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 تضع العراقيل أمام العملية السياسية ونسعى كي توقـع           القدس نواباإلجراءات اإلسرائيلية ضد    :عباس .1
  حماس الورقة المصرية

جراءات اإلسـرائيلية الخاصـة بـسحب هويـات         اإل"أكد الرئيس محمود عباس أن      ": وفا"رام اهللا ــ    
  ".المقدسيين وطردهم من بلدهم، تعمل على تعكير العملية السياسية، وتضع العراقيل أمامها

وأضاف الرئيس خالل استقباله، نواب مدينة القدس في المجلس التشريعي المهـددين بـسحب الهويـات                
إننا نتابع هذا الموضـوع بدقـة وحـساسية         : ل أيام واإلبعاد، في مقر الرئاسة، أمس، وللمرة الثانية، خال       

ألهميته، وقد اتصلنا بمختلف دول العالم، بما فيها الجانب اإلسرائيلي واألميركي، وأكدنا لهم أن مثل هذه                
  .الخطوات ال يمكن أن نقبل بها، وال يمكن أن تمر ألن اقتالع الناس من وطنهم يعتبر جريمة

مساعينا حتى تتوقف اإلجراءات اإلسرائيلية من اجل إعادة الهويات لهـم،           نحن سنستمر في    : وتابع قائالً 
وبالتالي أن يتمكنوا من البقاء في مدينة القدس المحتلة، ونحن نتعامل مع كل قـضايا سـحب الهويـات                   

  .كقضية واحدة، وكلها ال يمكن أن نقبل بها، ونحتج بشدة على هذه اإلجراءات
ألولى التي نلتقي بهم، بل هي المرة الثانية خالل يومين، وبالتالي نحـن        هذه ليست المرة ا   : وقال الرئيس   

نقف وقفة رجل واحد من أجل أن يبقى هوالء اإلخوة في وطنهم وفي بلدهم وأن ال يمسوا، ألنهم يمثلون                   
  .الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي وال يمكن ألحد أن يصيبهم بأذى

نا، وبالتالي اإلخوة قاموا بخطوة شجاعة نثمنها، ونحن مع مـا           نحن اآلن مصممون على مطالب    : وأضاف
  .قاموا به وما قالوه، والذي جاء من منطلق المسؤولية والحرص على أهلنا وإخواننا في القدس

أما بالنسبة للمفاوضات المباشرة، فقد قلنا أكثر من مرة، وبناء على اتفـاق        : وفيما يتعلق بالمفاوضات قال   
ركية، إنه في الوقت الذي يحصل فيه تقدم على القضيتين اللتين يتم مناقشتهما مع الجانب               مع اإلدارة األمي  

األميركي، وهما قضيتا الحدود واألمن، فعند ذلك لن يكون لدينا مانع من أن نـذهب إلـى المفاوضـات                   
  ".المباشرة

الوثيقـة  وبخصوص المصالحة الوطنية، أعرب الرئيس عن أمله بقيام حركة حمـاس بـالتوقيع علـى                
  .المصرية من أجل البدء بتطبيق بنودها

على الوثيقة المصرية، وبعد ذلـك مباشـرة        " حماس"نحن الزلنا نسعى إلى أن يوقع إخواننا في         : وقال  
نذهب إلى التطبيق، وبالتالي مطلوب منهم الذهاب إلى مصر والتوقيع على هذه الوثيقة، وهـذه سـتكون                 

  ".ذه الوثيقةخطوة كبيرة، سيكون بعدها تطبيق له
نحن نعمل بكل جهدنا، ونمارس كل جهد بناء الستعادة الوحدة الوطنية، التي هي أثمن              "وأضاف الرئيس،   

شيء لدينا، وبدونها ال يمكن أن نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، لذلك علينا أن نعي هذه الحقيقة وان                  
  .نعمل على تحقيقها بأقصى سرعة

باسم النواب نثمن جهود السيد الرئيس واهتمامه البالغ بقضية إبعادنا عن           : عطونبدوره قال النائب احمد     
  .مدينة القدس، وكذلك نشكر القيادة الفلسطينية على جهودها العظيمة

أطلعنا السيد الرئيس على آخر المستجدات في القضية، واالتصاالت التي أجرتها القيـادة مـع               : وأضاف
  .مختلف األطراف
ون، أن النواب المقدسيين ال يمثلون فصيالً أو حزباً سياسياً بما في ذلك حركة حمـاس،                وأكد النائب عط  

  .وإنما يمثلون مصالح أبناء المدينة المقدسة كنواب منتخبين وفق القانون
  ".نحن ملتزمون بالقانون ونشكر جهود الرئيس للعمل على وقف قرار اإلبعاد"وتابع عطون، 

  26/6/2010، األيام، رام اهللا
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  أزمة مكتومة بين الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية": العرب" .2
كشف مصدر دبلوماسي عربي مطلع عن أن العالقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية            :  رام اهللا  -القاهرة  

والجامعة العربية تعاني فتورا في ضوء تبعات زيارة عمرو موسى األمين العام للجامعـة إلـى غـزة                  
  .ئيل على أسطول الحريةواعتداء إسرا

إن الزيارة في حد ذاتها لم تكن السبب المباشر للتوتر القائم بـين الجـانبين،               ": العرب"وقال المصدر لـ    
  .ولكن تطورات حدثت عقب الزيارة هي التي أفضت لهذا التوتر

معـة بتوزيـع    ذكر المصدر أن عدة أمور أثارت استياء الجانب الفلسطيني منها قيام األمانة العامة للجا             و
تقرير على اللجنة العربية لحقوق اإلنسان في اجتماعها األحد الماضي تم خالله تعريف الـدكتور باسـم                 

  !نعيم وزير الصحة في حكومة حماس المقالة، بأنه وزير الصحة الفلسطيني
وكشف المصدر عن أن السلطة اعترضت رسميا على هذا األمر من خالل مـذكرة احتجـاج وجهـت                  

لعامة للجامعة من خالل مندوبيها في مصر، ومن خالل رئيس وفدها لالجتمـاع ممثـل وزارة                لألمانة ا 
  .العدل الفلسطيني أسعد يونس

وقال المصدر إن هناك اقتناعا لدى السلطة بأن ما حدث خالل هذا االجتماع لم يكن خطأ عفويا خاصـة                   
شام يوسف رئيس مكتب األمين العام      أن من وضع التقرير المكتوب باسم الدكتور باسم نعيم هو السفير ه           

وهو ذاته من التقى بنعيم خالل وقبل زيارة موسى لغزة وهو يعرف تماما أن نعيم من حكومـة حمـاس                    
  .المقالة، كما أن التقرير كان مكتوبا عليه هام وعاجل

ع ولفت المصدر إلى أن ما أثار سخط السلطة الفلسطينية أيضا هو وضع الجامعة في ديباجـة االجتمـا                 
المذكور عبارة شكر موجهة إلسماعيل هنية وتعريفه على أنه رئيس الوزراء الفلسطيني حيث اعتبـرت               
السلطة ذلك إساءة مقصودة، وهو ما اعتبرته أمرا ال يتوافق مع قرارات مجالس الجامعة العربية المختلفة                

  .خاصة على المستوى الوزاري، والمواقف العربية الرسمية
ياء السلطة زاد بعدما وصل إلى علمها أن موسى أجرى اتصاالت عديدة مع قـادة               وذكر المصدر أن است   

حماس في قطاع غزة، بينما لم يتصل بقادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الذين رحبوا بـه ورافقـوه                  
  .خالل جوالته الميدانية في زيارته لغزة

اضح في سياسة األمـين العـام       على صعيد متصل، لفت مصدر دبلوماسي عربي آخر إلى وجود تغير و           
للجامعة تجاه موضوع رفع الحصار عن غزة والمصالحة الفلسطينية بعد واقعة االعتداء علـى أسـطول                

  .الحرية والدور التركي البارز في هذا األمر
وقال المصدر إن من يتابع سياسة موسى بدقة سيالحظ أن هناك زيادة في مساحة التباين بين مواقفه وبين            

صر والسلطة الفلسطينية تجاه هاتين األزمتين، كما أن انخراطه في هذا األمر ازداد بعد أن كان                مواقف م 
  .يفضل أن يتركه للجهد المصري

وقال إن أول مظاهر االختالف تأكيده على الفصل بين موضوع المصالحة ورفع الحصار عـن غـزة،                 
ة مصر تجاه غزة ال يمكن التنـصل        وضرورة الرفع الفوري للحصار أو كسره، وتأكيده على أن مسؤولي         

  .منها مع تشديده على رفض األطروحات اإلسرائيلية في هذا الشأن الخاص
ورأى المصدر أن استياء السلطة من الجامعة العربية قد يكون بسبب أن األخيرة قد انضمت بقوة للجهود                 

تمـام المـصالحة، خاصـة أن    الدولية والعربية واإلقليمية الرامية لرفع الحصار عن غزة دون انتظار إل          
موسى وجد أنه ال يصح أن يعمل األتراك واألوروبيون وكل القوى الدولية تقريبا على رفـع الحـصار،                  

  .مكتوفة األيدي" جامعة العرب"بينما تقف 
وتوقع المصدر أن تنتهي هذه األزمة المكتومة خاصة أن عمرو موسى حريص على عالقاته مع السلطة                

 الفلسطيني محمود عباس، ومؤمن بفكرة وحدانية السلطة، رغم حرصه أيضا علـى             الفلسطينية والرئيس 
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االحتفاظ بعالقة جيدة مع حماس، وفي الوقت ذاته فإن السلطة الفلسطينية ال تريد الدخول في صدام مـع                  
  .موسى وهو شخصية وسطية تحظى باحترام ومصداقية في كل األوساط العربية والدولية

  26/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  دحالن في إسبانيا للتخلي عن طرح فكرة أوروبية تقضي بإقامة ممر بحري مع قطاع غزة .3
مصادر دبلوماسية أوروبية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوفد محمد دحالن، عضو             كشفت  

نيا، للتخلي عن طـرح     ، إلى رئاسة االتحاد األوروبي، التي تقوده حالياً إسبا        "فتح"اللجنة المركزية لحركة    
  .فكرة أوروبية تقضي بإقامة ممر بحري مع قطاع غزة تحت إشرافها

ـ   أن دحالن التقى وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينـوس،          " قدس برس "وذكرت المصادر ل
وشرح له وجهة نظر السلطة بضرورة عدم الحديث من قبل أوروبا عن فكرة ممر بحري مـع قطـاع                   

تذرع خـالل لقائـه مـع المـسؤول         " فتح"ت أن دحالن، وهو مفوض اإلعالم في حركة         وأوضح. غزة
يقوض أسس الدولة الفلسطينية، ويمنح حركة      "األوروبي بأن فتح ممر بحري مع قطاع غزة من شأنه أن            

  . ، على حد تعبيره"القوة ويضعف السلطة الشرعية، ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع) حماس(
 األوروبية ذاتها إلى أن دحالن كان من المفترض أن يبقى في إسبانيا لمدة يوم واحـد،     وأشارت المصادر 

إال أنه قام بتمديد زيارته من أجل االجتماع مع مدير عام وزارة الخارجية اإلسبانية، من أجـل وضـع                   
  .التصور األوروبي المشترك بشأن حصار غزة وااللتقاء بموراتينوس مرة أخرى

 23/6/2010، قدس برس
  

  " بديل المصالحة الوطنية هواستمرار االنقسام الداخليإن " :حسن خريشة.د  .4
إن بـديل   “حسن خريـشة، قـال      .النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د       :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

، مشددا على انه لم يعد لدى الشعب الفلسطيني من بديل           ”المصالحة الوطنية هو استمرار االنقسام الداخلي     
المطلوب العمل بجديـة    “وأضاف  . سوى التحرك الشعبي إلنهاء هذه الحالة الشاذة في الواقع الفلسطيني           

من اجل إيجاد تيار شعبي وقيادة شعبية تنزل للشارع وتتحدى بطش وقمع األجهزة األمنية سواء التابعـة                 
 العمل يجب ان يبـدأ      ، موضحا ان  ”للسلطة الفلسطينية في الضفة أو التابعة لحركة حماس في قطاع غزة          

بإقامة خيم لالعتصام في كل مدينة واالنتقال إلى مرحلة جديدة في العمل من اجل إجبار الطرفين علـى                  
آن األوان لخروج األغلبية الصامتة عن صـمتها،        “وقال  . الخضوع الرادة الشعب مصدر كل السلطات       

مشروع الـوطني والقـضية الوطنيـة      في مواجهة تهديد األطراف المختلفة والمتصارعة على السلطة، لل        
  .” برمتها

  26/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  يعاقب سكان غزة" فياض: "سلطة الطاقة .5
-6-25اتهم نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس كنعـان عبيـد الجمعـة              :  حازم الحلو  -غزة

باء الرئيسية في قطاع    ، رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض بالوقوف وراء توقف عمل محطة الكهر            2010
ـ    ". سياسية بامتياز "غزة، واصفا أزمة الكهرباء في قطاع غزة بأنها          فلسطين أون  "وأكد عبيد في حديث ل

أن فياض يمارس سياسة العقاب الجماعي بحق سكان قطاع غزة عبـر تقلـيص كميـات الوقـود             " الين
 كوب أسبوعياً، من أصـل      750الصناعي الموردة إلى محطة الكهرباء بشكل تدريجي حتى وصلت إلى           

  .  كوب تسمح قوات االحتالل بإدخالها2200
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إن محطة كهرباء غزة تعاني من عجز في كميات السوالر الصناعي التي يتم إدخالـه إلـى                 : "وقال عبيد 
قطاع غزة بنسبة تصل إلى النصف تقريباً وهو ما يدفع إلى تقليص كميات الكهرباء التي تنتجها المحطة                 

  ". بنفس النسبة
  26/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  شهرأ مفاوضات صفقة التبادل منذ ستة توقفالزهار يؤكد  .6

محمود الزهار القيادي البارز بحركة حماس في غزة        ، عن   26/6/2010،  )قطر(العرب، الدوحة، ذكرت  
يلي الجندي اإلسـرائ   [إن ملف : »العرب«في تصريحات خاصة لـ     أنه قال   ومسؤول مفاوضات التبادل،    

  . أشهر6 شاليط مغلق حالياً ولم يتم الحديث فيه منذ ]جلعاد
كانت لدينا مطالب وتم التوافق مع إسرائيل عبر الوسيط األلماني على الكثيـر منهـا،               «وأضاف الزهار   

  .»ولكن إسرائيل في النهاية قررت أن تتراجع ونحن ما زلنا متمسكين بما نريد
  .»تعنتها هذا، ولن ينفعها التفكير بعمليات عسكرية لتحرير شاليطإسرائيل ستدفع ثمن «وقال الزهار إن 

إسرائيل هي من تتحمل المسؤولية عن استمرار أسر شاليط ألنها تراجعت مرة عن موافقتهـا               «وأكد أن   
  .»السابقة، وكذلك لم ترض بأن تستمع في البداية لمطالب حماس إلتمام الصفقة

 اإلذاعـة اإلسـرائيلية     ، أن  تل أبيب   من  نظير مجلي  ، عن 26/6/2010،  الشرق األوسط، لندن  وأضافت  
فقال الزهار إن حكومة نتنياهو تراجعـت عـن          .أجرت، أمس، لقاء مع محمود الزهار      العبرية الرسمية 

توجهها اإليجابي وتتعنت اليوم في موقفها، إذ ترفض إطالق سراح بعض األسرى الذين تـصر علـيهم                 
بناء الضفة الغربية للعيش في غزة وتصر على تأجيـل إطـالق            حماس وتصر على أن ينتقل األسرى أ      

 عدة سنوات، وهذا التعنت هو الذي يمنع إبرام         48سراح األسرى أبناء مدينة القدس الشرقية وفلسطينيي        
وقال الزهار إنه ال يعرف ما إذا كان شاليط محتجزا داخل قطـاع             . الصفقة، طيلة الشهور الستة األخيرة    

  .إلى الخارجغزة أم تم تهريبه 
  

   باستعادة شاليط بالقوة أثبتت فشلها التهديدات: لجان المقاومة .7
أبـو  «، عبر موقعها اإللكتروني مقابلة مـع        »يديعوت أحرونوت «أجرت صحيفة   : نظير مجلي : تل أبيب 
إن إسرائيل حاولت طيلة     أبو مجاهد    وقال  . ، الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة        »مجاهد
نوات األربع الماضية الوصول إلى شاليط، مستخدمة مخابراتها وأحدث أجهزتهـا ومختلـف الـسبل               الس

ونصح نتنياهو وباراك وغيرهما من القادة اإلسرائيليين بأن ال يقدموا على المزيد من             . العسكرية وفشلت 
ي مكـان  ونحن نحتجز شاليط ف. ألن هذه الجهود ستذهب عبثا، فنحن نعرف كيف نتصرف      «المحاوالت،  

وإذا ماطلتم في التجـاوب مـع طلباتنـا أيـضا           . وإذا حاولتم إطالقه بالطرق العسكرية فستندمون     . آمن
 عاما  22الطيار اإلسرائيلي الذي وقع أسيرا في لبنان قبل         (فستندمون، ألن شاليط سيصبح رون أراد ثانيا        

والحل الوحيد  . طف جنودا آخرين  ، وألننا سنخت  )وشوهد حيا، ثم اختفت آثاره وساد اإلجماع على أنه ميت         
  .»أمامكم هو أن تتجاوبوا مع مطالبنا

 26/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   سترضخ لشروط المقاومة لإلفراج عن شاليط "إسرائيل": أسامة حمدان .8
رز     -القدس المحتلة، غزة، روما      فـي النهايـة   » سترضـخ «أن إسرائيل  » حماس«أكدت  :  أ ف ب، رويت

وقال عضو المكتب السياسي للحركة أسامة حمدان من بيروت         . الفلسطينية لإلفراج عنه  لشروط المقاومة   
هذا العدو لن ينفعه في النهاية إال أن يرضخ بإذن          «اإللكتروني، إن   » كتائب القسام «في تصريحات لموقع    

  .»اهللا لشروط المقاومة وإرادتها ومطالبها كي نرى أسرانا أحراراً
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ما زالت كما هي والعدو تقدم باتجاه الشروط مسافة جيدة ثـم            «مام الصفقة   وأوضح أن شروط حركته إلت    
تراجع في نهاية فترة أولمرت ألسباب تتعلق به، وما زال الوسيط يبذل جهده لكن منـذ تـسلم نتانيـاهو                    

األجهزة األمنية الـصهيونية ال تـزال       «وشدد على أن    . »الحكومة حتى اآلن ال جديد في هذا الموضوع       
ول إلى أي معلومة، ولو نجحت في الوصول إلى أي طرف خيط يقودها للجندي االسير لـن                 تسعى للوص 

  .»تتوانى عن القيام بأي إجراء
من إيجابيات ونجاح المقاومة باالحتفاظ بشاليت ما رأيناه خالل العدوان على غزة من قرار              «وأضاف أن   

في تنفيذ هذه العمليـة     » ب القسام كتائ«وثمن دور   . »صهيوني بتصفية أي جندي صهيوني يقع في األسر       
ومن ثم نجاحهم بفضل اهللا سبحانه وتعالى في اإلبقاء على هذا الجندي قيد األسر على رغم محـاوالت                  «

  .»االحتالل للوصول إليه إما خطفاً وإما اغتياالً
ا كـل  التزمـو «واعتبر أن نجاح الكتائب في الحفاظ على الجندي اإلسرائيلي مدة اربع سنوات سببه أنهم              

ترفاً وال رغبة   «وأشار إلى أن أسر شاليت لم يأت        . »القواعد واألصول في هذا العمل وانضبطوا خاللها      
في مجرد االحتفاظ به وانما جاء ألجل قضية نبيلة على مستوى الوطن الفلسطيني وهي إخراج االسـرى                 

  .»الذين يدعي العدو أنه لن يخرجهم ويحاكم مجاهدينا بعشرات السنين
  26/6/2010، ، لندنالحياة

  
  بتشجيع االنقسام " اإلخوان" بالتآمر على القضية الفلسطينية وحماستهم عزام األحمد ي .9

ورئيس كتلتها البرلمانيـة    " فتح"نفى عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني          : عمان
باس قد استحسن مبادرة رئيس     في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد، أن يكون الرئيس محمود ع          

الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية التي حملها لألمين العام لجامعة الدول العربيـة عمـرو موسـى                 
خالل زيارته األخيرة إلى قطاع غزة، ورفض وصفها بأنها مبادرة، وقال بأنها ليست إال مجـرد أفكـار                  

  ".حماس"و" فتح"ياديين في حركتي قديمة تم التدوال فيها خالل الشهرين الماضيين بين ق
ـ      ـ  " قدس برس "واتهم األحمد في تصريحات خاصة ل فـي التعامـل مـع      " عدم الجديـة  "حركة حماس ب

ال صحة أوال بأن الرئيس محمود عبـاس استحـسن          "، وقال   "المصالحة والتآمر على القضية الفلسطينية    
عام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى       مبادرة من رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية عبر األمين ال         

التمام المصالحة، وإنما بالفعل األخ اسماعيل هنية حمل بعض األفكار لألخ عمرو موسـى، واألفكـار                
ليست جديدة إطالقا، وكنا نتحاور بشأنها قبل أكثر من شهرين، وكنت شخصيا على تواصل مباشر مـع                 

عبد " فتح"ما عضو اللجنة المركزية السابق لحركة       الدكتور محمود الزهار عبر الهاتف وعبر وسيطين ه       
: ، هـي  "حماس"اهللا حوراني واألخ منيب المصري، كما التقيت في نابلس مع ثالث شخصيات مقربة من               

ناصر الدين الشاعر وسمير أبوعيشة وعلي السرطاوي، وكنا نتحاور على صيغة لالتفاق حول مالحظات              
  ".على الورقة المصرية" حماس"

أن االتفاق على أي مالحظات سيؤخذ بعين االعتبار بعـد التوقيـع            " حماس"وسبق أن قلنا لـ     ": وأضاف
سأشارك فيه شخصيا، لكننا لم نتوصل إلى       " فتح"على الورقة المصرية، وكنا نتحاور على ذهاب وفد من          

ـ         " حماس"صيغة تجعلنا نثق بأن      ن ستوقع على الورقة المصرية، حتى الشخـصيات الثالثـة المقربـة م
صخر بسيـسو اتفقـوا معنـا       " فتح"وبعد حوار طويل معي ومع عضو اللجنة المركزية لحركة          " حماس"

سـتوقع علـى الورقـة      " حماس"وقالوا فعال يجب أن ال تذهب أنت شخصيا إلى غزة إال بعد التأكد بأن               
  ".المصرية، ألن ذهابي وعوداي دون إحراز تقدم ستكون له نتائج سلبية

ومن ورائها تنظيم اإلخوان المسلمين باإلسـاءة للقـضية الفلـسطينية ومحاولـة             " حماس"واتهم األحمد   
إلى الكف عن هذه اإلشاعات والسياسات واألساليب التـي ملهـا           " حماس"أنا أدعو   : "االستفراد بها، وقال  

 شعبنا الفلسطيني، وبدأ العرب والمسلمون يكفرون بالقضية الفلسطينية، وليس جماعة اإلخوان المـسلمين            
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" حمـاس "وأنـا هنـا أعنـي أن        . هي من يعطي المؤشر على أن القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة          
  .باعتبارها جزءا من اإلخوان المسلمين ال يمكنها اتخاذ قرار معزول عن الجماعة

 25/6/2010قدس برس، 
  

   غزة أهم من الوحدة ومن االنتخاباتعنفك الحصار : شعث .10
ـ          : ؤوط عبدالرؤوف أرنا  - رام اهللا  " الوطن"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في حديث ل

الذي حدث في غزة جريمة كبرى، ومن الواضح أن إسرائيل تريد أن تجعل من غزة مثـل جنـوب                   "أن  
فك الحصار عن غزة أهم من الوحدة وأهم من االنتخابات وأي أمر آخـر ألن غـزة                 : "وقال". الصومال

هي من تمنع وزراء الخارجية     "وأوضح شعث أن إسرائيل     ".  تدمر الدولة الفلسطينية   تدمر لألبد، وبالتالي  
األوروبيين من زيارة غزة، ولكن في حال سماحها لهم بزيارة القطاع فإنهم سيرون بأعينهم الدمار الذي                

ع القصة ليست وجود كيس سكر أو مايونيز أو كاتشاب في المحال التجارية في قطـا              : "وقال". تسببت به 
غزة، وإنما القصة أن اإلسرائيليين دمروا اقتصاد القطاع تدميرا كامال فال أرض زراعية وال صـناعة،                

الذي يرافق المسؤولين األوروبيين عند     : "وتابع". كما دمروا قطاع المواصالت واإلنشاءات وقطاع الصيد      
مدمرة األخرى مثل المنطقة    قدومهم عليه أن يصطحبهم إلى المطار الذي دمرته إسرائيل وإلى األماكن ال           

  ".الصناعية والميناء وأسطول الصيد، وإلى المناطق الزراعية التي حولتها إسرائيل إلى مناطق عازلة
  26/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
   على الورقة المصرية ما لم تؤخذ مالحظاتها بعين االعتبارتوقعحماس لن : الحية .11

ركة حماس على مطالبات مصر والسلطة الفلسطينية لها بتوقيع الورقـة           ردت ح :  كفاح زبون  - رام اهللا 
  .المصرية قبل أخذ مالحظاتها بالتوافق، بتأكيدها أنها لن توقع على الورقة

حماس لن توقع على الورقة المصرية ما لـم تؤخـذ           «: وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية      
  .بات حماس بتوقيع الورقة، مستغربا مطال»مالحظاتها بعين االعتبار

: وهـي .  ملفـات  3 مالحظة على الورقة المصرية اختصرناها فـي         20لدينا ما يقرب من     «: وأضاف
  .»االنتخابات، واألجهزة األمنية، وإصالح منظمة التحرير

في كل مرة نصل فيها إلى لحظـة        «: وتابع الحية خالل ندوة سياسية ألقاها في مسجد الصالحين في رفح          
ونقدم مرونة عالية يشهد لها الجميع للوصول إلى اتفاق ينهي االنقسام، نصطدم بـشروط لفـتح                االتفاق  

  .»تطالب بالتوقيع على الورقة المصرية
: وتطرح حماس اآلن التركيز على مسألة رفع الحصار، معتبرة ذلك بوابة لتحقيق المصالحة، وقال الحية              

البعض يقول إنه إذا    .. مام المصالحة الفلسطينية  البعض يزعم أن رفع الحصار عن غزة سيحول دون إت         «
  .»فليرفع الحصار ولتتحقق المصالحة.. رفع الحصار، فلن تتحقق المصالحة

إن المصالحة خيار استراتيجي بالنسبة إلى حركة حماس وهي استحقاق وطنـي، لكـن              «: وأضاف الحية 
ومضى الحية  . »لجانب الصهيوني لحركة فتح أولويات أخرى اآلن، وهي المفاوضات غير المباشرة مع ا          

المصالحة عليها فيتو أميركي، واألميركان وعباس لديهم أولوية اآلن وهي المضي قدما في خيار              «: يقول
ومن جهة ثانية، نفى الحية أن يكون       . »المفاوضات غير المباشرة ومنها إلى المباشرة كما يريد الصهاينة        

إننا نريد رفع الحصار كامال وإنشاء مينـاء        «:  وقال .فتح ممر بحري لغزة يعزز فصل غزة عن الضفة        
ما المانع أن يكون ميناء للفلسطينيين في غـزة         «: ، وتساءل »بحري لكل الفلسطينيين وليس لغزة وحدها     

  .»وغيرها
 26/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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   تؤكدان على أهمية الحوار الوطني الفلسطينيفتح وحماس .12
نية واالسالمية في لبنان، على أهمية الحوار وتعزيز الوحـدة الفلـسطينية            شددت القوى الفلسطينية الوط   

وتشكيل مرجعية موحدة بعيداً عن الخالفات، وذلك خالل حفل العشاء الذي أقامه مدير مكتـب جريـدة                 
  .في الجنوب الزميل هيثم زعيتر في حارة صيدا» اللواء«

سطيني، عزام األحمد، كلمة قال فيها إن لغـة         في المجلس التشريعي الفل   » فتح«وألقى رئيس كتلة حركة     
  .الحوار هي أساس الحياة السياسية الفلسطينية

، علي بركة الكتل البرلمانيـة اللبنانيـة بـإقرار          »حماس«وطالب مسؤول العالقات السياسية في حركة       
الـى  «نية، داعيـا     الفلسطي –الحقوق المدنية للفلسطينيين ألنها المدخل الطبيعي لتحسين العالقات اللبنانية          

  .»تشكيل مرجعية سياسية فلسطينية موحدة في لبنان، تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية
ان المستقبل واعد لجهة المزيد من وحدة الموقف الفلـسطيني          «ورأى السفير الفلسطيني عبد اهللا عبد اهللا        

لفلـسطينية واللبنانيـة، فـاألمن      ولدى الجميع تفهم لتحمل المسؤولية وهناك جهد إضافي لتعزيز الوحدة ا          
  .»الفلسطيني اللبناني صنوان ال يفترقان

 26/6/2010، السفير، بيروت
  

   يعزز العالقة اللبنانية الفلسطينية لالجئين الفلسطينيينإقرار الحقوق المدنية: حماس .13
يني في اعتصام لقوى التحالف الفلـسط      ،مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة      طالب  : زينة برجاوي 

 مجلس النواب اللبناني بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين         أمام اإلسكوا في ساحة رياض الصلح،       
الفلسطينيين في لبنان عبر إصدار قوانين وتشريعات تخفف من معاناتهم وتمنحهم الحقوق الطبيعية التـي               

ـ     . حرموا منها  يين بالعمـل فـي جميـع المهـن     السماح لالجئين الفلسطين «ولفت الى ان الحقوق تتمثل ب
والوظائف غير الحكومية، وحق التملك في لبنان أسوة بالرعايا العرب والعمـل الـسياسي واإلعالمـي                

وأكّد بركة  . »والثقافي واالجتماعي لمصلحة القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الالجئين بشكل خاص          
  .»ة الفلسطينية ويدعم قضية الالجئين الفلسطينيينيعزز العالقة اللبناني«أن تحقيق هذه المطالب وإنجازها 

 26/6/2010السفير، بيروت، 
  

   لتحقيق المصالحة الوطنية للضغط وفصائل ستتحرك شعبياًشخصيات: المصريهاني  .14
أكد المحلل السياسي هاني المصري، عضو الوفد الرئاسي للمصالحة، أنهم فشلوا           :  كفاح زبون  - رام اهللا 

بموقفهما المعـروف   ) حماس وفتح (يجاد حل وسط بسبب تمسك كل من الحركتين         في المضي قدما نحو إ    
ـ  . سلفا إن الوفد الرئاسي أنهى مهماته بنفسه، موضحا أن مجموعـة          » الشرق األوسط «وقال المصري ل

من السياسيين واألكاديميين والمستقلين وفصائل مثل الجبهة الشعبية وحزب الشعب والمبـادرة يـديرون              
رقة تفاهمات تضمن برنامجا سياسيا من أجل طرحها على حركتي حماس وفتح وممارسـة              اآلن بلورة و  

نريد أن نشكل ضغطا داخليا     «: وتابع. ضغوط كبيرة شعبية على الحركتين من أجل القبول بهذا البرنامج         
وسيتحرك وفد من الفصائل والشخصيات بكل االتجاهات       . »في مواجهة الضغط الخارجي، هذا هو الحل      

مشق وغزة ومصر وتركيا في محاولة للوصول إلى صيغة اتفاق، لكن هذا الوفد سيتحرك بـصفة                إلى د 
وتعثرت جهود المصالحة عند إصرار فتح على       . شخصية وليس رسمية كما كان عليه الحال قبل أسبوع        

توقيع حماس على الورقة المصرية ومن ثم األخذ بمالحظاتها، وإصرار حماس على أخذ مالحظاتها في               
  .فاق آخر قبل التوقيع على الورقة المصرية، ورفضت مصر على أي حال موقف حماسات

 26/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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  وترميم عالقاتها مع الواليات المتحدة  طرح مبادرة سياسية"إسرائيل" على يجب :باراك .15
اراك الحكومة إيهود ب» العمل«دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي زعيم حزب :  أسعد تلحمي-الناصرة 

من عالقاتها مع الواليات المتحدة، وطرح مبادرة سياسية جدية لتحقيق » إزالة األلغام«اإلسرائيلية إلى 
وقال باراك في اختتام زيارته واشنطن للمراسلين العسكريين اإلسرائيليين ، اختراق في الجمود الحاصل

ياسية، وترميم عالقاتها مع الواليات مبادرة س) إسرائيل(طرح : يجب العمل على تحقيق هدفين«إنه 
تفهم اإلدارة األميركية لمشاكل «وأضاف أنه لمس من لقاءاته كبار المسؤولين األميركيين . »المتحدة

، لكنه أشار إلى الطلب »إسرائيل األمنية، واستعدادها لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على تفوقها العسكري
 أكبر لمشاكل الواليات المتحدة في الشرق األوسط، في إشارة إلى األميركي من إسرائيل بأن تبدي تفهماً

  .الحربين على العراق وأفغانستان
واشنطن تتوقع أن تنظر إسرائيل بجدية إلى أمنها وتنتظر منا بعض المجازفة للخروج من «وأوضح أن 

ح إلسرائيل هامشاً إحراز تقدم فعلي في العملية السياسية سيتي«وزاد ان . »عزلتنا وعدم التورط أكثر
وأضاف أن المطلوب من إسرائيل طرح . »أوسع للقيام بعمليات عسكرية ضرورية للحفاظ على أمنها

وإسرائيل قوية وتتمتع بقدرات «مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية، » إيجابية وشجاعة«مبادرة سالم 
  .»نرادعة، وينبغي عليها من موقعها هذا السعي إلى سالم مع الفلسطينيي

  26/6/2010، الحياة، لندن
  

انتم عـصابة مـن    وزيرة سويدية قالت لي انتم دولة ابارتهايد وسفير دولة صرخ بوجهي   : بن اليعازر  .16
  الحيوانات

الجمعة حول الحديث المثير والالفت ' يديعوت احرونوت'كتبت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
ذي ادلى به الوزير بن اليعازر للصحيفة، حيث اشارت والذي يعتبر بشكٍل او بآخر، صريحا للغاية، وال

العالم سئم ومل منّا، عمليا : الصحيفة الى ان بن اليعازر، لم يكن متشائما في الماضي، كما هو حاله اليوم
نحن ال نفرض الحصار على : وزاد قائال. سياستنا فشلت، هكذا قال الوزير في معرض حديثه للصحيفة

 اليوم في حالة حصار، في عزلة تامة وكاملة، والعالم سئم من االستماع الى غزة، اسرائيل تتواجد
 عاما على االحتالل، ال احد يريد ان يسمع ما هو السبب الذي 43الشكاوى التي لدينا، اليوم بعد مرور 

  .يدفعنا الى مواصلة االحتالل
انتم، في : ل لقاء بينهماوكشف الوزير النقاب عن ان وزيرة سويدية رفيعة المستوى قالت له خال

اسرائيل، دولة ابرتهايد، ووزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير اكد له على ان هذا الوضع ال يمكن 
  .ان يستمر

وكشف بن اليعازر النقاب عن انه خالل مشاركته مؤخرا في مؤتمر اقتصادي في الدوحة، قام 
 حسنا يفعل اذا غادر البالد وعاد الى اسرائيل، الفتا المسؤولون في االمارة بابالغه بالحرف الواحد انّه

الى انّه عندما كان يتناول طعام االفطار في الفندق، توجه اليه احد المندوبين لدولة غربية واسعة التأثير 
انتم في اسرائيل عصابة من الحيوانات، مشيرا الى ان العالم برمته قام بتغيير : وقال له بالحرف الواحد

  . ولكن في اسرائيل، على حد قوله، ما زالوا يتعاملون مع العالم وكأن شيئا لم يكننظرته،
وتطرق الوزير الى الشريك الفلسطيني وقال انّه ُيقر ويعترف بانّه ال يوجد شريك في الطرف الفلسطيني، 

، فانّه وعاد وكرر مطالبته باطالق سراح مروان البرغوثي، الفتا الى انّه على الرغم من كونه قاتال
الوحيد برأيه القادر على قيادة الشعب الفلسطيني واجراء المفاوضات مع اسرائيل للتوصل الى اتفاق 

  .سالم يضع حدا للنزاع الدموي بين الطرفين، على حد تعبيره
وبرأي الوزير بن اليعازر فان ايران تُشكّل تهديدا وجوديا على الدولة العبرية وعلى منطقة الشرق 

متها، ولكن المشكلة االكبر، بحسبه، هو انّه في هذه االيام يتأسس محور الشر، على حد االوسط بر
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وصفه، والذي تُشارك فيه ايران والعراق وسورية ولبنان وتركيا، وهذا المحور سيقوم بتغذية االرهاب 
عن االسالمي المتطرف ضد اسرائيل، باالضافة الى انّه سيخوض معركة حكيمة جدا لنزع الشرعية 

واضاف الوزير االسرائيلي ان ارسال سفن المساعدات الى قطاع غزة هو اول الغيث في . الدولة العبرية
  .هذه المعركة

وفي معرض رده على سؤال حول الدعم االمريكي قال ان العالقات بين الدولتين تردت الى حد غير 
ق الواليات المتحدة االمريكية على مشروع مسبوق، وللتدليل على ذلك، زاد قائال انّه للمرة االولى تواف

  .قرار يقضي بمراقبة دولية لالسلحة النووية في اسرائيل، هذا االمر خطير جدا وليس مسبوقًا
واقر الوزير ان الشعب في اسرائيل، على مدار السنوات االخيرة، اتجه نحو اليمين وانتخاب نتنياهو اكبر 

يدون االعمال وليس االقوال، اضاف الوزير، وبالتالي اذا اقدم نتنياهو دليل على ذلك، ان االسرائيليين ير
على اتفاق سالم مع الفلسطينيين، فان الشعب سيؤيده، تماما كما ايد شارون عندما نفذ خطة فك االرتباط 

واوضح ان االمريكيين اليوم  . 2005من العام ) اغسطس(احادي الجانب عن قطاع غزة في آب 
ة واضحة للغاية، مشددا على ان بوش، الذي كان داعما السرائيل، لن يعود الى سدة الحكم، يتحدثون بلغ

وعليه فهو ُيعول على زيارة نتنياهو القريبة الى واشنطن واجتماعه هناك الى الرئيس االمريكي، باراك 
الى سدة الحكم في واكد بن اليعازر على ان ما ُيسمى باليسار الصهيوني في اسرائيل لن يعود . اوباما

السنوات العشر القادمة، وبالتالي فان حزب الليكود اليمني، هو الحزب الوحيد القادر على احداث 
تغييرات دراماتيكية في السياسة الخارجية االسرائيلية، مؤكدا على ان باراك هو وزير امن ممتاز ويقوم 

  .بمهامه على احسن وجه
يا وحزب كاديما المعارض، قال بن اليعازر انّه ال يرى سببا لتحديد وحول االئتالف الحكومي القائم حال

موعد لنتنياهو بانّه اذا لم ُيقدم على عملية سالم، فان حزب العمال سينسحب، ولكنه اكد ان هذا االمر 
وارد في حسابات الحزب، في المقابل قال بن اليعازر انّه من غير المعقول ان تواصل رئيسة حزب 

زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، الجلوس جانبا، وعليها االنضمام الى الحكومة االسرائيلية لدعم كاديما و
  .القوى التي تريد حال سلميا مع الفلسطينيين، على حد تعبيره

  26/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"بيريز يقود حملة تحسين صورة  .17
ن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز طلب من ، أمس، أ»يديعوت أحرونوت«ذكر موقع : علي حيدر

أعضاء مكتبه إعداد جدول زمني لزيارات سيقوم بها إلى أوروبا، حيث من المتوقع أن يلتقي مع قادة 
وبحسب الموقع، ُصدق حتى اآلن على زيارة دولتين، على أن تكون الرحلة األولى بعد نحو . متعددين

  .ات لدول أخرىشهر، وأن يستمر العمل على إعداد الزيار
ولفت الموقع أيضاً إلى أن بيريز قرر القيام بحملة دعائية، في أعقاب توجه إسرائيليين بالطلب إليه للتجند 
من أجل إنقاذ ما بقي من مكانة إسرائيل الدولية، مشيراً إلى أن بيريز طلب من وزارة الخارجية مساعدته 

  .في ذلك
رئيس الدولة هو في الواقع ورقة الدعاية األخيرة تقريباً بيد «ن ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إ

أما في محيط رئيس الدولة، فقالوا . تجنده للقيام بهذا الدور هو أمر مهم جداً إلسرائيل«، وإن »إسرائيل
إن بيريز قرر أال يقف مكتوف األيدي، بل المبادرة إلى حملة دعائية لمنع زيادة تدهور صورة 

  .»إسرائيل
ن أصدقاء إسرائيل في أوروبا، ومنهم سياسيون سابقون وحاليون، قد عبروا في الفترة األخيرة في وكا

منتديات مختلفة عن قلقهم العميق من حكومة بنيامين نتنياهو وسياستها، واتهموا وزير الخارجية أفيغدور 
 عدم امتالك حكومة أن» أصدقاء إسرائيل«وأكد . ليبرمان بأنه السبب في إيصال إسرائيل إلى الحضيض
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نتنياهو استراتيجية سياسية، ال يسمح لهم بالتجند من أجل إسرائيل، وبذلك يفقدون األدوات التي تمكنهم 
  .من مواجهة منتقدي إسرائيل

وبالتوازي مع جولته الخارجية، واصل بيريز مساعيه لتغيير تركيبة الحكومة اإلسرائيلية وإيجاد بيئة 
إليها، في مسعى منه إلى تحسين صورة » كديما«ة وطنية وضم حزب مناسبة لتأليف حكومة وحد

  .إسرائيل ومكانتها المتردية دولياً
  26/6/2010، االخبار، بيروت

  
   إلى دولة ضعيفة"إسرائيل"نتنياهو حول ": كاديما" .18

أكد حزب كاديما وهو أكبر حزب معارض في حكومة االحتالل أن حكومة نتنياهو جعلت من : القدس
دولة ضعيفة للغاية، وذلك من خالل الموقف الضعيف لهذه الحكومة واستجابتها للضغوطات " ئيلإسرا"

العبرية في عددها الصادر أمس الجمعة بيانا للحزب استنكر من " معآريف"ونشرت صحيفة . الخارجية
وبية خالله دعوة وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف أفغيدور ليبرمان وزراء خارجية الدول األور

  .بخطواتها بدال من عزلها" حماس"لزيارة قطاع غزة، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو ليبرمان تدعم 
دعوة وزراء خارجية الدول األوروبية لزيارة قطاع غزة تخرج حركة المقاومة "وأضاف الحزب أن 

عية، األمر من عزلتها التي تفرضها عليها إسرائيل، وتضفي عليها نوعا من الشر" حماس"اإلسالمية 
  ".الذي يتعارض مع سياسة االحتالل

  26/6/2010، السبيل، عمان
  

     تمديد واليته بعام اضافيغانادنتنياهو يرفض طلب  .19
كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية مساء اليوم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض طلب 

وألمحت الى أن دافع الرفض هو .  صبه لعام اضافيرئيس جهاز الموساد، مئير داغان، للبقاء في من
وأضافت أن داغان .  تورط الموساد في عملية اغتيال القيادي في حماس، محمود المبحوح، في دبي

 3طلب البقاء للعام التاسع على التوالي في منصبه إال أن طلبه رفض، ومن المقرر ان ينهي مهامه بعد 
ورفضت مكتب . ة الشخص الذي سيتولى منصب رئيس الموسادشهور، في حين لم يعلن نتنياهو هوي

وكانت القناة ذاتها قد اختارت داغان رئيس جهاز باعتباره . تعقيب على الخبر أو تأكيد صحتهنتنياهو ال
، ألعماله العديدة التي قدمها للشعب "إنجازات وطنية" في إسرائيل لما اعتبره 2009شخصية العام 

داغان خالل فترة رئاسته " إنجازات"ووفقاً للقناة فإن أبرز .  ملية اغتيال المبحوحاإلسرائيلي، وذلك قبل ع
للموساد، هي تصفية قائد شعبة العمليات في حزب اهللا اللبناني عماد مغنية، وتقديم المعلومات 

  .االستخبارية التي سمحت لسالح الجو اإلسرائيلي بقصف المنشأة البحثية في شمالي شرق سورية
  26/6/2010، 48ربموقع ع

  
   في الدفاع عن نفسها"إسرائيل"حالوتس يحذر إيران من اختبار قدرة  .20

السابق دان حالوتس إيران من اختبار قدرة ” اإلسرائيلي“حذر رئيس أركان جيش الحرب : )اي.بي .يو (
  .في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها ” إسرائيل“

األمريكية في رد ” الحرة“ على لبنان، لقناة 2006ز تمو/ وقال حالوتس الذي استقال بعد حرب يوليو
أضاف أن .” على إسرائيل دراسة التهديد بمفردها ثم أن تقرر ماذا تفعل“على سؤال عن إيران، إن 

ينصح بأالّ يجرب “أثبتت أكثر من مرة قدرتها في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها وقال انه ” إسرائيل“
  .” هذه” إسرائيل“أحد قدرة 



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1831:         العدد       26/6/2010 السبت :التاريخ

وقال أن االمين العام للحزب 2006نفى حالوتس ان يكون حزب اهللا قد انتصر في حرب صيف ،و
وادعى ان الحرب أثمرت الهدف منها، .اللبناني حسن نصر اهللا أتقن الحديث وقلب هزيمته إلى انتصار 

العامِ منذ أربع سنوات والهدوء يسود الحدود الشمالية وهذا الهدوء هو األطول منذ “وأشار إلى انه 
1948 ” .  

  26/6/2010، الخليج، الشارقة
  

   تشطب مرحلة أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية من مناهجها المدرسية"إسرائيل" .21
 أقدمت وزارة التعليم االسرائيلية على إلغاء اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، :رام اهللا

ع اتفاقية للسالم مع الحكومة اللبنانية من منهاج التاريخ في والحرب األولى على لبنان وما رافقها من توقي
  .الصفوف االبتدائية للمدارس اإلسرائيلية

اإلسرائيلية، أمس، فإن المسؤول عن قسم التعليم في الوزارة " هآرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
نوات الثالث القادمة، مايكل يرون، قام بوضع خطة عن منهاج التاريخ الذي يجب االلتزام به خالل الس

حيث اعطى تعليمات واضحة بإلغاء اتفاقية اوسلو والتي على أثرها قامت السلطة الفلسطينية، من منهاج 
  .التعليم، واإلبقاء على اتفاقية السالم التي تم توقيعها مع األردن

ساسيين؛ االول وأضاف الموقع أن منهاج التاريخ في المدارس االبتدائية اإلسرائيلية يشمل موضوعين أ
يتعلق بمعاداة اليهود ومالحقتهم وما تعرضوا له، وكذلك الحرب العالمية الثانية، والثاني يتعلق بقيام دولة 
إسرائيل والحروب التي تعرضت لها وخاضتها منذ قيامها، ويتضمن الجانب الثاني اتفاقيات السالم التي 

  .ة اوسلو وقيام السلطة الفلسطينيةتم توقيعها بين اسرائيل واألردن ومصر وكذلك اتفاقي
وأشار الموقع إلى أن بعض اإلسرائيليين اعتبروا قرار إلغاء اتفاقية اوسلو سيكون له تأثيرات سلبية، 
معتبرين أنها محاولة لشطب تاريخ حديث وأحداث تجري وما زالت تداعياتها قائمة وتؤثر على 

إلسرائيليون ما هي السلطة الفلسطينية؟ وكيف قامت؟ اإلسرائيليين، مضيفين أنه من الضرورة أن يتعلم ا
  وعلى أي أساس تم توقيع اتفاقية اوسلو؟

  26/6/2010، الغد، عمان
  

  غالبية إسرائيلية تؤيد إطالق سراح أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين مقابل شاليط: استطالع .22
ح الجندي اإلسرائيلي األسير في أيد غالبية اإلسرائيليين إجراء صفقة تبادل أسرى مقابل إطالق سرا

قطاع غزة، غلعاد شاليط، حتى لو كان ذلك مقابل إطالق سراح المئات من األسرى الفلسطينيين ممن 
يديعوت "جاء ذلك في استطالع للرأي أجرته صحيفة .  شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون

من المستطلعين يؤيدون إطالق % 72وتبين من االستطالع أن .  مينا تسيماح.بإشراف د" أحرونوت
سراح شاليط مقابل إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين بضمنهم من شارك في عمليات قتل فيها 

  %.  21وعارض مثل هذه الصفقة . إسرائيلييون
وردا على سؤال بشأن إحتماالت إطالق سراح شاليط بدون إطالق سراح المئات من األسرى الفلسطينيين 

قالوا إن % 13بأن االحتماالت منخفضة جدا وتقترب من الصفر، مقابل %) 74(غالبية أجابت ال
  .قالوا إنها عالية جدا% 3، وفقط "عالية% "8االحتماالت متوسطة، و 

ولدى سؤال المستطلعين عن توقعاتهم بأن يتم إطالق سراح شاليط، بحيث ال يكون مصيره كمصير 
أجابوا بأنه سيبقى في % 23، مقابل %64ن أراد، أجاب باإليجاب مساعد الطيار اإلسرائيلي المفقود رو

بأنها خطوة % 83كما سئل المستطلعون عن رأيهم في المسيرة المطالبة بإطالق سراحه، أجاب .  األسر
فقط إنهم سيشاركون % 10وقال . أجابوا بأنه من الخطأ تنظيم مثل هذه المسيرة% 15، مقابل "صحيحة"
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، مقابل %42أجابوا بأنه من الممكن أن يشاركوا فيها، وأجاب بالنفي القاطع % 17بل فيها بالتأكيد، مقا
وردا على سؤال حول إذا ما كانت حكومة نتانياهو قد .  أجابوا بأنه من الممكن أال يشاركوا فيها% 28

ل وردا على سؤا.  أجابوا باإليجاب% 30بالنفي، مقابل % 60بذلت كل جهودها إلطالق سراحه، أجاب 
إن الحكومة اإلسرائيلية وحركة حماس، % 49عن المسؤول عن بقاء شاليط في األسر حتى اليوم، قال 

أجابوا بأن حماس تتحمل % 17أجابوا بأن إسرائيل لوحدها تتحمل المسؤولية، مقابل % 33مقابل 
  . مسؤولية ذلك

مستطلع، بنسبة خطأ تصل  501يذكر أن االستطالع قد شمل عينة من اإلسرائيليين البالغين تصل إلى 
  %. 4.5إلى 

  25/6/2010، 48موقع عرب
  

   يستثمر شمال العراق سراًرجل أعمال إسرائيلي": معاريف" .23
، أن رجل األعمال 2010-6-25الصادرة صباح الجمعة، " معاريف" كتبت صحيفة :وكاالت

 التقى مع عدد من وأضافت أنه. اإلسرائيلي، عيدان عوفر، قد زار سرا منطقة كردستان شمال العراق
  . القادة األكراد لدراسة إمكانية االستثمار في المنطقة

مايو / وجاء أن عوفر، رئيس الشركة قد زار السليمانية شمال العراق في السابع والعشرين من أيار
  . ورافقه عدد من المستشارين والشركاء من رجال األعمال اإلسرائيليين. الماضي

  . صالح رئيس الحكومة الكردية في السليمانية، ونائب الرئيس كوسرات رسولوعلم أنه التقى مع برهام 
يدرس إمكانية االستثمار في مصانع تكرير النفط في كركوك، وإقامة مصانع "وقالت الصحيفة إن عوفر 

  ". تكرير في البصرة جنوب العراق
 له بالتعاون مع أن المشروع في البصرة يجري التخطيط) JSS(ونقلت الصحيفة عن موقع يهودي 

  . مستثمرين أوروبيين وآسيويين
وبحسب الصحيفة فإن . وجاء أيضا أن رجال أعمال إسرائيليين معنيون باالستثمار في شمال العراق

وتركيا، المستثمر الخارجي األكبر في المنطقة، تدفع اإلسرائيليين إلى ) إسرائيل(التوتر القائم بين 
  . يق شراء أسهم في شركات نفطية محليةاالستثمار بشكل غير مباشر عن طر

التي يملكها أفراهام غوالن، والتي " كمرون"وأضافت الصحيفة أن زيارة عوفر كانت تحت حراسة شركة 
  .تنشط في السنوات األخيرة في المنطقة هناك

 25/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   شهادات جنود إسرائيليين: المتبددعملية الوهم  .24
في عددها األخير ما مفاده أن شهادات الجنود اإلسرائيليين " بمحانيه"ة الجيش اإلسرائيلي نشرت أسبوعي

التي أسفرت عن وقوع غلعاد شاليط في أسر المقاومة " الوهم المتبدد"الذين كانوا شهودا على عملية 
 أداء القوات الفلسطينية، تعرض صورة خطيرة تشير إلى اإلرباك وقلة الحيلة والتي أدت إلى إخفاقات في

  .التي كان يفترض أن تعمل على إحباط العملية
المطلة على " غرفة الحرب"وجاء أن غالبية الجنود كانوا في بداية خدمتهم العسكرية في موقع الرصد في 

  . سنوات4منطقة كرم أبو سالم، حيث تعرضت الدبابة اإلسرائيلية للهجوم، قبل 
 فجرا، 5:13قوله إن العملية بدأت بالنسبة له في الساعة ونقلت األسبوعية عن الجندي عومر كرطس 

وقال إنه توقع أن عملية اإلطالق كانت لتحويل أنظار الجنود، الذين طلب منهم . مع إطالق قذائف هاون
  .متابعة خط الدخان الذي خلفته القذيفة وراءها
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وعلى ". حالة تسلل"ن عن ويضيف أنه بعد عدة دقائق تلقى إنذارا بحصول مس بالسياج الحدودي، وأعل
  .أرض الواقع فإن منفذي العملية من المقاومة الفلسطينية كانوا قد اجتازوا الحدود عن طريق نفق

في هذه األثناء توقفت إحدى الكاميرات عن العمل، وبدأت المجندة، التي كان قد مضى على تجندها 
وتبين الحقا أن . تطع أن تؤدي مهامهاللجيش شهران ونصف وكانت تعمل على المراقبة، بالبكاء ولم تس

  ".جي. بي. أر"الكاميرا قد تعطلت نتيجة إصابتها بقذيفة 
وبحسب الشهادات فقد مرت دقائق كثيرة والجنود يعتقدون أن الحديث عن هجوم عن طريق السياج 

  .الحدودي، ولم يدركوا أن الحديث هو خلية قد دخلت عن طريق نفق وتحتجز أحد الجنود أسيرا
أن التحقيق الذي أجري الحقا، بعد أسر شاليط ومقتل إثنين من الجنود اإلسرائيليين، " بمحانيه"تضيف و

يكشف عن نواقص في كافة المستويات القيادية، بدءا من نقل المعلومات االستخبارية بين الجيش 
  ."فرقة الجوالة البدوية"والشاباك، وأداء الكتيبة، وأداء طاقم الدبابة وما يسمى بـ

إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن السنوات األربع األخيرة قد شهدت تغييرات كبيرة في عملية الرصد في 
حيث أن عملية الرصد تتم من قبل مجندات تابعات لوحدة جمع . محيط السياج الحدودي حول قطاع غزة

  .ة ذات خبرة شهور، وبمرافقة قائدة وضابط3المعلومات القتالية، بعد فترة تأهيل تستمر لمدة 
وعالوة على ذلك فقد تمت زيادة وسائل الرصد إضافة إلى تطويرها، وتم إدخال جهاز جديد أطلق عليه 

، والذي يطلق النار باتجاه "رفائيل"، وهو من إنتاج شبكة تطوير الوسائل القتالية "يرى ويطلق النار"أسم 
ما يتصل بمنع وإحباط عمليات وأصدرت تعليمات صارمة للجنود بكل . كل هدف يتحرك في المحيط

 . أسر جنود
 25/6/2010، 48موقع عرب

  
   ألفاً من أهل القدس وتهدد الباقين14 طردت "إسرائيل" .25

 ألفاً لنظام قانوني خاص يجعل منهم 270يخضع فلسطينيو القدس البالغ عددهم :  محمد يونس-القدس 
وكانت إسرائيل أقرت هذا . ن اليهوديمقيمين في مدينتهم وليسوا مواطنين كاملي الحقوق مثل الساك

، بعد أربعة أعوام من النكبة، بهدف 1952القانون الذي حمل اسم قانون الدخول إلى اسرائيل عام 
  .التعامل مع المواطنين الفلسطينيين الذين يتمكنون من دخول الدولة العبرية لسبب أو آلخر

أو » تهديد األمن«حال قيامه بما سماه منح القانون السلطات المختصة صالحيات طرد أي شخص في 
ولجأت إسرائيل في سنوات السبعينات والثمانينات إلى هذا القانون . إلى الخارج» انتقال مركز حياته«

لطرد عدد من القادة السياسيين في القدس إلى خارج البالد مثل أمين القدس في السلطة روحي الخطيب، 
قدس الشيخ عبدالحميد السايح الذي ترأس الحقاً المجلس الوطني ورئيس الهيئة االسالمية العليا في ال

  .الفلسطيني
وجاء إبعاد تلك الشخصيات مماثالً إلبعاد عشرات من قادة العمل الوطني في الضفة، لكن هذه المرة 

وقال . »أمنية«األولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى طرد مقدسيين إلى الضفة الغربية ألسباب سياسية أو 
هذا القانون يتعامل مع أهل القدس وكأنهم «حاتم عبدالقادر إن » فتح«ؤول ملف القدس في حركة مس

، 1967) يونيو(قاموا بالدخول إلى اسرائيل بصورة جماعية يوم احتالل المدينة في الخامس من حزيران 
  .»وليس أن إسرائيل هي التي احتلت المدينة وضمتها

القانون على أهالي القدس كي تبقيهم مهددين بالطرد واإلبعاد، فرضت إسرائيل تطبيق هذا «: وأضاف
فهم بموجب القانون مقيمون وليسوا مواطنين، وفي الوقت ذاته ال ُيعتبرون فلسطينيين بهدف إبعاد اسم 

  .»فلسطين عن القدس
نيين ولجأت إسرائيل إلى استغالل كل مناسبة للتخلص من أهالي القدس بهدف تقليص عدد سكانها الفلسطي

  .مقابل اإلسرائيليين الذين سهلت لهم كل سبل االنتقال للعيش في المدينة المحتلة
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ويقول الخبير في شؤون االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلة خليل التوفكجي إن 
 حتى اليوم تحت ذريعة انتقال 1967 ألف مقدسي منذ عام 14صادرت بطاقات الهوية من «إسـرائيل 

وفقد كثيرون آخرون حق اإلقامة في القدس بعد حصولهم على . كز حياتهم إلى مناطق أخرىمرا
  .»جنسيات أجنبية

ويعد هذا القانون واحداً من أشد القوانين اإلسرائيلية عنصرية لتمييزه بين الفلسطينيين واليهود، فاليهودي 
 ظرف، بخالف الفلسطيني المهدد يتمتع بحق االقامة والحصول على بطاقة الهوية وال يفقدها تحت أي

  .بفقدان حقه في االقامة في مدينته التي ولد ونشأ فيها بذرائع مختلفة
ويثير قرار اإلبعاد األخير قلق عشرات الناشطين في القدس، خصوصاً أنه تزامن مع إجراءات اسرائيلية 

ترات محددة، وتهديد شخصيات جديدة في المدينة مثل إبعاد ناشطين من البلدة القديمة والحرم الشريف لف
باإلبعاد بالطريقة نفسها في حال مواصلة نشاطها في القدس، وإقرار هدم أحياء سكانية بأكملها مثل حي 

  . فلسطيني1500البستان الذي يؤوي 
. وشارك مئات المقدسيين أمس في تظاهرة بعد صالة الجمعة في باحة األقصى للتنديد بالقرار اإلسرائيلي

ونقلت . »األقصى في انتظار... ياهنية ويا زهار«: فات تضامن معهم وهتافات أخرى منهاورددوا هتا
نحن بانتظار أن يغادر «: عن الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي قوله» فرانس برس«وكالة 

  .»أبو طير حدود دولة إسرائيل، وفي حال لم يغادر يوجد قانون في هذه الدولة وبناء عليه سنتصرف
  26/6/2010، لحياة، لندنا

  
  إصابة العشرات في مسيرة ضد الجدار بالضفة الغربية .26

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس أربع مسيرات نظمها الفلسطينيون :  وكاالت– عالء المشهراوي
ففي رام اهللا، نظم عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب في قرية بلعين . ضد الجدار واالستيطان

  .رة صامتة تضامناً مع أشجار الزيتون التي حرقها االحتالل األسبوع الماضيمسي
وعقب المسيرة، اندلعت مواجهات أصيب فيها فلسطيني بالرصاص اإلسرائيلي، إضافة إلى إصابة آخرين 

وفي بيت لحم، تظاهر العشرات في قرية واد رحال بمحافظة ضد التوسع االستيطاني . باالختناق بالغاز
  .اضي القريةعلى أر

كما قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة قرية المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري 
واالستيطان، ورفع المشاركون في مسيرة بلعين، األعالم الفلسطينية، وأعالم األردن وقطر الشقيقتين 

بسياسة االحتالل االستيطانية، نتيجة دعم صمود بلعين من قبل هاتين الدولتين، والشعارات المنددة 
وأخرى تندد باالعتداء على البيوت المقدسية، وتدعو إلى وقف سياسة الترحيل واإلبعاد، ووقف حمالت 
  .االعتقال واإلفراج عن كافة المعتقلين ورفع الحصار عن قطاع غزة، ويافطات تطالب بمقاطعة إسرائيل

افات الوطنية، الداعية إلى الوحدة ونبذ الخالفات، وجاب المتظاهرون شوارع القرية وهم يرددون الهت
والمؤكدة لضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة االحتالل وإطالق سراح جميع األسرى، ورددوا 

  .هتافات تندد بالعدوان على القدس، وسياسة اإلبعاد والترحيل، والحصار على قطاع غزة
ت قوة عسكرية من جيش االحتالل اإلسرائيلي تكمن لهم وراء وتوجهت المسيرة نحو الجدار، حيث كان

المكعبات اإلسمنتية خلف الجدار، بعد أن قامت بإغالق بوابة الجدار باألسالك الشائكة، وعند محاولة 
المتظاهـرين العبور نحو األرض الواقعة خلف الجدار التي يملكها أهالي البلدة، قام الجيش بإطالق قنابل 

ص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية نحوهم من جميع االتجاهات، ومالحقة الصوت والرصا
  .المتظاهرين حتى مشارف القرية
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بقنبلة غاز باليد، والعشرات ”  عاما50ً“وأدى إطالق النار إلى إصابة المحاضر الجامعي رضوان ياسين 
ى عدد كبير من أهالي قرية بلعين بحاالت االختناق واحتراق مساحات زراعية شاسعة تعود ملكيتها إل

  .نتيجة إطالق القنابل الغازية تجاه المتظاهرين، وأغرقت القرية بوابل كبير من القنابل الغازية
  26/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  مواجهات مع االحتالل في القدس احتجاجاً على إبعاد نواب حماس .27
ان إلى الجنوب من المسجد األقصى، بعد صالة اندلعت أعنف المواجهات في بلدة سلو:  وكاالت-القدس 

ورشق شبان . الجمعة أمس التي حضرها المئات من المواطنين في خيمة الصمود في حي البستان 
فلسطينيون جنود االحتالل الذين انتشروا بشكل مكثف في الحي بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأغلقوا 

  . ودالطرق ومنعوهم من التقدم باتجاه خيمة الصم
ان “وقال المفتي السابق الشيخ عكرمة صبري خالل خطبة الجمعة في بلدة بيت صفافا التابعة للقدس 

ان معاناة القدس وأهلها ال “واضاف ” قرارات اإلبعاد بحق المقدسيين األربعة غير شرعية وغير قانونية
وشدد على ان . ”تتوقف، فهناك سحب الهويات واالبعاد وأوامر المنع من دخول األقصى والقدس

وطالب . ”المرابطة في بيت المقدس جزء من العقيدة وااليمان وال مجال للنقاش في مواطنة المقدسيين“
  .”األمة العربية واإلسالمية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها تجاه القدس“

نواب في المجلس وعقب الصالة انطلقت مسيرة حاشدة في باحات المسجد األقصى المبارك، تضامناً مع ال
التشريعي محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة، الذين أبلغتهم 

وانطلقت المسيرة من قلب المسجد األقصى باتجاه البلدة القديمة، . قرار إبعادهم عن المدينة” إسرائيل“
اب وهتفوا ضد سياسات االحتالل وشارك فيها المئات من المصلين الذين رفعوا اإلعالم وصور النو

  . الرامية لتهويد المدينة وإفراغها من سكانها
وإلى الجنوب من المدينة، أدى مئات المقدسيين صالة الجمعة على أرض منزل عائلة أبو صالح 

المحلية، أن شبانا ” صفا“وذكرت وكالة . المصادر، والتي يهدد المستوطنون بمصادرة األرض المحيطة 
عن ” اإلسرائيلي“ هاجموا في أعقاب الصالة المنزل الذي تم االستيالء عليه، وأنزلوا العلم فلسطينيين

وسادت حالة من التوتر بلدة أم طوبا إلى الجنوب من القدس، حيث مسقط النائب أبو طير، الذي . سطحه 
 طواعية خالل يوم تلقى تهديدا باعتقاله في حال عدم تطبيقه قرار سلطات االحتالل باإلخالء من المدينة

  .أمس 
  26/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  انتشال شهيدين إثر قصف أنفاق رفح .28

عثرت طواقم اإلسعاف والدفاع المدني، على جثامين شهيدين فلسطينيين، استشهدا إثر قصف طائرات 
طاع االحتالل اإلسرائيلية بثالث صواريخ على األقل، لمنطقة األنفاق جنوب مدينة رفح أقصى جنوب ق

  . غزة، على الحدود مع دولة مصر
، في حين لم يتم إلى اآلن ) عاما23ً(وذكر مصدر طبي أن الشهيد األول يدعى عامر عطوة أبو حدايد 

  . التعرف على هوية الشهيد اآلخر
، سلسلة غارات على مناطق متفرقة شمال 2010-6-25وشن الطيران اإلسرائيلي فجر الجمعة 

  . وجنوب القطاع
استهدفت بصاروخين على األقل مناطقَ " 16إف "هود عيان بأن طائرات إسرائيلية من نوع وأفاد ش

مفتوحةَ في بلدتي بيت الهيا وجباليا شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في الممتلكات وخلق 
  . حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين، دون أن ُيبلَّغ عن وقوع إصابات

  25/6/2010، ن أون الينموقع فلسطي



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1831:         العدد       26/6/2010 السبت :التاريخ

  التعذيب في سجون االحتالل ممنهج والضحايا ال يحظون باهتمام إعالمي : فروانة .29
 قال األسير السابق الباحث المختص بشؤون األسرى عبدالناصر فروانة إن :  ضياء الكحلوت-غزة 

وتحطيم شخصية التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي يهدف إلى هدم الذات الفلسطينية والوطنية 
األسير وتدميره جسدياً ومعنوياً وتغيير سلوكه ونمط تفكيره وحياته وإلحاق األذى واأللم المزمن به لتبقى 

  .تالزمه طوال فترة االعتقال وما بعد التحرر، وتقديمه كنموذج سلبي للمجتمع ولآلخرين
الجسدي والنفسي وأضاف فروانة في تقرير أن كل من اعتقل تعرض لشكل من أشكال التعذيب 

وبدرجات متفاوتة، وبشكل ممنهج، في إطار سياسة ثابتة، ومن خالل منظومة من اإلجراءات والقوانين 
التعسفية، يشارك في ترجمتها كل من يعمل في المؤسسة األمنية أو له عالقة معها، بمن فيهم األطباء 

ت السجون، بهدف إلحاق األذى والممرضون، والجنود العاملون على الطرقات والمعابر وعلى بوابا
  .الجسدي والنفسي والمعنوي باألسرى وذويهم

وأكد فروانة أن التعذيب يمارس في سجون االحتالل منذ بدايات االحتالل ولم يقتصر على فترة التحقيق 
العب بمشاعر كما يتصور البعض، وإنما يبدأ منذ اللحظة األولى لالعتقال وحتى لحظة اإلفراج والت

األسرى، وأن ممارسته شملت كافة الفئات والشرائح التي تعرضت لالعتقال من أطفال وشيوخ ونسوة 
ومرضى، كما طال الدائرة االجتماعية لألسرى كاألمهات والزوجات واألشقاء والشقيقات خالل توجههم 

 من خالل حرمانهم من لزيارة أبنائهم وتعرضهم لإلهانة واإلذالل والتحرش والتفتيش العاري، أو
  .الزيارات لسنوات طويلة

ودعا الباحث الفلسطيني إلى ضرورة مساندة ضحايا التعذيب والبحث عن سبل دعمهم وكيفية مساندتهم 
وتوفير الرعاية الصحية لهم وإعادة تأهيلهم نفسياً ومهنياً ومساعدتهم في االندماج في المجتمع بما يكفل 

  .لهم حياة كريمة
سرى في سجون االحتالل ال يحظون باالهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية ووسائل وأكد أن األ

اإلعالم في تسليط الضوء على ما يتعرضون له من تعذيب وما يفضح تلك الممارسات، وأن ضحايا 
ية التعذيب ال يتلقون المساندة الحقيقية بعد تحررهم كالتأهيل النفسي واالجتماعي والمهني والرعاية الصح

  .ومساعدتهم في االندماج في المجتمع
وانتقد فروانة وسائل اإلعالم السيما المرئية منها في تغطية هذا الموضوع وعدم تسليط الضوء على ما 
يتعرض له األسرى من تعذيب، في حين تفرد مساحات واسعة للتعذيب في السجون الفلسطينية على أيدي 

  .جهات فلسطينية
 طفل 300 أسير في سجون االحتالل منهم 6800اإلحصاءات مبيناً وجود واستعرض فروانة أحدث 

 نائباً، وجيش 11 أسرى من غزة وفقاً لقانون مقاتل غير شرعي، و7 معتقالً إدارياً، و231 أسيرة و34و
 أسرى معتقلين منذ ما قبل أوسلو ويطلق عليهم األسرى 309من المرضى، وأن من بين األسرى 

 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، فيما بينهم أيضا قائمة 117م القدامى وأن من بينه
 أسيراً وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، بينهم ثالثة أسرى 19وتضم » جنراالت الصبر«

  .هم نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور أمضوا أكثر من ثالثين عاماً في سجون االحتالل
  26/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،

  
   أسيرا إداريا فلسطينيا بال لوائح اتهام في السجون اإلسرائيلية220 .30

نسخة منه، أمس، إلى " الغد"أشار مركز األسرى للدراسات، في بيان له، تلقت :  يوسف الشايب-رام اهللا
يب األحمر  أسيرا إداريا في سجون االحتالل وفقاً لتقرير صادر عن الصل220هنالك ما يقارب من "أن 

أن هنالك من "، مضيفاً "الدولي، أغلبهم متواجد فى المعتقالت اإلسرائيلية الثالثة النقب وعوفر ومجدو
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األسرى اإلداريين من له في االعتقال ما يزيد على خمس سنوات متتالية وتم التجديد له للمرة الثامنة 
  ".على التوالي وما يزيد

للدراسات أن عدد األسرى اإلداريين وما تسميهم اسرائيل وأكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى 
بالمقاتلين غير الشرعيين لربما يفوق عدد إحصائية الصليب االحمر، وهم يتواجدون في سجون االحتالل 
بال لوائح اتهام، من بينهم عدد من األسيرات واألطفال وكبار سن، ومرضى يتم احتجازهم تحت مسمى 

  .ف سري من المخابرات تحت حجج واهيةوفق مل" األسير االداري"
األحكام اإلدارية ومن تسميهم إسرائيل بالمقاتلين غير الشرعيين يكون وفق أحكام : وأضاف حمدونة

  .الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وهي سيف مصلت على رقاب األسرى
برازه، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وطالب حمدونة اإلعالميين بإثارة هذا الموضوع وإ

وانسانية الضغط على إسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية 
بالمقاتلين غير الشرعيين، حتى "األسرى والوقوف إلى جانب األسرى اإلداريين ومن تسميهم اسرائيل 

  .اإلفراج عنهم
  26/6/2010، الغد، عمان

  
  عام حسم مصير القدس كعاصمة يهودية السكان والدين والثقافة .. 2010 .31

" الغد"في تقرير استراتيجي صادر عن مؤسسة القدس الدولية في بيروت، تلقت :  يوسف الشايب-رام اهللا
نسخة عنه، فإن العوامل التي دفعت بقضية القدس إلى صدارة أولويات االحتالل كثيرة، منها ما هو 

علّق بانعدام الرؤية المستقبلية والتنافس بين األحزاب المختلفة، ومنها ما يتعلّق بطبيعة الدولة سياسي يت
ونظرة المجتمع لها وثقتها بقدرتها على االستمرار بعد فشلها في حربي لبنان وغزة، وفشلها في حسم 

  . عاما على احتاللها43مصير المدينة بعد مرور 
 مرشح ألن يشهد تطورات رئيسة تتمثّل 2010توى الهوية الدينية، فإن العام ووفق التقرير، فإنه على مس

محاوالت حقيقية لتقسيم المسجد األقصى بشكٍل دائم، بحيث تُقتطع ساحاتها الجنوبية الغربية : في
لتخصص للمصلين اليهود، منهيةً بذلك الحصرية اإلسالمية للمسجد ممثلةً باألوقاف األردنية، وستحاول 

تلف األوساط المعنية على مستوى الدولة العبرية والجمعيات المتطرفة أن تستثمر األعياد والمناسبات مخ
اليهودية لمحاولة فرض مثل هذا األمر، كما من المتوقع أن تُعاود دولة االحتالل العمل في الجسر 

 وكذلك عبر استكمال مشروع الحديدي على باب المغاربة الستكمال البنية التحتية الالزمة لتقسيم المسجد،
، أسفل منطقة المسجد األقصى ومحيطها، من خالل افتتاح عدد من مواقع "المدينة اليهودية المقدسة"

الحفريات التي وصل فيها العمل إلى مراحله النهائية، خصوصا في الجهة الجنوبية للمسجد، وليس من 
لى المرواني، كما من المتوقّع أن تتوسع الحفريات المستبعد أن تصل الحفريات في هذه الجهة إلى المص

في الجهة الغربية للمسجد باتجاه األسوار الغربية للبلدة القديمة، إضافة إلى البدء ببناء مزيد من المعالم 
ي والذي ُيمثّل الرمز اليهود" كنيس الخراب"والرموز اليهودية الدينية في البلدة القديمة للقدس، فبعد افتتاح 

األهم واألكبر في بلدة القدس القديمة، من المتوقّع أن يبدأ المحتّل بمشاريع بناء إضافية تُعزز وجوده 
، وتم "أورشليم أوالً"، الذي كان ضمن مخطط "قدس النور"الديني في المدينة قد يكون أبرزها كنيس 

ة المالصقة للسور الغربي ، ويفترض أن يقام فوق المحكمة اإلسالمي2008الحديث عنه في العام 
  .لألقصى

ويضاف إلى ما سبق، وفي ذات اإلطار، استمرار محاوالت االحتالل اإلسرائيلي في االستيالء على 
األوقاف المسيحية وخصوصا أمالك الكنيسة األرثوذكسية في البلدة القديمة، ومن المتوقّع، وفق التقرير، 

تّ محاكم االحتالل في قضية ساحة عمر بشكٍل نهائي وتثبيت أن تكون أبرز التطورات في هذا اإلطار ب
ملكيتها للشركات االستيطانية، مع اإلشارة إلى أن بلدية االحتالل وبالتوافق مع الشركات االستيطانية 
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طورت مخططًا شبه نهائي لبدء أعمال تهويد الساحة، ولن يكون من المفاجئ أيضا أن ُيكشف عن 
الك جديدة صادق عليها البطريرك ثيوفيلوس والمجمع المقدس خالل الفترة السابقة، صفقات تسريب أم

  .على حد تعبير التقرير
وفي إطار الصراع السكاني في المدينة المقدسة، ستقوم سلطات االحتالل بالعمل في هذا العام على حسم 

ٍل كبير، وتفعيل هذا السالح المعركة لصالح أغلبية يهودية، من خالل تصاعد وتيرة سحب الهويات بشك
كوسيلة ناجعة للتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان، خصوصاً إذا ما ُأعلن تعديل الحدود البلدية 
مخرجاً بعض التجمعات الفلسطينية األساسية خارج حدود القدس بشكٍل نهائي، وكذلك تكثيف محاوالت 

لهجرة اليهودية العكسية من المدينة، وسيكون الترويج للقدس كمركز سكني في محاولة لتعديل ميزان ا
هذا األمر محور اهتمام بلدية االحتالل في القدس خالل هذا العام، ومن المتوقّع أن تُقر البلدية وحكومة 

 ألف وحدة سكنية جديدة في شرقي المدينة، في حين تُقدر التوقّعات أن ال 12االحتالل بناء ما ال يقّل عن 
  . رخصة فقط200رخص البناء التي ستُمنح للفلسطينيين خالل العام بـ يزيد معدل 

وفيما يتعلق بالمعركة اإلسرائيلية الفلسطينية على األرض في القدس، فإن االحتالل سيعمد إلى حسمها 
سريعاً هذا العام عبر عدة إجراءات محتملة، من بينها احتمال تعديل الحدود البلدية للقدس لتتطابق مع 

 كلم إلى مساحة القدس األصلية يسكنها أكثر من 163 جدار الفصل العنصري، ليدخل بذلك نحو حدود
 مستوطن يهودي، ولن يكون تعديل الحدود بالضرورة إجراء علنيا وإنّما قد يتم من خالل 69ر900

مواصالت تُسهّل توسيع الكتل االستيطانية الموجودة لتصبح متصلةً سكانيا بمدينة القدس، مع إنشاء شبكة 
االنتقال بين مركز المدينة وهذه الكتل االستيطانية، إضافة إلى محاولة حسم أوضاع األحياء الفلسطينية 

، وخصوصا ملفي حي البستان وحي "الحوض المقدس"الحاضنة للبلدة القديمة أو ما ُيسميه االحتالل 
قصى سُيحاول االحتالل الحسم من خالل تسوية الشيخ جراح، ففي ملفّ حي البستان جنوب المسجد األ

على أجزاء منها، وهو ما تبدو " حدائق الملك"تسمح بتهجيرٍ جزئي للسكان فيها، مع استكمال مشروع 
من مدينة "مالمحه هذه األيام، ومن ثم ترميم بيوته وشوارعه لتصبح بعد تعديل طرازها المعماري جزءا 

أما بالنسبة لملف حي .. المزعوم" الهيرودياني"ت طابعها اليهودي وطرازها التوراتية، وتحمل ذا" داوود
الشيخ جراح شمال البلدة القديمة للقدس فسيسعى االحتالل لحسمه عبر تكثيف الضغط على السكّان 
المقدسيين في الشيخ جراح المستهدف من خالل زيادة اعتداءات المستوطنين عليهم، وتكثيف المالحقة 

منية لهم، والتضييق على مصادر دعمهم من أوروبا والعالم العربي واإلسالمي، مع االستمرار في األ
المماطلة في أوضاعهم القانونية في المحاكم حتى تثبيت أمرٍ واقع من خالل احتالل المستوطنين اليهود 

 من المتوقّع أن يسمح االحتالل لمنازلهم مع تجهيز البنى التحتية لتحويل المكان لمزارٍ يهودي ديني، كما
  .ببدء العمل في مشروع الحي االستيطاني المنوي إقامته على أرض كرم المفتي شمال الشيخ جراح

ويضاف إلى ما سبق، تكثيف نشاط الجمعيات االستيطانية المرتبطة بدولة االحتالل في البلدة القديمة 
ت البلدة، مع توفير غطاء قانوني وأمني كامل من دولة للقدس لالستيالء على أكبر عدد ممكن من عقارا

  .االحتالل
وفي هذا اإلطار ستعمل سلطات االحتالل على محاولة تنفيذ تهويد أسماء معالم وأحياء البلدة القديمة 

  .بشكٍل كامل
  26/6/2010، الغد، عمان

 
  لفلسطينيينا لن يعفي المجتمع الدولي من واجباته حيال الالجئين لبنان :حرببطرس  .32

السجال في لبنان تواصل حول إعطاء الحقوق ، أن بيروتمن  26/6/2010الحياة، لندن نشرت جريدة 
أي تشريع جديد يستحق دراسة "اعتبر وزير العمل بطرس حرب أن حيث . المدنية لالجئين الفلسطينيين
وشدد  ."ن واجباته حيال الالجئينلبنان لن يعفي المجتمع الدولي م"، مؤكداً أن "متأنية تقينا أخطار التوطين
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وضع حد للتداول بمصطلح الحقوق المدنية لالجئين "حرب في مؤتمر صحافي عقده أمس على ضرورة 
الفلسطينيين لما في هذا المصطلح من منزلق سياسي مرتبط بمفهوم المواطنة، التي هي حق للبنانيين 

الجتماعية واالقتصادية لالجئين، إنما ضمن الشروع في العمل على تحسين األوضاع ا"ودعا الى . "فقط
. "ضوابط الدستور اللبناني وقرارات الشرعية الدولية والعربية الرافضة ألي شكل من أشكال التوطين

من الضروري تكريس قاعدة تالزم الحقوق والواجبات في عالقة لبنان الدولة بالالجئين " مضيفاً أن
نهاء اإلشكالية السيادية في ما يتعلق بالسالح الفلسطيني خارج الفلسطينيين، والعكس أيضاً، ما يعني إ

   ."المخيمات وداخلها على حد سواء
 3 الذي وقعته شخصياً في تاريخ 1/10الالجئين الفلسطينيين يتمتعون، بموجب القرار رقم "ولفت الى أن 

الالجئ الفلسطيني من عدم استثناء "ودعا الى .  مهنة70، بحق العمل في أكثر من 2010فبراير / شباط
إجازة العمل حماية لصفته القانونية الشخصية، أي هويته الفلسطينية الوطنية، ناهيك بأن إجازة العمل 
تحمي حقوقه كالجئ بإلزام صاحب العمل بتنظيم عقد عمل، والتصريح عنه للضمان االجتماعي ودفع 

فإلغاء اإلجازة يلحق الضرر . وطوارئ العملاالشتراكات، وإجراء عقد تأمين إلزامي للعناية االستشفائية 
ال ترى مانعاً من إعفاء الالجئ العامل الفلسطيني من رسم "ولفت الى أن الوزارة  ."به أكثر مما يفيده

اإلجازة، شرط أن تنحصر االستفادة من اإلعفاء، في الالجئين الفلسطينيين المسجلين في قيود مديرية 
وعن  ."ئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية والبلديات وفقاً لألصول مصلحة الالج- الشؤون السياسية

الموضوع الفلسطيني يختلف عن تملك األجانب اآلخرين، في أنه قد  ":تملك الفلسطينيين، أضاف حرب
يخشى إذا تكاثر أن يتحول من عملية تملك شقة الى عملية تسهيل بقاء الفلسطينيين وتوطينهم بما يسهل 

  ."ء على حق العودة ويمهد لتوطينهممؤامرة القضا
ركز أمام زواره على   سليمان اللبناني ميشالالرئيس، أن 26/6/2010،  السفير، بيروتوذكرت جريدة

الموضوع الفلسطيني وما اثير حوله مؤخرا في مجلس النواب من زاوية تأمين الحقوق المدنية للشعب 
جة هذا األمر من الناحية االنسانية وضمن ضوابط وإذ شدد على أهمية معال. الفلسطيني في المخيمات

دقيقة، إال أنه أكد من جهة ثانية على حساسية هذا الملف وعلى وجوب التمييز بين الوضع اإلنساني 
   .والتوطين
االبتعاد عن المزايدات أو اإليحاء أن المسيحيين ضد "  ضرورةشدد الوزير ميشال فرعون علىفي حين 

بهذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة أن تتخذ هذه الخطوات تدريجاً في أجواء إجماع اتخاذ قرارات وخطوات 
أن لبنان ،  من جهتهواعتبر النائب نديم الجميل ."وارتياح نظراً الى حساسية هذه المسألة لدى الرأي العام

ة ال يكون حل مع األمم المتحدة والبلدان العربيداعياً إلى إيجاد . ال يستطيع تحمل هذا الموضوعوحده 
  .على حساب لبنان

 أن سفير منظمة التحرير "أوساط لبنانية مطلعة" االلكتروني عن " آذار14"نقل موقع على الصعيد ذاته و
ن االونروا هي يعتبر أفي لبنان عبداهللا عبداهللا نقل الى المسؤولين اللبنانيين موقفاً فلسطينياً رسمياً 

  .لناحيتين الحياتية واالنسانية من ا الالجئين الفلسطينيينالمسؤولة عن
  

  ناشدوا الدولة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية لبنان في خطباء الجمعة .33
العمل على إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين "  أمس، الدولة في لبنانناشد خطباء صالة الجمعة

مة المرعية وضبط أمن المخيمات وإجراء االلتزام بالقوانين واألنظ"، وطالبوا الفلسطينيين "في لبنان
  ".المصالحات لتشجيع اللبنانيين واألشقاء العرب والمسلمين على مساندة ودعم قضية العودة وإقامة الدولة

 26/6/2010، المستقبل، بيروت
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   مستحيالن"إسرائيل" والسالم مع التعايش: قبانيالمفتي  .34
السالم مع إسرائيل وهم، وأن التعايش معها "يد قباني، أن أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رش

مستحيل، ألنها محتلة ألرض فلسطين العربية، وأن المنطقة ستبقى تعيش في فوضى وحروب ما دام 
الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ومحروما من حقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس 

القرار الصهيوني القاضي بطرد أربعة نواب في المجلس  "ولفت في تصريح أمس، الى أن ".الشريف
التشريعي الفلسطيني من مدينتهم ومنازلهم في القدس هو حلقة من حلقات العنصرية الصهيونية المتمادية 

من و ".في احتالل األرض، وطرد الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وتغيير التاريخ والجغرافيا
احتضان الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني المقيم "بنانية والمجلس النيابي إلى دعا الحكومة اللجهة أخرى 

موقتا على األراضي اللبنانية، ومساعدته على الخروج من حياة البؤس والحرمان الذي تعيشه المخيمات 
  ".الفلسطينية

  26/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  ينا مساعدتهما لحفظ ماء الوجهوعل..  كسر حصار غزة في مأزقسفينتا: صقرعقاب النائب  .35
ناجي (و) مريم( رحلتي السفينتين يمنظم" إن عقاب صقراللبناني قال النائب :  سوسن األبطح- بيروت
لكسر الحصار على غزة، باتوا محرجين بعد أن وقعوا في مأزق، وعلينا جميعا أن نتعاون ) العلي

، ورفضت حماس مواكبة الحرس الثوري أنه بعدما أوقفت إيران سفنها، وشرح صقر ."لنخرجهم منه
وبدا أن بعض الدول حصلت على ما . اإليراني لها، اصطدم منظمو السفينتين اللبنانيتين بوضع جديد

تريد، وقع المحظور، ووقع المجتمع األهلي اللبناني، وهؤالء المخلصون الراغبون في كسر الحصار 
 حزب اهللا من خالل بيانه الذي أصدره،  إلى أن مشيراً.على فلسطين ضحية حسابات ال عالقة لهم بها

  .سحب الغطاء عن الرحلة
بإمكانهم أن يطلقوا نداء إذ  ما دامت قبرص ترفض استقبالهم،  لنقطة اإلنطالقطرح حالوفي هذا السياق 

إلى أي دولة أخرى متعاطفة مع القضية الفلسطينية تستطيع استقبالهم، وينطلقون منها، ويمكن أن تكون 
   .يا مثالًترك

  26/6/2010الشرق االوسط، لندن، 
  

   زيارته لتونس إلى عدم الخوف من التهديدات اإلسرائيليةختامالحريري يدعو في  .36
 ،أنهاها بعد ظهر أمس لتونس  زيارة رسمية، خاللدعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: بيروت

هو الذي يزعج "معتبراً ان االستقرار الحالي  لبنان،اللبنانيين الى عدم الخوف من التهديدات اإلسرائيلية ل
 تتحدث عن الحرب فيما العرب مع السالم "إسرائيل"وشدد على ان . "إسرائيل وكذلك التنوع والتعددية

استناداً الى المبادرة العربية داعياً الى دعمها وإعطاء فرصة لجهود الرئيس باراك أوباما ألن هناك 
  .اً للحل العادل والشامل، مشيراً الى التعاطي مع هذا األمر بحذركياً حقيقيياتجاهاً أمر

  26/6/2010الحياة، لندن 
  

   في ظل أطماع اسرائيليةالنفطيةجدل لبناني حول الثروة  .37
 صرح وزير األشغال والنقل غازي العريضي، أن بيروت من 26/6/2010الحياة، لندن نشرت جريدة 

طماع إسرائيل والحفاظ على ثروته النفطية ومن المعيب الخالف على ن لبنان قادر على مواجهة أإ" قائالً
 كأن الثروة أصبحت ،إدارة الصندوق الذي يقترح مشروع القانون الحكومي واقتراح القانون النيابي قيامه

 أن ثمة تبايناً ضمنياً في شأن الجهة في الدولة، التي سيوضع في عهدتها صندوق اًعلم ."بين أيدينا
أكد مسؤول الجنوب في حزب اهللا الشيخ  ومن جهته ).اللذين لم يتم اكتشافهما بعد(لغاز أو النفط عائدات ا
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... تأخير إقرار قانون استثمار لبنان للثروة النفطية في البحر يخدم األهداف اإلسرائيلية"حسن قاووق أن 
  ."كا ال تريد مصلحة اللبنانيينيألن أمر

أكد حق  حزب اهللامن بيروت نقال عن قنا، أن  26/6/2010، )قطر(الدوحة، العرب،وذكرت جريدة 
  .لبنان في كل نقطة نفط في سواحله، كما هو حقه في كل حبة تراب في مزارع شبعا

  
     بخيار حّل الدولتينتمسكهاتركيا تجدد  .38

شدد رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين، أمس، على أن المسألة الفلـسطينية هـي               : )آي.بي  .يو  (
  .در المشاكل في الشرق الوسط وحّل الدولتين هو العالج الوحيد لها مص

ونقلت وكالة أنباء األناضول عن شاهين الذي عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس مجلـس األعيـان                 
األردني طاهر المصري في أنقرة قوله إن البلدين يتشاركان وجهات النظر في ما يخص حّل المشاكل في                 

ودعا إلى حّل مسألة الشرق األوسط من خالل الوسائل الدبلوماسـية، ورفـض كـّل               . ط  الشرق األوس 
  .التي تهدف إلى تغيير بنية القدس، معربا عن تمسك بالده بحّل الدولتين ” اإلسرائيلية“األعمال 

 26/6/2010، الخليج، الشارقة
 

   مساعدات إلى غزة سفينةايران تلغي ارسال  .39
بان السلطات االيرانية عدلت عن ارسال      ) ارنا(لة االنباء االيرانية الرسمية     افادت وكا :  ا ف ب   -طهران  

ونقلت عن حسين شـيخ االسـالم       . سفينة تنقل مساعدات الى قطاع غزة كان من المقرر ان تبحر االحد           
االمين العام للمؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية ان هذه السفينة كان من المقـرر ان تبحـر فـي                   

اال انه وبسبب القيود التي وضعها النظام الصهيوني المحتل تقرر ارجاء ابحار السفينة             «صل الخميس   اال
  .»لكن هذه الرحلة لن تتم في الوقت الحاضر. الى االحد

  26/6/2010، الحياة، لندن
  

   للوفد األردني بدخول غزة عبر معبر رفحالسماحمصر ترفض  .40
وم أمس السماح لوفد من النقابات المهنية يرافقه عدد مـن           رفضت السلطات المصرية ي   : تامر الصمادي 

ـ      . اإلعالميين دخول قطاع غزة عبر معبر رفح       تلقينـا  ": "الـسبيل "وقال مسؤول في النقابات المهنية لـ
اتصاال من الخارجية األردنية برفض السلطات المصرية دخولنا القطاع من معبر رفح، والطلـب منـا                

  ".عوجة الذي يسيطر عليه االحتالل االسرائيليالتوجه إلى غزة عبر معبر ال
من جهتها، أكدت النقابات المهنية في اجتماع طارئ عقدته في ساعة متأخرة من ليلة الخمـيس، رفـض             

  .الطلب المصري؛ مؤكدة إصرارها على الدخول إلى القطاع من معبر رفح
 وتـأتي   -قابات المهنية إلى مصر   والذي يتكون من رؤساء الن    -إلى ذلك، غادر الوفد األردني مساء أمس        

  .إلى القطاع المحاصر) 1أنصار(الزيارة تمهيدا إلرسال القافلة األردنية 
  26/6/2010، السبيل، عمان

 
  في اسطنبول  محاولة االعتداء على حاخاماتبتهمةاعتقال تركي  .41

واتهم رسـمياً   التركية أمس أن تركياً اعتقل في اسطنبول        » ميلييت« ذكرت صحيفة    : أ ف ب   -اسطنبول  
واعتقلـت   .بالتخطيط لقتل حاخامات في المدينة، بينما تشهد العالقات بين تركيا وإسرائيل أزمة خطيـرة             

  شرطة مكافحة اإلرهاب عصمت رينشبير عامل البناء الذي يبلغ من العمر نحـو عـشرين سـنة لـدى                   
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لى ما يبدو إلى كنيس فـي  وصوله إلى اسطنبول بعد تقفي اثره، بسبب رسالة تهديد من مجهول وجهها ع            
  .المدينة، بحسب الصحيفة

  26/6/2010، الحياة، لندن
  

   تموزالسادس من تقديم مبادرة في نتنياهوعلى : واشنطن .42
 بنود المبادرة التـي طرحهـا عـدد مـن الـسياسيين             "يديعوت أحرونوت " صحيفة   ذكرت: أسعد حيدر 
 جو بايدن ورئيس طـاقم مـوظفي البيـت          هيالري كلينتون وزيرة الخارجية ونائب الرئيس     (األمريكيين

األبيض رام عمانوئيل، ومستشار األمن القومي جيم جونز ووزير الدفاع روبرت غيتس باالضافة الـى               
 فـي   ر الدفاع االسرائيلي ايهـود بـاراك      في لقائهم مع وزي   ) المسؤولين في الجهازين العسكري واألمني    

  : ، وجاءت على النحو التالي"لتطرف اإلسرائيليباتجاه اتخاذ موقف أكثر حرية ومالءمة ل" واشنطن
على إسرائيل طرح مبادرة سالم مع الفلسطينيين، ايجابية وشجاعة، وان التقدم بعملية سـلمية حقيقيـة                *

ان إسرائيل قوية وتتمتع بقوة رادعة، وعليها من موقعها هـذا الـسعي             . تؤدي الى تحقيق التسوية معهم    
واضح ان واشنطن تضع سقفاً لدعاوي إسرائيل المتعلقة بضعفها وإحاطتها          من ال ". للسالم مع الفلسطينيين  

  .التي تريد دمارها وإزالتها من الوجود" المنظمات االرهابية"بالعرب و
تقديم المبادرة اإلسرائيلية يجب ان يكون خالل القمة التي ستعقد في السادس من تموز القادم في البيت                 * 

أيضاً من الواضح أن أوباما هذه المرة قد وضـع          . وباما وبنيامين نتنياهو  األبيض بين الرئيس األميركي أ    
  .أمام التالعب االسرائيلي بالوقت والمهل الزمنية" خطاً أحمر"

 26/6/2010، المستقبل، بيروت
  

   في جنوب لبنان"إسرائيل" حرب قد تشنها إشاعاتفرنسا تستغرب  .43
 في جنوب   "إسرائيل" عن تصعيد وحرب قد تشنها       استغربت فرنسا أمس اإلشاعات   :  مراد مراد  -باريس  

لبنان، وشددت باريس، التي تستقبل األسبوع المقبل اجتماعاً لدعم الدولة الفلسطينية، على التزامها سيادة              
  .لبنان وأمنه

ورداً على سؤال عن اإلشاعات التي تشير الى احتمال حصول حرب إسرائيلية ضد لبنان قـال النـاطق                  
فتارة نتكلم عنها بشكل يومي     .. هذه اإلشاعات غريبة  : "رجية الفرنسية برنار فاليرو أمس    بإسم وزارة الخا  

قرع الطبول هذا ال يوصل الى حلول في المنطقـة وال           . ثم ننساها لفترة قبل أن نعود لنتكلم عنها مجدداً        
  ".يخدم عملية السالم

مهمـة فرنـسا ثالثيـة      "، مؤكداً أن    "يهالتزام فرنسا الكامل بأمن لبنان وسيادته على إراض       "وجدد فاليرو   
أوالً نحن ملتزمون باحترام الحدود بين إسرائيل ولبنان، ولهذا فإن فرنسا تدعم القـوات الدوليـة               : األبعاد

وثالثـاً  . ثانياً فرنسا ملتزمة بسيادة وأمن واستقالل األراضي اللبنانية   . وتشارك فيها ) يونيفل(لحفظ السالم   
سية الفرنسية في المنطقة هو نزع فتيل التوتر على جميـع الجبهـات وإحـالل               الهدف الرئيس للديبلوما  

السالم، ولهذا السبب زار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لبنان وسوريا قبل شهر ونصف الشهر               
  ".تقريباً

وعد فاليرو  التي تتوجه الى غزة والسفينة الثانية التي لم تنطلق بعد،           " جوليا "ةوبخصوص السفينة اللبناني  
  ".فرنسا ستتابع هذا الموضوع عن كثب"بأن 

  .في غزة" القدس"وجدد فاليرو التزام فرنسا الكامل بإعادة إعمار القطاع وتنفيذ مشروع مستشفى 
26/6/2010، المستقبل، بيروت  
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  يطحماس إلى السماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة شالتدعو  "رايتسهيومن " .44
الحقوقيـة األميركيـة    » هيومن رايتس ووتش  «دعت منظمة   :  أ ف ب، رويترز    -، غزة   القدس المحتلة 

سـلطات حمـاس    «وقالت في بيان إن     . حماس إلى السماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة شاليت        
وحماس لم تنقل سوى ثـالث      ... تنتهك قوانين الحرب برفضها السماح لشاليت بتبادل الرسائل مع عائلته         

واعتقاله في مكان سري ينطـوي علـى قـساوة          . نه وتسجيالً صوتياً وشريطاً مصوراً قصيراً     رسائل م 
تمنع المعتقلين الفلسطينيين من غزة من استقبال       «وانتقدت أيضاً إسرائيل التي     . »ويمكن مقارنته بالتعذيب  

  .»أفراد عائالتهم
26/6/2010، الحياة، لندن  

      ئلته إلى عاط غزة لن يعيد شاليحصار: ساركوزي .45
األسـير  ” اإلسـرائيلي “وجه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي رسالة إلى عائلة الجندي          : )آي.بي  .يو  (

  .جلعاد شاليت، أكد فيها أن الحصار المفروض على قطاع غزة لن يعيد ابنها 
إلى نوعـام شـاليت     ” إسرائيل“وأعرب ساركوزي في الرسالة، التي سلمها، أمس، السفير الفرنسي لدى           

، عن اشمئزازه من طريقة تعامل حماس مع الجنـدي          ”اإلسرائيلية“والد الجندي ونشرتها وسائل اإلعالم      
أعرف أنه من الخطأ االعتقاد أن خلق حالة من الحرمان للشعب الفلسطيني سيؤمن اطالق              “األسير، وقال   

  .” سراحه، الذي كان يجب أن يحصل منذ فترة طويلة
نفيذ المبادرات التي أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أنه لم يحصل أي تطـور              وأكد أن فرنسا تبذل جهدها لت     

  . 2010في القضية منذ االقتراح األلماني لتبادل األسرى في بداية العام 
26/6/2010، الخليج، الشارقة  

  
   هو انتهاك لجميع القواعد الدوليةط خطف واحتجاز شالي: اإليطاليالخارجيةوزير  .46

كليـاً وبكـل    «أعلن وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني أن بالده تدعم          : ترز أ ف ب، روي    -روما  
وقال خالل استقباله والد الجندي، إن خطـف واحتجـاز          . الجهود الرامية إلى االفراج عن شاليت     » قناعة

يؤكد «، معتبراً أن هذا األمر      »انتهاك لجميع القواعد الدولية يظهر الطبيعة اإلرهابية لحماس       «شاليت هو   
  .»ان دول االتحاد األوروبي ال يمكن ان تعتبر حماس محاوراً سياسياً

26/6/2010، الحياة، لندن  
  

   شركائها األوروبيين عرضاً إسرائيلياً لزيارة غزةمعإيطاليا تبحث  .47
بزيارة وفـد مـن وزراء      ” إسرائيلياً“أكدت إيطاليا، أمس، أنها تدرس عرضاً       :  وكاالت -القدس المحتلة   

 االتحاد األوروبي إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية اإليطالي لم يتخذ بعد أي قرار                 خارجية
  .بهذا الشأن 

أفيغدور ليبرمان طرح بشكل    ” اإلسرائيلي“وزير الخارجية   “وقالت وزارة الخارجية اإليطالية في بيان إن        
رئـيس  (س في روما فرضية قيامـه       مبدئي على الوزير فرانكو فراتيني خالل لقائهما أمس األول الخمي         

. ” بزيارة قطاع غزة جنباً إلى جنب مع غيره من وزراء الخارجيـة األوروبيـين             ) الدبلوماسية اإليطالية 
ويحتفظ بحقه في الرد بعـد أن يتـشاور مـع           ” اإلسرائيلي“فراتيني أحيط علماً باالقتراح     “وأوضحت أن   

  .” الشركاء األوروبيين والدوليين
لم يكن هناك ال قبول وال قرار من الوزير فراتينـي           “ة اإليطالية بيانها بالتأكيد على أنه       وختمت الخارجي 

  .” الذي طلب التشاور المسبق
26/6/2010، الخليج، الشارقة  
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   غزةحصارشرعنة  .48
  عصام نعمان

لحرية أسطول ا “ويدين فعلتها اإلجرامية بحق     ” إسرائيل“قبل ثالثة أسابيع، كان العالم في معظمه يندد بـ          
عن ” الحصار المدني “واإلشادة برفعها   ” إسرائيل“اليوم يتبارى زعماء أمريكا وأوروبا في تقريظ        . ” لغزة

  .”الحصار األمني“غزة، وتبرير استمرارها في فرض 
ما سبب التحول الملحوظ؟ إنه قرار بنيامين نتنياهو استجابة لرغبة حلفائه األطلسيين في تخفيف الحصار               

  .وشركائها الدوليين واإلقليميين” إسرائيل“ط المتزايدة على لتنفيس الضغو
حلفاء نتنياهو لم يضغطوا عليه بصورة مباشرة لتخفيف الحصار، بل أقنعوه بضرورة التخفيف لمصلحة              

” إسـرائيل “قالوا له إن الضغوط تتزايد من أجل مباشرة تحقيق دولي فـي فعلـة               . وشركائها  ” إسرائيل“
” إسـرائيل “التحقيق الدولي خطير ألنه ال يكشف إجرام        .  في المياه الدولية     31/5/2010اإلجرامية فجر   

وخرقها القانون الدولي فحسب، بل يقذف في وجه المجتمع الدولي أيضاً سؤاالً اتهاميـاً صـاغه معلّـق                  
أين كانت جميع الدول الموقعة     “: على النحو اآلتي  ) 20/6/2010(” هآرتس“الشؤون العربية في صحيفة     

  .”ى وثائق حقوق اإلنسان السامية التي صاغتها األمم المتحدة لدى فرض الحصار الخانق على غزة؟عل
سارع إلى  . التحقيق الدولي، إذا ما جرى، يكشف فاعل الجريمة والشريك فيها والمتستّر عليها             : قالوا له 

ث سنوات كي نتمكّن، فـي      إجازة نقل الغذاء والدواء ومواد البناء إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من ثال            
المقابل، من إجازة تمديد حبس مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع بدعوى منع وصول الـسالح                

  .”حماس“إلى 
نتنياهو أجرى حساباته واقتنع، من حيث المبدأ، بجدوى التخفيف من الحصار، غير أنه خطط وأفلح فـي                 

ستنـشر  ” إسـرائيل “فقد أصدر ديوانه بياناً بأن      . كاء  استخالص ثمنٍ باهظ الستجابة طلب الحلفاء والشر      
القائمة الجديدة ستسمح   . قائمة بالمواد المحظر إدخالها بدالً من القائمة الحالية بالمواد المسموح بتمريرها            

بتوسيع إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقرها السلطة الفلسطينية وتخضع لمراقبة دولية، وكذلك لمشاريع              
  .مبانٍ سكنية كتلك التي تنفذها األمم المتحدة في خان يونسإقامة 

تصريح نتنياهو الذي أعقب بيان ديوانه يكشف حقيقة الصفقة التـي عقـدها مـع حلفائـه األمـريكيين                   
فقد أعلن رئيس الحكومة العنـصرية      . واألوروبيين والثمن الباهظ المطلوب تدفيعه للفلسطينيين والعرب        

بأنها تلحـق الـضرر     ” إسرائيل“لقد جردنا حركة حماس من القدرة على اتهام         “: نالصهيونية بالفم المآل  
إن أصدقاءنا في العالم يدعمون قرارنا ويمنحون شرعية دولية السـتمرار الحـصار             . بالسكان المدنيين   

لن يكون هناك حصار مدني على غزة، بل حصار أمني يـتّم تـشديده              . األمني المفروض على حماس     
  .” اآلن
ديد الحصار األمني بدأ فوراً، إذا أعلن وزير الحرب إيهود باراك بعد اجتماعه إلى األمين العام لألمم                 تش

، وأن لبنان سيكون مسؤوالً إن سمح لـسفن         ”التحقيق الدولي ُوضع على الرف    “المتحدة بان كي مون أن      
ريعاً مـع الـدعوة إلـى       أمريكا تجاوبت س  . جديدة باالنطالق من موانئه باتجاه غزة لفك الحصار عنها          

هدد بمعاملة سفن   ” اإلسرائيلي“الجيش  . استخدام القنوات الموجودة، ال السفن، لنقل المساعدات إلى غزة          
طلبت إلى الواليات المتحـدة وفرنـسا       ” اإلسرائيلية“الخارجية  . ” أسطول الحرية “لبنان على غرار سفن     

ستقوم باعتقال ركاب السفن اللبنـانيين      ” إسرائيل“ بأن   واألمم المتحدة تمرير رسائل إلى الحكومة اللبنانية      
كمـا  . يكمن وراء توجيه السفن إلى غـزة        ” حزب اهللا “ومحاكمتهم بدعوى انتمائهم إلى دولة عدو، وأن        

من الفاتيكان عدم السماح لرهبان وراهبات بالمشاركة في السفن المتجهـة           ” اإلسرائيلية“طلبت الخارجية   
  .”إسرائيل“كاباً معادين ل إلى غزة لكونها تحمل ر

بأنه يجري درس إمكانية    ” اإلسرائيلية“فوق ذلك، وفي إطار شرعنة الحصار على غزة، سربت الخارجية           
  .وضع رقابة دولية على المعابر المؤدية إلى غزة كشرط لفتحها أمام المواد المدنية
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قد تجلى غداة إعـالن نتنيـاهو عـن         أما الثمن الباهظ المراد تقاضيه لقاء الوعد برفع الحصار المدني، ف          
 منزالً فلـسطينياً  22تخفيفه وترحيب أمريكا وأوربا بقراره، إذ جرى اإلعالن عن خطة بناء تقضي بهدم           

في منطقة حي البستان الواقعة على مشارف القدس والتي تسكنها          ” حديقة الملك “في القدس الشرقية إلقامة     
بإبقاء ثالثة نواب ووزيـر سـابق مـن         ” إسرائيل“العليا في   غالبية من العرب، إلى ذلك أمرت المحكمة        

. إبعادهم عن المدينة    ” اإلسرائيلية“خارج حدود القدس، إلى حين النظر في قرار وزارة الداخلية           ” حماس“
أن تل أبيب لن تتوانى قبل البدء بتخفيف الحصار المـدني، عـن             ” اإلسرائيلية“كما ردد بعض الصحف     

والالفت . للصليب األحمر الدولي بتفقد الجندي األسير جلعاد شاليت         ” حماس“تسمح  تأخير تنفيذه إلى أن     
تمكين ” حماس“عن غزة بمطالبة    ” اإلسرائيلي“أن اللجنة الرباعية كانت شفعت ترحيبها بتخفيف الحصار         

  .الصليب األحمر من معاينة شاليت 
ثم التظاهر برفـع شـطره المـدني        . االعتراف، بادئ األمر، بوجوده     : أجل، هكذا تتم شرعنة الحصار    

وتحت ستار هذا التقسيم المصطنع لمضمون الحصار، يجري تمديد حـبس           . واإلبقاء على شطره األمني     
شعب غزة البالغ تعداده مليون ونصف المليون في أكبر سجن في التاريخ المعاصر، مع استمرار الحظر                

عي الالزم للزراعة بدعوى أنـه مـادة مزدوجـة          على مواد مدنية كثيرة أبرزها السماد الطبيعي والصنا       
إلى ذلك كله تجري شرعنة الحصار بحلتـه الجديـدة بامتـداح            ! االستعمال وتدخل في صنع الصورايخ    

لموافقتها على تخفيفه، كما بالسعي إلى توثيقه بوضع رقابة دولية على جميع المعابر المؤديـة               ” إسرائيل“
  .إلى القطاع 

  :لخطير والمؤذي؟ باعتماد سياسة ذات مرتكزات ثالثةكيف نواجه هذا التطور ا
، إبقاء قضية رفع الحصار كامالً بتسيير المزيد من األساطيل المؤلفة من مئات السفن المتجهة إلـى    األول

غزة، المحملة بالمتضامنين األحرار من شتى الجنـسيات، المـستعدين لالشـتباك مـع جنـود البحـر                  
المقاومة البدنية المجردة من أي سالح، من أجل صنع حـدث بـل             ” فنون “باأليدي وسائر ” اإلسرائيليين“

  .أحداث الفتة تجتذب أضواء وسائل اإلعالم اإلقليمية والعالمية 
 في عمق المياه الدولية خارقـة       31/5/2010فجر  ” إسرائيل“، إثارة قضية المجزرة التي اقترفتها       الثاني

ستوجب إدانة من مجلس األمن وقراراً بإجراء تحقيق دولـي،  ، األمر الذي ي  ”المرور البريء “بذلك قاعدة   
االمتثال له في حال اتخاذه، بـادرت       ” إسرائيل“حتى إذا رفض مجلس األمن اتخاذ هذا القرار أو رفضت           

 إلى تسيير قطع    31/5/2010اإلجرامية فجر   ” إسرائيل“تركيا وكل دولة تعتبر نفسها متضررة من فعلة         
 أساطيل الحرية المتجهة إلى غزة في المياه الدولية وحتى في المياه اإلقليميـة              من أسطولها لمرافقة سفن   

  .لقطاع غزة 
، إقناع مصر بابقاء معبر رفح مفتوحاً بصورة دائمة أمام شعب غزة، ومسموحاً استخدامه لـشتى                الثالث

سألة المعبر عن   األغراض بما في ذلك انتقال األشخاص والبضائع ومواد الغذاء والدواء والبناء، وفصل م            
  .األسير جلعاد شاليت ” اإلسرائيلي“مسألة المصالحة الفلسطينية وعن مسألة الجندي 

إن الكفاح من أجل فك الحصار بصورة كاملة وبال شروط عن غزة هو أفعل وأرقى أشـكال المقاومـة                   
لمقاومـة  المدنية في عصرنا، ويجب أن يكسب الفلسطينيون هذه المعركة مثلمـا كـسب اللبنـانيون، با               

   .2006وحربها العدوانية العام ” إسرائيل“الميدانية، النزال ضد 
  26/6/2010، الخليج، الشارقة

  
   في لبنان"اليمين" أهلعيب يا  .49

  عبد الباري عطوان
 تلبية لدعوة الزميل االستاذ طالل سلمان للمـشاركة فـي احتفـاالت             1998ذهبت إلى بيروت في عام      

س والعشرين، واقترح صاحب الدعوة ان نزور الرئيس اللبناني السابق اميل           بعيدها الخام ' السفير'صحيفة  
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لحود في قصر بعبدا لتهنئته بانتخابه في منصبه الجديد، والتعريج على الدكتور سـليم الحـص رئـيس                  
  .وزارته في مكتبه برئاسة الوزارة بعد ان تسلم زمام األمور من نظيره الراحل رفيق الحريري

اسيان للحرص على هاتين الزيارتين، األول أن أشكر الرئيس لحود علـى مبادرتـه              كان لدي هدفان أس   
بالغاء جميع القرارات التي اتخذها سلفه الياس الهراوي بالتضييق على الالجئـين الفلـسطينيين حملـة                

لسلة الوثائق اللبنانية، ومن بينها الغاء حق بعضهم من المقيمين بالخارج بالعودة إلى لبنان، ومواجهتهم س              
  .من التعقيدات لتجديد وثائق سفرهم في السفارات اللبنانية في الخارج

والثاني أن أشد على يده وهو الرئيس الوطني وأشكره على اعادة بناء الجيش اللبناني على أسس وطنيـة                  
عندما كان رئيسه لعدوان اسرائيلي واستعادة قريـة مـن االحـتالل            ) أي الجيش (غير طائفية، وتصديه    

  .ئيلي قبل اللقاء بعدة اياماالسرا
ال يعرف التكلف أو المجامالت،     ' الضيعة'الرئيس لحود كان ودوداً، بسيطاً، لطيف المعشر، يجسد أخالق          

سيظل دائماً وفياً للشعب الفلـسطيني حريـصاً علـى          .. وقد رد على تهنئتي بتواضع جم وأكد ان لبنان        
  .حقوقه، منتصراً لقضيته

الل اللقاء معه عن مسألتين مهمتين تكشفان مدى الظلم وسياسات التمييـز            الدكتور سليم الحص كشف خ    
الواقعة على الفلسطينيين المقيمين في لبنان، األولى عندما قال لنا انه اكتشف اقدام السفارات والمراكـز                

ـ                ل الحدودية اللبنانية على تمييز فاضح ضد الفلسطينيين من حملة الجوازات األردنية أو األجنبيـة، فحام
الجواز من أصل أردني يمر بسهولة ويسر، أما نظيره من أصل فلسطيني فيتعرض لمضايقات شتى وال                

  .يحصل على تأشيرة الدخول إال بعد الحصول على اذن من بيروت
المسألة الثانية التي مزقت قلبه على حد قوله، انه اثناء زيارته الحد المستشفيات اللبنانيـة عنـدما كـان                   

عجب بممرض شاب أشاد المرضى واألطباء بكفاءته ودماثة أخالقه، فطلـب التعـرف             وزيراً للصحة، ا  
عليه، وكانت المفاجأة بالنسبة اليه ان الممرض هذا طبيب يحمل درجة عليا في الطب من جامعة أجنبيـة                
في احد التخصصات النادرة، وعندما سأله عن عدم العمل كطبيب قال ان الـسبب بـسيط وهـو كونـه          

  .ير مسموح له بالعمل إال كممرضفلسطينياً غ
***  

 ألـف   400نورد هذه المقدمة بسبب الجدل الدائر حالياً في لبنان حول مسألة الحقوق المدنية ألكثر مـن                 
 70الجئ فلسطيني يعيشون في ظروفا معيشية مزرية وغير انسانية ومحرومون من العمل في أكثر من                

  .لد الديمقراطي الحر متعدد الطوائف واألعراقوظيفة، وكذلك التملك ولو حتى قبر في هذا الب
سلفادور لمباردو مدير غوث وتشغيل الالجئين في لبنان التابعة لألمم المتحدة قال ان هـؤالء يعيـشون                 
تحت خط الفقر في مخيمات مزدحمة، وممنوع عليهم العمل في عشرات الوظائف، وان عملـوا فـانهم                 

العمل لظروفهم، ويحظر علـيهم االسـتفادة مـن الخـدمات     يحصلون على أجور قليلة الستغالل أرباب      
االجتماعية والصحية العامة ويواجهون قيوداً تعجيزية اذا ما حـاولوا دخـول الجامعـات أو المـدارس                 

  .اللبنانية
البرلمان اللبناني شهد نقاشاً صاخباً في االسبوع الماضي اثناء مناقشة اقتراح تقدم به نواب مـن تكتـل                  

حيث عارض غالبية النواب    . والحزب االشتراكي باعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية     ' أمل'و  ' حزب اهللا '
المسيحيين بشراسة هذا المشروع، األمر الذي دفع السيد وليد جنبالط إلى القول بانه لم يعرف في حياتـه          

  .بدل كلمة المسيحيين تأدباً' اليمين'أغبى من اليمين اللبناني، وربما استعمل كلمة 
ألغرب من كل ذلك ان العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر، وحليف حزب اهللا، عارض بشدة                 ا

منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية، وكان أكثر شراسة من الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانيـة فـي                 
  .معارضته هذه، واعتبر هذه الخطوة بمثابة بيع لبنان لألغراب
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تلخص في الخوف من حدوث خلل في التركيبة الـسكانية لـصالح المـسلمين، وان               المخاوف المسيحية ت  
تتحول مسألة الحقوق المدنية هذه الى توطين الفلسطينيين في لبنان، ويتذرعون بان لبنان بلد صـغير ال                 

  .يحتمل توطين حوالى نصف مليون فلسطيني
ن في البالد رغماً عنهم ابـسط       معارضة التوطين امر مشروع ومفهوم ولكن معارضة منح اناس يعيشو         

حقوقهم المدنية في العيش الكريم وعلى مدى ستين عاماً، فهذا تمييز عنصري مخجل، خاصة ان هـؤالء            
  .الالجئين ينتمون الى سورية الكبرى قبل تقسيمها الى دويالت بعد االحتاللين الفرنسي والبريطاني

خرين، وال يمكن ان يقبلوا بغير فلسطين بديالً، ولو         الفلسطينيون يريدون وطناً وليس التوطين في بالد اآل       
فاسـتخدام  . فتحت الحكومة أبواب الجهاد لتدافع نحوها مئات اآلالف من الفلسطينيين واللبنانيين أنفـسهم            

فزاعة التوطين هذه لم تعد تقنع احداً، خاصة في زمن يرسل فيه اللبنانيون الشرفاء سفناً لكسر الحـصار                  
  .طاع غزة، ويركبون البحر مضحين بحياتهمعن الالجئين في ق

من الواضح ان الفورة الحماسية التي سادت لبنان وبرلمانه حول هـذه المـسألة بـدأت تبـرد وتتبـدد                    
مـع  ' حـزب اهللا  'العتبارات سياسية وحرصاً على االبقاء على الكتل الحزبية الحالية، وبالتحديد تحالف            

  .التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال عون
***  

، وكأنه بات يستعد لتبادل المواقف والمواقـع مـع          'مسيحيته'موقف الجنرال عون جاء مفاجئاً في حدته و       
  .السيد وليد جنبالط

وأوشك االنقسام في لبنان يعود الى صورته القديمة، اي مسيحي مسلم، وهو امر مؤسـف نتمنـى ان ال                   
  .اره الداخلييحدث لما يمكن ان يسببه ذلك من ضرر للبنان نفسه واستقر

نحن نسأل العماد ميشيل عون الذي نكن له كل االحترام والتقدير لمواقفه الوطنية عما اذا كان قد ُحـرم                   
من حقوقه المدنية عندما كان الجئاً في فرنسا، هل كان ممنوعاً عليه وأعوانه التملك والدراسة والطبابة؟                

هاجر من المغرب العربي يعانون فـي دولـة         ونذهب اكثر من ذلك ونسأله عما اذا كان خمسة ماليين م          
اجنبية غير عربية مثل فرنسا من العمل في سبعين وظيفة ومحروماً عليهم العالج في مستشفيات الدولـة                 

  او ارسال ابنائهم الى مدارسها وجامعاتها مثلما يحدث الشقائهم الفلسطينيين في لبنان؟
ا كان هو ووالده الراحل وأشقاؤه سيكونون كل هذه         نسأل السيد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان عما اذ        

ـ   (الثروات الطائلة    لو انهم واجهوا قوانين عنصرية مثل تلك اللبنانية        )  مليار دوالر  15هناك من يقدرها ب
  أثناء اقامتهم في المملكة العربية السعودية بحثاً عن لقمة العيش؟

ريري الى توطينها في السعودية مـثالً، ومـاذا         اكثر من ذلك هل أدى منح الجنسية السعودية ألسرة الح         
يفعل سعد الحريري ومن قبله والده في لبنان حالياً، اذا كانت الجنسية، وليس الحقـوق المدنيـة تعنـي                   

  التوطين؟
***  

ماليين اللبنانيين يعيشون في المهاجر، ويحملون الجنسيات االمريكية والكندية واالسترالية، ولـم يتخلـوا          
نانيتهم، وظلوا أوفياء لوطنهم يحملونه اينما حلوا، مخلصين لقضايا أمتهم، وآخـرهم الـسيدة     مطلقاً عن لب  

هيلين توماس التي عبرت عن هذه المشاعر بجالء عندما طالبت االسـرائيليين بـالعودة الـى الـدول                   
  .االوروبية التي كانوا يعيشون فيها قبل اغتصابهم لفلسطين

اكثر من الشعب اللبناني من اجل قضية فلسطين، ولكن من العيب           لم يقدم شعب عربي تضحيات وشهداء       
ان تجري عملية خطف لهذا الرصيد الوطني المشرف من قبل حفنة عنصرية ضيقة االفق تريد ان تحول                 

  .هذا البلد ونظامه الى نظام عنصري على غرار جنوب افريقيا قبل اسقاط النظام االبيض فيها
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لعون دائماً الى الغرب الديمقراطي ويعتبرونه نموذجاً في التحضر فلماذا          اذا كان بعض مسيحيي لبنان يتط     
ال يتبعون اهم اسس نجاحاته وهو المساواة واحترام حقوق االنسان، والترفع عن الصغائر؟ ام ان محاكاة                

  الغرب تتمثل فقط في الهوامش الصغيرة والسطحية؟
لبية، في جميع الطوائف، واألديان، والمسيحية منها       ندرك جيداً ان هناك شرفاء كثيرين في لبنان، هم االغ         

على وجه الخصوص، وهؤالء ال يمكن ان يقبلوا بهذه الممارسات المشينة في حق اشقاء لهـم، حكمـت                  
  .عليهم الظروف القاهرة التواجد على ارضهم

يحصلون فـي   ال نريد معاملة الالجئين الفلسطينيين في لبنان مثل نظرائهم في سورية، او االردن، حيث               
أحدهم كان حارساً شخـصياً     (االولى على جميع حقوقهم مثل نظرائهم السوريين ما عدا الحقوق السياسية            
او الجنسية الكاملة ورئاسـة     ) للرئيس حافظ األسد، وآخر وصل الى مرتبة قيادية عليا في سالح الطيران           

طينيين في لبنان ما يحفـظ كـرامتهم    نريد لالجئين الفلس  . الوزراء والبرلمان مثلما هو حاصل في االردن      
  فقط، نريدهم ان يعاملوا مثل الجنسيات االجنبية االخرى، وان يتملكوا قبراً يدفنون فيه، فهل هذا كثير؟

  26/6/2010، القدس العربي، لندن
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  اياد مسعود

م الذي شهده المجلس النيابي اللبناني وهو يناقش مـشاريع          لم يقف الفلسطينيون طويالً عند معاني االنقسا      
القوانين حول حقوقهم المدنية واالجتماعية، فالفلسطينيون على اختالف اتجاهاتهم، أخرجوا أنفـسهم مـن              
دائرة التأثر باألوضاع اللبنانية الداخلية، ورسموا لحركتهم السياسية خطوطاً حمرا، منطلقها العيش تحت             

لذا لم ينجر الفلسطينيون إلى التجاذبات اإلعالمية التـي         . لبنانية ذات السيادة على أراضيها    سقف الدولة ال  
تلت أعمال مجلس النواب وإحالة مشاريع القوانين على اللجان المختصة، بقدر ما أعادوا التأكيـد علـى                 

هم هذه الحقـوق ال  طبيعة الحقوق المدنية واالجتماعية التي يطالبون بها، مجددين في الوقت نفسه أن منح         
يستحضر التوطين، بل من شأن ذلك أن يوفر لهم ظروفاً اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسـية أكثـر                 

. تماسكاً، تزيدهم مناعة ضد مشاريع التوطين وقدرة على رفضها والتصدي لها مـن أيـة جهـة أتـت                  
مني، هو المدخل الوحيـد     رافضين في الوقت نفسه المحاوالت المحمومة من البعض العتبار الجانب األ          

علماً أن أية محاولة لمعالجة الجانب األمني من الحالة الفلسطينية          . للتعاطي مع الحالة الفلسطينية في لبنان     
. في لبنان، ال تستقيم من دون رسم حدود مسؤولية الدولة اللبنانية نفسها في معالجة ما يتصل بهذا الجانب                 

إنها أصبحت مأوى لمجموعات عـسكرية غيـر        ) خاصة عين الحلوة  (وبالتالي إن أية اتهامات للمخيمات      
إنما يطال مسؤولية الدولة اللبنانيـة قبـل أن يطـال مـسؤولية     ) وغير فلسطينية في الوقت نفسه  (لبنانية  

فالفلسطينيون ليسوا مسؤولين عن حماية الحدود اللبنانية ضد تسلل األفراد والجماعات، فضالً            . المخيمات
مخيمات المستهدفة باالتهامات تعيش في ظل حصار أمني لبناني األمر الـذي يـستدعي              عن ذلك فإن ال   

فضالً عن ذلك ال يمكن ألي      . سؤاالً عن كيفية تحرك هذه الجماعات وهؤالء األفراد من المخيمات وإليها          
 مسؤول أن يتجاهل أن ظاهرة القوى الدينية في المخيمات الفلسطينية، إنما وردت إليهـا مـن محيطهـا                 
اللبناني، وأنها ظاهرة تعتاش على الدعم الخارجي لها األمر الذي يعيد طرح مسؤولية الدولـة اللبنانيـة                 

  .نفسها في مراقبة أقنية هذا الدعم ومصادره، ودورها في رصده والعمل لتجفيفه
الجانب اآلخر من الموضوع، وهو األهم، أن الذين يركزون على ظواهر التطرف داخـل المخيمـات،                

ويتجـاهلون فـي الـسياق نفـسه أن       . هلون أن معالجة هذه الظواهر ال تكون بإجراءات أمنية بحتة         يتجا
مجتمعات الفقر والبطالة واإلحساس باليأس، واإلحباط، تشكل البيئة الخـصبة لنـشوء هـذه الظـواهر                

 يـصور   وبالتالي يقع في التناقض مـن     . وتفشيها، وامتالكها القدرة على التحريض والتعبئة واالستقطاب      
المخيمات أنها بؤرة الحتضان القوى اإلرهابية ثم يلجأ في الوقت نفسه إلى فرض الحـصار العـسكري                 
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واألمني عليها، ومعاملة سكانها بكثير من االضطهاد، ويفرض على سكانها عزلة سياسـية واجتماعيـة،               
العـيش الكـريم،    ويرفض حقها في العمل وغير ذلك من الحقوق المدنية التي ال توفر ألصحابها سـبل                

متخلياً عن واجباته السيادية نحو السكان المقيمين على أرضه، محمالً المسؤولية كاملة لوكالـة الغـوث                
وحدها، باعتبارها هي المعنية بشؤون المخيمات، في الوقت الذي بات الجميع مطالً على الواقع المـالي                

  .و الالجئينللوكالة وحالة العجز التي تعانيها، وعلى تراجع خدماتها نح
ومن الخطأ الجسيم أن ينوب بعضهم عن الدولة فيدعو الفلسطينيين إلى المقايضة بين حقـوقهم المدنيـة                 

ألن في ذلك طعناً مبطناً فـي       . واالجتماعية وبين ما يسميه حق الدولة اللبنانية في الدخول إلى المخيمات          
دية للدولة ليست داخـل المخيمـات، لكـن         صحيح أن الرموز السيا   . سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها    

الصحيح أن الدولة وضعت آليات تمكنها من ممارسة سلطاتها األمنيـة والعـسكرية والقـضائية علـى                 
واألمثلة كثيرة عن مطلوبين جنائيين سلمتهم المخيمات إلى السلطات القضائية اللبنانيـة بنـاء              . المخيمات

  .لطلب هذه األخيرة
ن الوقوف أمام مسألتين ال يمكن تجاوزهما بالنقاش وإال نكون قد خرجنا عن خط              وفي هذا الجانب ال بد م     

  .المصارحة نحو خط المجاملة
لمد سيادتها على كل شبر من أرضها، بما        ) غير القابل للنقاش  (إن حق الدولة اللبنانية     : المسألة األولى * 

 كل فلسطيني على أنه مـدان حتـى         في ذلك المخيمات، ال يعطيها الصالحية، على اإلطالق، للتعامل مع         
أن تفرض على المخيمات حصاراً أمنياً،      )إنسانياً وقانونياً وسياسياً  (وبالتالي ال يعطيها الحق     . تثبت براءته 

تمارس من خالله إجراءات فيها من اإلذالل ما يمس كرامة اإلنسان في الـصميم، أو أن تحـول هـذا                    
قتصادي يطال الكثير من الحاجات اليومية بذريعـة منـع          االنتشار حول المخيمات، أداة لفرض حصار ا      

إن الدولة الحكيمة هي التي تمارس سـيادتها  . اإلعمار بدون رخصة أو غير ذلك من الحجج غير المقنعة    
على تجمعات سكانية كالمخيمات، بما يمكنها من التفاعل اإليجابي مع هذه المخيمات، باعتبارهـا، إلـى                

، حالة سياسية ذات خصوصية ترتبط والدولة اللبنانية في معركـة رفـض             جانب كونها تجمعات سكانية   
التوطين وصون سيادة لبنان من أية حلول إقليمية ال تستجيب لحقوق الالجئين ومـصلحتهم والمـصلحة                

  .الوطنية اللبنانية
وضـاع هـذه   أن ثمة حاالت مطلوبة للقضاء اللبناني، لكن الدولة تدرك جيداً تعقيدات أ   : المسألة الثانية * 

). أو فـصائل التحـالف    . ف.ت.فصائل م (الحاالت، كونها ال تمت إلى النسيج السياسي الفلسطيني بصلة          
كما تدرك الدولة جيداً أن معالجة ملفات هذه الحاالت هي باألساس معالجة سياسـية ال تـشكل الحالـة                   

  .الفلسطينية طرفاً مقرراً فيها
ه مجلس النواب، على أنه أمر إيجابي، واألكثـر إيجابيـة قـول             في الختام، ال بد من النظر إلى ما قام ب         

رئيس الحكومة سعد الحريري أن على لبنان معالجة أوضاع الفلسطينيين فيه، حتى ال تتحول قضيتهم إلى                
  .غزة أخرى، ويصبح الساحل اللبناني مقصداً لسفن فك الحصار عن المخيمات

  26/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  طبخة إسرائيلية نموذجية" اناالستيطتجميد " .51
   عاموس هرئيل

 في عدة كلمات    2010ال أحد أبلغ من جهاز األمن في وصف وضع دولة إسرائيل في عهد بداية صيف                
ها هي صيغة اليافطة التي نصبت مؤخرا في النزلة، المسدودة بالصخور، من طريـق              . موجزة والذعة 

  !".رائيلي، انتبه، إذا وصلت إلى هنا فقد أخطأتأيها اإلس: "، إلى نحو قرية فلسطينية مجاورة443
 من القدس إلى موديعين والذي ما تزال السيارات الفلسطينية نادرة فيه كالماء في الـصحراء      443طريق  

حتى بعد أن سمح لها الجيش اإلسرائيلي بالحركة في بعضه، هو مجرد عرض صغير ضمن ما يجـري                  
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السياسي، إلى جانب تطرف أيديولوجي فـي بعـض الـدول           فتدخل بمعدل صفر من الفعل      . في المنطقة 
وفي شعبة االستخبارات العـسكرية ال يشخـصون مـصلحة          . المجاورة يزيد إمكانية التصعيد العسكري    

وبهذا المفهوم، فإن الردع الذي حققتـه       . واضحة لسورية وحزب اهللا أو حماس في الشروع مع إسرائيل         
، ما  2008 وعلى غزة في أواخر العام       2006إلى لبنان في العام     الضربات القاسية التي وجهتها إسرائيل      

بالمقابل، تعاظم الخطر في أن يؤدي تواصل سوء الفهم في محيط قابل لالشـتعال فـي                . يزال على حاله  
  .النهاية إلى االنفجار

دة كي  وزير الحرب ايهود باراك، الذي على علم بذلك، بدأ هذا األسبوع زيارة أخرى إلى الواليات المتح               
األسبوع الماضـي، فـإن     " هآرتس"وكما أفادت   . يرمم قليال شبكة العالقات المتضعضعة مع إدارة أوباما       

. باراك يضغط اآلن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتقدم بمبادرة سياسية جديدة في القناة الفلسطينية              
س الدولة شمعون بيريز مع الزوجين      كما أن هذه هي الخلفية للعشاءين اللذين حضرهما هذا األسبوع رئي          

  .إلى االئتالف" كاديما"وفي نفس الوقت تتكاثر التقارير عن استئناف االتصاالت من أجل إدخال . نتنياهو
في منتصف األسبوع كان يبدو أن رئيس الوزراء ينطلق في هجوم مضاد، ولكن تبين بأن هذا ليس سوى                  

 لنتنياهو، عوزي آراد، دعا إلى إبداء الحذر، وحـذر مـن            والمستشار السياسي . جمع للمعاذير والتثاؤب  
مغامرة سياسية، أما نتنياهو نفسه فأوضح بأن إسرائيل تتعرض لهجوم على شرعية مجـرد وجودهـا،                

فماذا يقترح نتنيـاهو وآراد  . وادعى، بقدر من الحق، بأنه لن تكفي مسيرة سياسية متجددة لصد هذا الميل     
  .كبديل؟ ليس واضحا

   بالحراكالتظاهر
.  باراك تنجح في أن تجند القليل جدا من التـسامح والعطـف فـي الـساحة الدوليـة                  -حكومة نتنياهو   

والرد الحاد في أوروبا على وقف أسطول اإلغاثة إلى قطاع غزة           . فاألميركيون ما يزالون مؤيدين نسبيا    
 إسرائيل على مشجب الوحدة     ال حاجة إلى تعليق كل مشاكل دولة      . "ليس فقط معامال ناشئا عن الفعل نفسه      

، قال هذا األسبوع مسؤول كبير في جهاز األمن وذكر بأن العزلة الدولية، مثل األزمة الخطيرة                "البحرية
  .مع تركيا، بدأت من قبل

رغـم  " 7رياح سماوية   "في الجيش اإلسرائيلي يعترفون بالتدريج في أنهم فشلوا في بلورة الخطة لعملية             
س األركان غابي اشكنازي هذا األسبوع للكوماندو البحرية علـى أعمـال خفيـة              الوسام الذي منحه رئي   

كما أن أعضاء فريق غيورا آيلند، الذين بدأوا هذا األسبوع بجمع اإلفادات ممـن شـاركوا فـي                  . سابقة
بما أوقعته من مئات القتلى المدنيين فـي        " رصاص مصهور "وحتى حملة   . اإلعداد للعملية، يعرفون ذلك   

ففور انتهاء القتال وصل عدد من الزعماء األجانب إلى مظـاهرة           . تستقبل في العالم بعداء كهذا    غزة، لم   
تقرير غولدستون، الذي نشر الحقا، وضع على طاولـة         (تأييد لرئيس الوزراء في حينه، إيهود أولمرت        

 أجراها في   وكان ألولمرت تفوق واحد على خلفه في المنصب يتمثل في المحادثات التي           ). حكومة نتنياهو 
القناة السورية وفي القناة الفلسطينية، والتي خلقت مظهرا يدعي الحراك السياسي، حتى وإن نـزع منـه                 

  .عمليا انعدام شرعية التفويض الجماهيري للتقدم العملي
فمحادثات التقارب مع الفلسطينيين لن تولد شيئا، بل إنهم فـي الـساحة             . أما لدى نتنياهو فالجمود مطلق    

). سـبتمبر (ة بدأوا منذ اآلن العد التنازلي النتهاء فترة تجميد البناء في المناطق في نهاية أيلـول                 السياسي
وحيال . وقال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان األربعاء الماضي إن البناء سيستأنف فور انتهاء التجميد            

 رئيس الوزراء صعوبة في     ليبرمان وضغط المستوطنين وباألساس في الجناح اليميني في الليكود، سيجد         
وفي ظل انعدام وجـود  . وبالمقابل، فإن إلغاءه سيورطه مع البيت األبيض . أن يعلن عن استمرار التجميد    

حل فإنهم يبحثون عن حيلة جديدة، صيغة حل وسط تسمح لنتنياهو ألن يسير البسا وأن يـشعر وكأنـه                   
 القدس يوجهون أنظـارهم بالـذات إلـى         عار، وقد ينطوي هذا على تعديالت في االئتالف، ولكنهم في         

  .التطورات السياسية في واشنطن
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في مكتب رئيس الوزراء يأملون بأنه كيفما اتفق سيكون ممكنا تسويف األمـور حتـى تـشرين الثـاني                
وعندها، إذا مـا أحـدث الجمهوريـون انقالبـا          . ، موعد انتخابات منتصف الوالية للكونغرس     )نوفمبر(

ومنذ اآلن لدى أوباما    . راك أوباما يفقد شهيته لمواجهة علنية أخرى مع إسرائيل        صغيرا، فلعل الرئيس با   
. ما يكفيه من المشاكل، والتي كان آخرها إقالة قائد قوات الناتو في أفغانستان، الجنرال ستانلي مكرستال               

ن أيلـول   وفي هذه اللحظة ال يوجد سبيل ألن نتوقع كم من اإلنصات يمكن للرئيس أن يكرسه لمنطقتنا بي                
أمـا  . ويبدو أن لن يحسم طالما لم يعرف في أي اتجاه تهب الـريح            ). نوفمبر(وتشرين الثاني   ) سبتمبر(

القرارات فلن يتخذها إال إذا كان المسدس موجها إلى رقبته، بالضبط مثلما يستطيب، بالضبط مثلما فعـل                 
  .هذا األسبوع حين اضطر إلى تخفيف الحصار على غزة بسبب ورطة األسطول

  مسارات التفافية
عصبة قادة األلوية السابقين من جوالني بقيت مهتمة ومشاركة لزمن طويل بعـد أن ودعـت البـزات                  

من دون الفريق اشكنازي الذي ما يزال فـي منـصب           (وهذا الشهر شارك نادي قادة األلوية       . الخضراء
رة التغطية اإلعالميـة     وفوجئ أعضاؤه برؤية صورة مختلفة عن صو       -بزيارة إلى المستوطنات    ) فاعل

وفي إحدى المستوطنات في الكتل االستيطانية الكبرى رأى الجنـراالت          . لتجميد البناء في الضفة الغربية    
وأوضح لهم رئيس المجلس بأنه وإن كان التجميد قد أوقف مشاريع عديدة هي في              . المتقاعدون بناء مكثفا  

ات على األرض قبل أن يدخل التجميد حيـز         سياقات التخطيط، ولكن كل من تمكن من أن يصب األساس         
  ".منذ سنين لم يكن عندنا بناء كهذا"واعترف بأنه . التنفيذ، يواصل البناء بوتيرة سريعة

وال ينبغي أيضا تجاهل الصعوبة الكبيـرة التـي     . كانت هناك أهمية تصريحية لقرار نتنياهو تجميد البناء       
ولكن جولة فـي    . ازل مخطط لها سبق أن بدأت بدفع ثمنها       سببها القرار لمئات العائالت، التي علقت بمن      

نحو عشر مستوطنات وبؤر استيطانية هذا األسبوع، إلى جانب معطيات جمعت في بلدات أخرى، تـدل                
فحتى قبل أن يدخل القرار حيز التنفيـذ، وجـدت لـه            . على أن التجميد يعتبر طبخة إسرائيلية نموذجية      

وكان عضو السباعية بيني بيغن، هو الوحيد الذي وعد قبل بـضعة            . قامسارات التفافية، تم توسيعها الح    
 آالف  10في نهاية التجميد سيكون هناك أكثر مـن         "بأنه  ) في محاضرة في ندوة لشباب األحزاب     (أشهر  

  .بيغن لم يتحدث عن النمو الطبيعي". يهودي آخر في يهودا والسامرة
 الوسطى آفي مزراحي، ورئيس اإلدارة المدنية، العميد        يتم فرض أمر التجميد بشكل مرتب، فقائد المنطقة       

 أمر وقف بناء    400وصدر حتى اآلن أكثر من      . يوآف مردخاي يحرصان على تصوير المنطقة من الجو       
والصحيح هو أنه في السنوات األخيرة أيضا لم تتم إقامـة           . وفي بعض الحاالت صودرت المعدات أيضا     

وتعاني وحدة المراقبين فـي     . لي سارع إلى قطع كل محاولة كهذه      بؤر جديدة وذلك ألن الجيش اإلسرائي     
اإلدارة المدنية، ومعظم أفرادها من سكان المستوطنات، من تحرشات ال تنقطع من ناحية السكان، بسبب               

ولكن الصورة الكاملة أكثر تعقيدا، وهي تستند أساسا إلى ما حصل في األشهر             . دورها في فرض التجميد   
  . األمرالتي سبقت إصدار

القرار بتجميد البناء تأخر بضعة أشهر حرص خاللها محيط نتنياهو على التلميح للمستوطنين بأن الزمن               
يضغط ومن األفضل استغالله، وأي مبنى صبت أساساته، مع دخول التجميد حيز التنفيـذ فـي تـشرين                  

واليوم . ا يتناسب مع ذلك   وقد استعد المستوطنون بم   .  سيكون ممكنا مواصلة بنائه    2009) نوفمبر(الثاني  
كمـا أن اإلدارة ال تفحـص فـي         .  منزل كهذا، ويجري بناؤها حاليا     2.500يوجد في المستوطنات نحو     

. دواخل القلوب وال تتدخل في حالة أن تبنى المنازل من دون وجه قانوني، ومن دون مخططات هيكليـة                 
ي نفذت في اليوم المقرر للتجميـد لـم         فطلعة التصوير الت  . كما كان هناك تأخير فني ساعد المستوطنين      

وعشية التجميـد، صـادق وزيـر       . تنجح وإلى أن أصلح الخلل مر أسبوعان آخران تم استغاللهما جيدا          
 وحدة سكنية في عدة مستوطنات وإلى جانبها أيضا اسـتمر           490الحرب، بشكل استثنائي على بناء نحو       
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التركيز على المستوطنات المؤطرة، تكـرس اإلدارة       وإضافة إلى ذلك، وبسبب     . البناء في المباني العامة   
  .المدنية جهدا أقل للبؤر االستيطانية التي سجل فيها تزايد للبناء في ظل وجود التجميد

الماضي جاء تسهيل ذو مغزى، فقد ألغى جهاز األمن الحظر علـى تـسريع              ) ديسمبر(في كانون األول    
وقد ركـزت   . سير الذي أعطي للقرار كان متشددا جدا      اجراءات التخطيط خالل التجميد، بدعوى أن التف      

المجالس في الضفة جهودها وفي اللحظة التي سينتهي فيها التجميد ستكون مستعدة لتنفيذ مخططات لبناء               
العميد احتياط ايالن باز، عضو مجلس السالم واألمن وفـي الماضـي رئـيس              . آالف المنازل األخرى  

و أضر بالمستوطنين في المدى القصير ومنحهم بالمقابل أمالكا حقيقيـة           نتنياه"اإلدارة المدنية يدعي بأن     
النتيجة العملية هي أن البناء يجري على األرض في ظل التجميد، ويوجد استعداد لبناء              . في المدى البعيد  

  ".أكثر كثافة ما ان تنتهي الفترة
ا يقام على أساسات صـبت قبـل        المختارات العشوائية للبناء التي يمكن مالحظتها هذا األسبوع، معظمه        

بناء في هار براخا، في يتسهار، في تفوح وفي ايتمار في منطقة نابلس، عشرات المنازل فـي                 : التجميد
 منزال في معاليه مخماس شرقي رام اهللا، بناء في دولب، في نيلي وفي نعليـه  20يكير قرب قلقيليا، نحو  

يه أدوميم وبناء في موديعين عيليـت، وفـي بيتـار       غربي رام اهللا، عشرات المنازل في كيدار قرب معل        
  .عيليت، وفي كفار عصيون، وفي روش تسوريم، وفي اليعيزر وفي غوش عصيون

معظم المستوطنين يحترمـون    . "ويعقب مصدر كبير في وزارة الحرب بقوله إن فرض التجميد هو نجاح           
. هد لمراعاة االحتياجات الجماهيرية   لدينا حوار مستمر مع رؤساء السلطات ونحن نجت       . القانون ويطبقونه 

صادقنا على عشرات قليلة من المنازل، في ظل التجميد، وفي حاالت استثنائية احتاجت مراعاة ألزمـة                
وباستثناء ذلك، فإن ما تراه على األرض هو بناء على األساسـات التـي              . علق فيها من اشترى المنازل    

  ".ت كبيرة أو استثنائيةصبت مسبقا وال أعتقد أن الحديث يدور عن كميا
لعل هذا مجرد حالة طقس، ولكن يبـدو        .  درجة 40في الضفة الغربية بلغت درجة الحرارة هذا األسبوع         

  .أنه من خالل كل القنوات االلتفافية، فإن خطة التجميد تذوب بالتدريج
  "هآرتس"

  26/6/2010، الغد، عمان
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