بنسبة 
دد المليونيرات فيها العام الفائت بعد كل من هونغ وتحتل إسرائيل المكان الثالث في العالم لجهة ازدياد ع

وهي صفة تطلق على من لديه سيولة تزيد (وازداد عدد المولتي ـ مليونيرات في إسرائيل . كونغ والهند
وقد ازداد عدد . 2008 شخصا، بزيادة عشرة أشخاص عن العام 83وبلغ )  مليون دوالر30عن 

  . 2007ي المئة ومع ذلك ال يزال أقل من عددهم في العام  ف104المليونيرات في هونغ كونغ بنسبة 
 مقارنة 8419 شخصا وبات عددهم 2519وازداد عدد المليونيرات في إسرائيل في العام الماضي بـ

 مليار دوالر 42ويملك هؤالء المليونيرات ما قيمته . 2008 مليونير كانوا في إسرائيل العام 5900بـ
  . 2008عام  مليار دوالر في ال30مقابل 

ويقوم معيار المليونير هذا ال على ما يملكه الشخص من عقارات وشركات وإنما على السيولة التي 
  . يمتلكها والتي يستطيع تحريكها في البنوك

وفي نظر العديد من الخبراء االقتصاديين في إسرائيل فإن التفوق في سلم الغنى هو االنعكاس لواقع أن 
متخوفة من » معاريف«وكتبت روت سيناي في . هي األعلى بين الدول الصناعيةنسبة الفقر في إسرائيل 
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والمشكلة ال تكمن بالضرورة في أموالهم «. تراكم الغنى وتراكم الفقر في إسرائيل معتبرة ذلك مشكلة
ية وفضال عن أثر المليونيرات على الحياة االقتصاد. وإنما في القوة والنفوذ التي تمنحها هذه األموال لهم

لكل مواطن، على ثمن استخدام الهاتف المحمول وأثمان الغذاء والوقود والعقار، فإنهم يبلورون طابع 
بل أن غناهم يعرض للخطر الديموقراطية التي تتطلع لتوزيع القوة السياسية بالتساوي بين . السياسة

  . »المواطنين
رعاتهم لرجال السياسة واألحزاب وعبر وأشارت سيناي إلى أن المليونيرات يتحكمون في السياسة عبر تب

كما أن المليونيرات يستأجرون . استئجار خدمات من يحث أعضاء الكنيست والوزراء على أفعال معينة
رأسمال وسلطة، «خدمات وزراء وموظفين كبار سابقين وهذا ما يخلق في المجتمع معادلة جديدة ليست 

  .»وإنما رأسمال في السلطة
  24/6/2010، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل" تقود حملة التحريض ضد "الجزيرة" فضائية: دراسة اسرائيلية .31

قالت دراسة اسرائيلية جديدة اعدها المركز متعدد المجاالت في مدينة :  زهير اندراوس-الناصرة 
هرتسليا، شمال تل ابيب، انّه في السنوات االخيرة تزايدت مظاهر التحريض ضد اسرائيل واليهود، 

من سيناريو معد جيدا على المستوى االستراتيجي من قبل جهات معادية السرائيل، بهدف المس كجزء 
بها في مجاالت مختلفة وتشويش قدرتها على العمل بحرية، مستغلين بذلك المنصات الدولية لمهاجمتها، 

 هذا النشاط مؤكدةً على ان مصدر هذا التحريض هم العرب والمسلمون، اذ انّه في االونة االخيرة بدأ
  .يجد له مؤيدين في الغرب، الذي توجد فيه معاقل تاريخية وتقليدية في معاداة السامية

وعبر عن هذا التحريض بشكل واسع من خالل التغطية التي تقوم بها وسائل اعالم عربية : وتابعت قائلة
مم المتحدة التي قدمت مثل الجزيرة التي لحقت بها وسائل اعالم غربية ومؤسسات دولية في مقدمتها اال

، كذلك طرحت قضية فرض )خاصة في اوروبا(لها مقترحات لفرض مقاطعة تجارية مع اسرائيل 
المقاطعة على االكاديميين االسرائيليين في الجامعات والمؤتمرات الدولية، واتخذت خطوات قضائية في 

 ورأى معدو الدراسة انّه ورغم .اوروبا عند زيارة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لهذه الدول
. االضرار التي سببتها هذه الخطوات السرائيل، اال انها لم تضع هذه القضية على جدول اعمالها الوطني

وال توجد في اسرائيل جهات رسمية متنوعة ومختلفة قادرة على ادارة الصراع االعالمي، وال توجد 
ي، كما ال توجد جهة منسقة وذات صالحيات تجري خطط اعالمية فعالة ومتكاملة على المستوى السياس

  .مشاورات وثيقة مع الجهات المختلفة التي تعمل في شرح موقف اسرائيل
وتعاني وسائل االعالم االسرائيلية من خلل في عملها وتسمح لجهات معادية لها في ملء الحلبة الدولية 

ة العبرية السابق في مصر، تسفي وكان سفير الدول. برسائل تخدم مصالحها وتمس بدولة اسرائيل
مازئيل، زعم انّه لم يكن هناك يوما اي شك حول التوجه السياسي لفضائية الجزيرة القطرية التي قامت 
بشن انتقادات الذعة ومباشرة ضد اسرائيل خالل االنتفاضة الثانية واستمرت ببثها التحريضي ضد 

العراق، حيث اتضح الحقا ان المحطة مرتبطة بعالقة الواليات المتحدة في فترة الصراع في افغانستان و
مع بن الدن حيث انها كانت هي الوسيط االعالمي المختار الذي قام ببث االشرطة المرئية والصوتية من 

  .تسجيالت بن الدن ورجاله
زب ، عملت الجزيرة وكأنها الناطقة بلسان ح2006وزاد انّه في اثناء الحرب اللبنانية الثانية في سنة 

اهللا، وخالل الحرب في غزة شد االنتباه مراسل بارز للجزيرة والذي تواجد بشكل دائم في مستشفى 
لم : واستطرد. الشفاء وقام ببثّ متواصل لسلسلة من المشاهد والصور المرعبة والتي تم اختيارها بإمعان

تها التحريضية ضد اسرائيل يكن هناك اي شك ازاء التوجهات السياسية للقناة، فطالما شنت الجزيرة حمال
ابان االنتفاضة الثانية وانخرطت في ارسالها التحريضي ضد الواليات المتحدة اثناء الصراع في 
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لقد استقبلت بحفاوة من قبل الجمهور العربي في الشرق االوسط ومن . افغانستان والحقا في العراق ايضا
 وصادقة ومستقاة من قلب الواقع العربي في الدول بدت تقاريرها امينة. قبل الجاليات العربية في اوروبا

  .العربية
تقود الجزيرة حربا اعالمية شاملة ضد اسرائيل والتي ال مكان فيها للمهنة المحايدة والتقرير : وقال ايضا
ان الهدف من وراء ذلك هو دفع جميع العرب لدعم الفلسطينيين اكثر فأكثر وتحديدا دعم . الصادق

لم تأل الشبكة المتلفزة . ر على اي حال تيارا فلسطينيا منتميا الى االخوان المسلمينحماس والتي تعتب
جهدا من اجل اظهار الفلسطينيين على انهم دائما الضحايا االساسيون، كما انها تحولت الى اداة في ايدي 

االمن امير ال يعرف طموحه اي حدود والذي قد يكون منساقا خلف االخوان المسلمين والذي يهدد 
من الوارد جدا ان قطر اصبحت جزءا من امبراطورية االخوان . واالستقرار في منطقة الشرق االوسط

المسلمين المظلمة والتي تتحرك خلف الكواليس من اجل تحقيق هدفها المستحيل المتمثل في فرض 
 وتشويه الواقع وفي االسالم من خالل االقناع، التآمر والتخريب، اشاعة عدم االستقرار، اشاعة االكاذيب

  .النهاية من خالل استخدام القوة، على حد تعبيره
  24/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   أمر هدم لمنازل في باقة الغربية15االحتالل يصدر  .32

 أمر هدم لمنازل في باقة 15 أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا :باقة الغربية، النقب العربي
  ".البناء غير المرخص"لمثلث األوسط، بحجة ما أسمته الغربية في ا

علنت اللجنة الشعبية في باقة الغربية حالة االستنفار ودعت األهالي إلى التواجد في خيمة االعتصام وأ
المقامة بالقرب من المنازل المهددة بالهدم، ودعت رئيس اللجنة المعينة في باقة الغربية عدم التوقيع على 

 .كون أوامر الهدم الصادرة بمثابة تحد لجميع المواطنين في باقة وخطاً أحمر ممنوع تجاوزهأوامر الهدم ل
أن استصدار أوامر الهدم هي مالحقة حق " الدستور"واعتبر رئيس اللجنة سميح أبو مخ في تصريحات لـ

  ."إسرائيل"السكن والبناء للجماهير العربية الفلسطينية في 
  24/6/2010الدستور، عمان، 

  
   بيت صفافاقريةمواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين في والقدس  شرقياالحتالل يقتحم  .33

اقتحمت شرطة وقوات االحتالل أمس، أحياء عدة في شرقي القدس المحتلة، :  يوسف الشايب-رام اهللا 
ئيلية، ظهر  أبناءهم الثالثة مثلوا أمام المحكمة اإلسراإنوقال ذوو المعتقلين، ، حيث اعتقلت ثالثة شبان

  .أمس، وأنه تم تأجيل جلسة المحكمة، من دون ذكر أسباب االعتقال
 قرية بيت صفافا، القريبة من القدس، شهدت مواجهات عنيفة، أمس، بين عائلة إنوقال شهود عيان 

وذكر شهود عيان أن المواجهات  .صالح وعدد كبير من اليهود المتطرفين، وسط حضور عسكري
ت للمتطرفين اليهود برفقة بلدوزرات وجرافات كبيرة في محاولة لفتح وتوسيع اندلعت خالل محاوال

فيها للمستوطنين قرب منازل العائلة والورشة التي تملكها والمهددة " كرفانات"طريق في المنطقة ولوضع 
  .بالهدم
ازل داهمت فجر، أمس، قوات الشرطة اإلسرائيلية ترافقها قوات خاصة وضباط مخابرات ثالث منكما 

وقال شهود عيان بان هذه القوات قامت بتفتيش .. في حي الثوري جنوب المسجد األقصى المبارك 
  .المنازل والعبث بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا

  24/6/2010الغد، عمان، 
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   يطالبون العرب بدعم المؤسسات المقدسيةفلسطينيونسياسيون  .34
ات المقدسية، وتخصيص صندوق لها، يستهدف دعم طالب سياسيون فلسطينيون بدعم المؤسس: القاهرة

ودعا المشاركون في ختام . الشعب الفلسطيني في القدس الستصدار تراخيص للبناء في المدينة المحتلة
الذي نظمه قطاع العالقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية ومنظمة تضامن " يوم القدس"

ء، بوضع رؤية عربية تتسم باالستمرارية لدعم اإلعالم الفلسطيني الشعوب اإلفريقية، أول أمس الثالثا
على وجه العموم، والمقدسي على وجه الخصوص، وتأمين موارد اإلعالم الفلسطيني، وتحصينه من 

  .التوترات السياسية بالتركيز على الجوانب اإلنسانية في المدينة المحتلة
الم وثائقية للمدينة المقدسة، وتشكيل لجنة إعالمية عربية ودعا المؤتمرون الجامعة العربية إلى إعداد أف

  .تعمل على نقل الصورة الصحيحة للعرب، وأحقيتهم في القدس الشريف، وتقديمها للرأي العام العالمي
  24/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
   بمبادرة إطالق سفينة خاصة بالعلماء لكسر الحصارتشيد" علماء فلسطين" .35

علماء فلسطين، مبادرة رابطة علماء أهل السنة بإطالق سفينة خاصة بالعلماء لكسر  ثمنت رابطة :غزة
حصار غزة الظالم، معتبرة تلك الخطوة بأنها بداية استعادة علماء األمة لدورهم الحقيقي والريادي في 

 وشددت .استنهاض الشعوب العربية واإلسالمية لنصرة الشعب الفلسطيني ونجدة المقدسات اإلسالمية
اقتفاء " على ضرورة 23/6 نسخة عنه، األربعاء" المركز الفلسطيني لإلعالم"الرابطة في بيان لها، تلقى 

وطالبت الرابطة بالعمل بكل السبل لفك الحصار، ودعت القادة  ".أثر العلماء في نصرة الفلسطينيين
فلسطيني بغزة؛ وعدم والحكام العرب والمسلمين إلى العمل الجاد من أجل وضع حد لمعاناة الشعب ال

الركون إلى التضليل اإلعالمي الذي يمارسه االحتالل الصهيوني بإعالنه عن تخفيف الحصار، إذ يراد 
  .من ذلك استمرار الحصار بأشكال وطرق أخرى

  23/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   غزةإلى زيادة البضائع الواردة "إسرائيل"األنفاق تتلقى ضربة جديدة بعد قرار  .36
 إدخال تسهيالت على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة على عمل "إسرائيل"أثر قرار  :كتب محمد الجمل

األنفاق في محافظة رفح، إذ توقف المزيد منها عن العمل في حين قلصت أخرى عملها وحصرته في 
 التي هربت من وشهدت أسعار السلع والمواد الغذائية والعصائر .سلع محددة كاالسمنت ومواد البناء

خالل األنفاق انخفاضا كبيرا، رافقه تراجع في الشراء، لدرجة أن بعض الباعة والتجار أصبحوا يدللون 
  .على بضائعهم في األسواق وعلى الطرق

وبحسب ما أكده أحد مالكي األنفاق في رفح، الذي عرف على نفسه باسم عماد، فإن الكثير من األنفاق 
 تسهيالت "إسرائيل"الل الفترة الماضية، فيما ستغلق أخرى في حال أدخلت أغلقت وتوقفت عن العمل خ

وأوضح أن األنفاق توقفت عن تهريب العصائر  .حقيقية وخففت الحصار كما روجت عبر وسائل اإلعالم
والمشروبات الغازية والمالبس والقرطاسية واألخشاب، موضحاً أن التهريب بات يقتصر على االسمنت 

ولفت إلى أن التجار ومالكي األنفاق باتوا ال يغامرون  . واألدوية وسلع تعد على أصابع اليدومواد البناء
بتهريب كميات كبيرة من أية سلعة، بانتظار ما ستؤول إليه األوضاع خالل الفترة المقبلة، ومعرفة طبيعة 

  .التسهيالت اإلسرائيلية
  24/6/2010 رام اهللا، األيام،
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  اإللكتروني يتعرض لقرصنة إسرائيلية" األهلية الفلسطينيةشبكة المنظمات "موقع  .37
إسرائيليون ) قراصنة إنترنت" (هاكرز"استنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بشدة قيام : رام اهللا

بعملية قرصنة الكترونية على موقع قاعدة البيانات اإلعالمية الخاص بالشبكة وتدمير شامل لجزء من 
، إلى أن هؤالء القراصنة استهدفوا بشكل "قدس برس"الشبكة، في بيان مكتوب، وصل ونوهت  .بياناته

، وبخاصة فيما يتعلق "الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"واضح البيانات والتقارير الصادرة عن 
بسفن التضامن وكسر الحصار، حيث بات من الواضح أن من قام بهذا االعتداء هم متطرفون 

هذا هو االعتداء الخامس على األقل الذي يتعرض له "شارت إلى أن أو .، على حد تعبيرهاإسرائيليون
  ".موقع الشبكة االلكتروني خالل أسبوع واحد

وأكدت الشبكة أن فريقا تقنيا يقوم حاليا بعملية صيانة للموقع االلكتروني وحماية البيانات الموجودة علية، 
  . منظمة أهلية في قطاع غزة200نات ألكثر من ال سيما وأن الموقع يتضمن قاعدة بيا

  23/6/2010قدس برس، 
  

  بمعالجة ملف الموقوفين والمطلوبين للقضاء اللبناني تطالب في عين الحلوة إسالميةقوى  .38
ن وفداً من المؤسسة التقى ممثلين عن القوى اإلسالمية أ" في بيان "اإلنسانمؤسسة شاهد لحقوق " أعلنت

وتركز البحث على السبل القانونية لمعالجة ملف الموقوفين . في مسجد النورفي مخيم عين الحلوة 
وشارك في اللقاء ممثلون عن حركتي الجهاد اإلسالمي، وحماس والحركة . والمطلوبين للقضاء اللبناني

وضم الوفد مدير المؤسسة محمود الحنفي، ومنسق العالقات  .اإلسالمية المجاهدة، وعصبة األنصار
 القوى اإلسالمية في إنإلعالم محمد الشولي، وقال ممثل عصبة األنصار أبو طارق السعدي العامة وا
أثبتت للدولة اللبنانية حسن النية تجاهها، سواء خالل أزمة نهر البارد، أم في منع أي احتكاك أو "المخيم 

 تلجأ إلى تهديد يونيفل اشتباك مع الجيش اللبناني، وال تنظر إلى الجيش اللبناني نظرة عداء، كما أنها لم
ولم تعالج ملف المطلوبين . أو استهدافها، ومع ذلك كله فإن الدولة ما زالت تضيق الخناق على المخيم

  ."للقضاء، وال قضية الموقوفين اإلسالميين في السجون اللبنانية
أما . "هامعالجت"، مطالباً بـ"حاالت إنسانية لموقوفين في سجن رومية"واستعرض الشيخ جمال خطاب 

ضرورة العمل "ممثلو حماس والجهاد اإلسالمي أبو أحمد فضل وزهير الخطيب وشكيب العينا، فأكدوا 
 على "شاهد"وأجمع الحضور وفق بيان . "بجدية إليجاد مقاربة إنسانية مع الوجود الفلسطيني في لبنان

من صالحيات دستورية، أن يتدخل الرئيس اللبناني لما يمثل من رمزية وطنية، وما يملكه "ضرورة 
إلصدار عفو خاص عن جميع المطلوبين إلى القضاء اللبناني بجنح، ويصار إلى معالجة سريعة لملف 

  ."الموقوفين اإلسالميين
  24/6/2010الحياة، لندن، 

  
  في مقبرة المسلمين في الخليل  أن يدفنيطلبيهودي فلسطيني  .39

 مدينة الخليل أمس، وطلب لقاء إلىسبعين من العمر قدم يهودي في الخامسة وال:  محمد يونس–رام اهللا 
  . يسمح لعائلته بدفنه بعد وفاته في المدينة التي ولد وعاش فيها طفولتهأنرئيس البلدية، وناشده 

مس في أن اليهودي ويدعى حاييم بجايو هنغبي زاره إ "الحياة"وقال رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي لـ
 اليهودي الذي ولد في إنوقال العسيلي  . يدفن في المدينة بعد وفاتهأنمنه مكتبه في البلدية، وطلب 

 يدفن في مقبرة اليهود في أنن يدفن في الخليل، وانه رفض أ إلى، يتطلع أبيبالخليل ويعيش في تل 
  لديه موقفاً سياسياً ضد االستيطان اليهودي فيأن إلى مشيراً "ألن المستوطنين يسيطرون عليها"المدينة 
  . يدفن في مقبرة المسلمينأن الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة الخليل، وطلب األراضي
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 إنوقال العسيلي .  الذين يعارضون االستيطان"إسرائيل"وحاييم بجايو هنغبي من ناشطي اليسار في 
وطنين لكن المست.  بلدية الخليلإلى بحصة عائلته في مبنى هداسا في المدينة 1977هنغبي تبرع عام 

  .استولوا على المبنى وأقاموا فيه
  24/6/2010الحياة، لندن، 

  
  لعبة فيديو تعكس معاناة الفلسطينيينتطلق  اإلسرائيلية" غيشا"جمعية  .40

اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان لعبة فيديو تدعو الالعبين إلى محاولة االلتفاف على " غيشا"أطلقت جمعية 
وهذه اللعبة  .و أربعة أعوام، إال أن الفوز فيها مستعصالحصار المفروض على قطاع غزة منذ نح

، هما القيود على انتقال 2006 سنة على قطاع غزة منذ "إسرائيل"التثقيفية تتحدث عن عوائق تفرضها 
في إشارة ) ممر آمن" (سايف باسيدج"واللعبة بعنوان . الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وعلى الصادرات

 كيلومتر، والذي تم 30الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يفصل بينهما حوالي إلى مشروع الربط بين 
  .التطرق إليه في اتفاقات أوسلو وفي مفاوضات التسوية
وضمنت المؤسسة اإلسرائيلية اللعبة وثائق تشرح . وطورت اللعبة بدعم مالي من االتحاد األوروبي

  .القيود اإلسرائيلية ودوافعها
  23/6/2010، نموقع فلسطين أون الي

  
   من بيت مهدد بالمصادرةبإطالقهألبوم غنائي احتفل ) القدسصرخة من ( .41

 مختلفة أجيال فنانين فلسطينيين من ألربعةألبوم غنائي ) صرخة من القدس(:  علي صوافطة-القدس 
  من ذات المكان الذي سجل فيه في منزل رفقة الكرد في حي الشيخ جراحبإطالقهاحتفل مساء الثالثاء 

  . بالطرد مما تبقى منه لصالح المستوطنين اليهودأصحابهفي القدس المهدد 
مشاركة فنانين فلسطينيين في الغناء فقط "وقال منتج االلبوم النرويجي ايريك هلستاد لرويترز بعد الحفل 

 القوي والعميق لما جرى لهذه العائلة من االستيالء على نصف منزلها اإلحساس إيصال إلىكان يهدف 
 ولكن ما شاهدته األراضي ولدي اطالع على ما يجري في 1992من قبل المستوطنين لقد كنت هنا عام 

  ." بصدمة كبيرةأصابنيهنا في هذا المنزل 
  23/6/2010وكالة رويترز، 

  
   هدم عشرات المنازل في القدس الشرقية"إسرائيل" قرارردن يدين األ .42

 دان األردن بشدة قرار الحكومـة اإلسـرائيلية هـدم    :عمان ـ عبد الرزاق ابو هزيم  ومحمد الدويري 
عشرات المنازل في القدس الشرقية المحتلة مؤكدا ان هذا القرار مرفوض وغير قانوني وغير شـرعي                
وباطل ومنعدم حكما بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني بوصف إسرائيل القوة القائمة بـاالحتالل              

  .تشكل قلب األراضي الفلسطينية المحتلةعلى مدينة القدس الشرقية التي 
وأكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف رفض              
وإدانة األردن المطلقة لكافة اإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية في جميع األراضي الفلسطينية المحتلـة             

ام إسرائيل بهدم المنازل في القدس الشرقية وطرد سكانها العرب منها           وخاصة القدس الشرقية بما فيها قي     
والنشاطات االستيطانية وأي محاوالت لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني والحفريات حـول وتحـت              

  .األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية فيها
  24/6/2010، الرأي، عمان
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   لألردنا مثمرة في مزارع في األغوار الشمالية أحرقت أشجارإسرائيليةقنابل تنويرية  .43
توقعت مصادر مطلعة أن يعقد الجانبان األردني واإلسرائيلي اجتماعـا قريبـا لـضبط              : عصام مبيضين 

استمرار الكيان الصهيوني بإشعال الحرائق في المناطق الحدودية، في أعقاب إتالف الحرائق اإلسرائيلية             
على عدة كيلومترات أكثر من ست مزارع من الحمـضيات تتـضمن            التي اندلعت أمس األول، وامتدت      

  . مزارعا في منطقة األغوار الشمالية في منطقة تل األربعين15عشرات األشجار المثمرة التي تعود إلى 
 .وعادة ما يأتي الرد اإلسرائيلي على االحتجاجات األردنية بأنها ناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الجـو               

هات المختصة وضعت جملة من االستعدادات لتالفي حدوث ما اصطلح علـى تـسميته              يشار إلى أن الج   
  .على إشعالها في األغوار" إسرائيل"التي درجت " حرائق الصيف"بـ

 24/6/2010، السبيل، عمان
  

  "ليس حقوقا مدنية للفلسطينيين إنما بعض التدابير االنسانية"المطروح :  آذار14قوى  .44
لـيس  " على ان المطروح في لبنـان        ، آذار بعد اجتماعها األسبوعي أمس     14وى  شددت االمانة العامة لق   

، "حقوقا مدنية للفلسطينيين إنما بعض التدابير االنسانية التي تؤمن الحد االدنى من الحياة الكريمة لالجئين              
  :واصدرت البيان اآلتي

ممثـل الـسلطة الوطنيـة      علـى زيـارة     ) فارس سعيد (اطلع المجتمعون من منسق االمانة العامة       : اوال
الفلسطينية السفير عبداهللا عبداهللا لالمانة العامة يوم االثنين الماضي، وابدوا ارتياحهم الـى التوضـيحات               
التي نقلها السفير عبداهللا عن تمسك السلطة بمرجعية المجتمع الدولي ممثال باالمم المتحـدة واالونـروا،                

االستشفاء والتربية والتعليم وغيرها من االمـور الخاصـة         ومسؤوليته عن كل ما يتعلق بقضايا الطبابة و       
  . بالالجئين الفلسطينيين، خصوصا في لبنان

وشددوا على ان المطروح ليس حقوقا مدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمفهوم االداري والـسياسي               
 من الحياة الكريمة لالجئين من      للكلمة، وانما بعض التدابير االنسانية واالجتماعية التي تؤمن الحد االدنى         

ولذلك تدعو االمانة العامة جميع القوى واالحزاب السياسية اللبنانية الـى           . دون المس بالتوازنات اللبنانية   
التعامل مع هذا الملف بعلمية وواقعية وتجرد داخل المؤسسات الدستورية ومن خاللها، بعيدا عن اساليب               

آذار الى التقدم باقتراح قانون ضمن المهلة التـي حـددها رئـيس              14التوظيف السياسي، وتدعو نواب     
  .مجلس النواب لمناقشة هذه المسألة المهمة

توقف المجتمعون عند بيانات تهديد المسيحيين التي وزعت في شرق صيدا، واالنفجـار الـذي ال                : ثانيا
ـ              رك المـاروني مـار     يزال مجهول الدوافع في المدينة الصناعية في زحلة عشية زيارة غبطـة البطري

وهم اذ يعتبرون ان مواقف االستنكار ال تكفـي فـي استئـصال هـذه               . نصراهللا بطرس صفير للمدينة   
الظواهر، يدعون السلطات االمنية والعسكرية والقضائية المعنية الى االسراع فـي التحقيقـات واعـالن               

 والمنفـذين، واحـالتهم     نتائجها على المأل في أسرع وقت ممكن، والقبض على المخططين والمحرضين          
على المحاكمة لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه محاولة النيل من االستقرار والـسلم                 

  . االسالمية–االهلي والشراكة المسيحية 
العامة والنقل مع موضـوع     ثمن المجتمعون تعامل الدولة اللبنانية وبالتحديد موقف وزير االشغال          : ثالثا

ابحار السفن انطالقا من المرافىء اللبنانية تحت عنوان فك الحصار عن غزة الذي تم عمليا من خـالل                  
فتح معبر رفح وعلى جميع القوافل استخدام هذا المعبر، الن لبنان ال يتحمل الدخول على خط المنافـسة                  

  ".االقليمية للدفاع عن قضية محقة هي قضية فلسطين
  24/6/2010، نهار، بيروتال
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       وحفظ االستقرار "إسرائيل"مضاعفة الجهود لمواجهة مخططات يجب : قهوجي .45
المرحلة تقتضي من العسكريين مضاعفة الجهـود لتنفيـذ مهمتـين           "أعلن قائد الجيش العماد قهوجي ان       

 له العـدو مـن فـتن        أساسيتين، االولى وهي االستعداد لمواجهة أي اعتداء اسرائيلي، والتنبه لما يخطط          
ومؤامرات، بهدف تحويل االنظار عن جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، أما المهمة الثانية،              
فهي الحفاظ على االستقرار العام في البالد، فالمناخ االمني السليم، يوفر االطار الحيوي النتظـام عمـل                 

ي وممارسة الحريات وقبل ذلك يـشكل العنـصر         الدولة ومؤسساتها، كما للنهوض االقتصادي واالجتماع     
  ". االهم من عناصر تعزيز المناعة الوطنية

 24/6/2010، السفير، بيروت
 

  التعاطي إيجاباً مع الحقوق المدنية للفلسطينيين يجب : "الوفاء للمقاومة"كتلة  .46
تعـاطي اإليجـابي     انه من واجب الكتل النيابية على اخـتالف توجهاتهـا، ال            كتلة الوفاء والمقاومة   رأت

المسؤول مع مسألة الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت سقف الدستور اللبناني              
  . وروح االلتزام بالوفاق الوطني

وطالبت بالضغط على الكيان الصهيوني لفك الحصار عن غزة وأهلها وعدم ربطه بأي قضية أخـرى،                
ددت أخيرا نوابا مقدسيين أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، داعية          وأدانت عمليات اإلبعاد التي ه    

  . البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية التخاذ مواقف عملية شاجبة في هذا المجال
 24/6/2010، السفير، بيروت

 
    اً لن يناقـش قريب "نحقـوق الفلسطينيي ":"اإلدارة والعدل" .47

ل اجتماعها، أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحـضور وزيـر العـدل             بحثت لجنة اإلدارة والعدل خال    
واكد غـانم   . ابراهيم نجار وممثل عن نقابة المحامين، اقتراح القانون المتعلق بتملك األجانب في لبنان            .د

االقتراح يهدف في الدرجة األولى الى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي لمنع فلتـان شـراء                 "أن  
  .ات من قبل األجانب من خالل التحايل على القانونالعقار
يجب اإلخذ في االعتبار كل األساليب التي يجري فيها التحايل على القانون من خالل الوكـاالت                : أضاف

غير القابلة للعزل، بحيث يأتي اجنبي وينظم وكالة للبناني غير قابلة للعزل فيشتري بواسـطتها اللبنـاني                 
  . لحقيقة تكون الملكية عائدة لألجنبيالعقارات باسمه، وفي ا

هذه المهلة  : وقال ردا على سؤال عن مهلة الشهر التي حددها الرئيس نبيه بري لدراسة هذه االقتراحات              
ليست مهلة اسقاط إنما مهلة حث، ومعلوم ان اإلثنين المقبل هناك جلسة للجان المشتركة واألربعاء المقبل                

 بتملك األجانب وسنبدأ اإلثنين الذي يلي بدراسة هذه االقتراحـات بكـل             سنستكمل اقتراح القانون المتعلق   
جدية، وما يمكن ان نقبله من هذه االقتراحات سنقبله من منطلق انساني ومن منطلق تسوية وضع غيـر                  

ولكن في المقابل هناك حقوق وهناك واجبـات للدولـة، فـإذا         . الئق الخوان لنا يعيشون في وضع بائس      
ن تعطي هؤالء حقوقا، ايضا هناك واجبات على هؤالء لجهة مراقبة هـذه الحقـوق وان                ارادت الدولة ا  

  .  تكون باسطة سلطتها على كامل األراضي اللبنانية
  24/6/2010، السفير، بيروت

  
  استمرار الوضع الراهن بالمخيمات سيفجر لبنان: أبو فاعور .48

زير وائل ابو فاعور الذي طرح اسمه سابقاً الو' اللقاء الديمقراطي' أكد عضو : بيروت ـ من سعد الياس 
 13لتولي الملف الفلسطيني في الحكومة اللبنانية عدم تفاؤله بإقرار االقتراحات المتعلقة بالفلسطينيين في              

  .تموز بعد الجو الرافض الذي حصل في مجلس النواب
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ي مجلس النـواب لـم      عندما طرحنا االمر ف   'امس  ' القدس العربي 'وقال أبو فاعور في حديث خاص الى        
نكن نتوقع ردة الفعل هذه برفض هذا الموضوع في المبدأ، ونحن ال نريد للموضوع الفلسطيني أن يكون                 
سبب إنقسام بين اللبنانيين بل نريد أن يكون هناك وفاق وطني حول هذا الموضوع، وأتمنـى أن تكـون                   

 قضية شائكة تاريخياً، حول قـضية       فرصة دراسة هذا االمر في اللجان فرصة اليجاد توافق لبناني حول          
 اللبنانية أو يجب أن نكون أحرزنا تقدماً فيها بالحد االدنـى            -كانت جزءاً من نقاشات المصالحة اللبنانية       

  .'على المستوى النظري في خالل السنوات الماضية
نحن ال ندعو الـى     ال مانع لدينا، و   'ورداً على المطالبين بتسوية بين الحقوق وبين السالح الفلسطيني قال           

معالجة مجتزأة للموضوع الفلسطيني بل الى معالجة شاملة، وجزء من هذه المعالجة من دون أن يحصل                
ربط بالضرورة، هو مسألة السالح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها ومسألة الحقوق المدنيـة              

ينية على قواعد واضحة تبدأ بمسألة الحقوق       نحن مع تنظيم العالقة اللبنانية الفلسط     . واالنسانية الفلسطينية 
المدنية وتنتهي بقضية السالح وغيرها من االشكاالت الواقعة في العالقة بين الجانبين، ولكـن ال يجـوز                 

  .'اشتراط واحدة لتحقيق االخرى
أن المخيمات الفلسطينية اذا بقيت في الوضع الذي هي فيه ستكون عنصر تفجيـر              'وحذّر أبو فاعور من     

ضع الداخلي اللبناني، وأنا أدعو بعض الذين وقفوا بشدة ضد هـذا االمـر أن يـزوروا المخيمـات                   الو
الفلسطينية ويروا حجم البؤس والمعاناة الفلسطينية، ولو سمعوا فقط ماذا يقال عن اللبناني وعن االجهـزة     

ة لبنانية قبل أن تكـون      االمنية اللبنانية والجيش اللبناني لتأكدوا أن معالجة اوضاع المخيمات هي مصلح          
  .'مصلحة فلسطينية

  24/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  يؤيد الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين" القوات: "النائب أنطوان زهرا .49
أعلن تأييده إعطاء الحقوق اإلنـسانية      " القوات"النائب أنطوان زهرا، أن     " القوات اللبنانية "أكد عضو كتلة    

 إنسانية طبيعية تؤمن لهم العيش الالئق، من دون إسقاط صفة الالجئين عنهم،             للفلسطينيين، وتأمين شروط  
ضرورة تكريس سـلطة الدولـة الحقيقيـة        "، مشددا على    "حتى ال نساهم في دمجهم في المجتمع اللبناني       

  ".والفعلية على كل األراضي اللبنانية، وهذه عملية جدلية فيها واجبات وحقوق
توسيع الحقوق المدنية التـي قـد تطـال الحقـوق           "أمس، من   " أم تي في  "وحذر في حديث الى تلفزيون      

تحفظنا على صفة العجلة في الموضوع، التي ال مبرر لها في مثل هذه الحالـة               "، موضحا أننا    "السياسية
البالغة الحساسية، وألنه قد يخلق شرخا اجتماعيا وسياسيا في لبنان، لذا ال يمكن إقراره بهذه السرعة، بل                 

  ".، خصوصا وان ال أحد ضد هذه الحقوق اإلنسانية وإقرارها بشكل صحيح والئقبتروٍ
إعطاء الفلسطيني حقوقا اجتماعية وإنسانية تميزه عن كل أجنبي في لبنان، وإعطائه األولويـة              "ودعا الى   

ذه على أي وافد آخر، والى أن تتملك كل عائلة فلسطينية شقة سكنية في لبنان، على أال يتواجد صاحب ه                  
الشقة في المخيم، ما يعني غياب المبرر لوجود غير الفلـسطينيين ومنظمـات عـسكرية مـسلحة فـي                   

، وأن يتم ضبط هذا الموضوع العقاري بموجب القوانين، بإشراف          "المخيمات، والتي تهدد األمن الوطني    
ق يمكن أن   مجموعة تشكل من أجل إدارة أمالك الفلسطينيين في لبنان، من أجل تجنب الوصول الى حقو              

  ".نصل معها الى خطر التوطين في لبنان
  24/6/2010، المستقبل، بيروت
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  الحقوق لالجئين الفلسطينيين  مروان فارس يلحق بمشروع جنبالط لمنحـاقتراح ل .50
تقدم النائب مروان فارس امس، باقتراح قانون لمنح حق العمل والحقوق المدنية واإلجتماعيـة لالجئـين                

اسعد حردان، عاصم قانصوه وقاسم هاشم، علـى ان ينـضم الـى             :  لبنان وقعه النواب   الفلسطينيين الى 
  .االقتراحات المعجلة المكررة للنائب وليد جنبالط

ان تعريـف   : "وقال في مؤتمر صحافي عقده فارس في المجلس امس، بعدما سجل اقتراحه فـي القلـم               
د حق الالجئ الفلسطيني في العمل وتملك شقة        الالجئ الفلسطيني هو ذلك المعتمد في االمم المتحدة، ويؤك        

توافق ومختلف الكتل النيابية والثقافية والفكرية والعقائدية في المجلس على          " واشار الى ". سكنية في لبنان  
الحق الطبيعي للفلسطيني الذي يتملك شقة ان يفرغها ألبنائه وخصوصا في لبنان، فـال يبقـى موضـع                  

  ". ان يبقى في لبنان الحضاري مخيم من المخيمات يلفه حزام البؤسإذ ال يجوز. مزايدات ومهاترات
هذا موضوع قومي وملك للعالم العربي بأجمعه مـن دون          : "وعن مصادر لتمويل كلفة االقتراحات، قال     

ـ           مـن  " االونـروا "استثناء لنساهم جنب لبنان في تحمل أعباء الوجود الفلسطيني في لبنان في ظل تمنع ال
  ".لالجئين الفلسطينيين الذين هجروا الى لبنان موقتادفع التعويضات 

مع السالح الفلسطيني الذي يعيد الفلسطينيين الى فلسطين وليس مع السالح           "وقبل ان يقدم اقتراحه اكد انه       
  ". الذي يسهل اقتتال الفلسطينيين مع بعضهم داخل المخيمات

  24/6/2010، المستقبل، بيروت
 

   في االتجاه الطائفيينبأخذ العالقة بالفلسطيني يخطئون مجدداًاللبنانيون : الحوتالنائب  .51
مشروع القانون المتعلق بإعطاء الفلسطينيين الحقوق      "النائب عماد الحوت ان     " لبنان اوالً "اكد عضو تكتل    

المدنية واالنسانية أصبح خارج التجاذب السياسي، وهو اآلن في مكانه الطبيعي في لجان المجلس النيابي               
بعض اللبنانيين يخطئون مجدداً بأخذ العالقة مع الفلـسطيني باالتجـاه           "ورأى أن   ". شهر من الزمن  لمدة  

  ".الطائفي، وهذا يؤدي الى حال عدم استقرار في البلد
ان اعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية واالنـسانية بنـد         "امس، الى   " الشرق"واشار في حديث الى إذاعة      
  ".بالتالي طرح هذا الموضوع ليس باالمر المستجدواضح في البيان الوزاري، و

  24/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  الضمان بتستطيع منح الفلسطينيين حقوقاً دولة عاجزة عن إعطاء أساتذتها مطالبهم ال :كنعانالنائب  .52
وجـوب إعطـاء الالجئـين      " في المبـدأ  "جدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان تأكيده          

ضمن المعايير التي تسمح بها اإلمكانـات الماليـة         "لفلسطينيين في لبنان الحقوق االنسانية واالجتماعية       ا
للدولة اللبنانية شريطة أن ال يصب ذلك في خدمة مشاريع التوطين التي تسعى إليهـا إسـرائيل، وتاليـاً                   

 االعتراف بحـق العـودة      ضرب التوازن الديموغرافي في لبنان، في الوقت الذي ترفض الدولة العبرية          
  ".للفلسطينيين الى ديارهم بذريعة المحافظة على توازنها الديموغرافي

لماذا تلقي الدول الكبرى على لبنان مسؤولية التفرد في تحمل تداعيات مشكلة الالجئـين              "وتساءل كنعان   
مـم المتحـدة والـدول      الفلسطينيين، فيما هم يتنصلون من تبعة التسبب بهذه المشكلة أصالً، بدءاً من األ            

، مستغرباً عدم مطالبة البعض هذه الجهات بتحمل المسؤولية، فيما هـم يحـصرون مطـالبتهم                "الكبرى
ويزايدون في موضوع إعطاء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم بالدولة اللبنانية من دون سواها مـن الـدول                

اجزة عن إعطـاء اسـاتذة التعلـيم الثـانوي          إذا كانت الدولة اللبنانية ع    "وقال كنعان   ". االجنبية والعربية 
  ".اللبنانيين حقوقهم المادية فكيف يكون في إمكانها إعطاء الفلسطينيين ما ال تستطيع إعطاءه لمواطنيها؟

  24/6/2010، النهار، بيروت
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  ال ننكر حقوق الفلسطينيين ولكن المطلوب احتياطات لمنع التوطين: المطران بشارة الراعي .53
ان ال أحد ينكـر وجـوب مـنح الالجئـين           "ية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي       أكد راعي ابرش  

ان "ان موقف النواب المسيحيين هـو       " اخبار اليوم "وقال في حديث الى وكالة      ". الفلسطينيين حقوقاً مدنية  
 منح هذه الحقوق يرتبط بشروط اولها تحسين الوضع االقتصادي، فيتمكن اللبنانيون مـن نيـل حقـوقهم                
المدنية بمعنى توفير فرص عمل لهم للحد من البطالة والهجرة، وتأمين الضمان االجتماعي وحماية حـق          

  ".التملك للبنانيين مقابل موجة بيع االراضي
".  الف فلسطيني حقوقاً مدنية وال يمكنها ان توفرها ألبناء البلـد؟           500كيف تستطيع الدولة منح     : "وسأل

ق واجبات تطلب من الفلسطينيين وتتمثل في بـسط سـلطة الدولـة علـى               ان يكون مقابل الحقو   "وتمنى  
  ". مخيماتهم، وضبط السالح الخفيف والثقيل وضبط استعماله داخل المخيمات وخارجها

بأخذ االحتياطات الالزمة   "، طالب   "أال يكون منح الفلسطينيين حقوقا مدنية على حساب اللبنانيين        "واذ أمل   
ض توطينهم في لبنان، بعدما تبين ان اسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس االمـن              لئال يكون ذلك مقدمة لفر    

194."  
  24/6/2010، النهار، بيروت

  
   تقيم موقعاً قبالة بوابة فاطمة"إسرائيل" :قيادة الجيش اللبناني .54

لـة   القوات اإلسرائيلية أنجزت بناء موقع لها على تلة في مـستوطنة المط             أن أعلنت قيادة الجيش اللبناني   
المقابلة لبلدة كفركال الحدودية في جنوب لبنان، وشوهدت الجرافات اإلسرائيلية تقوم بمساعدة عدد مـن               
الجنود واآلليات العسكرية بتحصين الموقع المذكور ورفع السواتر الترابية في محيطة، بعد أن استقدمت              

سة وكفـركال والبـساتين     دشماً من الباطون ووضعتها عند أطراف الموقع الذي يشرف على بلدتي عدي           
  .اإلسرائيلية في مستوطنة مسكافعام

في غضون ذلك، واصل الطيران الحربي اإلسرائيلي خرقه لألجواء اللبنانية وأعلنت قيادة الجيش اللبناني              
أن عدداً من الطائرات اإلسرائيلية حلقت أمس وعلى فترات وعلى ارتفاع متوسط فوق القطاعين الغربي               

كما نفذت طائرتا استطالع إسرائيليين     .ء بنت جبيل، ومناطق حاصبيا والبقاع الغربي      واألوسط وقرى قضا  
  .طيراناً دائرياً فوق عدد من المناطق اللبنانية وال سيما فوق بيروت وجزين وإقليم التفاح

  24/6/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  دهوموعد االنطالق ال يمكن تحدي.. موجودة "مريم"سفينة : ممول سفينتي غزة .55
وممـول  "فلسطين حرة "أكد رجل األعمال الفلسطيني ياسر قشلق، رئيس حركة         : سوسن األبطح : بيروت

سفينة مـريم موجـودة بالفعـل       "حملة كسر حصار غزة التي يفترض أن تنطلق من لبنان بسفينتين، أن             
ـ  ". وليست افتراضية  بـسبب  تأخرت في الوصول إلى لبنـان،       "إن السفينة   "الشرق األوسط "وقال قشلق ل

حاجتها إلى برادات متطورة لحفظ الدواء ونقله إلى غزة، والسفينة ستصل خالل يوم أو اثنين على أبعـد                  
  ". تقدير

سـاعة الـصفر تحـدد      : "وبالعودة إلى بيروت، قال قشلق ردا على سؤال حول موعد انطالق السفينتين           
ليس بمقـدور   . حانت لحظة الرحيل  الحقا، تحددها الهيئة المنظمة للرحلة، تتصل بالناشطين وتقول لهم،          

أحد منا أن يتحدث عن لحظة االنطالق، فليس من أحد يسأل وزير دفاع يريد أن يشن حربـا، فـي أي                     
مهمتنا هي ايصال أدوية لألطفال والمرضى إلى ميناء        . ساعة تبدأ المعركة، نحن نخوض مناورة إنسانية      

ية، قبل أوسلو وبعدها، وأي تعد علينا أو محاولة         دولي هو ميناء غزة، معترف به من كافة الهيئات الدول         
  . "لمنعنا قرصنة بكل ما في الكلمة من معنى

  24/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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   للبنان من عدوان إسرائيلي اجنبيةتحذيرات .56
ذكرت مصادر دبلوماسية لبنانية في بيروت أمس أن الحكومة اللبنانية تلقت تحـذيرات             : االتحاد، أ ف ب   

اإلنساني الدولي أثناء إبحاره إلـى      ” أسطول الحرية “من أن إسرائيل قد تستغل أزمة اعتدائها على         أجنبية  
  .غزة مؤخراً، لشن عدوان جديد على لبنان تحت ذرائع واهية

بأن سفراء أجانب في بيروت نقلوا إلـى الحكومـة اللبنانيـة إنـذارات              ” االتحاد” وأبلغت المصادر ذاتها  
مـن  ” نـاجي العلـي   ”و” مريم“وسائل دبلوماسية، من مغبة توجه سفينتي اإلغاثة        إسرائيلية تلقوها عبر    

  .بيروت إلى غزة
اللبناني، مما يـشكل    ” حزب اهللا “وأوضحت أن إسرائيل قد تعتقل جميع ركاب السفينتين بزعم أنهم رسل            

  . شرارة حرب بين الطرفين
  24/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   اليونيفيل على قواتها في الجنوبتقارير دبلوماسية عن قلق دول" .57

ال تزال الدوائر الرسمية اللبنانية تتحسب لمخاطر أية خطـوة   :من سعد الياس' القدس العربي'بيروت ـ  
غير محسوبة العواقب على األمن اللبناني من بوابة سفن كسر الحصار على قطاع غـزة فـي ضـوء                   

التي وجهها لبنان إلى أمين عام األمم       ' اإلحترازية'ة  وفي هذا السياق جاءت الرسال    . التهديدات اإلسرائيلية 
       القوانين اللبنانية ال تسمح بانتقال السفن مباشرة إلى الموانئ الخاضـعة           'المتحدة بان كي مون إليضاح أن

للسلطات اإلسرائيلية بما فيها مرفأ غزة، كما أنّها ال تسمح بمنع أي مركب بحري من مغادرة موانئه في                  
حتوياته واألشخاص الذين على متنه والوجهة التي يقصدها تقع ضمن نطاق القوانين اللبنانية             حال كانت م  

مسؤولية أي  '، مع تشديد وزارة الخارجية اللبنانية على تحميل إسرائيل          'وتحترم اإلجراءات التي تفرضها   
 ووقف خروقها   1701 الضغط عليها لتنفيذ القرار   '، وتجديد دعوة المجتمع الدولي إلى       'عدوان على لبنان  

  .'اليومية لسيادته وتهديداتها المستمرة للبنان وشعبه وبنيته التحتية
ان التحذيرات التي اطلقها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ال تـستند الـى             'وذكرت اوساط دبلوماسية    

ان 'ولفتت الـى    ،  'فراغ بل الى معلومات وقراءة دقيقة لمسار التطورات الدراماتيكية في الشرق االوسط           
وال سيما فرنسا واسبانيا    ' اليونيفيل'الحكومة اللبنانية تحاول طمأنة عدد من الدول االساسية المشاركة في           

وايطاليا والمانيا الى سالمة الوضع في الجنوب في محاولة إللغاء قرارات باالنسحاب من الجنوب عنـد                
  .'اول مواجهة مباشرة قد تقع بين اسرائيل وحزب اهللا

سبباً في تفجير حرب في الشرق      ' ناجي العلي 'و' مريم'ان تكون السفينتان    'لكن مصادر المعارضة نفت     و
  .'االوسط، ولن تكون سبباً كذلك إلعطاء اسرائيل نصراً معنوياً

  24/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   رأس أولويات سياسة مصر الخارجية"قضية السالم" و"الفلسطينيةالقضية  ":مبارك .58
  , أكد الرئيس حسني مبارك أن مصر تتحاور مع شركائها بدول حوض النيـل   : قاهرة ـ مختار شعيب ال

 مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد للتحرك مع دول الحـوض لحـل               , بما يضمن إمدادات المياه والطاقة    
   . القضايا العالقة

 رأس أولويات   ىوقضية السالم تظل عل   وحول الوضع اإلقليمي أكد الرئيس مبارك أن القضية الفلسطينية          
 وترفض محاوالت إسرائيل التنـصل       ,  لرفع الحصار عن غزة    ى وأن مصر تسع    , سياسة مصر الخارجية  

   كما أكد الرئيس رفضه تكريس االنقسام الراهن بـين غـزة           ,  وتحميلها لمصر   , من التزاماتها تجاه القطاع   
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 تقوم عليهـا الدولـة الفلـسطينية المـستقلة           , معا أراضي محتلة   ونتمسك بأنهما يمثالن      , والضفة الغربية 
   . وعاصمتها القدس الشرقية

  24/6/2010، األهرام، القاهرة
  

   في المصالحةتحرك: الجامعة العربية .59
كشفت الجامعة العربية عن ترتيبات قالت إنها        :وكاالت-أحمد ربيع وعبد القادر مبارك     - غزة - القاهرة

 عضوا إلى قطاع غزة، تسبق زيارة الرئيس        15فلسطيني رفيع من السلطة يضم نحو       تجرى لزيارة وفد    
وقال السفير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام في تصريحات خاصة           . أبو مازن المرتقبة إلى القطاع    

إن هذه الترتيبات تجري حاليا برعاية من الوسيط المصري وبدعم من الجامعة العربية، مشيرا إلى وجود                
  . ركة نشطة في ملف المصالحة حالياح

  24/6/2010، الشرق، الدوحة
  

   التركية تحبط محاولة الغتيال اردوغان خطط لها الموساد االمنيةاألجهزة ": المجد" .60
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة التركية، أن األجهزة األمنية التركية تبحث جديا عالقة جهاز : أنقرة

ة، التي استهدفت قاعدة عسكرية بحرية تركية، في توقيت متزامن مع الهجوم بالعملية اإلرهابي" الموساد"
في مياه البحر األبيض المتوسط، " الحرية"التركية وباقي سفن أسطول " مرمرة"اإلسرائيلي على سفينة 

  ·الذي وقع أواخر شهر أيار الماضي
 العملية، ال يعني بالضرورة إن إعالن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن" للمجد"وقالت المصادر 

أنه هو الذي قام باعمال التنفيذ، حيث إن استخدام اسم الحزب ربما يكون قد تم للتغطية على الفاعل 
مشيرة الى أنه حتى في حال قيام عناصر من الحزب بالتنفيذ، فإن ذلك، ال ·· الحقيقي، وهي اسرائيل

ن القاعدة التي تم استهدافها، كانت غير معروفة، ، خصوصاً وا"الموساد"يمكن أن يتم بعيدا عن أصابع 
ولم يسبق للحزب الكردستاني القيام بعمليات مماثلة في هذه المنطقة بالذات، فضال عن نجاحه في 

  ·ضربها، وقتل ستة من جنود البحرية األتراك
ت السياسية ولعل ما يعزز نظرية التورط اإلسرائيلي لدى القيادا"·· "للمجد"واضافت المصادر تقول 

واألمنية والعسكرية في تركيا، أن العملية قد تمت قبيل الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية بسويعات 
  ·"وذلك بهدف صرف األنظار عن الهجوم، وإرباك القيادة التركية

، عن إجهاض األجهزة األمنية التركية، لعملية اغتيال كانت "للمجد"من جهة أخرى، كشفت هذه المصادر 
تستهدف رجب اردوغان، رئيس الوزراء على يد بعض الخاليا التركية والكردية، بحسب التحقيقات التي 
تمت معهم، واشارت إلى وجود خيوط تربطهم بجهاز الموساد اإلسرائيلي، وأن القيادة السياسية التركية 

  .قد تكتمت علي هذا الموضوع حالياً العتبارات سياسية وأمنية
  21/6/2010، المجد، األردن

  
  "سطول الحريةا" في األمم المتحدة لبحث مجزرة ماليزية مبادرة :"هآرتس" .61

، أمس، أن اتصاالت تجري في مقر األمم المتحدة فـي نيويـورك             "إسرائيلي"ذكر تقرير   : )اي.بي  .يو  (
الدامي على أسـطول الحريـة، فـي    " اإلسرائيلي"لطرح مبادرة ماليزية تهدف إلى بحث أحداث العدوان  

إن سفراء الدول العربية في األمم المتحـدة        " هآرتس"وقال الموقع االلكتروني لصحيفة      .جمعية العامة   ال
أجروا مشاورات بشأن المبادرة التي اقترحتها ماليزيا قبل عدة أيام خالل اتصاالت من وراء الكـواليس                

 بالدعوة إلى عقد اجتمـاع      وأضافت أن المبادرة الماليزية تقضي     .مع مندوبي الدول العربية واإلسالمية      
طارئ للجمعية العامة، ويتم تقديم طلب برفع الحصار عن قطاع غزة وأن تطلب الجمعية رأيـا بـشأن                  
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 نشطاء أتـراك  9الذي أسفر عن مقتل " مرمرة"على السفينة " اإلسرائيلي"قانونية هجوم قوات الكوماندوز   
األمم المتحدة قولها إن االقتراح الماليزي      ونقلت الصحيفة عن مصادر في مقر        .وإصابة عشرات آخرين    

يلقى دعما من إيران وسوريا اللتين شجعتا ماليزيا وأوصتا أمام مجموعة الدول العربية بـدفع المبـادرة                 
  . قدماً 

  24/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  "أسطول الحرية" زيارة قبر حبر يهودي ردا على العدوان على منمنع يهود : الجزائر .62
ذكرت مصادر إعالمية جزائرية نقال عن مصدر وصف بـالموثوق أن الـسلطات الجزائريـة           :الجزائر

شـمال غربـي    (رفضت طلبا تقدمت به جمعيات يهودية من جنسيات فرنسية لزيارة مدينـة تلمـسان               
 13، والوقوف على قبر الحبر اليهودي إفرام أالن قاوة، الذي عاش في المنطقة في القرن الـ                 )العاصمة
   .ميالدي

أن السلطات الجزائرية رفضت تكرار الزيارة      ) 23/6(في عددها اليوم األربعاء     '' الخبر''وأفادت صحيفة   
 والتي يرأسها بالعاصمة الفرنسية باريس اليهودي الفرنسي        2005التي قامت بها نفس الجمعيات في العام        

في مطار زناته مصالي الحاج      يهوديا ليحطوا    220أندري شربيط من مواليد تلمسان، والذي قاد أكثر من          
الدولي بتلمسان، في أكبر وفد سياحي يهودي يزور الجزائر منذ االستقالل، حيث حظيت تلـك الزيـارة                 

  .آنذاك بتغطية إعالمية كبيرة من وسائل اإلعالم الفرنسية، حسب تقدير الصحيفة
س إلى التخـوف مـن      ورجحت الصحيفة أن يكون رفض السلطات الجزائرية لهذه الرحلة راجعا باألسا          

لفـك  " أسطول الحرية "رفض الرأي العام والطبقة السياسية للفكرة، خاصة بعد االعتداء الذي تعرض له             
 أتـراك   10الحصار على قطاع غزة المحاصر، والذي نفذته قوات خاصة إسرائيلية، وأسفر عن مقتـل               

  .وإصابة العشرات بينهم مواطنين جزائريين
  23/6/2010، قدس برس

  
  "إسرائيل" عن غزة مطلب عالمي ال تعارضه إال الحصاررفع :  مغربيوزير .63

أكد وزير الدولة المغربي محمد اليازغي أن مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة تحولـت إلـى                 : الرباط
ونفى  ".رجعية وال تؤمن بالسالم   "مطلب دولي جامع ال تعارضه إال إسرائيل، التي وصف حكومتها بأنها            

أن " قدس برس "اتب العام السابق لحزب االتحاد االشتراكي، في تصريحات خاصة لـ           اليازغي، وهو الك  
مبررا لحصار يتضرر منـه الفلـسطينيون       " حماس"يكون الموقف الدولي من حركة المقاومة اإلسالمية        

ليس هناك أي مبرر الستمرار الحصار على قطاع غزة، فهذا خطأ فادح وظلـم للـساكنة         : "جميعا، وقال 
ورفع الحصار عن قطاع غزة عليه إجماع دولي، وال تعارض ذلك إال الحكومة اإلسـرائيلية                .يةالفلسطين

في غزة بهذا األمـر، فالحـصار ال        " حماس"وال عالقة لوجود    . التي تناور اآلن بعلمية تخفيف الحصار     
 وال  وإنما الذي يتضرر هو الساكنة، لكن لألسف الحكومة اإلسرائيلية متخلفـة ورجعيـة            " حماس"يضر  

  ".تؤمن بالسالم
  23/6/2010، قدس برس

  
  ايلول/ سبتمبر21  في بسيناء إلسرائيليين يحملون جنسيات أوروبيةأراضالحكم في قضية بيع  .64

تأجيل قضية بيع أراض بسيناء     ،  قررت محكمة جنايات اإلسماعيلية   :  يسري محمد  - )مصر(اإلسماعيلية  
المقبل وذلـك   ) أيلول(ة الحادي والعشرين من سبتمبر      إلى إسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية إلى جلس      
وأكد الدفاع على مدار يومي الثالثاء واألربعاء عـدم          .للنطق بالحكم بعد سماع شهادة الدفاع في القضية       



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1829:         العدد       24/6/2010 الخميس :التاريخ

جدية التحريات وانعدام أركان جريمة التزوير وانعدام أركان جريمة النصب والتزوير فـي محـررات               
  .رسمية

في قضية بيع أراض بسيناء ألجانب واالستيالء على وحدات سكنية بشرم الشيخ إن             وقال دفاع المتهمين    
المتهمين قد وقعوا تحت ضغط عصبي ونفسي قاس جدا لدرجة أنهم بعد القبض عليهم مباشرة تم التحقيق                 

  . ساعة متواصلة14معهم ألكثر من 
 سـاعة   14يق معه على مدار      عاما تم التحق   60وأضاف أن المتهم الثاني وهو لواء شرطة سابق عمره          

 .متواصلة عن أسباب سفره إلسرائيل أكثر من مرة وهل قام ببيع أراض ووحدات سـكنية إلسـرائيليين                
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بتزوير الحجج الشرعية باستخدام عقود تحكيم مزورة للوحـدات الـسكنية               

   .بشرم الشيخ وبيعها ألجانب» كورل بي«بقرية 
ق أن المتهمين سهلوا حصول المالك األجانب على صور من األحكام القضائية المحـررة              وكشفت األورا 

على أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع اإلجرامي المتفق علـى                
لـك  مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه وذلك بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظـر تم                

  .غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ
وكشفت السلطات المصرية القضية أثناء قيام المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمـة اإلسـماعيلية               
بأعمال تفتيش روتينية داخل مكتب أمين عام محكمة اإلسماعيلية تبين خاللها وجود عمليات تزوير فـي                

  . متهما11اكم في القضية ويح. بعض المحررات القضائية
  24/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   يشيدون بدعم قطر لفلسطينالعربوزراء اإلعالم  .65

 أشاد مجلس وزراء االعالم العرب في ختام دورته الثالثة واألربعين بمقر األمانـة العامـة               : قنا -القاهرة
للعمل االعالمي العربي المشترك ودعم     لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس، بالجهود القطرية الداعمة          

القضية الفلسطينية، وثمن المجلس تعهد دولة قطر خالل االجتماع الوزاري العربي االخير بتغطية تكلفـة    
المالحقة القانونية واالعالمية لجرائم الحرب االسرائيلية وانتهاكاتها بحق قافلة اسطول الحرية التي كانت             

  .لقطاع غزة المحاصر من قبل قوات االحتالل االسرائيليمحملة بالمساعدات االنسانية 
  24/6/2010، )قطر(الوطن،الدوحة، 

  
   وترفض ربطها بالتوطيناء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم إلعطلبناناألونروا تدعو  .66

المفوض العام لوكالـة غـوث الالجئـين        ، أن   بيروت، من   24/6/2010 ،الشرق األوسط، لندن   ذكرت
تأمين الحقـوق اإلنـسانية     «السلطات اللبنانية إلى    دعا  فيليبو غراندي،   ) األونروا(غيلهم  الفلسطينيين وتش 

من مصلحة لبنـان ضـمان مجتمـع        «، واعتبر أن    »واالجتماعية للشعب الفلسطيني ال سيما حق العمل      
ال عالقـة لـه     «وأكد أن المطالبة بإعطاء الالجئين الفلـسطينيين حقـوقهم المدنيـة            . »فلسطيني مستقر 

بعد الجدل الذي حصل حول إعطاء الحقوق اإلنسانية        «، وأشار إلى أن حضوره إلى لبنان أتى         »التوطينب
  .»واالجتماعية للفلسطينيين

في بيروت إلى أن من أهداف زيارته إلـى         » األونروا«وأشار غراندي في مؤتمر صحافي عقده في مقر         
الطالع على األعمال الجارية هناك، من حيث       الذهاب إلى مخيم نهر البارد ل     «لبنان التي ستستمر يومين     

إعادة قسم من السكان إلى المخيم      «، آمال في    »إعادة إعمار المخيم والتحقق من التقدم في أعمال اإلعمار        
  .»قبل نهاية العام الحالي
لزيادة تمويل الوكالة التي تعاني ضائقة مالية باتت تؤثر على حجـم            » نداء استغاثة «كذلك وجه غراندي    

لقد قلصنا خدماتنا، وهـذا     «وقال للصحافيين خالل زيارة لبيروت آتيا من القاهرة         . خدمات التي تقدمها  ال
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وما أطلقه اآلن هو نداء استغاثة      (...) بصراحة ال يمكن أن نقوم بأكثر مما نقوم به          «، مضيفا   »أمر سيئ 
ية الحاجات األساسية لماليين     ماليين دوالر لتلب   103وأعلن غراندي أن األونروا تنقصها      . »إلى المانحين 

وتـابع  .  مليـون دوالر   600الالجئين الفلسطينيين في المنطقة، علما أن الموازنة السنوية للوكالة تبلـغ            
  .»الخدمات التي نقدمها أصبحت في حدها األدنى، وال يمكن تحمل أي تقليص إضافي لها«

صا من المانحين األوروبيين الذين     الوقت غير مناسب لطلب مال إضافي، خصو      «لكن غراندي تدارك أن     
وقال إن األونروا تأثرت بشدة باألزمـة الماليـة         . » في المائة من مصادر التمويل     60يشكلون أكثر من    

العالمية هذا العام، مع خفض الدول المانحة األوروبية لمساعداتها، في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول                
األوروبية مضطرة إلى خفض نفقاتها العامة، مشيرا إلـى أن          وأوضح غراندي أن الدول     . تقليص ديونها 

  .»المساعدات الدولية جزء من اإلنفاق العام وغالبا ما تخضع قبل غيرها للتقليص«
   أيضا من أجل تأمين التمويل الالزم إلعادة إعمار مخيم نهر البارد لالجئين فـي               وأعلن أن األونروا تجد 

  . بين الجيش اللبناني وحركة فتح اإلسالم2007في صيف شمال لبنان، الذي دمر خالل معارك 
ـ         مليون دوالر الالزمة إلعادة إعمار المخـيم،        450وقال غراندي إن الوكالة استطاعت تأمين نصف ال

خالل جولتي في الـدول الخليجيـة خـصوصا،         «وتابع  . » مليون دوالر  200ال تزال تحتاج إلى     «لكنها  
لكنني واثـق   (...) ال أعلم حجم المبلغ تماما      «وقال أيضا   . »ة جديدة تلقيت تطمينات بشأن مساهمات مالي    
  .»بأننا سنحصل على موارد إضافية

 مجريات   لخص غراندي، أن   مادونا سمعان نقالً عن مراسلتها    ،  24/6/2010،  السفير، بيروت  وأضافت
ـ    ى أن موضوع غزة أخـذ      الذي عقد في القاهرة منذ أيام، الفتاً إل       » األونروا«مؤتمر اللجنة االستشارية ل

إن العالم يضغط باتجاه رفع الحصار وسمعنا تصاريح إسرائيلية بهـذا           «: حيزاً كبيراً من النقاش، وبرأيه    
، موضحاً أن   »الخصوص، ولكن المهم هو كيفية إنهاء الحصار، ال سيما وأن الشيطان يكمن في التفاصيل             

  . موقف األمم المتحدة كان دائماً مناديا بوقف الحصار
ال يمكن أن نتحدث عن أي      «: وفي النقاش مع الصحافيين، أصر غراندي لدى سؤاله عن غزة على القول           

تقدم اال عند لمسه وترجمته على أرض الواقع، فما يحدث في غزة أشد من أن يكون وضـعاً الإنـسانياً،       
  . »طارئاًوالمسألة تتعلق باقتصاد مهدوم والحالة االجتماعية واإلنسانية تتطلب تدخّالً 

  
  لى غزة عبر البحرإواشنطن تحذر من إرسال مساعدات  .67

لتفادي أن تتوجـه سـفينتا      » المسؤولية«دعت الواليات المتحدة للتحلي بروح      :  سوسن األبطح  - بيروت
لتقـديم  » القنـوات الموجـودة   «لى قطاع غزة، وحضت على استخدام       إالناشطين الذين انطلقوا من لبنان      

لـيس  «وقالت وزارة الخارجية األميركية في بيان إن نقل المساعدة عبر البحـر             . المساعدة للفلسطينيين 
وعلى غرار اللجنة الرباعية الدوليـة حـول        . »مناسبا وال مسؤوال وبالتأكيد ليس فاعال أيا تكن الظروف        

 الشرق األوسط المؤلفة من الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحـدة، دعـت إدارة              
جميع الراغبين في نقل سلع إلى القيام بذلك عبر القنوات الموجودة في شكل يمكن              «الرئيس باراك أوباما    

ودعت الخارجية األميركية أيضا إلى تجنب      . »من تفتيش شحنتهم عند نقاط العبور البرية إلى قطاع غزة         
  .»كل األطراف بالتصرف بشكل مسؤول«كما طالبت » المواجهات غير المجدية«

24/6/2010، الشرق األوسط، لندن   
  

   الجديدة تجاه غزة"إسرائيل" بسياسة ترحب "الرباعية" .68
نشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها اإللكتروني اليوم بياناً أشارت من خالله إلـى أن اللجنـة                 

يف الحـصار    المتعلق بتخف  "إسرائيل"الرباعية المعنية بالتسوية السلمية في الشرق األوسط ترحب بقرار          
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وال يـصب   " ال يمكن تحمله وغير مقبول    "عن قطاع غزة، مؤكدة من جديد أن الوضع الحالي في القطاع            
  .في مصلحة أي طرف

وجاء في بيان اللجنة الرباعية التي تضم األمم المتحدة والواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي إن               
وترى . مؤخرا حكومة إسرائيل تعد تطورا جديرا بالترحيب      السياسة الجديدة تجاه قطاع غزة التي أعلنتها        

  . الرباعية أن الكشف عن مزيد من تفاصيلها وطرق تنفيذها سيكون مهما لضمان فعالية تلك السياسة
نحو تلبيـة   " تحوال كبيرا في اإلستراتيجية   "وأشار البيان إلى أن تنفيذ السياسة المعلنة بشكل كامل سيشكل           

  .فضال عن احتياجات إسرائيل األمنية.. احتياجات سكان غزة 
كما تعهد أعضاء اللجنة الرباعية بمواصلة العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألطـراف المعنيـة               

  ".في أسرع وقت ممكن"األخرى مثل مصر لضمان تنفيذ هذه الترتيبات 
 إلسرائيل السيما القضاء على     كما جددت اللجنة الرباعية دعوتها إليجاد حل للمخاوف األمنية المشروعة         

تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس التزامات منظمة التحرير              
الفلسطينية، وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلـسطينية الـشرعية، وضـمان تـدفق                

  .ةالمساعدات اإلنسانية واألفراد دون عوائق من والى غز
وفي النهاية أعربت اللجنة الرباعية عن اعتقادها بأن تؤدي المحادثات غيـر المباشـرة بـين الـسلطة                  

التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الطرفين، تنهي االحتالل الذي بدأ            "الفلسطينية وإسرائيل إلى    
ياة في الضفة الغربية وقطاع      بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للح          1967في عام   

  ".غزة تعيش جنبا إلى جنب في سالم وأمن مع إسرائيل وجيرانها اآلخرين
22/6/2010، نوفوستي  

  
   في سلوان منزال22ً هدم "سرائيلإ"بان كي مون يطعن في شرعية قرار  .69

حتلـة بالموافقـة    قال بان كي مون االمين العام لالمم المتحدة إن قرار لجنة التخطيط في مدينة القدس الم               
 منزال فلسطينيا في القدس الشرقية من اجل اقامة مركز سـياحي اسـرائيلي              22على خطة تقضي بهدم     

  .قرار غير شرعي
وجاء في بيان اصدره يوم االربعاء مكتب االمين العام للمنظمة الدولية وتاله النـاطق باسـمه مـارتن                  

ع القانون الدولي ومـع رغبـة سـاكنيها مـن           يتنافى م "نيسيركي ان قرار هدم المنازل في حي سلوان         
  ."الفلسطينيين

االمين العام يشعر بالقلق العميق من القرار الهادف الى هدم المنازل وتعزيز االسـتيطان              "وقال البيان إن    
  ."في حي سلوان بالقدس الشرقية

ئيلية اتخاذهـا   الخطوات التي تنوي السلطات االسرا    "وجاء في البيان الذي اصدره مكتب بان كي مون ان           
بـين الفلـسطينيين    (النها ال تساعد على بناء الثقة الالزمة لـدعم المفاوضـات الـسياسية              " غير مفيدة 

  ).واالسرائيليين
التي من شأنها رفـع     " تتحمل مسؤولية تجنب الخطوات االستفزازية    "وقال البيان إن الحكومة االسرائيلية      

  .حدة التوتر في المدينة
24/6/2010، )بي بي سي(انية هيئة اإلذاعة البريط  

  
   بتخفيف قبضتها على غزة"سرائيلإ" تعهد قيمةاألمم المتحدة تشكك في  .70

قال رئيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين التابعـة لالمـم المتحـدة              :  يارا بيومي  - بيروت
ة أثـارت تـساؤالت      بتخفيف حصارها لغز   "سرائيلإ"يوم االربعاء ان النسخة األخيرة من تعهد        ) أونروا(

  .بشأن الى أي مدى سيثبت فاعليتها
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" عبثي وآثاره عكسية وغير مـشروع     "ووصف فيليبو جراندي المفوض العام لوكالة أونروا الحصار بأنه          
  .مستشهدا بعناصر في خطة اسرائيل لتخفيف الحصار لم توضح كيفية التنفيذ بالكامل

سيسمح بدخولها في اوقات معينة وليس في اوقـات         انهم يتحدثون عن سلع     "وقال للصحفيين في بيروت     
  ."لذلك فان االمر مازال بالغ التعقيد. اخرى حسب المرسل اليه

يجب . شاهدنا بعض العبارات العامة عن الكيفية التي سينفذون بها ذلك لكن الشيطان في التفاصيل             "وقال  
  ."ان نرى كيف سينفذ ذلك ولم نشاهد ذلك حتى اآلن

... لكن االن نريد ان نـرى حقـائق       "وقال  ." اهدنا مرات عديدة بيانات وتصريحات    ش"وأضاف جراندي   
  ."صدقوني انها مسألة ملحة الن االحوال سيئة للغاية على االرض

 اعادة فتح معبر    "سرائيلإ"ونروا انه يتعين على     األوتقول   .ودعا جراندي الى فتح المعابر البرية في غزة       
حدود الشمالية الشرقية وهو كبير بدرجة تسمح بتلقـي شـحنات علـى             المنطار لشحنات البضائع على ال    

وبدال من ذلك فان الـشاحنات توجـه الـى          . المستوى الصناعي مثل االسمنت ومواد البناء والمساعدات      
  .معابر أضيق

24/6/2010، وكالة رويترز لألنباء  
  

   تدعو لوقف إبعاد نواب القدسأوروبيةبرلمانية  .71
ابق لرئيس البرلمان األوروبي البرلمانية لويزا مـورجنتيني المجتمـع الـدولي            طالبت النائب الس   :غزة

واالتحاد األوروبي وكافة المؤسسات البرلمانية والحكومية التي تنادي بحقوق اإلنسان واحترام الـشرعية             
وإنمـا  الدولية، باتخاذ مواقف عملية، ليس باإلدانة فقط لقرار اإلبعاد الصهيوني بحق النواب المقدسيين،              

باتخاذ إجراءات واقعية لوقف السياسة الصهيونية، وإلغاء قرار الطرد ووقف مصادرة هويات المقدسيين             
  .وتحجيم نشاطهم

واستنكرت مورجنتيني، في رسالة وجهتها للحملة الدولية لإلفراج عن النـواب المختطفـين، الـسياسة               
في القدس، منددة بالممارسات االسـتيطانية      الصهيونية التي تزيد من عدوانيتها كل يوم ضد الفلسطينيين          

التي ينتهجها الكيان لطرد السكان األصليين للقدس بدءا بإبعاد النواب ومن ثم هدم المنـازل ومـصادرة                 
الهويات وطرد العائالت من منازلهم، ووعدت بالتواصل مع مختلف الشخصيات المسئولة والمؤسـسات             

  .بعاد غبر القانونيفي أوروبا للعمل على وقف تنفيذ قرار اإل
24/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   لهدم البيوت في القدس الشرقية "إسرائيل"روسيا قلقة من خطة  .72

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم األربعاء عن قلق روسيا من نية السلطات اإلسرائيلية هدم               :موسكو
  .رقيةالبيوت التي يقيم فيها السكان العرب في القدس الش

وترددت يوم اإلثنين الماضي أنباء مفادها أن لجنة تخطيط البناء لبلدية القدس أقرت خطة إنشاء حديقـة                 
  . منزال22في القدس الشرقية، مما يقتضي هدم 

النوايا المعلنة لهدم عدد    "وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية على شبكة اإلنترنت أن              
إال أن األنباء عن هذا المخطط أثارت قلق موسكو،         . دس الشرقية تحتاج إلى المصادقة    من المنازل في الق   

  ".إذ أنه يمس بمسائل التسوية النهائية األكثر حدة
على الجانبين أال يفرضا بتصريحاتهما وخاصـة بخطواتهمـا العمليـة، نتـائج             : "وورد في البيان أيضا   

  ألن النهج المتزن له أهمية     "،  " واألمن والموارد المائية   المفاوضات حول قضايا القدس والحدود والالجئين     
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كبرى اليوم، حيث تسير بصعوبة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي تفتح طريقا السـتئناف عمليـة               
  ".نحن على قناعة تامة بأنه ال يجب إغفال مثل هذه الفرصة. السالم المتكاملة في المنطقة

24/6/2010، نوفوستي  
  

   وضابطاً إسرائيلياً في بلجيكامسؤوالً 14على شكوى  .73
 فلسطينياً آخرين يقيمون فـي قطـاع غـزة،          13 رفع بلجيكي، فلسطيني األصل، و     : أ ف ب   -بروكسل  

 مسؤوالً وضابطاً اسرائيلياً متهمين اياهم بارتكـاب جـرائم ضـد    14شكوى األربعاء في بروكسل على  
  .اإلنسانية وجرائم حرب
 هنري بوتييه ان محور هذه الشكوى، التي رفعت الى المدعي الفيـديرالي فـي               -وقال المحامي جورج    

الرصـاص  « في قطـاع غـزة خـالل عمليـة           2009) يناير(بلجيكا، تصرفات تمت في كانون الثاني       
ووردت في الشكوى أيـضاً     . وهي تستهدف خصوصاً رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت       . »المصبوب

بقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع الحالي ايهود باراك ونائـب وزيـر الـدفاع              أسماء وزيرة الخارجية السا   
والجنرال السابق في القوات المسلحة اإلسرائيلية ماتان فلينائي، باإلضافة الى مسؤولين آخرين في الجيش              

  .وأجهزة االستخبارات اإلسرائيلية
. »)اغـسطس (قبل نهاية آب    «وأوضح المحامي ان المدعي سيدلي برأيه حول جواز قبول هذه الدعوى            

يمكن ان يطبق ألن أحد مقدمي الـشكوى يحمـل          » ذا الصالحية العالمية  «وأضاف ان القانون البلجيكي     
وتابع بوتييه انه يتحرك باسم انور العكا، الطبيب البلجيكي الفلسطيني األصل وعائلته،            . الجنسية البلجيكية 

  .ة قصفه الجيش اإلسرائيلي ثم احرقه بالفوسفورقائالً ان األخير يملك بستان زيتون في قطاع غز
وتستهدف الشكوى ايضاً القصف الذي تعرض له مسجد ابراهيم المقادمة، القريـب مـن مخـيم جباليـا          

 ضحية وجريحاً   13ويمثل المحامون البلجيكيون    .  مدنياً، بينهم اطفال، في هذا الهجوم      16وقتل  . لالجئين
  .مأو أشخاصاً فقدوا اقرباء في الهجو

24/6/2010، الحياة، لندن  
  

  "أسطول الحرية"اإلسرائيلية احتجاجاً على مهاجمة السفن تقاطع  عمال الموانىء نقابة :السويد .74
 أعلنت نقابة عمال الموانئ السويديين أمس مقاطعة الشحنات المتوجهة أو اآلتيـة             : أ ف ب   -استوكهولم  

» أسـطول الحريـة   «ته القوات اإلسرائيلية على     من إسرائيل لمدة أسبوع احتجاجاً على الهجوم الذي شن        
  .الشهر الماضي

وقال رولف اكسيلسون، المتحدث باسم النقابة، إن األخيرة قررت تنفيذ المقاطعة التي ستطبق كذلك على               
كانت متوجهة الى غزة وقدمنا لهـا       ) أسطول الحرية (بسبب الهجوم على إحدى سفن      «السفن اإلسرائيلية   
  .»وكذلك بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة...) (الدعم قبل تحركها 

ومن المقرر أن ينفذ عمال الموانئ االحتجاج في كل الموانئ السويدية التي تشملها النقابة على أن ينتهي                 
  .الجاري) يونيو( حزيران 29منتصف ليل 

 31ذي وقـع فـي   وقال رئيس النقابة بيورن بورغ إن النقابة دعت الى إجراء تحقيق دولي في الهجوم ال     
وذكر أن عمال الموانئ يرون أن تخفيف الحصار على غـزة           . وقتل فيه تسعة نشطاء أتراك    ) مايو(أيار  

  .الذي أعلنته إسرائيل األحد ليس كافياً
24/6/2010، الحياة، لندن  
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   مليون أوروبي يعيشون تحت خط الفقر80أكثر من  .75
ة من األوروبيين، يعتقدون أن رقعة الفقر اتسعت خمسة وسبعون في المائ:  عبد اهللا مصطفى- بروكسل

وشمل . "اليورو باروميتر"في بالدهم العام الماضي، حسب استطالع للرأي لمعهد اإلحصاء األوروبي 
  . مواطن من مواطني دول المجموعة األوروبية الموحدة600 ألفا و25االستطالع 

ت الفقر زادت بفعل األزمة المالية العالمية، ويعتقد المواطنون األوروبيون، حسب االستطالع، أن معدال
 في المائة أن 75 في المائة من المواطنين أن معدل الفقر ارتفع في مناطقهم، بينما يقدر 60يرى "حيث 

، حسب كالم المفوض األوروبي مكلف الشؤون االجتماعية والعمل "هذا الفقر ازداد في بلدهم بشكل عام
  .ير خالل مؤتمر صحافي في بروكسلالسلو أندور، الذي عرض التقر

 في المائة من 17 مليون مواطن أوروبي أي 80 في أوروبا إلى أن وتشير الدارسات الصادرة مؤخراً
 في المائة من سكان االتحاد يرون أن 89كما تؤكد الدراسات أن . عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر

  .عالجة مشكلة الفقر وآثارها في بالدهمعلى حكومات الدول األعضاء اتخاذ إجراءات عاجلة لم
  24/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

 
   الوطنية الفلسطينية المصالحةأوهام  .76

  بشير موسى نافع. د
آخر هذه  . بين حين وآخر، تشهد الساحة الفلسطينية والعربية موجة جديدة من جهود المصالحة الفلسطينية            

ن العام لجماعة الدول العربية، السيد عمرو موسى، لقطاع         الجهود هي تلك التي رافقت وتلت زيارة األمي       
إلى جانب حواراته مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية في القطاع، ومع ما بات يعرف بهيئـات                . غزة

  . العمل المدني، التقى عمرو موسى برئيس حكومة حماس في غزة، السيد إسماعيل هنية
ين عام الجامعة العتيدة فجأة إلى زيارة غزة، وهو الذي يفتـرض            ال يعرف على وجه اليقين لماذا بادر أم       

ثمة من يعتقد أن الزيارة أوعز بها من قبل بعض الدول العربيـة،  . أن يكون زار القطاع منذ زمن طويل  
التي وجدت نفسها في مواجهة مأزق مهين بعد حادثة الـسفينة مرمـرة، وتـوتر العالقـات التركيـة                   

  . دي إردوغان لمطلب فك الحصار عن قطاع غزةاإلسرائيلية، ومن ثم تص
وهناك من يرى أن عمرو موسى، الذي توشك واليته في أمانة الجامعة أن تنتهي من دون إنجاز يـذكر،                   
أراد من الزيارة تحقيق انتصار إعالمي، يعزز من فرصة ترشحه لمنصب الرئاسة المصرية، إن أتيحت               

األمر، فقد ذهب األمين العام إلى غزة وهو يحمل معه أفكارا مـا      أياً كان   . له مثل هذه الفرصة المستبعدة    
والواضـح أن هنيـة لـم       . حول تحقيق المصالحة المنشودة بين غزة حماس ورام اهللا السلطة الفلسطينية          

يخيب أمل األمين العام، وقدم له اقتراحات إضافية لاللتفاف على الخالفات التي منعت إنجاز المصالحة،               
  . هرة ما يعرف بالورقة المصرية قبل عام ونصف العاممنذ طرحت القا

خالل األيام القليلة التالية لزيارة موسى القصيرة، اندلعت حمى المصالحة عبر المدن والعواصم، وتداولت              
. وسائل اإلعالم اقتراحات، بدت متناقضة أحياناً، لكيفية تحقيق اتفاق الطرفين وإطالق العملية من جديـد              

لن مسؤول مصري أن التوقيع على الورقة المصرية، كما هي، شرط أولي لبدء العملية،              وحتى بعد أن أع   
  . بغض النظر عن أية اقتراحات أخرى، لم يتراجع حراك موجة المصالحة الجديدة

مهما كان األمر، فالواضح أن جهود المصالحة الفلسطينية تحركها دوافع خاطئة، بنيت على افتراضـات               
  .  كبير الحقائق الصلبة اآلخذة في التبلور في الساحة الوطنية الفلسطينيةخاطئة، وتغفل إلى حد

أن تنقسم حركة وطنية على نفسها هو بالتأكيد شأن باهظ التكاليف؛ إذ ليس ثمة حركـة تحـرر وطنـي                    
واالنقسام الفلسطيني يكاد يكون فريداً في عمقه وتجلياته؛ فهذا         . حققت االنتصار وهي منقسمة ومتصارعة    

انقساماً سياسياً وفكرياً وحسب، بل انقسام جغرافي أيضاً، يضيف عبئاً جديداً علـى أعبـاء تـشتت                 ليس  
  . الشعب الفلسطيني في المنافي
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ولكن ما يحـرك أغلـب      . ولذا، فإن كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية هو أمر إيجابي، بال شك            
  .  الفلسطينية وصالبة قوامهاجهود المصالحة ليس االهتمام الخاص بوضع الحركة الوطنية

الحقيقة، أن عدداً من الدول العربية لعب أدواراً متفاوتة من قبل، ومنذ الثالثينات من القـرن الماضـي،                  
للمحافظة على قدر من االنقسام داخل صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، وجذب والء جهة أو أكثر من                

  .  من ال شيء، لتأمين موضع قدم في الساحة الفلسطينيةالقوى الفلسطينية، أو حتى صناعة قوة سياسية
بتحول القضية الفلسطينية إلى القضية العربية الرئيسية، وبروزها محوراً تدور حوله تـدافعات القـوى               
وتوازناتها، اعتبرت العواصم العربية الكبرى، أو عواصم الجوار الفلسطيني، أنها إن لم تـستطع قيـادة                

  .  فالبد على األقل أن تكون بين من يقررون أو يؤثرون على هذا الشأنالشأن الفلسطيني كله،
المحـرك األولـي    . عافية الحركة الوطنية الفلسطينية ليست على األرجح ما يحرك جهـود المـصالحة            

والرئيس لهذه الجهود هو االفتراض بأن توحيد الفلسطينيين، تحت قيادة سلطة الحكـم الـذاتي، سيـسهم                 
  . دفع عملية السالم في مسارها اإلسرائيلي الفلسطيني إلى األماممساهمة كبيرة في 

منذ أن وقع االنقسام بين غزة ورام اهللا، ولدت مقولة إسرائيلية مفادها أنه وإن كان الرئيس عباس رجـل                   
سالم بالفعل، وإن لم يكن لدى الجانب اإلسرائيلي من اعتراضات جوهرية أو كبيرة على سياساته وعلى                

ومته، فالرجل ضعيف، ال يمثل الفلسطينيين جميعاً، وغير مؤهل قياديـاً التخـاذ قـرارات               توجهات حك 
  . التفاوض الصعبة وإمضاء عملية السالم إلى نهاياتها

وسرعان ما تبنى األمريكيون واألوروبيون المقولة اإلسرائيلية، وأخذوا في تردادها فـي اللقـاءات مـع              
  . الزعماء والمسؤولين العرب

ما يردده أغلب المـصالحين     . المصالحة/ ئر الحكومة التركية لم تنج من تقبل فرضية االنقسام        وحتى دوا 
العرب والفلسطينيين، أو ما يستبطنونه، أن مصالحة بين غزة ورام اهللا سـتؤكد قيـادة عبـاس للـشأن                   

سالم الفلسطيني، وتضعه في موقع تفاوضي أقوى؛ وحتى إن لم تساهم مساهمة ملموسة في دفع عملية ال               
إلى األمام، فستعمل على تجريد اإلسرائيليين مـن مبـررات تـرددهم، وتعـريهم أمـام األوروبيـين                  

  . واألمريكيين
هذه، بالطبع، فرضية ساذجة، وتدل على عجز القطاع األوسـع مـن الـساحتين الـسياسيتين العربيـة                  

  . نوالفلسطينية من التحرر من وهم التسوية التفاوضية القائمة على حل الدولتي
االتفاق األخير في مسار أوسلو، الذي بنت قيادة منظمة التحرير عليه اآلمـال بالوصـول إلـى دولـة                   

كل ما شهده مسار التسوية بعد ذلك كان انقالباً، بهذه الدرجة           . 1996فلسطينية، كان اتفاق واي ريفر في       
  . أو تلك، على ما حصلت عليه سلطة الحكم الذاتي بعد توقيع اتفاق أوسلو

الحقيقة، أن حكماً ذاتياً محدوداً لمناطق الكثافة السكانية في الضفة الغربية هو كل ما يمكن لإلسرائيليين                و
وصـول مـسار    . أن يعطوه للسلطة الفلسطينية، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومة اإلسـرائيلية           

وعباس، الـذي   . وحزب العمل أوسلو إلى نهايته لم يحدث في عهد نتنياهو أو الليكود، بل في عهد باراك               
طالما ردد اإلسرائيليون ثقتهم في نواياه السلمية عندما كان عرفات رئيساً للسلطة، لـم يتـول الرئاسـة                  

ولم يزدد وضع سـلطة الحكـم       . الفلسطينية بعد االنقسام بين غزة ورام اهللا، بل منذ وفاة عرفات المريبة           
  . الذاتي في عهد عباس إال سوءاً

تهى، وحل الدولتين لم يعد سوى سراب، وتصور أن المصالحة الفلسطينية ستأتي بدولـة              مسار أوسلو ان  
  . فلسطينية، ليس إال تمريناً جديداً في السراب

أثقل هذه االفتراضات فداحة، تلـك      . بيد أن هناك ما هو أفدح في االفتراضات المؤسسة لجهود المصالحة          
  . لفلسطينيةالتي تغفل حجم االفتراق في الساحة السياسية ا
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. دور فتح في إعادة بناء الهوية وحركة التحرر الوطني الفلسطينية، هو أمر ال يمكن لمؤرخ أن يتجاهلـه              
كانت النكبة قد أطاحت بالجماعة الوطنية الفلسطينية وفرضت عليها شتاتاً جغرافياً واسع النطاق؛ فاقم منه               

  . وإيديولوجي متزايدفقدان الثروة والمقدرات ومصادر الرزق، وانقسام سياسي 
بارتكازها إلى الهوية الوطنية، وتبنيها الكفاح المسلح، قفزت فتح فـوق الـشتات الجغرافـي واالنقـسام                 

وليس ثمة شك أن مؤهالتها تلك جعلتها في موضع أفضل من منافـسيها عنـدما وسـعت                 . اإليديولوجي
رعان ما استطاعت الحركة، التـي      وس.  من الهامش المتاح أمام الحراك الوطني الفلسطيني       1967هزيمة  

ولدت في معسكرات اللجوء على يد حفنة من جيل الخمسينات من خريجي الجامعات العربية، أن تقـود                 
  . الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، وتعيد بناء وحدة الشعب وتحدد أهدافه

أكيد مجال قراءة التراجعات    ليس هذا بالت  . بيد أن فتح ما بعد اتفاق أوسلو ليست فتح الستينات والسبعينات          
التراكمية التي أثقلت كاهل فتح وأفقدتها موقع قيادة اإلجماع الوطني، من برنامج النقاط العشر إلى توقيع                

ولكن هناك ما هو أسوأ؛ فباعتبارها حزب سلطة الحكم الذاتي، لم تستطع فتح أن تتحرر من                . اتفاق أوسلو 
الفلسطيني، ومن التراجعات التي حملها برنامج السلطة ومنظمة        الخراب الذي أحدثته السلطة في المجتمع       

  . التحرير للتسوية
وعندما أخذت االنتفاضة الثانية في إحداث آثارها العميقة في جسم السلطة والقيادة الفلسطينية، وفي سـلم                

  . أولويات سلطة الحكم الذاتي وتحالفاتها، لم تستطع فتح حتى الحفاظ على وضعها حزباً للسلطة
في النهاية، فقدت فتح موقعها في قيادة الحركة الوطنية واإلجماع الوطني، وفقدت تأثيرها علـى جـسم                 

فتح اليوم هي أشبه بشبح صغير للحركة التي قادت حركة التحرر الوطني            . سلطة الحكم الذاتي وتوجهاتها   
كم الذاتي، السلطة التـي     منذ منتصف الستينات وأعادت بناء الهوية الوطنية، وشاهد زور على سلطة الح           

  . يفترض أن تكون قد ولدت من رحمها وأن تخضع لقيادتها
في طورها األخير، لم تعد سلطة الحكم الذاتي تعبيراً عن الحركة الوطنية الفلسطينية، ال فـي صـيغتها                  

  . الفتحاوية الوسيطة، صيغة الدولة الفلسطينية المستقلة، وال في صيغتها الحمساوية
ة في رام اهللا ليست بالضرورة مع حماس، بل أصالً، وبغض النظر عن التدافع في الـساحة            مشكلة السلط 

  . السياسية الفلسطينية، مع فكرة نضال الشعب، أي شعب، من أجل التحرر واالستقالل
الخطيئة األولى، بالطبع، كانت في تحول مشروع التحرر الوطني، قبل إنجاز ولو جـزء ملمـوس مـن                  

ولكن التدهور استمر باطراد بعد ذلك، عندما أصبحت الـسلطة          .  وحكم وطبقة حاكمة   أهدافه، إلى سلطة  
  . أسيرة المساعدات الغربية، من ناحية، وتدفق الموارد من القناة اإلسرائيلية، من ناحية أخرى

خطـط  . وشيئاً فشيئاً، تعاظم ارتباط السلطة األمني باألمن اإلسرائيلي، مصلحة وقناعة وشرطاً للوجـود            
لطة الجنرال دايتون لم تعد سراً بالتأكيد؛ ولكن المشكلة ليست في دايتون، المشكلة أن بقـاء الـسلطة                  وس

وطبقتها الحاكمة لم يعد يستند إلى شرعية تعبيرها عن الحركة الوطنية الفلسطينية وأهـدافها، بـل إلـى                  
  . ار التسوية والمفاوضاتالرضا واالطمئنان اإلسرائيليين، وفي شكل منفصل عن التقدم أو التعثر في مس

وربمـا  . بكلمة أخرى، لم يعد هناك ثمة ما يجمع بين رام اهللا وغزة ليؤسس لمصالحة وطنية فلـسطينية                
  .هنا ليس في موضعه الصحيح' وطنية'حتى استخدام 

  24/6/2010مجلة العصر، 
  

  ! إلسماعيل هنيةمصفحةسيارة  .77
  فايز أبو شمالة. د

ئيلية، تسلم السيد إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الفلـسطيني فـي            بعد موافقة أجهزة األمن اإلسرا    
، مضادة للرصاص، ووفقـا     2010، موديل    "600أس  "قطاع غزة سيارة مرسيدس مصفحة، من طراز        
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ًلمصادر ثقة، فإن السيارة مزودة بجهاز إنذار مبكر، والسيارة قادرة على تفجير أي عبـوات ناسـفة، أو                  
  .  بعد، وللسيارة مواصفات تجعلها األولى من نوعها التي تدخل الشرق األوسطألغام معدة للتفجير عن

لو نشر هذا الخبر في وسائل اإلعالم كما ذكرت آنفاً لقامت الدنيا وما قعدت قبل أن ترجم حركة حمـاس                 
له ليتسلم سـيارة    ) إسرائيل(بأقذع األوصاف؛ فكيف يتسلم قيادي من حماس سيارة مصفحة؟ ولم وافقت            

حة؟ ولماذا فتحت المعبر وأدخلت السيارة؟ وماذا وراء السيارة المصفحة من صفقات أمنية؟ وما هو               مصف
سيارات مصفحة؟ وألف سـؤال     ) إسرائيل(مصير المقاومة والمقاومين الذين يتسلمون عن طريق عدوهم         

  ! بال جواب
ارة إلى السيد إسـماعيل     السيارة المصفحة بالمواصفات السابقة جاءت للسيد عباس، وال يعني نسب السي          

كلنا في  : هنية أنني قصدت الطعن، والتشكيك بالسيد عباس، إنما وددت الرد على البعض الذين يكررون             
سواء، وجميعنا في غزة والضفة الغربية تركنا المقاومة، وال فرق بين تنظيم ألـف              ) إسرائيل(الهدنة مع   

ولة المفاوضات، والجميع يحلم بالنوم في حـضن        وتنظيم باء، وجميع األطراف الفلسطينية عينها على طا       
أمريكا، وكل القوى تبحث عن الشرعية الدولية، وتحاول إثبات الوالء من خالل فرض التهدئة، واعتقال               

  . ، ونبذ المقاومة)إسرائيل(وحماس تسير على خطى السلطة في االعتراف بـ. المقاومين
بية وقيادة غزة صحيحة، كما يـدعي الـبعض، فلمـاذا           إن كان ما سبق من مقاربة بين قيادة الضفة الغر         

السيارات، وقطع  ) إسرائيل(يحاصر قطاع غزة، وتفتح الطرق المغلقة لقيادات الضفة الغربية؟ لماذا تمنع            
الغيار، والتجهيزات، والمعدات الصناعية من الدخول إلى غزة، وفي الوقت نفسه تسمح بدخول كل أنواع               

سيما سيارات مصفحة للسيد عباس؟ لماذا يمنع سفر سكان قطاع غزة، وتسافر            السيارات، والرفاهية، وال  
قيادات الضفة الغربية إلى حيث شاءت، ويسمح لبعضهم بالسفر حتى تل أبيب، ليرضع حليـب ثـديها،                 
ويسهر لياليه في نواديها ؟، لماذا يسمح لهذا ويمنع عن هذا؟ لماذا تحاصر غزة بحرياً بحجة منع تهريب                  

  . شحنات أسلحة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا ؟) إسرائيل(وفي الوقت نفسه تسلم السالح، 
أنا ال أقصد أن أثير الشك حول البعض، وال أتهم أحداً دون توفر الدليل، وإنما أقوم بواجبي الوطني فـي                    

  !. طرح تساؤالت، فقط أنا أتساءل 
  24/6/2010، وقع فلسطين أون الينم

  
  ، كيف نخوضها؟ " كالمعارأم ... "القدس .78

  عريب الرنتاوي
ال تفوت إسرائيل مناسبة من دون أن تستغلها لتثبيت أقدامها في مدينة القدس ، العاصـمة المزعومـة ،                   
الموحدة واألبدية للدولة العبرية ، فهي حين ترفع حاجزا في جنين ، تبني مقابله مستوطنة في القـدس ،                   

 غزة ، تهدم حيا في سلوان وتبعد نواباً ورجال دين عـن             وحين تخفف الحصار جزئيا ومؤقتا عن قطاع      
مدينتهم التاريخية ، وهي حين ترتضي الشروع في مفاوضات تقريب مباشرة أو غير مباشرة ، تعمد إلى                 

  .بناء أحياء استيطانية بكاملها ، كل شيء بثمن ، والثمن يجب أن يدفع من جيوب القدس والمقدسيين
 التي تتعرض لها القدس تتوالى فصولها ومعاركها من دون هدنة أو هـوادة ،               "التهويد"و" األسرلة"حرب  

كل أثر مقـدس    ...كل يوم يمضي يقتلع فيه بيت فلسطيني من جذوره ويشيد على أنقاضه منزل لمستوطن             
، وكل حي عربي يطـوق      " عبرانية الدولة العبرية  "يمس أو يهدد ، يشيد إلى جواره كنيس أو شاهد على            

  .ات اإلخالء وجرافات االستيطان ، يشيد مقابله حي استيطاني بأكملهبإنذار
حزام يلف الحوض   : حرب التطويق والعزل ، سياسة األسرلة والتهويد ، تقوم على محاور وأحزمة ثالث            

المقدس بالجيوب المتقدمة والكنس الحربية المقاتلة ، وحزام يلف المدينة من داخلها لعزل أحيائها العربية               
د عن اآلخر ، وحزام ثالث يلف المدينة من خارجها ، ويهدف إلى تقطيع أوصـالها عـن الـضفة                    الواح

  .الغربية وغور األردن
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كل يوم يمر ، ثمة جديد ناشئ في بيت المقدس وأكنافه ، ال يوم يمر من دون هدم منزل او طرد عائلـة                       
لدة القديمة ، أو الصالة في المسجد       أو إبعاد ناشط أو فرض اإلقامة الجبرية عليه ، او منعه من دخول الب             

ال يوم يمر من دون أن يشييد منزل يهودي أو تقام حديقة تحمل هذا االسم التوراتي أو ذاك ،                   ...األقصى
أو تزرع شجرة لتخليد هذه الشخصية اإلسرائيلية أو تلك ، هذه هي يوميات المدينة المقدسة التي تمر أمام                  

  .ه أو حتى تأخيرهناظرينا كشريط نقف عاجزين عن وقف
تنديـد ، شـجب     ...مقابل ذلك ، ال جديد لدينا غير تصريحاتنا التي ال تجلـب نفعـا وال تـدرأ ضـرا                  

حديث عـن   ...مناشدات لواشنطن بالتدخل العاجل والفوري ، لكأن المناشدات السابقة أجدت نفعاً          ...إدانة
د دق في نعش هذه العملية مـن دون         مسمار أخير في نعش عملية السالم ، وال أدري كم مسمارا أخيرا ق            

  .أن تُوارى الثرى فتريح ونستريح
و داوننع ستريت ، البيت األبيض يستوضح الخطوة        10على الدوام ، تصدر البيانات المحذرة من اإلليزية         

الجديدة من الحكومة اإلسرائيلية ، بان كي مون ينتقد ويدعو األطراف لضبط النفس ، العواصم العربيـة                 
ين بأقسى العبارات ، األمين العام كعادته ، يضفي صبغة حازمة وجدية على المواقف الهزليـة                تندد وتد 

العربية ، مندوبون ووزراء خارجية يجتمعون من دون جدوى ، لجنة القدس تمعن في الغياب والغيبوبة ،                 
ال شـيء   صناديق القدس واألقصى تشكو خواءها ، المشهد نفسه يتكرر في كل مرة ، ال شيء جديدا ،                  

  .يدفع على االعتقاد بأن شيئا سيتوقف أو أن شيئا سيتغير
، فهل ثمة أغبى من ردات فعلنا على        " فعل الشيء ذاته ، وانتظار نتائج مغايرة      "قيل في تعريف الغباء أنه      

القضم اإلسرائيلي المتدرج ، المنهجي والمنظم لألرض والحقوق والمقدسات في العاصمة المنتظرة للدولة             
وإلى متى سنستمر في خداع الذات وادعاء أننا اتخذنا ما يكفي من المواقف الكفيلـة               ..طينية العتيدة؟ الفلس

  بلجم إسرائيل ووضع حد لغطرستها ومنعها من تحقيق أهدافها الشريرة ؟؟
ال ينبغي على الفلسطينيين أن ينتظروا الكثير من المواقف العربية واإلسالمية ، فما حـك جلـدك غيـر                   

ليكن شعارهم اليوم ومن دون مماطلة أو إبطاء ، الوحـدة فـي الميـدان ذوداً عـن القـدس                    ظفرك ، و  
والمقدسات ، فإن لم يتحدوا اآلن في القدس ومن حولها ومن أجلها ، فما الذي سـيوحدهم إذن ، ومتـى                     

نـة  سيتحدون ، فلينبذوا خالفاتهم أو يضعوها جانبا على األقل ، وليتحدوا في الخندق دفاعـا عـن المدي                 
  .المقدسة ، وليخرجوا عاصمتهم من دائرة المناكفات والمناقصات والمزايدات

قبل أيام ، قرأت مقاال لرئيس تحرير موقع الكتروني ممول من مسؤول فلسطيني سابق ، حـول القـدس                   
وانتقد تجاهلها القدس عاصمة الدولة     " قدس أقداسها "غمز فيه من قناة حماس وسخر من تحويلها غزة إلى           

يان الناشئ ، ومن دون أن يرف له جفن ، وهو النزيل المتمترس بفنادق تل أبيب والقدس الغربيـة                   والك
، تجاهل عن سبق الترصد واإلصرارأن المبعدين األربعـة الـذين تـسلموا قـرارات               ) وليس الشرقية (

 عن القـدس    االحتالل بسحب هوياتهم وإبعادهم عن مدينتهم نهائيا ، هم من قادة حماس ونوابها المنتخبين             
  .والذين لم يمض على مغادرتهم لزنازين االحتالل سوى أيام معدودات

إن كانت معركة القدس ، أم المعارك ، ستدار بهذه العقلية االنتهازية الضيقة والرخيصة ، فعلى القـدس                  
  . واألقصى السالم

  24/6/2010، الدستور، عمان
  

   لمصر"المسمومة" "سرائيلإ" "هدايا" .79
  طوانعبد الباري ع

يبدو ان نبوءة الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشعب المصري التـي                
قال فيها ان موافقة امريكا، وعدم اعتراض اسرائيل، على هوية الرئيس المقبل لمصر بدأت تتآكل بشكل                
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ر باهظ جداً ولم تعد القيادة أسرع مما توقع، ألن الثمن الذي تريده اسرائيل مقابل تأييدها للتوريث في مص          
  .المصرية تتحمله، أو مستعدة لدفعه

فهناك مؤشرات كثيرة تفيد بأن العبء االسرائيلي على كاهل الحكومة المصرية بـات ثقـيالً، والجـشع                 
االسرائيلي الذي يتطور تدريجياً إلى ابتزاز غير مسبوق، األمر الذي انعكس بشكل سلبي على العالقـات                

  .أو باألحرى الحكومتين، وبدأنا نلمس مالمح توتر في الجانب المصري على األقلبين البلدين، 
اسرائيل، ومنذ ارتكاب قواتها لمجزرة سفن الحرية تعيش عزلة دولية، وأصبحت مكروهة فـي معظـم                

وأشـرفوا  ' كاديما'أنحاء العالم، وسياسيوها باتوا مطاردين كمجرمي حرب، سواء الذين كانوا في حكومة             
  .رطوا في العدوان على قطاع غزة، أو الحاليون الذين ينخرطون في حكومة بنيامين نتنياهوأو تو

في ظل هذا الوضع المزري تتبلور لعنة اسمها قطاع غزة تطارد اوساط النخبة االسرائيلية الحاكمة، التي                
أسرع وقـت   ال تعرف كيف تواجهها، في ظل المطالبات العالمية المتواصلة بضرورة انهاء الحصار في              

  .ممكن
العالم يعيش حالياً حالة من الصدمة بعد ان تكشف للرأي العام العالمي مدى قساوة قلـوب االسـرائيليين                  
وممارستهم أعماال نازية ال يصدقها عقل أو منطق في القرن الواحد والعشرين، مثل منـع أربعـة آالف                  

  .األدوات المنزلية واألحذيةسلعة من دخول القطاع مثل الكزبرة والمايونيز ولعب األطفال و
الحصار، ومنع وصول أسلحة، أو أي مواد يمكن ان         ' تخفيف'المعضلة االسرائيلية الحالية تتمثل في كيفية       

التـي  ' مرمرة'تساهم في صنعها، وتعطيل أي قرار دولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة السفينة               
  .راح ضحيتها أكثر من تسعة شهداء أتراك

لحصار وليس رفعه مسألة غير ممكنة، ألن السؤال المطروح حالياً وبقوة هو كيف سمح العـالم                تخفيف ا 
السرائيل في األساس بفرض مثل هذا الحصار الوحشي، أما منع وصول أسلحة فمسألة شبه مستحيلة ألن              

لتحقيـق  هناك وسائل عديدة للتهريب، بعضها يأتي عبر اسرائيل نفسها ناهيك عن األنفاق، أما تعطيـل ا               
الدولي في المجزرة من خالل محاولة تسويق اللجنة االسرائيلية البديلة فتواجه استنكاراً دولياً وخاصة من               

  .األمين العام لألمم المتحدة رغم مباركة أمريكا ودعمها للجنة االسرائيلية المهزلة
الذي تقذفه لـه الحكومـة      بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي الذي راهن دائما على طوق النجاة            

المصرية في كل مرة يتورط في مأزق أو عدوان يحاول حالياً الهروب كلياً من مصيدة القطاع بالقائه في                  
وجه هذه الحكومة، طالباً منها تقبل هذه الهدية المسمومة بصدر رحب مثلما فعلت دائما بجميـع الهـدايا                  

  .السابقة المماثلة
' ' '  

ئيل كاتس وعضو آخر في مجلس الوزراء االسرائيلي المـصغر، طالبـا بفـك              الوزير االسرائيلي اسرا  
دوليـة علـى    ' يونيفيل'االرتباط كلياً مع قطاع غزة، واغالق جميع المعابر االسرائيلية اليه، ونشر قوات             

طول حدوده مع مصر واسرائيل، أي عودة أوضاع القطاع إلى ما كانت عليه قبل االحتالل االسـرائيلي                 
  .1967عام ) يونيو(زيران في حرب ح

الحكومة المصرية رفضت بغضب هذه الهدية االسرائيلية، وطالبت نظيرتها االسرائيلية بتحمل مسؤوليتها            
مثلما رفضت أيـضاً عـودة القـوات        . تجاه القطاع باعتباره ارضا محتلة مثله تماماً مثل الضفة الغربية         

  .الدولية الى القطاع
ة ادارة الحاكم العسكري لقطاع غزة مثلما كان عليـه الحـال قبـل              الغضب المصري مشروع، الن عود    

االحتالل االسرائيلي يعني اعفاء اسرائيل من كل مسؤولياتها، والقاء قنبلة موقوتة شديدة االنفجار علـى               
فاسرائيل ومن خالل مخطط السالم االقتصادي الذي تطبقه حكومة السلطة ضمنت السيطرة على             . مصر

قضت كلياً على اعمال المقاومة لالحتالل، من خالل التنسيق األمني، وإشـغال النـاس              الضفة الغربية، و  
برشوة الرواتب، وبعض االمتيازات االخرى الصغيرة، خاصة لرجاالت السلطة الكبار مثـل الـسيارات              
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واذا نجحت في التخلص من القطاع من خالل فك االرتبـاط بـه،             . وغيرها) V.I.P(الفارهة، وبطاقات   
  . اعبائه الى النظام المصري، فانها تضمن بذلك استقراراً غير مسبوقوتحويل

  :خطأ النظام المصري األكبر هو قبوله بثالثة امور اساسية
ان يعمل حارساً او شرطياً لحماية اسرائيل وحدودها سواء في سيناء او على الحدود مع قطـاع                 : األول

المقاومين لنـزع المعلومـات عـن انـشطتهم         غزة بما في ذلك منع وصول االسلحة ومطاردة وتعذيب          
  .وتقديمها السرائيل في اطار ما يسمى بالتنسيق االمني

تبني اتفاقات اوسلو، ودعم السلطة التي انبثقت عنها، وعدم اصراره على تحديد سـقف زمنـي                : الثاني
م المـصري   للمفاوضات القامة الدولة الفلسطينية المستقلة في نهايتها، ورضـوخه بالكامـل، اي النظـا             

  .لالمالءات االسرائيلية
تنفيذ خطة اسرائيلية بتشديد الحصار على قطاع غزة طوال السنوات الـثالث الماضـية لتجويـع                : ثالثا

مليونين من ابنائه بهدف االطاحة بحكومة حماس او اجبارها على العودة الى بيت طاعة السلطة، والقبول                
واالعتراف بالدولة االسرائيلية والقبـول باتفاقـات       ) االرهاب(بالشروط االسرائيلية مسبقاً مثل نبذ العنف       

  .اوسلو
جميع هذه الخدمات الجليلة التي قدمتها الحكومة المصرية لالسرائيليين اضرت بمصر ودون ان تحقـق               

فحركة حماس لم ترضخ للضغوط االبتزازية، والحصار لم يـنجح فـي            . االهداف االسرائيلية المنشودة  
كومتها وتثوير الشعب ضدها، ولم يؤد لالفراج عن الجندي االسـير غلغـاد شـاليط،              اطاحتها واسقاط ح  

ونجاحها فـي ابتكـار     ' حماس'حركة  ' ذكاء'والحصار فتح اعين العالم باسره على نازية اسرائيل بفضل          
مـع بعـض    (وسائل جديدة لكسر الحصار مثل سفن الحرية، وفوق كل هذا وذاك صمودها في القطـاع                

  .ضمامها الى محور ممانعة قوي ومؤثر، وهو المثلث التركي االيراني السوريوان) االخطاء
' ' '  

األخطر من هذا وذاك، انه في الوقت الذي كانت تقوم فيه الحكومة المـصرية بتقـديم هـذه الخـدمات                    
السرائيل بحماس كبير، كانت االخيرة تتآمر عليها في فنائها الخارجي وتؤلب دول منابع النيل ضـدها،                

زودها باالموال لبناء سدود لتحويل المياه وتقليص حصتي مصر والسودان، وباالسلحة للتـصدي ألي              وت
  .تدخل عسكري مصري لوقف هذا التوجه االفريقي الخطير

المنطق يقول، ان مصر، وبعد كل هذه االخفاقات، والتنكر االسرائيلي لخدماتها هذه، ومحاولة القاء قطاع               
زازية، مطالبة بمراجعة كاملة وجذرية لجميع سياسـاتها تجـاه اسـرائيل،            غزة في وجهها بطريقة استف    

واستخدام ما في يدها من اوراق ضغط لحماية نفسها وأمنها القومي أوالً، واسـتعادة مكانتهـا ودورهـا                  
  .المفقود في المنطقة

ية وأمن  فكيف يتحدث الرئيس مبارك في خطابه باألمس عن اولويات مصر الثالث وهي القضية الفلسطين             
الخليج ومواجهة االخطار المتعلقة بمياه النيل في افريقيا، وبالده فاقدة دورها، وتتلقى الصفعات الواحـدة               

  .تلو األخرى من حليفها االستراتيجي االسرائيلي
الرئيس مبارك جرب تمرير التوريث عبر البوابة االسرائيلية االمريكية ومن الواضح ان هـذه البوابـة                

ما اعتقد، وآن االوان للعودة الى ثوابت مصر االساسية التي جعلتها القوة االقليمية االعظم              اضيق كثيراً م  
. في المنطقة، وأبرزها جعل اسرائيل عدوها االستراتيجي، وليس حليفها االوثق مثلما هو حاصل حاليـاً              

 المتـأخر اآلن    وربما لو اختار الخيار الثاني لكانت عملية التوريث اكثر سهولة، ولكن ربما يكون مـن              
  .الحديث عن هذه المسألة

  24/6/2010، القدس العربي، لندن
  
  



  

  

 
 

  

            44 ص                                     1829:         العدد       24/6/2010 الخميس :التاريخ

   للفلسطينيين بعيداً من السجال السياسيالمدنيةالحقوق  .80
  عدنان السيد حسين

  لماذا الضجة حول الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان؟
لذي ينص على رفض التمييز بـين       إلتزم الدستور اللبناني في مقدمته باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ا         

  .ما يعني أن األساس القانوني للحقوق المدنية موجود... البشر على أساس الجنس والعرق والدين واللغة
 مجموعة قواعد تنظّم أوضـاع الالجئـين        - ولبنان عضو مؤسس   -إلى ذلك، أقرت جامعة الدول العربية     

ما يضمن العيش الكريم مع رفض توطينهم حيث هم،         الفلسطينيين المنتشرين في عدد من الدول العربية، ب       
، الـصادر فـي     194والتمسك بحق العودة إلى فلسطين عمالً بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، الرقم             

  .1948سنة 
 ألفاً، مع اإلشارة    450، تاريخ النكبة، عدداً كبيراً من الالجئين، يناهز اليوم          1948لبنان يستقبل منذ العام     

ونظراً لمحدودية مساحة لبنان، ولإلعتبارات الطائفية ومـا        .  عدد المقيمين منهم أقل من هذا الرقم       إلى أن 
يصاحبها من رغبة بالحفاظ على التوازن العددي بين الطوائف، خضعت قضية الحقوق المدنية لالجئـين               

  !إلى جدال طويل، وما تزال تخضع إلى يومنا هذا
عتقد بأن التضييق المعيشي على الالجئين يدفعهم إلى الهجرة، أي إلى           إذا كان بعض المسؤولين في لبنان ي      
قد يهاجر بعضهم، في وقت يهاجر فيه اللبنانيون طلباً للعمل بعدما           . تقليص عددهم في لبنان، فإنه مخطئ     

ضاقت بهم السبل في بالدهم، بيد أن البؤس اإلجتماعي الذي يعيـشه الالجئـون يـدفعهم الـى التمـرد          
 أن  - أية حكومـة   -وفي مجمل األحوال والظروف، يمكن للحكومة اللبنانية      . وربما اإلرهاب واإلنحراف  

تضع قواعد محددة للحؤول دون التوطين، بالتزامن مع إقرار وتطبيق القوانين التي تؤمن الحد األدنى من            
  .حقوق اإلنسان، كل إنسان

ت للصرف الصحي، وبدون مياه نظيفة      ال يجوز على سبيل المثال أن تعيش مخيمات الالجئين بدون قنوا          
هذه مقدمات ال بد منهـا قبـل        . وال بد من تنظيم انتفاعهم بالكهرباء وفق قواعد منصفة        . صالحة للشرب 

  .الخوض في حقوق أخرى، مثل الضمان اإلجتماعي والعناية الطبية، وغير ذلك
ن حزيران، وتحديداً حـول     ما جرى في مجلس النواب اللبناني خالل جلسته األخيرة في الخامس عشر م            

ويعيد إلى األذهان صور التجاذب     . الحقوق المدنية للفلسطينيين، يكشف هزال حياتنا السياسية واإلجتماعية       
  .الطائفي، غير المبرر هذه المرة

هناك إقرار من الحكومات اللبنانية السابقة بالحقوق المدنية، فلماذا التهرب من اإلسـتحقاقات والمراهنـة               
  امل الوقت؟على ع

هـذا ال   . وصورة لبنان في الخارج تضررت من هذه المسألة، حتى صرنا نموذجاً لهدر حقوق الالجئين             
يجوز في المبدأ، وال يمكن أن يستمر بينما تمعن إسرائيل فـي انتهـاك حقـوق الفلـسطينيين، المدنيـة          

  .والسياسية واإلنسانية
ى هذه المسألة الحساسة الستدرار التأييد الطائفي مـع         بالطبع هناك رهان عند بعض الساسة اللبنانيين عل       

بيد ان اإلمعان في هذا المسلك يسيء الى الالجئين وإلى اللبنانيين، بل إلـى صـورة                . هذه الجهة أو تلك   
  .العرب في العالم

هذا حق وطني، وهذا واجب لبناني وعربي تجاه حماية         . من حق لبنان أن يرفض توطين جميع الالجئين       
المهم أن نعمـل سـريعاً إلقـرار        . دة، وصوالً إلى تكريس حق تقرير المصير لشعب فلسطين        حق العو 

  .الحقوق المدنية المشروعة لالجئين، بما ال يؤدي إلى التوطين، وبما تتحمله الخزينة اللبنانية من نفقات
زايدات التقليدية  وإبعادها عن الم  . واألهم من كل ذلك، إخراج هذه المسألة من التجاذب الطائفي والسياسي          

إنها قضية عادلة تحتاج إلى رعاية خاصة في إطار إنساني قبـل            . التي عرفتها وتعرفها بالد العرب كافة     



  

  

 
 

  

            45 ص                                     1829:         العدد       24/6/2010 الخميس :التاريخ

وفي مجمل األحوال،   . وصورة لبنان مرتبطة بالتعامل مع هذه القضية بمسؤولية والتزام        . أي اعتبار آخر  
  .ظل وطننا لبنان مدافعاً عن قضية فلسطين وحقوق شعبها

  24/6/2010، مستقبل، بيروتال
  

   مبادئ لتصويب الخللوثالثة إشكاليات  ثالثة: الفلسطينيونوالالجئونلبنان  .81
  زياد الصائغ*

 حول القـوانين المكـررة المعجلـة لمـنح          15/6/2010لم يكن مفاجئاً ما جرى في الجلسة النيابية في          
خصوصاً مع  . لديموقراطي النائب وليد جنبالط   تقدم بها رئيس اللقاء ا    " مدنية"الالجئين الفلسطينيين حقوقاً    

هشاشة االصطفاف الطائفي الذي ظُهر عمداً وتهاوى من ثم على وقع المواقف التي أعلنها المـسيحيون                
ويمكن العودة لفهم أساس هذه المواقف الى نصوص تأسيسية، وتحديداً في الكنيسة المارونيـة              . متناغمين

فاشل وبات لزاماً على مطلقيـه ابتكـار أدبيـات          " سيحيين االنعزاليين الم"لتأكيد أن العزف على وتر      ) •(
والالمفاجأة كامنة، بأن قضية مماثلة تقتضي نقاشاً سـريعاً إنمـا غيـر متـسرع،               . أبولوجيتيكية أفضل 

  .واللبيب من االشارة يفهم.  االسرائيلية غير المباشرة-خصوصاً على وقع المفاوضات الفلسطينية 
ما يلي محاولة مقاربة لعالقة لبنان بالالجئين الفلسطينيين في إشكاليات ثالث ومن ثم في              في كل االحوال    

مبادئ ثالثة، لتصويب الخلل عسى نتقي شر استثمارات شعوبية، وشد عصبيات بالمزايدات ضيقة مـع               
الجـئ تحـت    التأكيد على أننا في مرحلة رقمت فيه الذاكرتان اللبنانية والفلسطينية على قاعدة الكرامة ل             

  .السيادة حتى العودة
  في اإلشكالية الكيانية. 1

بين لبنان والالجئين الفلسطينيين، كانت رفض لبنان أي شكل مـن           ) 1948(االشكالية الكيانية منذ النكبة     
، في فلسفته االساسـية،     194أشكال التوطين انطالقاً من التسليم بخيار حق العودة الذي نص عليه القرار             

كما التسليم بقيام دولة فلسطين الـذي       ". إلزامياً"وليس  " خياري"ات لقراءته ببراغماتية أنه     رغم كل الدعو  
، ايضاً في فلسفته االساسية، رغم كل محاوالت تجويف هذا القرار من مـضمونه              181نص عليه القرار    

ات بفعل المنزلقات   لكن هذا التسليم بخيار حق العودة، وقيام دولة فلسطين، شابته تشوه          . اسرائيلياً ودولياً 
التسلحية التي مارستها منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينات والثمانينات تأكيداً على حقها في المقاومة              

هذه المنزلقات التي استدعت ايضاً تسلحاً لبنانياً ميليشيوياً مقابالً، تأكيداً على الحق            . من على أرض لبنان   
 لبنانية من إمكان استحالة     -لبنانية أو قل بعض     " فوبيا"راره، إستحال   بحماية سيادة لبنان واستقالله واستق    

فلسطينية من أن فرقاء لبنانيين يودون تـصفية قـضيتهم          " فوبيا"لبنان وطناً بديالً لالجئين الفلسطينيين، و     
  .المقدسة

تجاه بعـض اللبنـانيين     الفلسطينية  " الفوبيا"اللبنانية تجاه الالجئين الفلسطينيين و    " الفوبيا"وقد تُرجمت هذه    
من .  توبة واعتذارا من الطرفين    2005ممارسات عنفية دموية بلغت حد المجازر مما استدعى منذ العام           

هنا ال بد من فهم اإلشكالية الكيانية بمعنى مناصرة العدالة أكثر منه الخوف أو االستثمار في االرتجاجات                 
  .الديموغرافية

  في االشكالية السيادية. 2
ية السيادية بين لبنان والالجئين الفلسطينيين، وتحديداً بمكونات الالجئـين الفـصيلية ذات بعـدين               االشكال

فالالجئون الفلسطينيون ما فتئـوا يهـاجمون القبـضة         . متناقضين، وتناقضهما أودى الى الصدام الحتمي     
ن منذ ما قبل اتفاقية القـاهرة       األمنية اللبنانية التي فُرضت عليهم متناسين استباحتهم االستثنائية لسيادة لبنا         

واللبنانيون يـصرون   . ، وشاهد على هذه االستباحة كثافة التسلّح التي برزت بعد توقيع االتفاقية           )1969(
على القبضة األمنية إنما في غياب استراتيجية متكاملة لمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين كافة وتحديداً              

 في ضبط الوضع التسلّحي الفلسطيني المتفلّت، ناهيك باالنقسام اللبنـاني           القانونية واالنسانية ما حتم فشالً    
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" الجبهة اللبنانيـة  "حول نوعية مناصرة القضية الفلسطينية، والذي تمثّل بشكل بارز في التقابل الحاد بين              
فمفهوم إحقاق السيادة من زاوية أمنيـة، والـذي مارسـه           . من جهة أخرى  " الحركة الوطنية "من جهة، و  

وتصوير الالجئين الفلسطينيين أنفسهم ضحايا دائمين مقتلعي الحقوق        . اللبنانيون مبتور وأدى عكس مبتغاه    
من هنا ال بد من فهم لإلشكالية السيادية بمعناها الحقوقي االماني أكثـر             . مبتور ايضاً وأدى عكس مبتغاه    

  .منه المخابراتي لبنانياً والعسكري فلسطينياً
  نسانيةفي االشكالية اال. 3

معقدة، ويقتضى تفكيكها، إذ    ) 1975(واستفحالها منذ حرب لبنان     ) 1948(االشكالية االنسانية منذ النكبة     
غالباً ما ينحو الالجئون الفلسطينيون نحو مهاجمة الدولة اللبنانية متهمينها بعنصرية في االحجـام عـن                

الدولة التي استضافتهم اخوياً ولم يتوانوا فـي        منحهم حقوقا انسانية اساسية وينسون احياناً واجباتهم تجاه         
في المقابل، يعتبر اللبنانيون، إالّ مجموعات محددة االنتماءات،        . لحظة تخل عن استباحة سيادتها بالكامل     

ان منح الالجئين الفلسطينيين هذه الحقوق قد يؤدي الى دمج مجتمعي تدريجي لهم في لبنان مـا يـسهل                   
ويسهو عن بـال الكثيـرين مـن        . س سلبا على التوازنات الديموغرافية الطائفية     الحقاً توطينهم، ما ينعك   

لبنانيين والجئين فلسطينيين ان استراتيجية كمنت وراء االبقاء على الفقر في المخيمات الستثمار العصب              
لى واستراتيجية لبنانية كمنت وراء التضييق على تحسين الوضع االنساني فيها في رهان ع            . المقاوم فيها 

واستراتيجية دولية  . تشجيع الهجرة منها بما يعني ابعاداً منهجياً، ولو على المدى الطويل، لشبح التوطين            
، مـا  )االونروا(باالنسحاب التدريجي من تقديم التمويل الالزم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  

فتستحيل حينهـا   . الحلقة االضعف يضعهم في مواجهة الدول المضيفة، ولبنان فيها، بحسب خصوصيته،          
 عربية بداية، لتنتهـي بمـسؤولية البلـد         –المسؤولية الدولية تجاه الالجئين الفلسطينيين مسؤولية اقليمية        

من هنا ال بد من فهم لالشكالية االنـسانية انطالقـا مـن ارث لبنـان                . 194المضيف، ما ينهي القرار     
 وضوابط عدم تسهيل اي اندماج مجتمعي تدريجي تحت         الحضاري في احترامه حقوق االنسان من ناحية،      

ستار احترام هذه الحقوق لالجئين الفلسطينيين والذي ينعكس تصفية نهائية لحقهم في العودة مـن جهـة                 
  .ثانية

في موازاة االشكاليات الثالث ثمة مبادىء ملتبسة يقتضي تصويبها قبل الشروع في اي عمـل تـشريعي                
  :نوردها في ما يلي

  "الحقوق المدنية"و" الحقوق االجتماعية واالقتصادية " بين-1
يرفده تأكيد فلسطيني على هـذا      " الحقوق المدنية "ثمة استخدام نافر في بعض االوساط اللبنانية لمصطلح         

المصطلح، فيما الخطاب الرسمي اللبناني يؤكد على مبدأ العمل علـى تـأمين حيـاة كريمـة لالجئـين                   
قهم االجتماعية واالقتصادية ضمن ضوابط الدستور اللبناني، بما يعني تفادي          الفلسطينيين عبر منحهم حقو   

الذي قد يحتمل تأويل انه قد يكون مدخال ذكيا لبدء الحديث عن حقوق سياسـية               " الحقوق المدنية "منزلق  
انـه  . وفي هذا محاذير تفجيرية ليس فقط للصيغة اللبنانية بل حتى للهوية النضالية الفلـسطينية  . مستقبلية

مبدأ اول يحتاج تصويبا ودينامية حوار القرار خريطة طريق عمالنية بـدل االسـهاب فـي الـصراخ                  
  .والصراخ المضاد

  "االمان السيادي"و" االمن بالسالح" بين -2
 على انهاء   2006اتفق اللبنانيون على طاولة الحوار الوطني منذ العام         ) 1987(بعد الغاء اتفاقية القاهرة     

الفلسطيني خارج المخيمات، وضبطه وتنظيمه داخل المخيمات، لكن اي تحرك جدي لـم             ظاهرة السالح   
يتم في هذا االطار، ربما ألسباب االنقسام الداخلي، وربما ايضا بسبب من ارتباطات هذا السالح بأجندات                

ني كانـت   والتجربة االبرز التي تجاوزت قرارات طاولة الحوار الوط       . اقليمية، رغم ال فاعليته الميدانية    
التوجه الحاسم لدولة رئيس مجلس الوزراء حينها فؤاد السنيورة لبسط سيادة الدولة اللبنانية علـى مخـيم              

االمـن  "نهر البارد، بعد اعادة اعماره، وبدأ الحديث في هذه التجربة عن اهمية االنتقـال مـن مفهـوم                   
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صويبا ودينامية حوار النفاذ ما اجمـع       انه مبدأ ثان يحتاج ايضا ت     ". االمان السيادي "الى مفهوم   " بالسالح
عليه اللبنانيون، وفهم موجبات تأجيل تنفيذ هذا االجماع على الرغم من االجواء االقليمية والدولية للعملية               

  .التوافقية اللبنانية
  "دعم حق العودة"الى " رفض التوطين" من -3

 – 2005 الفلـسطيني،    –للبنـاني   رئيس لجنة الحـوار ا    (كان الفتا جدا ان يطرح السفير خليل مكاوي         
) 2008/ 5/ 3(الذي عقدته نقابة المحامين فـي بيـروت         " مقاومة التوطين والتطبيع  "في مؤتمر   ) 2009

وقد ظهر من ثم تـبن اسـتثنائي لهـذه          " دعم حق العودة  "الى  " رفض التوطين "نظرية الحاح االنتقال من     
وفي هـذا اضـافة     " دعم حق العودة  "قفه على   النظرية من رئيس الجمهورية الذي بات يؤكد في كل موا         

لكن هذا التبني يستمر مبدأ ثالثاً يحتاج تصويباً دينامية حوار فـي            ". رفض التوطين "لبنانية جوهرية لمبدأ    
 الى دولـتهم    194هل دعم حق العودة نابع من االقتناع بالحق المقدس لالجئين في العودة بحسب القرار               

، او هو نـابع مـن الخـوف مـن اخـتالالت             181 الدولي بحسب القرار     فلسطين القائمة بقوة القانون   
  ديموغرافية؟ وهل ندعم حق العودة بالسالح؟ بالديبلوماسية؟ او باالثنين معا؟

من المستغرب ان تتناول هيئة الحوار الوطني االستراتيجية الدفاعية بمنأى عن المسبب االساس التاريخي              
انية اسرائيلية، اي استباحة فلسطين وتهجير اهلها، ناهيك بغياب وضع          لما يعانيه لبنان من انتهاكات عدو     

استراتيجية ديبلوماسية هجومية تطل بشكل جدي على اي حل غير عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين قد               
  .يتطلع البعض الى فرضه على لبنان

  .4/12/2009" النهار" قضايا -" كنيسة لبنان والالجئون الفلسطينيون"راجع مقالتي ) •(
  ) الفلسطيني-أمين السر السابق للجنة الحكومية اللبنانية للحوار اللبناني (*

 24/6/2010، النهار، بيروت
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