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  44  :كاريكاتير
***  

  
  يين الفلسطينباألسرى المتعلقة اإلسرائيليةنتنياهو يكشف الالءات  :"يديعوت" .1

سمح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الول مرة بنشر معلومات كانت حتى يوم امس سرية 
يحظر نشرها وتتعلق بالخطوط الحمر التي وضعتها اسرائيل لنفسها فيما يخص اطالق سراح االسرى 

  .الفلسطينيين في اطار صفقة التبادل 
 ان ما اسمته بالالءات االسرائيلية تتكون من ال وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الناطقة بالعبرية

 اسرائيليين ، ال الطالق سراح رموز االنتفاضة ، اضافة الى 10الطالق سراح اي اسير قتل اكثر من 
رفض اسرائيل اطالق سراح االسرى الذين يحملون الهوية االسرائيلية بوصفهم مواطنين اسرائيليين وفقا 

  .لتعريف االسرائيلي
  سؤال حول من سيطلق نتنياهو سراحهم ؟ويبقى ال

 1500 اسرائيلي وجرحوا ما يقارب 600 اسير فلسطيني قتلوا او شاركوا بقتل حوالي 100انهم نحو 
اخرين لكن اسرائيل تصر على عدم عودتهم الى اماكن سكناهم في الضفه الغربية وتطالب بابعادهم الى 

  .المغرب او تركيا او قطاع غزة وفقا للصحيفة 
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في نفس السياق نشرت وسائل االعالم االسرائيلية االحد تفاصيل جديدة عن عملية تبادل محتملة بين 
منذ اربعة اعوام في " حماس"اسرى فلسطينيين والجندي االسرائيلي غلعاد شاليت الذي تحتجزه حركة 

  .قطاع غزة
ان اتفاق التبادل "  حكوميةمصادر"ونقلت وسائل االعالم عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعن 
  . اسرائيلي600سيشمل ناشطين فلسطينيين تقول اسرائيل انهم ضالعون في مقتل نحو 

وتبدي اسرائيل استعدادا لالفراج عن نحو مئة معتقل ضالعين في مقتل اسرائيليين شرط ان يتوجهوا الى 
  .قطاع غزة او الى الخارج وليس الى الضفة الغربية

  .و االدالء باي تعليق في هذا الصددورفض مكتب نتنياه
ونشرت تفاصيل هذا االتفاق المحتمل فيما اطلق ذوو غلعاد شاليت حملة واسعة لالفراج عن الجندي في 

  .الذكرى الرابعة الحتجازه
ان االتفاق المشار اليه ال يشمل المسؤولين عن هجمات انتحارية " يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة 

 30 (2002وفندقا في نتانيا العام )  قتيال21 (2001ا ملهى في تل ابيب العام دامية استهدفت خصوص
  ).قتيال

في الضفة الغربية الذي اعتقلته اسرائيل " فتح"كذلك، ال يشمل االتفاق مروان البرغوثي امين سر حركة 
عد  خمسة احكام بالسجن المؤبد ب2004) يونيو( وصدرت بحقه في حزيران 2002) ابريل(في نيسان 

ادانته بالتورط المباشر في اربعة هجمات ضد االسرائيليين اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص خالل 
  .االنتفاضة

دولة اسرائيل وافقت على دفع ثمن باهظ "وصرح وزير العلوم دانيال هرشوفيتز االحد للصحافيين ان 
  ".جدا، وحتى باهظ الى حد كبير في نظر كثيرين

  28/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   يبلغ ميتشل الخميس تمسكه بمتطلبات االنتقال إلى المفاوضات المباشرةعباس .2
ـ     :عبد الرؤوف أرناؤوط   أن الرئيس محمـود عبـاس سيـستقبل،        " األيام"أعلن مسؤول فلسطيني كبير ل

الخميس الـمقبل، الـمبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل وأنـه              
نتظر منه أن يجلب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤيته فيما يتعلق بالحدود واألمن، بعد                ي

أن كان الرئيس عباس أطلع الـمبعوث األميركي نفسه والرئيس األميركي باراك أوباما على الــموقف               
زير القدس السابق عـن     وما لـم تكن قضية إبعاد النواب الثالثة وو        .الفلسطيني من هذين الـموضوعين   

مدينة القدس قد حلت حتى ذلك الحين، من خالل االتصاالت التي أوعز الرئيس عباس إلـى مـسؤولين                  
فلسطينيين بإجرائها مع الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية، فإن هذا الـموضوع سيكون أيضاً على             

إلسرائيلية ضد الــمحادثات التقريبيـة   تقوم به الحكومة ا " تطور خطير واستفزازي  "جدول األعمال كـ    
  .غير الـمباشرة

ويرى الرئيس عباس أن استئناف الـمحادثات الـمباشرة سيكون ممكناً في حـال إحـراز تقـدم فـي                  
موضوعي األمن والحدود وبعد الحصول على موافقة عربية في إطار لجنة الـمتابعة لـمبادرة الـسالم               

 أشهر يجري بعدها تقييم     4حادثات التقريبية غير الـمباشرة لفترة      العربية التي سبق أن وافقت على الـم      
  .سير األمور

  28/6/2010، األيام، رام اهللا
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  دويك يدعو بري لتخفيف معاناة الالجئين بلبنان .3
دعا الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، نظيره اللبناني نبيه بري إلى العمل              : غزة

باتخاذ القـرارات بحكمـة،     "عاناة الالجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، وطالبه        من أجل تخفيف م   
بحيث تجمع ما بين الحرص على عدم التوطين والمحافظة على الهوية الفلسطينية إلخوتنا في لبنان وبين                

  ".القيام بواجب إكرام المستضعفين المظلومين المهجرين
لى رئيس مجلس النواب اللبناني شكره فيها على اسـتمرار دعمـه            جاء ذلك في رسالة بعث بها دويك إ       

خاصة أولئك الذين عانوا مرارة ظلم االحتالل وسجونه ونكرانه ألبـسط           "للنواب الفلسطينيين المنتخبين،    
  ".قواعد العدالة وحقوق اإلنسان الفلسطيني وبعامة نوابه بصورة خاصة

نا الالجئين في الشتات على أرض لبنان وثراها الطهـور          ألن يولي إخوت  "وأهاب دويك بالمجلس اللبناني     
العناية الالئقة بكرم الضيافة، وإعطاءهم حقوقهم المدنية وما يليق بكرامة اإلنسان العربـي علـى أرض                
العروبة، حتى عودتهم الكريمة المظفرة التي بتنا نرقبها في األفق مع كل نصر تحققه األمة فـي لبنـان                   

  ".ض العرب ومع كل تراجع تمنى به قوى االحتالل والعدوان في هذا العالموفلسطين وغيرها من أر
المجلس اللبناني لن يدخر جهداً في تخفيـف        "وأعرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن يقينه بأن         

  ".المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في مخيمات لبنان جراء حرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية والمدنية
  28/6/2010، لمركز الفلسطيني لإلعالما

  
   السلطة وبرنامج الحكومة يستهدفان بناء المؤسسات القوية ومجتمع المعرفةإستراتيجية: فياض .4

سالم فياض امس ان اسـتراتيجية الـسلطة الوطنيـة          .  قال رئيس الوزراء د    - مراد ياسين    -طولكرم  
القوية والقادرة على تقديم افـضل الخـدمات        وبرنامج الحكومة يستهدفان بشكل رئيسي بناء المؤسسات        

للمواطنين، بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، بما يساهم فـي تعزيـز               
جاء ذلك فـي كلمـة رئـيس         .القدرات الفلسطينية على التطور والنماء وبناء مجتمع المعرفة الفلسطيني        

  . خضوري في طولكرم امس-جامعة فلسطين التقنية الوزراء خالل تخريج الفوج الثالث لطلبة 
كم أشعر بالسعادة والفخر ألن أكون معكم اليوم، لنحتفل معـاً بتخـريج الفـوج               : وقال فياض في كلمته   

الجامعي الثالث، بعد أن تمكنت خضوري من االنطالق كجامعة تحمل طموحاً كبيراً لالرتقـاء بـالتعليم                
نا في بناء مجتمع المعرفة، والمساهمة في بناء دعـائم ومرتكـزات            الجامعي التقني، لتواكب طموح شعب    

  .ومؤسسات دولتنا المستقلة، وتحقيق نموها االقتصادي واالجتماعي والعلمي والمعرفي
ونحن ندخل العام الثاني واألخير في عملية تنفيذ خطة السلطة الوطنية الستكمال بناء مؤسسات              : واضاف

 النهوض بالعملية التعليمية يشكل أحد أبرز وأهم المعايير التي يقاس بها مـدى   الدولة وبنيتها التحتية، فان   
  . نجاح هذه الخطة

  28/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  67 السلطة ستلجأ الى مجلس األمن الستصدار قرار يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود: عريقات .5
اوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات       حذر رئيس دائرة المف    : من علي بردى   –نيويورك  

إذا أخفق حل الدولتين بحلول نهاية السنة الجارية، موضـحاً أن           " سيتصببون عرقاً "اإلسرائيليين من أنهم    
وإذ دعا الجميع الـى عـدم       . إذا لم تستطع بناء الدولة الفلسطينية     " ال لزوم لها  "السلطة الفلسطينية ستكون    

م به إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، أفاد أن المبعوث األميركـي الخـاص الـى                تقليل شأن ما تقو   
غير أنـه أكـد أن الـسلطة        . الشرق األوسط جورج ميتشل يعمل حالياً على موضوعي األمن والحدود         
  .الفلسطينية برئاسة محمود عباس لن تسمح بتوطين الجىء واحد في لبنان
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نيويورك، كشف عريقات أن السلطة الفلسطينية ستلجأ الـى مجلـس           في  " النهار"وفي حديث أجرته معه     
، متوقعاً  1967 حزيران   4األمن في أيلول المقبل، الستصدار قرار يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود            

  .أن تبدأ دول أوروبية الشهر المقبل االعتراف بهذه الحدود
  28/6/2010، النهار، بيروت

  
  والوزير األسبق باقون في قدسهمالنواب المقدسيون الثالثة  .6

كشفت مصادر فلسطينية النقاب امس عن تبلور تسوية في قضية النواب الثالثة ووزيـر القـدس                : القدس
  .األسبق تقوم إسرائيل بموجبها بالتراجع عن قرارها بشأن إبعادهم عن مدينة القدس 

 خالل تصريحات النواب الثالثة     وأشارت هذه المصادر إلى أن بوادر التسوية المذكورة كانت برزت من          
ووزير القدس األسبق خالل لقائهم بالرئيس محمود عباس في مقره في مدينـة رام اهللا مـساء الجمعـة                   
وإعالنهم بأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني كنواب منتخبين، وال يمثلون أية فصائل سياسية بما فـي ذلـك                 

  .النواب ستنتهي في غضون أيام قليلةوكذلك تأكيدات الرئيس بأن قضية هؤالء . حركة حماس
وسيمهد هذا اإلعالن من قبل النواب الثالثة ووزير القدس األسبق الطريق لتراجع إسرائيلي عـن قـرار                 
اإلبعاد المذكور بعد أن يتوجه هؤالء النواب إلى وزارة الداخلية اإلسرائيلية بطلـب رسـمي السـتعادة                 

  .بطاقات هوياتهم
 جهود كبيرة بذلها الرئيس محمود عباس للتوصل إلى هذه الصفقة مـن خـالل               وقد تحقق هذا التقدم بعد    

اتصاالته مع جهات اميركية واوروبية واسرائيلية بعلم ومعرفة النواب الثالثة ووزير القـدس المهنـدس               
  .خالد أبو عرفة

أبو عرفة لدى   وكان وزير الداخلية اإلسرائيلي السابق بارؤن اشترط على النواب الثالثة والوزير االسبق             
إصداره قرارا بأبعادهم قبل عدة سنوات اإلعالن عن أنهم ال يمثلون حركة حماس مقابل عدم تنفيذ قرار                 

  .اإلبعاد والتراجع عنه، األمر الذي رفضه النواب في حينه
وتعليقا على هذه األنباء أكد المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس األسبق أنه من السابق ألوانه الحـديث                  

لقد فهمنا خالل لقائنـا مـع الـرئيس         :" وقال .عن تسوية لقضية إبعاده وإبعاد النواب الثالثة عن القدس        
محمود عباس قبل يومين أنه يبذل جهودا حثيثة لمنع إبعادنا وقد أجرى اتصاالت بهذا الشأن مع جهـات                  

خصيا، وبأنه واثق ببقـاء     عليا أمريكية وإسرائيلية ، معتبرا أن إبعاد النواب هو خط أحمر لن يقبل به ش              
  .النواب في مدينتهم

لقد أوضـحنا لعـدة     :" وفيما يتعلق باشتراط إعالنهم أنهم ال يمثلون حركة حماس، قال الوزير أبو عرفة            
جهات أمريكية وأوروبية بأننا منتخبون بقوة القانون وعلى أساس اتفاقيات دولية فـي انتخابـات جـرت                

نحن جـاهزون حـسب     :" وأضاف ".نا الفلسطيني والمقدسي عموما   بشفافية ونزاهة، ونحن ممثلون لشعب    
توجيهات محامينا ومشورتهم للقيام بالخطوة اإلجرائية الالزمة بهذا الخصوص، ولـن نتعامـل مـع أي                

وبالنتيجة فـإن مـا يهمنـا هـو          .طرف بعيدا عن طاقمنا القانوني الذي ندرس وننسق معه كل خطواتنا          
 التأكيد بأننا لن نقبل أية شروط أو تسويات ال تحقـق مطلبنـا بتراجـع                استرجاع بطاقاتنا الشخصية، مع   

  .الحكومة اإلسرائيلية عن قراها بإبعادنا
هذا وعبر حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي لحـزب               

لوزير االسـبق الـذين أصـدرت       الشعب الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع النواب المقدسيين الثالثة وا         
  .اسرائيل أوامر ابعاد ضدهم خارج المدينة المقدسة

  في السياق ذاته عبر يوسف مخيمر رئيس لجنة المرابطين المقدسيين عن تضامنه مـع النـواب الثالثـة             
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وقال ان استهدافهم اسرائيليا يعنـي       .المنتخبين بشكل شرعي من قبل الشعب الفلسطيني والوزير االسبق          
  .ستهدافا لكل ناخب مقدسي مارس العملية الديمقراطية بكل شفافية ونزاهة وبشهادة دوليةا

  28/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني يوضح اسباب نقص الوقود في القطاع .7
لتي تجبيهـا فـي      أدى امتناع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن تحويل أياً من المبالغ ا              -رام اهللا 

شهر حزيران الحالي، إلى نقص الوقود وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي، حسب ما أفاد به المتحدث باسم                
  .الحكومة الفلسطينية اليوم

فقد قال الدكتور غسان الخطيب، مدير المركز اإلعالمي الحكومي، أنه خالل األشهر الخمسة األولى من               
 مليون  81.3 مليون شيقل من مجمل تكلفة كهرباء غزة والبالغة          77.3ره  هذا العام غطت السلطة ما مقدا     

 4شيقل شهريا، في حين حولت شركة توزيع الكهرباء في غزة مساهمة بلغ معـدلها الـشهري حـوالي             
  .مليون شيقل فقط، في حين لم تحول أي مبلغ عن شهر حزيران الجاري حتى تاريخه

لشركة في غزة إلى التغطية عن القصور بلوم السلطة واستغالل          وقد انتقد الخطيب لجوء المسؤولين عن ا      
  .معاناة المواطنين البتزاز السلطة وإحراجها

كان من الممكن أن ال تحدث هذه األزمة لو قامت الشركة على األقل بتحويل المبلغ الذي                : "قال الخطيب و
غيـر قـادرين علـى القيـام        إما أن الشركة ومن ورائها      : "، وأضاف "كانت تحوله في األشهر الماضية    

بمهماتهم وواجباتهم في الجباية، على األقل من ذوي الرواتب و القادرين على الدفع، أو أنهـم يقومـون                  
بالجباية وال يحولون األموال للمساهمة، ولو بقدر بسيط، في تسديد فاتورة الوقود التـي تـدفع الـسلطة                  

  ".األكثرية الساحقة منها
سوف تستمر في أداء واجبها والمساهمة بأقصى ما تستطيع للتخفيف عـن            وأضاف الخطيب أن الحكومة     

  .أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة برغم الصعوبات المالية التي نواجهها
إننا نطالب الشركة بأن تنشر على المأل كل التفاصيل المالية لعملها، ومن ناحيتنا، فإننا نرفـق                "وأضاف  

لكاملة باألرقام حول مجمل حاجات واستهالك وتكلفـة الطاقـة لقطـاع            بهذا البيان الصحفي، التفاصيل ا    
  ."غزة

  28/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   وتفرج عن أموال لصالح جمعية محليةاإلسالمي تقتحم البنك غزةشرطة  .8
 في البنـك    مسؤوال، أن مصدرا     ا ف ب   نقال عن وكالة  غزة   من    28/6/2010،  الدستور، عمان  نشرت
ان قوة من الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي تسيطر عليهـا حركـة حمـاس               أكد  مي في غزة    االسال

 الف دوالر تنفيذا لحكم قضائي لـصالح  16اقتحمت أمس مقر البنك االسالمي والزمته باالفراج عن نحو  
يـسي  قامت قوة من الشرطة في غزة باقتحام الفـرع الرئ         "وقال مصدر مسؤول في البنك      . جمعية محلية 

الف 16للبنك االسالمي في حي الرمال بغزة ظهر أمس والزمته بتفيذ حكم قضائي باالفراج عن اكثر من                 
وأضاف المصدر ان االمـوال عائـدة        ".دوالر اميركي كانت سلطة النقد الفلسطينية امرت بالحجز عليها        

ر ان سلطة النقد تـرفض      غي". استصدرت امرا قضائيا من محاكم غزة باعادة المبلغ اليها        "لجمعية اهلية   
قرر البنك اغالق فرعه في غزة وتعليق العمل احتجاجا على          "واوضح لقد    .التجاوب مع المحاكم في غزة    

وهذه المرة الثانية التي تقوم الـشرطة التابعـة لحمـاس            ".عملية االقتحام بالقوة واالستيالء على المبلغ     
  .بمصادرة اموال من البنوك بالقوة

المكتب اإلعالمي لشرطة غزة أوضح أنـه       أن   غزة،من   ،28/6/2010 سط، لندن، الشرق األو  وذكرت
فـي البنـك    » جمعية الخليج التربويـة التعليميـة     «قام بتنفيذ قرار قضائي باسترداد المبلغ الذي أودعته         



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1833:         العدد       28/6/2010 اإلثنين :التاريخ

وأشـار  . اإلسالمي الفلسطيني، وقامت سلطة النقد التابعة لحكومة سالم فياض ومقرها رام اهللا بتجميـده             
كتب إلى أن الجمعية المذكورة قدمت التماسا إلحدى المحاكم في غزة ضد قرار تجميد رصيدها فـي                 الم

البنك، فحكمت المحكمة باسترداد المبلغ، مشددا على أن الشرطة قامت بدورها في تنفيذ األحكام القضائية               
  .الصادرة بحكم القانون عن المحاكم

  
  حكومة نتنياهو تتجاهل عائلة شاليط: برهوم .9

الغباء والتغطرس "وصف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، تصرفات حكومة االحتالل اإلسرائيلي بـ
بسبب تجاهلها للرأي العام اإلسرائيلي، ومشاعر عائلة الجندي األسير في غزة جلعاد شاليط، المطالبة 

  . "بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس
، تعقيباً على ما نشرته صحيفة هآرتس 2010-6-27وأضاف برهوم في تصريح صحفي، األحد 

العبرية، بأن حكومة االحتالل تنوي إبداء موقف حازم في المفاوضات الجارية مع حماس وعدم تليين 
إصرار حكومة نتنياهو على مواقفها الغبية بتجاهل قضية جنديها األسير في قطاع غزة "مواقفها، وأن 

  . "ت خطيرةيؤهلها دائماً للفشل واالنزالق لمنزلقا
وأشار برهوم إلى أن حكومة نتنياهو غير معنية بالرأي العام اإلسرائيلي وال بعائلة شاليط وال بشاليط 
تحديداً بدليل أنها لم تتعاط بأي جدية مع هذا الملف أو مع جهات الوساطة، وشدد على أن شروط 

ى كسر إرادة المقاومة أو ابتزازها المقاومة غير قابلة للمساومة، وأي رهان من قبل نتنياهو وحكومته عل
وأكد على أن حركة حماس معنية بإنجاز صفقة تبادل  . لتتنازل عن مطالبها وشروطها هو رهان خاسر

  . مشرفة تتضمن إطالق أكبر عدد من قيادات الشعب الفلسطيني وعمداء األسرى في السجون اإلسرائيلية
  28/6/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  لن تكون هناك مصالحة لعشرات السنين :يفتحاوقيادي  .10

أعرب القيادي الفتحاوي والنائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي : عبد القادر فارس -غزة 
الفلسطيني أشرف جمعة، عن عدم تفاؤله بمصالحة قريبة بين حركتي فتح وحماس، وأضاف أن الوفاق 

بالمصالحة بعد أحداث أسطول الحرية، % 90نسبة لن يتم لعشرات السنين، مشيرا إلى أنه كان متفائال ب
والتصريحات المتفائلة بين الطرفين، إال أن نسبة التفاؤل اليوم تصل لديه إلى نسبة الصفر بنجاح 

، "عكاظ"لحوار الحضارات في غزة حضرتها » آدم«المصالحة الوطنية، وقال في ندوة عقدها مركز 
ال أعتقد أننا سننجح، بل الفشل هو مصيرنا، : جامعاتبحضور عشرات الشخصيات الوطنية، وطلبة ال

فبعد عام من جوالت الحوار تغيرت لغتنا وعدنا للمربع األول من لغة التشهير والتخوين وعدم القبول 
  .باآلخر

وأضاف جمعة أنه من الواضح أن كثيرا من األطراف أصبحت في حالة تقوقع وانعزال وتتآمر بطريقة 
ودعا النائب جمعة إلى ثورة شعبية . تدخال إقليميا ودوليا في القضية الفلسطينيةغير مباشرة ألن هناك 

 لتكون من أبناء الشعب نفسه، "ثورة السوسن".. ضد االنقسام، قائال لن تتم المصالحة إال بثورة شعبية
ون وشدد جمعة على أن المتحاورين ال يملك. وإن لم يفعل ذلك فلن تكون هناك مصالحة لعشرات السنين

قرارا بإنجاح الحوار، قائال أنه ليس لدينا رحابة صدر أو صدق وال إيمان بالوطن بل نؤمن بالحزب وال 
  .نعرف كيف نتحاور فلم نترب على ثقافة الحوار

  28/6/2010عكاظ، جدة، 
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   من أنصارها في الضفة24السلطة باعتقال  أجهزة تتهم حماس .11
التابعة للسلطة   األجهزة األمنيةنسخة منه،" قدس برس"ل  في بيان مكتوب وصاتهمت حماس: رام اهللا

من أنصارها في محافظات طولكرم وبيت لحم و نابلس، في الضفة  أربعة وعشرين الفلسطينية، باعتقال
  .الغربية المحتلة

  27/6/2010قدس برس، 
  

  غزة بين يدي حماس التي تستخدمها كقاعدة لإلرهاب: هرتزوغ .12
جتماعية اإلسرائيلي اسحق هرتزوغ األحد المسؤولين األجانب على التوجه حض وزير الشؤون اال: غزة

  .الى غزة تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية اإلسرائيلي
من المهم أن يتوجه وزراء الخارجية الى غزة بناء «وقال هرتزوغ خالل الجلسة األسبوعية للحكومة 

هرتزوغ، الذي يعتبر أحد القادة المعتدلين في وأضاف . »)أفيغدور ليبرمان(على دعوة وزير الخارجية 
سيمكنهم بذلك أن يالحظوا بأنفسهم أن المشهد المظلم من الخارج ال يتالءم مع الوقائع «: حزب العمل

  .»الفعلية على األرض
وتؤكد إسرائيل أن ال أزمة إنسانية في قطاع غزة الذي يقيم فيه مليون ونصف مليون فلسطيني في 

الوضع في غزة ليس سهالً، ولكن علينا أن نتذكر أن هذه المنطقة «ابع هرتزوغ إن وت .ظروف بائسة
  .»وقعت بين يدي حماس التي تستخدمها كقاعدة لإلرهاب، وتلك هي المأساة الفعلية لغزة

  28/6/2010، الحياة، لندن
  

  مع السلطة الفلسطينية" سرية"دعو لمفاوضات مباشرة ي بيريز .13
 الصهيوني شمعون بيريز اإلدارة األمريكية بالعمل على إطالق قناة طالب رئيس الكيان: القدس

بين الجانب الصهيوني من جهة والسلطة الفلسطينية من جانب آخر، إلى جانب " مفاوضات سرّية
التي تجري بوساطة مبعوث الواليات المتحّدة لعملية السالم في الشرق األوسط " غير المباشرة"المحادثات 

ل بيريز، أثناء استقباله للسيناتور األمريكي جون كيري الذي يزور المنطقة حالياً، وقا. جورج ميتشل
، "والفلسطينيين، إلى جانب القنوات األخرى" إسرائيل"يجب العمل على إطالق قناة تفاوضية سرّية بين "

كية تجري العبرية، قد أكّدت صباح أمس األحد، أن القيادة األمري/ معاريف/وكانت صحيفة . وفق تعبيره
تحركات حثيثة في مسعى لعقد لقاء بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين 

  .نتنياهو في واشنطن مطلع الشهر المقبل، إلعالن انطالقة المفاوضات المباشرة بين الجانبين
  28/6/2010، السبيل، عمان

  
   على رئاسة الموساد"إسرائيل"صراع في  .14

مائير " الموساد"دأ الصراع، في أعقاب االعالن عن نية عدم تمديد فترة والية رئيس جهاز ب: رام اهللا
دوغان سنة تاسعة، على خالفته رغم ان االعتقاد السائد لدى الجهات االمنية المختصة، بانه لن يتم تعيين 

جنرال غابي اال بعد تعيين رئيس جديد ألركان الجيش اإلسرائيلي خلفا لل" الموساد"رئيس جديد لـ
أحد الجنراالت الذين " الموساد"وال يستبعد ان يعين لرئاسة  .اشكنازي في غضون االشهر القليلة المقبلة

وبما ان الميجر  .سيخسرون السباق على خالفة أشكنازي في رئاسة االركان وذلك كجائزة ترضية
فة اشكنازي فانه إذا خسر في جنرال يوآف غالنت قائد المنطقة الجنوبية يعتبر من أقوى المرشحين لخال

  ".الموساد"السباق فال يستبعد ان يعين رئيسا لـ
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يوفال " الشاباك"رئيس جهاز " الموساد"ومن بين أقوى المرشحين اآلخرين لخالفة مئير داغان في رئاسة 
ين ديسكين الذي سينهي رسميا مهام منصبه في ايار مايو من العام المقبل، غير ان رئيس الوزراء بنيام

  ".الموساد"نتانياهو لن يجد صعوبة في تقديم موعد اعتزال ديسكين منصبه هذا اذا قرر تعيينه رئيسا لـ
يفضلون تعيين مرشح من داخل هذا الجهاز، وطرح في هذا السياق " الموساد"والالفت ان كبار مسؤولي 

ل االفراج عن جلعاد اسم حغاي هداس من كبار قادة الجهاز سابقا، والمسؤول عن ملف المفاوضات حو
  .شليط

  28/6/2010، المستقبل، بيروت
  

   مع واشنطن"اسرائيل"في عالقات " شرخ عميق: ""ارديانغال" .15
ـّاط تنقل صحيفة الجارديان عن السفير االسرائيلي مايكل اورين في واشنطن قوله عالقات : حيدر البط

واعقد من االزمة التي يمكن ان تُحل يوما بالده مع الحليف االكبر، الواليات المتحدة، تمر بمرحلة ابعد 
  .يصعب تجاوزه" بشرخ زلزالي عميق"ما، بل ووصفها بانها اصيبت 

وجاء هذا التحذير في تصريحات ادلى بها اورين امام دبلوماسيين اسرائيليين حول عالقات واشنطن 
 العاصمة االمريكية ولقائه باسرائيل، قبيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتتياهو الى

  .المرتقب مع الرئيس باراك اوباما مطلع الشهر المقبل
ونُسب الى السفير اورين قوله خالل وجوده في القدس ان تدهور االوضاع بين البلدين بات ابعد من 

 لها ال توجد ازمة في العالقات االمريكية االسرائيلية، فاالزمة"مجرد ازمة يمكن تجاوزها الحقا، وانه 
  ".مدها وجزها، اما العالقات حاليا فهي مشروخة شرخا زلزاليا مستمرا في االتساع والتباعد

  هلع وقلق
وتقول الصحيفة ان تحليل السفير اورين اثار الهلع والقلق داخل المؤسسة السياسية االسرائيلية، التي 

ع حد لحصارها لقطاع غزة، تشعر انها معزولة دوليا، وتحت ضغوط متزايدة التخاذ خطوات فعلية لوض
  .ووقف النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية

وقال اورين ان الرئيس اوباما اصدر احكامه حول اسرائيل على اساس تقديرات غير عاطفية، وعلى 
النقيض من سلفيه جورج بوش وبيل كلينتون، اللذين كانا يقيمان تلك االحكام على اسس تاريخية 

  .وعقائدية
اورين الى ان اوباما لن يتأثر بمناصري اسرائيل داخل او خارج البيت االبيض، وان الرئيس والمح 

  .االمريكي يصدر احكامه لوحده من دون تلك التأثيرات او النفوذ
  28/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   تطالب نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل األسرى مع حماسمسيرة شاليط .16

، صباح أمس االحد، من منزله نحو مدينة القدس سيرا على االقدام، "مسيرة جلعاد شاليط"انطلقت : لقدسا
  .للضغط على الحكومة االسرائيلية من اجل االسراع في االفراج عن الجندي االسير جلعاد شاليط"وذلك 

 يوما لتصل في 12، "ئيلاسرا"في شمال " متسبيه هيال"ومن المتوقع ان تستمر المسيرة التي انطلقت من 
النهاية إلى منزل رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، المكان الذي ستسكن به عائلة شاليط، بعد 

  .ان قررت ترك المنزل شمال اسرائيل والبقاء امام منزل نتنياهو حتى االفراج عن جلعاد
شاليط في المسيرة منذ البداية ما يقارب وبحسب ما ورد على كافة المواقع العبرية فقد انضم الى عائلة 

 اسرائيلي، انضم اليهم اثناء السير العديد من االسرائيليين حيث وصل العدد حسب تقديرات 2500
 مشارك في المسيرة، وقد قامت الشرطة االسرائيلية بوضع العديد 10,000الشرطة االسرائيلية االن الى 

حتى القدس المحتلة، " اسرائيل"تجوب شوارع رئيسية من شمال من الترتيبات لتأمين سير المسيرة التي س
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وقد تم وضع العديد من العناصر الشرطية التي سترافق المسيرة وتؤمن لها الطريق وتحاول تنظيم حركة 
  .المرور

 قال في شريط فيديو بث الجمعة، الذي وافق الذكرى الرابعة ألسر ابنه، إنه -والد شاليط-كان ناعوم 
األسرة لن تنتظر "وأضاف ". سنظل هناك ولن نعود بدون جلعاد"ل إلى مقر رئيس الوزراء فور الوصو
  .، ودعا الحكومة لوضع نهاية لما سماها بالقصة المحزنة"أكثر من ذلك

  28/6/2010، السبيل، عمان
  

  "التصدي لحماس" إسرائيلي يشيد بدور أجهزة السلطة في عسكري مسؤول .17
في الجيش اإلسرائيلي، الكولونيل أفيف ريشيف، بدور أجهزة األمن " بنيامين"أشاد قائد لواء : الناصرة

، من خالل "تساهم في الحفاظ على االمن في المنطقة"التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي 
عن طريق اعتقاالتها المتكّررة ألعداد كبيرة من عناصر الحركة في الضفة " التصّدي لحركة حماس

  .محتلّةال
إن األجهزة األمنية "، )27/6(وقال الكولونيل ريشيف، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية اليوم األحد 

  .، وفق تعبيره"الفلسطينية تتصدى بحزم للمجموعات اإلرهابية الحمساوية، وإن عملياتهم تتكلّل بالنجاح
بين الفلسطيني واإلسرائيلي، بـ التنسيق األمني بين الجان"ووصف المسؤول العسكري في جيش االحتالل 

التعاون األمني مع الفلسطينيين يساهم بال شك في حفظ األمن والسلم في المنطقة، "، مشيراً إلى أن "الجيد"
  .، حسب قوله"ويؤثر عليه إيجابياً

قالت إنها رصدت خالل األسبوع الماضي " حماس"ويشار بهذا الصدد، إلى أن حركة المقاومة اإلسالمية 
داً في الحملة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة، موضحة أن هذه الحملة استهدفت مائة وسبعة تصيع

  .فلسطينيين من أنصار الحركة؛ بينهم واحد وسبعون من األسرى المحّررين من سجون االحتالل
  27/6/2010قدس برس، 

  
  في الجيش" التجنيد اإللزامي" ترفض تخفيض مدة اإلسرائيليةالحكومة  .18

قّررت الحكومة اإلسرائيلية، اإلبقاء على مّدة الخدمة العسكرية اإللزامية في صفوف جيش : صرةالنا
 شهراً القادم على أقل 18االحتالل اإلسرائيلي والبالغة ثالث سنوات، كما هي دون تعديل خالل فترة الـ 
  .تقدير، وعدم تخفض المدة إلى سنتين ونصف السنة كما اقترح بعض الوزراء

زير الحرب اإلسرارئيلي ايهود براك قد طالب بتمديد مفعول االمر الخاص بمدة الخدمة العسكرية وكان و
  .بسنتين أخريين، إال أن وزارة المالية عارضت ذلك، في ظل العجز الذي تعانيه الدولة العبرية

ن انخفاضاً ، أ)27/6(من جانبه، أكّد ممثّل هيئة القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي، اليوم األحد 
يعفى من الخدمة "ملموساً قد طرأ خالل الفترة األخيرة، على نسبة االنخراط في صفوف الجيش، بحيث 

  .، حسب قوله"العسكرية حوالي ربع عدد السكان اليهود
ويشار بهذا الصدد، إلى أن عدداً كبيراً من الوزراء اإلسرائيليين، كانوا قد طالبوا مؤخراً بتخفيض مّدة 

اإلجبارية في الجيش إلى عامين ونصف العام، في حين رفض مجلس الوزراء اإلسرائيلي خالل التجنيد 
  .جلسته صباح اليوم، هذا االقتراح

  27/6/2010قدس برس، 
  

  ليط ارفض االستماع لمعلومات تتعلق بمكان الجندي ش يضابط مخابرات اسرائيلي .19
رات اسرائيلي االكتراث بمعلومات كشف النقاب يوم امس عن رفض ضابط مخاب: اشرف الهور-غزة 

قيمة قدمها له عميل فلسطيني تدل على مكان اسر مسلحي حماس الجندي االسرائيلي غلعاد شليط، في 
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الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الداخلية على حكومة اليمين االسرائيلية باطالق سراح هذا الجندي 
  .المأسور منذ اربع سنوات بأي ثمن تطلبه حماس

' اهتماما كبيرا'المختص بالشؤون االمنية ان اجهزة المخابرات االسرائيلية لم تول ' المجد'موقع وذكر 
بمعلومات اتى بها احد عمالئها المخضرمين في غزة تحدد مكان الجندي االسرائيلي االسير في غزة 

  .غلعاد شليط، بالرغم من اهمية قضية الجندي على المستويين الرسمي والشعبي
نشره الموقع االمني نقال عن احد العمالء المخضرمين السرائيل في غزة فقد قال انه حاول ووفق ما 

كان 'ارسال معلومات مهمة عن مكان شليط اال ان ضابط المخابرات االسرائيلي رفض االستماع لها النه 
  .، حسب ما عبر عنه للعميل'مشغوال

 11عمل مع المخابرات االسرائيلية الكثر من والذي ' و. م'وذكر الموقع ان العميل الذي رمز له بـ 
عاما استغرب مما صدر من الضابط، الذي رفض لالستماع لمعلوماته والتي تعتبر مهمة بالنسبة 

) اسرائيل(حققت دولة الكيان 'السرائيل، وقال الموقع انه لو استمع الضابط لهذه المعلومات في حينه لـ 
  .'ة حماس االسرة لشليطانتصارا امنيا وسياسيا كبيرا على حرك

الى ذلك فقد ذكر العميل الذي اعتقل مؤخرا على ايدي اجهزة االمن في غزة التابعة لحماس ان الضابط 
يتم ارسالها له بشكل يومي، وقد حاول ان يتحدث ' معلومات عادية'اتصل به مرة اخرى ليتأكد منه حول 

  .'خلي الموضوع بعدين، خلينا في المهم'معه عن المعلومات التي تتعلق بشليط فقال له الضابط 
يشار الى ان المخابرات االسرائيلية استخدمت عدة وسائل استخباراتية لالستدالل على مكان الجندي 

، كان من 2006من العام ) يونيو( حزيران 25االسرائيلي غلعاد شليط الذي اسره مسلحو حماس يوم 
ت عن مكان وجوده، لكن جميع محاوالتها االمنية باءت بينها رصد ماليين الدوالرات لمن يدلي بمعلوما

  .بالفشل
  28/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   تخشى على صادراتها مع تراجع اليورو واألزمة مع أنقرة"إسرائيل" .20

تخشى إسرائيل أن يؤثر التراجع المتواصل في سعر اليورو، الذي فقد منذ كانون :  أ ف ب-القدس  
 في المئة من قيمته مقابل الشيكل، على صادراتها الى االتحاد األوروبي التي تمثل 13.50) يناير(الثاني 

  .حوالى ثلث المبيعات اإلسرائيلية الى الخارج، بحسب المحللين
تراجع سعر اليورو ا ومن الواضح أن األزمة في أوروبـ«وقال وزير المال اإلسرائيلي يوفال شتاينيتز 

  .» على صادراتنا نتيجة تراجع الطلبـصادنا وخصوصاًسيؤثران في اقت
وأوضح شتاينيتز أن سياسات التقشف المالي التي اعتمدتها كل من ايرلندا وفرنسا واسبانيا والبرتغال 

» ستنعكس في مستقبل قريب انخفاضاً في األجور في القطاع العام، ما سيؤثر الحقاً في القطاع الخاص«
  .ويؤدي الى تراجع االستهالك والواردات

 30 في المئة و15ورأى الوزير اإلسرائيلي أن مستوى األجور قد يتراجع في أوروبا بنسبة تتراوح بين 
  .في المئة بالمقارنة مع األجور في إسرائيل، ما سيجعل المنتجات اإلسرائيلية أقل قدرة على المنافسة

 االقتصاد اإلسرائيلي وقدر عدد من كبار المسؤولين في وزارة المال أن تصل كلفة تراجع اليورو على
  .، وفق ما أوردت وسائل اإلعالم المحلية)بليون يورو( بليون دوالر 1.3الى 

كما يعاني االقتصاد اإلسرائيلي من جهة أخرى من عواقب الهجوم الدامي الذي شنته البحرية اإلسرائيلية 
الحصار الذي تفرضه على أسطول دولي من المساعدات اإلنسانية كان يحاول كسر ) مايو( أيار 31في 

  .الدولة العبرية على قطاع غزة
وأوقع اعتراض األسطول تسعة قتلى جميعهم أتراك األمر الذي أثار استنكاراً دولياً وتسبب بأزمة حادة 

  .مع تركيا التي تمثل السوق األولى للمنتجات والتجهيزات العسكرية اإلسرائيلية في المنطقة
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نتيجة إغالق )  مليون يورو400(ون دوالر إضافية تقارب نـصف بلية المال خسائر وتوقع خبراء وزار
  .السوق التركية أمام إسرائيل

 في المئة من 8 في المئة في نسبة البطالة لتصل عندها الى 0.7قد تؤديان الى زيادة » األزمتان«وهاتان 
  .السكان في سن العمل، ما يعني إلغاء عشرين ألف وظيفة

  28/6/2010، الحياة، لندن
  

  مدنية واإلنسانيةال هممسيرة حاشدة في بيروت تطالب بمنح الفلسطينيين حقوق .21
.. إنت من فلسطين ممنوع تعيش"، "بدنا نعيش بكرامة لنعود"، 28/6/2010، بيروت، المستقبلنشرت 

آن األوان أن "، "المخيمات بيئة وطنية وليست بؤراً أمنية، وألهلها حق العيش بكرامة"، "خلقت للتلطيش
، شعارات رفعها المعتصمون الفلسطينيون أمام مقر " العربيةاألخوةتمتع الشعب الفلسطيني بعاطفة ي

 بيروت للمطالبة بحقوقهم المدنية واالجتماعية واالقتصادية وللقول ال  العاصمة اللبنانيةاالسكوا في وسط
  .الستثناء الفلسطينيين من قانون الجنسية
الفلسطينيين من مختلف المناطق اللبنانية، حيث تجمع الوافدون من ومنذ ساعات الصباح، انطلق آالف 

الجنوب والشوف والبقاع في المدينة الرياضية، وتوجهوا في مسيرة باتجاه وسط بيروت، أما الذين أتوا 
من الشمال فقد تجمعوا في منطقة الدورة، ليتابعوا سيراً على األقدام مسيرتهم باتجاه وسط العاصمة حيث 

  .الوفود أمام مقر االسكواالتقت 
 هيئة ومؤسسة لبنانية 134كباراً وصغاراً، رجاالً ونساء، حضروا في المسيرة التي دعمتها أكثر من 

  .وفلسطينية، وبمواكبة أمنية مشددة
 فلسطينيي إلىبهاء أبو كروم، متوجهاً اللبناني " اللقاء الديموقراطي"وتحدث في بداية االحتفال عضو 

وأكد متابعة اللقاء الديموقراطي  ".اإلنسانية جانبكم ومع مطالبكم إلىإن أحرار لبنان "ل الشتات بالقو
  ". الحقوق في السكن والعمل واالستشفاء والتملكإقرارمن أجل "التحرك 

 إقرارأهمية " السابقة لويزا مرغانتيني كلمة شددت فيها على األوروبيوألقت نائبة رئيس البرلمان 
 أرضهم إلىاالجتماعية للفلسطينيين في لبنان، كي يعيشوا بكرامة ويتمكنوا من العودة الحقوق المدنية و

  ". اللقاء في فلسطينإلى: " الفلسطينيين بالقولإلىوتوجهت ". وديارهم في فلسطين
 نأنريد منكم، بعد : " اللبنانيين بالقولإلىاهللا،  اهللا عبد وتوجه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السفير عبد

 تقفوا معنا والى جانب الفلسطينيين للحصول على أن اسطفان نعمة، األخالتقيتم اليوم على تطويب 
  ". ال نطلب هوية وال جنسية لبنانيةألننالن نخل بالتوازن الطائفي "كد أو ".حقوقهم المدنية

ات الفلسطيني، وفي كلمة ألقاها نيابة عنه ساري حنفي، وجه المفكر الفلسطيني عزمي بشارة، تحية للشت
  ". وطنهمإلىال يريدون التوطين في لبنان بل يريدون حقهم في العودة " الفلسطينيين أن مؤكداً

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية : وأجمعت كلمات لفصائل المقاومة الفلسطينية
ة واالجتماعية واالقتصادية لتحرير فلسطين وحركة فتح، على التشديد على مطلب إقرار الحقوق المدني

  .للفلسطينيين في لبنان
أن ملف الحقوق المدنية "ولفت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني نديم عالء الدين إلى 

  ".للفلسطينيين قد فتح، وعلينا التحرك لمتابعته عندما يناقش في المجلس النيابي والضغط إلقراره
توالي المسيرات والتحركات الحقا، " ان والروابط الشعبية معن بشور، إلىودعا المنسق العام لتجمع اللج

 عودة إلىأن طريق المقاومة هو الوحيد الذي سيؤدي " "، معتبرانللفلسطينييمن أجل إقرار حق العودة 
  ". ديارهمإلىالفلسطينيين 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1833:         العدد       28/6/2010 اإلثنين :التاريخ

تطبيق شرعة "ـ بلكسر الحصار عن غزة سمر الحاج،" مريم"وطالبت ممثلة اللجنة التحضرية لسفينة 
مريم ال تريد التوطين، وتريد من الساسة اللبنانيين في : "وقالت ".حقوق اإلنسان على الفلسطيني الالجئ

  ".نالفلسطينييمن آذار، أن يتوحدوا حول حقوق " الرابع عشر"و" الثامن"
ر، مذكرة وبعدما تليت رسالة تضامن من مطران الناصرة المطران رياح أبو العسل، قرأ صقر أبو فخ

 نبيه بري،  اللبنانيالعماد ميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابياللبنانية  رئيس الجمهورية إلىموجهة 
، وسلم  اللبناني مجلس النوابإلىثم توجه وفد مصغر  . سعد الحريري اللبنانيورئيس مجلس الوزراء

  :التالية األمين العام للمجلس عدنان ضاهر، وهي تتضمن المطالب إلىالمذكرة 
بما يتعلق بحق العمل لالجئين )  من قانون العمل اللبناني59مادة ( إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل -

، والذي نص في فقرته األولى على 1965الفلسطينيين، وفقا لما ورد في بروتوكول الدار البيضاء عام 
ايا الدول العربية في سفرهم  في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعنالفلسطينيويعامل "أن 

  ".وإقامتهم، وتوفير فرص العمل لهم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية
 من اشتراط الحصول على إذن العمل، باعتبارهم مقيمين على األراضي اللبنانية نالفلسطينيي إعفاء -

 أيار 23ر بتاريخ  الصاد79 أن القرار وباعتبار ديارهم وممتلكاتهم، إلىقسرا، والى حين عودتهم 
، لم يعد ينظر إليه كأجنبي، وبالتالي استثناه من التدبير الخاص بإثبات الوجود الذي يشترط على 1967
  .األجانب

 واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل، الذي تنص االجتماعي اعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان -
  .عياالجتماعليه المادة التاسعة من قانون الضمان 

 296 من قانون رقم 1 في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة نالفلسطينيي اعتماد حق التملك لالجئين -
، 4/1/1969 بتاريخ 11614، الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم 4/1/2001الصادر بتاريخ 

ال يجوز تملك " الجديدة 1 لتصبح المادة المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان،
 يحمل جنسية صادرة عن دولة ال يعترف لبنان بها، على أن شخصأي حق عيني في أي نوع كان ألي 

، كما " الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجالت وزارة الداخلية، معاملة الرعايا العربالالجئونيعامل 
  .2001كان عليه الحال قبل تعديل القانون عام 

إن الوضع المأساوي الحالي الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون، يستوجب من "واختتمت المذكرة بالقول 
 اقتصاديا والثقافية للفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم واالقتصادية االجتماعية، دعم الحقوق ةاللبنانيالدولة 

التصفوية كافة، التي تهدد حقوقهم  وثقافيا، وذلك من أجل محاربة المؤامرات والمشاريع واجتماعيا
  ".الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حق العودة وحق تقرير المصير

أن المذكرة التي رفعت من قبل  ،جهاد بزي  نقالً عن مراسلها،28/6/2010، بيروت، السفيروأضافت 
على الرغم من التصريحات اإليجابية لبعض ": جاء فيها االسكوافي  ينلبنانيال وينفلسطينيالمعتصمين ال

المسؤولين اللبنانيين ولبعض النخب اللبنانية فيما يتعلق بحقوق الالجئين الفلسطينيين األساسية، إالّ أن 
المنظور األمني للوجود الفلسطيني لم يتغير، إذ ظل ينظر إلى المخيمات الفلسطينية على أنها ظواهر 

دي فيه الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية ومنظمات المجتمعين المدنيين وفي الوقت الذي تب. أمنية
الفلسطيني واللبناني استعدادها لمناقشة رزمة من الحلول للمشاكل التي يعانيها الالجئون الفلسطينيون 

نجم وخاصة في المخيمات، تبقى مسألة الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية القضية األساس التي ي
  . "عن معالجتها وفق معايير حقوق اإلنسان معالجة كافة تلك المشكالت

 الالجئين الفلسطينيين بوصفهم إلىينبغي التخلي عن المقاربة اإلنسانية التي تنظر ": وتابعت المذكرة
 الدولية والجمعيات الخيرية اإلغاثةمجرد مجموعة بشرية بحاجة إلى اإلطعام واإليواء من قبل منظمات 

صالح تبني نظرة حقوقية تنطلق أساساً من الحق في الكرامة البشرية الذي تتفرع عنه كافة حقوق ل
حق العمل، حق التملك، الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في حرية التنقل (اإلنسان األساسية 
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 النظر إلى هذه وفي السياق ذاته، ينبغي. وليس الحقوق اإلنسانية) إلخ... والتعبير وتشكيل الجمعيات
الحقوق كوحدة متكاملة على الرغم من أولوية بعض الحقوق بالنسبة إلى الالجئين الفلسطينيين في 

  . " مخيم نهر الباردإعمار وإعادة حرية التنقل إلى إضافةالمرحلة الراهنة مثل حقي العمل والتملك، 
والمؤسسات األهلية واللجان الشعبية ، نفذت الجمعيات "الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني"ومناصرة لـ

وناشد . اللبنانية والفلسطينية اعتصاماً أمام النصب التذكاري لشهداء المقاومة في مدينة صور أمس
بالمناسبة، باسم الجمعيات الفلسطينية، عضو اللجان الشعبية لمخيمات منطقة صور محمد أبو رشيد 

 كي نبعد الخطر وهواجسه عن الشعب الفلسطيني وعن الجميع إنجاز التعديالت القانونية بأسرع وقت"
ال داعي للخلط بين إعطاء الحقوق المدنية والتوطين، فان ": وقال. "مخيماته إلى حين عودته إلى دياره

. "إقرار الحقوق هو السبيل إلى إبعاد خطر التوطين ومحاوالت الضغط الدولي على الحكومة اللبنانية
 الفلسطيني هذه الحقوق إنما يريد إيصال المجتمع الفلسطيني إلى مرحلة من يمنع عن الشعب"ورأى أن 

ودعا . "من الجوع تؤدي به إلى قبول أي حل يحميه من الموت جوعا حتى لو كان هذا الحل هو التوطين
الرؤساء الثالثة ووزير العمل إلى إيجاد حل عادل "رئيس نقابة عمال الحديد والصلب محمد شعالن 

  . "الفلسطيني الذي يشكل أساسا في االقتصاد اللبنانيلحقوق الشعب 
كما نفذت المنظمات والمؤسسات الفلسطينية اعتصاما في شتورا دعما للتحرك المطلبي من أجل إقرار 

  .القوانين التي تحفظ حقوق الالجئين اإلنسانية في لبنان، بمشاركة ممثلي الفصائل والمنظمات الفلسطينية
ندى عبد ، بيروتنقالً عن مراسلتها في  27/6/2010، )بي بي سي(البريطانية هيئة اإلذاعة وأشارت 
فحولت اللبناني منعت من االقتراب من مجلس النواب التي نظمت أمام االسكوا المسيرة ، أن الصمد

  .ةالمتحد األمم حديقة بيت إلىمسارها 
 الذي يضم أيضا منظمة سطينيالفل وتحالف القوى اإلسالمياد هالمسيرة حركتا حماس والجكما قاطعت 

  .الصاعقة وحركة فتح االنتفاضة
 اللبنانية وهو ما األراضي تيار المستقبل بين الحقوق المدنية وحل مشكلة السالح الفلسطيني على ربطو

 ال تستطيع أن اللبنانيةقاله النائب عاطف مجدالني معتبرا أن الحقوق يجب أن تقرن بواجبات، فالدولة 
ويعتقد مجدالني أن معالجة الملف الفلسطيني يجب أن تتم من كل جوانبه،  .ةالفلسطيني تدخل المخيمات

 األراضي سلطتها على كامل اللبنانيةومنها الجانب اإلنساني، إلى جانب السالح، بحيث تبسط الدولة 
  .اللبنانية

  
  قدسال في شرقي  اليهوديةاألحياء لم يسبق لها مثيل لتوسيع إسرائيلية خطة :"هآرتس" .22

 كشفت في اإلسرائيلية "هآرتس" صحيفة ، أنبيت لحم من 28/6/2010وكالة معاً اإلخبارية، نشرت 
 ستوافق على خطة رئيسية لم يسبق لها اإلسرائيلية لجنة التخطيط والبناء أن  اإلثنينعددها الصادر اليوم
  . اليهودية في شرقي القدساألحياءمثيل تدعو لتوسيع 

 أن "إسرائيل"ه تدوين سياسة البلدية في التخطيط للمدينة بأكملها انطالقا من شعار اقتراح اللجنة من شأن
  .القدس موحدة وغير قابلة للتقسيم وسيتم البناء على كل شطر من المدينة

 لتقديم تحفظاتهم لكن  يوما60ً، فان اللجنة ستعطي المعترضين على الخطة األخضر الضوء إعطاءوقبل 
 يثير وابال من االنتقادات من جانب أنو أمر واقع ومن شأن هذا التطور الموافقة على الخطة ه

  .الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي
ووفقا لوثيقة أعدتها عير عاميم، وهي منظمة غير حكومية فان الخطة تسعى لجعل القدس مدينة أكثر 

في حين أن الخطة . ب للبناء في المدينةقابلية لالستمرار تقلل إلى حد كبير من احتياجات السكان العر
  . وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية للفلسطينيين13,500تدعو إلى بناء 
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وقال المسؤولون أن الخطة تسمح للبناء الفلسطيني في الشمال والجنوب من القدس، ويوفر بالكاد لتوسيع 
 الخطة أنضافت المجموعة أو .المقدسمشاريع البناء العربي في وسط المدينة، ال سيما بجوار الحوض 

لكن .  سلسلة من العوائق البيروقراطية للفلسطينيين الذين يرغبون في البناء في المدينةتنشئسوف 
 ألنه "إسرائيل"لـمنظمة عير عميم حذرت من أن الخطة من المرجح أن ينظر إليها على أنها استفزاز 

  . الشرق من الخط األخضرإلىهودية يتم تعيين معظم مشاريع البناء في المناطق الي
 مع الوجود اليهودي وأوعز رئيس بلدية القدس نير بركات مرؤوسيه لتغيير الخطة وفقا لسياسته تماشياً

  .في جميع أنحاء الحوض المقدس، والنصف الشرقي من المدينة
يوم  "هآرتس"تقرير صحافي نشرته صحيفة أن  أبيب،تل  من 27/6/2010القدس، القدس، وأضافت 

 تعتزم نشر خريطة وبرنامج لمخطط اإلسرائيليةن لجنة التنظيم والبناء في وزارة الداخلية أ كشف األحد
 القادمة للتطوير في مدينة القدس، ويشتمل على خطط لتوسيع األحياء األسابيعاستيطاني جديد خالل 

ضي المخصصة للتوسع خاصة ن معظم األراأوقال التقرير الذي . االستيطانية في القطاع الشرقية منها
  .كها الفلسطينيونليم

 وزير الداخلية إيلي يشاي من أن المخطط سيضيف إلىواشتكت العناصر اليمينية وكتلها في بلدية القدس 
مساحات بناء أوسع للسكان الفلسطينيين في المدينة، على حساب ما وصفوه بالمناطق المفتوحة، وزعموا 

  .لليهود مساحات مخصصة سيأخذ أنه أيضا
بركات أنها اشترت في نير التي يرتبط نافذيها بعالقات متينة مع " إلداد"وادعت المنظمة غير الحكومية 

 .السنوات األخيرة بيوتا في بلدة سلوان، القريبة من أسوار القدس من أجل تهويد المنطقة
يد لمناقشته في اللجنة خالل األسابيع المقبلة سيقدم المخطط الجد"وأكد ناطق باسم بلدية القدس أنه 

مناقشات تجري على المستوى المهني : " إن هناكاإلسرائيليةوقال بيان صادر عن الداخلية . اللوائية
  ".تمهيدا للموافقة على المخطط

  
   بالطرد من الضفة الغربيةمهددون ألف فلسطيني من أصول غزية 20 .23

 ألف 20ن حوالي أحد األيوم  ئيليةاإلسرا" جيروزاليم بوست" كشف تقرير نشرته صحيفة :أبيبتل 
فلسطيني في الضفة الغربية يعيشون في حالة خوف، ألن أوراق اإلقامة التي يحملونها صادرة عن قطاع 

 السماح بتحديث وثائقهم على رغم أنهم يعيشون في الضفة الغربية منذ اإلسرائيليةغزة وترفض السلطات 
 من منازلهم في الضفة فعلياً ائلة الحلو، بأنهم سيقتلعونوازدادت مخاوف عائالت، مثل ع .سنوات عديدة

" المتسللين" الذين يعيشون في الضفة الغربية دون وثائق إقامة بـاإلسرائيليمنذ أن وصف الجيش 
  .المعرضين للسجن أو اإلبعاد

: الحقوقية التي تواجه الحكم العسكري اإلسرائيلي في المحاكم" غيشا"وقال ساري باشي من منظمة 
عشرات آالف األشخاص يعيشون في ظل خطر دائم، مما يمنعهم من الحصول على الوظائف والرعاية "

إن عنوان الفرد  "غيشا"وتقول منظمة  ".الصحية وفرص التعليم بسبب خوفهم من المرور عبر الحواجز
ولي واالتفاقيات ويشددون على إن السياسات اإلسرائيلية تنتهك القانون الد. ال ينبغي أن يعامل كجنسيته

 مع الفلسطينيين والتي تقضي بمعاملة الضفة الغربية وغزة كوحدة سياسة وليس "إسرائيل"التي وقعتها 
  .كمنطقتين جغرافيتين منفصلتين

وقال مسؤولون في الجيش اإلسرائيلي إن سكان غزة يمكنهم أن يعودوا إلى القطاع مع أزواجهم من 
نقطة تحول أمنية "م الجيش اإلسرائيلي أفيتال ليبوفيتش إن ذلك كان وقالت الناطقة باس .الضفة الغربية

  ".بالنسبة إلسرائيل
  27/6/2010القدس، القدس، 
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  السلطات اإلسرائيلية تُبعد فلسطينياً من بئر السبع إلى قطاع غزة .24

عدت ، إن السلطات اإلسرائيلية أب28/6لألسرى والمحررين، اليوم االثنين " واعد" قالت جمعية :غزة
قدس "في بيان مكتوب تسلمت " واعد"وذكرت جمعية  .فلسطينياً من سكان بئر السبع إلى قطاع غزة

  ).إيريز(نسخة منه أن ناصر نصار تم نقله إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون " برس
  28/6/2010قدس برس، 

  
  مواجهات عنيفة في سلوان وإصابات واعتقاالت في مسيرة بيت جاال األسبوعية .25

صيب عدد من المواطنين :  سمير حمتو، جمال جمال، ووكاالت األنباء-لقدس المحتلة، غزة ا
الفلسطينيين صباح أمس برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي بحي بطن الهوى في سلوان شرقي مدينة 

ن  مواجهات عنيفة دارت في المنطقة بين الشبان الفلسطينييأنوذكرت مصادر فلسطينية . القدس المحتلة
 خاللها الشبان زجاجات حارقة على بيت العسل الذي كان ألقى اإلسرائيليينوالجنود والمستوطنين 

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت الليلة قبل الماضية واستمرت . مستوطنون استولوا عليه في وقت سابق
ي البؤرتين حتى ساعات فجر أمس بين المواطنين من سكان المنطقة والجماعات اليهودية المتطرفة ف

وعناصر من شرطة وحرس حدود االحتالل أصيب خاللها " بيت يوناتان"و" بيت العسل"االستيطانيتين 
وامتدت المواجهات في العديد من أنحاء المنطقة فيما . عدد من المواطنين الفلسطينيين باختناقات

  .كما عليهاحاصرت قوات معززة من شرطة وجنود االحتالل المنطقة وفرضت طوقا عسكرياً مح
كما أصيب أمس سبعة مشاركين في مسيرة بيت جاال األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع 

  . لهااإلسرائيلياالستيطاني بعد قمع قوات االحتالل 
  .واعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنين فلسطينيين في مدينتي طوباس وبيت لحم في الضفة الغربية

  28/6/2010الدستور، عمان، 
  

  أهالي سلوان يحبطون محاولة للمستوطنين لالستيالء على منزل في البلدة .26
 أحبط أهالي بلدة سلوان، الليلة الماضية، محاولة لمستوطنين يهود لالستيالء على منزل :القدس المحتلة

وذكرت مصادر  .المواطن عبد اهللا أبو ناب داخل حي اليمن وسط بلدة سلوان، في القدس المحتلة
سطينية أن أهالي الحي تصدوا للمستوطنين وجنود االحتالل، حيث دارت مواجهات عنيفة حتى ساعة فل

متأخرة من الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة  العشرات من سكان الحي، بالرصاص المعدني المغلّف 
  .بالمطاط

  28/6/2010قدس برس، 
  

  دم منازلها عائالت فلسطينية في منطقة األغوار به10االحتالل يخطر  .27
 قالت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي سلمت يوم األحد :جنين

في المالح باألغوار الشمالية، إنذارات إخالء وإزالة " الفارسية"عشر عائالت فلسطينية، في خربة 
الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية " (ج" ساعة القادمة، بدعوى البناء في مناطق 24مضاربهم خالل الـ 

وأضافت المصادر أن معظم هذه البيوت تعود لعائلتي الدراغمة والمخامرة،  .وعدم الترخيص) إسرائيلية
  .رغم ملكيتهم لألراضي القاطنين عليها وتسجيلها لدى قسم تسجيل األراضي

  27/6/2010قدس برس، 
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  دمتأجيل جلسة محاكمة الشيخ رائد صالح إلى الشهر القا .28
 إن جلسة 1948، في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة "األقصى للوقف والتراث" قالت مؤسسة :الناصرة

المحكمة المركزية في القدس بخصوص النطق بالقرار على االستئناف المقدم من قبل طاقم محامي الشيخ 
لت إلى تاريخ رائد صالح، ضد قرار إدانته وسجنه لمدة تسعة أشهر في ملف باب المغاربة؛ تأج

  . 29/6/2010، وذلك بدال من الجلسة التي كانت مقررة يوم الثالثاء 13/7/2010
  27/6/2010قدس برس، 

  
  "القاعدة" فلسطينيين من الناصرة بزعم انتمائهم لـسبعةتل أبيب تُعلن اعتقال  .29

مواطنين ، عن اعتقال سبعة 28/6 أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية، صباح اليوم االثنين :الناصرة
وبحسب ما سمحت  ".القاعدة"فلسطينيين من سكان مدينة الناصرة، بدعوى االشتباه بانتمائهم إلى تنظيم 

المصادر األمنية بنشره في وسائل اإلعالم؛ فقد ُأعلن عن اعتقال الفلسطينيين السبعة من مدينة الناصرة 
هم باالنتماء إلى تنظيم القاعدة، وما يسمى لالشتباه في"وقرية أم الغنم داخل األراضي الفلسطينية المحتلة 

، على "بحركات الجهاد العالمي، وارتكاب سلسلة من العمليات اإلرهابية ضد مواطنين يهود ومسيحيين
 7عملية قتل سائق سيارة أجرة قبل حوالي "ومن بين التهم المنسوبة إلى المعتقلين  .حد تعبير المصادر

  ".حالت تابعة لسكان مسيحيين في الناصرةأشهر، وإلقاء زجاجات حارقة على م
  28/6/2010قدس برس، 

  
  بلدية غزة تحذر من فيضان الصرف الصحي جراء انقطاع الكهرباء .30

حذرت بلدية غزة، أمس، من حدوث كارثة بيئية محققة حال فيضان مياه الصرف الصحي : )وكاالت(
وقالت بلدية غزة في بيان، إن مولد . بائيفي محطة المعالجة الرئيسية في غزة جراء انقطاع التيار الكهر

المحطة الخاص بضخ المياه العادمة توقف عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائي الفتة إلى بدء تسرب 
وأشارت إلى أن المياه العادمة بدأت بالتسرب نحو المنطقة  .مياه الصرف الصحي تجاه المنطقة المحيطة

 بالكامل في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي بالمحطة التي تقوم المحيطة بالمحطة مهددة بإغراقها
من مياه الصرف الصحي % 50 ألف متر مكعب يومياً من المياه العادمة بما يعادل 35بضخ أكثر من 

  .في القطاع
  28/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
  محطة التوليدمطالبات بإبعاد ملف الكهرباء عن المناكفات السياسية وبدعم عربي لوقود .31

 وليد سعد ، أن اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  28/6/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
 جميع إبعاد على ضرورة أمس يوم أكد ، المدير التنفيذي لشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة،صايل

ن معاناة المواطنين في هذه ، للتخفيف م"المناكفات السياسية" الكهرباء عن أزمة السياسية ملف األطراف
 قدرة شرطة إمكانية إلى صايل  وأشار. بدرجات الحرارةالمرحلة من فصل الصيف التي تشهد ارتفاعاً

ن عمليات التوقف المفاجئ أ إلى أشارالتوليد على العمل بكامل طاقتها حال توفر الوقود الالزم لها، لكنه 
 األطرافن المحطة تجري اتصاالت مكثفة مع كافة أذكر و ." في العملإرباكاًتسبب " أزمةالتي تحدثها 

  . ما يتطلب توفير الوقود الكافياألسبوع ساعة على مدار 24لتوفير الوقود الالزم لتشغيل المحطة 
 الوقود أثمان من خالل توفير "نقاذ غزةإ" إلىوفي السياق ناشدت شركة توزيع الكهرباء الدول العربية 

 إن، وقالت %60 نسبة العجز بلغت أن إلىونوهت الشركة  .ة الكهربية الطاقإنتاجالمستخدم في 
 ما أن ميغا وات في اليوم، في حين 300 إلىالمطلوب من الكهرباء لتوفير الطاقة لسكان القطاع يصل 

  . ميغاوات فقط137يوفر اآلن هو 
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 بإجراءت الوطنية  الفلسطينية انها شرعت وبالتعاون مع بعض الشخصيااألهليةقالت شبكة المنظمات و
 الكهرباء، وبخاصة الحكومتين في رام اهللا أزمة ذات العالقة بقضية األطرافاالتصاالت مع مختلف 

 ووضع حلول متفق عليها، ودعت الشبكة الجميع األزمة هذه إلنهاءوقطاع غزة من اجل صياغة مبادرة 
 والتمسك بأهمية تحييد الميةاإلع ووقف كافة الحمالت األزمة هذه إنهاء تحمل مسؤولياته في إلى

  .القطاعات الخدماتية من تداعيات االنقسام السياسي
مركز الميزان لحقوق اإلنسان عبر عن أن  ،وكاالت نقالً عن ال28/6/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 

 أسفه الستمرار الصراع الدائر بين الحكومتين في رام اهللا وغزة، بعد تبادل االتهامات بشأن مشكلة
 .، مستنكراً الزج في الخدمات األساسية التي يتسبب تدهور مستوياتها في معاناة كبيرة للسكانالكهرباء

ودعا المركز الحكومتين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب المواطنين مصادر جديدة للمعاناة وتحييد 
  .لدائر بينهماكل ما يتعلق بالخدمات والحريات األساسية للمواطنين من الصراع السياسي ا

رئيس سلطة الطاقة ، أن ريما زنادة، غزةنقالً عن مراسلتها في  28/6/2010الشرق، الدوحة، وأوردت 
الفلسطينية في قطاع غزة المهندس كنعان عبيد أكد على أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة تعود لعدم 

كومة رام اهللا بدفع ثمن السوالر  عدم قيام وزارة المالية في حإلىوجود السوالر الصناعي، وارجع ذلك 
قطاع غزة يعاقب لمواقفه السياسية فعلى حكومة رام : "وقال .لشركة الكهرباء التابعة لالحتالل اإلسرائيلي

اهللا أن تدرك بأن قطاع غزة ال يعيش فيه أبناء حماس فقط إنما يوجد به أكثر من مليون ونصف المليون 
  ".مواطن يتم عقابهم بالعقاب الجماعي

  
  تظاهرة أطفال احتجاجاً على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي: غزة .32

تظاهر عشرات األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة احتجاجاً على تفاقم أزمة انقطاع التيار : وكاالتال
اللجنة المركزية "واعتصم األطفال، في التظاهرة التي نظمتها  .الكهربائي وتوقف محطة توليد الكهرباء

التابعة لحركة حماس، قبالة مقر شركة توزيع كهرباء وسط قطاع غزة رافعين " مخيمات الصيفيةلل
وردد األطفال عبارات تطالب برفع الحصار  .الفتات تطالب بحل كامل ألزمة انقطاع التيار الكهربائي

قود الصناعي اإلسرائيلي عن قطاع غزة، وأخرى تندد بأزمة التيار الكهربائي المتكررة وعدم إدخال الو
كما دعا األطفال األمم المتحدة إلى الوقوف بجانب الالجئين . بكميات تكفي لتشغيل محطة التوليد

  .الفلسطينيين من خالل رفع الحصار عن غزة
  28/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
   ال تزال ممنوعة3500 ومن السلع المحظورة دخلت غزة% 10 :جنة الشعبية لمواجهة الحصارللا .33

 أظهر تقرير للجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رصد حركة معابر قطاع غزة : ضياء الكحلوت-غزة 
التجارية خالل األسبوع األول من الحديث اإلسرائيلي عن تخفيف الحصار والسماح بدخول سلع كانت 

في ممنوعة، أن معبرين تجاريين من أصل أربعة يسيطر عليهما جيش االحتالل كانا مغلقين بشكل كامل، 
وحسب التقرير فإن معبر المنطار  .حين فتح واحد لمدة يومين، والرابع عمل بشكل جزئي خالل األسبوع

" ناحل عوز"لم يفتح إال يومين لدخول بعض شاحنات األعالف والقمح، ومعبري الشجاعية " كارني"
شكل جزئي ودخلت  بووفق التقرير فإن معبر كرم أبوسالم كان مفتوحاً .وصوفا كانا مغلقين بشكل كامل

 شاحنة يومياً حملت مساعدات من مؤسسات إغاثية عربية وإسالمية ودولية 100خالله حوالي 
وبضائع للقطاعين الزراعي والتجاري، ويمثل ذلك عجزاً عما كان يدخل من " األونروا"ومخصصات 

من % 10 ويظهر التقرير أن ما نسبته . شاحنة500 شاحنات لغزة قبل فرض الحصار بما يقدر بـ
البضائع التي كانت ممنوعة سمح االحتالل بدخولها مؤخراً مثل القرطاسية واألدوات المنزلية، في حين 

  .ويستعرض التقرير نماذج من أهم هذه السلع . سلعة محظورة3500أبقى على قرابة 
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للحصار هو وأكد رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري أن التقرير يدلل على كذب االحتالل، وأن تخفيفه 
 وتكثيف الفعاليات واألنشطة "إسرائيل"حديث للتسويق اإلعالمي، داعياً لمواصلة الضغط الدولي على 

إنه ال مجال : "وقال الخضري .المختلفة والحراك الشعبي والقانوني والمؤسساتي حتى إنهاء الحصار
فتح كافة المعابر التجارية بشكل : لرفع الحصار بشكل كلي إال بتحقيق المتطلبات الفلسطينية األربعة وهي

كامل والسماح بتدفق السلع، وفتح الممر اآلمن بين غزة والضفة الغربية، وفتح الممر المائي بين غزة 
" األونروا" األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ووكالة الخضريودعا ". والعالم بإشراف أوروبي

  .ار بشكل كامللمواصلة الضغط على االحتالل حتى رفع الحص
  28/6/2010العرب، الدوحة، 

  
   خطيرة في السجون اإلسرائيلية أسير يعانون أمراضا1500ً :قراقع .34

 والمحررين عيسى قراقع من تفاقم الوضع الصحي األسرى حذر وزير شؤون : حنين خالد-رام اهللا 
 وبشكل غير طبيعي عمداً، والذي اعتبره انه متاإلسرائيلية داخل المعتقالت واألسيرات لألسرىالخطير 

 قراقع خالل الحلقة الثالثة عشرة من برنامج مساءلة الذي  وأكد. داخل السجوناألسرىحتى يموت 
 المحررين يمثل احد األسرى موضوع تأهيل أن الحكومي برام اهللا، على اإلعالميينظمه مركز 
وزارة العمل وسنطلق برنامج  نحن بصدد توقيع اتفاقية مع  وأضاف. للوزارةاألساسيةاالستراتيجيات 

 زراعية في مناطق أراض يتعلق باستصالح  لذلك قدمت وزارة الزراعة مشروعاًإضافةتعاونيات، 
  . ومن يرغب القيام بذلكواألسيرات لألسرىالشمال 

 قانون وقح ينم عن بأنه "شاليط" من قانون يحمل اسم اإلسرائيليوصف قراقع، ما صادق عليه الكنيست و
 حرب إعالن يعتبر بمثابة شاليط قانون إن" : وقالاإلنسان،تشريع مفضوح النتهاك حقوق عنصرية و
  ." الفلسطينية وضد حقوق المعتقلين الفلسطينييناألسيرة جديدة على الحركة إسرائيلية

لم يخف قراقع قلق ومخاوف السلطة الوطنية من مخاطر تصاعد وتيرة االنتهاكات خاصة في المجال و
 خطيرة منها أمراض يعانون من أسير 1500 وجود قرابة إلى والمعتقلين، مشيرا ىلألسرالصحي 
 لسجون أمميةرسال لجنة تقصي حقائق إب ورحب قراقع . والفشل الكلويواإلعاقات بالسرطان اإلصابة

  . هذا التدهور القائمإلى التي تقود واألسباب لألسرىاالحتالل من اجل التحقيق في الوضع الصحي 
  28/6/2010الجديدة، رام اهللا، الحياة 

  
  "فئران تجارب" االحتالل يتعامل مع األسرى الفلسطينيين كـ:مركز األسرى للدراسات .35

 أن مصلحة السجون تتعمد ممارسة اإلهمال الطبي الشديد الفلسطينيأكد مركز األسرى للدراسات : غزة
وقال في بيان إنه تلقى رسائل  ."فئران تجارب" وتستخدمهم كـ ،بحق المرضى من األسرى الفلسطينيين

هناك استهتاراً طبياً بحق األسرى المرضى في السجون، األمر الذي أودى بحياة العشرات من "تفيد بأن 
وطالب األسرى في رسائلهم المؤسسات والمراكز الحقوقية واإلنسانية  ".األسرى على مدى سنوات

  .زمالئهم المرضى في السجون والمعتقالتوالصليب األحمر الدولي بضرورة التدخل إلنقاذ حياة 
  28/6/2010العرب، الدوحة، 

 
  مؤتمر يبحث واقع الحركة الطالبية األسيرة ودورها نحو القدسانطالق  :دمشق .36

 في دمشق، أعمال مؤتمر مختص في شؤون الطالب األسرى في 28/6لق يوم االثنين ط تن:دمشق
دس، بمشاركة خبراء وقانونيين وقيادات طالبية، عالوة سجون االحتالل اإلسرائيلي ودورهم في قضية الق

وتعقد الروابط الطالبية الفلسطينية، مؤتمرها الطالبي األول تحت . على قيادات بارزة للحركة األسيرة
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الحركة الطالبية األسيرة في سجون االحتالل ودورها في حماية القدس والمشروع الوطني "عنوان 
  .ة السورية دمشق، وذلك في العاصم"الفلسطيني

 ابراهيم حبوب، رئيس .ومن بين المشاركين في المؤتمر الذي يلتئم برعاية مؤسسة القدس الدولية، د
رابطة البراق الطالبية الفلسطينية في سورية ومنسق الروابط الطالبية الفلسطينية منظمة المؤتمر، 

 القيادي الفلسطيني ررك في المؤتمويشا .والمهندس عبد الرحمن جرادة، رئيس رابطة األقصى في اليمن
صالح العاروري، نائب رئيس الهيئة العليا لألسرى والقيادي البارز في حركة حماس في الضفة الغربية 

ومن بين المشاركين أيضاً الشيخ مصطفى الديراني وهو  . سنة في سجون االحتالل18الذي أمضى 
 إبراهيم دراجي عن األسرى .اذ القانون الدولي دكما يتحدث في المؤتمر أست .قيادي أسير لبناني سابق

 محمود المبارك عن أسر جلعاد شاليط .في القانون الدولي والبعد الوطني، والخبير في القانون الدولي د
وعن  . تحسين الحلبي دور الحركة األسيرة في حماية القدس.من منظور قانوني، بينما يتناول الباحث د

ث عميد األسرى األردنيين سلطان العجلوني، في ما يستعرض الباحث إسالم واقع الحركة األسيرة يتحد
  .شهوان واقع حركة التعليم في سجون االحتالل، عالوة على مشاركات لعدد من ذوي األسرى

هذا االنعقاد يؤسس لتناول معّمق "ورأى إبراهيم حبوب، في تصريح له قبيل انطالق أعمال المؤتمر، أّن 
  ".لطالبية في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ويضعها في بؤرة االهتماملواقع الحركة ا

  27/6/2010قدس برس، 
  

   عامالً فلسطينياً الشهر الجاري320اعتقال : الضفة الغربية .37
 عامالً فلسطينياً من الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري 320اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

وقال األمين العام التحاد عمال .  بدون تصاريح عمل48محتلة عام بدعوى العمل في األراضي ال
إن " :، نسخة عنه27/6/2010األحد " فلسطين أون الين"فلسطين حيدر إبراهيم في بيان صحفي تلقى 

االحتالل كثف منذ مطلع الشهر الجاري حمالت المالحقة للعمال في مناطق الخضيرة وحيفا ويافا 
 عامالً من مجمل 22أشار إبراهيم إلى أن االحتالل ما زال يعتقل و". أبيبوالناصرة وأم الفحم وتل 

  . العمال الذين ألقي القبض عليهم الشهر الجاري، فيما ألغى تصاريح مئات العمال اآلخرين
  27/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  مكانهنقل النصب التذكاري للجندي المصري المجهول من بلدية خان يونس ت": المصريون" .38

األنباء رداً  السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري قال : ومحمد يوسف،أحمد عثمان
بصدد نقل النصب التذكاري للجندي المصري المجهول من مكانه، بلدية خان يونس التي تتحدث عن أن 

 وغير مقبول  كبيراًإننا نأسف بشدة لمثل هذا السلوك، هذا التصرف يعكس استخفافاً": قال المتحدث
بذكرى الشهداء المصريين الذين قضوا في فلسطين ورووا بدمائهم الطاهرة أرضها، هذا األمر يذهب في 

  ". استفزاز مصر رسميا وشعبيا إلى مدى بعيد، وال أعتقد أن هذا في صالحهم
 وأكد المدينة، وسط" ساحة الشهداء"أكدت بلدية خان يونس أن اإلزاحة تأتي في إطار إعادة وتأهيل و

 وأكد أن هناك خطة ،"أنه ال يوجد رفات ألي جنود عرب أو مصريين"يونس  مدير عام بلدية خان
يونس وسط البلد من خالل تخصيص موقف النتظار السيارات وساحات بهدف  لتطوير ميدان خان

الجهة الغربية وقلعة إظهار جمال مركز المدينة الذي يضم أكبر معلمين في المدينة هما الجامع الكبير من 
وقال إن البلدية قامت بإزاحة الجندي المجهول ". برقوق من الجهة الشرقية يتوسطهما الجندي المجهول
  .  لشهداء خان يونس تخليداً تذكارياًألمتار متعددة ليتوسط الساحة، وستقيم مستقبال معلماً

  28/6/2010المصريون، القاهرة، 
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  وسط قطاع غزة" األونروا" صيفياً لـمسلحون مجهولون يحرقون مخيماً .39
، أن مسلحين مجهولين اقتحموا وأحرقوا مخيماً صيفياً 28/6 ذكرت وكالة األونروا، اليوم االثنين :غزة

وقال المتحدث باسم األونروا في غزة عدنان أبو  .تابعاً لها على ساحل بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة
ن األشخاص بهاجمة موقع للوكالة على ساحل الزوايدة فجر قامت مجموعة م" قدس برس"حسنة لوكالة 

  ".اليوم، وقيدوا الحراس، وأحدثوا أضراراً وأشعلوا النيران في المكان قبل أن ينسحبوا
كيف يمكن أن تقدم : "، قائالً"خطيرة ومسيء وغير مفهومة على اإلطالق"ووصف أبو حسنة الهجوم بأنه 

  ".خدماتخدمات للناس وهناك من يرفض هذه ال
 بإجراءوهرعت قوة من الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى موقع المخيم المستهدف وشرعت 

  . تحقيقات ميدانية هناك، وفق ما قال الناطق باسم الشرطة في غزة الرائد أيمن البطنيجي
  28/6/2010قدس برس، 

  
  غزة تتجه لالكتفاء الذاتي زراعياً .40

طق التي انسحب منها مستوطنو االحتالل اإلسرائيلي صيف العام غدت أراضي المنا: أحمد فياض -غزة 
، رافدا مهما يمد غزة بمنتجات زراعية كان توفيرها في السوق المحلي حكرا على الزراعات 2005

ورغم قسوة الحصار الذي تسبب في شل مختلف مناحي الحياة في غزة على مدار أكثر من  .اإلسرائيلية
 الحثيثة وخططها المستمرة على صعيد تحقيق االكتفاء الذاتي في غزةثالث سنوات، آتت جهود الحكومة 

  .وصوال إلى عتبة تحقيق األمن الغذائي للسكان أكلها في بعض الجوانب
ت المناطق المحررة وأراضي مزارعي غزة من الطماطم والبطيخ والشمام واليوم ال تكاد تغيب منتجا

والبصل وغيرها من المنتجات الحيوانية والسمكية األخرى عن السوق المحلي، في خطوة اجتمعت فيها 
وتعود الطفرة الجديدة التي يتوقع أن  .جهود القطاعين العام والخاص ونجحت في تلبية احتياجات السكان

 التي تشرف على في غزةا ملموسا في مستقبل االكتفاء الزراعي في غزة إلى تبني الحكومة تحدث تغيير
إدارة المناطق المحررة العديد من البرامج والخطط الهادفة إلى تحسين األداء الزراعي بما يضمن اعتماد 

  .غزة على نفسها في تلبية احتياجات سكانها
 حماد الرقب، أن في غزةمحررات في الحكومة الفلسطينية ويؤكد المدير العام للمناطق المعروفة بال

استثمار األراضي الزراعية في تلك المناطق ينقسم إلى قسمين، األول حكومي ويتعلق بزراعة األشجار 
 دونم، أما الشق اآلخر من 1500المثمرة بأنواعها، وتبلغ مساحة األراضي المستغلة في هذا الجانب 

مستثمرون محليون تمكنوا بموجب اتفاق مع الحكومة من استغالل أكثر من استثمار األراضي فيتواله 
وأوضح الرقب أن  . دونم في زراعة أصناف موسمية كالبطيخ والشمام والبطاطس وغيرها2000

 من أراضي المناطق المحررة التي تبلغ %80القطاعين الحكومي والخاص في غزة تمكنا من استثمار 
طاع، ونجحا في إنتاج العديد من المنتجات الالزمة للسوق المحلي في من مساحه الق% 40مساحتها 

مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية، وإحداث قفزة نوعية في كمية اإلنتاج واالستعاضة 
بإنشاء مصنع للعصائر وآخر لأللبان , بها عن المنتجات اإلسرائيلية، عالوة على االستقالل االقتصادي

نطمح في السنوات القليلة القادمة في سد "وأضاف  .جزاء منه مؤخرا للقصف اإلسرائيليتعرضت أ
الفجوة الغذائية التي يحتاجها السوق المحلي وتحقيق األمن الغذائي بزراعة العديد من األصناف التي 

 اكتفاء ذاتي وتوقع تحقيق ".يحتاجها السوق، للتقليل من االعتماد على المنتجات اإلسرائيلية بصورة كبيرة
في محصولي التفاح والمانغو في العامين القادمين، ألن كميات إنتاجها الحالية سدت جزءا كبيرا من 

وبين الرقب أن الحصار اإلسرائيلي تسبب في إبطاء عجلة التطوير نتيجة  ".العجز داخل السوق المحلي
بداعات الفلسطينية تمكنت من الخروج نقص المبيدات والمعدات، وانقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن اإل

بالعديد من البدائل كاستخدام المخلفات في التسميد، وتطوير اآلالت واألدوات الالزمة للزراعة 
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يقوم عليها عدد من " المحررات"وذكر المسؤول في حديث للجزيرة نت أن حركة تطوير  .وتطويرها
خدام أفضل الطرق والوسائل المتاحة للتأكد من المهندسين والفنيين الزراعيين المختصين يتابعون است

  .مطابقة المنتجات الزراعية لمواصفات الجودة العالمية في مجال التطوير الزراعي
  26/6/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   ألف دوالر600 غزة معدات طبية بقيمة  فيصحةوزارة الالوكالة اليابانية للتعاون الدولي تسلم  .41

 600 أجهزة ومعدات طبية بقيمة 27/6يوم األحد " جايكا"بانية للتعاون الدولي  سلمت الوكالة اليا:غزة
وقال مدير عام الشئون اإلدارية والمالية بوزارة . ألف دوالر لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

  ".هذه المنحة الكريمة ستساهم في تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات"الصحة موسى السماك 
القطاع الصحي يفتقر إلى مثل هذه األجهزة والمعدات الطبية خاصة جهاز تعقيم "السماك أن وأضاف 

المستهلكات الطبية وأدوات العمليات والذي ال يعتمد في عمله على الغازات الضارة بالبيئة وبصحة 
 والذي وبين أن هذا الجهاز يدخل ألول مرة لقطاع غزة، إضافة إلى جهاز فحص مكونات الدم ".اإلنسان

يشكل دخوله إلى الخدمة الصحية نقلة نوعية متطورة وجهاز الفحص الكيميائي االلكتروني والذي يقوم 
عملية فحص مخبرية في الساعة ما يوفر الوقت والجهد البشري، إضافة إلى ثالجة لحفظ الدم " 300" ب،

  . العالميةوحضانات األطفال المزودة بأنظمة التهوية المتطورة والمطابقة للمواصفات
  27/6/2010قدس برس، 

  
  وفد طبي لبناني يصل غزة إلجراء عمليات جراحية .42

إن وفداً لبنانياً طبياً " قدس برس"قال مسؤول فلسطيني على معبر رفح البري مع مصر لوكالة : غزة
د عبر معبر رفح، مشيراً إلى أن الوف 27/6مكون من ثمانية أطباء لبنانيين وصلوا القطاع مساء األحد 

  .يعتزم إجراء عدة عمليات جراحية في المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة
  27/6/2010قدس برس، 

  
  العاهل األردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط .43

اكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني األحد ضرورة تكاتف كل الجهود من اجـل               :  أ ف ب     -عمان  
  .تحقيق السالم في الشرق األوسط

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي األردني ان الملك عبد اهللا اكد خالل استقباله وفد اللجنة األميركيـة                  
ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تحقيق تقدم ملموس في الجهود السلمية المستهدفة حـل               « اليهودية   -

  .» حل الدولتين وفي سياق أقليمي شامل اإلسرائيلي على أساس-الصراع الفلسطيني 
امن واستقرار المنطقة لن يتحققا من دون الوصول الى السالم الذي يـضمن حقـوق          «وأوضح الملك ان    

بحث الجهود المبذولة لتحقيق السالم الشامل      «وأشار البيان الى انه تم خالل االجتماع        . »جميع األطراف 
  .»والدائم في المنطقة

  28/6/2010، الحياة، لندن
  

  ردنية من دخول غزة لليوم الثاني المهنية األ"النقابات"مصر تمنع وفد  .44
منعت السلطات المصرية وفد النقابات المهنية االردنية من دخول قطاع غزة لليوم            :  إيهاب مجاهد  - رفح

  .الثاني على التوالي فيما سمحت لوفد طبي لبناني بدخول القطاع
  . الوفد بامكانية دخول القطاع امس عن اي نتيجة تذكرولم تثمر الوعود التي حصل عليها
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وكان نقباء نقلوا للوفد ان االتصاالت التي اجروها مع مسؤولين بان السلطات المصرية ستسمح بـدخول                
وقرر الوفد النقابي االبقاء على االعتصام الذي نفذه امس مفتوحا الى ان يتم الـسماح للوفـد                 . الوفد امس 

 ورفع المشاركون في الوفد االعالم االردنية ويافطات تطالب بالسماح للوفد بالدخول            .بالدخول الى القطاع  
  .الى القطاع وفتح المعبر بشكل كلي

وتلقى بعض اعضاء الوفد عرضا بالدخول الى القطاع عبر االنفاق مقابل مئة دوالر عن الشخص اال ان                 
  . هذا العرض لم يحظ باهتمام الوفد

  28/6/2010، الدستور، عمان
  

  بالمعادلةلفلسطينيين تستحضر انقساماً لبنانياً حاداً وبري يؤكد لموفد عباس تفاؤله احقوق  .45
لم تبّدل زيارة موفد الرئيس الفلسطيني عزام األحمد بيروت ولقاءاته مع الرؤساء            :  محمد شقير  -بيروت  

قانون الذي تقدم بـه رئـيس       الثالثة والقيادات السياسية الرئيسة مواقف الزعماء المسيحيين من اقتراح ال         
وليد جنبالط الرامي الى منح الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنـان            " اللقاء النيابي الديموقراطي  "

واستحضر انقساماً حاداً بين القوى السياسية ومزايدة بين المسيحيين على خلفية ان اقرارها من شـأنه أن                 
  ...يدفع باتجاه توطينهم في لبنان

 أن األحمد غادر بيروت مبدياً عدم ارتياحه الى المواقف التي سمعها من بعض القيادات المـسيحية                  ومع
وخصوصاً رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل بذريعة أن منح الحقوق المدنية فـي ظـل غيـاب                  

كما نقل عنه   الضوابط يسهل توطين الفلسطينيين في لبنان، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ال يزال،               
األحمد، على تفاؤله بأن اقتراح القانون سيرى النور عاجالً أو آجالً وانما بعد أن يـصار الـى تهدئـة                    

  .األجواء والتعاطي مع الحقوق المدنية بواقعية بعيداً من المزايدة
أن ولفتت المصادر الى أن جنبالط أثار موضوع الحقوق المدنية مع عون في زيارته األولى للمختـارة و                

األخير أبدى تفهماً لألسباب التي عرضها جنبالط في اقتراحه اقرار الحقوق المدنية مبدياً مالحظة تتعلق               
  . بإعطاء الفلسطينيين حرية التنقل لجهة السفر الى الخارج في حال أتيحت لهم فرص للعمل

ج المخيمات يـشكل    من السالح الفلسطيني خار   " التيار الوطني "وفي هذا السياق رأت المصادر ان موقف        
   .خروجاً على إجماع مؤتمر الحوار، وإال ما معنى اإلبقاء عليه لمنع توطين الفلسطينيين في لبنان؟

  28/6/2010، الحياة، لندن
  

  ال يمكن السكوت عنه..  لالتصاالت أمر خطير"إسرائيل"اختراق ": حزب اهللا" .46
لعدو ما زال يستهدف لبنـان مـن خـالل          محمد ياغي، أن ا   " حزب اهللا "اعتبر مسؤول منطقة البقاع في      

شبكات التجسس واألطماع في ثروته النفطية، داعيا الدولة والقضاء المخـتص إلـى اتخـاذ إجـراءات                 
  . صارمة بحق العمالء، والتعاطي معهم بحزم حتى يصل العقاب إلى حدود اإلعدام

يـدات الخطيـرة التـي أطلقتهـا        ن التهد إالنائب الدكتور علي فياض،     " كتلة الوفاء للمقاومة  "وأكد عضو   
إسرائيل ال تعتدي فقط على موارد لبنان وحقه في موارده الطبيعية إنما أيضا على حدوده البحرية، داعيا                 

  . إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد
ورأى خالل احتفال تأبيني في بلدة الغندورية، انه ال بد من تضافر الجهود في توفير اإلطارين التشريعي                 
واإلجرائي الضروريين لتمرير هذا الملف بما يساعد اللبنانيين جميعا على استكمال موارد بلـدهم علـى                

  . نحو مثمر
  28/6/2010، السفير، بيروت
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   الدولة ال تنظّم العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية..أبو فاعور ينفي تكليفه بالملف الفلسطيني .47
ئل أبو فاعور، في لقاء مع اإلعالميين فـي راشـيا والبقـاع             نفى وزير الدولة وا   : راشيا - شوقي الحاج 

الغربي، أن يكون قد تّم تكليفه بالملف الفلسطيني، مشيراً الى أنه يتابع هذا الملف مـن ضـمن اهتمامـه        
كما أن اهتمام رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط نابع مـن اهتمامـه             "الحزبي فقط وليس الرسمي،     

  ". ة الفلسطينية وما نؤمن به كحزبالتاريخي بالقضي
وإذ أكّد رفضه لوجود السالح الفلسطيني داخل المخيمات، أو بقائه على وضعه الحالي، شدد أبو فـاعور                 

ال عالقة للتوطين بما نطرحه، وليس لـدينا        "ال يريد التوطين، وأنه     " الحزب التقدمي اإلشتراكي  "على أن   
، متهماً الدولة اللبنانية بالقـصور،      " نرفضه، كما يرفضه اللبنانيون     داخلية للتوطين، الذي   -أجندة سياسية   

  .  الفلسطينية والتعاطي معها-حيال تنظيم العالقة اللبنانية 
ليس هناك أي توقيت سياسي لطرح مـسألة إقـرار الحقـوق المدنيـة للـشعب                "واعتبر أبو فاعور أن     

نحـن  : "وأوضـح . ثابة محاولة إلثارة انقسام ما    ، مستنكراً اعتبار البعض مبادرات جنبالط بم      "الفلسطيني
أهل مصالحة ونتمسك بها، وال نُريد لقضية الفلسطينيين في لبنان أن تتحّول مجدداً إلى صراع داخلي بين                 

  ". اللبنانيين
  .وهو يعتقد، بهذا الخصوص، أن المصالحة في الموقف من الفلسطينيين هي جزء من مصالحة اللبنانيين

عور أن طرح الملف الفلسطيني ليس جديداً لكّن الحزب تأخّر في طرحه بـسبب احتـدام                كما أكد أبو فا   
 وأكد أن الوقت قد حان لتنظيم العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية،  ،النقاش السياسي حول الكثير من القضايا

ّدد على أن   وقد ش . وتنظيم السالح داخل المخيمات وخارجها ومعالجة الوضع الشاذ داخل المخيمات أيضاً          
  . إثارة هذا الموضوع ال عالقة له بموضوع غزة وكسر حصارها

    28/6/2010، السفير، بيروت
 

  "طرح قضية الفلسطينيين سياسي ال أكثر وال أقل: النائب تمام سالم .48
طرح مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين فـي        "النائب تمام سالم ان     " لبنان اوال "رأى عضو تكتل    

  ". ان بالشكل الذي تم فيه يندرج في اطار موقف سياسي، ال أكثر وال أقللبن
خيط رفيع جداً ودقيق جداً بين إراحة الالجئـين         "الكويتية امس، إلى    " النهار"ولفت في حديث الى صحيفة      

  ".الفلسطينيين واعطائهم حقوقهم االنسانية من جهة وفقدانهم لقضيتهم في العودة من جهة ثانية
، ، وال يمكن حلها بين ليلة وضحاها      هذه المهمة تحتاج الى وحدة وطنية في معالجتها والى حوار          "وأكد ان 

لتحقيق البعد االنساني والمدني لهؤالء الالجئين الفلسطينيين، مـن دون أن نفقـدهم مبـرر عـودتهم او                  
  ".استعادتهم ألرضهم

  28/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  وحصار وغزةنرفض التوطين : تروعالء النائب  .49
ظهرا في اقليم الخروب في منطقة وادي الزينة لقاء دعما          " التقدمي االشتراكي "نظم الحزب   : وادي الزينة 

لحقوق الفلسطينيين بمشاركة النائب عالء الدين ترو وكيلي داخلية الحزب في الشوف واالقليم رضـوان               
ج رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب      في الشوف احمد الحا   " امل"نصر والدكتور سليم السيد مسؤول حركة       

  .الشمالي محمد حنجر رؤساء بلديات ومخاتير واهالي ومنظمات فلسطينية
 الى ان لبنان قدم الكثير من اجل القضية الفلسطينية امال اعطاء الفلسطينيين حقوقهم ومشددا                ترو اشاروأ

سية والكتل النيابية اللبنانية الـى اخـراج   ودعا القوى السيا. على انهم مع لبنان والسيادة والقانون اللبناني   
  .ملف الحقوق االنسانية للفلسطينيين من التجاذبات السياسية الداخلية والطائفية
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ان فلسطين كانت دائما هي القضية العنوان لكل نضاالت العرب بمختلف انتماءاتهم السياسية             "واعتبر ترو 
لدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ورفض للتوطين      والدينية وشدد على حق العودة الى فلسطين واقامة ا        

  ".من اجل تخويف اللبنانيين او على االقل فئة من اللبنانيين" فزاعة"الذي يريد البعض ان يستعمله 
 .نطمئن الجميع اننا جميعا ضد التوطين وضد حصار الفلسطينيين في الداخل والخارجاننا : وقال

   28/6/2010،المستقبل، بيروت
  

  "إسرائيل"تعزيز الجيش والمقاومة ضمانة لردع : نائب أنور الخليلال .50
المقاومة الوطنية، جزء ال يتجزأ مـن النـسيج         "النائب أنور الخليل أن     " التنمية والتحرير "أكد عضو كتلة    

الوطني اللبناني وهي ولدت من رحم المعاناة ونتيجة لالعتداءات واالجتياحات التي قامـت وتقـوم بهـا                 
  ."إسرائيل
القيام بواجباتها لردع إسـرائيل     "، مطالباً األمم المتحدة     "الخروق اإلسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية    "ودان  

  ".ووقفها عن التمادي في خروقاتها للقرارات الدولية
تعزيز قدرات الجيش والمقاومة وتحصينهما بإحتضان شعبي وطني، هـو الـضمانة لـردع              "واعتبر أن   

 الثروات الوطنية اللبنانية، خصوصاً ما تم اكتشافه من حقول للغاز الطبيعي في المياه              إسرائيل عن سرقة  
  ".اإلقليمية اللبنانية

  28/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  تحسين وضع الفلسطينيين مرتبط بسحب أسلحتهم: النائب ايلي ماروني .51
حقوق المدنية للفلسطينيين في    موضوع تحسين ال  "النائب ايلي ماروني ان     " زحلة بالقلب "رأى عضو تكتل    

سحب هذا السالح حتى اذا دخـل العامـل         "ودعا الى   ". لبنان مرتبط بالسالح الفلسطيني داخل المخيمات     
، "الفلسطيني الى المجتمع اللبناني نطمئن له وال يخرج ويكون على وسطه مـسدس او رشـاش حربـي                 

العمل ويملك األسلحة، خـصوصا الجيـل       الفلسطيني الذي يحصل على حق التملك والتنقل و       "معتبرا ان   
  ".الذي ولد في لبنان قد ينهي ارتباطهم بقضيتهم، وتكون هذه بداية التوطين المقنّع

  28/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  المقاومة وفلسطين آخر هموم النظام اإليراني: النائب بدر ونوس .52
إرسال سفن المساعدات التابعة لها الـى       تعليق إيران   "النائب بدر ونوس أن     " لبنان أوال "رأى عضو تكتل    

قطاع غزة لكسر الحصار اإلسرائيلي بحجة عدم إعطاء أي ذرائع للدولة العبرية تجعلها تقدم على عمـل                 
عسكري يوتر األجواء الملبدة أصال في المنطقة هو قرار ليس في محله، قياسا الى الشعارات والعبارات                

، مشيرا الـى أنهـا      "ائها بأنها تريد أن تزيل إسرائيل عن الوجود       التي تطلقها طهران يمينا ويسارا، وادع     
دولة ال تبحث إال عن مصالحها الخاصة، وهي لم وال ولن تكترث للمقاومـة وال للقـضية الفلـسطينية                   "

  ".وكسر الحصار على القطاع، في حال تعارض ذلك مع مصالحها العليا، وأمنها واستقرارها
لى المستوى العربي العام، إذ فقد العرب وهجهـم، وتركـوا منطقـتهم       لما وصلت إليه األمور ع    "وأسف  

الشاسعة واالستراتيجية الى الغير والغرباء، والسبب األساسي إضافة الى خالفاتهم وانقساماتهم يعود الى             
  ".فقدانهم لقيادة واضحة وجامعة وحاسمة ومؤثرة

   28/6/2010،المستقبل، بيروت
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  "إسرائيل"تعامله مع ل" ألفا " شركةفي األجهزة األمنية اعتقلت فنياً: وزير االتصاالت اللبناني .53
" ألفـا "االجهزة االمنية اعتقلت فنياً يعمل فـي شـركة          "أعلن وزير االتصاالت اللبناني شربل نحاس أن        

  ".للهاتف المحمول لالشتباه بتعامله مع اسرائيل
 باحتمال تعامل هذا الشخص مع اسـرائيل  تحقيقا يتعلق"امس، إن  " فرانس برس "وقال في تصريح لوكالة     

عن أن المعتقل هـو رئـيس قـسم البـث           ) امس(المعلومات التي نشرتها صحف لبنانية      "، نافياً   "قد فتح 
  ".واالرسال في الشركة

   28/6/2010،المستقبل، بيروت
  

  "إسرائيل" يختلفون على تحاصص النفط ال على التصدي ألطماع :لحزب الشيوعي اللبنانيا .54
ها هم حكامنا يختلفـون علـى    ""حدادة"للحزب الشيوعي اللبناني  ألمين العاماقال : صيدا -  صالحمحمد

  ". تحاصص النفط وليس على أهميته، على حصصهم وليس على التصدي ألطماع إسرائيل في هذا النفط
سـرائيلي،  إننا اليوم بحاجة إلى بحث حقيقي يرتكز على حماية هذا النفط من العـدو اإل              "أضاف حدادة   و

الداعين إلى ترسيم الحدود مع سوريا، ونحن لسنا ضد ذلك، إلى إعطاء األولويـة     " السياديين"ونلفت نظر   
  ". اليوم لترسيم الحدود البحرية التي يعتدي عليها العدو اإلسرائيلي

نما إ"وخلص حدادة إلى أن من يرفض اعطاء الفلسطينيين حقوقا اجتماعية ومعيشية ما عدا حق الجنسية،                
  ".    يبغي طرد الفلسطينيين في لبنان للمساهمة في مؤامرة إلغاء حق العودة وليس العكس

 28/6/2010، السفير، بيروت
  

   مواقف حماس انفعالية ومرتبكة : المصرية الخارجية .55
 ردود فعـل حركـة حمـاس علـي           , وصف السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية        

 والـبعض    , مشيرا إلي أن بعضهم ال يريد الفهم       . ة صباح السبت باالنفعالية والمرتبكة    تصريحاته الصادر 
 وقـال المتحـدث الرسـمي ـ فـي       .  وربما يريد أن يزيد األمر اشتعاال , اآلخر يتابع ما يحدث بسعادة

 تعليقا علي المواقف الصادرة أمس مـن أعـضاء فـي             , تصريحات للمحررين الدبلوماسيين صباح أمس    
ـ   هم يتبعون مـنهج   ,  إن الوضع ليس جيدا : حركة حماس حول الموقف المصري من جهود المصالحة 

 مؤكدا أن إمعان الـبعض مـن         ,  ويخطئ من يظن أن تلك األمور تؤخذ بشكل شخصي          , شخصنة األمور 
   . حركة حماس في استخدام هذا األسلوب عقيم بخالف أنه مرفوض

مصري من األنباء التي تتحدث عن أن حركة حماس في غـزة بـصدد      سؤال بشأن الموقف ال    ىوردا عل 
 أعرب المتحدث عن األسف      , نقل النصب التذكاري للجندي المصري المجهول في خان يونس من مكانه          

 مشيرا إلي أن هذا التصرف يعكس استخفافا كبيرا وغير مقبـول بـذكري               , الشديد علي مثل هذا السلوك    
 مؤكدا أن هذا األمر يذهب       ,  ورووا بدمائهم الطاهرة أرضها     , ضوا في فلسطين  الشهداء المصريين الذين ق   

   .  وال أعتقد أن هذا في مصلحتهم , في استفزاز مصر رسميا وشعبيا إلي مدي بعيد
 وبعض التسريبات اإلعالمية كـشفت       ,  إن التطورات األخيرة    : وحول موضوع المصالحة الفلسطينية قال    

 وهو أن البعض يريد أن يدخل مصر في لعبة تحميل مسئوليات حول توقف جهود                , عن اإلشكال الحقيقي  
  ,  عبء تحمل مسئولية فشل المـصالحة       ..  حيث إن حماس تريد التخلص من هذا العبء الكبير          , المصالحة

   . الذي تحمله منذ نهاية العام الماضي
 وهي ال تريد االنـزالق       ,  المسئوليات وأكد المتحدث أن مصر ترفض بشكل قاطع الدخول في لعبة تحميل          

 أما محاوالت التشكيك في التصريحات أو التسريبات إلي صحيفة هنا            , إلي مثل هذه األمور علي اإلطالق     
 ولن تدفع باألمور إلي األفضل بل        ,  ولن تحقق شيئا يذكر     ,  فهذه األساليب مكشوفة    , أو موقع إخباري هناك   
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 ألنها لن تفيد سوي في المزيـد مـن    , عدم اللجوء مجددا إلي تلك األساليب ناصحا حركة حماس ب  , العكس
   . التوتر واالبتعاد عن إنجاز المصالحة بدال من تحقيقها كما نريد جميعا

  28/6/2010، األهرام، القاهرة
  

  نياهو متطرفة تسعى إلشعال الحروب والفتن نتحكومة: األسد .56
لسوري بشار االسد ان الحكومة االسرائيلية الحاليـة برئاسـة          قال الرئيس ا  :  ابراهيم حميدي  -كراكاس  

لن تعطي، ولم تعمل في يوم من االيام، من اجل اعطاء الـشعب الفلـسطيني دولتـه                 «بنيامين نتانياهو   
فـي منطقـة    » حكومة متطرقة تسعى الى اشعال الحروب والفتن والمشاكل       «، مشيراً الى انها     »المستقلة

إجرام اسرائيل وعدم إمكان    «دليل اضافي الى    » اسطول الحرية «العتداء على   وقال ان ا  . الشرق االوسط 
  .»قيام السالم مع هذه الدولة التي قامت في األساس على اإلرهاب

جاء ذلك خالل محادثات االسد مع نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز في كراكاس، والتي تناولت العالقـات                
  .وسط وأميركا الالتنيةالثنائية واالوضاع في منطقتي الشرق اال

وأشار االسد في مؤتمر صحافي مع تشافيز فجر امس، بتوقيت الشرق االوسـط، الـى ان المحادثـات                  
نحن امام حكومة اسرائيلية لن تعطي، ولم تعمل في يـوم مـن             «: تناولت اوضاع الشرق االوسط، وقال    

ه عن هـذا الحـديث وعـن هـذا     كل ما نسمع  . األيام، من اجل اعطاء الشعب الفلسطيني دولته المستقلة       
الموضوع مجرد أحاديث وتصريحات إعالمية، لكن بالممارسات هذه الحكومة هـي حكومـة متطرفـة               

، معدداً استمرار الحصار االسرائيلي على      »وحكومة تسعى الشعال الحروب والفتن والمشاكل في المنطقة       
  .عقبل اسابي» اسطول الحرية«قطاع غزة وتهويد القدس والعدوان على 

تطرد السكان العرب الفلسطينيين، السكان االصليين لفلسطين، من        «وزاد ان الحكومة االسرائيلية الحالية      
هم يتحدثون عـن    . أراضيهم وبيوتهم من أجل ان تأتي بسكان مستوردين من الخارج ليسكنوا بدالً منهم            

كيف تكون دولـة    . ض كبير دولة ديموقراطية ويتحدثون عن دولة يهودية في الوقت نفسه، وفي هذا تناق           
ديموقراطية لكل من فيها من العرب المسلمين والمسيحيين وتكون دولة يهودية؟ هذا الكالم غير ممكـن                
من الناحية العملية إال إذا كانت إسرائيل تريد أن تقدم نموذجاً جديداً في الديموقراطية يمكـن ان نطلـق                   

  .»عليه ديموقراطية الفصل العنصري
دليل آخر ودليـل    «الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة        » اسطول الحرية «اء على   وزاد ان االعتد  

صارخ وواضح على إجرام إسرائيل وعدم إمكان قيام السالم مع هذه الدولة التي قامت في األساس على                 
اإلرهاب، ألن تركيا لم تكن في يوم من األيام خصماً إلسرائيل ومع ذلك طاولت مواطنيهـا يـد القتـل                    

في المقابل المجتمع الدولي، لم يفعل شيئاً كما هي العادة عدا بعض التصريحات الخجولة ولم يقم                . والغدر
  .»احد بمعاقبة إسرائيل

تماماً حول دعم المقاومة وحق المقاومة لكـل شـعب مـن           «وتابع الرئيس السوري انه متفق مع تشافيز        
واإلرهـاب  . المقاومة باإلرهاب غير مقبـول    وصف  «، قائالً ان    »الشعوب تنتهك حقوقه وتحتل أراضيه    

بالتالي، نحن نؤمن   . بالنسبة الينا في الشرق األوسط هو كلمة واحدة لها مرادف وحيد هو إسرائيل تحديداً             
بالمفاوضات كطريق طبيعي للسالم ونحن لسنا مع الحروب وال مـع الحـصار، لكـن عنـدما تفـشل                   

  .»لحل البديل ومن واجبنا جميعاً ان ندعمهاالمفاوضات في إنجاز السالم، فالمقاومة هي ا
 28/6/2010الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل" إعتذار ى أوباما إصرار تركيا عليبلغأردوغان  .57

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خالل لقائـه مـع الـرئيس      : أنقرة ـ سيد عبد المجيد 
 ضرورة اعتذار إسرائيل وتقـديم       -  السبت  - ول هامش قمة العشرين أمس األ     ىاألمريكي باراك أوباما عل   
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تعويضات مالية ألسر الضحايا األتراك الذين لقوا مصرعهم في الهجوم االسرائيلي علي قافلة المساعدات              
   . االنسانية ورفع الحصار المفروض علي غزة

ـ              ي إعـادة   وذكرت الصحيفة زمان التركية أن أردوغان أعرب عن شكره للدور والمساهمة األمريكية ف
   .  متن سفن أسطول الحرية التي احتجرتها إسرائيلىالمواطنين االتراك المحتجزين عل

 رفض قـرار العقوبـات      ىوقالت الصحيفة إن أردوغان قدم شرحا تفصليا لألسباب التي دفعت تركيا إل           
  , صحيفة التركيـة   وفي ختام اللقاء الذي استغرق ساعة وربع الساعة طبقا لما قالته ال             . الجديدة علي إيران  

   .  أنقرة واشنطن وبغداد في مجال مكافحة االرهاب - أكد الطرفان ضرورة استمرار اآللية الثالثية
  28/6/2010، األهرام، القاهرة

  
  تدعو للمصالحة الفلسطينية ورفع حصار غزة»  العربيالبرلمانتنفيذية « .58

اني العربي امس أعمال دورتها الـسادسة التـي         اختتمت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلم    :  الدستور –عمان  
عقدت في عمان برئاسة سليم الزعنون رئيس االتحاد البرلماني العربـي ، رئـيس المجلـس الـوطني                  

وأكدت في بيانها الختامي، رفضها وإدانتها لكل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تمارسـها بحـق      .الفلسطيني
في القدس ، من هـدم للبيـوت وطـرد للنـواب واسـتمرار              الشعب الفلسطيني، خاصة ما يجري حالياً       

كما دانت استمرار إسرائيل بحصارها الظالم لقطاع غزة ، وما قامت به من قرصـنة تجـاه                 . لالستيطان
  .سفن أسطول الحرية

وأصدرت اللجنة بيانا، أعرب فيه أعضاؤها عن قلقهم الشديد للظروف الخطيرة التي يمر بهـا الوضـع                 
 والناجمة عن تصاعد النزعة العدوانية لدى إسرائيل واسـتفحال التطـرف والتحـدي              العربي الراهن ،  

  .اإلسرائيليين لجميع الشرائع والقوانين الدولية واإلنسانية وإرادة المجتمع الدولي
واعتبروا أن الممارسات اإلسرائيلية األخيرة، على وجه الخصوص ، تزيد من حدة التوتر فـي منطقـة                 

  .د بانفجار عنيف فيها ال يمكن تقدير نتائجه وتداعياتهالشرق األوسط وتهد
كما طالبوا بإنهاء الحصار اإلسرائيلي الظالم على قطاع غزة ، وأدانوا مـا تمارسـه قـوات االحـتالل                   

  .اإلسرائيلية من قرصنة بحرية ضد السفن التي تحمل مساعدات إنسانية لسكان القطاع
تي تمارسها السلطات اإلسرائيلية من سحب الهويـات وطـرد   واستنكر المجتمعون سياسة تهويد القدس ال  

السكان وهدم منازلهم وإقامة المتنزهات مكانها ، واستمرار بناء المستوطنات وجدار الفصل العنـصري              
لعزل مدينة القدس عن بقية مدن فلسطين وعزل المدن الفلسطينية جمعاء عن القرى الفلـسطينية ، بـل                  

ة عن بعضها ، عدا عن االقتحامات التي يمارسها جنود االحتالل وتعديهم على             وعزل أفراد العائلة الواحد   
  .المحتجين سلمياً على الممارسات اإلسرائيلية بمشاركة من األجانب واليهود

: وشارك في اجتماع الدورة ممثلو الشعب البرلمانية األعضاء في االتحاد البرلماني العربي في كل مـن               
بحرين ، والجزائر ، والسعودية ، والسودان ، وسـوريا ، وسـلطنة عمـان ،            األردن ، واإلمارات ، وال    

  .وفلسطين ، وقطر ، ولبنان ، ومصر ، والمغرب ، وموريتانيا
  28/6/2010، الدستور، عمان

  
   إسرائيليين من دخول أجوائها تقل ضباطاًطائرةتركيا تمنع  .59

لطات التركية رفضت السماح لطـائرة نقـل        قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي امس ان الس      -القدس المحتلة   
تابعة للجيش اإلسرائيلي كانت تقل مجموعة من الضباط كانوا في طريقهم لزيـارة معـسكرات اإلبـادة                 

واضافت ان الطائرة اضطرت لتغيير مسارها بعد أن منعتها         . النازية في بولندا من العبور فوق أراضيها      
وي ، علما ان رحالت الجيش اإلسرائيلي إلى بولنـدا كانـت            الحكومة التركية من المرور في مجالها الج      
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ورفـض الجـيش    .أمرا اعتياديا في السابق ، في حين أن تغيير مسارها أدى إلى زيادة وقـت الرحلـة                
  .اإلسرائيلي التعليق على االمر ، مبررا ذلك بأنه ال يسعى لتعميق الفجوة بين البلدين

  28/6/2010، الدستور، عمان
  

   إسالمي استثنائي لبحث فك حصار غزةرمؤتم: دمشق .60
تستضيف العاصمة السورية، دمشق، األربعاء المقبل المؤتمر االستثنائي التحاد مجـالس           : )آي.بي  .يو  (

الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي على مستوى رؤساء المجالس في الدول األعـضاء تحـت                
  . رئيس برلمان 17فداً برلمانياً وحضور نحو  و37، بمشاركة "فك الحصار الجائر عن غزة"شعار 

انعقـاد هـذا المـؤتمر      "واعتبر رئيس مجلس الشعب السوري محمود األبرش، في تصريح صحافي أن            
االستثنائي يكتسب أهمية كبرى كونه يأتي في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلـسطينية مـن جـراء                  

ني وأرضه واستمرار الحصار على غـزة، وذلـك         المتواصل على الشعب الفلسطي   " اإلسرائيلي"العدوان  
بهدف تنسيق جهود البرلمانات اإلسالمية للوصول إلى كسر الحصار وفتح جميع المعـابر بـشكل دائـم           

  " .ومستمر
هذا المؤتمر هو األول من نوعه على هذا المستوى البرلماني من أجل نـصرة              " وأشار األبرش إلى أن     

يع األراضي العربية المحتلة، موضحاً أن المـشاركين سـيبحثون          الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجم     
المفـروض علـى    " اإلسرائيلي"اتخاذ إجراءات عملية ومحددة ال تقف عند حدود اإلدانة لكسر الحصار            

  ".القطاع منذ أكثر من أربع سنوات
  28/6/2010، الخليج، الشارقة

       
  عتقال بحق رئيس الموساد مذكرة ا: دبي..  في اغتيال المبحوحتورطهعلى خلفية  .61

قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم إن شرطة دبي قد تطلب من                :يو بي أي  -أبو ظبي 
اإلنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي، مائير داغان على خلفية تورطـه               

إلى أن استبعاد داغان من منصبه أمر متوقّع ألن         محمود المبحوح، مشيراً    " حماس"في اغتيال القيادي في     
كان على داغان أن يـستقيل      "اإلماراتية إنه   " غلف نيوز "وقال تميم لصحيفة    ".الخاسرين"إسرائيل ال تقبل    

منذ زمن طويل منذ أن قامت شرطة دبي والعالم بفضح جهازه خصوصاً بعد طرد دبلوماسيين إسرائيليين             
وأشار إلى أن شرطة دبـي قـد        ". يحفظ ماء وجهه ويستقيل ولكنه رفض     أوصيناه بأن   . من دول غربية  

إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الموساد بسبب تورطه في          " اإلنتربول"تطلب من الشرطة الدولية     
وتطرق تميم إلى تقارير إسرائيلية أفادت أن داغان، الذي تنتهي واليتـه هـذا              . جريمة اغتيال المبحوح  

جديد له عاماً إضافياً إالّ أن طلبه رفض، وقال إن استبعاد داغان من منصبه متوقّـع ألن                 العام، طلب الت  
على الدول العربية أن تتعلم درساً من هذا الحادث وأالّ تقبـل            "وأضاف  . إسرائيل ال تقبل الخاسرين فيها    

  ". خاسرين فيها
  26/6/2010، الشرق، الدوحة

  
  "يلإسرائ"تفجير خط الغاز المصري المغذي لـ .62

، خط الغـاز    2010-6-28فجرت عناصر بدوية وسط سيناء في وقت متأخر من مساء األحد            : وكاالت
إن : "وأفادت مصادر أمنية مصرية فـي تـصريحات صـحفية         . الدولي جنوب مدينة العريش المصرية    

لـى  العناصر البدوية قامت بوضع متفجرات أسفل أنبوب خط الغاز وأشعلوا بالمتفجرات النيران ما أدى إ             
إن األجهزة األمنية المصرية عثرت أسفل خط       : "وأضافت المصادر ". حدوث إنعواج في أنبوب خط الغاز     

ووفقا للمصادر األمنية المصرية فان وزارة الداخلية       ". شديدة االنفجار وقنابل  " تي أن تي  "الغاز على مادة    
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 ووضعت خططا أمنية لمحاولة     الدولي لشمال سيناء،  ) اإلرهاب(المصرية أرسلت طاقما امنيا من مكافحة       
  . القبض على العناصر الهاربة

وكانت قوات الشرطة المصرية قد عززت وجودها في سيناء من وجودها عند المناطق المكـشوفة مـن                 
خط الغاز الدولي الممتد من العريش حتى طابا جنوباً خشية استهدافه من جانب المسلحين البـدو الـذين                  

  .  مداهمات الشرطة لمنازلهم في وسط سيناء منذ ساعات مساء األحدهددوا بنسفه في حال استمرار
كما أسفرت االشتباكات عن عرقلة العمل في معبر العوجة على الحدود المصرية اإلسرائيلية، وتواصـل               

  .الشرطة المصرية حصارها لعدة قرى في وسط سيناء
 28/6/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   "إسرائيل"وع قانون لمحاكمة قادة  يعرقل مشرالحاكمالحزب : مصر .63

فـي  » اإلخوان المـسلمين  «جمد أمس مشروع قانون تقدم به النائب عن كتلة          :  زياد المصري  –القاهرة  
أحمد أبو بركة لتجريم جرائم الحرب واإلبـادة الجماعيـة، ومـنح القـضاء     . مجلس الشعب المصري د  

وهو مشروع القانون الذي تزامن مع قـرار        . ائمالمصري اختصاصاً عالميا في مثل هذا النوع من الجر        
غير مسبوق من جانب النائب العام المصري بقبول التحقيق في بالغ عـدد مـن القـانونيين والمثقفـين        

  .المصريين لمنع بعض المسؤولين اإلسرائيليين من دخول األراضي المصرية
الحـاكم، إذ تنـاوبوا قبـل       » طنيالو«تجميد المشروع جاء نتاج جهد جماعي فعال قام به نواب الحزب            

انقضاء الدورة البرلمانية في نهاية األسبوع الماضي مستخدمين حججاً قانونية وسياسية دفعـت رئـيس               
  .مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور إلى االستجابة لضغوطهم وتجميده مؤقتاً

الغرفة الثانيـة   (س الشورى   وكان سرور طلب من األمانة العامة إرسال اقتراح مشروع القانون إلى مجل           
. لبدء مناقشته، إذ تجب الموافقة أوالً من قبل الشورى على مثل هذا النـوع مـن التـشريعات                 ) للبرلمان

من اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون الذي وصـفه  » تقاعس وتباطؤ «وانتقد سرور ما قال إنه      
ص العالمي، ولم ينص قانون العقوبات المصري       ، مشيرا إلى أن مصر لم توقع على االختصا        »المهم»بـ

  .عليها، رغم أن كل الدول األوروبية قد أدمجتها في تشريعاتها الوطنية
ـ    إن ما دفعه إلى استعجال مناقشة مشروع القانون الذي تقدم بـه قبـل              » الجريدة»وقال النائب أبوبركة ل
والجرائم المستمرة  » أسطول الحرية « على   جريمة االعتداء الوحشي اإلسرائيلي   «فترة إلى البرلمان، كان     

، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن        »للكيان الصهيوني ضد اإلنسانية من هدم وتشريد وانتهاك لكل القيم         
  .تظل هذه الجرائم بال عقاب

  28/6/2010، الجريدة، الكويت
  

      غزة من الوصول إلى  سفينة إيرانية منعمصر تنفي  .64
نفت مصر قطعيا اتهامات إيرانية لها بمنعها عبور سفن مساعدات إيرانية لقطـاع             : القاهرة-الجزيرة نت 

  .بخصوص مصر" األكاذيب واالدعاءات"غزة عبر قناة السويس، متهمة طهران بنشر 
وقال رئيس مراقبة المالحة بهيئة قناة السويس محمد فوزي للجزيرة نت إن العبور في القناة آمن وحـر                  

  .السفن أيا كان العلم الذي ترفعه السفينةلجميع الجنسيات وجميع 
وأشار إلى أن هيئة القناة ال تمنع أي سفينة من العبور ألي سبب سياسي أو غيره، وال تمنع إال الـسفن                     

  .المعيبة فنيا والتي يشكل عبورها خطرا على المالحة في القناة ويتأكد هذا بالكشف الفني الدقيق
  28/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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   المصرية تواصل منع قافلة المساعدات األردنية من دخول غزةالسلطات .65
واصلت السلطات المصرية، لليوم الثاني على التوالي، منع قافلـة مـساعدات            : )فلسطين( رفح   -عّمان  

أردنية من دخول قطاع غزة المحاصر من خالل معبر رفح الحدودي، في ظل وعود مصرية بإدخالهـا                 
  .ظهر اليوم األحد

أن هناك وعوداً من قبل السلطات المصرية للسماح للقافلـة        " قدس برس "وأبلغت مصادر في القافلة وكالة      
والوفد المرافق لها بالدخول إلى قطاع غزة قبل ظهر اليوم االثنين، مـشيرة إلـى أن أعـضاء القافلـة                    

  .مصرون على دخول غزة عن طريق معبر رفح
قدس "يب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، في تصريح مكتوب وصل          وقال رئيس مجلس النقباء باإلنابة نق     

إن منع زمالئنا النقباء ممثلي النقابات المهنية األردنية برئاسة الدكتور أحمد العرموطي            "نسخة منه   " برس
رئيس مجلس النقباء؛ من دخول غزة عبر رفح؛ يمثل حلقة من حلقات الحصار العربي المفروض علـى                 

  .، على حد تعبيره" الصامد المحاصرأهلنا في القطاع
 27/6/2010قدس برس، 

  
   القادم ليلتقيا في واشنطن في تموزعباس على نتنياهو وعلى أمريكا تضغط": معاريف" .66

الرئيس األميركي، باراك أوباما وكبار      "، ان اإلسرائيلية) معاريف(قالت صحيفة    :عبد الرؤوف أرناؤوط  
 ليلتقيا في واشنطن     محمود عباس  وعلى رئيس السلطة الفلسطينية   رجاالت ادارته يضغطون على نتنياهو      

السناتور الديمقراطي جون كيري، الذي يشغل      : "وأضافت" في شهر تموز لتدشين الـمحادثات الـمباشرة     
منصب رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي، سيحاول في زيارته العاجلة إلسرائيل وفـي               

وفي االدارة األميركية توجد حالـة تأهـب        . ق في هذه الـمسألة مع الزعيمين     السلطة الوصول إلى اتفا   
  ".استعدادا لزيارة نتنياهو االسبوع القادم إلى واشنطن، في اثنائها سيلتقي أوباما ايضا

االدارة األميركية قلقة من موعد الـمعركة على نهاية تجميد البناء اإلسرائيلي في الــمناطق              : "وتابعت
وحسب مصادر إسرائيلية، فانه    ". ن تنتظر حتى تدشين الـمحادثات الـمباشرة في نهاية ايلول        وال تريد أ  

ابداء االحترام لنتنياهو، تطلعا    "خالفا لزيارة نتنياهو السابقة إلى الواليات الـمتحدة، ففي نية ادارة أوباما            
  ".لفتح صفحة جديدة في العالقات بين الرئيسين

رفع الحصار عن قطاع غزة وخروج حـر         "أناإلسرائيلية  ) وت احرونوت يديع( صحيفة   إلى ذلك توقعت  
للفلسطينيين من القطاع عبر الـمعابر اإلسرائيلية، هذان مطلبان ال لبس فيهما من الــمتوقع للـرئيس                

  ".أوباما أن يطرحهما في لقائه مع نتنياهو في البيت األبيض
تصادي عن القطاع يرضي األميركيين، يتبين االن       اذا كان يخيل ألحد ما أن رفع الحصار االق        : "وأضافت

محافل مخولة اطلعت مؤخرا على االستعدادات التي يجريهـا البيـت           . ان من ناحيتهم هذه مجرد البداية     
صـحيح أن أوبامـا     ". األبيض للقاء بين أوباما ونتنياهو اكتشفت ان الـمطالب ذات مغزى أكثر بكثيـر            

لنت عنها إسرائيل، اال أنه يعتقد ان الواقع الذي يعيش فيه اكثر            أعرب عن رضاه من التسهيالت التي اع      
  ".من مليون ونصف من السكان في القطاع ال يطاق

ويثير حفيظة الرئيس األميركي على نحو خاص منع حرية الحركة عن السكان إلـى خـارج                : "وتابعت
إلى أن نتنياهو، الذي امتنـع      وتشير محافل سياسية    ". العقاب الجماعي "القطاع، والذي يرى فيه نوعا من       

بمبادرته على مدى السنة الـماضية عن تغيير الوضع حيال القطاع، يجد نفسه هذه االيام تحت ضـغوط                 
  ".دولية، ومطالبا بالعمل تحت ضغط من جانب الواليات الـمتحدة

راضـي  أوباما يعتزم ان يستوضح مع نتنياهو مسألة استمرار تجميـد البنـاء فـي األ              "واشارت إلى ان    
يمكن االفتراض بأن نتنياهو سيشترط استمرار التجميد باالنتقال إلـى الــمحادثات            : "وقالت" الفلسطينية

  ".الـمباشرة مع أبو مازن
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في البيت األبيض بالذات يخططون لنتنياهو استقباال وديا للغاية، مستشارو أوبامـا يعـدون              "وذكرت انه   
يس ونتنياهو فيها على الـمأل، وحسب الخطة سـيخرج         حيث يظهر الرئ  " فرص التقاط الصور  "عددا من   

" الزعيمان إلى حديقة الورود التي تطل على مكتب أوباما وهناك سيردان على اسـئلة وسـائل االعـالم                 
احد اسباب الجهد الخاص، حسب مصادر مطلعة في واشنطن، هو طلـب يهـود ديمقراطيـون                : "وقالت

ستعقد في تشرين الثاني، ممن يدفعون البيت األبيض إلـى          سيتنافسون في االنتخابات الوسطى للكونغرس      
  ".ألوباما ونتنياهو" صورا ودية"أن يوفر لهم 

وفي البيت األبيض يفحصون ايضا امكانية أن يدعو أوباما رئيس الوزراء اإلسـرائيلي إلـى               : "وأضافت
ـ     . منزله في كامب ديفيد لـمحادثات تتواصل في الليل        رة التـي فـي     مستشارو الرئيس يفحـصون الفك

خالصتها ترمي إلى السماح له بأن يفحص دون وسائط ما هي االمكانيات التي يمكن لنتنياهو أن يكـون                  
  ".مستعدا للوصول اليها في اتفاق دائم مع الفلسطينيين ومع سورية

ليس فقط شـعارات عـن      "وتشرح مصادر في واشنطن ان أوباما يتوقع ان يسمع من نتنياهو            : "وتابعت
، بل ويتبين ماذا يقصد حين يتحدث عن دولتين         "للدخول في مفاوضات مع أبو مازن ومع األسد       استعداده  

موضوع آخر يتوقع الرئيس األميركي فيه جوابا بشأنه هـو          . تعيشان جنبا إلى جنب   ) إسرائيل وفلسطين (
  ".استعداد إسرائيل لالنسحاب من هضبة الجوالن في اطار اتفاق سالم مع سورية

لـمسألة االكثر حساسية التي ستطرح في الـمحادثات بين الزعيمين هي مفهوم أوبامـا             ولعل ا "وزادت  
نتنياهو على علـم جيد بروح التغييـرات التـي         . في أن العالـم بحاجة إلى التخلي عن السالح النووي        

تجري لدى اصحاب القرار في أميركا في هذا الـموضوع، ولهذا فهو سيحاول الحصول على ضمانات               
  ".ا لن يكون تغيير حالي في السياسة األميركية نحو الـملف النووي اإلسرائيليبموجبه

28/6/2010، األيام، رام اهللا  
  

  تحذر من انهيار النظام الصحي والحياتي في غزة" األونروا" .67
النظـام  «مـن ان  ) اونروا(حذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة      : غزة

المطلوب انهاء الحـصار    «، مشددة على ان     »ادي والصحي والحياتي في قطاع غزة منهار تماماً       االقتص
 في المئة من سكان قطاع غـزة يعتمـدون علـى       80اكثر من   «وأوضحت ان   . »وليس تحسينه وتخفيفه  
ـ             »المساعدات اإلنسانية  اء ، ودعت الفصائل الفلسطينية الى التوافق من اجل اعادة فتح محطة توليد الكهرب
  .الوحيدة في القطاع

ـ    سكان غزة ال يرغبون فـي االعتمـاد علـى          «في غزة جون جينغ أن      » اونروا»وقال مدير عمليات ال
اآلخرين وال سبيل لتحسين ظروفهم اال برفع الحصار وتوفير حياة كريمة وخلق آمال لهم فـي مـستقبل                  

 في حي التفاح فـي مدينـة        وأضاف خالل مؤتمر صحافي عقده في مركز توزيع المساعدات        . »اوالدهم
ويجب على المجتمـع الـدولي ترجمـة        . المطلوب انهاء الحصار وليس تحسينه وتخفيفه     «غزة أمس إن    

  .»اقواله الى افعال بإنهاء الحصار غير الشرعي والالأخالقي
، محذراً من   »رفع الحصار عن غزة سيساعد في تهيئة أجواء األمن واالستقرار في المنطقة           «وأضاف أن   

  .»ييع الفرصة السانحة لإلنهاء الفوري للحصار غير اإلنسانيتض«
عشرات آالف األسر ال تزال تعيش على أنقاض بيوتها ونظام الصرف الـصحي ينهـار               «ولفت الى أن    

  .»والمياه ملوثة واالقتصاد مدمر
 الـسخي بمليـوني دوالر لـشراء مـواد غذائيـة          «ووجه الشكر للمملكة العربية السعودية على تبرعها        

مـن الـداعمين   «ووصف السعودية بأنها . » مليون دوالر لشراء أدوية    1.9لألونروا، وتبرعها ايضاً بـ     
الكبار ألونروا، وأن تبرعها السخي يأتي في وقت تحتاج الى دعم كبير ومتواصل في ظل عجـز فـي                   

  .»موازنتها
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بحـل سـريع وفـوري      «وطالب  . ولم يفت جينغ اإلشارة الى أزمة الكهرباء المستعصية في قطاع غزة          
انها مأساة ان تضاف اآلن الى األزمات التي عهدناها في قطاع غزة ازمـة              «: وقال. »لمشكلة الكهرباء 

انها مشكلة فلسطينية تسبب فيهـا      . نشأ وضع ال يطاق يجب علينا تجاوزه سريعاً جداً        «وزاد  . »الكهرباء
  .»الفلسطينيين ايجاد حلفي هذه الظروف على . فلسطينيون وتنجم عنها معاناة فلسطينيين

انهاء تلك المشكلة المأسوية بينهم حتى نركز جهودنا نحن فـي المنظمـات الدوليـة              «وناشد الفلسطينيين   
قطع التيار الكهربائي يعقد حياة الناس ويوقفهـا        «وأشار الى أن    . »إلنهاء الحصار بصورة شاملة وكاملة    

  .»تماماً ويؤدي الى عرقلة كل أوجه النشاط
ال يمكن أن تتواصل المشكلة اذا كان الفلسطينيون يملكون حلها ويجـب عـدم تـشتيت                «ى أنه   وشدد عل 

  .»الجهد، بل تركيزه إلنهاء الحصار المدمر وغير األخالقي
  28/6/2010، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"رئيس هيئة أركان الجيوش األميركية يجري محادثات في  .68

لجيوش األميركية األميرال مايكل مولن أمس في تل ابيـب           بدأ رئيس هيئة اركان ا     : أ ف ب   -تل ابيب   
ان األميـرال   «وقال بيان لوزارة الدفاع اإلسـرائيلية       . "سرائيلإ"محادثات مع مسؤولين امنيين كبار في       

  .، من دون توضيحات اخرى»وزير الدفاع ايهود باراك في تل ابيب) أمس(مولن التقى اليوم 
سرائيل إان األميرال مولن يقوم بزيارة قصيرة الى         «"سرائيلإ"ركية في   وأعلن متحدث باسم السفارة األمي    

غـابي  ) رئيس هيئـة األركـان الجنـرال      (باراك ومع   ) ايهود(يجري خاللها محادثات مع وزير الدفاع       
  .»اشكينازي ومسؤولين آخرين في الدفاع

 تدهور العالقـات    ان مولن وباراك سيتطرقان من جهة اخرى الى       ف» جيروزالم بوست «وبحسب صحيفة   
على سـفينة   ) مايو( ايار   31بين تركيا وإسرائيل، خصوصاً منذ الهجوم العسكري اإلسرائيلي الدامي في           

  . على قطاع غزة"سرائيلإ"تركية تنقل مساعدات انسانية وكانت تحاول كسر الحصار الذي تفرضه 
  28/6/2010، الحياة، لندن

  
   في غزة ءيجاد حل نهائي النقطاع الكهرباإلوروبي  مع االتحاد األتتواصلالحملة األوروبية  .69

سلسلة اتصاالت جديدة مـع     «أيضاً في إجراء    » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     «شرعت  : غزة
المسؤولين في االتحاد األوروبي من أجل إيجاد حل نهائي ألزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة                

توالي، ال سيما وأن أوروبا تتكفّل بتمويل وقود محطة الكهرباء من خالل            المحاصر للسنة الرابعة على ال    
  .وضع األموال الالزمة له في خزينة السلطة الفلسطينية والحكومة في رام اهللا

وقالت الحملة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسيل مقراً لها، في تصريح أمـس إن االتـصاالت                 
بي على توجيه تمويل وقود الكهرباء مباشرة إلى حساب محطة توليـد            حض االتحاد األورو  «تهدف الى   

، أو تخـصيص التمويـل      )نوفمبر الماضي /كما كان الوضع عليه قبل تشرين الثاني        (الكهرباء في غزة    
  .»المقدم بصورة واضحة لتغطية وقود الكهرباء عبر السلطة الفلسطينية

 خارجية دول االتحاد األوروبي أكدوا خاللهـا أن         عدد من وزراء  «وأشارت الى أنها تلقت مراسالت من       
األموال تحول إلى السلطة الفلسطينية، وأن األخيرة تعهدت في شكل واضح أن تلتزم بتسديد ثمن الوقـود       

  .»الثقيل لمحطة توليد الكهرباء
السلطة تقدمت بطلب رسمي إلى االتحاد األوروبي فـي تـشرين ثـاني             «وأوضحت هذه المراسالت أن     

ي؛ كي توجه تلك األموال إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة، على أن يترك االتحـاد األوروبـي                 الماض
  .»للسلطة تحديد وجهة هذه األموال حسب األولويات
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تتحدث عن رغبتها بتمويل األولويات، فإننا نعتقد أنه        «وقالت الحملة إنه في حال كانت السلطة الفلسطينية         
من تغطية كاملة لفاتورة الكهرباء مهما كانت نسبة التحـصيل مـن سـكان              ال توجد أولوية أكثر إلحاحاً      

  .»وقف استخدام الكهرباء لتنفيذ أجندة سياسية خاصة«، مجددة الدعوة إلى »القطاع المحاصر
التوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب مـن مـسؤولياتها           «ودعت الحملة السلطة الفلسطينية إلى      

وال التي يستحقها قطاع غزة التي قدمها االتحاد األوروبي لتمويل وقود الكهرباء في           وأن تقوم بتوجيه األم   
  .»القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي

  28/6/2010، الحياة، لندن
  

  دولة إبادة جماعية تتصرف كقاتل لحساب الواليات المتحدة" إسرائيل: "شافيز لألسد .70
و شافيز خالله استقباله نظيره السوري بشار األسد أول أمـس            الرئيس الفنزويلي هوغ   وصف: )وكاالت(

بأنها دولة إبادة جماعية تتصرف كقاتل لحساب الواليات المتحدة، وتوقع أن يتم وضعها             " إسرائيل"السبت  
لقد أصبحت ذراع القتل للواليات المتحدة ال يمكن ألحد أن يشك في            "وقال  " . في مكانها الصحيح  "يوماً ما   

وأضاف انه يؤيد النضال السلمي من اجـل اسـترداد مرتفعـات الجـوالن              " .  تهديد لنا جميعاً   إنها.هذا  
وتابع إن المحاوالت األمريكيـة لعـزل      . هذه األرض ستعود يوماً ما إلى سوريا        "السورية المحتلة، وأن    

  ".تخسر حلفاءها بسرعة" إسرائيل"سوريا وإعادة رسم الشرق األوسط فشلت، وان 
28/6/10، ارقةالخليج، الش  

  
   على غزة يفتقد إلى الشرعية"إسرائيل"الحصار الذي تفرضه : جماعة من اليهود األلمان .71

كسر جماعة من اليهود األلمان صمتهم معلنين للعالم أن الحصار الذي تفرضه إسـرائيل             : وكاالت األنباء 
لمعاهدات الدولية ، حيـث     منذ أكثر من أربع سنوات على قطاع غزة يفتقد إلى الشرعية ويتنافى مع كل ا              

" الصوت اليهودى من أجل سالم عادل فـى الـشرق األوسـط   "تستعد هذه الجماعة التى تعمل تحت اسم     
لإلبحار على متن سفينة خاصة بها إلى غزة فى غضون نحو أربعة أسابيع لتعرب عن موقف يتعـارض              

  . للحكومة اإلسرائيليةمع أغلبية اليهود الذين يعيشون فى ألمانيا ويرفضون توجيه انتقادات
ونقل موقع دويتش فيله األلماني اإللكتروني عن كاته كاتسنشتاين اليترير إحدى منظمـى الحملـة فـى                 

لدينا فقط قارب صغير وبالتالى ال يمكننـا أخـذ إال كميـات قليلـة مـن                 "تصريحات لها نشرتها أمس     
 مدرسـية ، وآالت موسـيقية ،    المساعدات أو مساعدات ذات طابع رمزى ، فالمساعدات تتضمن حقائب         

ومعدات للصيادين كمحركات للقوارب ، وشباك للصيد تم الحصول عليها فى واليتـى شـمال الـراين                 
األهم من المساعدات اإلنسانية بالنسبة للمنظمين هو الرسالة السياسية التى          "مضيفة أن   ". وستفاليا وبرلين 

ك أنهم يسعون إلى كسر الحـصار الـذى تفرضـه      يريدون إرسالها من خالل نشاطهم اإلنسانى هذا ، ذل        
  ".إسرائيل على قطاع غزة

28/6/2010، الدستور، عمان  
  

  تداعيات ما بعد التوقيع .72
  نبيل عمرو

حين وصل األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى غزة في زيارة وصفت بالتاريخية، 
 سلع كانت ممنوعة إلى القطاع 4قررت السماح بمرور أبلغت إسرائيل وزارة االقتصاد الفلسطينية بأنها 

  .المايونيز، الكاتشب، إبر الخياطة، رباط الحذاء: وهي بالضبط
وسارع ناطقون بالمقابل إلى .. سارعت وزارة االقتصاد الفلسطينية إلى اإلعالن عن التسهيالت الجديدة

  !!اعتبار أن هذه المكرمة اإلسرائيلية غير كافية
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فبالحصار .. ليس ما هو كاف وغير كاف، فيما يسمح به أو ال يسمح به من السلع.. األمرما يهمني في 
ما دامت البضائع الفلسطينية المستوردة تمر من .. كانت إسرائيل قادرة على المنح والمنع.. ودونه

د وليس حسب قواع.. معابرها وتخضع لسلسلة من اإلجراءات التي تشد وترخى حسب تقدير اإلسرائيليين
  ..ملزمة

ما يهمني هو ذلك الواقع السياسي الذي فرضته إسرائيل على المنطقة وعلى الفلسطينيين بالذات، وأهم 
قبل الوصول إلى .. وأخطر ما فيه دفع الجميع إلى الدخول في سباق حواجز يقطع األنفاس، ويهد القوى

 قيام الدولة على األراضي المحتلة منطقة االستحقاقات األساسية، وهي حقوق الشعب الفلسطيني، بدءا من
، وانتهاء بما نسميه، ونصر عليه، بالحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف، وهي ما تم تحديدها 67من العام 

مضافا عليها إنهاء .. القدس والالجئين واالستيطان والحدود والمياه: كبنود في قضايا الوضع الدائم
  . المطالبات العربية والفلسطينية من كل جوانبهاالصراع العربي اإلسرائيلي، أي إنهاء

هذه هي المنطقة التي ال يمكن بلوغ حل للنزاع دون الوصول إليها والتوغل في تفاصيلها واالتفاق على 
  .كل صغيرة وكبيرة منها
  أين نحن اآلن من هذا؟

  .لسنا مجرد بعيدين عنها، وإنما فرض علينا أن نلعب في مكان آخر: الجواب
كنت إسرائيل من إغراقنا في بحر من التفاصيل، وال نعفي أنفسنا من حقيقة أننا ذهبنا إلى هذا لقد تم

تدور أحداثها في حلقة مفرغة، ما أن تقلع .. البحر بأقدامنا، حتى بدا اليوم كما لو أننا أبطال رواية عبثية
ا الكثير، ونحمد اهللا أكثر على حتى تعود إليها من جديد بعد أن خسرن.. بفعل مبادرة ما من النقطة األولى

  .أننا ما نزال على قيد الحياة
إننا اآلن نواجه معضلة غزة نبسطها كي ال نصاب باليأس، ونقنع أنفسنا بأننا ما أن نكمل تواقيع الفصائل 
الفلسطينية جميعا على الورقة المصرية حتى نضع أقدامنا على طريق مضمون، يفضي إلى خالصنا من 

 الذي ارتهنا إليه طيلة عقود، وأستخدم كلمة المركب، ألن البعد اإلسرائيلي فيه يتضافر المأزق المركب
مع أبعاد أخرى تؤدي بالمحصلة إلى مواصلة التراجع واالبتعاد عن الهدف حتى لو بدا بفعل مسكنات 

  .المايونيز وإبر الخياطة ورباط الحذاء قريبا وممكنا
تخيلت أن الفصائل الفلسطينية جميعا ركبت حافلة واحدة » وسطالشرق األ«للمرة الثانية وعلى صفحات 

وتوجهت إلى مصر ووضعت تواقيعها وأختامها على الورقة إياها، وأعلنت أن االنقسام انتهى، وأن زمن 
  .الوحدة الوطنية قد جاء، فهل فكرنا مليا في الخطوات التالية وردود األفعال عليها

اء إلى استحقاق تشكيل حكومة جديدة، ولن يتنازل السيد إسماعيل إننا سنذهب حتما وكما رشح من أنب
هنية الفائز في االنتخابات وصاحب الكتلة الكبرى عن رئاستها، وعلى الدكتور سالم فياض صاحب 

أن يغادر المسرح، أو أن يقبل بوزارة المالية، حيث ارتبط اسم » عضوين ال أكثر«الكتلة الصغرى 
انحة وتوفير ما لم يكن باستطاعة فتح وحماس مجتمعين، أو كال على حدة، الرجل بالمال والدول الم

توفيره لتأمين الحد األدنى من حياة الناس إلى أن يفرجها اهللا، لن يقبل سالم فياض بعد رئاسة ناجحة 
للحكومة أن يتراجع خطوات إلى الوراء، ناهيك عن أن الذين وثقوا بصيغته وتوجهاته قد ال يعجبهم 

منه إكراما للوحدة الوطنية، وساعتئذ قد يتخذون مواقف سلبية كتلك التي اتخذت زمن حكومة ما التخلص 
  .بعد اتفاق مكة، وال أقول زمن حكومة حماس األولى والمغلقة

وعلى افتراض أن رئاسة الحكومة لم تعد مشكلة، سواء بقي فياض أو غادر، وسواء كان إسماعيل هنية 
ص آخر ممن يسمون في ساحتنا بالمستقلين المحايدين، فهل يصح تجاهل هو رئيسها أو تم اختيار شخ

الصيغة السياسية التي يتعين على الحكومة التوافقية اعتمادها والتقيد بها، وهنا هل نستطيع استبعاد العودة 
ا وحين حملناه.. إلى نقطة البداية في مكة حين ألفنا صيغة توافقية ابتلعناها ونحن نؤدي العمرة جماعة

  .»انقعوها واشربوا ماءها«: إلى العالم قال لنا
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وعلى افتراض أن معجزة من تلك التي كانت مستحيلة في الماضي قد وقعت إكراما لدعوات ما قبل 
رمضان المبارك، حيث بدأنا االستعداد له بعد المونديال بالمسلسالت العربية والتركية واألمنيات، 

اإلسالمي، وربما حزب التحرير وفصائل دمشق وحتى فتح وتوصلنا وإخواننا في حماس والجهاد 
اإلسالم، إلى صيغة سياسية ترضي العالم، وتطور دعمه لنا، وتضع في يد الرئيس أوباما مسوغات 

  .مبادرة يقبل بها كل هؤالء ومعهم إسرائيل يوسي بيلين وليبرمان وبيريس ونتنياهو إلى آخره
خرى ذات أجندات كان التحالف مع حماس وما تمثل سياسيا فهل من حقنا أن ال نتحسب لتأثير قوى أ

  وعقائديا أحد أركانها، ومبرر اإلقدام واإلنفاق على مستلزماتها؟
عند هذه النقطة نقف، فاألمر يتعلق بسورية وإيران، فإذا كانت سورية البارعة تاريخيا في المناورة 

ي خطوة وحدوية يتفق اإلخوة الفلسطينيون إنني أدعم تاريخيا أ: وتوظيف اآلخرين في تجارتها ستقول
عليها، فهل ستقول إيران الكالم ذاته، وإن قالت فهل ستواصل اإلنفاق على االتفاق إذا انتقل إلى مكان 

  آخر؟
هذه أسئلة ينبغي أن تطرح، وأن تتم اإلجابة عنها، كي نرى مواطئ أقدامنا في المرحلة السياسية القادمة، 

نقسام يولد حاجة دائمة لتفاؤل إن لم يكن حقيقيا فال بأس أن يكون مخترعا، أعرف أن حرج تواصل اال
وأعرف أن الدخول التركي من خالل دم شهداء مرمرة قد أحرج الفلسطينيين والعرب وإسرائيل وأميركا 

وليس ذلك فقط، وإنما أيقظ ضمائر نائمة أو . وكل من له أسهم في المشروع الشرق أوسطي المتعثر
وأنعش حسابات ظاهرة أو كامنة، وتطلعات تنتسب إلى البيزنس السياسي أكثر مما هي ألمر متناومة، 

آخر، لكن هل هكذا يستثمر كل الذي حدث؟ وهل بهذه الطريقة نلزم إسرائيل بالعقالنية والتوازن ومنح 
  .الفلسطينيين ما ارتضوه ألنفسهم من حد أدنى من الحقوق

مين العام لجامعة الدول العربية إلى غزة وتوقيت اإلعالن عن السلع أعود إلى مفارقة زيارة األ.. أخيرا
التي تم السماح بها، لقد ذهب األمين العام بكل إخالص للهدف، إال أنه يدرك صعوبة الوسيلة، أما 

ليس لكم عندي إال هذا النوع من المحفزات، فإن بدأنا برباط الحذاء وإبر : إسرائيل فأحبت أن تقول
  !!ملوا أن نطور األمر لما هو أكثر وأفضلالخياطة فتأ

إن البساطة في طرح األمور، وتوضيحها مأثرة إبداعية تصلح في السياسة والصحافة واألدب والفن، إال 
أن هنالك فرقا شاسعا بينها وبين التبسيط، الذي إن وقع فيه صناع السياسة فإنهم سيضطرون العتبار 

غزة خطوة أولى على الطريق، ومن لديه وقت فليقس المسافة ويعد إبرة الخياطة التي سمح بدخولها إلى 
  !!الخطوات

  28/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  الطوفان القادم .73
  داود الشريان

هناك من يعتقد . اتحد أهل اليمين وأهل اليسار في لبنان ضد مشروع الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين
طيني بداية تفضي الى التوطين، فيما يؤمن آخر بأن الالجئين ان الحديث عن الحقوق المدنية للفلس

لكن، على رغم جدية . الفلسطينيين في لبنان ليست لهم أبواب للخروج من هذا البلد وتوطينهم مسألة وقت
  .القضية، إالّ ان بعض األطراف في لبنان يعتقد انه يمكن تعطيل المشروع، وربما رفضه وإفشاله

ي لبنان لم يعد يخدم ملف التسوية، صارت له أهداف أخرى، وإن شئت اصبح توطين الفلسطينيين ف
الفلسطينيون في لبنان سيحصلون على الجنسية . إحدى أوراق صراع المصالح والقوى في المنطقة

المهم ان يتم تنفيذ . هل يتم االمر بعد خمس سنوات أو ضعفها، القضية ليست هنا. اللبنانية في النهاية
ناهيك عن ضرورة كسبه من المشروع، مثل . ين من دون ان يدفع لبنان أثماناً زائدةمشروع التوط

لكن المتابع لطريقة تعاطي السياسيين في لبنان مع مشروع التوطين ال يرى بوادر فهم تفضي . اآلخرين
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م والمؤسف ان بعض السياسيين في لبنان يعتقد ان مراكز القوى الفلسطينية ل. الى عبور آمن للمشروع
كشفت . تتغير ويبني موقفه على تحالفات وهمية، على رغم ان معركة نهر البارد دقت ناقوس الخطر

  .عن مشهد فلسطيني مفزع، لكن، ال أحد قرأ تلك المعركة على نحو متأمل
نحن بانتظار غورباتشوف فلسطيني . »فتح«المشهد الفلسطيني اليوم ينتظر االعالن عن موت منظمة 

وحين تتفكك . هذا المشهد ليس بعيداً. المصورين ويعلن نهاية مرحلة أبوات القضيةيقف امام عدسات 
، ستتفكك المخيمات، ولن يجد اللبنانيون طرفاً واحداً، أو حتى خمسة اطراف فلسطينية للحديث »فتح«

 سيواجه لبنان طوفاناً مفككاً، ومحّمالً بالغضب، وستتحول المخيمات الى دول وأحزاب، وربما. معها
  .دخل لبنان في حرب مخيمات موحشة تجعل اللبنانيين يترحمون على ايام تل الزعتر

الحكمة تقتضي من اللبنانيين مزيداً من الواقعية وفتح األبواب أمام سكان المخيمات، وتحسين أوضاعهم 
تمييز فاستقبال سكان المخيمات للخبر في ظل العزل واإلحباط وال. »فتح«قبل ان يتم اإلعالن عن وفاة 

الوقت . والعنصرية والغرور اللبناني، يختلف عنه إذا كان الفلسطيني قادراً على العمل والعيش بحرية
إما القبول بفكرة التوطين والتدرج في تنفيذها، أو الطوفان . يضيق، ولبنان مقبل على كارثة حقيقية

  .والخراب
  28/6/2010الحياة، لندن، 

  
  ة من حصار غزة وقضية فلسطين حدود التبدل في المواقف الغربي .74

  نبيل شبيب
ما الذي دفع الدول الغربية إلى المطالبة برفع الحصار عن غزة، واعتبار ما يصفه اإلسرائيليون بتخفيف                

ما الذي جعل بعض الجهات األوروبية تطالب       .. في الطريق الصحيح؟  " غير كافية "الحصار مجّرد خطوة    
هل يعود ذلك فقط إلى مفعـول الـرأي         .. تحقيق داخلية إسرائيلية؟  بفتح تحقيق دولي وعدم القبول بلجنة       

العام الغاضب من الجريمة اإلسرائيلية في المياه الدولية ومقتل عدد من الناشطين في الدفاع عن حريـة                 
أم أّن الغضب التركي المتصاعد من وراء الحدث وتداعياته اإلقليمية، يثير قلق الدول الغربيـة،               .. غزة؟

غضبة رسمية عربية   "أم هل يمكن تخمين وجود      .. ميم ما أفسده اإلجرام العسكري اإلسرائيلي؟     فتحاول تر 
تتناقض مع ضعف ردود الفعل العربية الرسمية وتلّونها أو تحصرها في شكليات ال تقّدم              " وراء الكواليس 

  .. وال تؤخر؟
  إخفاق الحصار 

 السياسة األوروبية تجاه قضية فلسطين مـن        وليس -ال شّك أّن من أسباب التبدل في الموقف األوروبي          
 يعود إلى أن الجريمة البحرية أتت بعد فترة قصيرة من جريمة اغتيـال البحبـوح مـع                  -حيث األساس 

االستهتار بالوعود اإلسرائيلية على صعيد استغالل جوازات سفر أوروبية مزّورة، وأّن من أسباب التبدل              
 ما يعود إلى آثـار      -ليس االنحياز المطلق في السياسة والمواقف     و-المحدود للغاية في الموقف األمريكي      

استعراض القوى الصهيونية اإلسرائيلية واألمريكية لالستهتار المباشر بالوعود والمطالب التي صـدرت            
عن الرئيس األمريكي أوباما بشأن ما يسّمى االستيطان، ويعني التهويد، بعد أن عقد أمال علـى تحقيـق                  

  . لو استجيب جزئيا إلى طلبه.. بيرة في المنطقة العربية واإلسالميةأغراض سياسية ك
ويضاف إلى ذلك مفعول الرأي العام، فبعد الجريمة البحرية ال يكاد يوجد طرف يـدافع عـن الـسياسة                   
اإلسرائيلية عبر وسائل اإلعالم الغربية دفاعا مقنعا بالمقاييس الغربية نفسها ليجد أصداء إيجابية ما، بـل                

النقيض من ذلك ازداد مع فعاليات الناشطين من أجل غزة عدد الذين يرفعون أصـواتهم بالتنديـد                 على  
العلني الشديد، من مختلف األوساط السياسية والنيابية والثقافية واإلعالمية، بدرجة ال تُقارن مع أي فترة               

  . مضت
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ـ              سبق أن شـهدت المواقـف      ولكن سبق لجميع هذه األسباب أن توافرت من قبل بدرجات متفاوتة، ولم ي
الرسمية الغربية تبّدال بحجم ما تجده اآلن، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن السبب األبعد تأثيرا، الذي جعل                  

لتعديل المواقف، والجواب ببساطة هو ما تذكره أسبوعية دي تـسايت           " سببا مباشرا "من الجريمة البحرية    
  ): على سبيل المثال واألمثلة عديدة(األلمانية 

وتشير الصحيفة  .. لقد أخفق حصار غزة إخفاقا ذريعا في تحقيق أهدافه على امتداد ثالث سنوات مضت             
إلى أن صناعة السالح المحلية مستمرة، وأن وصول كثير من االحتياجات المعيشية مستمر، وأن الغايات               

لنهج أوسلو،  "  حماس تركيع"دون مقابل، و  " تحرير شاليط "المعلنة رسميا للحصار لم تتحقق، وتعني بذلك        
  . وإكراه الشعب الفلسطيني على التنازل عّما ال يمكن التنازل عنه من حقوق مشروعة بمختلف المقاييس

  استمرارية أهداف الحصار 
الحصار لم تحقق الغاية منها، وبالتالي ال       " وسيلة"ال بّد هنا من التمييز بين إدراك المسؤولين الغربيين أن           

مزيد من التداعيات إذا استمّر التشّبث بها كما هي، وبين استمرار تشّبثهم باألهـداف              ب" المخاطرة"ينبغي  
التي كان الحصار وما يزال وسيلة من الوسائل لبلوغها، سواء في ذلك ما سـبق تعـداده مـن أهـداف                     
مباشرة، أو ما يبقى من قبل ذلك ومن بعده، ويتمثّل في ترسـيخ الوجـود اإلسـرائيلي علـى األرض                    

ينية، والتمكين من استمراره وهيمنته إقليميا عبر ما يسّمى تطبيعا أو مبادرات سـالم أو خـرائط                 الفلسط
  . طريق أو ما شابه ذلك

ال يحتاج الموقف األمريكي إلى توضيح كبير، فقد بقي يجمع ما بين المطالب الكالمية وتسويغ مختلـف                 
لسان عدد من الساسة األمريكيين بمن فيهم جـو       الجرائم اإلسرائيلية بما فيها الجريمة البحرية نفسها على         

فهل يمكن اعتبار الموقف األوروبي الجديد مختلفا اختالفا حقيقيا عّما كان           . بايدن، نائب الرئيس األمريكي   
  .. من قبل؟

م، على لسان المفوضة لشؤون سياسته الخارجية آشتون، ومن         17/6/2008مطالبة االتحاد األوروبي يوم     
خطوة على الطريق إلـى     " تخفيف الحصار " عن المجلس النيابي األوروبي، بأن يكون        خالل بيان صادر  

رفعه نهائيا، مع المطالبة بتحقيق دولي حول الجريمة البحرية، أمر يمثل تبّدال في المواقف، ولكنه يقترن                
  : بعّدة أمور أخرى بالغة األهمية، في مقدمتها

مقابـل عـدم    ) وفي فلسطين عموما  (لضحية في غزة     استمرار تحريم وصول السالح إلى الطرف ا       -1
االمتناع عن دعم الطرف اإلسرائيلي العدواني على صعيد زيادة تسلّحه وقدراته على صـناعة الـسالح                

  . عن أمنه وسالمته" حق الدفاع"بنفسه، ودعم استخدامه له بدعوى 
ي عن األرض أو الجزء األعظم       استمرار التشّبث بالرؤية الصهيونية الغربية لفرض السالم مع التخلّ         -2

، وحصار المقاومة المشروعة دوليـا وإقليميـا    "الجائر"منها، وما يسّمى التطبيع على الطريق إلى السالم         
إحدى وسائلها المقّررة دوليا وصهيونيا في وقت واحد، والذي         " الحصار"ومحليا بمختلف السبل، التي كان      

  . ليمي عربي إلى حد بعيدما يزال قائما تحت التطبيق على مستوى إق
من خالل االستعداد لقيام جهات دولية عليه، بما في ذلك قّوة           ..  استمرار تنفيذ أهداف الحصار واقعيا     -3

عسكرية أوروبية، في عرض البحر، وعلى المعابر والحدود، بحجة منع وصول السالح، مع اقتران ذلك               
الـصوت الغربـي    "عامل مع من ال يزال يمثل       برفض مشروعية الحكومة المنتخبة واالستمرار على الت      

بالنسبة إلى أصل وجوده وبقائه ومفاوضاته، ما يراد أن يكون أثقل وزنـا بـاإلكراه مـن                 " واإلسرائيلي
  . صوت الناخب الفلسطيني

ليس في تبّدل المواقف الغربية جديد إال من حيث الوسائل المتبعة لتحقيق أهداف مرفوضة أقّل ما يمكـن                  
هو االنحياز المطلق للطرف اإلسرائيلي، فإن غاب عن األذهان أنّها أهداف عدائية من حيـث               وصفها به   

األساس للحق الفلسطيني والعربي واإلسالمي، في قضية فلسطين المحورية بـصورة مباشـرة، وعلـى               
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مختلف األصعدة األخرى ذات العالقة بنهوض المنطقة من جديد على أي صعيد سياسي أو اقتصادي أو                
  . يأمن

  وقضية فلسطين .. تركيا
فقط، وهو ما ال يحتاج إلى تأكيد وبيـان، ومـن منظـور    " حصار غزة"ليست قضية فلسطين هي قضية  

القضية بمجموعها إضافة إلى منظور ما يرتبط بالحصار من جوانبها العديدة، يمكن القـول إّن التبـّدل                 
بّدل اإلقليمي، الذي أصبحت تركيا في الواجهـة        الحقيقي الذي يمكن البناء عليه في الساحة الدولية هو الت         

على صعيده، وقد تواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل دوليا وعبر التخطيط لمـؤامرات داخليـة، إن                
بقيت بمفردها في الساحة، ليس الفلسطينية على وجه التحديد، وإنما في ساحة صـناعة مـستقبل آخـر                  

  . للمنطقة العربية واإلسالمية
ك تركيا في الساحة الفلسطينية فقط، بل يكاد يمكن القول إّن من أهداف تحّركها في هذه الـساحة                  لم تتحرّ 

فتح أبواب التعاون والتكامل مع البلدان العربية على وجه التخصيص، وال يزال التجاوب معها مقتـصرا                
بـي الرسـمي    أسباب الحرج، فهل يمكن القول إن ضعف التجاوب العر        " ترفع"على أدنى الدرجات التي     

على السياسات الرسمية العربية ما تريد الوصول إليـه         " أفسدت"راجع إلى أن السياسات الرسمية التركية       
  .. ؟"مبادرة وتطبيع"في قضية فلسطين، أو في تصفية قضية فلسطين، على أساس 

أرضها، لقد دعمت تركيا قوافل الناشطين إلى درجة أن يضّحي بعضهم بنفسه من أجل فلسطين وشعبها و               
فدخلت بذلك جولة سياسية على المستوى اإلقليمي والدولي ال تخلو من مخاطر كبرى، داخلية وخارجية،               
وال يمكن أن يستمّر التحّرك التركي مع تحقيق أهدافه كما ينبغي، إذا اقتصر التجـاوب علـى سـورية                   

 تتطلع إليـه الحكومـة      وإيران ألسباب معروفة، كما هو في الوقت الحاضر، وال ريب أّن في مقدمة ما             
الحقيقي بمفهومه العربي واإلسالمي، بـدال      " االعتدال"إلى  " االعتدال"التركية هو أن تعود حكومات دول       

ومهما بلغت االرتباطات بين هذه الدول وبين الغرب، فقد كانت االرتباطات بـين             . من مفهومه األمريكي  
ف الميادين، ولم يمنعها ذلك من التحّرك وفـق         تركيا والغرب هي األقوى تاريخيا وحتى اآلن وفي مختل        

ولـئن سـاهم    . رؤية مستقبلية بعيدة المدى وخطوات مدروسة محسوبة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر            
ذلك إسهاما كبيرا في دفع الدول الغربية إلى تعديل موقفها ولو جزئيا بعد الجريمة البحرية األخيرة، فمـا                  

ك التركي إلى تحرك إقليمي جامع مشترك، انطالقا من رؤية مـستقبلية            الذي يمكن توقعه إذا تحّول التحرّ     
  .. بعيدة المدى، وخطوات مدروسة محسوبة وإن انطوت على بعض المخاطر؟

لعل في مقدمة ما تحتاج إليه حكومات دول أخرى لتسلك طريق تركيا أو لتشاركها على هـذا الطريـق                   
نعت حكومة حزب العدالة والتنمية، مـن خـالل االرتبـاط           بفعالية أكبر، هو تأمين نفسها داخليا، كما ص       

بتمثيل إرادة الشعب تمثيال قائما على أسس حقيقية متينة ظاهرة للعيان، ومن خالل الممارسات الـسياسية       
  . واالقتصادية وسواها على صعيد خدمة المصالح العليا، مع مكافحة التبعية األجنبية والفساد الداخلي

دولي مع تركيا نفسها بعد الجريمة البحريـة األخيـرة أّن تـأثير اإلرادة الـسياسية                لقد كشف التعامل ال   
المرتبطة باإلرادة الشعبية تأثير كبير، وهذا في مقّدمة الدروس التي يجب استخالصها من األحداث التي               

يصبح ومن ال يستفيد من هذه الدروس يمكن أن         ".. أمواج أسطول الحرية  "ما زالت جارية ومتتابعة على      
  . في مقّدمة من يغرق تحت تلك األمواج

  2/6/2010الشرق للدراسات، 
  

   !نخطآن مؤسفا .75
  ميشيل كيلو

ليس من حق حماس : تبرز على المسرح الفلسطيني، قلت مع آخرين» حماس«عندما بدأت حركة 
الحكم، اقتراف أي خطأ جسيم، العتبارات منها أنها أول تجربة معاصرة يمارس اإلسالم اإلخواني فيها 
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بعد تعهده قبول النهج المدني والحكومة الدستورية والعمل القانوني، وأن سلوكها سيحسب على الحراك 
اإلسالمي بأسره، وسيعتبر مقياسا لصـــدق تعهداته ولحقيقة مواقفه، ستكون له نتائج فائقة األهمية 

  . سلمين خاصةعلى موقف العالم العربي من اإلسالم السياسي عامة، وحركة اإلخوان الم
أتمنى أن تلتزم حماس بما تقول، وأن ال تخضع مصالح فلسطين العليا العتبارات : قلت، ككثيرين غيري

حزبية أو مذهبية، وتمنيت أن ترى نفسها بداللة المصالح الفلسطينية العليا، وأن تبلور سياسات إجماع 
ية وتجربتها النضالية وتضحياتها، وتقنع وطني عبر حوار يشارك فيه الجميع، تفيد فيه من درايتها السياس

قطاعات شعبية واسعة بما تراه، وتكسب عطفها وتأييدها، فيضطر من يخالفونها الرأي في التنظيمات 
األخرى، وخاصة منها حركة فتح، على خطب ودها والتعاون الميداني معها، كي ال يعزلوا أنفسهم عن 

  . ويفقدوا حظوتهم عندهالشارع الفلسطيني، ويتراجع تأثيرهم عليه، 
لم تفعل الحركة شيئا من هذا كله، بل بلورت موقفا أقام ازدواجية في العمل الوطني الفلسطيني، استندت 
إلى استراتيجيتين متنافستين، ارتبطتا بقاعدتين شعبيتين مختلفتين، وبعمقين عربيين متصارعين، وبعدين 

ية فلسطين كورقة ضد اآلخر، في عملية ليس لها أية إقليميين متعاديين، يحاول كل منهما استخدام قض
عالقة بفلسطين، تستهدف تقوية مواقعه الخاصة، في الصراع ضد خصمه، وتمنحه القدرة على إلحاقه 
بمخططاته وأهدافه، ثم ما لبثت أن اعتمدت سياسة تخوين طاولت كل من ال يتفق معها في الرأي، 

ف، وبردود الفعل عليه، انتقل التناقض العدائي بين فلسطين بهذا التطور المؤس. وخاصة في حركة فتح
والعدو المحتل إلى داخل الصف الوطني الفلسطيني، ولحق ضرر فادح بالشعب وقضيته، بلغ حده 
األقصى عندما شهد قطاع غزة حربا أهلية قصيرة وعنيفة جدا انتهت بطرد حركة فتح منه، وبانفراد 

ة، في هذه األثناء، أن االنقسام الفلسطيني هو مصلحة إسرائيلية عليا، تجاهلت الحرك. حماس بالسلطة فيه
غزة من فتح فصاعدا حريصة عليه، وستعمل على تغذيته وتعميقه، » تحرير«وأن إسرائيل ستكون من 

لتقويض الموقفين العسكري والتفاوضي الفلسطيني، وإلضعاف أعظم نضال وطني عرفه العالم في أي 
  . شيعصر ودفعه إلى التال

لكن الضرر لم يقتصر على فلسطين وقضيتها، بل تعداها إلى مصداقية الحراك السياسي اإلسالمي في 
عموم المنطقة، حيث أثار سلوك حماس االقتناع بأن ما قاله ممثلوه لم يكن صحيحا، بل اندرج في إطار 

 عسكري الطابع خدع ومناورات تكتيكية، تمهد الستيالء اإلسالميين على السلطة وإلقامة نظام
من غزة فصاعدا، فقد كثيرون ممن . والممارسات، ليس في هياكله وسياساته أي جانب مدني أو توافقي

أيدوا اإلصالح المدني اإلسالمي، وبشروا بجديته وتفاءلوا بنتائجه، ثقتهم بما قاله اإلسالميون، واقتنع من 
يهم مقاومة وقوع السلطة في يد اإلسالميين، الذين طالبوا باالنعطافة اإلسالمية المدنية أنها فشلت، وأن عل

سيضيفون إلى االستبداد العلماني استبدادا دينيا أعمى، يرضخ شعب غزة دون مبرر له، وهو الذي وضع 
ثقته االنتخابية في حماس، لكن هذه اضطهدته وجوعته وردته في مناح متنوعة من حياته إلى ظلمات 

 فصارت جزءا من الخيبات التي قتلت روحنا، وأدخلت اليأس إلى كانت حماس أمال،. العصر الوسـيط
  . قلوبنا

هناك قوة أخرى في منطقتنا كنت أتوقع وأتمنى، كغيري، أن ال ترتكب أي خطأ جدي بالنظر إلى رمزية 
هذه القوة هي أكراد شمال العراق، الذين يحتلون موقعا شديد . أفعالها ودالالتها بالنسبة إل المنطقة كلها

في سوريا وإيران وتركيا، فإن كان : لحساسية، يجعل كل ما يفعلونه يحسب عليهم وعلى األكراد عموماا
صحيحا ونافعا أفاد منه عامة العراقيين، أكرادا وعربا، واألكراد خارج العراق، في هذه الحقبة، التي 

وناته، ويهدد استقالل سقط العراق فيها تحت احتالل عسكري يمزق دولته ويثير تناقضات عدائية بين مك
دول الجوار، وينهك العالم العربي، الذي ترغب دول إقليمية عديدة في اختراقه وزيادته ضعفا على 
ضعف، بينما يتصاعد خطر إسرائيل، وتصميم الصهاينة على انتزاع حصة كبيرة من نظام إقليمي جديد، 

وللعلم، فإن تبلور هذا النظام دفع . الثة فتركياتعتبر نفسها ركيزته األولى، وإيران ركيزته الثانية، أما الث
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الصهاينة إلى بذل جهود تستهدف تهميش العرب كليا، وتعظيم وزنهم العسكري والتكشير عن أنيابهم، 
لزيادة ثقلهم ورعيتهم في عموم المنطقة وعند أميركا، واالنخراط من موقع قوي في الصراعات المعلنة 

ران وتركيا، التي اقتحمت الساحة بقوة عاصفة، وتبنت موقفا متشددا إي: والمضمرة مع طرفيه اآلخرين
في هذه الفترة، المفعمة بالمخاطر، . من فلسطين، يجاري كالميا الموقف اإليراني ويتفوق عليه ميدانيا

كان من المنطقي أن ينتهج قادة أكراد العراق سياسة تعزز مصالحهم ودورهم من خالل تعزيز مصالح 
لكن األخ مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، قال لجريدة . واستقاللهوطنهم ودوره 

، ودعا إلى تقسيم »إن الحديث عن عراق موحد هو أشبه بأحالم ورغبات العصافير«: »نيويورك تايمز«
. »كردي في الشمال وسني في الوسط وشيـعي في الجنوب«: بالده وجعلها فيدرالية تضم ثالثة أقـاليم

  . د بأن بديل هذه الفيدراليـــة سيكون تقسـيم العراق وفصل شماله عنهوهد
أثار استغرابي أن يطالب البرزاني بتقسيم العراق على أسس قومية ومذهبية، كأن تقسيمه بأي ثمن مطلبه 
الذي ال يتخلى أو يتنازل عنه، ربما العتقاده أن تقسيمه سيعزز وضع األكراد، وسيزيد وزنهم وتأثيرهم، 

، التي ستضم كركوك وأقساما من »وحدة أرض األكراد التاريخية«: سيمكنهم من تحقيق ما تعهد بتحقيقهو
يريد األخ مسعود تقسـيماً يضعف العرب والتركمان، . محافظة نينــوى تلتحق بإقليم كردستان العراق

ق بسرعة وتدبير ويضعهما تحت رحمة الدولة الكردية الجديدة، التي تقوم منذ احتالل أميركا للعرا
  . مبرمجين

في هذه الحالة أيضا، لن يصدق أحد أن األكراد خارج العراق ال يريدون االنفصال عن أوطانهم، أو 
فصل أجزاء منها وإقامة كيان سياسي مستقل عليها، إن توافرت لهم أجواء مناسبة يتيحها احتالل أجنبي 

من أضعفهم : ربي، ألنه يغري جميع جيرانهأو ضعف عربي تجاوز كل حد وصار خطيرا على العالم الع
بدل أن يعمل األخ مسعود على بناء كردستان وتقويتها سبيال إلى بناء العراق . إلى أقواهم، بالتعدي عليه

واستقاللهم، ألن في هذه السياسة بالذات مصلحة أكراد العراق والمنطقة، وطمأنة سوريا وإيران وتركيا 
ة بين البلدان الثالثة وبين محاصرة وخنق كردستان العراق ومواطنيها من إلى نوايا أكرادها، والحيلول

األكراد، تراه يبادر إلى ارتكاب أخطاء قاتلة ستضر كثيرا بالقضية الكـردية العادلة، يمليها عليه 
اعتــقاده أن اللحظة الراهنة سانحة لن تتكرر، أو ال تسمح بخيارات أحسن، كتحقيق أهداف األكراد 

  . ي، دون ابتـزاز اآلخرين ووضعهم أمام أمر واقع يرفضونهبالتراض
ماذا سيفعل، إن استعاد العراق : ثمة معادلة أتمنى على األخ مسعود تأملها، أطرحها في صيغة سؤال

قوته وبدأ يضايقه ويسد طريق البحر أمامه؟ إنه سيلجأ إما إلى سوريا أو إلى تركيا أو إلى إيران، وسيجد 
 الخضوع لشروط هذه البلدان وحساباتهما، بينما يناصبه أبناء وطنه العداء ويعملون نفسه مجبراً على

هل تغيب عن رجل أريب مثله هذه لحسبة البسيطة؟ وهل يصح أن ينتهج سياسات تقسم ! لتقليم أظافره
اد العراق مذهبيا، تستغل ضعفه للقضاء الناجز عليه كدولة وكبلد موحد؟ إن األخ مسعود يغلط بحق األكر

، كما قال »الحديث عن العراق الموحد أشبه بأحالم ورغبات العصافير«قبل العرب، عندما يعتبر 
  . للجريدة األميركية

أرجو أن ال يكون طريق العودة . لم يعد طريق العودة عن الخطأ متاحا أمام حماس، إال بصعوبة فائقة
لعرب أو بالعراق وحسب، بل قبل هذا عن الخطأ مغلقا أيضا أمام األخ مسعود، ليس ألن نهجه يضر با

وذاك باألكراد، الذين تتركز عليهم أعين المنطقة من أفغانستان إلى مشارف أوروبا التركية، ومن المحيط 
  . األطلسي في أقـــاصي المغرب العربي وموريــتانيا إلى أعمــاق أفريقيا في السودان

ومن يعلق مستقبله . ــــتأكيد ليس نهاية العربأخيرا، ليس احتالل العراق نهاية التاريخ، وهو بال
على لحــــظة عابرة من الحاضر، فسيتخطاها العرب ذات يـــوم، مثلما تخطوا غيرها في 

  ! تاريخهم القديم والحديث، قد يندم كثيرا، ساعة لن يفيده ندم
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