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   من الجنسية وتنقلهم إلى دولة فلسطينية 48ان يقترح خطة تجرد عرب ليبرم .1
 دافع وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان عما وصفه بشرعية نزع الجنسية اإلسرائيلية :تل أبيب

من األقلية العربية، مقترحا خطة جديدة لتبادل األراضي المأهولة مع الفلسطينيين تؤدي إلى نقل العديد 
  . إلى دولة فلسطينية جديدة تمنحهم جنسيتها1948 عرب من

شدد فيه على أن خطته لن تتطلب انتقاال ) جيروزاليم بوست(ونشر ليبرمان الخميس مقاال في صحيفة 
  .جسديا للسكان أو تدمير المنازل بل خلق حدود لم تكن موجودة تتعلق بالديموغرافيا

  . سيحصلون اآلن على جنسية فلسطينيةهؤالء العرب الذين كانوا في إسرائيل: وقال
، وقال إن الضغط المتزايد من المجتمع الدولي الذي يدعو )خطتي لحّل الصراع(وحمل المقال عنوان 

 ال أساس قانوني له ،وإن التخلي عن معظم األراضي التي 1967إسرائيل إلى العودة إلى حدود عام 
سينتقل الصراع حتماً إلى ما "وأضاف . الفلسطيني-لييطالب بها الفلسطينيون لن يحّل الصراع اإلسرائي

  .بعد تلك الحدود وإلى إسرائيل
دولة فلسطينية متجانسة صافية ودولة ثنائية في "وتابع إن المجتمع الدولي يدفع باتجاه إنشاء 

،مشيرا الى إن ذلك تحول إلى حّل دولة واحدة ونصفي دولة، وقال أنه بهدف بناء سالم وأمن "إسرائيل
  .دائمين يجب خلق قسمة سياسية حقيقية بين العرب واليهود، يتمتع كّل منهما بحق تقرير المصير

من أجل حل دائم وعادل، يجب أن يتم تبادل األراضي المأهولة إلنشاء دولتين متجانستين : وأضاف
وجود أقليات ، مشيراً إلى أن ذلك لن يلغي "بشكل كبير واحدة يهودية إسرائيلية وأخرى عربية فلسطينية

  .في كلتا الدولتين تتمتع بحقوق مدنية كاملة
واستبق ليبرمان االنتقادات التي قد توجه إلى خطته في ما يتعلق بعدم قانونية نزع الجنسية عن العرب 
اإلسرائيليين المتأثرين بتغير الحدود والذين سيجدون أنفسهم في فلسطين، واستشهد بقرار الجمعية العامة 

 الذي ينص على أنه حين تتخلى دولة عن أراضيها 2001 الصادر عام 55/153دة رقم لألمم المتح
لمصلحة دولة أخرى يحصل المقيمون على تلك األرض جنسية الدولة الثانية على أن تسحب الدولة 

  .األولى الجنسية منهم
 العرب الذين يجب أن نسأل: وتناول ليبرمان احتمال معارضة العرب اإلسرائيليين لهذه الخطوة وقال

  .يدعمون الطموحات الوطنية الفلسطينية لم قد يرفضون هذه الخطة
اعتقد انه "غير أنه دعا إلى إجراء استفتاء عام يشمل جميع اإلسرائيليين للتوصل إلى حّل للمسألة، وقال 

 يمكننا طرح ذلك في استفتاء يشمل جميع مواطني إسرائيل وندعهم يقررون، وال أشك أن سكان دولة
إسرائيل بغض النظر عن العرق أو الدين سيظهرون نضوجاً سياسياً لضمان سالم دائم هو لمصلحة 

  .الجميع
للمهاجرين الروس يدعو إلى ترحيل األقلية العربية ) إسرائيل بيتنا(ويشار إلى أن ليبرمان زعيم حزب 

ام في الضفة الغربية من السكان إلى أراضي دولة فلسطينية تق% 20في إسرائيل والبالغ عددها نحو 
  ."وغزة

  25/6/2010، القدس العربي، لندن
     

  "المقدسيين"اإلسرائيلية سحب هويات قادة حماس عباس يحذر من قرار الحكومة  .2
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قرار الحكومـة اإلسـرائيلية سـحب             :  محمد يونس  –رام اهللا   

مر صحافي في مقر الرئاسة فـي رام اهللا مـع المستـشار             ، وقال في مؤت   "المقدسيين"هويات قادة حماس    
قرار الحكومة اإلسرائيلية سحب هويـات بعـض        "النمسوي فيرنير فايمان الذي يزور الضفة الغربية إن         

أبناء القدس وطردهم من أرضهم هو سابقة في منتهى الخطورة، وإن القيادة الفلسطينية لن تقبـل ولـن                  
  ".تسمح به ألنه خط أحمر
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 الخميس  - نواب ووزير سابق، في اجتماع معهم ليل األربعاء          3األربعة، وهم   " حماس"عباس قادة   وأبلغ  
في مكتبه في رام اهللا انه يجري اتصاالت مع كافة الجهات الدولية الفاعلة، خصوصاً اإلدارة األميركيـة                 

  .وأطراف اللجنة الرباعية لوقف القرار
سـابقة فـي منتهـى      "ية طرد الشخصيات األربعة بأنها      ووصف الرئيس عباس قرار الحكومة اإلسرائيل     

القيادة الفلـسطينية لـن   "وأضاف أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمسوي ان         ". الخطورة
أن يطرد أبناء القدس من بيوتهم وتسحب هوياتهم، فهذا         "وزاد  ". تقبل ولن تسمح بها ولن تتجاوزها إطالقا      

ونحن نعلن هنا أن هذه العقبات      .  وال يمكن أن يقبله بشر ألنه فوق التصور        أمر ال يمكن أن يتحمله إنسان     
  ".التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية ستكون أهم عقبات في طريق عملية السالم

نحـن اآلن   : وال يعني هذا أننا نهدد، ولكن نقـول       : "واستدرك يقول ". خطاً أحمر "واعتبر الرئيس الطرد    
طراف الدولية ونحن نتوجه إلى الحكومة اإلسرائيلية مباشرة من أجل هذا األمر            نبذل المساعي مع كل األ    

  ".حتى يتوقف، ألن استمراره خطر على العملية السياسية
نرجو من اإلسرائيليين أن يفهموا أننا نريد السالم ونريد أن نصل معهم إلـى سـالم، يجـب أن                   : "وتابع

  ".يتوقفوا عن مثل هذه التصرفات
الحصار يجب أن يرفع عن جميع المعابر اإلسـرائيلية وأن          "ار على غزة قال عباس إن       وفي شأن الحص  

تفتح هذه المعابر للمواد اإلنسانية ولالحتياجات التي يحتاجها أبناء القطاع من مواد البناء إلعـادة بنـاء                 
  ". ألف بيت25البيوت التي هدمت أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة وهي أكثر من 

ليعرف العالم ما الـذي حـصل       " القيادة الفلسطينية مصممة على أن يأخذ التحقيق الدولي مجراه           وقال إن 
ولماذا حصل االعتداء على بواخر الحرية التي كانت تنقل البضائع وتنقل أناساً عاديين آمنين يحملون هذه                

  ".البضائع ألهل قطاع غزة
 حل شامل ومع إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً         نحن مع "الى ذلك، جدد عباس التزامه حل الدولتين وقال         

، مطالبـاً الحكومـة اإلسـرائيلية       "اي نحن مع حل الدولتين    . الى جنب مع دولة اسرائيل بأمن واستقرار      
باإلسراع في الوصول الى هذا الحل حتى تتمكن منطقة الشرق االوسط من ان تعـيش بـأمن وسـالم                   "

  ".واستقرار
الشخصيات األربعة الذين قررت إسرائيل إبعادهم انهم اتفقوا مع الـرئيس           وقال النائب أحمد عطون أحد      

  .عباس على موقف فلسطيني موحد لمواجهة اإلبعاد الذي اعتبره سابقة تنذر بالمزيد
القرار اإلسرائيلي الذي شمل أربعة مـن       "في القدس إن    " فتح"وقال حاتم عبد القادر أحد أبرز قادة حركة         

". سة تستهدف فتح وكل من يرفع صوته في مواجهة إجراءات تهويد المدينة           شخصيات حماس يعكس سيا   
. وكشف عبد القادر انه تلقى أخيراً تهديداً صريحاً باإلبعاد من قبل ضابط أمن إسـرائيلي فـي القـدس                  

وأوضح أن ضابط األمن اإلسرائيلي استدعاه الى مكتبه، وقرأ له رسالة من المـستوى الـسياسي فـي                  
الـنص كـان    : "وقـال . من القدس " حماس"احة على التهديد بإبعاده مثل زمالئه في        إسرائيل تنص صر  

  ".صريحاً بأنه سيتم إبعادي في حال واصلت تحدي السيادة اإلسرائيلية على القدس
  25/6/2010، الحياة، لندن

  
  "حل الدولتين" وفصلها عن الضفة يقوضان غزةحصار : فياض .3

حل الدولتين بسبب الحصار    " تقويض"يني سالم فياض امس من      حذر رئيس الوزراء الفلسط    :جعفر صدقة 
ووصف فياض في بيان عقب     . اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسعي لفصلها عن الضفة الغربية         

اجتماعه مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان في رام اهللا بالضفة الغربية ، تعامل إسرائيل مـع قطـاع                  
يقوض حل الدولتين وأية إمكانية لقيام دولة فلسطين المستقلة مـا يعـرض             " "الكيانا منفص "غزة باعتباره   

  ".السالم واالستقرار واألمن في المنطقة إلى أشد المخاطر
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الى ذلك أكد فياض ان تنفيذ المشروعات التنموية في قطاع غزة هي جزء ال يتجزأ من الجهـود التـي                    
إن الـسلطة   " والحياتية للمواطنين في القطاع ، وقـال         تبذلها السلطة الوطنية لتحسين الظروف المعيشية     

الوطنية تبذل كل جهد ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية لتحسين البيئة الحياتيـة فـي قطـاع غـزة ،      
نبذل كل جهد   "، وأضاف   " وتحسين البنية التحتية ، وخاصة في مجاالت قطاع المياه ، والصرف الصحي           

  ".  دولة فلسطين المستقلة ، بما في ذلك في قطاع غزةممكن العداد البنية التحتية القامة
جاء ذلك في حديث رئيس الوزراء لدى رعايته توقيع اتفاقية مشروع غزة المركزي للصرف الـصحي                

  .، مساء أمس في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام اهللا) غزة والمنطقة الوسطى(
  25/6/2010، األيام، رام اهللا

  
  نتنياهوا للقاء  أمريكيطلبا يرفض عباس .4

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن طلبـا للـرئيس          : وكاالت -ـ القدس المحتلة   واشنطن
  . رئيس الوزراء االسرائيلينتنياهواألمريكي باراك أوباما بعقد لقاء ثنائي مع بنيامين 

حـسن النيـة مـن       واشترط أبومازن تلقي المزيد من بـوادر          , والبدء في اجراء مفاوضات مباشرة معه     
   . اسرائيل لعقد مثل هذا اللقاء

وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت االسرائيلية إلي أن رفض محمود عباس لقاء نيتانياهو أقلق الجانـب               
األمريكي حيث تخشي واشنطن أال يستطيع رئيس الوزراء االسرائيلي االستمرار فـي خطـط تجميـد                

   .  أشهر 3  التجميد بعدعمليات االستيطان في الضفة بعد انتهاء فترة
  25/6/2010، األهرام، القاهرة

  
   راتب والد أسير قطعته حكومة فياضبإعادةهنية يأمر  .5

لوالد أسير فلسطيني من سـكان  " بطالة دائمة "وافقت الحكومة الفلسطينية في غزة على إعادة راتب         : غزة
  .غزة، والذي قطع راتبه من حكومة رام اهللا

امي مازن النحال قد تقدم بطلب لرئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية لمساعدته في             وكان والد األسير القس   
شيكل، على حساب وزارة الزراعة، األمر الذي القى موافقة سريعة من           ) 1000(إرجاع راتبه الشهري    

  .رئيس الوزراء
ار وطالب النحال بإعادة صرف راتبه المستحق، خاصة في ظل الحصار واإلغالق، مستغربا مـن قـر               

  ".هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟"حكومة رام اهللا قطعه رغم أنه والد أسير متسائال 
وذكر المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة أن حكومة رام اهللا قطعت رواتب آالف المـوظفين المـدنيين                 

  .والعسكريين في قطاع غزة والضفة المحتلة بحجة االنتماء السياسي
  25/6/2010، السبيل، عّمان

  
   اإلسرائيلية لسفن التضامن دليل ارتباكالتهديدات: الخضري .6

 قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض على قطـاع               :غزة
في غزة وتهديد متضامني الـسفينتين اللبنـانيتين        " ميناء إيراني "إن التصريحات اإلسرائيلية حول     : "غزة
  ."أزمة وارتباك"دليل 

وشدد الخضري على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بممر مائي يـربط غـزة بالعـالم الخـارجي                   
بإشراف أوروبي، وسينال هذا الحق عبر مطالبته ومساعيه المتواصلة مدعوماً بأحرار العالم والمجتمـع              

  .الدولي ومؤيديه والتحركات الهادفة إلنهاء الحصار
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، إلى أن افتتاح ممر مائي يكون أقل تكلفة على االحتالل من            وأشار الخضري في تصريح صحافي أمس     
استمرار الضغط الدولي وانتفاضة السفن، مؤكداً أن األخيرة لن تتوقف حتى إنهاء الحصار بشكل كامـل                

  .ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه
 الحصار  ولفت إلى أن تصريحات قادة االحتالل حول عدم وجود مبرر للسفن الجديدة بعد مزاعم تخفيف              

مرفوضة، ألن غزة ما زالت تعيش حصارا بمنع دخول أغراض البناء والمواد الخام الالزمة للصناعات               
  .المختلفة والعديد من السلع الضرورية واألساسية

إن غزة ما زالت تعاني مـن الحـصار وتحديـد سـقف             "وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار       
، معتبـراً أن    "منع تدفق الكمية المطلوبة، فغزة تحتاج يومياً ألف شاحنة        الشاحنات المسموح بدخولها مما ي    

الحصار لن ينتهي إال بتحقق المحددات الرئيسية بفتح المعابر بشكل كامل دون استثناء، ودخـول كافـة                 
  ".أنواع السلع وافتتاح الممر اآلمن بين غزة والضفة وافتتاح الممر المائي

  25/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  مغادرة القدس قبل مساء اليوم" أبو طير"النائب   تطلب مناإلسرائيليةالسلطات  .7
أخطرت السلطات اإلسرائيلية النائب في الـمجلس التشريعي عن دائرة القـدس الـشيخ         " األيام "-القدس  

  .محمد أبو طير بمغادرة القدس قبل مساء اليوم وهددته باالعتقال واإلبعاد القسري عن الـمدينة
ـ           أن أبو طير ومعه النائبـان أحمـد        " األيام"غير أن المهندس خالد أبو عرفة، وزير القدس األسبق، أكد ل

ما زلنا عند موقفنا في عـدم االستـسالم         : "عطون ومحمد طوطح وهو شخصياً يرفضون القرار، وقال       
" ة اإلسـرائيلية  وال الخروج من منازلنا وال التوجه إلى مراكـز الـشرط          ... لقرار االحتالل اإلسرائيلي  

موقفنا هذا نهائي وإذا ما أراد االحتالل أن يقتحم منازلنا وأن يعتدي علينـا ويجبرنـا علـى                  : "وأضاف
  ".الخروج فعندها لكل حادث حديث

أن االحتالل أخطر الشيخ أبـو طيـر        "وأوضحت الدائرة اإلعالمية لكتلة التغيير واإلصالح البرلـمانية        
، وذلك بعد مصادقة الـمحكمة الصهيونية علـى قـرار          )اليوم(ساء الجمعة   هاتفياً بمغادرة القدس حتى م    

  ".إبعاده بعد اعتقال دام أكثر من ثالث سنوات
والنواب الـمهددون بعد النائب أبو طير باإلبعاد هم النائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح ووزيـر                

  .شؤون القدس األسبق الـمهندس خالد أبو عرفة
  25/6/2010 ،األيام، رام اهللا

  
   مستوطنة بالضفة15 تواصل أعمال البناء والتوسع في "إسرائيل": ماهر غنيم .8

قال وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار واالسـتيطان، مـاهر          : )وكاالت (، يوسف الشايب  –رام اهللا   
لـى  غنيم، إن الحكومة اإلسرائيلية تواصل أعمال البناء والتوسع في عشرات المـستوطنات المقامـة ع              

 مستوطنة يجري العمل على مواصلة أعمال       15أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها        
  .البناء والتوسع فيها بشكل مفضوح، رغم قرار التجميد الذي اتخذته إسرائيل قبل عدة أشهر

سـتمرار  نسخة منه، أمس، أن هناك معلومات دقيقة وموثقـة عـن ا           " الغد"وأكد في بيان صحافي، تلقت      
   .إسرائيل في مواصلة سياساتها االستيطانية ليس في القدس فحسب وإنما في مستوطنات الضفة الغربية

  25/6/2010، الغد، عّمان
  

   تخفيف حصار غزة محاولة لتجميل االحتاللقرار: لسطينيونسياسيون ف .9
 االحـتالل   وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخـضري قـرار          :  سمير حمتو  -غزة  

ـ      ، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة الضغط عليه إلنهـاء         " اإلعالمية"بإدخال تسهيالت على حصار غزة ب
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ووفقا للخضري فإن تطبيق التسهيالت على أرض الواقع لن يـنجح           . الحصار وفق المحددات الفلسطينية   
د البناء واالسمنت والمواد الخام     دون فتح كافة المعابر بشكل كامل ، ودخول السلع والبضائع بما فيها موا            

للمصانع ، إضافة لفتح الممر اآلمن بين غزة والضفة لتنقل األفراد ، والممر المائي مع العالم الخـارجي                  
  .بإشراف أوروبي

ـ   إلى أن معبر كرم أبو سالم الوحيد الذي تدخل منه دولة االحـتالل بعـض               " الدستور"وأشار الخضري ل
ـ      شـاحنة لـسد     1000شاحنة ، في حين أن ما تحتاجه غزة يوميا أكثر من             120السلع ال يتسع سوى ل

  .أزمة خلفتها أربعة أعوام من الحصار المشدد
من جانبه اعتبر وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة غزة يوسف المنسي أن الحديث عن تخفيـف                 

بقطاع غزة بل ينتظر الناس     الحصار او زيادة عدد السلع المسموح بدخولها ليس هو مطلب المحاصرين            
هنا رفعا كليا للحصار لتبدأ عملية أعمار ما دمرته الخرب وما خلفته أعوام الحصار الخمسة من نتـائج                  

ـ  . كارثية   أن غزة تعاني من نقص حاد في الوحدات السكنية ، مبينا أن غـزة              " الدستور"وذكر المنسي ل
  . ألف وحدة سكنية 130تحتاج إلى بناء 

 عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة أن التـصريحات اإلسـرائيلية              بدوره اعتبر 
حول تخفيف الحصار تتناقض مع اإلجماع الدولي الذي يطالب برفع الحصار بشكل كلي وانه ال يعـدو                 

  .عن كونه محاولة امتصاص حالة الغضب على جرائم إسرائيل المستمرة 
نبيل شعث ما اسماه مـشروع بليـر نتنيـاهو          .  الدولية في حركة فتح د     إلى ذلك اعتبر مفوض العالقات    

لتخفيف الحصار عن قطاع غزة أنه يأتي لشرعنة الحصار وحماية إسرائيل من الضغط الدولي المتصاعد               
  .والمطالب برفع الحصار عن غزة 

لحـصار هـي    معين رجب أن إعالن االحتالل عن تخفيف ا       . ورأى أستاذ االقتصاد في جامعة األزهر د      
ـ  ". خطوة إعالمية هدفها تجميل وجه االحتالل        إلى ان زيادة حجم السلع الواردة      " الدستور"وأشار رجب ل

لن يساهم في تخفيف معاناة المواطنين ، إذ أن الحصار اثر سلبيا على مختلف مناحي الحيـاة الـصحية                   
  .والزراعية والصناعية والتجارية وحتى االجتماعية والتعليمية 

  25/6/2010، تور، عّمانالدس
  

   بري والسنيورة والبطريرك صفيريزوراألحمد عزام  .10
والمسؤول عن الملف الفلسطيني في لبنان، عزام االحمـد، برفقـة ممثـل             " فتح"زار رئيس كتلة حركة     

  . في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، رئيس المجلس النيابي نبيه بري" منظمة التحرير الفلسطينية"
ن تقديره للجهود التي يبذلها بري لمعاجلة األوضاع اإلنـسانية والمعيـشية لالجئـين              وأعرب األحمد ع  

وزار  . الفلسطينيين،معتبرا أنهم في لبنان ضيوف على الشعب اللبناني إلى أن تتم عودتهم إلـى وطـنهم               
ـ " المستقبل"االحمد رئيس كتلة   الفلـسطينية  النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وبحث معه العالقات اللبنانية 

  . وأوضاع الالجئين الفلسطينيين
كما زار البطريرك الماروني نصر اهللا صفير، وعرض له الوضع الفلسطيني في لبنان وفي فلسطين، وال                

  . سيما ما يجري في القدس
   25/6/2010،السفير، بيروت

  
  ال نريد للحقوق المدنية أن تؤثر على التوازن في لبنان: عبداهللا عبداهللا .11

قال سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا ان ما قام به مجلس النواب لجهـة إحالـة مـشاريع                      :صيدا
اقتراحات القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية واإلجتماعية للشعب الفلسطيني الى لجنة االدارة والعدل هـو              
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 تؤثر علـى التـوازن      وهذه الحقوق ال نريدها ان تكلف ال الخزينة اللبنانية وال         . اجراء دستوري محض  
  .الطائفي والمذهبي في هذا البلد

عبد اهللا كان يتحدث على هامش حفل عشاء دعا اليه االعالمي هيثم زعيتر في منزله في صيدا وشـارك              
  .فيه ممثلون لمختلف القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان وفاعليات من صيدا والجوار

ام األحمد، جميع اللبنانيين، أن الفلسطيني لن يشكل خطراً         وطمأن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عز      
ال على لبنان وال على غيره، ألننا نرفض مبدأ التوطين أو أن يكون له وطن بديل وال يقبـل بـوطن إال                   

  ".فلسطين، نحن ضيوف مؤقتين الى حين العودة الى وطننا
المطلوب اليوم اقرار هذه القوانين     : ةفي لبنان علي برك   " حماس"وقال مسؤول العالقات السياسية لحركة      

عبر تشريعات في مجلس النواب اللبناني، ونطالب كل الكتل البرلمانية أن تقر هذه المراسيم ألنها المدخل                
ونعتقد أن إقرارها ال يتعارض مع التمسك بحـق العـودة           . الطبيعي لتحسين العالقات اللبنانية الفلسطينية    

  .ى الصمود ومواجهة مشاريع التوطين التي تسعى لها اإلدارة األميركيةورفض التوطين، بل تُساعدنا عل
، تجمع عليه كل القوى الوطنية واالسالمية، فال مبرر         "اسرائيل"طالما هناك عدو واحد هو      : وقال زعيتر 

ألي فراق، فلنبدأ بنقاط التالقي ولننطلق منها الى نقاط االختالف والتباين في وجهات النظر، لعـل ذلـك         
اعد األطراف الفلسطينية في معالجة الحرمان في المخيمات والحقوق المدنية بموقف موحد، وصـوالً              يس

  .الى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان
 25/6/2010، المستقبل، بيروت

  
  غزةفي موجوداً   كان شاليطإنال اعرف  :الزهار .12

 االتصاالت مع أوقفت حركة حماس إنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار : غزة
  . أشهر 6ليط قبل ا غلعاد شاإلسرائيلي في قضية الجندي األلمانيالوسيط 
 باللغة العبرية انه ال توجد حاليا على بساط البحث إسرائيل الزهار في حديث مع مراسل صوت وأضاف

ة شاليط كما انه ال يعلم ما  معلومات حول حالأي انه ال يملك إلى اقتراحات جديدة بهذا الشأن مشيرا أي
  .  ال يزال موجودا في قطاع غزةاإلسرائيلي كان الجندي إذا

 ال تزال أنها إلى منوها إليها بالتنصل من التفاهمات التي تم التوصل إلسرائيلوكرر الزهار اتهاماته 
  .  قطاع غزةإلى سجناء حماس من سكان الضفة الغربية إبعادتصر على 

  25/6/2010ية، وكالة سما اإلخبار
  

  كسر الحصار مقدم على استعادة الوحدة الوطنيةو أهملت مبادراتنا حول المصالحة فتح :الحية .13
 أن الفيتو األمريكي والتفاوض ، خليل الحية.دأكد عضو المكتب السياسي لحماس :  حازم الحلو-غزة 

  . ينية يعطِّالن إنجاز المصالحة الفلسط،مع االحتالل اإلسرائيلي" غير المجدي"
أن حركته قدمت , 2010-6-26سينشر كامالً السبت " فلسطين"وأوضح الحية في حوار مع صحيفة 

خالل المرحلة الماضية عدداً من المبادرات واألفكار للخروج من حالة الجمود التي تشهدها الساحة 
  . الفلسطينية

بل كان شعارها دائماً وقعوا  ،لكن حركة فتح لم تعط رداً على كل هذه المبادرات: "وأضاف مستدركاً
على الورقة المصرية ثم تعالوا ننظر في هذه المالحظات، وهو أمر يضع إرادة فتح ورغبتها باستعادة 

  ". الوحدة الوطنية أمام عالمة استفهام كبيرة
واستبعد الحية أن يحدث أي تقدم في الجهود التي تبذلها أطراف متعددة الستعادة الوحدة الوطنية خالل 

  . أليام القادمة، مشيراً إلى أن تلك الجهود ما زالت تراوح مكانها في الوقت الحاليا
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وذكر أن آخر تلك المبادرات التي قدمتها حماس، هي تلك التي حملها األمين العام لجامعة الدول العربية 
حثت حولها مع عمرو موسى خالل زيارته إلى غزة، موضحاً أن األخير سلَّمها للقيادة المصرية والتي تبا

  . محمود عباس الذي رحب بها واستحسنها" المنتهية واليته"رئيس السلطة الفلسطينية 
لكن عباس سرعان ما أعاد ترديد اسطوانته المعروفة بأنه يجب على حماس أن توقع على : "وتابع الحية

  ". الورقة المصرية ومن ثم يمكن مناقشة أي من المالحظات عليها
كسر الحصار مقدم على استعادة الوحدة الوطنية، مستغرباً أن يتم االشتراط بعودة واعتبر الحية أن 

  . المصالحة أوالً لكي يرفع الحصار
  24/6/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  "أسطول الحرية" إلجراء تحقيق دولي بمجزرة  تركياًفتح أحبطت جهداً: أبو زهري .14

أبو زهري حركة فتح بمحاولة إحباط جهود تركية في  اتهمت حماس بلسان المتحدث باسمها سامي :غزة
  .مجلس حقوق اإلنسان إلجراء تحقيق دولي بمجزرة الحرية

إن مواقف الحركة باتت تمثل االحتالل اإلسرائيلي على حساب "وقال أبو زهري في تصريح صحافي 
هيم خريشة، في حقوق الشعب الفلسطيني وأن السلطة تورطت عبر ممثلها في مجلس حقوق اإلنسان إبرا

محاولة إحباط جهود تركية إلجراء تحقيق أممي في مجزرة الحرية وتأييدها للموقف األوروبي ضد 
  "..الموقف التركي، باالكتفاء بلجنة تحقيق إسرائيلية تحت إشراف أميركي

 وبين فضحية جديدة لحركة فتح تؤكد على التواطؤ الكامل بينها"واعتبر أبو زهري هذه المعلومات بمثابة 
  ".االحتالل اإلسرائيلي

هذه المواقف توفر غطاء سياسياً لجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه "وأضاف 
مثلما توفر حماية أمنية لجنود االحتالل ومصالحه، وتؤكد كذب ادعاءات السلطة في رغبتها برفع 

  ".تالل حتى ضد المؤيدين للشعب الفلسطينيالحصار، وأنها على العكس تنسق خطواتها بالكامل مع االح
  25/6/2010الغد، عمان، 

  
  عباس استحسن مبادرة من حماس للمصالحة لكنه عاد ورفضها: حماس .15

عن " قدس برس"كشف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري النقاب في تصريحات خاصة لـ : غزة
ارة األمين العام لجامعة الدول خالل زي" حماس"أن الرئيس محمود عباس استحسن مبادرة طرحتها 

نحن ال نرى جديدا في مواقف األطراف : "العربية عمرو موسى إلى غزة، لكنه عاد ورفضها، وقال
المعنية بالمصالحة الفلسطينية، حيث الزالت لغة االشتراطات المسبقة تسود موقف هذه األطراف، وهو 

 مبادرة جديدة وحملناها لألمين العام نحن في حماس طرحنا. ما يعطل أي حراك في ملف المصالحة
لجامعة الدول العربية عمرو موسى خالل زيارته إلى غزة، وذلك للتأكيد على حرصنا على المصالحة 

  ".والخروج من حالة الجمود
وكما علمنا فإن محمود عباس استجاب لألمين العام لجامعة الدول العربية في ضوء ما عرضه : "وأضاف

إلى غزة، ولكنه عاد وتراجع عن ذلك، وهو ما يؤكد أن حركة " فتح"فد قيادي من عليه وقرر إرسال و
  ".غير جاهزة وغير جادة في تحقيق المصالحة" فتح"

الرتباطه بأجندات "اتهمت حماس الرئيس محمود عباس بأنه غير راغب في إتمام المصالحة إلى ذلك 
قدس " حماس إسماعيل رضوان في تصريح لـقال القيادي في و.، على حد تعبيرها"خارجية وإسرائيلية

ال يتجاوب مع مخارج المصالحة، وواضح أن الفيتو األمريكي "إن الرئيس محمود عباس " برس
  ".واإلسرائيلي ال زال يعطل جهود الوحدة الفلسطينية
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نبيل شعت بشأن عدم تجاوب حركة " فتح"وكان رضوان يرد على أقوال عضو اللجنة المركزية لحركة 
من المستغرب أن تُتهم حماس "وقال رضوان  . مع الجهود المبذولة إلتمام المصالحة الفلسطينيةحماس

بتعطيل المصالحة في الوقت الذي تواصل فيه حركة فتح وأجهزتها األمنية التنسيق مع االحتالل 
الصهيوني وضرب المقاومة في الضفة الغربية، رغم استمرار االحتالل في تهويد القدس وبناء 

  ".لمستوطناتا
  24/6/2010قدس برس، 

  
  مصر توافق على مالحظات الفصائل بعد توقيع لمصالحة :" الفلسطينية المستقلةالشخصياتتجمع " .16

أن مصر التي ترعى الحوار ) 24/6(اليوم الخميس " تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"أعلن : غزة
 . على الورقة المصرية للمصالحة بعد توقيعهاالفلسطيني أبلغته موافقتها على بحث مالحظات الفصائل

نسخة منه، إن الجانب المصري أبلغ الوفد الموجود " قدس برس"وقال التجمع في بيان مكتوب تسلمت 
حاليا في القاهرة أن مصر تدعم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية انطالقا من التوقيع 

ع الشخصيات المستقلة في بيانه أن الورقة المصرية تحظى بتوافق وذكر تجم ".على الورقة المصرية
، وهو ما يدفع باتجاه التوقيع على الورقة ومن ثم األخذ "أساس لتحقيق التوافق"القوى الفلسطينية كـ

  .بالمالحظات من خالل آليات التنفيذ والضمانات عند تطبيق االتفاق على أرض الواقع
  24/6/2010قدس برس، 

  
  أوضاع الفلسطينيين في لبنانحماس يبحث مع الجميل وفد من  .17

، الرئيس أمين الجميل في  رأفت مرةبيروتوفد حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي للحركة في زار 
بجولة سياسية  نقوم في حركة حماس: "وقال مرة بعد اللقاءبيت الكتائب المركزي في الصيفي أمس، 

ن من أجل التباحث بالشأن الفلسطيني سواء المتعلق بالقضية على مختلف القوى السياسية في لبنا
وتوقفنا عند نقطة جوهرية تتعلق . الفلسطينية وتطوراتها أو المتعلق بوضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان

  ".بالقوانين المطروحة على المجلس النيابي والمتعلقة بمنح الالجئين الفلسطينيين بعض الحقوق
لالجئين الفلسطينيين في لبنان جزءاً من حقوقهم اإلنسانية الكريمة هو نقطة مهمة من منح ا"واعتبر أن 

 الفلسطينية ونعتبرها محطة مهمة من أجل فتح صفحة -أجل طي صفحة الماضي في العالقة اللبنانية 
بناني جديدة تقوم على قاعدة احترام الفلسطينيين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره والتمسك بالدستور الل

والقوانين اللبنانية وتقوم أيضا على منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان جزءاً من حقوقهم اإلنسانية 
  ".البسيطة والكريمة

 الفلسطينية وخلق مناخات من - أمام فرصة تاريخية تتعلق بتطوير العالقة اللبنانية أننا"وشدد على 
دراسة مقترحات القوانين "، مناشداً مختلف القوى السياسية "الحوار والتالقي بين الفلسطينيين واللبنانيين

المعروضة على المجلس النيابي بكل شفافية وبمسؤولية سياسية وإنسانية وقانونية عالية المستوى من أجل 
 الفلسطينية تخدم مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني -التأسيس لمرحلة جديدة في العالقة اللبنانية 

 لبنانية فلسطينية منسجمة تكون مبرراً لخلق واقع لبناني فلسطيني جديد بعيدا عن كل وتؤسس لعالقة
  ".مناخات التوتر والتصعيد التي سادت المرحلة الماضية

نحن الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها نتمسك بالعودة الى فلسطين ونرفض التوطين بأي : "أضاف
 ندفع ثمناً سياسياً وإننايزايد علينا أحد في رفضنا للتوطين شكل من األشكال المعلن منه أو المقنع وال 

   كبيراً بسبب تمسكنا بأرضنا ومقاومتنا لالحتالل وبالتالي نحن شعب لن نستسلم للمشاريع واقتصادياوأمنياً 
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 فلسطين ونرفض التوطين رفضا إلىالسياسية المطروحة من قبل الكيان الصهيوني نحن نتمسك بالعودة 
  ".مطلقا

  25/6/2010المستقبل، بيروت، 
  

  غزة شمال  إسرائيلياًتصد توغالً" أبو علي مصطفىكتائب " .18
 أمستصدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : غزة

 وقالت في بيان لها وصلت نسخة .الخميس لقوة إسرائيلية متوغلة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة
إن مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوة إسرائيلية متوغلة في منطقة إيرز شمال بيت حانون، " صفا"عنه لـ

  . ملم100وقصفها بعدة قذائف هاون عيار 
  24/6/2010السبيل، عمان، 

  
  فهناك تقمع المرأة وتكبت حرية الرأي.. ليذهبوا إلى إيران وغزة حماس: نتنياهو .19

 رئيس ، أنتل أبيب نظير مجلي عن مراسلها من 25/6/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 
صرح خالل مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي، فيرنر  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

هناك شيئا من الوقاحة في إقدام األصوليين اإلسالميين في إيران ولبنان على تنظيم سفن «فايمان، أن 
لقوى تمثل أنظمة كبت بشع للحريات يصل إلى حد قطع الرؤوس وتحضر سفنا فهذه ا. العداء إلسرائيل

لقد كان على أنصار السالم وحقوق اإلنسان في . محملة بالنساء، وهي بذاتها تقمع حرية النساء بوحشية
العالم أن يتجهوا بسفنهم إلى إيران ومثيالتها من الدول الديكتاتورية دفاعا عن حقوق اإلنسان بشكل عام 

  .»حقوق المرأة بشكل خاصو
وإلى جانبه، دأبت دوائر وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ومنظمات طوعية تعمل بتمويل من منظمات 
يهودية، على بث تقارير وصور ووثائق حول السفن القادمة، قائلة إن الهدف منها ليس التضامن مع غزة 

  .بل استفزاز إسرائيل والمساس بشرعيتها
بالكثير من اللغات يشرح للعالم أن السفينة اللبنانية القادمة باتجاه غزة، هي من تنظيم ونشر أمس تقرير 

مريم «وتم نشر صورة مشتركة تظهر فيها سمر الحاج، منظمة سفينة . حزب اهللا وجهات مرتبطة به
 بأنه اللبنانية وزوجها علي الحاج، مع األمين العام لحزب اهللا، حسن نصر اهللا، مع التذكير» العذراء

ولغيرها ) سمر(أحد المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافة إلى سلسلة تصريحات لها ) الحاج(
  .من منظمي السفن، الذين أعلنوا استعدادهم لالستشهاد

وادعت الدوائر ذاتها أن االستعداد لالستشهاد يعني التخطيط لالصطدام مع القوات اإلسرائيلية كما حصل 
 لغات أجنبية، ووزعت على الصحافة العالمية 10ونشرت هذه التقارير بنحو . »رةمرم«مع سفينة 

للبرهنة على أن أسطول الحرية ال يعد دعما ألهل غزة، الذين ال ينقصهم شيء من الغذاء وال الدواء، بل 
  .استفزاز إلسرائيل

ن إسرائيل لن تسمح لذلك فإ. وقال نتنياهو إن هدف هذه السفن هو المساس بشرعية إسرائيل ووجودها
  .ألصحابها بتحقيق أغراضهم، وستمنعهم من الوصول إلى غزة

زعم أمس أن المنظمين اللبنانيين واإليرانيين   نتنياهو ، أن25/6/2010، الخليج، الشارقةوأضافت 
للقيام بمحاولة كسر " أي مبرر"الذين يعتزمون إرسال المزيد من سفن المساعدات لغزة لم يعد لديهم 

خففت حصارها على غزة وأنها تسمح " إسرائيل"ار المفروض على األراضي الفلسطينية، بحجة أن الحص
  " .التي ال تمثل تهديدا لألمن"اآلن بدخول كافة البضائع المدنية 
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  "إسرائيل"ـ كان منصفا عندما اعترف بخطأه في بعض القضايا المتعلقة بأوباما: بيريز .20
 أن عالقات الصداقة بين إسرائيل زيس اإلسرائيلي شمعون بيريأكد الرئ: أحمد رمضان-رام اهللا 

  .الدولية " اسطول الحرية"والواليات المتحدة لم تتضرر فى أعقاب أحداث قافلة 
إن الرئيس األميركي باراك أوباما كان منصفا عندما اعترف " قوله زونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيري
  .، مضيفا أنه ينبغي إلسرائيل االعتراف ببعض األخطاء "سرائيلبخطأه في بعض القضايا المتعلقة بإ

بيريس التقى المستشار النمسوي فيرنر فايمان الذي طالب اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، فيما، 
دعا بيريس المستشار النمسوي إلى ممارسة ضغوط على حماس لكي تغير سياستها وذلك بدال من 

  .الضغط على إسرائيل
استفزازات إيرانية بواسطة حزب "ر الرئيس اإلسرائيلي أن قوافل سفن كسر الحصار عن غزة هي واعتب

  ".اهللا وحماس
ال يمكن إبرام حلف إرهابي مع إيران "ورفض استئناف محادثات السالم بين إسرائيل وسوريا، وقال إنه 

يدعم حزب "لسوري بشار األسد وأضاف أن الرئيس ا". بيد وباليد الثانية التحدث حول السالم مع إسرائيل
اهللا ويمده بالمال والصواريخ وهو منشغل طوال الوقت بالنفي، ينفي أن يبني مفاعال نوويا وينفي أنه 

  ".يمرر صواريخ طويلة المدى إلى حزب اهللا ويحاول تضليل الغرب
  25/6/2010، المستقبل، بيروت

  
    غيب عن التصويتالليكود يقر استئناف اإلستيطان في أيلول ونتنياهو يت .21

أقر مركز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس قراراً بإستئناف 
اعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عند انتهاء قرار التجميد المحدود لالستيطان في 

، )سبتمبر( ايلول 26بعد "صقور الليكود واعلن النائب داني دانون احد قادة .  المقبل) سبتمبر(ايلول
، وهو المطالب منذ اشهر باجتماع للجنة المركزية لضمان استئناف االستيطان في !"انتهى التجميد

واعلن عوفر اكونيس النائب عن الليكود والقريب من رئيس الوزراء لالذاعة العامة ان .  الخريف
 سيصوتون مساء على مذكرة مدعومة 2500م حوالى اعضاء اللجنة المركزية في الليكود البالغ عدده

بعد ) سبتمبر( ايلول 26من نتانياهو تنص على استئناف اعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية في 
) نوفمبر(واتخذ قرار التجميد الجزئي والمحدود في تشرين الثاني.  تجميد جزئي لمدة عشرة اشهر

ناف المفاوضات مع الفلسطينيين المتعثرة منذ الهجوم  بضغط اميركي من اجل تشجيع استئ2009
وحرص نتانياهو آنذاك على االشارة الى ان قرار .  2009-2008االسرائيلي على قطاع غزة في شتاء 

.  وان نشاطات االستيطان ستستأنف عند انتهاء مدته" موقت"التجميد الذي ال يشمل القدس الشرقية المحتلة 
ثمة "وقال .   الى ان رئيس الوزراء لن يشارك في اجتماع اللجنة المركزيةمن جهة اخرى لمح اكونيس

الى حد ) الضفة الغربية(اجماع واسع على ضرورة استئناف اعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة 
  ".ان في وسع رئيس الوزراء مواصلة نشاطاته الحكومية اثناء االجتماع

  24/6/2010، 48موقع عرب
  

  ""إسرائيل"نزع الشرعية عن " عربية في األمم المتحدة لـمحاوالتر من بيريز يحذّ . 22
حذّر رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريز من تحركات تقوم بها دول عربية تهدف إلى ما : الناصرة

  .، بحسب قوله"نزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها دولياً"أسماه بـ 
إن هناك محاوالت لنزع الشرعية عن "، )24/6 (وقال بيريز، في تصريحات صحفية اليوم الخميس

  ".إسرائيل من خالل استخدام الكتل العربية األغلبية التي تتمتع بها داخل األمم المتحدة
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لو كانت إسرائيل هي التي ينزعون عنها صفة الشرعية، فعلى من يضفون الشرعية؟ "وأضاف مستنكراً 
  .، بحسب تعبيره"عدةإنهم يضفون الشرعية على حزب اهللا وحماس والقا

  إسرائيل ال تتجه نحو عزلة دولية، حيث إنها تشهد تنامياً في عالقاتها "من جهة أخرى؛ زعم بيريز أن 
لم تتضرر عقب أحداث قافلة " األمريكية -؛ الفتاً النظر إلى أن العالقات اإلسرائيلية"مع المجتمع الدولي

  ".السفن الدولية
  24/6/2010قدس برس، 

  
  نتنياهو ال يثق بليفني وال يريدها وزيرة": يومال سرائيلإ" .23

اليومية المجانية، والمقربة من رئيس الوزراء " يسرائيل هيوم"قالت صحيفة : برهوم جرايسي -الناصرة
" كديما"مع المقربين منه، إنه ال يثق بزعيمة حزب " محادثات مغلقة"بنيامين نتنياهو، إن األخير قال في 

 اإلسرائيلية، وهو ال يريدها في حكومته، لكونها ستعمل على إسقاط الحكومة في أكبر أحزاب المعارضة
ويأتي نشر هذا الخبر في ظل توارد أنباء متعددة تتحدث عن محادثات تجري من  .أول فرصة سانحة

المعارض بزعامة ليفني " كديما"الحاكم بزعامة نتنياهو وبين حزب " الليكود"وراء الكواليس بين حزب 
إمكانية انضمام األخير إلى الحكومة، ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم، إن نتنياهو لفحص 

وأضافت الصحيفة، إن حزب كديما معني جدا باالنضمام إلى  .غير معني بضم حزب كديما إلى الحكومة
نياهو إن الحكومة، ولكن في هذه المرحلة سيضطرون أغلب الظن إلى االنتظار في الخارج، إذ قال نت

  .دخول كديما إلى الحكومة في حال لم يكن خيارا آخر
التفضيل األول لدى نتنياهو هو االئتالف الحالي، ولكن إذا ما انسحب "إن " كديما"وقال مصدر في حزب 

" هئيحود هليئومي"، وأن األفضلية األولى بالنسبة لنتنياهو هي ضم كتلة "حزب العمل، فيجب االستعداد
  .بات المستوطنين اإلرهابيةالتي تمثل عصا

  25/6/2010، الغد، عّمان
  

  ال أحد يعرف متى وكيف ينفجر الوضع: قائد الجيش اإلسرائيلي في الشمال .24
تجاوبت قيادة الجيش اإلسرائيلي في المنطقة الشمالية مع طلب العائالت التي فقدت أبناء لها في  :تل أبيب

 في يوم الذكرى السنوية الرابعة للحرب، على الحدود حرب لبنان األخيرة، وأقامت حفل تأبين للقتلى
كما حققت لهم رغبتهم ووضعت لهم ناظرا كبيرا ليشاهدوا من خالله األماكن التي .  اللبنانية-اإلسرائيلية 

وقبيل الحفل، تقدمت العائالت واحدة تلو األخرى لتطل على قرى مارون الراس،  .سقط فيها أبناؤهم قتلى
وقال آفي كرمبا، رئيس المجلس القروي لبلدة معاليه يوسف، الذي . بل، وبنت جبيلوعيطا الشعب، ود

أهالي الجليل قلقون من تعاظم تسلح حزب اهللا، لكنهم في الوقت نفسه «التقت العائالت في بلدته، إن 
تدل فقد مرت أربع سنوات ساد خاللها الهدوء، وشوهد الجيش اإلسرائيلي يقوم بتدريبات جدية . متفائلون

  .»على أنه مستعد للحرب القادمة أفضل مما كان عليه الحال في الحرب السابقة
 مواطنا مدنيا قتلوا، وهم في 34 جنديا إسرائيليا قتلوا خالل تلك الحرب، إضافة إلى 121المعروف أن 

للواء وخطب في العائالت الثكلى، قائد ا).48 مواطنا عربيا من فلسطينيي 19بينهم (البيوت أو الشوارع 
الشمالي في الجيش اإلسرائيلي، جادي آيزنقوط، فقال إن أفضل وسيلة لتخليد ذكرى القتلى هي اإلفادة من 

استفاد الجيش من التجربة، وهو اليوم يعرف أكثر بكثير عن العدو في لبنان، «تجربة تلك الحرب، وقال 
  .»وكيف يتصرف، وما هي نقاط ضعفه وقوته وبناء خطط للرد المهني عليه

  فالهدوء السائد هنا خالل السنوات األربع، لم تعرفه . هناك وضع مركب على الحدود اللبنانية«وأضاف 
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وبالمقابل العدو ضاعف قوته العسكرية عدة مرات خصوصا في القرى . المنطقة عشرات السنين
  .»لذلك فإن الهدوء يخدع، وال أحد يعرف متى وكيف ينفجر الوضع. الجنوبية

  25/6/2010، ط، لندنالشرق األوس
  

  تهدد باستخدام القوة للسيطرة على حقول الغاز في البحر المتوسط" إسرائيل" .25
ستستخدم القوة للسيطرة على حقول " إسرائيل"عوزي النداو بأن " اإلسرائيلي"هدد وزير البنية التحتية 

اب اللبناني نبيه بري ان الغاز الطبيعي التي عثر عليها في البحر المتوسط، بعدما أعلن رئيس مجلس النو
  .الحقول تمتد إلى المياه اإلقليمية اللبنانية 

لن "األمريكية رداً على كالم بري عن حق لبنان في الحقول، " بلومبرغ"وقال النداو، في مقابلة مع شبكة 
 " .نتردد في استخدام القوة ليس لحماية حكم القانون فحسب بل لصون القانون الدولي البحري أيضاً

وكانت شركة نوبل للطاقة، التي تتخذ "" . إسرائيل"هذه المناطق تقع ضمن المياه االقتصادية ل"وادعى ان 
حزيران عن اكتشاف حقل هائل للغاز في /من الواليات المتحدة مقراً لها، أعلنت في الثاني من يونيو

 مليار 1 .7 الطبيعي و تريليون قدم مكعب من الغاز122منطقة امتياز لها في البحر المتوسط يحوي 
أعلنت ببساطة أنها " إسرائيل"ورغم ان معظم هذه االكتشافات تقع في المياه الدولية، إالّ أن . برميل نفط 

  "" .إسرائيل"ملك لشعب "عائدة لها وقال وزير ماليتها يوفال شتاينتس انها 
  25/6/2010، السفير، بيروت

  
  عسكرية لتركيالن نفرض حظراً على المبيعات ال": إسرائيل" .26

إن الكيان لم يفرض حظراً على المبيعات " اإلسرائيلية"قال مسؤولون في وزارة الحرب : أي.بي.يو
في مناقصات هناك بسبب " اإلسرائيلية"العسكرية لتركيا، لكنه سيقيم بحذر مشاركة الصناعات العسكرية 

  .التصدع المتنامي للعالقات بين الدولتين 
ال تسعى لمناقصة " إسرائيل"عن المسؤولين قولهم انه بالرغم من أن " م بوستجيروزالي"ونقلت صحيفة 

كانت موضع ترحيب للمشاركة بعد الحصول " اإلسرائيلية"محددة في تركيا، إال أن الصناعات العسكرية 
  .على موافقة من وزارة الحرب 

فع نحو التطرف التي يقودها ال يمكننا أن نتجاهل ما يحصل في تركيا وعملية الد"وقال أحد المسؤولين 
  " . رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان

  25/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  " مريم " السفينةكوماندوز نسائي إسرائيلي لالستيالء على .27
في محاولة مكشوفة لتخفيف الضغط العالمي المصاحب   : عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس -رام اهللا

لة على السفن المتجهة لفك الحصار عن غزة بدأت الجهات األمنية لالعتداءات اإلسرائيلية المتواص
 شرطية مقاتلة من وحدات حرس الحدود المختلفة لمهمة التصدي للسفينة 20اإلسرائيلية تدريب وتأهيل 

  .المرتقب إبحارها إلى غزة من لبنان" مريم"النسائية 
إنه سيكون باستطاعة " سرائيلية اإل) يديعوت أحرونوت(وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة 

وفيما تتلقى . شرطيات حرس الحدود التعامل بشكل أحسن مع النساء المتظاهرات على ظهرالسفينة
الشرطيات اإلسرائيليات حاليا التدريب على أيدي أفراد الصاعقة البحرية مع باقي القوات المقرر 

ولى الكوماندوز البحري عملية االستيالء، بحيث سيت, مشاركتها في مهمة االستيالء على السفينة النسائية
  .تنضم الشرطيات إلى العملية في المرحلة الثانية ومع بدء التصوير المتوقع
  25/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
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   تعرض على وزراء خارجية اوروبا زيارة غزة"اسرائيل" .28

الخارجية أفيجدور ليبرمان دعا نظيره  قال مسؤول اسرائيلي يوم الخميس ان وزير -) رويترز(القدس 
االيطالي الى رئاسة وفد من وزراء الخارجية االوروبيين في زيارة الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه 

وترفض اسرائيل في الغالب السماح بدخول دبلوماسيين اجانب عبر  ).حماس(حركة المقاومة االسالمية 
ددت حصارها للقطاع بعد ان استولت عليه حماس في نقاط التفتيش االسرائيلية الى غزة منذ أن ش

2007.   
 ان ليبرمان قدم الدعوة الى وزير الخارجية -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته-وقال المسؤول 

االيطالي فرانكو فراتيني اثناء زيارة الى ايطاليا حتى يمكن لوزراء الخارجية االوروبيين أن يروا أنه ال 
واضاف المسؤول االسرائيلي ان الوفد قد يحضر في غضون اسابيع  .ية في قطاع غزةتوجد أزمة انسان

التي -وقال المسؤول ان ليبرمان طلب من فراتيني ان يرأس الرحلة  .لكنه لن يلتقي مسؤولين من حماس
 ستشمل ايضا زيارة الى بلدات اسرائيلية بمحاذاة الحدود مع غزة كانت هدفا لهجمات صاروخية فلسطينية

  . نظرا لعالقات ايطاليا الوثيقة مع اسرائيل-متكررة
  25/6/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   مجرم تاريخي"أسطول الحرية"في العدوان على  "اإلسرائيلية"عضو في لجنة الفحص  .29

عاموس (في العدوان على أسطول الحرية " اإلسرائيلية"يتضح أن ألحد أعضاء لجنة الفحص : القدس
  .تاريخاً معيباً يستدعي محاكمته ) االحتياط ورئيس معهد التخنيون سابقاحوريب، جنرال 

 خطف -أن حوريب كان شارك في مهمة إجرامية" الهجاناة"وضعه أحد قادة " إسرائيلي"ويظهر كتاب 
" اإلسرائيلي"للكاتب " المستعربون األوائل"ويروي كتاب  .شاب فلسطيني وخصيه في بيسان قبل النكبة 

ن كيف قامت وحدة مستعربين تابعة للهجاناة باالعتداء على مواطن فلسطيني من بيسان قبل جملئيل كوه
ويقول إن قوة من الهجاناة كان أحد أعضائها، حوريب، نفذت اعتداء على شاب   .48تهجيرها عام 

  . لبث الرعب بين صفوف الفلسطينيين وترويعهم آنذاك 1944فلسطيني من خالل خصيه عام ،
  25/6/2010، لشارقةالخليج، ا

  
  دعوة إسرائيلية لجعل الجندي شاليط ماركة تجارية في غزة .30

في إطار الجهود المبذولة إلحياء قضية الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى حماس، جلعاد شاليط، : ةغز
وقال يوسي تسور، وهو . اقترحت الكثير من العائالت اإلسرائيلية تحويل اسمه إلى عالمة تجارية

ي قتل ولده على أيدي عناصر المقاومة الفلسطينية ويرأس تجمعا للعائالت التي قتل أوالدها في إسرائيل
عمليات للمقاومة، إنه يتوجب أن يتم طالء كل المواد الداخلة للقطاع بلوني العلم اإلسرائيلي األبيض 

ة السابعة وحث تسور في مقابلة مع القنا. واألزرق، بحيث تتم تغطية هذه المواد بصورة شاليط
اإلسرائيلية التجار اإلسرائيليين على التحرك من أجل المساهمة في توفير الظروف المؤدية إلنهاء قضية 

في حال رفض التجار اإلسرائيليين هذا العرض وهذه الخدمة، يجب أن «: وزاد تسور قائال. شاليط
 على عبوات الحليب وصناديق نفرض ذلك بقوة القانون، ففي أميركا مثال توضع صورة الجنود المفقودين

  .»المساعدات
ودعا تسور بشكل خاص إلى إلصاق صورة الجندي شاليط على عبوات وصناديق الحليب الداخلة إلى 

نخبرهم من خاللها أن مصيرهم ومصير أبنائهم «غزة، إلى جانب رسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني 
  .»في أيدي قادة حركة حماس

  25/6/20، الشرق األوسط، لندن
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  ية تعيد النظر في شراء بوارج حربية من حوض سفن ألمان"إسرائيل" .31

يعيد جهاز األمن اإلسرائيلي النظر حاليا في صفقة لشراء بوارج حربية من :  يو بي اي-تل أبيب 
حوض بناء سفن ألماني في أعقاب صفقة لشراء شركة من اإلمارات العربية المتحدة غالبية أسهم الشركة 

  .وض السفن األلماني لتصبح صاحبة السيطرة عليهاصاحبة ح
االلكتروني امس الخميس أن سالح البحرية اإلسرائيلي في التفاوض مع ' يديعوت أحرونوت'وذكر موقع 

الحديث والمتطور والذي يتناسب ' باكو'األلمانية حول شراء بارجتين من طراز ' بلوم ـ فاس'شركة 
  .تماما مع احتياجات السالح

 مليون دوالر، كما أن سالح البحرية اإلسرائيلية يخطط لوضع أجهزة 300' باكو'ثمن بارجة ويبلغ 
  .كثيرة من صنع إسرائيل مثل رادار وأجهزة حرب الكترونية ومنظومة أسلحة

لكن تطورا طرأ أخيراً جعل اإلسرائيليين يعيدون النظر في شراء البارجتين، بعدما تبين إلسرائيل أن 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، توصلت إلى اتفاق نهائي حول شراء القسم األكبر من ، من'مار'شركة 

  .أسهم شركة حوض السفن األلماني
الماضي ) أكتوبر(األلمانية مذكرة تفاهم في تشرين األول ' بلوم ـ فاس'العربية و' مار'ووقعت الشركتان 

  .وتستكمالن حاليا التفاصيل النهائية للصفقة
ز األمن اإلسرائيلي أن يعرف قبل اتخاذ قرارات بشأن شراء البوارج الجديدة والمتطورة ويريد جها

انعكاسات ضلوع دولة اإلمارات في حوض بناء السفن وشكل الضمانات التي ستحصل إسرائيل عليها 
  .مثل اطالع جهة عربية على تقنيات البوارج في حال اشترتها إسرائيل' منع تعقيدات'من أجل 

  25/6/2010، لعربي، لندنالقدس ا
  

  مخاوف إسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم األوروبية .32
 تسود مخاوف في الحكومة اإلسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم األوروبية في أعقاب -تل أبيب

 فلسطينيا من قطاع غزة 13أحداث أسطول الحرية التركي، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطيني و
 مسؤوال إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خالل الحرب على 14ضد دعوى 
  .غزة

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الخميس أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية 
لك إحدى سفن  مواطنا يونانيا وشركة مالحة يونانية تم30اإلسرائيلية األربعاء بأن مجموعة مؤلفة من 

  .األسطول ستقدم في األيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين
وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير األمن الداخلي 

ماروم وجنود يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وقائد سالح البحرية اليعزر 
  .الكوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في الهجوم على أسطول الحرية

 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض 10وتشمل الدعوى 
  .البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهما أخرى

كم أوروبية قدمها نشطاء سالم وذكرت الصحيفة إنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل إلى محا
  .ويطالبون بتعويضات مالية) أسطول الحرية(أوروبيين شاركوا في 

  25/6/2010، القدس العربي، لندن
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   استمرار االستيطان والبناء في المستعمرات رغم زعم التجميدعنالكشف  .33
اهر غنيم، النقاب عن كشف الوزير الفلسطيني لشؤون الجدار واالستيطان، م:  منتصر حمدان-رام اهللا 

مواصلة الحكومة اإلسرائيلية لبناء وتوسيع عشرات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في 
الضفة الغربية، رغم قرار التجميد قبل عدة أشهر، وذلك عقب انطالق المفاوضات غير المباشرة بين 

في " إسرائيل"قيقة وموثقة عن استمرار وأكد غنيم أن هناك معلومات د .الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
مواصلة سياساتها االستيطانية ليس في القدس فحسب وإنما في مستوطنات الضفة الغربية، وانه منذ اليوم 

  .األول لقرار التجميد اإلسرائيلي تم تسجيل خروقات استيطانية شبه يومية 
ين على إعالن وقف االستيطان، للتأكد ودعا غنيم االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بصفتهم مراقب

باإلعالن عن تجميد االستيطان، " إسرائيل" ليروا بأعينهم الخدعة الكبيرة التي تتستر وراءها ميدانياً
  .وأوضح أن الثقل األساسي للبناء يتم بشكل مطرد في المستوطنات الواقعة شرق الجدار

  25/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"تفجر غضباً داخل مدينة صفد في مئذنة مسجد ترميم  .34
 عاما على تهجير عرب صفد شمال فلسطين المحتلة عام 62بعد مرور :  عبد الحميد مصطفى- قلقيلية

 حيث بدأت أعمال "إسرائيل" بدأت أعمال ترميم لمسجد قديم في المدينة، األمر الذي فجر غضباً داخل 48
  ". 48"ألراضي الفلسطينية المحتلة في الـالترميم تحت إشراف الحركة اإلسالمية في ا

هذا الترميم سينتهي بحرب، وليس سراً ما يفكر به الشيخ رائد صالح ضد "أحد المتدينين اليهود قال إن 
  . ويقع المسجد قرب السوق البلدي في صفد)". إسرائيل(

) لسطينية محمود عباسرئيس السلطة الف(منزل عائلة " :وقال دافيد عمنويل الذي اعد بحثاً حول صفد إن
  ". أبو مازن يقع على بعد عشرات األمتار من المسجد

توجهنا إلى " :أدلى رئيس بلدية االحتالل في صفد ايالن شوحط بتصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية قال فيهاو
من وقالوا لنا إن األوقاف اإلسالمية هي المسؤولة عن ذلك، وال أفهم ما الفرق، ) إسرائيل(إدارة أراضي 

في البداية الحديث ال يدور حول مسجد :" وأضاف". الذي يرمم؟ المهم النتيجة، التي تتمثل بإزالة الخطر
وإنما مئذنة لمسجد، فالمسجد مدفون تحت األرض وعليه تم بناء الشارع الرئيسي لصفد، ومؤخرا سقط 

  ". من المئذنة بعض الحجارة
  24/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  عتقل العشرات من عائلة المطارد القسامي منير الحروب في الضفةاالحتالل ي .35

 عملية االعتقاالت األخيرة التي قامت بها سلطات أنأكد مواطنون :  جمال جمال-القدس المحتلة 
 االحتالل في بلدة دير سامت، التي تقع إلى الغرب من مدينة دورا في محافظة الخليل، أظهرت مؤشراً

ادرنا أن الحملة كانت في ظاهرها تشير إلى أن االعتقاالت جاءت على خلفية ، حيث علمت مصخطيراً
  آخر، وهو أن سلطات االحتالل باتت معنية جداًعملية الخليل األخيرة، ولكن باطن الحدث يعطي مؤشراً

 سنوات دون أن 10بالوصول إلى المطارد القسامي منير الحروب الذي اختفى عن األنظار ألكثر من 
 ربطت أنها هناك تأكيدا في إنوقالت .  األمنية الفلسطينيةاألجهزةيه السلطات االحتالل وكذلك تصل إل

بين الحروب والعملية األخيرة ، حيث أكدت االعتقاالت التي وقعت الثالثاء الماضي في قرية دير سامت، 
  . فلسطينيا من عائلة الحروب صحة هذا االعتقاد25والتي شملت أكثر من 
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مصادر فلسطينية موثوقة أن سلطات االحتالل استنفرت قواتها خالل األسبوع الحالي في مهمات وأكدت 
 360متعددة جنوب الخليل واعتقلت العشرات أغلبهم من مدينة دورا وقراها، حيث بلغ عدد المعتقلين 

  .معتقال
  25/6/2010الدستور، عمان، 

  
  "أزمة وارتباك" دليل في غزة" ميناء إيراني"مزاعم االحتالل حول : الخضري .36

يوم الخميس " اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" اعتبر النائب المستقل جمال الخضري، رئيس :غزة
في قطاع غزة ومواصلة التهديد " ميناء إيراني"، أن التصريحات اإلسرائيلية حول الخشية من إيجاد 24/6

" قدس برس"لخضري في تصريح مكتوب تسلمت وقال ا ".دليل أزمة وارتباك"بمنع السفينتين اللبنانيتين 
له كامل الحق بممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي بإشراف "نسخة منه إن الشعب الفلسطيني 

سينال الحق بالممر المائي عبر مطالبته ومساعيه المتواصلة "وأضاف أن الشعب الفلسطيني  ".أوروبي
ورأى  ".التحركات الهادفة إلنهاء الحصار اإلسرائيليمدعوماً بأحرار العالم والمجتمع الدولي ومؤيدي 

يكون أقل تكلفة على االحتالل من استمرار الضغط الدولي وانتفاضة "الخضري أن افتتاح ممر مائي 
، مؤكداً أن األخيرة لن تتوقف حتى إنهاء الحصار بشكل كامل ومنح الشعب الفلسطيني "السفن التضامنية

  .، على حد تعبيره"حقوقه
  24/6/2010 برس، قدس

  
  تتفاقمفي غزة أزمة الكهرباء  .37

 حذرت شركة كهرباء غزة من خطورة حدة أزمة انقطاع الكهرباء التي ازدادت تفاقما : حامد جاد- غزة
 ساعة يومياً، بعدما 12في األيام القليلة الماضية إذ بلغ معدل عدد ساعات قطع التيار الكهربائي نحو 

  . ساعات8كانت الشهر الماضي 
وأكد مدير شركة توزيع كهرباء غزة سهيل سكيك، انه حال التوقف عن توريد كمية الوقود المحدودة إلى 

ودعا سكيك الدول  . ساعة يوميا16محطة الكهرباء فان عدد ساعات فصل التيار الكهربائي ستصل إلى 
ووصف سكيك الوضع  .العربية إلى دعم قطاع الطاقة الكهربائية في غزة عبر تمويل كلفة شراء الوقود

في غزة بالكارثي إثر تناقص كمية الوقود الواردة إلى المحطة ومواصلة االحتالل منع إدخال المعدات 
  .والتجهيزات الالزمة إلصالح ما لحق بشبكة الكهرباء من تدمير خالل الحرب األخيرة

ودة محطة توليد الكهرباء من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان، أن ع
لتشغيل مولدين تتطلب بالضرورة وجود طرف ثالث يعمل على تمويل كلفة الوقود الالزم لتشغيل المحطة 

ودعا سلمان مختلف الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة االبتعاد عن أي  .وفقاً لقدرتها اإلنتاجية الفعلية
غزة ويعملوا على توفير خدمة التيار الكهربائي  أهلتجاذبات سياسية، وأن يقترب الجميع من خدمة 
  .معرباً عن أمله في أن يتم حل هذه األزمة قريباً

  25/6/2010الغد، عّمان، 
  

  التي ستنتج عن آثار كارثة الكهرباء" التداعيات الخطيرة" تحمل رام اهللا سلطة الطاقة في غزة .38
قطاع غزة، أن محطة توليد الكهرباء  قال المهندس كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة في :غزة

، "، بسبب نفاد الوقود الالزم لتشغيلها25/6ستتوقف عن العمل مساء اليوم الجمعة "الوحيدة في القطاع 
  .التي ستنتج عن آثار كارثة الكهرباء" التداعيات الخطيرة"في رام اهللا " سلطة فتح"محمالً 

، االتهامات التي كالتها له 24/6الخميس " إلعالمالمركز الفلسطيني ل"ودحض عبيد في تصريح خاص لـ
، والتي قالت فيها إن سلطة الطاقة في غزة ال ترسل األموال التي يتم جبايتها من المواطنين "سلطة فتح"
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 2في غزة للضفة لشراء سوالر صناعي، مبيناً أن سلطة الطاقة حولت الخميس الماضي مبلغ قدره 
المسؤولية عن األزمة المتواصلة بحق " المالية في رام اهللا" وزارة"اً وحمل عبيد تحديد .مليون دوالر
لم تحترم الظروف التي يمر بها أبناء شعبنا "المالية في رام اهللا، " وزارة"وشدد عبيد على أن  .قطاع غزة

م الفلسطيني في ظل امتحانات الثانوية العامة، وأنها لم ترأف بحالهم، بل زادت من معاناتهم وضغوطاته
 25النفسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر نتيجة انخفاض القدرة اإلنتاجية للمحطة إلى قرابة 

عدم التزام "وأشار إلى  ".ميجاوات بسبب التقليص المستمر لكميات الوقود الصناعي المورد للمحطة
يناً أن شركة توزيع الكهرباء ، مب"رام اهللا بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السوالر الصناعي" حكومة"

  .لم تتوقف عن إرسال إيرادات الشركة لسلطة رام اهللا
  24/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   طن دقيق إلى غزة عن طريق العوجة200إدخال  .39

 طن من الدقيق إلى قطاع غزة عن طريق منفذ 200قامت السلطات المصرية بإدخال : رفح، القاهرة
وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن شحنة الدقيق مقدمة من نقابة أطباء مصر، . ط سيناءالعوجة البري بوس

وتم التنسيق إلدخالها عن طريق الهالل األحمر المصري، وبالتعاون مع وكالة األونروا والهالل األحمر 
  .الفلسطيني

  25/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   على التوالي25 لليوم الـ" أسطول الحرية"تل أبيب تواصل احتجاز سفن  .40
، التي تم االستيالء عليها في "أسطول الحرية" تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي احتجاز سفن ;الناصرة

المياه اإلقليمية الدولية لليوم الخامس والعشرين على التوالي، حيث ما يزال مصيرها مجهوالً كما هو 
  .الحال للمساعدات التي كانت على متنها

  .31/5/2010 في لقوات البحرية اإلسرائيلية بالقوة على سفن أسطول الحرية الثمانيةوكانت استولت ا
  24/6/2010قدس برس، 

  
   شهيد مقدسي لتشريحه بعد دعوى باغتياله عمداًجثمانإخراج  .41

 في القدس المحتلة وبناء على طلب اإلسرائيلياستخرجت قوات االحتالل :  جمال جمال-القدس المحتلة 
ي، جثة الشهيد المقدسي زياد الجوالني من مقبرة باب األسباط قرب المسجد األقصى عائلة الجوالن

  .المبارك تمهيداً لتحديد مالبسات استشهاده، وتم نقل جثة الشهيد إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير
وجاءت عملية إخراج الجثة، بعد جلسة في محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس غربية خُصصت 

 الدعوى التي رفعها أهل الشهيد الجوالني ضد جندي من حرس الحدود الذي أطلق النار إلىتماع لالس
 وقام بالرقص 11/6/2010عمداً لقتل الشهيد زياد الجوالني في حي واد الجوز يوم الجمعة الموافق 

  ". قتلت عربياًقتلت عربياً"قرب جثته وهو يصيح بهستيرا 
قتل العمد والتباهي والرقص قرب جثمان الشهيد، لم تكتف المحكمة وبعد أن أنكر الشرطي قيامه بال

باألدلة التي قدمها موكلو أهل الشهيد المحامون الثالثة، وطلبت إخراج الجثة من القبر لتشريحها، ووافق 
  .أهل الشهيد على ذلك من أجل تبيان الحقيقة

  25/6/2010الدستور، عّمان، 
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   األسرى الصليب األحمر ينحاز لالحتالل بشأن صفة تبادل:سرى األةاللجنة الوطنية العليا لنصر .42
 األسرى تصريحات بيير دورف، نائب رئيس اللجنة الدولية ة استهجنت اللجنة الوطنية العليا لنصر:غزة

 صفقة تبادل األسرى إعاقةللصليب األحمر في فلسطين المحتلة، والتي حمل فيها حركة حماس مسؤولية 
، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم 24/6وقالت اللجنة في بيان لها يوم الخميس  .يمع الكيان الصهيون

إن هذه التصريحات تمثل انحيازاً واضحاً لالحتالل الصهيوني، ألنه هو المسؤول الفعلي عن : "نسخة عنه
  ."إعاقة الصفقة، حين رفض رئيس وزراءه نتنياهو التوقيع عليها، بعدما كانت في مراحلها األخيرة

وعبرت عن استغرابها من التناقض التي حملته تصريحات دورف حين اعترف بحرمان االحتالل 
 هذه االنتهاكات الصهيونية إدانةن من الزيارة لفترات مختلفة، ووقف عاجزاً عن الفلسطينيياألسرى 

  .يطللقانون الدولي وحقوق اإلنسان، في حين أدان منع حماس للصليب األحمر من زيارة جلعاد شال
ال يمثل العدد الحقيقي لألسرى " دورف"كما ذكرت اللجنة بأن عدد األسرى الفلسطينيين الذي كشف عنه 

 الفلسطينية المحتلة يفي سجون االحتالل، ألنه تجاهل في إحصاءاته التي ذكرها أسرى القدس واألراض
  . دولة االحتالل، التي يحصلون عليها من"الهويات الزرقاء" على اعتبار أنهم يحملون 48عام 

  . آالف أسير وأسيرة7ونوهت إلى أن عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل قد تجاوز الـ 
  24/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   عن التي أوقفتها فرنساتوسيع بثها وإيجاد ترددات جديدة بديلةتعلن  "األقصىقناة " .43

بقرار فرنسي، عقب " يوتلسات" على مدار القمر الصناعي توقف، مساء أمس، بث قناة األقصى الفضائية
مؤتمر صحفي عقدته القناة في مدينة غزة، معلنةً فيه عن توسيع بثها وإيجاد ترددات جديدة بديلة أكثر 

نعلن عن : "وقال حازم الشعراوي مدير عام فضائية األقصى في غزة، خالل المؤتمر. اتساعاً وانتشاراً
 كما باإلمكان مشاهدة القناة على ،كا الجنوبية والشمالية والجهة الشرقية باتجاه تركياتوسيع بثنا إلى أمري

 ،إن معركة القضاء بدأت باتجاه اليوتلسات: "وأضاف الشعراوي". على ترددات جديدة" النايل سات"
السل  وأن إغالق الفضائية سلسلة جديدة من س،ومصرون على أن نبقي القضية الفلسطينية حاضرة للعالم

  . على حد قوله". الحصار يتكاتف فيها اللوبي الصهيوني مع فرنسا
 مؤكداً على استمرارية المطالبة في ،وطالب الشعراوي فرنسا بشكل عاجل إعادة النظر في هذا القرار

مفرغة من مضمونها وغير "وقال إن مالحظات فرنسا على بث قناة األقصى . إعادة بث قناة األقصى
  ". وانه قرار مبيت وان المالحظات غير قانونية ،صحيحة مطلقاً

  : وبحسب القناة فإنه يمكن للمشاهدين أن يلتقطوا البث الجديد لها على الترددات
عبر شركة (على القمر الصناعي نايلسات . 2؛ )عمودي (V 12054 : على القمر الصناعي عربسات.1

رددات جديدة لسكان قارتي أمريكا سيكون هناك ت. 3؛ )عمودي (V 11595): جولف سات الكويتية
  .الشمالية والجنوبية

  24/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   أمام السفارة الفرنسية في لبناناألقصىقناة اعتصام لموظفي  .44
، "يوتلسات" احتجاجاً على القرار الفرنسي بمنع بث تلفزيون األقصى عبر القمر الصناعي :زينة برجاوي

ب القناة في بيروت، بمشاركة عدد من الجئي المخيمات الفلسطينية، أمام اعتصم أمس فريق عمل مكت
وبثت القناة مباشرة عبر الهواء وقائع االعتصام الذي حضره ممثل حركة حماس في . السفارة الفرنسية

  .بيروت رأفت مرة، ومسؤول العالقات العامة في حزب اهللا إبراهيم الموسوي
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:  ورفعت الفتات تقول"اصوت األقصى هو صوت المقاومة في فرنس"أن وُألقيت للمناسبة كلمات اعتبرت 
أين "، و"بأي حق يا فرنسا يتم استهداف قناة إعالمية مقاومة؟"، و"أسكتوا قناة األقصى ألنّها الحقيقة"

  . "الحرية التي تتغنّى بها أوروبا؟
  25/6/2010، بيروت، السفير

  
  أطفال غزة يقبلون على حفظ القرآن .45

يقبلون "إن أهل قطاع غزة : قال مسئولو مؤسسات دينية حكومية وأهلية: ضوان أبو جاموس ر-غزة 
وأوضح هؤالء في ". بشغف على حفظ وتعلم كتاب اهللا من منطلق توجههم نحو بناء مجتمع قرآني واع

 تؤكد ، أن مخيمات تحفيظ القرآن التي تغص بالحفاظ خالل هذا الصيف،"فلسطين"مقابالت منفصلة مع 
  ". لى أن أهل غزة يقبلون بشغف على تعلم كتاب اهللا وحفظهع

 أن الدار ترعى آالف الطلبة الراغبين بحفظ ، عبد الرحمن الجمل.وأكد رئيس دار القرآن الكريم والسنة د
وبين الجمل أن جمعية الدار تشرف على أربعة مشاريع . كتاب اهللا وسنة نبيه صلوات اهللا وسالمه عليه

 طالبة، 6415و،  طالب9800 لحفظ القرآن الكريم التي انضم إليها 2مات تاج الوقار مخي: دينية وهي
 ومخيمات البراعم ، طالبة1110 وطالب، 2100ومشروع سباق نحو الجنان في تثبيت القرآن والتحق به 

فة  إضا، طفال3074ًلألطفال والتي يتم تدريبهم على أحرف اللغة العربية وفق القاعدة النورانية وتضم 
  .  طالبة230و طالب، 400لمخيمات إتمام المنة في حفظ السنة والتي تضم قرابة 

 أن الوزارة تشرف على ، رئيس قسم التحفيظ بوزارة األوقاف في الوسطى،بدوره، أفاد عادل الهور
عشرات مراكز التحفيظ المنتشرة في جميع مساجد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، منوهاً إلى أن أكثر 

  . خمسة آالف طالب وطالبة ملتحقون بتلك المراكزمن 
 طالب وطالبة التحقوا 1500قرابة : الخيرية" اقرأ" مدير جمعية ،من جهته، قال عبد الفتاح حجاج

 800 مخيماً موزعة على مساجد قطاع غزة، مشيراً إلى أن من بينهم 80بمخيماتنا القرآنية وعددها 
  .ة عشر إلى العشرينطالبة تتراوح أعمارهن ما بين الثاني

 أن جمعيته تشرف ، مدير اإلدارة العلمية العامة في دار الكتاب والسنة،بدوره، أكد الشيخ أسامة اللوح
على مركزين لحفظ وتعليم القرآن الكريم األول في مركز اإلمام األلباني في شمال القطاع ويلتحق به 

يبدأ الحفظ في المركز بعد صالة الفجر مباشرة  عاماً، 30-12تتراوح أعمارهم بين )  طالبا55ً(قرابة 
 أن إلىويتواصل حتى الظهر ولمدة شهرين كاملين على أن يتم خالله الطالب حفظ القرآن كامالً، مشيراً 

  .  طالبة70المركز الثاني المخصص للطالبات يقع في مدينة رفح ويضم قرابة 
  24/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين يبحث مع مفتي لبنانهدشامن مؤسسة  اًوفد .46

 من مؤسسة استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في مقر دار الفتوى أمس، وفداً
الحقوق المدنية لالجئين "برئاسة محمود حنفي، وبحث معه في " شاهد لحقوق اإلنسان الفلسطيني"

قمنا بزيارة المفتي قباني، وبحثنا معه في أوضاع : "وقال حنفي بعد اللقاء ."الفلسطينيين في لبنان
الفلسطينيين في لبنان، وفي السبل الممكنة لتعديل القوانين التي يمكن أن تحسن أوضاعهم الصحية 

قباني أعلن دعمه الكبير لمساعينا، وخصوصا أن الموضوع إنساني " أن إلى، مشيرا "والتعليمية والسكنية
ستحق كل اهتمام وتقدير، وقد وعد ببذل أقصى جهد ممكن، انطالقا من أصالة دار الفتوى في الدفاع وي

  ".عن حقوق اإلنسان عموما وخصوصا عن القضية الفلسطينية
رجال الدين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين "، متمنيا على كل "متفائلون جدا بهذه الزيارة" أننا إلىولفت 

، "مضاعف في هذا الموضوع، ألن الجهد في هذا المجال يحقق مصلحة لبنانية علياأن يكون هناك جهد 
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عدم منح الفلسطينيين حقوقهم يعني أن الوضع األمني والصحي واالجتماعي كله سوف "مشددا على أن 
يتأثر، خصوصا وأننا نتعامل مع مجموعة بشرية تعاني ظروفا غاية في الصعوبة، وتعاني أوضاعا 

جدا، وال سيما الترهل في البنى االجتماعية، ومن تراجع مأسوي في القطاع التعليمي، ما صحية بائسة 
  ".يعني أن نتائج هذه الظروف ستكون مكلفة جدا على المجتمع اللبناني

، "لبنان ألزم نفسه من خالل الدستور باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبالشرعة الدولية"وذكّر بأن 
لسطينيين حقوقهم في لبنان يعني بشكل رئيسي التزام القانون اللبناني، وأن تأجيل منح الف"معتبرا أن 

البحث في المصلحة اللبنانية التي تعتمد اآلن على منح الفلسطينيين حقوقهم يعني أنه ستكون له نتائج لن 
لبحث، وأن يقر ما تكون المهلة التي طلبها النواب كافية للدراسة وا"، متمنيا أن "تحمد عقباها في المستقبل
  ".طرح من مشاريع قوانين

  25/6/2010، بيروت، المستقبل
  

   األحد"المجتمع المدني"و..  اليوم"التحالف":  في لبنانموعدان لصوت الحقوق المدنية للفلسطينيين .47
.  حجزت الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين موعدين مختلفين لتحركين سيشهدهما لبنان:جهاد بزي
 عن اعتصام أيام قبل "تحالف القوى الفلسطينية"، حيث أعلن  الجمعةد الخامسة من عصر اليوماألول عن

من "في وسط بيروت ) اسكوا( المتحدة األمم مقر أمامجماهيري مركزي عند الخامسة من عصر اليوم 
رفض  لالجئين الفلسطينيين على قاعدة التمسك بحق العودة وواإلنسانيةية نأجل إقرار الحقوق المد

  . "التوطين
أما التحرك الثاني فهو الذي تعد له منذ أشهر شبكة الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية، ويبدأ 

 بتجمعات في طرابلس وشتورة وعاليه ووادي الزينة وصيدا وصور، حيث ستحمل الباصات األحدصباح 
ومن هناك تنطلق عند الثانية . ةالمشاركين متوجهة إلى نقطتي تجمع في الكرنتينا والمدينة الرياضي

 هما حق أساسيين وبمطلبين "بدنا نعيش بكرامة لنعود"عصراً مسيرتان إلى البرلمان اللبناني تحت عنوان 
 ساري حنفي أن يحشد نحو .ويختتم اليوم، الذي يتوقع الناشط الفلسطيني في الشبكة د. التملك وحق العمل

  .ل فنيعشرة آالف مشارك، في ساحة االسكوا بحف
  25/6/2010، بيروت، السفير

  
  البارد يتفقدون خرابهامخيم نهر  في "Eالمنطقة "سكان  .48

في الجزء الجديد من " Eالمنطقة "اقفل أمس األول ملف  :إبراهيمعمر  - شمال لبنان/ مخيم نهر البارد
يها من أماكن إقامتهم في مخيم نهر البارد، بعدما سلمها الجيش اللبناني إلى سكانها، الذين بدأوا بالتوافد إل
وذلك بعد مضي نحو . مراكز اإليواء المؤقت، لالطالع على حجم الدمار والخراب الذي حل بممتلكاتهم

ثالث سنوات على نزوحهم نتيجة حدة المواجهات التي شهدتها هذه المنطقة الفاصلة بين شقي المخيم 
  . بناني والجيش الل"فتح اإلسالم"الجديد والقديم، بين عناصر من 
ووفق روايات . خالل اليومين الماضيين) وهم مجمل سكان هذا الجزء(ووصل أكثر من ألفي شخص 

 الحد األدنى إلىالفصائل الفلسطينية واألهالي، فإن غالبية المنازل غير صالحة لإلقامة، وتفتقر المنطقة 
 بحسب ما يقول من مقومات البنى التحتية، من مياه وكهرباء وطرق وأرصفة وشبكة صرف صحي،

  . مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال أركان بدر
  25/6/2010، بيروت، السفير
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  وضع حجر األساس لمستشفى الكويت بتمويل من جمعيتي الرحمة العالمية واإلصالح: جباليا .49
ى الكويت للنساء  وضع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس الخميس حجر األساس إلنشاء مستشف:غزة

وشارك في  .واألطفال بتمويل من جمعيتي الرحمة العالمية واإلصالح االجتماعي في دولة الكويت
المراسم وفد كويتي من جمعية الرحمة يترأسه وليد العنجري، ووزير الصحة في غزة باسم نعيم، ووزير 

، ومشير المصري، ويوسف الداخلية فتحي حماد، إلى جانب نواب التشريعي الفلسطيني عاطف عدوان
  .الشرافي، وجميلة الشنطي

  نتشرف بوضع حجر األساس لمستشفى الكويت للنساء والوالدة والذي سيقام بعد "إننا : قال العنجريو
 ماليين 5، موضحا أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من "شهور قليلة لدعم ثبات وصمود الشعب الفلسطيني

  .يع تنموية وإغاثية ستقام على أرض القطاعدوالر، وهو حلقة من سلسلة مشار
  25/6/2010، السبيل، عّمان

  
  مشاريع لتحسين نوعية مياه الشرب في غزة .50

أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، عن إنجازها عدد من المشاريع الحيوية : )وكاالت(
ل النصف األول من العام ذات العالقة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة، خال

تم إنجاز ثالث آبار للشرب في منطقة ميراج "وقال مدير عام المصلحة منذر شبالق إنه  .الجاري
، " ألف دوالر بتمويل من الهالل األحمر التركي356بخانيونس جنوب القطاع، وذلك بقيمة بلغت نحو 

نطقة المحررات مع محطات ضح  في م3م3000وأن الجزء الثاني هو إنشاء خزان مياه ارضي بسعة 
وأضاف شبالق أنه لكي يتم االستفادة من اآلبار الثالث التي تم إنجازها، فقد تم ربطها  .مياه لمدينة رفح

 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم العمل على إنشاء خزان 30وتشغيلها مع شبكة تل السلطان حيث تخدم نحو 
 ومن 3م1800نة أم النصر برفح تصل سعة الخزان إلى  في مدي- بوستر-مياه أرضي ومضخة رفع مياه

وبين  .المقرر أن يخدم كل من منطقة النصر، والفخاري والشوكة، وهى المناطق األكثر معاناة وتضرراً
 30 ألف دوالر، وأنه تم إنجاز نحو 717أن المشروع بتمويل من الهالل األحمر التركي بقيمة تبلغ نحو 

ي يعد األول لخزانات المياه في القطاع منذ ست سنوات ومن المقرر أن يخدم في المئة من المشروع، الذ
  .  ألف نسمة20
تم االنتهاء من مشروع حفر وإنشاء بئري مياه في المنطقة الغربية من رفح ":  شبالق قائالًأضافو

أن يخدم  ألف دوالر، ومن المقرر 130جنوب القطاع بتمويل من البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت نحو 
ولفت إلى أن المصلحة بدأت في مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في المناطق  ." آالف نسمة10نحو 

المختلفة من القطاع وهو يخدم كل من سكان دير البلح وخان يونس ورفح، وإلى أنه يجرى حالياً العمل 
هيل شبكات صرف صحي  ألف دوالر، كما يتم إعادة تأ84على تنفيذ جانب من المشروع برفح بقيمة 

   . ألف دوالر91في خان يونس ودير البلح بالمحافظة الوسطى بقيمة 
تم االنتهاء من مشروع حفر وتجهيز بئر مياه البوسنة الواقع في منطقة عزبة عبد ربه "وقال شبالق، 

وهو  ألف يورو 81بجباليا شمال القطاع بتمويل من الجالية الفلسطينية في البوسنة والهرسك بقيمة 
يستهدف منطقة عزبة عبد ربه وحي السالم التي تعرضت ألضرار جسيمة بفعل الحرب اإلسرائيلية على 

 حيث يهدف إلى تعزيز صمود السكان في 2008قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر من العام 
  ."المنطقة وتثبيتهم بأراضيهم

 منها إنجاز مشروع حفر بئر مياه النادي وأشار إلى إنشاء عدد من المشاريع في محافظة خان يونس
المشروع ممول من قبل الهالل األحمر "ويتضمن كذلك إنشاء شبكة مياه لمنطقة أم النصر، وقال إن 
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، وانه تم االنتهاء فعلياً من إنجاز شبكة صرف " ألف دوالر200القطري والبنك اإلسالمي للتنمية بقيمة 
  .والر وبتمويل من البنك الدولي ألف د75صحي في حي جنينه برفح بقيمة 

  9/6/2010، البيان، دبي
  

  "األقصى"النقابات األردنية تطالب فرنسا بعدم وقف بث قناة  .51
 طالبت النقابات المهنية األردنية الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس، بعدم وقـف             : أ ف ب   -عمان  

قف بثها على القمـر االصـطناعي       التابعة لحماس التي صدر أمر في فرنسا بو       » األقصى«بث فضائية   
  .بطلب من المجموعة األوروبية» يوتلسات«

وسلم خمسة من ممثلي النقابات المهنية السفارة الفرنسية في عمان رسالة موجهة للرئيس الفرنسي طالبوه               
  .»ما يؤكد رسوخ القيم الديموقراطية وتمسككم بها«فيها بالوقوف ضد وقف بث القناة المتوقع أمس، 

  25/6/2010، ة، لندنالحيا
  

    يمتد إلى المياه اللبنانية" كفيتال"تتجاهل أن حقل الغاز " إسرائيل: "بري .52
رئيس مجلس النواب اللبناني الحكومة اللبنانية إلى قبـول          رئيس بري الدعا  :  زهير أندراوس  - الناصرة

ط وتجاهلها حقيقـة أن     التحدي بعد إعالن إسرائيل عن فرض أمر واقع والتباهي بتحولها إلى منتجة للنف            
  .يمتد بحسب الخرائط إلى المياه اإلقليمية اللبنانية) كيفيتال(الحقل المكتشف من الغاز الطبيعي 

لقد قرعنا أجراس اإلنذار    : وقال بري بعد اجتماعه األسبوعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان          
من نفط وغـاز وميـاه، وأوضـح بـأن هـذا      أكثر من مرة من أجل االستثمار في ثروة لبنان الطبيعية      

 تريليون قدم مكعب، يـستدعي مـن        15االكتشاف لهذا الحقل من الغاز الذي يحتوي على ما ال يقل عن             
  . لبنان المبادرة الفورية للحفاظ على حقوقه

  25/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  الجميل يتخّوف من قوانين تجهض حق العودة .53
تكون القوانين األربعة التي قدمت بصفة المعجـل المكـرر مقدمـة             "أن من   تخوف الرئيس أمين الجميل   

، "إلجهاض حق العودة والتمهيد التفاقية سالم في المنطقة بعد تذليل عقبة الالجئين الفلسطينيين بدءاً بلبنان              
ية التي  وضع بعض اللبنانيين الذين فقدوا أبسط حقوقهم وأعطى مثال بعض األهالي في المية وم              "إلىالفتاً  

  ".شهد مخيمها توسعاً على حساب أراض يملكها اللبنانيون وتقدر بماليين الدوالرات
 رأفت مرة في بيت     بيروتبرئاسة المسؤول السياسي للحركة في       وشدد خالل استقباله وفد حركة حماس     

يجـاد  والمجتمع العربي في ضرورة تولي إ     " االونروا"دور  "المركزي في الصيفي أمس، على      " الكتائب"
ـ ". حل جذري لمشكلة المخيمات ومساعدتها على تخطي الحالة الصعبة التي تعانيها           ضـرورة  "وطالب ب

توحيد الموقف الفلسطيني وتخطي الخالفات بين مختلف الفصائل ألنها تضر بالقضية الفلسطينية وتحرج             
رة توحيـد الـصوت     ضـرو "، مؤكداً   "األطراف المعنية بمناقشة الموضوع، ال سيما في المحافل الدولية        

  ".التشرذم الحاصل هو هدية مجانية إلسرائيل "أنواعتبر ".  رؤية موحدة لحل المشكلةوإيجادالمفاوض 
 يـساعد علـى     أنمع القضية الفلسطينية وانفتاح الحزب على كل ما من شأنه           " الكتائب"تضامن  "وأعلن  

لفتح هذا الملف ودرسـه     " الكتائب"داد   من ستين عاما واستع    أكثرالتخفيف من هذه المعاناة المستمرة منذ       
يتم التعاطي مع مشكلة بهذه األهمية في الشكل الذي تم، فهذا يعكس استخفافاً بالنواب              "، رافضا أن    "بجدية

  ".وبالشعب اللبناني
  25/6/2010المستقبل، بيروت، 
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  ودة الحقوق المدنية للفلسطينيين على قاعدة التمسك بحق الع يدعو إلعطاءاألحزابلقاء  .54
التصويت على مشروع قـانون اعطـاء الحقـوق المدنيـة           "الكتل النيابية كافة الى     " لقاء األحزاب "دعا  

للفلسطينيين في لبنان على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين بالشكل الذي نص عليه الدسـتور                
كهم بحق العـودة    اللبناني، بما يساعد على تحسين أوضاعهم االجتماعية ويعزز من سبل صمودهم وتمس           

الى أرضهم وديارهم، وبما يحفظ سمعة لبنان لدى المنظمات الدولية بمنأى عن الهـواجس والتحفظـات                
  ". التي يطرحها البعض

  25/6/2010، السفير، بيروت
  

  باستحداث وزارة لشؤون الفلسطينيين  يطالب الرابطات اللبنانية المسيحيةتحادإرئيس  .55
 ه اسـتقبل  عندماالمين العام التحاد الرابطات اللبنانية المسيحية حبيب افرام          رئيس الرابطة السريانية ا    قال

حقـوق اإلنـسان    بالتزام لبنان   "ن  ، إ النائب ميشال عون في الرابية امس     " تكتل التغيير واالصالح  "رئيس  
على أرضه يجب أن يكون فوق كل اعتبار، ألنه جزء من جوهر وجوده، لذلك ان معاملة الفلسطيني او                  

، "راقي او السوداني او العامل من اي جنسية يجب أن يراعي مبدأ حرصنا على قيمنا وصورة نظامنا                الع
باستحداث وزارة دولة لـشؤون الالجئـين       "، ومطالباً   "تسهيل لتكريس توطين مقنع في لبنان     "رافضاً اي   
  ".الفلسطينيين

  25/6/2010، النهار، بيروت
  

  تمّس بالهوية اللبنانية" عملية أييتحفّظ عن ون  الحقوق اإلنسانية للفلسطينيييؤيدصفير  .56
عـن البطريـرك المـاروني      ) من كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري     ( نقل النائب عقاب صقر      :بيروت

لكنه يتحفّظ عن اي عملية     " مع الحقوق االنسانية للفلسطينيين   "الكاردينال مار نصراهللا بطرس صفير، انه       
  ".تمس بالهوية اللبنانية"

لسياق نفسه، لفتت امس زيارة مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية محمد شـطح لبكركـي               وفي ا 
ان هذا الموضوع ربمـا يكـون اوحـى         "حيث بحث مع صفير في موضوع حقوق الفلسطينيين، واعلن          

  .بوجود فرز وانقسام طائفي حوله بعد الموقف الذي حصل في مجلس النواب
والفلسطينيون في  (...) حتاج اليها جميعا للوضع الفلسطيني في لبنان        نستطيع الوصول الى معالجة ن    وقال  

لبنان لهم حقوق انسانية كما الي شخص لبنانياً كان ام ضيفاً، ولكن هناك واجبات وهذه المعادلـة بـين                   
  ".الحقوق والواجبات ليست فقط منطقية بل تذهب الى تعزيز المصلحة اللبنانية

  25/6/2010، الراي، الكويت
  

  تتعرض لخدعة اسرائيلية" مريم"سقة سفينة من .57
سمر الحاج علمها بأن المقابلة التي أجريـت معهـا          " مريم"نفت منسقة اللجنة التحضيرية لسفينة      : بيروت

ـ . عبر الهاتف صباحاً هي لالذاعة االسرائيلية الناطقة بالعربية        انها كانت أجرت في وقت     " الحياة"وقالت ل
اذاعة في الناصرة، وتلقت امس اتصاالً، وقال لها المتحدث انه من اذاعـة             سابق مقابلة عبر الهاتف مع      

وانه فلسطيني، فصدقت ذلك، لكن ما حصل بعدها أن بثت االذاعة االسرائيلية الناطقة بالعربيـة               " القدس"
  .وأكدت الحاج انها لو علمت بهوية المتصل لكانت اقفلت الخط مباشرة". حصري"الحديث ووصفته بالـ

، وعلى  "مريم"عن االذاعة اإلسرائيلية أكدت أن سفينة       " وكالة االنباء المركزية  "الحاج حسبما نقلت    وكانت  
ليست افتراضية بل إنها تبحر بسرعة بطيئة جـداً فـي   "عكس ما أعلن وزير االشغال غازي العريضي،       

  .المياه اللبنانية، وهي جاهزة، لكنها تنتظر وصول بعض المشاركات االجنبيات
  25/6/2010، ، لندنالحياة
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  الكتلة الوطنية في لبنان تعد كل تشريع يضعف من حق العودة خدمة لَمن هّجر الفلسطينيين" .58

اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية أن طاولة الحوار ابتعدت عن الهدف الذي انشئت من أجله                
 العودة وكل تشريع يضعف بـت       الحق األول للفلسطينيين هو حق    "، واكدت أن    "صبحية حوار "وتحولت  

  ".هذا الحق هو خدمة لمن هجرهم
عقدت اللجنة اجتماعها الدوري امس برئاسة العميد كارلوس إده وحضور األمين العام جـوزف مـراد                

  :ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بياناً جاء فيه
" حـزب اهللا  "راتيجية الدفاعية وسالح     يبدو أن طاولة الحوار التي كانت مهمتها الوحيدة مناقشة اإلست          - 1

ابتعدت تماماً عن الهدف الوحيد الذي أنشئت من أجله وأصبحت          والحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين،     
  بين الزمالء" صبحية حوار"كأنها 

 إن كل ما يحصل من توترات أمنية وتوزيع مناشير ليلية وتفجيرعبوات ناسفة ليست إال تأكيداً على                 - 2
  . بسط سلطة الدولة وحدها على كل األراضي اللبنانية هو الحل الوحيدأن
الحقـوق  "إن اسـتخدام    . إن الحق األول واألساسي والمسلوب للفلسطينيين هو حق العودة الى وطـنهم           و

  .للفلسطينيين في صراع سياسي داخلي هو عمل ظالم لكال الشعبين اللبناني والفلسطيني" المدنية
  25/6/2010، النهار، بيروت

  
  ت وتكريس سلطة الدولة على المخيماهممنح الفلسطينيين حقوقيطالب ب"  اللبنانياالنتماء" .59

، آمـال   "بإعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعية       " االنتماء اللبناني "طالب حزب   
  ".سانمقاربة هذا الملف بنظرة إنسانية تتناسب مع تطبيق شرعة حقوق اإلن"في 

، داعيا  "يعني الحكم عليهم بالبقاء رهينة البؤس والفقر      "واعتبر في بيان امس أن عدم منحهم هذه الحقوق          
وفرض سلطة  . تكريس سلطة الدولة على األراضي اللبنانية بما فيها المخيمات الفلسطينية         "في المقابل الى    

  ".القانون ومنع السالح الفلسطيني داخل المخيماتوخارجها
مشيرا الى انه   " ليس في يد الدولة اللبنانية وال الدول العربية       "ا جدد رفضه التوطين، ذكر ان الملف        وبعدم

مـا  "وتوقع ان يبقى الملف مجمدا معتبرا ان        ". يرتبط بعملية السالم والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية       "
القوى السياسية مـن أجـل      نسمعه بين حين وآخر عن إمكان تحققه ليس سوى مادة دسمة تستغلها بعض              

  المزايدة وإثارة المخاوف
  25/6/2010، النهار، بيروت

  
   منزال في القدس المحتلة22 هدم "إسرائيل"اهللا الثاني يدينان قرار  األسد وعبد .60

 دان العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني والرئيس السوري بشار األسد الخميس من دمشق قـرار        :عمان
  . منزال فلسطينيا ضمن مشروع لبناء حديقة اثرية يهودية في القدس الشرقية المحتلة22إسرائيل تدمير 

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي األردني فإن الملك عبداهللا الثاني بحث مع األسـد خـالل زيـارة                   
ـ                 22دم  قصيرة لسوريا آخر التطورات في المنطقة، وأكد الجانبان خالل اللقاء إدانتهما قرار إسـرائيل ه

  .منزال في القدس الشرقية
كما عبرا عن ادانتهما لإلجراءات اإلسرائيلية األحادية في األراضي المحتلة، خصوصا اإلجراءات التـي             
تهدد هوية القدس وأماكنها المقدسة وتستهدف تهويد المدينة وإفراغها مـن سـكانها العـرب المـسلمين                 

  .والمسيحيين
 دولي لمواجهة سياسات الحكومة اإلسرائيلية التي تحـول دون          وحضا على العمل من أجل بلورة موقف      

  .تحقيق تقدم في الجهود السلمية وتقوض فرص تحقيق السالم الشامل في المنطقة
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وأكد الرئيس السوري والعاهل األردني ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجـل رفـع الحـصار غيـر                  
ائيل على قطاع غزة، وضرورة العمل على تحقيـق المـصالحة           القانوني والالانساني الذي تفرضه إسر    

  .الفلسطينية
واعتبرا أن المنطقة لن تشهد األمن واالستقرار دون تحقيق سالم شامل وعادل علـى أسـاس قـرارات                  
الشرعية الدولية وبما يضمن إعادة جميع الحقوق الى أصحابها الشرعيين وانسحاب إسرائيل من جميـع               

  .محتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطينياألراضي العربية ال
  25/6/2010، القدس العربي، لندن

  اإلسرائيلي في القدسالمخطط ب  ومصر تنددانالمغرب .61
في حي سلوان، وقالت وزارة الخارجيـة فـي بيـان إن            " اإلسرائيلي"ندد المغرب بالمخطط    : )وكاالت (

نكارها الشديد لهذا المشروع التعسفي الذي يعكـس تمـادي االحـتالل            تعرب عن است  "المملكة المغربية   
في مواصلة انتهاكاته ضد حقوق الفلسطينيين وتطاوله على المجـال العمرانـي المقدسـي              " اإلسرائيلي"

  " .األصيل
أما وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط فطالب الدول األعضاء في اللجنة الرباعيـة للـسالم فـي                  

  .        لهدم منازل الفلسطينيين في القدس " اإلسرائيلي"لوقف المخطط " التدخل العاجل"وسط بالشرق األ
  25/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  اللبنانية" ناجي العلي" بالوقوف وراء تنظيم رحلة سفينة ا سوريتتهمتل أبيب  .62

، "نـاجي العلـي   "ات اللبنانية   اتهمت تل أبيب سورية بالوقوف وراء تنظيم رحلة سفينة المساعد         : الناصرة
تحـاول تمويـه    "والمقرر توجهها قريباً إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرةً في ذات الوقت إلى أن دمشق               

  .، حسب زعمها"ضلوعها في تسيير السفينة، خوفاً من التداعيات السلبية المترتبة على ذلك
لقـد وردت   "،  )24/6(نية اليوم الخميس    العبرية، في نسختها اإللكترو   " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   

معلومات استخبارية خالل األيام األخيرة، تفيد أن أقرباء الرئيس السوري بشار األسد هم الـذين يقفـون                 
نـاجي  "التي ستحمل اسم    " جوليا"، حسب قولها، مشيرةً إلى أن سفينة        "وراء تسيير رحلة السفينة اللبنانية    

، والتـي تعـود     "جوليا ميري تايم  "باألصل ملك لشركة سورية تدعى      خالل الرحلة البحرية، هي     " العلي
  .ملكية الجزء األكبر منها إلى حافظ مخلوف، إبن خال الرئيس األسد، على حد ادعائها

إبحـار  "وأضافت الصحيفة أن الشركة المشغّلة للسفينة اللبنانية، هي أيضاً شركة سورية، مؤكّدةً على أن               
  .، حسب الصحيفة" جاء لتمويه أي صلة لها بدمشقالسفينة تحت علم بوليفيا،

  24/6/2010، قدس برس
  

   الهدم واإلبعاد بالقدسعملياتقطر تدين  .63
أعربت دولة قطر عن إدانتها لقرار الحكومة اإلسـرائيلية بهـدم            :وكاالت-محمد جمال -عواصم-الدوحة

القدس باعتباره قرارا غير شرعي      منزال بالقدس الشرقية وإبعاد أربعة برلمانيين فلسطينيين من مدينة           22
جاء ذلك فى تـصريح لمـصدر       . ويشكل انتهاكا خطيرا ألحكام القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني        

  ".قنا"مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة األنباء القطرية 
ل وطالب المصدر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم وصريح للضغط على إسـرائي             

لوقف هذه الممارسات واإلجراءات أحادية الجانب فـي القـدس الـشرقية وكافـة أشـكال االنتهاكـات           
والممارسات في األراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء الحصار الظـالم علـى              

  . قطاع غزة
  25/6/2010، الشرق، الدوحة
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  دة عسكرية في تبوك باستحداث قاع"إسرائيل" ينفي قيام سعوديمصدر  .64
 نفى مصدر في القوات المسلحة السعودية الخميس أن تكون بالده سمحت أو ستـسمح للجـيش                 :الرياض

وقال المـصدر فـي      .اإلسرائيلي باستحداث قاعدة عسكرية في تبوك القريبة من مدينة إيالت اإلسرائيلية          
بدخول أراضيها وبالتالي لن تسمح لها      تصريح خاص لوكالة األنباء األلمانية إن بالده لن تسمح إلسرائيل           

السعودية بهدف الـدعم اللوجـستي للطيـران        ) شمال غرب (باستحداث قاعدة عسكرية في منطقة تبوك       
  .اإلسرائيلي

الموالي إليران قال االربعاء إن الجيش اإلسرائيلي استحدث قاعـدة عـسكرية            ) إسالم تايمز (وكان موقع   
وأضاف الموقع إن عدة     . اللوجستي في الحرب القادمة في المنطقة      جديدة له في منطقة تبوك بهدف الدعم      

طائرات عسكرية إسرائيلية حطت منذ أيام قليلة في مطار تبوك الدولي وعلى متنها عـدد مـن الجنـود                   
وبحسب الموقع، فإن إدارة الطيران السعودي ألغـت جميـع        .اإلسرائيليين إضافة إلى تجهيزات عسكرية    

خارجية يومي الجمعة والسبت الماضيين، ويعتقد بأن هذه الخطوة لها عالقة بهبوط            الرحالت الداخلية وال  
   .الطائرات العسكرية اإلسرائيلية في مطار تبوك

ونفى المصدر أن يكون الطيران المدني السعودية ألغى تلك الرحالت، وقال إن جميع الرحالت الداخليـة                
ة لم تلغ ولم يتم تـأخير موعـد إقـالع أو هبـوط              والخارجية يومي الجمعة والسبت الماضيين المجدول     

وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية لن تسمح إلسرائيل بالتدخل في القضايا التي تمس               .الطائرات
  .سيادتها

  25/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   هماية لقاءات تعقد بينأدالء بأية تصريحات حول  من حماس عدم اإلطلبتواشنطن  .65
نقلت تقارير صحافية عن مسؤول امريكي رفيع المـستوى قولـه، ان مبعوثـا              :  وليد عوض  -  رام اهللا 

امريكيا على مستوى عال سيصل هذا االسبوع الى دولة عربية لعقد لقاء مع قيـادات حركـة حمـاس                   
  .وتسليمها رسالة من االدارة االمريكية

أن االطراف االمريكيـة الرسـمية   وعلمت االقدس العربي من مسؤول سياسي رفيع في حماس الخميس ب      
وغير الرسمية طلبت من الحركة عدم االدالء بأية تصريحات صحافية حول تلك اللقـاءات خـشية مـن     
اثارتها للوبي اليهودي وجماعات الضغط في الواليات المتحدة واقدامها على ممارسة ضغوط لوقف كافة              

  .االتصاالت االمريكية مع حماس
ن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية ورفض الكشف عن اسمه           واضاف المسؤول المقرب م   
ـ    وأضـاف  . 'هذا الموضوع صعب وشـائك الحـديث فيـه        ' 'القدس العربي 'لحساسية الموضوع قائال ل

هذا الموضوع كله االمريكيون ال يريدون الحد ان يتحدث فيه النه يلفت انظار جماعـات        'المسؤول قائال   
  .'اشكالياتالضغط لديهم ويعمل 

اوضح المسؤول في حماس للقدس العربي بأن قيادة الحركة في دمشق هي من يتابع هـذه االتـصاالت           و
  .واللقاءات، مشيرا الى دور اسامة حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في تلك االتصاالت

 قـول المـسؤول      المحلية في واشنطـن المحلية على موقعها االلكتروني االربعاء        "المنار"ونقلت صحيفة   
االمريكي بان اتصاالت جرت في االسبوع الماضي بين مسؤولين فـي حمـاس وآخـرين فـي وزارة                  

وأشار المسؤول الى أن حركة حمـاس       . الخارجية االمريكية مهدت للزيارة المرتقبة للمبعوث االمريكي      
 الجديـدة ال بـد مـن        تتمتع بثقل في الشارعين العربي واالسالمي وبالتالي، وفي ظل السياسة االمريكية          

  .التعاطي معها سواء أكانت داخل الحكومة الفلسطينية او خارجها
وكشف المسؤول األمريكي أن االدارة االمريكية تسلمت في اآلونة األخيرة الكثير من الرسائل مـن دول                
اوروبية تنصحها بادارة حوار جدي من أجل تحقيق أهداف حقيقيـة مـع حركـة حمـاس، وأن االدارة                   
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ريكية اكدت للدول االوروبية المذكورة انها تنتظر الخطوة األولى من الحركة لتكثيـف االتـصاالت               االم
وتعزيزها، وهي أي االدارة االمريكية تتوقع تنفيذ هذه الخطوة والقيام بها بعد لقاء المبعـوث االمريكـي                 

ال عربيـة   رفيع المستوى مع قيادات حركة حماس هذا االسبوع في عاصـمة عربيـة، خاصـة وأن دو                
واوروبية نقلت الى واشنطن بأن حماس على استعداد لدراسة النصائح واتخـاذ المواقـف دون تغييـر                 

  .ايديولوجيتها، وذلك في ضوء الواقع المختلف وسياسة االدارة الجديدة في البيت االبيض
ف على  وقالت المصادر ان شخصية أكاديمية أمريكية من أصل فلسطيني، ومن قطاع غزة تحديدا ستشر             

ادارة االتصاالت مع حركة حماس، وان هذه الشخصية ستقوم قريبا بزيارة غير معلنة الى غزة وتلتقـي                 
قيادات عن حركة حماس، واضافت المصادر أن المبعوث االمريكي جورج ميتشل يدعم هـذا التوجـه                

حماس وضـرورة   االمريكي، وكان قد طالب في تقرير له ادارة الرئيس باراك اوباما بعدم تجاهل حركة               
  .التعاطي معها

 أن واشنطن أبلغت الدول االوروبية انها ستتعامل مع كـل حكومـة             "المنار"وأكد المسؤول األمريكي لـ     
فلسطينية يتم تشكيلها سواء بمشاركة حماس أو مباركتها، وأن رسائل بهذا المعنى نقلت الى الحركة عبر                

  ."اطراف عربية واوروبية
  25/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  لى مفاوضات مباشرةإنتقال لال تلتزم القيام بكل ما يمكن "سرائيلإ" :ميركيةاألالخارجية  .66

اسـرائيل  «قال الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي ان          :  أ ف ب، رويترز    -واشنطن  
  .»باشرةتلتزم بالقيام بكل ما يمكنها من اجل انتقال الحوار غير المباشر الى مفاوضات م

الهدف النهائي هو مساعدة شعب غزة ليس فقط في حياته اليوميـة ولكـن ايـضاً                «وأضاف كراولي ان    
في االيام الماضية رأيتم زيـادة كبيـرة        «وتابع  . »مساعدته على اعادة ايجاد اقتصاد قابل للحياة في غزة        

اراك وعـد بتحـسين البنيـة       ، موضحاً ان ب   »وقد توقع باراك استمرار هذه الزيادة     . جداً في تدفق السلع   
  .التحتية عند معابر غزة حتى يمكنها ان تستوعب تدفقات أكبر من البضائع

25/6/2010، الحياة، لندن  
  

   في محاصرة غزة"سرائيلإ" يصطف خلف حق ميركياألالشيوخ مجلس  .67
 100 سناتورا من اصل     87علن مجلس الشيخ االميركي ان      أ: نباء وكاالت األ  - محمد سعيد    -واشنطن  

اسرائيل في الدفاع عن نفسها فـي مواجهـة حـزب اهللا            " حق"وقعوا رسالة للرئيس باراك اوباما لتاييد       
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ االثنين، اوضح اعضاء مجلس الشيوخ انهـم يـدعمون               .وحماس وايران 

سرائيل من قبل   إوردا على االف الهجمات بالصواريخ على       . بالكامل حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها      "
  ".حماس في غزة ، اتخذت اسرائيل اجراءات لمنع ادخال بضائع الى غزة قد تستخدم لتنفيذ هذه الهجمات

من جهة اخرى ، طلب الشيوخ من الرئيس التفكير في احتمال ادراج المنظمة االنسانية التركيـة غيـر                  
 والمنظمة االنـسانية التركيـة غيـر        ".المنظمات االرهابية "الحكومية ذات الميول االسالمية على الئحة       

  . ايار كسر الحصار عن غزة31الحكومية لعبت دورا رئيسيا في تنظيم اسطول الحرية الذي حاول في 
25/6/2010، الدستور، عّمان  

  
   ينبغي رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة:النمساويالمستشار  .68

، بنيامين نتنيـاهو فـي      "اإلسرائيلي"وزراء   رئيس ال   خالل لقائه  طالب المستشار النمساوي فيرنر فايمان،    
وذكرت االذاعـة االسـرائيلية     .  برفع كامل للحصار المفروض على قطاع غزة       "سرائيلإ"القدس المحتلة   

امس أن فايمان شدد خالل لقاء مع الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز على أهمية تحسين سـبل المعيـشة                  
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وأكد فايمـان أن    . "سرائيلإ"ـن تفهمه لالحتياجات االمنية ل    للسكان في غزة ولكنه أكد في الوقت نفسه ع        
  . فيينا تأمل في استئناف سريع لمفاوضات السالم المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين

25/6/2010، الدستور، عّمان  
  

  "الحرية" تدعو إلى رفع الحصار وتحقيق دولي في مجزرة البرلمانيةجمعية أوروبا  .69
لرفـع  " إسـرائيل "معية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرار أصـدرته، أمـس،           دعت الج : )آي.بي  .يو  (

الحصار عن غزة والتعاون بشكل كامل مع المجتمع الدولي لضمان إجراء تحقيق دولـي وموضـوعي                
ورحبت الجمعية التـي    . الذي اعتبرته خرقاً للقانون الدولي      " أسطول الحرية "وشفاف بشأن عدوانها على     

، "كخطوة أولـى  "تخفيف الحصار على غزة     " إسرائيل" في مجلس أوروبا، بإعالن       دولة عضو  47تضم  
لـشعب غـزة    " حالة معيشية طبيعية  "لكنها رأت وجوب السماح بنقل السلع الضرورية براً وبحراً لتأمين           

  .، والسماح لتنمية اقتصاد القطاع "للخطر") إسرائيل("من دون تعريض أمن "
قراطي اإليطالي والمقرر في الجمعية بيرو فاسينو، إن رفع الحـصار عـن             وقال النائب االشتراكي الديم   

  .والفلسطينيين " اإلسرائيليين"لتهدئة التوتر وإفساح الطريق الستئناف الحوار بين " ضروري"غزة 
بغير "الذي كان ينقل المساعدات إلى غزة،       " أسطول الحرية "على  " اإلسرائيلي"ووصفت الجمعية العدوان    

  . والذي يعد خرقا للقانون الدولي "المتوازن
تحقيق سريع ودولي وموضـوعي    "إلى التعاون بشكل كامل مع المجتمع الدولي لضمان         " إسرائيل"ودعت  
  .بشأن ما حصل " وشفاف

وأعربت عن تقديرها للجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس األمريكي باراك أوباما ومبعوثه الخـاص إلـى                
غيـر المباشـرة بـين      " لمحادثـات التقـارب   "، وعبرت عن كامل دعمها      الشرق األوسط جورج ميتشل   

  .، داعية الطرفين للتعاون معهما بشكل كامل من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية"إسرائيل"الفلسطينيين و
25/6/2010، الخليج، الشارقة  

  
   مليون دوالر لتمويل مشاريع فلسطينية55 على مقترح لتأمين يوافقالبنك الدولي  .70

وافق مجلس الـمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، علـى مقتـرح           :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -لقدس  ا
 مليون دوالر أميركي لتمويل مشاريع في الضفة الغربية وقطـاع غـزة؛ لـدعم االنتعـاش                 55لتأمين  

  .االقتصادي الفلسطيني والتنمية الفلسطينية
البنك : "يمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة       وقالت مريم شيرمان، الـمديرة والـممثلة الـمق     

الدولي ملتزم بمواصلة مساندته ودعمه للـمصلحين الفلسطينيين؛ ألنّهم يبنون أنظمةً قادرةً علـى تقـديم               
  ".خدمات مستدامة عالية الجودة للشعب الفلسطيني

25/6/2010، األيام، رام اهللا  
  

   لتزام ايطاليا واالتحاد األوروبي بالتوصل إلى سالم عادل ايؤكد رئيس مجلس النواب اإليطالي .71
 رئيس الوزراء سالم فياض في      ، خالل لقائه  أكد جيانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب اإليطالي      : رام اهللا 

رام اهللا، امس التزام ايطاليا واالتحاد األوروبي بالتوصل إلى سالم عادل، وشدد على أهمية نجاح الجهود                
لدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسة تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقـاً               السياسية ا 

  .لقرارات الشرعية الدولية
25/6/2010، األيام، رام اهللا  
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  تخفيف الحصار على قطاع غزة" إسرائيل" بقرار  يرحبوزير الخارجية اإليطالي .72
أفيغـدور  " اإلسرائيلي"رانكو فراتيني، أثناء لقائه نظيره      رحب وزير الخارجية اإليطالي ف    : )آي.بي  .يو  (

تخفيف الحصار على قطاع غزة، داعياً إياها إلى تنفيذ القرار في أقرب وقـت              " إسرائيل"ليبرمان، بقرار   
  .ممكن 

أن فراتيني عقد مباحثات رسمية في روما مع ليبرمان، وذلك فـي            " آكي"وذكرت وكالة األنباء اإليطالية     
" اإلسـرائيليين "ة الخارجية بروما، اتفق فيها الجانبان على بناء مناخ من الثقة المتبادلـة بـين                مقر وزار 

   .والفلسطينيين
ونقلت الوكالة عن مصادر في الخارجية أن فراتيني اعتبر موقف ليبرمان وحكومته الرامي إلى تحـسين                

الذي دعا إلى تنفيـذه     "  عن قطاع غزة   القرار األخير بتخفيف الحصار   "والسيما  " بناء"المناخ في المنطقة    
  " .في أقرب وقت ممكن"

25/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

  لورد بريطاني يطالب بالده بالعمل على وقف إبعاد نواب القدس .73
طالب عضو مجلس اللوردات البريطاني السيد أحمد نظير في رسالة وجههـا لـوزير الخارجيـة                : لندن

لوقف القرار غير القانوني، بحق نواب      " إسرائيل"بريطانية بالضغط على    البريطاني ويليام هيغ الحكومة ال    
  .المجلس التشريعي عن مدينة القدس

لقد تواصلت مع الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين فيما يتعلق بقرار وزير             : " وأضاف اللورد 
ـ        "رون بار أون  "الداخلية اإلسرائيلي    ات النـواب المقدسـيين بعـد       ،  الذي قام بإصدار قرار سحب هوي

  ".مساومتهم بين االستقالة من المجلس التشريعي واإلبعاد
 وقال نظير في رسالته إن اتفاقية جنيف الرابعة تحرم إبعاد الوزير والنواب المقدسيين الـذين يملكـون                 

الـسكان  حصانة برلمانية، وإن إبعادهم يمثل انتهاكاً واضحاً لالتفاقية المذكورة التـي تحظـر تهجيـر                
كما طالب الحكومة البريطانية واالتحاد األوروبي وممثل اللجنـة الرباعيـة           . األصليين من مدينتهم قسراً   

  .للشرق األوسط بالتحرك الفوري لوقف هذا القرار 
25/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  شاليطلس أوروبا يطالب بالسماح لزيارة مج .74

سماح لممثلي الصليب األحمر الدولي حـاالً بزيـارة الجنـدي           حثّ مجلس أوروبا حركة حماس على ال      
وأوضح الموقع أنه خـالل     .  وفق ما جاء في موقع صوت االحتالل اإلسرائيلي        -المخطوف جلعاد شاليط  

اجتماع عقده الصليب األحمر في ستراسبوغ انتقد المجلس األحداث التي رافقت رحلة قافلة الـسفن مـن                 
 ولم يدع إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فـي  "إسرائيل"لم يوجه أي إدانة تجاه تركيا إلى قطاع غزة، ولكنه     

  . هذه القضية
إن الوفـد   "وقال النائب يوحنان بليسنير الذي يشارك في الوفد اإلسرائيلي لمـداوالت مجلـس أوروبـا                

فن وذلـك    في قضية الس   "إسرائيل"اإلسرائيلي نجح في حمل المجلس على االعتراف باللجنة التي شكلتها           
  ". في القرار الذي أصدره المجلس

25/6/2010، موقع فلسطين أون الين  
  

  "إسرائيليين"دعوى في اليونان ضد مسؤولين  .75
أبلغـت  " تـل أبيـب  "، أمس، أن السفارة اليونانية في       "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (

أسـطول  "حة يونانية تملك إحدى سـفن        يونانياً وشركة مال   30وزارة الخارجية بأن مجموعة مؤلفة من       
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بينهم وزير الحرب   " إسرائيليين" ستقدم في األيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين            "الحرية
إيهود باراك، ووزير ما يسمى األمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ورئـيس أركـان الجـيش غـابي                 

كوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في العدوان علـى        أشكنازي، وقائد البحرية اليعزر ماروم، وجنود ال      
  .أسطول الحرية 
 بنود اتهام، بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني فـي عـرض               10وتشمل الدعوى   

  . البحر، واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهماً أخرى
25/6/2010، الخليج، الشارقة  

  
   وألصدقائنا في المنطقة"إسرائيل"ـشرا لنا ول مباإيران تشكل تهديداً: مشّرع أميركي .76

قال المشرع النافذ وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي           :  حسين االمير  -واشنطن  
السيناتور الجمهوري، ريتشارد لوغر، أن إيران تشكل تهديدا مباشرا لألمن القومي للواليـات المتحـدة               

  .وان مواجهة البرنامج النووي اإليراني تتطلب جهدا دوليا مضنياوإسرائيل وأصدقائها في المنطقة 
25/6/2010، الغد، عّمان  

  
  الرتباطه بجمعية تدعم حماسفي صفوفها م  تلغي تعيين رجل دين مسل األميركيةيلينويإشرطة  .77

  ألغت شرطة والية ايلينوي األميركية، تعيينها ألول رجل دين مسلم فـي القـسم،              : يو بي أي   -شيكاغو  
  .الرتباطه بجمعية خيرية متهمة بتقديم المال لحركة حماس

ع في صفوفها في ديسمبر     وطتوذكرت اذاعة شيكاغو العامة، أن شرطة ايلينوي عينت كفاح مصطفى كم          
مؤسـسة  «الماضي، غير أن مدونة الكترونية أشارت الى أنه عمل مع جماعة خيرية اسالمية تحمل اسم                

  .»األراضي المقدسة
، »ارهابيـة «ن قادة المؤسسة دينوا بتهمة تقديم المال للحركة التي تصنفها الواليات المتحدة             وكان عدد م  

  .غير أن مصطفى نفسه لم تتم ادانته
 االسالمية، عزل مصطفى جزءا من الخـوف مـن          -واعتبر أحمد رحاب من مجلس العالقات األميركية      

  .ياة المدنيةومحاولة البعاد المسلمين عن الح» االسالم فوبيا«االسالم 
25/6/2010، الراي، الكويت  

  
  ميزانية الحرب الصهيونية إلبادة العرب...مليار شيكل 55: تقرير .78

تزامناً مع العدوان الصهيوني الغاشم على أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض : سامح عباس. د
نية دراسة خطيرة على قطاع غزة منذ ما يقرب من ثالث سنوت، نشرت إحدى المراكز البحثية الصهيو

عن النفقات الحربية والعسكرية لجيش االحتالل الصهيوني والميزانية العسكرية التى تخصصها إسرائيل 
وتأتي أهمية الكشف عن مثل تلك . سنويا لقتل العرب وسفك دمائهم بأقذر األسلحة وأشدها فتكاً وتدميراً
نية التى تحاك ضد االمتين العربية الدراسات العبرية للوقوف على التوجهات والمخططات الصهيو

واإلسالمية، خاصة وأن الدراسة التى بين ايدينا تكشف لنا المصادر المالية التى يستعين بها الكيان 
  . الصهيوني لتكوين وبلورة قدرته العسكرية التى يقتل بها العرب والمسملين

عهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي قام بإعداد الدراسة شموئيل إيفن الخبير والمحلل االستراتيجي بم
التابعة للمعهد " عيدكون إستراتيجي"ونُشرت بدورية " أعباء النفقات األمنية اإلسرائيلية" وتحمل عنوان 

وتطرق فيها إلى الميزانية المخصصة لألمن والجيش اإلسرائيلي، مبرزاً إلى أي مدى أصبحت هذه 
ة العامة اإلسرائيلية، وتلتهم أجزاء كبيرة من ميزانية باقي الميزانية عبئاً ثقيالً على كاهل الموازن

  .القطاعات والوزارات
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وأكد إيفن فى مستهل دراسته على خطورة األزمة التى تواجهها الحكومة االسرائيلية فى ظل األزمة 
صصة إذا ما قررت الحكومة االسرائيلية زيادة الميزانية المخ "-:األقتصادية الدولية الطاحنة ، وقال 

لألمن، فى ظل تزايد المتطلبات األمنية، فسوف يكون على حساب باقي القطاعات األخرى، مما سيؤدي 
إلى انهيار المرافق االقتصادية، فى مقابل ذلك إذا ما قررت خفض تلك الميزانية فسوف تتعرض إسرائيل 

من االسرائيلية، أصبح أمر معتاد ؛ مشيراً إلى أن الجدل الدائر حالياً حول ميزانية األ"لكارثة أمنية خطيرة
ويشدد إيفن على أن دراسته . الحدوث خالل السنوات األخيرة، قبل التصويت على الموازنة العامة للدولة

تنطوي على أهمية كبرى، تهدف الستيضاح مدى األعباء االقتصادية التى تتحملها إسرائيل بسبب ميزانية 
  .األمن 

  :االستثمار فى قتل العرب
 فى الدراسة الصهيونية الحديثة أنها أعتبرت مفهوم األمن وكل ما يشتمله من قتل وإبادة للعرب الغريب

أصبح منتج جدير باالستثمار والتسويق فيه، بل واصبح خدمة تقدمها الدولة الصهيونية لمواطنيها من 
لقدرة على منع وأن االستثمار فى مجال األمن سيسهم فى تعزيز ا. أجل تحقيق الهدوء والطمأنينة لهم

ضدها على حد زعم الدراسة الصيونية التى " االرهابية"نشوب الحروب ضد إسرائيل، وسيقلص العمليات 
أشارت إلى أن االستعدادات االمنية ال تحــمي فقـط أرواح المواطنين ، بل تقلل من الخسائر 

سة بجدوى االستثمار فى األمن ودلل معد الدرا. االقتصادية الكبرى التى قد تلحق باالقتصاد االسرائيلي
بأن البيئة االستراتيجية الغير مستقرة المحيطة بإسرائيل قد يضر بها اقتصاديا بشكل كبير، وساق فى ذلك 
مثاال بأنه طوال سنوات االنتفاضة الفلسطينية الثانية، التى استمرت ألربع سنوات تكبد االقتصاد 

ر دوالر، وبلغ تراجع النمو االقتصادي للفرد فى اسرائيل  مليا12االسرائيلي خسائر مالية قُدرت بنحو 
دوالر، وأته لوال االستثمارات فى مجال االمن ، التى أوقفت موجة العمليات االستشهادية 1.800بنحو 

  . لكانت الخسائر االقتصادية أكبر بكثير الفلسطينية،
  :ميزانية الحرب الصهيونية 

 جزء من الموازنة العامة 2010صة لقتل وإبادة العرب لعام تعد ميزانية الحرب اإلسرائيلية المخص
ويبلغ إجمالي الميزانية نحو . 2009 يوليو 15 والتى تم التصديق عليها فى 2010-2009للدولة لعام 

. من إجمالي الناتج القومي % 6.7من الموازنة العامة، ونحو % 15.6 مليار شيكل ، تمثل 53.24
  : األهداف التالية، حسب الدراسة الصهيونيةوتخصص هذه الميزانية لتمويل

بناء الجيش االسرائيلي، وتمويل عملياته وأنشطته المعادية للعرب؛ بما فيها دفع الرواتب، الصيانة 
  .والتغذية، شراء قطع الغيار، والذخائر واألسلحة، واألبحاث والتطوير

  .اشات، ودعم أسر الجنود القتلىتنفيذ االلتزمات المالية حيال الجنود السابقين، مثل دفع المع
  :وتتكون مصادر تمويل ميزانية الحرب اإلسرائيلية من المصادر التالية 

وتخصص ") نسبة للعملة اإلسرائيلية الشيكل"وتسمى بالميزانية الشيكلية( ميزانية من المصادر االقتصادية 
هى الهيئة العليا التى تضم كافة األجهزة و ( -هذه الميزانية للنفقات المحلية فقط لهيئة الدفاع اإلسرائيلية

، وهذا 2010 مليار شيكل فى عام 37.8وقُدرت بنحو  . -)األمنية والعسكرية فى الكيان الصهيوني
  .من إجمالي الموازنة العامة للدولة% 11.6من إجمالي الناتج المحلي، و % 4.85المبلغ يقدر بنحو 

ألمريكية، وتوجه هذه الميزانية فى األساس للمشتريات مساعدات مالية من جانب الواليات المتحدة ا
يمكن %) 26(والباقى من هذه الميزانية وتقدر نسبته بنحو %) 74بنسبة (العسكرية من الواليات المتحدة

 نحو 2010وبلغت قيمة المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيل فى عام . تحويلها للميزانية الشيكلية
ذا المبلغ متفق عليه بين واشنطن وتل أبيب من منطلق اتفاق تم توقيعه بين  مليار دوالر، وه2.77

 يقضي حصول وزارة الحرب الصهيونية على مساعدة مالية أمريكية تقدر 2007الجانبين فى أغسطس 
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وتسهم المساعدات األمريكية بشكل كبير . 2018-2009مليار دوالر خالل الفترة ما بين عامي 30بنحو 
  .وة العسكرية اإلسرائيلية، السيما فى مجال التكنولوجيا وسالح الطيرانفى زيادة الق

 2.4مصادر دخل من هيئة الدفاع اإلسرائيلية، من مبيعات األجهزة والمعدات العسكرية، وتقدر بنحو 
  .2010مليار شيكل فى ميزانية 

رب الصهيونية تستقطع وتؤكد الدراسة التى أعدها شموئل إيفين على أن المخصصات المالية لوزارة الح
ومع . الجزء األكبر من ميزانية الحكومة اإلسرائيلية، حتى ولو تم تقليص المساعدات األمريكية إلسرائيل

ذلك تشير الدراسة إلى وجود بنود خاصة لميزانية الحرب، ال توجد فى أية ميزانية وزارية إسرائيلية 
بدون احتساب المساعدات  ( 2010لية لعام والجدول التالي يوضح ميزانية الحرب اإلسرائي. أخرى

  :فى مقابل الميزانيات الوزارية األخرى ) العسكرية األمريكية

شاملة "الميزانية  
 "نفقات

النسبة من الموازنة 
العامة للدولة التى تقدر 

 مليار شيكل328.8بـ

النسبة من موازنة الدولة بدون 
دفع اية التزامات مالية التى 

 شيكل مليار 214تقدر بـ
 %18.8 %12.2 40.2 وزارة الدفاع

وزارة االمن 
 %4.7 %3.1 10.1 الداخلي

وزارة التعليم 
ومؤسسات التعليم 

 العالي
40.8 12.4% 19.1% 

 %10.0 %6.5 21.4 وزارة الصحة
مؤسسة التأمين 

 %12.7 %8.3 27.2 القومي

 %7.9 %5.1 16.9 موازنة التنمية
دفع الديون، الفوائد 

 - %35 114.8 والعموالت

 %26.8 %17.4 57.4 منوعات
    100% 100% 

ومما يؤكد إستعداد الكيان الصهيوني دائما للحرب ضد العرب ، هو حرصه على زيادة الميزانية 
المخصصة للحرب لتزويد جيش االحتالل بأحدث االسلحة وأشدها تدميراً على الرغم من العجز الكبير 

ة االخرى، حيث تشير الدراسة إلى أن الميزانية المخصصة للحرب فى فى ميزانيات الوزارات الصهيوني
 مليار شيكل، على الرغم من أنه كان مقدر لها فى الموازنة العامة 56.54 بلغت 2008موازنة عام 

ومن . عن الميزانية األصلية% 9.6 مليار شيكل، أي أن الزيادة فى ميزانية الحرب بلغت نحو 51.57
، حيث طالبت الحكومة فى أكتوبر 2010-2009ذه الزيادة أيضا فى ميزانية عام المتوقع أن تتكرر ه

وهذه .  مليار شيكل ، وتم الموافقة فى نهاية األمر على مليار فقط1.5 زيادة تلك الميزانية بنحو 2009
ني ، ودليل على التصعيد الحربي الصهيو.الزيادة المتكررة تعكس وجود أعباء أمنية ال يتم حسابها بدقة

  .ضد العرب عموما، والفلسطينييين على وجه الخصوص
  :تحليل االستهالك الحربي إلسرائيل 
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كما تابعت الدراسة الصهيونية عملية تحليل االستهالك اإلسرائيلي فى المجال الحربي واألمني، والتى من 
ات المباشرة للحكومة خاللها يمكن تحديد النفقات األمنية االسرائيلية فى السابق، والتى تتمثل فى النفق

  :االسرائيلية على الحرب وهى كالتالي
ـ دفع رواتب الجنود النظاميين، والمدنيين الذين يعملون بالجيش االسرائيلي ووزارة الحرب، إلى جانب 

عالوة على نفقات المعاش ). أغذية، مالبس، أمتيازات مختلفة(نفقات أخرى مرتبطة القوى البشرية
  .2009من إجمالي النفقات الحربية فى عام % 41.8يعها تقدر بنحو ورواتب االحتياط، وجم

من إجمالي النفقات الحربية % 39.2ـ شراء البضائع والخدمات المحلية ونفقات المنشآت وتقدر بنسبة 
  .2009لعام 

  .2009من إجمالي النفقات فى ميزانية % 19ـ الواردات الحربية وتقدر بنحو 
انية االسرائيلية فإن نفقات جهازي الموساد والشاباك ال تدخل ضمن النفقات وحسب إحدى التقارير البرلم

  :والجدول التالي يوضح حجم النفقات الحربية االسرائيلية بالشيكل . الحربية االسرائيلية من ميزانية األمن

 بالمليار شيكل النفقات

 22.01 دفع الرواتب والمعاشات
 20.63 شراء البضائع والخدمات المحلية
 42.64 إجمالي النفقات الحربية المحلية
 9.97 الواردات الحربية والعسكرية

 52.61 إجمالي النفقات الحربية
 -1.99 تراجع المبيعات الحربية اإلسرائيلية

 50.62 إجمالي صافي النفقات الحربية
 2009ل عام وعلى ضوء ذلك كانت أعباء ميزانية الحرب الصهيونية على االقتصاد االسرائيلي خال

من إجمالي المصادر المالية، فيما عدا المساعدات % 5.3من إجمالي الناتج القومي، وبنسبة % 5.1بنحو 
  .األمريكية

 كشفت الدراسة اإلسرائيلية التى أعدها شموئيل إيفن أن الفترة التى أعقبت حرب السادس من أكتوبر   
حربية التى لم يمكن تحملها لفترة طويلة، وإنه لوال ظل االقتصاد االسرائيلي يعاني من أعباء النفقات ال

اتفاق السالم مع مصر لما تراجعت األعباء الحربية اإلسرائيلية، لكن الحرب اللبنانية األولي والتورط 
وفى أعقاب األزمة االقتصادية . االسرائيلي فى المستنقع اللبناني أسهم فى بطء معدالت األعباء الحربية

ائيل فى الثمانينات شهدت األعباء الحربية االسرائيلية تراجعا ملحوظا، كما تقلصت التى واجهتها اسر
االعباء الحربية فى اسرائيل بشكل ملحوظ خالل التسعينات واأللفية الجديدة، وأصبحت قريبة من 

  :وقد أسهم فى هذا التراجع عاملين أساسيين هما. المعدالت التى كانت فى ستينيات القرن الماضي
     .و الناتج القومي االسرائيلي نم-
  . زيادة المساعدات العسكرية األمريكية إلسرائيل- 

  :النفقات الحربية إلسرائيل فى مقابل دول أخرى من العالم 
زعمت الدراسة الصهيونية بأن إسرائيل تعتبر من أكبر الدول المتقدمة فى العالم التى تتحمل أعباء حربية 

ولى عالميا فى هذا المجال، سويا مع كل من المملكة العربية السعودية، سوريا، ثقيلة، وتحتل المرتبة األ 
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من إجمالي الناتج القومي ، % 2فبينما تقدر نسبة األعباء الحربي على مستوى العالم بنحو . واآلردن
% 4.5-3من إجمالي الناتج القومي، أي بزيادة تقدر بنحو  % 6.5-5تتراوح فى إسرائيل بنسبة ما بين 

وصحيح أن الفجوة كبيرة، لكن األعباء الحربية االسرائيلية الحالية أقل بكثير عما . عن باقي دول العالم 
كانت عليه فى العقود السابقة، لذا كان تأثير األعباء المالية لوزارة الحرب االسرائيلية على قدرة اسرائيل 

 الصادرة بياناته عن المكتب المركزى -ليوالجدول التا.على المنافسة فى االقتصاد العالمي ، بشكل سلبي
 يوضح الفروق بين اسرائيل وبعض دول العالم فى مجال االعباء -2009االسرائيلي لإلحصاء لعام 

   . الحربية، ومدى تأثيرها على االقتصاد المحلي

النسبة المئوية من إجمالي الناتج  النفقات األمنية بالمليار دوالر  
 المحلي

ية الدول الصناع* 
     المتقدمة

الواليات المتحدة 
 4.0 607.3 األمريكية

 2.9 65.3 بريطانيا

 2.3 65.7 فرنسا
 1.3 46.7 ألمانيا
 )1.8( )40.6( إيطاليا

 1.2 19.3 كندا

 1.2 19.2 أسبانيا

 3.3 12.6 اليونان
 1.5 12.2 هولندا
منطقة الشرق * 
     األوسط

 9.3 38.2 السعودية

 6.6 13.3 إسرائيل
 )2.1( )15.8( تركيا

 2.9 9.2 إيران

 4.4 7.7 سوريا

 6.3 1.3 األردن



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1830:         العدد       25/6/2010 الجمعة :التاريخ

وفى ختام دراسته الشاملة أكد معدها شوئيل إيفن على أن الكيان الصهيوني ال زال على رأس قائمة 
الدول التى تعاني من نفقات حربية متزايدة، زاعما فى الوقت نفسه بأن ليس للمساعدات العسكرية 

مليار دوالر تأثير ملحوظ على االقتصاد االسرائيلي، 2.775 بنحو 2010ة التى قدرت فى عام االمريكي
خاصة وأن اسرائيل ال تعاني من عجز فى العملة الصعبة لديها، لكن لتلك المساعدات تأثير واضح على 

  .الموازنة العامة للدولة ويمنح الحكومة فرص جيدة للمناورة المالية
ن الميزانية الخاصة بالحرب الصهيونية هى صورة جزئية للنفقات المالية التى يتم كما أكد إيفن على أ

صرفها فى هذا المجال، وان االحتياجات االمنية تتطلب سنويا نفقات مالية تفوق الميزانية المخصصة، 
 كشفت. وهو ما يجعل من الضروري على المستوى السياسي تحديد ميزانية الحرب الصهيونية بدقة بالغة

الدراسة فى نهايتها أن المتطلبات الحربية السرائيل ستواصل فرض سيطرتها على مدى االعباء االمنية، 
  .لتجعلها االكبر مقارنة بدول العالم االخرى

  20/6/2010موقع مفكرة االسالم، 
  

   العالقة مع مصر والمصالحة ورؤية حماس للقضية الفلسطينيةيتناولحوار مع الزهار  .79
فى في حوار مع المصري اليوم  "خالد أبو" محمود الزهار قال: لى زلط ومحمد عمرانأسامة خالد وع

تحدث عن رؤيته للعالقة مع مصر، وأسباب التوتر مع الجارة الكبرى، ورؤية ، ووسط غزةالبسط منزله 
ت حماس للقضية الفلسطينية، وتفسيرها لحالة االنقسام مع الضفة الغربية، وبين لحظات االنفعال وقفشا

  : يتحلى بها الرجل، جاء هذا الحوارالتيالنكتة 
   سنوات من سيطرة حماس كيف تقيم أوضاع القطاع إنسانياً وسياسياً؟3 لنبدأ باألوضاع فى غزة بعد *
مصطلح خاطئ، وإذا استخدم » سيطرة حماس على غزة«أعترض على هذا المصطلح ألن ..  بداية-

، ألن حماس يجب أن تحكم الضفة وغزة بحكم »خطيئة «على خلفية المعرفة الحقيقية يصبح مصطلح
، أما أن يقال إن حماس استولت على القطاع فهذا كالم فيه تجن، ألن حماس فازت 2006نتائج انتخابات 

وقررت االنقالب على الشرعية هربت من » فتح«فى االنتخابات، وكانت تحكم الضفة وغزة ولما جاءت 
بالضفة بمساعدة الجنرال دايتون، وبالتالى المصطلح » فتح« وانفردت غزة وفشلت فى االستيالء عليها،

  .اختطفت الضفة وفشلت فى السيطرة على قطاع غزة» فتح«غير سليم، وأنا أقول إن 
 كيف تعتبر الحسم العسكرى الذى قامت به حركتكم انتصاراً للشرعية والواقع أنه انفرد بالسلطة بقوة *

  السالح؟
 سلطات، فنحن فزنا بأغلبية السلطة التشريعية، وشكلنا سلطة تنفيذية 3 تتكون من  إذا كانت الشرعية-

حكومية، ولذلك يجب أن نرسخ مفهوم أنه تمت سرقة الضفة الغربية من الشرعية الفلسطينية، وأنا أكرر 
  .نحن السلطة الفلسطينية وليست سلطة أبومازن

   سنوات؟3ع غزة يدفع ثمن االنقسام بحصار أال ترى أن الشعب فى قطا..  نعود للوضع اإلنسانى*
 ليس الحصار وليد اللحظة، وللعلم إسرائيل بدأت حصارها لغزة قبل سيطرة حماس، نحن محاصرون -

، أى قبل تأسيس الحكومة العاشرة، والحصار تم مبكراً بقرار من أمريكا وإسرائيل، 2006منذ فبراير 
، وضغطت على العرب والعالم لعدم »حماس« ثقته لـعندما فوجئت األخيرة بمنح الشعب الفلسطينى

االعتراف بنتائج االنتخابات النزيهة، صحيح أن نجاح المقاومة فى اختطاف جلعاد شاليط، فى يونيو زاد 
من قسوة الحصار، وتبعه فصل الضفة الغربية عن السلطة الفلسطينية الشرعية، الذى أنهى التواصل 

 وحاول العدو وضع غزة فى سجن كبير، عقاباً للشعب الفلسطينى الجغرافى بين الضفة وقطاع غزة،
على حرية اختياره، وأصبحنا نعانى نقص المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء والماء، وكادت مظاهر الحياة 

  .تتوقف فى غزة، حتى جاء وقت كان من الضرورى فيه فتح األنفاق حتى يتمكن الناس من العيش
  وحكومتها لكسر الحصار؟» حماس« بقرار من  هل جاء حفر األنفاق*
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وال حكومتها أى عالقة بهذه األنفاق، حفرها تم بمبادرة األشخاص، الحاجة » حماس« ليس لـ-
االقتصادية فرضت اللجوء لألنفاق، فإذا كانت لى أرض على الحدود وابن عمى على الجانب اآلخر، 

  . أهلنا على قيد الحياة لتر بنزين، سأصبح غنياً وهى وسائل ليظل700وأدخل 
   لكن حكومة حماس شجعت على حفر هذه األنفاق؟*
الحكومة سكتت ألن هذه أنشطة اقتصادية خاصة، ووسيلة لكسر الحصار، وإذا كان هناك ..  طبعا-

  .مبرر لبقاء الحصار أعطونا هذا المبرر، وإال نحن مضطرون لعمل أى شىء يضمن لنا الحياة
  لجانب المصرى عن هذه األنفاق؟ ألم يتم غض الطرف من ا*
 أعتقد أن الطرف المنوطة به اإلجابة عن هذا السؤال هم اإلخوة فى مصر، نحن ال نريد أن نسبب -

أو » حماس«الحرج ألشقائنا، وللصحافة الحق فى استنتاج تحليالت لكن ال توردوا شيئاً على لسان 
  .حكومتها

  ساهم فى تدهور األوضاع اإلنسانية فى غزة؟» حماس«و» فتح« لماذا ال تعترف بأن االنقسام بين *
 سبق أن أجبت بأن الحصار سابق لالنقسام، بمعنى أننا محاصرون بسبب خيارنا الديمقراطى، أما من -

يربط بين توقيع المصالحة ورفع الحصار، فهو يساوم الشعب الفلسطينى على حقه فى االختيار، ثم من 
ينية تبعات الوضع اإلنسانى المعقد، ألن الوضع فى غزة عبارة عن الواجب عدم تحميل أى حكومة فلسط

نتائج سلسلة طويلة من النكبات التى حلت بالشعب الفلسطينى، وأولى المشكالت هى المخيمات، التى هى 
 عندما استولت إسرائيل على أول جزء من فلسطين، والجميع يعرف أن أسوأ 1948نتيجة لحرب 

، وأدت إلى هجرة عدد من أبناء 1956ا غزة، ثم تراكمت المشكلة مع حرب المخيمات فى لبنان ويليه
 أصبح كل الناس تحت االحتالل والتهجير الذى أضاف 1967غزة إلى مصر واألردن، وفى عام 

من الفلسطينيين أصبحوا يعيشون خارج  % 60تراكمات سياسية خطرة على مجمل القضية، منها أن
  .ت الشعب الفلسطينى، وتركت آثاراً مأساويةالوطن، وهذه قضية إنسانية فرق

   لماذا حدث توافق اآلن على كسر الحصار حتى من جانب إسرائيل؟*
 ألن الشعب الفلسطينى صمد بشكل أسطورى، والضمير العالمى استيقظ على حقيقة أنه ال مبرر -

لتجار اإلسرائيليون ، اليوم ا»عشان سواد عيوننا«للحصار، أما إسرائيل فلم تخفف الحصار ولن تفعل 
ومحاولة تجويع الناس وحرمانهم من العالج . يضغطون على حكومة نتنياهو، ألنهم خسروا سوق غزة

جريمة فما المبرر األخالقى الستمرار الحصار، هل هو من أجل أن تحصل إسرائيل على قرار سياسى 
  .ف سياسيةبإنهاء حكم حماس؟، هذا هو اإلرهاب، أن تستخدم التجويع النتزاع مواق

   لماذا تغيبت عن لقاء عمرو موسى فى زيارته إلى غزة؟*
، وبرنامجها كان بطلب من جامعة الدول العربية، وأنا أعذر عمرو »ملخبطة« أوالً هذه الزيارة كانت -

موسى، ألنه غير قادر على تنفيذ ما يراه فى رأسه، بسبب المواقف والتوجهات العربية، وال يملك 
ار العربى، الدول العربية ال تريد أن تعطى أى إشارة تغضب أمريكا وأى واحد يجلس التصرف فى القر

مع حماس يغضب أمريكا، ولذلك حدثت ضغوط على الزيارة األخيرة لعمرو موسى، وكونها جاءت 
  .فى برنامجها ليس بسببنا» ملخبطة«
واختار أن تكون  هل أغضبكم أن عمرو موسى رفض أن يدخل أى مكاتب لحكومة حماس فى غزة، *

  الزيارة شعبية وغير رسمية؟
 هذا التصرف أغضب الشعب الفلسطينى الذى انتخب هذه الحكومة، وأنا أريد أن أسأل هل تعترف -

، ألنهم ال »ال لم تعترف«؟، أنا أقول 2006الدول العربية المختلفة بنتائج االنتخابات الفلسطينية فى 
  .العربية فى هذه الزيارة كان ألهداف إنسانيةيريدون إغضاب أمريكا، ورغبة الجامعة 

   ماذا كانت تريد حماس من الزيارة؟*
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 هذا سؤال ينكأ الجراح، وإذا فتحنا الباب لما تريد حماس سنتعرض لمواقف عربية غير مقبولة، ألن -
التى الجامعة العربية أصالً رفضت أن تعترف باالنتخابات الشرعية، وفضلت عليها الشرعية األمريكية، 

تتعامل مع حكومة أبومازن، المنزوع عنها غطاء الشرعية، ثم الجامعة العربية ال تملك تطبيق قراراتها، 
  .لقد أخذت قراراً بفك الحصار، ولم يطبق منه حرف واحد

  بالدرجة األولى ألنها بادرت بالحسم العسكرى؟» حماس«أال ترى أن استمرار حالة االنقسام مسؤولية ? 
كما يصوره اإلعالم العربى الرسمى، لقد تم االنقالب على حكومة الوحدة الوطنية،  ليس الوضع -

التى جاءت » الكونتينرات«وقررت فتح أن تقضى على حماس ولجأت للسالح، الجميع يعرف قصة 
، والمربعات األمنية التى كانت تقتل الناس بسبب بطاقات الهوية، هم الذين قرروا أن »بالسالح لفتح
انهزموا وفروا إلى مصر وإسرائيل، أما نحن فتحركنا لحماية الشرعية، وبعض الدول العربية يحسموا ف

ال تريد أن تفهم هذا الكالم، ألنها وضعت عقلها فى الثالجة، وقررت أن تتبع اإلدارة األمريكية فى 
  .حربها على حماس

   مفاوضات وال مقاومة؟ يكفى أن االنقسام أدى بالوضع الفلسطينى إلى نتيجة مؤسفة هى أنه ال*
  .حماس مستمرة فى المقاومة ولم تتخل عنها لحظة واحدة..  من قال هذا الكالم-
  ؟»حماس«وليس هناك أى عمل عسكرى لـ..  أنتم توقفون إطالق الصواريخ على إسرائيل*
حن  أنتم ال تفرقون بين المقاومة والعمل العسكرى، االنتفاضة األولى كانت مقاومة غير مسلحة، ن-

متمسكون بخيار المقاومة، ونحن هنا فى غزة حققنا هدفنا بتحرير غزة، والباقى هو إتاحة الفرصة 
لتحرير الضفة، وبالتالى ال مبرر إلطالق الصواريخ من غزة، والصحيح أن تطلق من الضفة لكن 

  .لن يسمح بذلك» أبومازن«
  ومن الذى يعوق تطبيقها؟..  أين وصل ملف المصالحة*
 على المصالحة، وكان هناك توافق على التهدئة لمدة سنة مع إسرائيل، 2005هرة اتفقنا عام  فى القا-

 2007وإعادة تشكيل وتفعيل منظمة التحرير، فوافقت على التهدئة وعطلت تشكيل منظمة التحرير، وفى 
هذه عملنا اتفاقية مكة، وتكرر نفس الموقف، فأردنا أن تكون ورقة المصالحة المصرية محصنة ضد 

  .التراجعات عقب كل اتفاق
   ما مبرر عدم موافقتكم على توقيع ورقة المصالحة المصرية؟*
تدمج الفصائل « الورقة تغيرت فى بنود كثيرة، وهناك بند فى إعادة تفعيل منظمة التحرير يقول -

نتخابات تشكل اال«، وتم تغييرها وأصبحت »الفلسطينية فى المنظمة، وتشكل لجنة االنتخابات بالتوافق
، ونحن مصرون على أال تتشكل لجنة االنتخابات إال بالتوافق، حتى نحمى االنتخابات من »بالتشاور
  .التزوير

   أال ترى أن هذا تعنت سيدخلنا فى أمور شكلية لن تنتهى؟*
  .هذا كالم غير معقول..  هل تريدون تزوير االنتخابات حتى تحدث المصالحة-
  ليس هناك أمل فى المصالحة؟ كالمك يعطى انطباعاً بأنه *
، ويتم االتفاق على القضايا التى لم »حماس«و» فتح« على العكس، اآلن هناك كالم حول أن تجلس -

يتفق عليها، وهى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، وهذا االتفاق الذى يتم بين فتح وحماس يتم إقراره 
 التوقيع على الورقة المصرية، وتصبح مع ورقة فى القاهرة ومباركته من الدول العربية، ويعقب ذلك

  .المصالحة الداخلية الفلسطينية هى المرجع، وهذا ما حمله عمرو موسى أثناء زيارته إلى غزة
، خاصة أن البعض يرى قرار الحركة ليس فى غزة »حماس«هل من الممكن أن تمارس ضغوط على ? 

  وإنما فى دمشق وطهران؟
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 أن أكدت أن سبب عدم توقيع الورقة المصرية هو أن بها بنودا تغيرت،  هذه مزايدة رخيصة، وسبق-
ونحن لدينا قرار جماعى واحد فى حماس، ومن يزعم أن قرارنا فى دمشق أو غيرها عليه أن يتحسس 

  .رأسه ليعرف من أين تأتى القرارات الخاصة به
  هل التزال هذه العالقة قائمة؟كنتم تتكلمون معا ..  كانت هناك عالقة إنسانية بينك وبين أبومازن*
وبعدها لم نتكلم، لكن عندما حدث خلل فى بعض » خالد« أبومازن اتصل بى عندما استشهد ابنى -

  .األحمد حتى أوضح له الموقف» عزام«الوساطات، اتصلت شخصياً بـ
  ؟»حماس«و» فتح« لكن ما هو رأيك فى سياسة التراشق اإلعالمى وتبادل الشتائم بين قيادات *
  .وأنا لست مع أى سب وال لعن فهذا منهج خارج إطار األخالق..  هذا سلوك مرفوض-
  اإلخوة فى البيت الواحد ال يكلم بعضهم البعض؟..  وجدنا هنا فى غزة حالة انقسام رهيبة*
 هذا أمر موجود فى كل الدنيا ولو كان عندك انتخابات حقيقية كان سيحدث نفس الشيء، لكن هنا -

شكاالً أكثر عنفاً من قتل وخالفه، ولعلمك بيتى هذا تعرض لمحاوالت اعتداء مسلح واليزال الوضع أخذ أ
  .الرصاص بادياً عليه، وإذا تمت المصالحة بالطبع سنحتاج فترة لنرمم العالقات الداخلية بيننا

 رغم فتح مصر معبر رفح، فإن هذا لم يرض حماس والتزال لكم مالحظات رغم أن المعبر مفتوح *
  جل غير مسمى؟أل
 هو مفتوح بنفس الطريقة السابقة، وال يسمح إال للمرضى بالخروج، وهناك أشخاص تتم إعادتهم ونحن -

  .نريد عبور كل من ليس له أى مشاكل مع مصر سواء سياسية أو أمنية
   لكن مصر تعانى محاوالت تسلل من قطاع غزة، ومن حقها حماية حدودها؟*
ودة فى كل الدنيا، وهناك أفارقة يأتون من آخر الدنيا للتسلل إلى إسرائيل  هذه جرائم فردية وهى موج-

عبر مصر، وأنا أقول إذا واحد قرر يخترق الحدود، يحاسب، لكن إذا تكلمنا عن سيدة طبيبة مثالً 
ويرفضون عبورها ما هو الوضع األمنى بالنسبة لها؟ ماذا ارتكبت لتمنع وثانياً، نحن نريد أن نتخلص 

  .رة االرتباط االقتصادى بيننا وبين إسرائيلمن دائ
  ؟»آن األوان ألن تتحمل مصر قطاع غزة« إذن أنت تؤيد كالم وزير االتصاالت اإلسرائيلى الذى قال *
المسمى غزة، واألردن متخوفة من الضفة، وأنا هنا أقسم لكم، نحن ال » البعبع« مصر متخوفة من هذا -

ت أى ظرف من الظروف، ألننا نريد أن تكون لنا دولة فلسطينية، نريد أن ننضم سياسيا إلى مصر، تح
لكن ليس معنى ذلك أن أكون أسيرا لالقتصاد اإلسرائيلى يتحكم بنا كيفما يشاء، إذا كانت مصر ال تريد 
الربط االقتصادى معنا خالص افتحوا لنا البحر وأغلقوا المعبر مع مصر واتركونا نتعامل مع العالم، 

 مليارات دوالر سنويا تخرج من غزة إلى 3 إلى 2ق بإغالق المعبر اقتصاديا، وهناك منويجب أال نخن
إسرائيل، وهذه األموال تستغل فى بناء المستوطنات ونحن ال نريد ذلك، فمصر أولى بهذه األموال من 

  .إسرائيل ونحن أيضا أولى بها
   لكن هناك اتفاقيات تحكم عمل المعابر؟*
» الصنم« ومصر التزال متمسكة بهذا 2007وآخر تجديد لها انتهى فى مايو  انتهت 2005 اتفاقية -

  .رغم أنه لم يعد له وجود
   ما الطريقة المثلى التى تراها إلدارة المعبر؟*
 ما أهمية وجود الطرف األوروبى طالما أن مصر موجودة وكل شىء عندها، لماذا ال تفتش مصر كما -

 تريد، من يصر على وجود األوروبيين هى إسرائيل، ألنها تريد عينا تريد وتتخذ إجراءاتها األمنية كما
  .لها ترصد ما يجرى

  ما نقاط اختالفكم مع مصر؟.. اإلعالمى بين غزة والقاهرة» الشحن« هناك اآلن حالة من *
 الخالفات ليست مع مصر فى حد ذاتها، والحقيقة أن هناك خالفات بيننا وبين فتح، ومصر كوسيط -

  .ة عن هذا الوضعغير راضي
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، لكنكم رفضتموها بعد أن انتخبتم على »أوسلو« السلطة الفلسطينية التى تتنازعونها قامت على مبادئ *
  أساسها، أليس هذا تناقضاً غريباً؟

ليست معبودا وال إلها، هى مجرد اتفاقية وانتهت، ثم ماذا نفذت إسرائيل منها » أوسلو«اتفاقية ..  ال-
  .ساًحتى تلزمنى بها أسا

ما أبعاد هذه ..  فى زيارة عمرو موسى هناك أهالى رفعوا الفتات تتحدث عن معتقلين فى مصر*
  القضية؟

 نعم هناك معتقلون فى السجون المصرية، ونحن خاطبنا القاهرة بكل الوسائل، والحقيقة أن هذه النقطة -
  .نا فيها بقوةمن النقاط الساخنة للغاية مع القاهرة ألن الشارع الفلسطينى يضغط علي

   كم عدد هؤالء المعتقلين؟*
 معتقالً بسبب قضايا تجارية، والبعض اعتقل عندما دخل أثناء فتح الحدود عام 26 األرقام تتحدث عن -

  . ومنهم أيمن نوفل القيادى فى كتائب القسام2007
  دخل من خالل األنفاق؟» نوفل« لكن األمن المصرى يؤكد أن *
نفاق وقتها، األمن المصرى يقول أنفاق وأنا أؤكد أنه دخل من خالل فتحة المعبر لم تكن هناك أ..  أبدا-

  .عند هدم السور وقبض عليه فى نفس اليوم، وارجع لتاريخ القبض عليه ستجد أنه تاريخ كسر الحدود
 مصر تقول إنها ضبطت متسللين من حركة حماس يحملون أحزمة ناسفة عبروا من األنفاق ووصلوا *

  ى مصر؟الصعيد ف
  . هذا كالم غير صحيح-
   رغم كل ذلك أنت تصر على أنه ال يوجد خالف بين القاهرة وغزة؟*
  . ال يوجد أى خالف-
التى توزع وتعلق فى كل مساجد » صوت المرابطين« لكننا الحظنا هجوماً عنيفاً على مصر فى مجلة *

ك توجهاً واضحاً للهجوم على أليس ذل.. غزة، ومجالت المساجد خارجة من الحركة وليست من الشعب
  مصر؟

 نحن نبذل مجهوداً كبيراً فى إفهام الناس، لكن المشكلة أن الملف الفلسطينى ليس فى يد وزارة -
الخارجية المصرية، لكنه فى يد أجهزة أخرى، وفى الحقيقة يفاجئنا الوزير المصرى أحمد أبوالغيط، 

ليه لكن تعاملنا األساسى مع جهاز المخابرات بتصريحات تستفز الناس كثيراً، ولذا يحدث هجوم ع
  .وعالقتنا به جيدة

فى حين تم إهمال قضايا أساسية ..  المراقبون يرون القضية الفلسطينية اختزلت اآلن فى حصار ومعبر*
  مثل القدس والتهويد والالجئين وحق العودة؟

فلسطينى جيداً، فلو ألغينا  هذا كالم من ال يرى موقف حماس رؤية صحيحة، ومن ال يرى الشارع ال-
حق العودة وموضوع القدس لكنت أنا اآلن فى أمريكا، وألننا ال نقبل التنازل عن كل هذه القضايا 

  .األساسية فرض علينا ما نحن فيه
  وبالتالى تفقدون فرصة التواصل مع المجتمع الدولى؟..  أنتم ترفضون حل الدولتين*
المجتمع الدولى وخسرت، العراق تعاطت مع المجتمع الدولى  هناك أمثلة كثيرة لجهات تعاطت مع -

وكذلك أفغانستان وباكستان، ماذا جنوا ؟ خراب البيوت، أبومازن تعاطى أيضاً مع المجتمع الدولى، وكان 
، »شلوت كبير، وصفر أكبر«يحتضنه ويقبله كل أسبوع، وفى النهاية أعطاه المجتمع الدولى » أولمرت«

سك بخيار المقاومة ونبدى مرونة ليس فى الثوابت، بمعنى أننا لن نعترف بإسرائيل، ونحن تعلمنا أن نتم
  .لكن يمكن أن ندخل فى هدنة طويلة معها

  ؟»واشنطن« ما شكل عالقتكم بـ*
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 بالنسبة ألمريكا، بوش كان ضد الجميع، اآلن هناك سياسة جديدة، هى أنه بقدر ما تقترب أمريكا -
  .نى سنقترب، لكن أن نصبح عمالء ألمريكا فلن يحدثبسياساتها من الحق الفلسطي

التى تقبل بحل الدولتين، » فتح« إذا كنتم لن تعترفوا بإسرائيل، فنحن اآلن أمام قضيبى قطار أحدهما لـ*
  واآلخر أنتم عليه وتصرون على عدم االعتراف، كيف ومتى ستلتقون؟

ى العالم كله، تطلبون تذويب المشاريع  أنتم تطلبون منا أموراً ليست موجودة ال فى مصر وال ف-
السياسية فى مشروع واحد، فى مصر عندكم معارضة، لماذا ال تضعونها فى جانب واحد مع الحكومة، 
نحن نرى أن هناك دائما قطارين مختلفين، هذه هى الديمقراطية واالنتخابات هى الفيصل ونحن لن نكون 

كيف تعطى فرصة لكل من البرنامجين ليلتف :  هو، لكن المطلوب»حماس«لن تصبح » فتح«، و»فتح«
  .الناس حولهما

   حماس؟في يقال إنك األكثر تشددا فيما يتعلق بملف المصالحة *
  .هذا موقف يحصن االتفاق من الفشل ويعمل على إتمامه.. أبدا..  ال-

  :على الرابط التالى» المصرى يحاور الزهار«شاهد فيديو 
www.almasryalyoum.com/node/51592    

  25/6/2010، المصري اليوم، القاهرة
  

   المصرية-سياسة تركيا في الشرق االوسط والعالقات التركية  .80
  احمد داود أوغلو

بنص كتبـه لهـا     " قضايا النهار "التي يرئس تحريرها الدكتور مصطفى اللباد،       " شرق نامة "خصت مجلة   
السياسة االقليمية التركية   " خاص منها عن     وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لمناسبة صدور عدد        

  .شارك فيه عدد من المتابعين المصريين والعرب واالتراك" الجديدة واحمد داود اوغلو
مقالة الوزير البروفسور احمد داود اوغلو تتناول موضوعا لم تكن الكتابة عنه مألوفة على هذا المستوى                

قـضايا  "كما اختارت   ". ياسة تركيا في الشرق االوسط    س"من ضمن   "  المصرية –العالقات التركية   : "وهو
الجهـاز  : "تحت عنوان " شرق نامه "نصا للزميل جهاد الزين وهو احدى مساهمات هذا العدد من           " النهار

يذكر أن العدد كان تحت الطبع قبل أيام من االعتداء االسـرائيلي            ". الديبلوماسي التركي واالدوار الجديدة   
  ".أسطول الحرية"على 
هد الشرق االوسط في الفترة االخيرة حضورا تركيا متنامياً ال يمكن مقارنته بما كانت عليه العالقـات                 ش

ازديـاد تـأثير    : وكان وراء هذا الحضور التركي عدة عوامل، منها       .  الشرق اوسطية من قبل    –التركية  
ول المنطقة، وتعاونهـا    تركيا في منطقة الشرق االوسط، وعالقاتها الثنائية المتطورة تطورا سريعا مع د           

مع المنظمات االقليمية، ووصولها الى مكانة جعلت منها دولة مسموعة الكلمة لدى المجتمع الدولي في ما                
وتتبوأ مصر مكانة مهمة في سياسات تركيا الشرق أوسطية، اذ تعتبرها تركيـا       . يتعلق بمشكالت المنطقة  

دراسة، ابتداء، الى القيام بتعريف مفـصل بالرؤيـة   ونسعى في هذه ال. من اهم القوى الفاعلة في المنطقة    
واألسس الجديدة التي ترتكز عليها السياسة الخارجية التركية، ثم الكشف عن سياسة تركيا فـي الـشرق                 

امـا الجـزء    . االوسط في ظل تلك الرؤية الجديدة من خالل تناول التطورات الراهنة وتأثيراتها المختلفة            
 المصرية باعتبارها احد المرتكزات المهمة في السياسة التركية تجـاه           –لتركية  االخير فيتناول العالقات ا   

الشرق االوسط، ويتضمن كذلك تحليالً لتأثير مفهوم السياسة الخارجية التركية الجديدة علـى العالقـات               
  . المصرية، ثم خاتمة تستعرض اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة–التركية 

  التركية الجديدة يةأسس السياسة الخارج
شرعت تركيا مع بداية العقد الحالي في تطوير رؤيتها وسياستها على نحو يتواكب مع المستجدات فـي                 
القرن الحادي والعشرين، وبذلت جهودها الرساء رؤيتها على ارضية صلبة توظـف فيهـا موروثاتهـا                
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تزام بستة مبادىء حتى يتـسنى لهـا        ومن ثم تعين على تركيا االل     . التاريخية والجغرافية التوظيف االمثل   
والحقيقة انه ما   . المبدأ االول هو التوازن السليم بين الحرية واالمن       . تطبيق سياسة خارجية ايجابية فعالة    

لم تحرص دولة من الدول على اقامة ذلك التوازن بين الحرية واالمن بداخلها، فانها ستكون عاجزة عن                 
 النظم السياسية يمكنها ان تتحقق عندما توفر هـذه الـنظم األمـن              كما ان مشروعية  . التأثير في محيطها  

وما نعنيه هو ان االنظمة التي توفر األمـن لـشعوبها           . لشعوبها، مع عدم تقليص حرياتها في مقابل ذلك       
وتحرمها في مقابل ذلك من الحرية، تتحول مع الوقت انظمة سلطوية، وكذلك االنظمـة التـي تـضحي                  

واذ اتجه العالم   . منح الكثير من الحريات، ستصاب بحالة من االضطراب المخيف        باالمن بدعوى انها ست   
 الى تقليص الحريات بـدعوى تحقيـق االمـن ازاء           2001من بعد احداث الحادي عشر من ايلول عام         

التهديدات االرهابية، فان نجاح تركيا في تحقيق هذه المعادلة الصعبة بتوسيعها مساحة الحريـة دون ان                
تعرضت ارادة تركيا وجهودها من اجل الحفاظ على        . منها لهي نقطة جديرة بالمالحظة واالنتباه     تغامر بأ 

، حيث كانت من ناحية تواجه مخاطر االرهـاب وتهديداتـه، ومـن    2007الحريات الختبار صعب عام  
ويمكن القـول ان تركيـا قـد        . ناحية اخرى كانت تحرص على صون ساحة الحريات دون تقليص لها          

هذا االختبار بنجاح، فلم تشهد اي مدينة من مدن تركيا مثل اسطنبول او انقرة، او ديار بكر، او                  اجتازت  
وهو ما يبرز ويؤكـد علـى ان        . فان اي تقليص للحريات خالل قيام الدولة التركية بمكافحتها لالرهاب         

  .الديموقراطية هي افضل قوى ناعمة تمتلكها تركيا
شكالت مع دول الجوار، وهو مبدأ تبدو نتائجه االيجابية واضحة بجـالء     تمثل المبدأ الثاني في تصفير الم     

لكل متابع، فعند مقارنة وضع تركيا اآلن، بما كانت عليه قبل اربعة او خمسة اعوام، سنجد ان عالقـات                   
وابرز االمثلة على ذلك عالقاتها مع سـوريا        . تركيا مع كل دولها المجاورة باتت وطيدة الى اكبر درجة         

وجت بابرام عدد من اتفاقات التجارة الحرة بين البلدين، وفتحت الطريق امام عالقـات اقتـصادية                التي ت 
ارتقى مستوى عالقات تركيا بسوريا اآلن الى حد يمكن ان يوصف بـاالنقالب فـي المـسار                 . ضخمة

ـ   . الديبلوماسي مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة او خمسة عشر عاما           ا وعلى النحو ذاتـه طـورت تركي
عالقاتها مع جورجيا، فأصبح من الممكن لتركيا استخدام مطار باتوم كما لو كانت تستخدم احد مطاراتها                

وباالضافة الى ذلك عززت تركيا من عالقاتها مع بلغاريـا          . الداخلية، وهو ما يعد نجاحا ديبلوماسيا مهما      
ى النجاح الذي تحققه تركيا في      بعد انضمامها الى االتحاد االوروبي، وهو ما يبرز ايضا بشكل واضح مد           

وحافظت تركيا، في ظل حالة التـوتر الـدولي تجـاه           . تطبيقها لمبدأ تصفير المشكالت مع دول الجوار      
طهران بسبب الملف النووي، على عالقاتها معها دون ان يعتريها اي اهتزاز، وال شك في ان مثل هـذه                   

وتطورت عالقات تركيا مع    . ي باالرتياح والطمأنينة  المبادرات التركية تشعر دول المنطقة والمجتمع الدول      
العراق الى حد كبير وملموس، اذ تم تشكيل مجلس استراتيجي رفيع المستوى من كلتا الدولتين، يستهدف                

وعلـى  . عقد اجتماعات مشتركة يشارك فيها الوزراء المختصون برئاسة رئيسي الوزراء في الـدولتين            
وفـي هـذا    . راتيجي مع سوريا، وتتشكل اآلن آلية اخرى مع روسـيا         النحو ذاته تشكلت آلية حوار است     

االطار، يمكن القول ايضا ان مبدأ تصفير المشكالت مع دول الجوار قد تجاوز ذاته الى مرحلة ارحـب                  
  .تشهد تعاونا شامال مع دول الجوار

يمكننا هنا التحدث عن تأثير     يقوم المبدأ الثالث على التأثير في االقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار، و           
اهتمت الخارجية التركية في عقد التـسعينات       . تركيا في البلقان والشرق االوسط والقوقاز وآسيا الوسطى       

من القرن المنصرم اهتماماً جادا ومؤثرا بالبلقان، والسيما في ازمتي البوسنة والهرسك وكوسوفو، وهـو     
يا على النفاذ الى الشرق االوسط محدودة، مقارنة بمـا          وظلت قدرة ترك  . اهتمام يرتكز على اسس راسخة    

ولئن لعبت مشكلة حزب العمال الكردسـتاني واالزمـة         . تتمتع به تركيا من تأثير داخل البلقان والقوقاز       
 التركية خالل عقد التسعينات دورا كبيرا في عجز تركيا عن النفاذ الى الشرق االوسـط، اال                 –السورية  
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تركيا والدول العربية كانـت العامـل       : بية واالدراك الخاطىء لدى كال الطرفين     ان مشكلة الصورة السل   
  .االساس وراء عدم انفتاح الطرفين على اآلخر

وتأطرت هذه الصورة السلبية في زعم االتراك ان العرب قد خانوا الدولة العثمانية وطعنوها في ظهرها،                
ومن ثم كان ذلك الحاجز النفسي هـو العقبـة          . وزعم العرب ان االتراك قد احتلوا العرب ألربعة قرون        

بيد ان الضرورات البراغماتية التي تولدت عن الحاجة الى         . الكؤود امام انفتاح كال الطرفين على اآلخر      
/ الدعم الديبلوماسي المتبادل قد فتحت الطريق امام هذه العالقات، وحطمت تلـك الحـواجز التاريخيـة               

. 2002 ارتباطا بسياساتها الشرق اوسطية الفعالة التي انتهجتها منذ عام           النفسية، وهو ما جعل تركيا اكثر     
وليس من المبالغة القول بأن تركيا قد اضحت اليوم تمتلك قدرات وقنوات اتصال تجعلها قـادرة علـى                  

وال تنحصر القـدرة التأثيريـة التـي      . متابعة كل التطورات التي يموج بها الشرق االوسط ساعة بساعة         
فعلـى  . كيا في بعض الدول فقط، بل تشمل ايضاً كل الالعبين اآلخرين داخل الشرق االوسط             حازتها تر 

وكانت الزيارة التي قام بهـا عبـداهللا        . سبيل المثال تعد تركيا اآلن احد ابرز الالعبين الفاعلين في لبنان          
وزير خارجية تركي    الى لبنان عندما كان وزيرا للخارجية الزيارة االولى التي يقوم بها             2004غول عام   

ومثل هذه المبادرات هو ما جعل لتركيا كيانها المؤثر في الـساحة الديبلوماسـية فـي                . في تاريخ لبنان  
  .الشرق االوسط

، على ان العالقات مع الالعبين الدوليين ليست بديلة         "السياسة الخارجية المتعددة البعد   "يرتكز المبدأ الرابع    
وهو مبدأ يسعى البراز عالقات تركيا االستراتيجية مع الواليـات          . امن بعضها البعض، وانما متممة له     

وتحت مفهوم العالقات الثنائية، وكـذلك      ) الناتو( المتحدة االميركية في اطار ارتباطها بالحلف االطلسي        
لطرح جهود تركيا لالنضمام الى االتحاد االوروبي، وكذلك سياستها مع روسيا واوراسيا على الـوتيرة               

ن التزامن باعتبارها عالقات تجري كلها في اطار التكامل، وليست عالقات متضادة او بديلة مـن                ذاتها م 
وان ما نقصده هنا ونود التأكيد عليه هو ان السياسة المتعددة البعد التي تنتهجها تركيـا                . بعضها البعض 

  .  راسخةمنذ سبع سنوات لم تتضارب او تتناقض مع بعضها البعض، ولذلك اضحت سياسات مؤسسية
أما المبدأ الخامس فهو الديبلوماسية المتناغمة، اذ عند النظر الى اداء تركيا الديبلوماسـي مـن زاويـة                  
عضويتها في المنظمات الدولية، واستضافتها للمؤتمرات والقمم الدولية نجد تطورات مهمة وجادة، فـي              

قمة الناتو، وقمة منظمة المـؤتمر      ، استضافت تركيا    2003حال ما قورنت بأدائها الديبلوماسي قبل عام        
واصبحت عضوا مراقبا في منظمـة االتحـاد        . االسالمي فضال عن استضافتها معظم المنتديات الدولية      

، وهو ما يمكن ان يفسر باعتباره نتيجة طبيعية لسياسة تركيا فـي االنفتـاح علـى                 2007االفريقي عام   
ء رجب طيب اردوغـان فـي قمـة االتحـاد           ، فضال عن مشاركة رئيس الوزرا     2005افريقيا منذ عام    

 االوروبي التي انعقدت في مدريد، وهي المشاركة التي هيأت لتركيا ان تصبح العباً مـؤثرا                –االفريقي  
وبدعوة من جامعة الدول العربية شاركت تركيا على مستوى         . في العالقات بين االتحاد االفريقي واوروبا     

كما وقعت مع جامعة الدول العربية على       . راء على حد سواء   وزراء الخارجية وعلى مستوى رؤساء الوز     
اتفاقية خاصة على خلفية اجتماع دول جوار العراق، وذلك خالل الفترة التي تصاعدت فيها االزمة بـين                 
العراق وحزب العمال الكردستاني، حيث قضت االتفاقية بتأسيس عالقات مؤسـسية وتـشكيل المنتـدى               

  . العربي–التركي 
السهل علينا، عند تقويم تركيا وصورتها الجديدة من حيث انفتاحها علـى سـاحات واقـاليم                سيكون من   

 – 2002جديدة، ان نلحظ ذلك التغيير االيجابي الذي جرى على صورة تركيا الدولة في ما بين عـامي                  
 دولة ذات دور في تأسيس النظـام      : خرجت تركيا في صورتها الجديدة لدى الرأي العام العالمي        . 2010

ليس فقط من اجلها، بل من اجل الدول المحيطة بها ايضا، وهو ما يجعلنا نقوم صورة تركيـا الجديـدة                    
وثمة نقطة ينبغي التأكيد عليها هنا،      . باعتبارها ملمحا على انتقال تركيا من دولة مركزية الى قوة عالمية          

ـ            ة واالسـتراتيجيات الـصغيرة     وهي تبلور حالة من التوافق واالنسجام بين االستراتيجية الكبـرى للدول
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اي ان الدولة عندما خططت وقامت بسياسات       . للشركات واالفراد والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني     
 في تركيا بعقد قمة لرجال االعمال في افريقيـا،          Tuskonانفتاحية على افريقيا قام اتحاد رجال االعمال        

وقامت مؤسسة اخرى لرجال االعمـال هـي        . جمعت المئات من رجال االعمال والعشرات من الوزراء       
 Tusiad بتنظيم اجتماع ضخم لرجال االعمال في الخليج، وكذلك تقوم منظمة توسياد             Musiadموصياد  

وكل هذه الجهود مجتمعة تشارك في رسم صورة تركيـا الجديـدة            . بأدوار نشطة في االتحاد االوروبي    
  .وتمثل عناصر اساسية بداخلها

فلفترة طويلة من التاريخ كانت تركيا في نظـر         .  واالخير فهو اسلوب ديبلوماسي جديد     اما المبدأ السادس  
والمقصود مـن ذلـك     . العالم دولة جسرية، ليس لها رسالة سوى ان تكون معبراً بين االطراف الكبرى            

ولذا بدت تركيـا    . الدور هو ان تركيا دولة تنقل طرفا الى طرف آخر دون ان تكون فاعال بين الطرفين               
لدى الشرقي دولة غربية، ولدى الغربي دولة شرقية، ومن ثم كان من الضروري رسم خريطـة جديـدة           

وأن تكون دولة قادرة على انتاج االفكار والحلول في محافـل           : لتركيا تجعلها مرشحة ألداء دور مركزي     
 اوروبا داخـل    الشرق ومنتدياته، رافعة هويتها الشرقية دون امتعاض، ودولة قادرة على مناقشة مستقبل           

وهـذه الرؤيـة ليـست موجهـة للديبلوماسـيين          . محافل اوروبا ومنتدياتها من خالل نظرتها االوروبية      
والسياسيين وحدهم بل للمثقفين ايضا، اذ ان الوصول الى نتائج ايجابية في هذه الرؤية يعد امرا مستحيال                 

  .دون اعادة تهيئة المثقف وتطويره في نموذج جديد
 التذكير بالكلمة التي القاها عبداهللا غول في طهـران عنـدما كـان وزيـرا                – الزاوية    من هذه  –يمكن  

للخارجية، حيث انتقد االنظمة الالديموقراطية، وكان في دولة تشهد ازمات في حالتهـا الديموقراطيـة،               
ـ              . ورغم ذلك لم يواجه بأي انتقاد      ه اضف الى ذلك ان الرئيس السوري بشار االسد قد اكد خالل كلمـة ل

ولذا كان تلقّي كلمة وزير     . على ان رئيس الوزراء التركي يمثل نموذج زعامة جديدا في الشرق االوسط           
الخارجية التركي في طهران بالتصفيق، وتصريحات الرئيس السوري التي يشير فيها الى ان تركيا بات               

فيراها مختلفة عن اوروبا    اما االدراك الغربي لتركيا     . ينظر اليها في الشرق االوسط كما لو كانت شرقية        
هنا يمكن القول ايضا ان تركيـا، اذا مـا          . لكونها تمثل بوتقة ضخمة انصهرت فيها مختلف الحضارات       

قامت بنقل موروثاتها التاريخية والحضارية الى اوروبا، ستكون قد اضافت اليها وحققت لها العالمية في               
روبا مـن داخلهـا سيتـضح لنـا مقتـضيات           كما انها إن استطاعت ان تتحدث الى او       . المدى الطويل 

واستحقاقات االنضمام التركي الى اوروبا، وانها لن تكون عبئا على اوروبا بل سـتكون مكـسبا لهـا،                  
بيد انه حتى يتسنى لتركيا تحقيق ذلك، فانهـا مطالبـة اوال،            . وعندئذ ستدرك اوروبا حقائق غائبة عنها     

ها، اي ان تجعل من االسلوب الديبلوماسي الجديـد اسـلوبا     وبطبيعة الحال، ان تؤمن بهذه الحقائق وتعيش      
  .للمجتمع التركي اجمع، وان تحدث تحوال في نمط ونموذج المثقف التركي

  سياسة تركيا في الشرق االوسط
ثمة ثالث سياسات متباينة يمكن تركيا انتهاجها تجاه الشرق االوسط، االولى هي االبتعاد التام عن الشرق                

ه، والثانية هي تطوير سياسات متناغمة مع سياسات معسكر دولي ما، كسياستها خـالل              االوسط ومشكالت 
اما السياسة الثالثة فتقـوم     . الحرب الباردة، انطالقا من تجنب تحمل مخاطر المبادرة منفردة في المنطقة          

 وإن بـدت الـسياستان    . على النظر الى الشرق االوسط من خالل مقاربة تركية خالصة مركزها انقـره            
االولى والثانية مقاربتين مقبولتين من الناحية النظرية اال انهما تفتقران الى فرص التطبيق علـى ارض                

فتركيا قد اضحت دولة وطنية قوية، ومرت بخبرات في االدارة الديموقراطية، وتمتلك اآلن             . الواقع حاليا 
تاريخية ونسيج اجتماعي ثـري     اضف الى ذلك أن تركيا بما تمتلكه من تجربة          . جيشا قويا ال يستهان به    

وامتدادات جغرافية طبيعية تعتبر نموذجا مصغراً للبلقان ونموذجا مصغرا للقوقاز، ونموذجـا مـصغرا              
وهو ما يدعونا للتساؤل عن السبب وراء لجوء الفارين مـن حـروب             . للشرق االوسط كله في آن واحد     

دود معهم، وعدم توجههم الى برلين؟ ولماذا       البوسنة وكوسوفو نحو ادرنه في تركيا التي ال تربطها اي ح          
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تهتم تركيا بكل مشكلة تقع في القوقاز؟ ولماذا يمثل انقسام العراق مشكلة خطيرة بالنسبة لتركيا؟ ذلك كله                 
ألن ارتباط تركيا بهذه المناطق الثالث يشبه ارتباط الظفر باللحم، وهو ما يعد دليال على عمق وتـداخل                  

والحقيقة انه ان لم توجه تركيا االحـداث        . غرافية بين تركيا وهذه المناطق الثالث     الروابط التاريخية والج  
في هذه المناطق الثالث فان اطرافا اخرى ستوجهها لمصلحتها، وستكون االناضول هي المتضررة فـي               

 فقد حان أوان اقرار   . فسيلحق بها غدا  . حتى وإن لم يلحق الضرر باالناضول بشكل مباشر اليوم        . النهاية
السالم في هذه المناطق، ألن بقاء تركيا كدولة ووطن وامة مرتهن باالوضاع السياسية واالجتماعية فـي                

  .هذه المناطق
يمثل الشرق االوسط الذي تتصوره تركيا، منطقة تتمتع بالمزيد من االمن والسالم من خالل توفير حوار                

زاعات، وتوطيد الروابط الدينية والثقافية     سياسي مكثف ألعلى درجة ال يترك مجاال لتصادم الخالفات والن         
والعرقية بين المجتمعات على نحو يحقق االستمرارية لحياة حرة لكل البشر، وتفعيل العالقات االقتصادية              

وفي ظل هذا التصور، تقسم تركيا عالقاتها مع الشرق االوسط في اربعة نطاقـات              . والتجارية بين دوله  
عراق وسوريا، وشبه الجزيرة العربية ومعها االردن ولبنـان ومـصر،     دول الجوار مثل ال   : جغرافية هي 

وفي ضوء هذه الحقـائق والمعطيـات الجغرافيـة         . ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول شمال افريقيا      
المبدأ االول هو احـالل     . والتاريخية تتبنى تركيا اربعة مبادىء اساسية في سياساتها تجاه الشرق االوسط          

والمبدأ الثاني هو االرتقـاء     . لكل شخص دون تمييز بين مجموعة واخرى، ودولة واخرى        االمن وكفالته   
بمستوى الحوار السياسي الى اعلى درجة، وهو الهدف الذي من اجله اجرى ويجري كل مـن رئـيس                   

وقد . الجمهورية التركي، ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها زيارات مستمرة مكثفة داخل الشرق االوسط           
 العالقات الطيبة المتبادلة التي تقيمها تركيا مع دول المنطقة، من تركيا قناة االتصال االكثـر                جعلت هذه 

ويمثـل كـذلك جـوار تركيـا        . ثقة بين الدول والشعوب والتنظيمات غير الحكومية على حـد سـواء           
 تعـززت   االستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية انعكاسا آخر لهذه الثقة، حيث            

 العربية، فقوبلت ديبلوماسية تركيا البناءة      –العالقات الى درجة غير مسبوقة في تاريخ العالقات التركية          
ويعد المبدأ الثالث المتمثل فـي      . والصادقة في الشرق االوسط بترحيب وتقدير من دول المنطقة وشعوبها         

قتصادي بين دول المنطقة ركيزة وشرطا      الترابط االقتصادي المتبادل الذي من شأنه ان يحقق التكامل اال         
اساسيا الحالل السالم بالمنطقة، ومن ثم فقد بادرت تركيا بسلسلة من المشروعات االقتصادية مـع دول                

واخيرا فان المبدأ   . المنطقة، فوقّعت عدداً من اتفاقيات التجارة الحرة مع العراق وسوريا ومصر واالردن           
ي الشرق االوسط، هو التعددية الثقافية، اذ ترى تركيا ان الحفاظ على            الرابع الذي يوجه سياسات تركيا ف     

  .التعددية العرقية والمذهبية شرط أولي الستقرار المنطقة
   المصرية–العالقات التركية 

 المصرية الى ما قبل العهد العثماني، وهي عالقات مترابطة، متداخلة تجمعهـا             –ترجع العالقات التركية    
وبعد انهيار االمبراطورية العثمانية، ورثت الجمهورية التركية عالقات        . ثقافية مشتركة اواصر تاريخية و  

مثقلة بالمشكالت والنزاعات في الشرق االوسط تولدت عن تفكك االمبراطورية العثمانية، وهو ما جعـل               
لـك  وخـالل ت . تركيا عاجزة عن تطوير مفهوم استراتيجي لسياستها الخارجية تجاه مصر لفترة طويلـة   

 المصرية في مناخ يخيم عليه التنافس والنزاع على النفوذ الـسياسي            –االعوام تشكلت العالقات التركية     
واالقتصادي في الشرق االوسط لفترة طويلة، وهو ما لم يدع فرصة ألي تعاون سياسي، وعرفت تركيـا        

ذ سياسات تستهدف تحقيق    في ظل ذلك المناخ التصادمي في فترة الحرب الباردة باعتبارها دولة جناح تنف            
  .مصالح المعسكر الغربي في المنطقة ساعية الى تقليص نفوذ مصر في الشرق االوسط

ومن ناحية اخرى لم يكن بمقدور اتفاقات التعاون االقتصادي الموقعة بين الدولتين في ذلك المناخ المفتقر                
ويمكننا رصد كثيـر مـن      . دات الدولتين الثقة ان تعزز من العالقات الثنائية، وان تقيم تقارباً بين اقتصا          

العوامل التي دفعت العالقات المتقدمة في ظل عدم الثقة المتبادل نحو محور التنافس طوال فترة ما قبـل                  
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عشر سنوات تقريباً، ومنها الريبة وعدم الثقة في نية الطرف اآلخـر، وعـدم التوافـق األيـديولوجي،                  
هش انه في ظل ذلك المناخ الذي هيمنت عليه الريبة وعـدم            ومن المد . والصراع على المصالح السياسية   

واضافة الى ذلـك فقـد      . الثقة يندر ان نجد محاوالت وتدابير قد اتخذت من اجل زيادة الثقة بين البلدين             
تعرضت لالهمال على امتداد تلك االيام الطويلة مسألة انتاج مفهوم اقليمي للقوة الكامنة التـي يمكـن ان                  

بيد ان ذلك الوضع قد أخذ يتغير خالل العقد االول من األلفية الثالثة             . ن بين تركيا ومصر   تنتج من التعاو  
  . عندما قامت تركيا باعادة بناء وصياغة سياتها الخارجية

  25/6/2010، النهار، بيروت
  

  رؤى في سياسة الواليات المتحدة الخارجية .81
  روبرت ساتلوف

ى سلسلة األحداث التي جرت في األسابيع الثالثة الماضية في          سوف تكون هناك فائدة أكبر إذا تم النظر إل        
، بوصفها نافذة لمعرفة مضمون واتجاه السياسة األميركيـة فـي الـشرق     "أسطول الحرية "أعقاب حادث   

  .في معزل عن الحوادث األخرى" أسطول الحرية"األوسط في ظل إدارة أوباما، بدالً من رؤية حادث 
كانت هناك نتيجة غير مقصودة لحادث غـزة تمثلـت بإزالـة الكثيـر مـن                من المهم اإلشارة إلى أنه      

فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته الواليات المتحدة باالنضمام إلى         " األخبار"موضوعات النقاش من عناوين     
الغـارة  "وفي واقع األمر، ولو لم تحدث       ". معاهدة حظر االنتشار النووي   "القرار النهائي لمؤتمر مراجعة     

، لكان هناك تركيز أكثر كثافة على الكيفية التي أدى بها قـرار الخـضوع لوثيقـة                 "أسطول غزة "على  
  ".المعيبة للغاية، إلى توضيح أولويات اإلدارة" معاهدة حظر االنتشار النووي"

بمن فيهم كل من نائب الرئيس األميركـي ومستـشار          -كان العديد من المتحدثين باسم اإلدارة األميركية        
ليـست  "، بأنه "معاهدة حظر االنتشار النووي" قد صرحوا علناً قبل أسابيع فقط من مؤتمر     -لقومياألمن ا 

ومن الصعب تصور قيـام أي مـسؤول        ". هناك مسافة بين الواليات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق باألمن        
معاهدة " قبول وثيقة    كبير في اإلدارة األميركية بقول هذه الكلمات ثانية في أعقاب قرار الواليات المتحدة            

، ربمـا فيمـا   "للخطـر "الذي أدى بشكل واضح إلى تعريض المسافة بين البلدين   " حظر االنتشار النووي  
  .يتعلق بالموضوع األكثر أهمية المطروح على جدول أعمالهما، وهو السياسة النووية

ل، توجد في كثير من األحيـان       مبالغاً فيه منذ البداية؛ وعلى أية حا      " ليست هناك مسافة  "ربما كان التعبير    
ومع ذلك، كان من الواضح تماماً أن       . بين أي بلدين، وحتى بين حليفين، حول مسائل أمنية        " معينة"مسافة  

اإلدارة األميركية وضعت أهمية أكبر على هدفها المتمثل في الحفاظ على الصداقة الدولية فيمـا يتعلـق                 
شديدها على أهمية حماية مصالح إسرائيل، وعن طريـق         ، من خالل ت   "معاهدة حظر االنتشار النووي   "بـ

ذلك تجنبت ذلك النوع من االنهيار الدبلوماسي الفوضوي الذي حدث أمام أعين أعـضاء إدارة الـرئيس                 
وباإلضافة إلى ذلك، فضلت اإلدارة ضـمان تركيـز         . 2005جورج بوش في مؤتمر المراجعة في العام        

إيـران وسـورية    -" معاهدة حظر االنتشار النـووي    "ليين اللتزامات   الوثيقة الختامية على المخالفين الفع    
وكـان  .  بدالً من تركيزها على مكانة دولة غير عضو في المعاهدة          -وكوريا الشمالية، على سبيل المثال    

في أعقاب ذلك القرار؛    " إصالح المشكلة "التي قامت واشنطن ببذلها من أجل       " الجهود"من المؤسف رؤية    
وثيقة كانت قد أعطت لتوهـا      " تدين"و" تستهجن"بالنسبة للواليات المتحدة أن تقول إنها       إنه لوضع محرج    

  .موافقتها عليها
  "أسطول غزة"حادث 

معاهـدة  "الذي كان متوجهاً إلى غزة بعد ساعات من الموافقة علـى قـرار        " أسطول الحرية "وقع حادث   
فإدارة أوباما تقـول    . ة المتعلقة بذلك  وهناك مجموعة من التصورات المتعارض    ". حظر االنتشار النووي  

لحظـة  "إنها وقفت إلى جانب إسرائيل وقامت بحمايتها من ثعالب األمم المتحـدة الـذين أرادوا خلـق                  
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أي جو مشابه لما حدث في أعقاب نشر التقرير الـذي أعـده القاضـي ريتـشارد                 "أخرى،  " غولدستون
وفي هذا الصدد، تشير الواليات المتحـدة   ".  غزة غولدستون بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية في الحرب على      

بحق إلى المستوى العالي من االتصاالت الشديدة والشخصية التي جرت بين واشنطن وإسـرائيل حـول                
  .تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها غولدستون كدليل على عالقة العمل السليمة بين الحكومتين

ني الصارم بمنع األمم المتحدة من تـشكيل لجنـة تحقيـق            ولم تعلن واشنطن حتى اآلن عن التزامها العل       
كما لم تعمل الواليات المتحدة على إيقاف مجلس األمـن عـن            ". أسطول الحرية "خاصة بها حول حادث     

وفي . ، ويقوم بطرح األسئلة في وقت الحق      "مافي مرمرة "تبني نهج يدين أوالً الحادث الذي وقع للسفينة         
 يجمع هذه األلغاز الدبلوماسية معاً وبطريقة مضنية لكي يحصل على صورة            العادة، يتعين على المرء أن    

ومع ذلك، وفي هذه الحالة، باستطاعة وثيقة واحدة أن تقـدم عرضـاً             . واضحة عن الحقائق ذات الصلة    
كامالً عن النفاق التام الذي تمثل بما قام به مجلس األمن في هذا الصدد، والذي تمثل بنص البيان الـذي                    

  ".إدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم"، كما صدر من قبل )مايو( أيار 31ه رئاسته في أعلنت
للخـسائر فـي    " أسفه العميـق  "وتشير الوثيقة في فقرتها األولى، إلى أن مجلس األمن لم يعبر فقط عن              

إلـى  " دتأ"تلك األعمال التـي     "أيضاً  " أدان"، ولكن   "مافي مرمرة "األرواح التي وقعت على متن السفينة       
وبعد ذلك، أشار البيان في فقرته السادسة، بأنه        ". مقتل ما ال يقل عن عشرة مدنيين وجرح كثيرين آخرين         

عندما قام األمين العام المساعد للشؤون السياسية، أوسكار فيرنانديز تارانكو، بإطالع المجلس في وقـت               
لدى األمـم المتحـدة     " ليس"ضح بأنه   سابق من ذلك اليوم على األحداث التي وقعت قبالة ساحل غزة، أو           

وبعبارة أخرى، اعترف مجلس األمن بأنه ليست لديه فكرة عمـا حـدث             ". معلومات مستقلة عما حدث   "
بمباركـة  -بالفعل على متن السفينة التركية، ولكن تلك الحقيقة لم تمنع المجلس من إصدار بيان رئاسي                

  "".مافي مرمرة"ها باقتحام السفينة بسبب قيام جنود" يدين إسرائيل -الواليات المتحدة
  وحماقة الربط قرار فرض عقوبات على إيران

بعد عشرة أيام من حادث غزة، أحرزت الواليات المتحدة فوزاً دبلوماسياً بحصولها على موافقة مجلـس                
األمن على قرار جديد يشدد العقوبات على إيران لرفضها تغيير المسار الذي تتبعـه بـشأن برنامجهـا                  

وبمرور الوقت ستتم معرفة ما إذا كانت العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس األمن والعقوبات              . وويالن
الدول التـي تـشاطرها     "اإلضافية المتوقع أن تفرضها الواليات المتحدة والبلدان األوروبية وغيرها من           

  .، ستؤثر في النهاية على حسابات إيران االستراتيجية"الرأي
لقـد  . خاطئة تماماً " حجة الربط "تبيَّن مرة أخرى، بأن     : ن، هناك حقيقة واضحة تماماً    ومع ذلك، فحتى اآل   

فإسرائيل ارتكبت لتوها عمالً تمت إدانته في جميع        -كان التصويت على العقوبات بمثابة تجربة مختبرية        
أن تعاني مـن    أنحاء العالم، وعادة ما يجادل دعاة الربط بأنه يجب على المصالح الدبلوماسية األميركية              

وفي الواقع، لم يكن ألزمة غزة تأثير على التصويت على          . عالقات الواليات المتحدة الوثيقة مع إسرائيل     
التي عارضت القرار كانت هـي أيـضاً أصـوات    " ال"إن األصوات . العقوبات التي فُرضت على إيران 

ـ   حيث كانـت هـي أيـضاً       " نعم "قبل وقوع األزمة؛ وهو األمر فيما يتعلق بأصوات       " ال"مماثلة تمثلت ب
  .لم يقع أبداً" أسطول غزة"لقد جرى النقاش حول إيران وكأن حادث . قبل حدوث األزمة" نعم"أصوات 

  اآلثار المترتبة على السياسة األميركية
الماضي ) مايو(أين تجد واشنطن نفسها في أعقاب هذه الموجة من النشاطات التي حدثت منذ أواخر أيار                

ففي : رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اختيار مسار معين        " فضل" تركي؟ لقد    من دون حليف  
هي حركة مقاومة مشروعة؛ وإيران وسـورية       " حماس"رأيه، يعد حزب اهللا عنصراً مسؤوالً في لبنان؛ و        

طلب والسؤال بالنسبة للواليات المتحدة هو فيما إذا كانت واشنطن سـت          . هما شريكتا أنقرة االستراتيجيتان   
دفع ثمن قرار أردوغان الجريء بالبصق في وجهها، عندما قاد المعارضة ضد جهود فرض العقوبـات                

  .على إيران، والكيفية التي ستطلب بموجبها دفع مثل هذا الثمن
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سوف يقول البعض إن هذا هو الوقت المناسب لكي يقوم منتقدو أردوغان بالضغط من أجل تمرير قرار                 
ومع ذلك، ومن دون أن نعطي الرأي حول تشريعات         . من في الكونغرس األميركي   اإلبادة الجماعية لألر  

محددة، يجب على الكونغرس أن يفكر مرتين فيما إذا كان يرغب باستخدام هذا القـرار كـأداة لمعاقبـة                   
ورغم ما حدث، فإن آخر شيء تريد الواليات المتحدة القيام به هـو إعطـاء هـذا الـزعيم                   . أردوغان

وهو الرجل الذي رحب بالرئيس السوداني عمر حسن البـشير          -عة للف نفسه بعلم القومية      اإلسالمي ذري 
بقوله إنه ال يمكن تصور قيام شخص مسلم بارتكاب عمليات إبادة جماعية، كما أنه الرجل الذي نجح في                  

  .جلب ظاهرة معاداة السامية من هامش السياسة التركية إلى صلب االتجاه العام
معنى من التناسب والمصلحة االستراتيجية، يملي على واشنطن الحاجة إلى انتزاع ثمن            بيد أن وجود أي     

وفي الواقع، إذا قامت الواليات المتحدة بمعاقبة الحكومة اإلسرائيلية بسبب اإلحراج الـذي             . من أردوغان 
نـاء  تسبب من قيام بعض البيروقراطيين من المستوى المتوسط بإصدار قرار يعطي الضوء األخضر لب             

أثناء زيارة نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن، فإنه ال يمكن للمرء إال أن             -وحدات سكنية في القدس     
يأمل بقيام مسؤولين أميركيين بالعمل ساعات إضافية للنظر في إيجاد سبل تؤدي إلى تآكل مكانة رئـيس                 

 يزالون يتشاركون قـيم بالدهـم       غالبية األتراك الذين ما   " أفكار"الوزراء التركي وحزبه الحاكم، وتعزز      
انتقام تافه، بل تعزيز    " بعمل ما من أجل   "وبالطبع، يبقى الهدف ليس القيام      . المشتركة مع الواليات المتحدة   

 الذين يرفضون قيام الحـزب الحـاكم بتحويـل          -وغالبية الناخبين األتراك  -تلك األطراف داخل تركيا     
  .ة نحو اإلسالمويةالسياسة التركية والسياسة الخارجية التركي

وستجعل األزمة المحتملـة    . إننا نقف على شفا أزمة أخرى في العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل           
وهناك موعدان نهائيان   . الماضي تبدو وكأنها شجار خفيف    ) مارس(المقبلة األحداث التي وقعت في آذار       

بـين إسـرائيل    "غير المباشـرة    " التقارب"ثات  انتهاء محاد : المقبل) سبتمبر(يلوحان في األفق في أيلول      
إسرائيل بوقـف بنـاء مـساكن جديـدة فـي           " القرار المؤقت الذي اتخذته   "وانتهاء  " والسلطة الفلسطينية 

وبطبيعة الحال، ومع قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ قرار           . مستوطنات الضفة الغربية  
رة إلى محادثات مباشرة، يكاد يكون من المؤكد أن يعطي القـادة            بالتحول من إجراء محادثات غير مباش     

اإلسرائيليين ذريعة لتمديد قرار وقف بناء مساكن جديدة؛ لكن األحداث التي وقعت في األسابيع األخيـرة                
وفي الواقع، وكنتيجة لحادث غزة، سوف يقوم       . تجعل اتخاذ مثل هذا القرار أقل احتماالً وليس عكس ذلك         

س بقضاء الكثير من وقته من أجل صد الجهود التي تبذلها تركيا وغيرها من أجل المصالحة                الرئيس عبا 
الدبلوماسـية الحاليـة بـين      " لنجاح الجهود "، وفقاً لشروط ستقضي على أي فرصة        "فتح"و" حماس"بين  

  .إسرائيل والفلسطينيين
الطـرفين حـول بنـاء      هل تكون واشنطن والقدس على استعداد للتوصل إلى تفاهمات مقبولـة لكـال              

 إذا كان معظم ما يستطيع عباس عمله هو         -ربما نوع من التعديالت لصيغة شارون بوش      -المستوطنات  
؟ في هذه اللحظة، ليس من الواضح بـأن واشـنطن           "حماس"منع التوصل إلى اتفاق مصالحة رهيب مع        

  .والقدس تريدان حتى التوصل إلى تفاهم من هذا القبيل
صرح مؤخراً وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس بـأن         .  من الوقت حول إيران    من دون وجود الكثير   

وهذه مالحظة تنذر بالخطر، رغم كل الكـالم الـذي          . إيران قد تمتلك قنبلة نووية في أقل من عام واحد         
وبصورة عامـة كانـت     . صدر حول تأثير الصعوبات التكنولوجية على إبطاء البرنامج النووي اإليراني         

فاع األميركية وأجهزة المخابرات األميركية قد أخطأت دائماً حول المدى البعيد لهذه التقديرات،             وزارة الد 
من -إذا كان الوزير غيتس يقول إنه من الممكن حدوث ذلك في غضون عام              . وليس حول المدى القصير   

ن مجلس األمن   أ) أ(وهذا يعني   .  فإنه ألمر خطير   -الناحية الفعلية قال في غضون سنة إلى ثالث سنوات        
الدولي قد يكون من المحتمل قد وافق على جولته األخيرة من العقوبات االقتصادية على إيـران، نظـراً                  

أن الوقت المتاح   ) ب(التي يستغرقها التوصل إلى قرار من خالل آليات المجلس؛          " الطويلة"للفترة الزمنية   
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إذا ) ج(وك اإليراني هو محـدود للغايـة، و       للعقوبات الجديدة لكي تؤدي إلى إجبار حدوث تغيير في السل         
كان الرئيس األميركي سيوفي بالتزامه بمنع إيران من الحصول على قدرات أسلحة نووية، فإن الوقـت                

  .يمر بسرعة كبيرة
منطقياً إذا كان جزءاً    " معاهدة عدم االنتشار النووي   "وفي هذا الصدد، يكون موقف اإلدارة األميركية تجاه         

" دولـة " حسن نية دولية تسبق اتخاذ إجراءات عقابية قاسية، وربما عسكرية، للتعامل مع              من استراتيجية 
ولكن إذا أصبح واضحاً أن إدارة أوباما ليـست         ". معاهدة حظر االنتشار النووي   "تخالف بصورة فاضحة    

بر التـزام   وربما يكون ذلك أك   -على استعداد الستخدام جميع جوانب سلطتها الوطنية للوفاء بهذا االلتزام           
 فمن شبه المؤكد أن تقـوم إسـرائيل         -مطلق للسياسة الخارجية منذ تولي أوباما رئاسة الواليات المتحدة        

وهكذا، إذا شهدت الجبهة األميركية اإلسرائيلية بعض األلعاب الناريـة          . باتخاذ إجراءات أحادية الجانب   
  .ابلية لالشتعالخالل السنة الماضية، فمن المرجح أن يكون العام المقبل أكثر ق

  25/6/2010، الغد، عّمان
  

   الشعب الفلسطيني واستغفالسالم فياض  .82
  منير شفيق 

  . مرت بفلسطين عبر تاريخها المعاصر قيادات عظيمة ختمت حياتها باالستشهاد أو السجون والمنافي
ـ   . وعرفت فلسطين في تاريخها قيادات عاشو حياتهم وختموها بملحمة مأساة          ي تجربتهـا   وخبِرت قادة ف

الطويلة حاولوا الرقص على الحبال العربية أو الدولية فذهبوا غير مأسوف عليهم، أو ما زالوا ال قيمـة                  
وابتليت فلسطين بقيادات انحرفت عن المبادئ وقدمت التنازالت وانتهوا بفاجعة، وكل فاجعة غيـر              . لهم

  . األخرى
التسوية، وقد تعرت من أجلها، فانتهت مساعيها       ومؤخراً عرفت فلسطين قيادات تعايشت مع خيبة األمل ب        

ولكن فلسطين لم تعرف قيادة مثل قيادة سالم        . من أجل ضمانة مستقبل أبنائها في عالم الصفقات واألموال        
فياض، تشارك العدو في قسوته األمنية على الشعب، وقد هبطت عليه بمظلـة مـن طوافـة أميركيـة،                   

  . ية تحت أقدام جنرال أميركي اسمه كيث دايتونفكرست االنقسام ووضعت الضفة الغرب
هذه القيادة أصبحت شذوذاً في تاريخ اجتمعت فيه المآسي والكوارث والشهداء، وقد جاءت مـن خـارج                 

  .  درجة180التاريخ الفلسطيني لتنقلب عليه 
عن الثوابـت  إنها بطبيعة الحال تسير ضد الشعب وقضيته كما لم يفعل أحد من قبل، رغم الذين تراجعوا          

  . بما يشيب لهوله شعر الوِلدان
أن تصبح جالداً للضفة الغربية، وحارساً على أمن قوات االحتالل، كابتاً لألنفاس، مانعاً ألي تضامن مع                
قطاع غزة وهي تحت الحصار أو وهي في مواجهة العدوان الصهيوني، وحتى التـضامن الفعلـي مـع                  

ولكي يكتمل هذا النموذج من القيادة الشاذة فـي تـاريخ           . سطين قط أسطول الحرية، فهذا أمر لم تعرفه فل      
فلسطين، راحت تحول نفسها إلى مهزلة وأضحوكة وبهدلة، وهي تظن أنها في ذلك تتستّر على فضيحتها                
في التعامل األمني غير المحدود مع االحتالل الصهيوني، وفي محاولة إخراج الضفة الغربية من معادلة               

  . ي، وهي التي كانت دائماً في القلب منه، وفي مقدمته، وستبقىالشعب الفلسطين
بدأت العملية بشراء ضمائر بعض الكوادر سواء بتقليدهم مناصب ما كانوا ليحلمـوا بالوصـول      .. كيف؟

  ). أرصدة وسواها(وغير مكشوفة ) تمليكاً لبيوت وشقق(إليها، أو بتقديم رشاوى مكشوفة 
التنظيم والكفاءة واالبتعـاد    «لى أساس بناء مؤسسات الدولة تحت دعوى        كان هذا على مستوى التعامل ع     

  . »عن الفساد
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مؤتمر (ثم تم االنتقال لتبييض الصفحة المتسخة بالتعاون األمني مع العدو والمشاركة في أخص مؤسساته               
ت ولـيس فـي     ، واإلعداد إلعالن الدولة بعد بناء مؤسساتها، كأن المشكلة في بنـاء المؤسـسا             )هرتسليا

  . االحتالل وتحرير األرض
  ؟ »تبييض الصفحة«ثانية حول » كيف«وهنا تبرز 

اإلعالن أسبوعياً عن مشروع مدرسي أو اجتماعي أو ثقافي، وتحضير المسرح لمشاركة رئيس الوزراء              
 ، وال )الختالفهم(وهنا يصار إلى ترتيب العالقة بينه وبين بعض الوجهاء          . منه» تنموي«وسماع خطاب   

طبعاً هذا األسلوب معروف، وقد مورِس منذ       . لغة هنا غير لغة الرشاوى والتوظيف في مؤسسات الدولة        
عهد االنتداب على نطاق واسع مع المخاتير ووجهاء العائالت، ولكنه لم يجد نفعاً في نهاية المطاف ألنه                 

  . يصب في معارضة صارخة في السياسة مع الرأي العام الفلسطيني
ن ال تعالج مشاكل شعبها ببناء مدرسة، أو مشروع زراعي، أو رشوة وجيه، فمـشكلتها سياسـية                 ففلسطي

وجودية ال حّل لها مع استمرار االغتصاب الصهيوني لألرض وتهجيـر الـسكان، أو مـع االحـتالل                  
-فكل ما يفعله فياض في محاولة التقرب الشكلي من الوجهاء والموظفين            . والمستوطنات وتهويد القدس  

  .  ال قيمة له غير خداع النفس أو االنخداع بما يقوله المنافقون والتُفَّه والمباعون-ومهما دفع من ثمن
ولكن المختلف الجديد في قيادة سالم فياض عن قيادات واحتالالت حاولت تملّق الشعب بتلك األسـاليب،                

  .هو إدخال طرق الدعاية المؤمركة الحداثية على التحركات
ضع الحطّة الفلسطينية على كتفيه ويذهب إلى نعلين معلناً مقاومة الجدار، فيبدو مشهداً هزليـاً               مثالً، أن ي  

  . »ال تظن أنني أضحك عليك بهذه البهلوانيات«ينقله التلفاز كأنه يقول للمشاهد 
ويأخذ الـصور، وهـو     » هذا البيت خال من منتجات المستوطنات     «: أو مثالً، عندما يضع على باب بيته      

 بمبدأ تبادل األراضي في الضفة، أي ضم المستوطنات لدولة الكيان           -مثله مثل محمود عباس   -ي يقبل   الذ
فنتنياهو ال يرضيه حتى ما يقولـه       . أفال نكون أمام بهلوانية وإن كان نتنياهو قد غضب منها         . الصهيوني

  . الصهاينة األقل تطرفاً نسبياً منه، فليس موقف نتنياهو بحجة للتستّر خلفها
  .وبالمناسبة، كل التنازالت الفلسطينية تستّرت بحجة المعارضة الصهيونية لها

وهو يلـبس   » الماراثون الرياضي «أو مثالً، ذلك المنظر المضحك الذي ظهر فيه سالم فياض في ملعب             
الرياضـي  «أو  » راعي الرياضة «، باعتباره   »الكاسكيت«القميص األحمر وحوله المزركش وعلى رأسه       

  . »األول
وهكذا نكون أمام بهلوان يريد أن يخفي أنيابه ومخالبه الدامية المغروسة في الضفة الغربية، وفي لحـوم                 

هذا ومن دون فتح الملف السياسي الـذي        . أبناء المقاومة الفلسطينية، من خالل اتفاقه األمني مع االحتالل        
عالنها بما تيسر من مكان فـي ظـل         يبدأ بخطابه في هرتسيليا ويريد أن ينتهي ببناء مؤسسات الدولة إل          

على الرواية التوراتية التي يستند إليها الكيان الصهيوني        » ال اعتراض «وما أعلنه من تفهم أو      . االحتالل
  . في اغتصاب فلسطين

  25/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  » المقدسيةالرباطوثيقة « .83
  عريب الرنتاوي

ووجهاء مدينة القدس بعد صالة الجمعة الفائت ، ومن المـسجد           في خطوة الفتة ، أعلنت عشائر وحمائل        
، والتـي تـضمنت أشـد عبـارات         " الرباط المقدسية "العمري في قرية صور باهر ، عن والدة وثيقة          

االستنكار لقرار سلطات االحتالل إبعاد النواب المقدسيين ، وباعتبارها إجراءات باطلة ومجحفـة بحـق               
هم ، داعية الفلسطينيين في كل مدن فلسطين وقراها ومؤسـساتهم الحقوقيـة             السكان المقدسيين وظالمه ل   
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والحكومية إلى تبني قضية النواب المهددين باإلبعاد والوقوف معها ، باعتبارها قضية رباط وصمود إلى               
  .يوم الدين

العشائر والوجهاء من مختلف المذاهب والمشارب ، حرصوا على إظهار التعـالي علـى االنقـسامات                
الحساسيات الفصائلية والفئوية ، ورأوا أن خطوتهم التضامنية مع النواب المهددين باإلبعاد ليست دفاعا              و

 بقدر ما هي دفاع عن القدس وفلسطين التي يحاول االحـتالل            - على أهمية ذلك     -عن أشخاص هؤالء    
سي غداً إن لـم يجـر       تفريغها من سكانها وأهلها ، فاإلبعاد إن طال النواب اليوم سيطال كل مواطن مقد             

  .التصدي له وإسقاط مراميه
وثيقة الرباط المقدسية هي عهد وميثاق يقطعه المقدسيون على أنفسهم ، بالثبات داخل مدينتهم والـصمود                

، والذود عن مقدسـاتهم اإلسـالمية منهـا         " التطفيش"في مواجهة عمليات اإلبعاد والتهجير والتضييق و      
لى أن االحتالل مهما فعل ومهما اتخذ من قرارات لن يخـرجهم مـن              والمسيحية ، وهي شهادة دامغة ع     

مدينتهم ولن يقتلع جذورهم منها فال توجد حياة خارج مدينة القدس والشهادة على ترابهـا أفـضل مـن                   
الخروج منها ، هكذا تحدث الموقعون على الوثيقة للصحافة ووسائل اإلعالم ، وبهذا هتفت حناجرهم في                

  . المهددين باإلبعاد بعد صالة الجمعة الفائتةتظاهرة التضامن مع
إنها دعوة مقدسية مفتوحة لكل الفلسطينيين ، سلطة ومقاومة ، فصائل ومؤسسات وأفـرادا ، للمقاومـة                 
الشعبية والسلمية ، لدحر مرامي االحتالل وقطع الطريق على أهدافه ، إنها دعوة للسلطة لتعميم نمـوذج                 

لة ، عاصمة الدولة العتيدة ، وهل من بقعة في فلسطين أولى مـن القـدس        نعلين وبلعين إلى القدس المحت    
بأن نقطة انطالق أوسع شرارات المقاومة الشعبية لالستيطان واإلبعاد والتهجير واالقتالع ، هـل لـدى                

  .الفلسطينيين قضية أهم من قضية من القدس لتكون عنوانا لوحدتهم وتوحدهم
ة الرباط المباركة ، هي التعبير عن مخاوف أهل المدينة مـن ضـياع              بإطالق وثيق " المقادسة"إن مبادرة   

مدينتهم في حمأة االنقسام واالنشغال الفلسطيني ، هي التعبير عن إحساس أهل القـدس وسـكانها بـأنهم          
عبء الدفاع عن المدينة يقع على كاهلهم قبل غيرهم ، وأنهم هم أهل الرباط بانتظار أن يهـب شـعبهم                    

  . األمة بأسرها لمد يد العون واإلسناد في مواجهة عدو متغطرس وطامعلنجدتهم وأن تهب
كل مقدسي يشعر في صميم وجدانه ، بأنه مستهدف شخصيا في بيته وأهله وحيـه ومدينتـه ومـسجده                   

كـل  ... كل مقدسي يشعر أنه يبيت ليلته األخيرة بين أهله وزوجه وأبنائه وصحبه وجيرانـه             ... وكنيسته
كل مقدسي يشعر أن ثمة مـن       ...  آمن على ماله وعياله ونفسه وعرضه وأرضه       مقدسي يشعر أنه غير   

... كل مقدسي يشعر بأنه سيؤكل يوم ّأكل الثور األبيض        ... يحصي عليه أنفاسه ويرصد سكانته وخلجاته     
  .لذا فإن كل مقدسي يبيت وتحت وسادته حجر ليقذفه في وجه المحتل والمغتصب

تحية للمرابطين في المـسجد     ...  والصمود في أقدس بقعة وأطهر أرض      فتحية ألهل القدس ، أهل الرباط     
بيـت المقـدس    "تحية للعشائر والحمائل والوجهاء الذائدين بأجسادهم العارية عن         ... األقصى وما حوله  
  .وطوبى لصانعي مجد القدس وسالمها ، ألنهم أبناء اهللا يدعون"... وأكناف بيت المقدس

  25/6/2010، الدستور، عّمان
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  :كاريكاتير .84
  

  
  25/6/2010   الدستور، عمان،     


