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***  

  
 علـى   يزايـد ويؤكد أنه ال يحق ألحد أن       .. مشعل يطالب عمرو موسى بالكشف عمن عطل المصالحة        .1

   في مسألة التوطينالفلسطينيين
 خالل المؤتمر الطالبي 6-28 االثنينقال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في كلمته : دمشق

عملنا عليها وخضنا العديد من الجوالت، .. إن المصالحة خيارنا وقرارنا: "الفلسطيني األول بدمشق
أمريكيا على " فيتو"لعرب أن هناك والنتيجة فرضت علينا ورقة ال تعكس تفاهماتنا، بعد ذلك اكتشف ا

المصالحة، وأصبحت أولوية األمريكان استئناف المفاوضات ال المصالحة، وأنه ال أولوية للمصالحة إال 
، مشيرا إلى أن أفكارا جديدة طرحت مؤخرا تقوم على تفاهمات )"الرباعية(إذا خضعت حماس لشروط 

رئيس  (العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبل منفلسطينية تردم الفجوة، وقد استمع األمين 
 هنية مقاربة إيجابية مرنة تسهل المصالحة، فاستحسنها وأبلغها األطراف )الحكومة الفلسطينية في غزة

  ".المعنية وأبلغنا أن الجميع يرحب بها
مات فلسطينية تشكل قيل لنا إن عباس شكَّل وفدا لهذا الحوار لعلنا نصل إلى ورقة تفاه: "وتابع مشعل

مخرجا مع الورقة المصرية لتلبية مطالب الجميع ونصل إلى مصالحة حقيقية، ثم تراجع عباس عن 
  ".تكليفه الوفد وعاد إلى أسطوانة التوقيع على الورقة أوالً، وهكذا تظل المسؤولية غير محددة

ي المصالحة، ال سيما وقد يقول للعالم من الذي أجهض جهودك ف"وطالب مشعل السيد عمرو موسى بأن 
  ".رأيت تجاوبا ممن اتصلت بهم من حماس والقوى التي تقف في خندق حماس

أعلم أن عليكم حرجا وضغوطًا، لكن : " إلى أعضاء الوفد المشكل في الضفة بالقول مشعلوتوجه
 في عليكم أن تقولوا... ضميركم الوطني ينبغي أن يدفعكم إلى قول الحقيقة، ومن أجهض جهودكم
ومن : "، مستدركًا بقوله"اإلعالم ما قلتموه في الغرف المغلقة؛ ليعلم الفلسطينيون من الذي عطل المصالحة

ذلك ستظل المصالحة أولوية لنا؛ ألن االنقسام استثناء سنعمل على إنهائه، ولكن لن نقبل مصالحة باألمر 
  )".الرباعية(لشروط والنهي، ولن نخضع لمن يريد إخضاعنا، ولن نقبل مصالحة تخضعنا 

لعاد شاليط  جوحول الجندي األسير لدى فصائل المقاومة، شدد مشعل على أن الجندي الصهيوني األسير 
ستظل تأسر "لن يكون وحيدا، ولن يفرج عنه إال إذا خضع نتنياهو مرغما لمطالبنا العادلة، وأن المقاومة 

 في كل مواقعهم سينجحون في تكرار تجربة جنود العدو وضباطه حتى يفرج عن أسرانا، والمجاهدون
  ".أسر الجنود

، مشيرا إلى "اإلسرائيلي أدرك العلة فتظاهر ضد قيادته التعيسة التي تُعطِّل صفقة التبادل"المجتمع  ":وتابع
ويريد استقطاب التعاطف " مجزرة الحرية"أن االحتالل الصهيوني أدرك حجم الخسارة في صورته بعد 

  .ل شاليطالعالمي من خال
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من ناحية أخرى طالب مشعل بأن يكون التركيز على كيفية نزع الشرعية الموهومة التي أعطاها العالم 
لهذا الكيان، داعيا قادة المنطقة إلى أن يدركوا أن العالم الغاضب لن يقبل أن يظلوا أصدقاء لالحتالل، 

  ".أت العد العكسي لنهايتهابد" إسرائيل"إن .. واهللا الذي ال إله إال هو: "مشددا بقوله
، مشددا على أنه من العيب "لن نقبل عوضا عن فلسطين إال فلسطين: "وعن الالجئين في لبنان قال مشعل

إذ ال يحق ألحد أن يزاود على شعبنا "أن يبقى الفلسطيني في لبنان بال حقوق بحجة الخوف من التوطين، 
وطين والوطن البديل بأن يوجهوا االتهام لالحتالل وألمريكا ، مطالبا الخائفين من الت"في مسألة التوطين

  . اللتين ترفضان حق العودة، وكذلك لبعض العرب والمفاوض الفلسطيني الذي أسقط حق العودة
وعربية على المستوى  وحذَّر مشعل من الخطورة التي تتهدد القدس الشريف وسط غفلة فلسطينية

لتحية إلى أهل سلوان الذين اشتبكوا أمس مع قوات العدو، وكذلك إلى الرسمي، متوجها في الوقت ذاته با
  .العشائر والعوائل المقدسية الذين دافعوا عن رموزهم الوطنية

  28/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ما يشجع على االستمرار في المفاوضات"إسرائيل" من نسمعلم : عباس .2
لسطيني محمود عباس أمس انه لم يسمع من الجانب اإلسرائيلي قال الرئيس الف:  محمد يونس–رام اهللا 

في شأن " الحياة"وأضاف الرئيس في رده على سؤال لـ . ما يشجعه على مواصلة المفاوضات
المقترحات واألفكار التي حملها المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل في زياراته السابقة التي 

اآلن لم نسمع أي اقتراحات من الجانب اإلسرائيلي، ونتمنى أن نسمع منهم حتى : " قائال19ًبلغ عددها 
شيئاً، ولكن لم نسمع ما يشجع على المضي في المفاوضات، ولكن سنرى ما سيأتي به ميتشل خالل 

  ".الجولة المقبلة
وكان الرئيس عباس يجيب على أسئلة الصحافيين لدى قيامه بجولة في ضاحية الريحان، وهي ضاحية 

  .كنية جديدة قرب رام اهللا يقيمها صندوق االستثمار الفلسطينيس
وقال عباس إن ميتشل سيزور رام اهللا الخميس المقبل، وانه ينتظر أن يستمع منه الى إجابات على 

إذا كان هناك أي إجابات "وأضاف . األسئلة التي وجهها له في اللقاءات السابقة في ملفي الحدود واألمن
: ، مكرراً"نب اإلسرائيلي فسيكون أمراً جيداً يشجعنا أن نذهب الى المفاوضات المباشرةإيجابية من الجا

  ".لم نسمع منهم شيئاً يشجع على المضي قدماً في المفاوضات"
أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ال يبدي أي " الحياة"وكشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ 
نه ال يقدم أية إجابات على األسئلة التي يوجهها له في ملفي الحدود تعاون مع جهود جورج ميتشل، وا

  .واألمن الجاري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة، التي يجريها األخير بين الجانبين
  29/6/2010، الحياة، لندن

  
  عباس رفض التمديد للجنة المصالحة الوطنية": نتلجزيرة ا" .3

طينية موثوقة للجزيرة نت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس         قالت مصادر فلس  : خاص - الجزيرة نت 
رفض منح لجنة المصالحة الوطنية التي شكلها برئاسة االقتصادي منيب المـصري تفويـضاً مفتوحـاً                

  .لالستمرار بمهمتها إلنهاء االنقسام الداخلي
ول على مزيد   وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إن عباس رفض محاوالت اللجنة للحص            

  ".أغضبت القاهرة ثم عباس"من الوقت والتفويض، بعدما طرحت اللجنة أفكاراً 
 الشهر الجاري رداً علـى رفـض الوسـيط          19وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أعلنت حل نفسها في          

،  القبول بورقة التفاهمات الفلسطينية    -عبر تصريحات لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط      -المصري العلني   
  .ورفض منحها مزيداً من الوقت
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سيعملون بشكل منفصل بعيداً عن اإلطار الذي حدده عبـاس          " وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة       
وسيسعون إلبرام ورقة تفاهمات داخلية وكذلك عبـر الـضغط الـشعبي إلتمـام المـصالحة الوطنيـة                  

  ".الفلسطينية
للجنة كانت مقيدة بحكم أن لديها تفويضاً من الرئيس         وقال عضو اللجنة هاني المصري للجزيرة نت إن ا        

وأوضح المصري أن أعضاء اللجنـة       .محمود عباس، مؤكداً أنهم ال يريدون تحميل عباس ما ال يحتمل          
سيحاولون التحرك بشكل منفصل عن الوفد الرئاسي عبر الضغط الشعبي وغيره مـن أجـل الوصـول                 

ح في مهمة الوفد هو رفض أطراف عربية ودوليـة لورقـة            للمصالحة، مؤكداً أن أحد أسباب عدم النجا      
  .التفاهمات بين حماس وفتح

 للجزيـرة نـت إن      -نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      -من جهته قال عبد الرحيم ملوح       
 الشهر الجاري ألنها كانت ضمن فتـرة زمنيـة محـددة أوضـحت              19اللجنة انتهى تكليفها رسمياً في      

ونبه إلى أن المصالحة ال تنتظر جهود لجنة رئاسية أو لجان أخرى، بل تحتاج إلـى                 .م الرئاسي بالمرسو
إرادة سياسية وتوافق داخلي، مؤكداً استمرارهم في السعي للوصول إلى ورقة تفاهمات داخلية يمكـن أن                

دمـة سـيعقدون   وأوضح ملوح أنهم خالل األيام القا     .تقدم حالً لمالحظات الفصائل على الورقة المصرية      
  .لقاءات لمناقشة آفاق وأفكار يمكن أن تساهم في إتمام المصالحة

  28/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  لجنة المصالحة ستواصل عملها بالرغم من استقالة أعضاء فتح وحماس: المصريمنيب  .4
ة مـن رئـيس     نفى رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري المكلف بترأس وفد المصالح         : حمزة حيمور 

  ".السلطة محمود عباس استقالة لجنته، مضيفا أن اللجنة ال زالت على رأس عملها
ـ     أمس االثنين أن رئيس السلطة أشاد بجهود لجنة المـصالحة فـي            " السبيل"وبين المصري في تصريح ل

للجنة قطعت  تذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين من أجل إبرامها، مضيفا أن ا             
  ".شوطا كبيرا لتحقيق المصالحة

وبشأن وجود ضغط مصري من أجل إنهاء جهود لجنة المصالحة؛ نفى المـصري وجـود أي ضـغط،                  
  .مضيفا أن القاهرة دعمت جهود اللجنة
ـ     عن استقالة ستة أعضاء من لجنة المصالحة محسوبين على         " السبيل"وكشف رجل األعمال الفلسطيني ل

 دون أن يبدي أسباب االستقالة، مضيفا أن اللجنة ستواصـل عملهـا باألعـضاء               حركتي فتح وحماس،  
  ".المستقلين

  29/6/2010، السبيل، عّمان
  

   انتهاء مدة تفويض لجنة المصالحة الفلسطينية:المصريهاني  .5
قال عضو في لجنة المصالحة الفلسطينية إن اللجنة ستواصل بذل جهودها من أجل             :  فتحي صباح  -غزة  

 الى مصالحة وطنية تُنهي حال االنقسام والشرذمة الحاصلة حتى اآلن، نافياً أن تكـون اللجنـة                 الوصول
  .حلَّت نفسها

أن اللجنة لم تحل نفسها، بل انتهت مدة التفويض الممنوحة          " الحياة"وأكد عضو اللجنة هاني المصري لـ       
 ال يعني في حال مـن األحـوال         وشدد المصري على أن انتهاء مدة تفويض اللجنة       . لها البالغة اسبوعين  

  .توقف جهود المصالحة
حـول  " التوصل الى تفاهم فلسطيني فلسطيني    "وقال المصري إنه كان في جعبة اللجنة اقتراح ينص على           

على الورقة المصرية للمصالحة التي رفضت االخيـرة التوقيـع          " حماس"مالحظات الفصائل، خصوصاً    
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، الفتاً الى أنه لم     "ورقة تفاهم أخوية فلسطينية   "من التوصل الى    وأضاف المصري أن االقتراح يتض    . عليها
  .يتم االتفاق عليها أو على كيفية اخراجها أو شكلها

ال يمكن ألي وفد رئاسي أن يحل أزمة المصالحة ألن ذلك يعني أنه يحمل أفكـار الـرئيس                  "واعتبر أنه   
  ".عباس

المصالحة لمواجهة الضغوط الخارجية التي تؤثر      ضغوط فلسطينية داخلية إلتمام     "وشدد على أهمية وجود     
  ".في شكل جلي على مسار تحقيق المصالحة

وختم المصري بالتأكيد على أن شخصيات وقوى فلسطينية، من بينها أعضاء اللجنة، ستواصل بذل كـل                
  .جهد ممكن من أجل الوصول الى مصالحة حقيقية وليس مجرد توقيع ورقة للمصالحة

  29/6/2010، الحياة، لندن
  

  "جواسيس إسرائيل" المهلة األخيرة لتوبة تموز/يوليوتحدد عشرة   غزةفيالداخلية  .6
المقبل كآخر موعد إلغالق ) تموز(حددت وزارة الداخلية في حكومة غزة موعد العاشر من يوليو  :غزة

سؤولون باب التوبة أمام العمالء، حيث أكدت في إعالناتها ومنشوراتها والمحاضرات التي نظمها الم
فيها، أن كل شخص يقوم بتسليم نفسه تلقائيا سيتم التعامل معه بطريقة مختلفة تماما عن أولئك الذين يتم 

  .إلقاء القبض عليهم متلبسين بجرم التخابر والعمالة
ومن جانبها، نشرت وزارة الداخلية في غزة في موقعها على شبكة اإلنترنت تطمينات للعمالء أكدت فيها 

على أن تتم عملية تسليم العمالء بالسرية واحترام الخصوصية، مشيرة إلى أن هذه أول مرة أنها تحرص 
وشنت الوزارة حربا نفسية على العمالء . يفتح فيها المجال الستيعاب من ابتزته المخابرات اإلسرائيلية

ضمنة تحذيرا موقعا لدفعهم إلى تسليم أنفسهم، فقامت بتعليق الفتات في الشوارع تدعو العمالء للتوبة، مت
من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية يدعو كافة العمالء الذين ارتبطوا بالمخابرات اإلسرائيلية إلى تسليم 

  .أنفسهم في أسرع وقت ممكن
الحملة الوطنية لمكافحة "، فإن الفعاليات التي قامت بها "الشرق األوسط"وحسب مصدر أمني تحدثت إليه 

 الكثير من العمالء إلى تسليم أنفسهم، ويوجد من بين هؤالء أشخاص يعملون في أسهمت في دفع" التخابر
مؤسسات أهلية، حيث حرصوا على توظيف عملهم في هذه المؤسسات للمساعدة في تقديم المعلومات 

وأشار المصدر إلى أن الحملة أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث إن عددا . للمخابرات اإلسرائيلية
  .عمالء الذين قاموا بتسليم أنفسهم لم تكن تدر حولهم الشبهاتكبيرا من ال

  29/6/2010،الشرق األوسط، لندن
  

   تعديل على حكومة فياض األسبوع القادم:إعالميةمصادر  .7
قالت مصادر إعالمية فلسطينية إن خالفًا حادا نشب بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود             : الضفة الغربية 

م فياض قبل نحو عشرة أيام على خلفية التعديل الوزاري المرتقـب، ولكنـه              عباس ورئيس الوزراء سال   
  .سوي في نهاية المطاف باتفاق بين الجانبين يقضي باستمرار فياض في تولي حقيبة المالية

فياض أبلغ الرئيس أنه إما     "وأضاف المصدر لوكالة صفا الذي رفض الكشف عن نفسه، أمس اإلثنين أن             
  ".لوزراء مع االحتفاظ بوزارة المالية وإال فسأقدم استقالتيأن أبقى في رئاسة ا

وأشار إلى أن عباس طلب من فياض االحتفاظ برئاسة الوزراء فقط، والتنحي عن موقعه في الـوزارات                 
  .التي يرأسها سيما وزارة المالية، وهو ما رفضه فياض جملة وتفصيالً

  أن يكون حاسما مع فياض في مسألة وزارة المالية         وبين أن اللجنة المركزية لحركة فتح طلبت من عباس          
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حتى لو أدى األمر إلى استقالته من رئاسة الوزراء، ولكن تدخالً مباشرا من القيـادة المـصرية رفـض           
  .تنحية فياض من رئاسة الوزراء جعل الرئيس يعدل عن التفكير في خيارات أخرى غير فياض

 29/6/2010، السبيل، عّمان
 

   بقرار مجموعة الثماني الداعي الى انهاء الحصار عن قطاع غزةرحبت حكومة فياض .8
سالم فياض رئيس .  رحب مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا امس برئاسة د:رام اهللا

الوزراء، ببيان قمة مجموعة الثماني الذي أكد على أن الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة ال 
ر التاحة ايصال المزيد من المساعدات الى سكانه الفلسطينيين، كما طالب بتطبيق قرار يمكن أن يستم

 لضمان دخول المساعدات االنسانية وحركة السلع التجارية واألفراد من 1860مجلس األمن الدولي رقم 
 اجبار وطالب المجلس بتحويل ما جاء في البيان من أقوال الى أفعال من خالل. والى غزة دون أي اعاقة

اسرائيل على تطبيق االتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية وفتح جميع المعابر دون استثناء وفتح الممر 
  .اآلمن بين الضفة وقطاع غزة

  29/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ردينة يحذر من مخطط توسيع األحياء اليهودية في القدس الشرقية أبو .9
لناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، امس، من إقرار اللجنة  حذّر ا: وفا–عيسى الشرباتي 

اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، مخططا يتضمن توسيع أحياء يهودية في القدس الشرقية، وذلك عشية 
  .لقاء رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس األميركي باراك اوباما

نحذر من مثل هذه القرارات وتداعياتها على الجهود األميركية “ صحفي، وقال أبو ردينة في تصريح
ودعا اإلدارة األميركية إلى التحرك بسرعة لوقف أية إجراءات . ”ورعايتها للمفاوضات غير المباشرة

تؤدي إلى خلق أجواء ال تساهم بالتقدم في عملية السالم، خاصة وأن ذلك يترافق مع إجراءات أخرى 
  . وسحب هويات المقدسيين، وطردهم من المدينة المقدسةكهدم البيوت

  29/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  لمقاطعة منتجات المستوطنات" من محل لمحل "حملةفياض يعلن بدء  .10
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس عن اطالق حملـة           :  جمال جمال ، ووكاالت    -رام اهللا   

وسام الكرامـة   "لمستوطنات االسرائيلية في اسواق الضفة الغربية ، تحت عنوان          جديدة لمقاطعة منتجات ا   
 66وتقضي الحملة بقيام متطوعين من طلبة الجامعات والمعاهد بزيارات الى اكثر من             ". من محل لمحل  

  .الف محل تجاري في مدن الضفة الغربية ، للتأكد من خلوها من منتجات المستوطنات
عقب قيامه بزيارة لمحل تجاري بالقرب من مقر مجلس الوزراء للتأكد من خلوه             وقال فياض للصحافيين    

هذه الحملة الجديدة التي أعلناها تشكل حلقة هامة من الجهد المبذول ، الرسمي             "من منتجات المستوطنات    
هذا الجهـد   "واضاف  ". واالهلي ، لتنظيف السوق بشكل تام من منتجات المستوطنات مع نهاية هذا العام            

 فـي غـزة والـضفة       1967ينسجم مع برنامج الحكومة الهادف القامة الدولة الفلسطينية في حدود العام            
هذا "وقال فياض ان    ". الغربية والقدس الشرقية ، ومكافحة منتجات المستوطنات هو في سياق هذه الخطة           

  ".لينسجم ايضا مع تحقيق االستقالل االقتصادي الذاتي على درب الحرية وانهاء االحتال
  29/6/2010الدستور، عّمان، 
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   تصادق على مشاريع أنظمة قانون األسرى والمحررينفياضحكومة  .11
 برئاسة الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء األسبوعيةصادق مجلس الوزراء، خالل جلسته : رام اهللا 

  .2004 لسنة 19أمس، على مشاريع أنظمة قانون األسرى والمحررين رقم 
نظمة نظاماً خاصاً لصرف راتب شهري لألسير وأسرته، ونظاماً لتأمين المتطلبات وتتضمن هذه اال

القانونية لألسرى، وآخر لتأمين احتياجات األسرى داخل السجون اإلسرائيلية، باإلضافة إلى نظام إلعفاء 
إليعاز األسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية، وا

لوزارة المالية بأن يتم تخصيص االعتمادات المالية الالزمة المترتبة عن تنفيذ هذه األنظمة ضمن موازنة 
كما أقر المجلس توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة أوضاع الجامعات  .2011العام القادم 

موال التي خصصتها  مليون دوالر لها من األ2والكليات الحكومية والتي تتضمن تخصيص مبلغ 
  .2010الحكومة لدعم الجامعات في العام 

  29/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  للمياه" إسرائيل" ماليين دوالر لمواجهة سرقة 10 فلسطين تطلب :اليعقوبيأحمد  .12
فلـسطين  "قال مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه الفلسطينية أحمد اليعقوبي إن             ": الخليج "-القاهرة  
لب من المجلس الوزاري العربي للمياه الذي يعقد الخميس المقبل واجتماع المكتب التنفيذي غدا دعما               ستط

" اإلسرائيلية" ماليين دوالر إلقامة عدد من المشاريع الخاصة بالمياه ومواجهة الممارسات            10ماليا قدره   
  " .تلةلمنع المياه عن الشعب الفلسطيني وسرقة المياه في األراضي العربية المح

أطلـع  "وأوضح اليعقوبي في اجتماعات اللجنة الفنية العلمية للمجلس الوزاري العربي للمياه، أمس، أنـه               
كبار مسؤولي وزارات المياه بالدول العربية المشاركين في االجتماع على االحتياجات الفلـسطينية فـي               

  .ب ، معبراً عن أمله في أن يقر الوزراء العرب هذا المطل"موضوع المياه
" اإلسـرائيلية "وأضاف اليعقوبي الذي يرأس وفد فلسطين في اجتماعات اللجنة الفنيـة أن الممارسـات               

المتعلقة بسرقة المياه العربية تتصدر جدول االجتماع، وخاصة من األراضـي الفلـسطينية والجـوالن               
  .السوري المحتل 

          29/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  يدا جنوب قطاع غزة تفتتح سجنا جدغزةحكومة  .13
امس االثنـين،   ' حماس'افتتحت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة          :  يو بي آي   -غزة  

  .سجناً مركزياً في خان يونس جنوب قطاع غزة
وقال وزير الداخلية في الحكومة المقالة، فتحي حماد خالل افتتاح السجن الذي أقيم في ما كـان يعـرف                   

تطبيق القانون في غزة يسري على الجميع دون استثناء، وال يوجـد حـصانة              'وطنة جاني إن    سابقاً بمست 
  .'الجميع تحت طائلة القانون والمسؤولية'، مشدداً على أن 'ألحد مهما كان منصبه أو انتماؤه الحزبي

ضع حـد   سرعان ما يو  'واعتبر أن االنتهاكات ال تشكل سياسة لدى أجهزة األمن، وإنما تجاوزات فردية             
وأشار إلى وجـود     .'الوضع متابع جديا، وأي خلل يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية         '، مضيفًا أن    'لها

لجنة رقابة دائمة من الوزارة تتفقد السجون وتلتقي المعتقلين وتسألهم عن أوضاعهم، وتقـدم توصـياتها                
  .'ستثناءسجوننا مفتوحة للجميع دون ا'لوضع حد ألي انتهاك لحقوق اإلنسان، قائال 

 سجين وأقيم كسجن مركزي بعد التدمير الذي لحق بالـسجن المركـزي فـي               800ويتسع السجن لنحو    
  .2008السرايا بغزة خالل الهجوم اإلسرائيلي الواسع أواخر عام 

 29/6/2010، القدس العربي، لندن
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   نبلغ بشروط إللغاء إبعادنا عن القدسلم: عطون .14
ائب اإلسالمي عن مدينة القدس المحتلة، أنه ال يوجد أي معلومات أكد أحمد عطون الن: القدس المحتلة

رسمية عما تردد في بعض وسائل اإلعالم العبرية، عن وضع سلطات االحتالل لشروط تقضي الموافقة 
  .عليها بإلغاء إبعاد وزير القدس ونوابها الثالثة عن المدينة المقدسة

حتى اآلن لم ":"المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ) 6-28(وقال عطون في تصريحٍ خاصٍ مساء االثنين 
، "تبلغنا او تطلب منا أي جهة كانت، أي طلب بخصوص أي شروط إللغاء إبعادنا عن مدينتنا المقدسة

مشيراً إلى أنهم سمعوا عبر وسائل اإلعالم بعض التصريحات بهذا الصدد، وبالتالي ال يمكن أن يعلقوا 
  .على كالم إعالمي

  29/6/2010، يني لإلعالمالمركز الفلسط
  

  القدومي يدعو لمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية .15
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، الحكومة اللبنانيـة            : )آي.بي  .يو  (

  .لمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية 
يح من عمان، أمس، إن منح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية مثل الحق فـي               وقال القدومي في تصر   

  .العمل ال يعني قبولهم بالتوطين 
في كافة أماكن اللجوء، ومنها لبنان، التوطين، ألن معنى ذلك اإلقرار           "وأضاف أن الفلسطينيين يرفضون     
 أن الحقوق التي يطالب بها الالجئون هـي         واعتبر " .تسويقها" إسرائيل"بمقولة الوطن البديل التي تحاول      
وأكد أن الفلسطينيين في لبنان سيـستمرون بالمطالبـة بهـذه            . عاماً   50حقوق إنسانية يطالبون بها منذ      

  .  الحقوق مع عدم تنازلهم عن حق العودة
          29/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  "ال، فهو يسقط صفة الالجئلو عرض علينا الضمان الصحي، لقلنا ": عبداهللاعبداهللا  .16

الفلسطينيين يحرصون على أن يكونوا عنصر      " عبد اهللا عبد اهللا، إلى أن         في لبنان  لفت سفير دولة فلسطين   
أننا قدمنا كل التسهيالت في هذا اإلطار خصوصا عبر إعالن فلسطين الذي أصدرناه             "، مشيرا الى    "وفاق

وهو يرى أن الوقت    ".  لجنة الحوار بالروحية نفسها     وسننطلق في تعاملنا مع    2009من بكركي في العام     
حتـى،  " التـنفس "بات اكثر مالءمة لطرح هذا الموضع ألنه قبل مدة لم يكن الفلسطيني قادرا على         "اليوم  

نظرا للظروف المحيطة بلبنان او باالراضي المحتلة، كما ان الجانب اللبناني ولج الملف الفلسطيني الـى                
عبر لجنة الحوار، عندما نظمت جوالت لوفود وزارية علـى المخيمـات عاينـت              اعماقه، للمرة االولى    

االوضاع المزرية بأم العين، ما سهل الطريق وسلط االضواء على هذا الملف االنـساني مـن الزاويـة                  
  ". اإلنسانية البحت

شـهرين،  وأفصح السفير أنه بدأ التحضير لالعتصام الفلسطيني أمام السرايا أمس االول منذ أكثر مـن                
هدف االعتصام لفت األنظار الى     "، مشددا على أن     "لم يكن موضوع الحقوق الفلسطينية مطروحا     "وعندها  

  ". طريقة معاملة الفلسطيني على المستوى اإلنساني في هذا البلد
ة في  شملت الجميع باستثناء رئيس الهيئة التنفيذي     "وروى عبد اهللا للوكالة أن زياراته إلى القيادات اللبنانية          

، مؤكـدا االصـرار علـى       "سمير جعجع لوجوده خارج البالد والنائب سليمان فرنجيه       " القوات اللبنانية "
: وأضاف. االجتماع بهما فور العودة لشرح وجهة النظر الفلسطينية إزاء كل ما يتعلق بالعالقات مع لبنان              

. جس وإزالة الشكوك حولها   هدفنا من الجولة اإلجابة عن بعض الطروحات الخاطئة وايضاح بعض الهوا          "
 آذار، أكدت اننا كفلسطينيين، لو قررت الدولة اللبنانيـة تـولي            14ففي زيارتي الى االمانة العامة لقوى       

فالضمان الصحي للفلسطينيين   . زمام أمور الضمان الصحي للفلسطينيين في لبنان، لقلنا لها شكرا ال نريد           
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وان جّل ما نطلبـه هـو       . كن ان تسقط عنا صفة الالجئ     هو من مسؤولية األمم المتحدة وخطوة كهذه يم       
معالجة أي عامل فلسطيني موظف في شركة خاصة يتعرض لألذى تماما، كما أي موظف آخر ولـيس                 

هذا ليس عبئا بل معاملة انسانية اسوة بباقي العمال اذا ما تعرض احدهم لمكروه بمعنـى                . أكثر من ذلك  
  ". بوليصة تأمين صحية

أبلغنا شخصيا  "النائب العماد ميشال عون     " تكتل التغيير واالصالح  "ه، لفت إلى أن رئيس      وفي السياق نفس  
  ".    انه يؤيد حق العمل للفلسطينيين في لبنان

  29/6/2010، السفير، بيروت
  

  سفن فك حصار من الخليج ستصل غزة بعد نهاية المونديال: "االندبندنت"الزهار لـ .17
 قوافل السفن لفك الحصار عن إنركة حماس، الدكتور محمود الزهار  قال القيادي الكبير في ح-لندن 

 ميناء غزة في غضون إلى سفنا من منطقة الخليج ستصل إنغزة ستتواصل، واقترح في حديث له 
  .إفريقياالشهرين القادمين وبعد انتهاء مباريات كأس العالم المنعقدة اآلن في جنوب 

 أن أخبرته بعض الشخصيات في منطقة الخليج إنن الزهار قوله  البريطانية ع"اندبندنت"ونقلت صحيفة 
 الدول التي سترسل السفن، ولكنه عندما أسماءولم يذكر الزهار .  سفن من الخليج8سفنا قد يصل عددها 

  ."لماذا ال" أجاب إيرانية كانت هذه السفن ستضم سفنا إنسئل 
 عن الجندي اإلفراج إلى التي كانت ستؤدي ىاألسر بالتراجع عن صفقة لتبادل إسرائيلواتهم الزهار 

 أن وأكد. " لتحقيق اتفاقإسرائيلحتى هذه اللحظة ال نية لدى "وقال الزهار . ليطالعاد شج اإلسرائيلي
 او األحمرليط ال زالوا يرفضون قيام الصليب ا الجماعة التي تعتقل شأوالجناح العسكري لحركة حماس 

  .اإلسرائيليالجندي  بزيارة إنسانية إغاثةاي جماعة 
، وعبر عن " زيارة من هذا النوع مستحيلةإن ولكنهم قالوا باألسيرسألت الجهات المعنية " قائال وأضاف

 التي تمت من خالل وسيط األخيرة المفاوضات أثناء انه وأكد. "ثق بأية جهةأال "شكه بأية جهة قائال 
 فلسطينيا وانه من أسيرا 325و على قائمة من  بنيامين نتنياهاإلسرائيلي وافق رئيس الوزراء ألماني

كل شيء تغير 'ولكن . إسرائيل وتوافق عليها أسيرا 125حيث المبدأ ستقوم الحركة بترشيح قائمة من 
  ".اإلسرائيليةبعد لقاء الحكومة 

 وأكد.  الأم ال زال ناشطا األلماني ما كان الوسيط إذا حول أسئلةولم يجب المسؤول السياسي عن 
 أثناء غزة إلى قوارب جديدة ستبحر أن إلى مشيرا " مما تتخيلأكثر" هناك قوافل قادمة أنار الزه

وحول ما إذا قررت مصر منع القوافل البحرية القادمة من ). أغسطس/  آب11رمضان والذي سيبدأ في 
دولي كما  هذه السفن لها حق العبور بموجب القانون الأن الزهار أجابالخليج من عبور قناة السويس، 

  ."مصر لن تكون قادرة على منع حملة مثل هذه" أن وأكد، اإلسرائيليةللسفن 
، األخالقيالمانع " الزهار متسائال عن أجاب دعم بعضها أو قوافل كهذه إلى االنضمام إيرانوعن محاولة 

على هذا من  الدليل أعطني ستقدم الطعام والدواء ما الذي يمنع هذا، إيران كانت إذا..  هو المانعأين
  ."إنجيلك

 بالغرب أدىوعبر الزهار عن مرارته من الموقف الغربي من حماس بعد االنتخابات والسبب الذي 
كما عبر عن ازدرائه لدعم الغرب . "كرزاي في فلسطين"الن الغرب كان يريد : لمقاطعة حماس مجيبا

وقال موجها . 2007عام  على قطاع غزة بعد سيطرتها عليه إسرائيلالحصار الكامل الذي فرضته 
وعن الجهود التي قامت بها الرباعية . "أعوام أربعةلماذا قبلتم العملية المفروضة منذ "كالمه للغرب 

 وانه ناتج من موقف "تغير كبير" انه إلى لتغيير موقفها من الحصار مشيرا إسرائيلوالتي ضغطت على 
 التغير النسبي في الموقف إنوعاب قائال .  الحرية على قافلةاإلسرائيليةغربي غير مرتاح ونتاج للعملية 
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 الحرب التي واألخرى 2006ليط عام ا بعد اسر جلعاد شاألولى فلسطيني في حربين ألفيجاء بعد مقتل 
  .2009 -2008 إسرائيلشنتها 

  باردة وخالفاوأخالقهم الساسة في الغرب ال قلب لهم إنوقال ان الجميع اشمأزوا من الوضع ولكنه قال 
وعن وجود عالقة بين . "تغيير السياسة"للساسة فالمواطنون العاديون كانوا مستعدين للتضحية من اجل 

عيب كبير وجود عالقة مع تركيا وهي بلد مسلم ولكن " وحماس تساءل مستغربا األتراكمنظمي القافلة 
ة بين مسلم ومسلم يصبح  اليهودية عسل، وعندما يتعلق االمر بالعالقوإسرائيلعالقة بين تركيا المسلمة 

  ." جريمةاألمر
 بإسرائيل الحصار وهي االعتراف إنهاءوفي مجال المطالب التي تطلبها الرباعية من حماس من اجل 

 الزهار قائال أجاب إسرائيلوالتخلي عن العنف وقبول االتفاقات السابقة التي عقدتها السلطة الوطنية مع 
 أطالبعن احتالل القدس وماذا عن احتالل مرتفعات الجوالن،  الحقيقية وماذا إسرائيلما هي حدود "

 أفغانستان بالتخلي عن العنف في وأمريكا) المراسل ("بلدك" مطالبا وأضاف ". بالتخلي عن العنفإسرائيل
  .والعراق وباكستان وبعدها يمكننا الحديث عن التخلي عن العنف

فاسدة مئة " فتح لها تاريخ بكونها إنمصالحة وقال  الزهار باللوم على حركة فتح بعدم تحقق الألقىكما 
.  التي فازت فيها حركة حماس2006ودعا الزهار فتح للتراجع عن موقفها من انتخابات عام . "ةبالمائ

 قلة من الجواسيس أن الجواسيس، معترفا إعدام، دافع الزهار عن إسرائيل المتعاملين مع إعداموعن 
.  منحتهم العفو وحددت مدة لهم ستنتهي في الشهر القادمأنطة حماس بعد  لسلأنفسهمالسابقين قد سلموا 

 حماس في غزة وفتح في الضفة اتخذتا سياسات قمعية ضد إنورفض الزهار االتهامات التي تقول 
بي ( عمليات االختطاف بعد نجاحها في تحرير صحافي أنهت حماس أن الزهار وأكد. المعارضين لهما

  .االن جونسون) بي سي
  29/6/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  في اشتباكات مع وحدة إسرائيلية في غزة"  علي مصطفىأبوكتائب " ناشط من استشهاد .18

فارس من "الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى"نعت : غزة
  ".فرسان وحدة االقتحام التابعة لها الشهيد بسام إبراهيم بدوان

 29(، أن البدوان يبلغ من العمر )28/6(االثنين " قدس برس"وأوضح بيان صدر عن الكتائب، تلقته 
بعد خوض مجموعة وحدة االقتحام التابع لها، اشتباكات عنيفة و مهاجمة عدد من جنود "، واستشهد )عاما

 آر بي جي على آلية االحتالل و االشتباك معهم باألسلحة الرشاشة المتوسطة و القناصة و إطالق قذيفة
صهيونية شرق حي الشجاعية في مدينة غزة مما دفع العدو بطلب تعزيزات إضافية للمكان و أطلقت 
إحدى الدبابة الصهيونية قذائفها باتجاه المجموعة مما أدى الستشهاد رفيقنا البطل بسام بدوان،  وذلك 

  .بحسب البيان" 28/6/2010عصر اليوم االثنين الموافق 
أنها أسعفت ثالثة مواطنين أصيبوا بشظايا " قدس برس"مصادر في مستشفى كمال عدوان لـ وذكرت 

  . قذيفة إسرائيلية أطلقت على حقل زراعي شمال شرق مدينة غزة
  28/6/2010قدس برس، 

  
  حماس تحذُّر من مخططات ضم القدس .19

 االستيطان في حذرت حماس االحتالل الصهيوني من مواصلة مخططاته الرامية إلى توسيع: دمشق
مدينة القدس المحتلة، وضم شرقي المدينة المقدسة للكيان الصهيوني، وذلك عبر توسيع المخطط الهيكلي 

  .القديم ليشمل القدس القديمة، وجميع األحياء االستيطانية المحيطة
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" مالمركز الفلسطيني لإلعال"وصل ) 6-28(أكدت الحركة في بيان لمكتبها اإلعالمي اليوم اإلثنين و
عدواناً صارخاً على المسجد األقصى والقدس، "نسخة منه رفضها للمخطط االستيطاني الجديد، واعتبرته 

  ".وعلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية
التي "وحمل بيان الحركة االحتالل الصهيوني المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه السياسة العدوانية، 

  ".ه الغطرسة الصهيونية على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحيةستفجر المنطقة في وج
التي يستخدمها "ودعا سلطة فريق أوسلو إلى اتخاذ موقف وطني حاسم، بوقف المفاوضات العبثية 

  ".االحتالل كغطاء لمشاريعه االستيطانية، وعمليات التهويد في القدس
  28/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  بخان يونس" الجندي المجهول"حسام زكي حول نقل هجن تصريحات حماس تست .20

 سامي أبو زهري الناطق باسم حماس اإلدعاءات التي زعمها حسام زكي، .داستهجن : خان يونس
الناطق بلسان وزارة الخارجية المصرية حول قيام حركته نقل نصب الجندل المجهول في مدينة خان 

إن حركة تؤكد أن النصب ال زال قائماً في مكانه وأنه : "زهريوقال أبو  ).جنوب قطاع غزة(يونس 
على العكس من مزاعم حسام زكي فإن بلدية خان يونس تقوم اآلن بأعمال صيانة وتأهيل للنصب ليكون 

ووجه أبو زهري دعوة للصحفيين المصريين لزيارة المكان ونقل الحقيقة للشعب ". أكثر رونقاً وجماالً
مطالبا الخارجية المصرية بالتوقف عن ترويج الشائعات . ياسة الكذب والتلفيقالمصري ووضع حد لس

، والمحاوالت اليائسة لتحريض الشعب المصري ضد حركات المقاومة الرافضة لنهج التسوية المضللة
  والتطبيع

  28/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لهالموساد خطط الختطاف المبحوح وليس الغتيا": بكايتيك د" .21
 "الموساد" اإلسرائيلي المختص بالشؤون االستخبارية واألمنية، أن عمالء "تيك ديبكا"ذكر موقع : غزة

خططوا الختطاف القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، وليس الغتياله، وذلك لتوظيفه كورقة 
 العملية تمت وأشار الموقع إلى أن. ضغط إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف، جلعاد شاليط
 الذين شاركوا في محاولة "الموساد"على عكس ما تم التخطيط له، حيث إن أعضاء أفراد خاليا 

االختطاف حقنوا المبحوح بكمية من العقار المخدر أكبر مما حدد سلفا، حيث إن هذا العقار كان يفترض 
  ."الموساد"يه أفراد أن يحول المبحوح إلى ما يشبه الرجل اآللي الذي يتصرف وفق ما يمليه عل

  29/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  2003ه في عبد اهللا البرغوثي منذ اعتقالالقسامي استمرار عزل األسير  .22
، ومن "كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكد األسير عبد اهللا البرغوثي القيادي البارز في : لضفة الغربيةا

 شهور منذ 6وجود في العزل االنفرادي، ويجدد له كل سكان رام اهللا، والقابع في سجن جلبوع؛ أنه م
  ).2003-3-5(تاريخ اعتقاله في 

وأضاف البرغوثي لمحامي نادي األسير الفلسطيني أن المحكمة العسكرية أصدرت عليه حكما بالسجن 
" امكتائب الشهيد عز الدين القس"بالوقوف وراء عمليات عسكرية وقيادته " اتهامه" مرة بعد 67المؤبد لـ

  .في الضفة الغربية، وفور انتهاء التحقيق معه تم نقله من زنازين التحقيق إلى غرفة العزل
  وحسبما تدعي إدارة السجن فإن سبب عزله هو خطورته على باقي األسرى؛ حتى ال يقوم بنقل تجربته 
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" الشاباك"جيه من إليهم، ولخطورته من الناحية األمنية، بينما أكد األسير البرغوثي أن عزله يأتي بتو
  .الصهيوني لعدم تعامله مع المحققين، والتزامه بحقه بالصمت؛ حيث لم يدل بأي اعتراف

  29/6/2010السبيل، عمان، 
  

  "إسرائيل"باراك يدعو لمبادرة تنهي الحصار السياسي على  .23
اسية تنهي  دعا وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود باراك، أمس، إلى مبادرة سي:برهوم جرايسي - الناصرة

  .ما أسماه الحصار السياسي المضروب على إسرائيل
وجاءت دعوة باراك في تقرير قدمه خالل جلسة كتلة حزب العمل النيابية حول زيارته إلى الواليات 

  .المتحدة األميركية ولقائه اركان ادارة الرئيس باراك أوباما
إلى أفق سياسي متفق عليه سيضمن استمرار فقط عالقات وثيقة مع الواليات المتحدة مستندة "وأكد أنه 

العالقات ألمد بعيد، فالقفزة في العملية التفاوضية أمر ضروري وممكن وعلينا أن نفحص ما إذا باإلمكان 
وأضاف باراك قائال، إن ".إحداث هذه القفزة من خالل هذه الحكومة أم أن األمر بحاجة إلى توسيعها

وفقط اختراق سياسي إسرائيلي من شأنه أن يبدد هذا الحصار، "إسرائيل تواجه حالة حصار سياسي، 
فحينما تطرح إسرائيل خطة سياسية ممكنة، فإن العالم سيستقبلها بشكل مختلف، وسيزداد مجال المناورة 

  ".والحراك األمني
  29/6/2010، الغد، عّمان

  
  باراك اعطى موافقة على صفقة تبادل االسرى مقابل شاليط: "معاريف" .24

 ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان وزير الحرب االسرائيلي ايهود :القدس
باراك اعطى موافقته على اتمام صفقة التبادل مع جلعاد شاليط مقابل االفراج عن أسرى فلسطينيين 

ة ان ثالثة وقالت الصحيف". الملطخة أيديهم بالدماء"اتهموا بقتل اسرائيليين ممن تصفهم اسرائيل بـ 
وزراء للحرب سابقين اثنان منهم اعضاء في حزب العمل االسرائيلي، هما عمير بيرتس وبنيامين بن 

  .اليعازر، وكذلك وزير الحرب السابق شاؤول موفاز ايدوا باراك في موقفه
، حيث اعتبرا أن "الموساد"و" الشاباك"وبحسب الصحيفة فقد عارض هذا الموقف كل من رئيسي جهازي 

  .له تأثيرات سلبية على أمن اسرائيل) المتهمين بقتل اسرائيليين(فراج عن هؤالء األسرى اال
واضافت مصادر امنية للصحيفة ان وزير الحرب االسرائيلي، أكد أن األمر األكثر أهمية يتمثل بعودة 

 إن اسرائيل الجندي االسير جلعاد شاليط الى البيت، حتى لو دفعت اسرائيل ثمنا باهظا جراء ذلك، وقال
قادرة على التعامل مع االفراج عن أسرى مسؤولين عن عمليات كبيرة، حتى لو اعادوا نشاطهم بعد 

  .االفراج عنهم
اننا نقول لجنودنا بشكل واضح في حال وقوعكم في األسر فاننا سنقوم بتحريركم، واذا "وقال موفاز 

  ".الجندي بالدولةالدولة ضحت بالجندي األسير فالنتيجة ستؤدي إلى أن يضحي 
  29/6/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  إقالتي بالونات اختبار إعالمية: داغان .25

أبقى رئيس جهاز الموساد مئير داغان الغموض محيطاً بمستقبله على رأس جهاز االستخبارات : وكاالت
ين نتنياهو الذي شهد عدة إخفاقات، فيما تكثر الشائعات حول رفض رئيس الوزراء بنيام" اإلسرائيلي"

  " .اإلسرائيلية"تمديد واليته، كما ذكرت اإلذاعة العامة 
كل ما تسمعونه هو بالونات اختبار تطلقها وسائل : "وقال داغان الذي نقلت تصريحاته اإلذاعة، أمس

كما يمكنكم أن تالحظوا، أن الشخص الذي يعتبرونه انتهى يقف هنا أمامكم، ليس هناك داع . اإلعالم 
  " .للقلق
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" تل أبيب"أدلى داغان بهذه التصريحات خالل اجتماع لمتقاعدي الموساد عقد مساء األحد في جامعة و
  .بحضور الرئيس شمعون بيريز 

" عمليات الموساد تجري بأكبر قدر من التكتم، وحدها اإلخفاقات تكشف في بعض األحيان"وقال بيريز إن 
الدبلوماسية، فإن هيبة " إسرائيل" عالقات أساءت إلى) السرية(رغم أن بعض العمليات "وأضاف . 

  " .الموساد تبقى كما هي لدى األجهزة األخرى في العالم
وحرص داغان على نفي معلومات وسائل اإلعالم التي أفادت أن نتنياهو رفض طلبه تمديد واليته سنة 

  .إثر اإلخفاقات األخيرة للموساد 
 سيكون تم استبدال جميع رؤساء األجهزة 2011ف وتشير التوقعات في الكيان إلى أنه بحلول منتص

  .األمنية 
، أمس، أن عملية تدوير المناصب هذه "هآرتس"وذكرت تقارير صحافية كان آخرها تقرير صحيفة 

ستشمل رئيس أركان الجيش، وأعضاء هيئة األركان العامة، وقادة الجبهات، ورئيس شعبة االستخبارات 
  . الشاباك، والمفتش العام للشرطة العسكرية، ورئيس الموساد، ورئيس

أنها ال تعتزم تمديد " اإلسرائيلية"وسيتم استبدال جميع هؤالء ألن فترات والياتهم انتهت، وأعلنت الحكومة 
  " .عام الحسم"والية أي منهم، وذلك على الرغم من تعريف قادة هذه األجهزة للعام المقبل على أنه 

د وهوية خليفة داغان األهم بين هوية الذين سيتولون رئاسة األجهزة وتعتبر مسألة استبدال رئيس الموسا
  .  األمنية األخرى، كما أنها األكثر تعقيدا 

  29/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  ويجب استبدالهما" إسرائيل"نتنياهو وباراك يدمران : ليفني .26
 هجوماً شديدا على رئيس وحزب كديما تسيبي ليفني" اإلسرائيلية"شنت رئيسة المعارضة : أي.بي .يو 

من خالل السياسة " إسرائيل"الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك، وقالت إنهما يدمران 
  .التي ينتهجانها 

عن ليفني قولها خالل اجتماع كتلة حزب كديما في الكنيست، أمس، إن " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 
إلى أسوأ " إسرائيل"فهما يسيران من أزمة إلى أخرى، ويقودان . .الدولة وباراك يدمران ) نتنياهو(بيبي "

  " .حالة في تاريخها
وإنما بسبب السياسة اإلشكالية التي " العالم كله ضدنا"تعاني من مشكلة ليس ألن " إسرائيل""وأضافت أن 

 " .ياسة التي يمثالنهامن أجل إنقاذ الحكومة يجب تغييرهما وتغيير الس"وأردفت " . تمثلها هذه الحكومة
  " . أن الحل هو استبدالهما وإنقاذ الدولة وليس إنقاذ هذه الحكومة"وأضافت 

  29/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  "سطول الحريةأ"االجتماع االول للجنة الفحص االسرائيلية حول الهجوم على  .27
هجوم الدامي على اسطول الحرية اجتمعت اللجنة العامة التي شكلتها اسرائيل لبحث الجوانب القانونية لل

واوضح .  ، للمرة االولى بكامل اعضائها في القدس المحتلة، كما قال المتحدث باسمها)مايو( ايار 31في 
اللجنة العامة "ويرأس هذه . عوفير ليفلر ان الجلسة ستخصص لوضع جدول االعمال والمسائل االجرائية

قبان اجنبيان، القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف المؤلفة من خمسة اعضاء منهم مرا" والمستقلة
المراقبان الدوليان اللذان ال يحق لهما التصويت، هما لورد تريمبل رئيس الوزراء البروتستانتي .  تيركل

ومهمة هذه اللجنة التي . السابق في ايرلندا الشمالية، وكين واتكين المحامي العام السابق للجيش الكندي
فهي ستبحث من وجهة .  رائيل على انشائها بعد ضغوط مارستها الواليات المتحدة، محدودةوافقت اس

نظر القانون الدولي، صحة الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والهجوم على 
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االسطول الذي كان يحمل مساعدات للفلسطينيين في المياة الدولية، وكذلك تصرفات المشاركين في هذه 
.  وقد قتل تسعة اشخاص في الهجوم االسرائيلي على احدى سفن االسطول. ملة البحرية ومنظميهاالح

من جهة اخرى، يمكن الرئيس ياكوف تيركل اتخاذ قرار باستبعاد المراقبين االجنبيين من االطالع على 
مي او الى ما اعتبر ان كشفها قد يسيء على االرجح الى االمن القو"بعض الوثائق والمعلومات اذا 

وستستجوب اللجنة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير األمن ايهود .  السرائيل" العالقات الدبلوماسية
الذي يضم ابرز اعضاء الحكومة، والذي " منتدى الوزراء السبعة"باراك واالعضاء الخمسة االخرين ل 

الركان الجنرال غابي اشكينازي قد ومن العسكريين، وحده رئيس ا. اعطى موافقته على اقتحام السفينة
    .يمثل امام اللجنة

  28/6/2010، 48موقع عرب
  

   ليست الممثل الوحيد للفلسطينيين أن تدرك أنها الفلسطينيةعلى السلطة: دان مريدور .28
في الضفة الغربية لم تعد الممثل الوحيد للشعب " سلطة فتح"أكد وزير في الحكومة الصهيونية أن 

على السلطة أن تدرك بأنها لم تعد الممثل الوحيد للفلسطينيين، في ظل تعاظم قوة  ":الفلسطيني، وقال
وشعبية حركة حماس، ودعم تركيا رسمياً لها واللقاء األخير بين رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل 

  ".والرئيس الروسي دمتري مدفيدف
" محكمة"ية أن تبلور خطة سياسية وقال الوزير دان مريدور، لإلذاعة العبرية، على الحكومة الصهيون

المقبل باالشتراك مع واشنطن، مشيراً إلى أن شهر أيلول سيشهد كثيراً مما ) سبتمبر(قبل شهر أيلول 
، مذكّراً بأن فترة تجميد البناء في المستوطنات ستنتهي في ذلك الشهر، كما "األحداث المصيرية"أسماه 

مباشرة، وانعقاد الجمعية العمومية لألمم المتحدة وانعقاد الجامعة ستنتهي المدة المحددة للمفاوضات غير ال
  .العربية

األول هو التركيز على مفاوضات الحل : يجب أن تعتمد هذه الخطة على عنصرين أساسيين"وأضاف 
النهائي ومعالجة القضايا المركزية، وهناك هوة كبيرة مع السلطة الفلسطينية بهذا الشأن فقضايا الحدود 

قدس واألمن تحتاج إلى مفاوضات شاقة ومضنية، وأتمنى أن نصل في المفاوضات إلى طروحات وال
، علماً بأن هناك مخاطر في التركيز على هذا الجانب من المفاوضات، وإذا "إسرائيل"تراعي مصالح 

  ".فشلت فأنا ال أعتقد أن السلطة قادرة على إعطاء ضمانات عامة في ظل تنامي قوة حماس
 28/6/2010، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

  
  نتنياهو يبحث تقديم خطة سالم جديدة مع سوريا": موقع ديبكا" .29

االستخباراتي ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحمل معه مبادرة " ديبكا"ذكر موقع : القدس
لرئيس االميركي سالم جديدة مع سوريا خالل زيارته المقبلة إلى واشنطن ، وسيقوم بعرضها على ا

  .باراك اوباما في القمة المزمع عقدها في السادس من الشهر المقبل
وزعم الموقع إن مساعدي رئيس الوزراء اإلسرائيلي استطاعوا إقناعه بان هذه القضية تعتبر األشد 
ت إلحاحا بالنسبة للرئيس األميركي ، وتقوم الخطة على أساس صيغة اقتراح يبين على الخريطة القطاعا

 أبيب ودمشق ، في األراضي الصخرية في هضبة الجوالن ، ويمكن إلسرائيل -المتنازع عليها بين تل 
ويشترط نتنياهو في خطته مقابل موافقة . التنازل عنها إلى سوريا والشروط المرافقة لهذه الخطوة

 الرئيس ، على أن يقوم" خط ريدج"اسرائيل على انسحاب جيشها إلى نتوء جبلي يطلق عليه اسم 
السوري بشار األسد ، بزيارة القدس المحتلة على غرار زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور 

 ، وأعلن خاللها السالم الشامل والتزام بالده تجاه كتلة الدول 1977) نوفمبر(السادات ، تشرين الثاني 
  .الغربية
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، فان على الرئيس بشار األسد قطع وادعى الموقع انه من اجل أن تستعيد سوريا مرتفعات الجوالن 
دعمه السياسي والعسكري لمنظمات حزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي وبقية الفصائل الفلسطينية 

سيعيد " خط ريدج"أما من الناحية السياسية ، فان االنسحاب الجزئي اإلسرائيلي إلى . المتواجدة في دمشق
الن التي تحتلها اسرائيل ، يتم بموجبها تفكيك غالبية  كيلومتر مربع من أراضي الجو1200إلى سوريا 

 ألفا ، ومن الناحية 20المستوطنات اإلسرائيلية في الهضبة ، وإجالء المستوطنين اليهود البالغ عددهم 
اللوجيسيتة والتكتيكية فانه سيترك الجيش اإلسرائيلي في موقع أفضل إلعادة احتالل الجوالن بسرعة في 

  .حاالت الطوارىء
  29/6/2010، الدستور، عّمان

       
  المخابرات اإلسرائيلية تتدخل لمنع طرد نجل حسن يوسف من الواليات المتحدة .30

تبذل المخابرات اإلسرائيلية جهدا كبيرا لدى المسؤولين األميركيين في اإلدارة وفي الكونغرس،  :تل أبيب
س السابقين، أحمد يوسف، الذي تبين لمنع سلطات الهجرة في الواليات المتحدة من طرد أحد نشطاء حما

  .أنه عميل إلسرائيل في حركة حماس، ومن أجل منحه إقامة رسمية في الواليات المتحدة
 اإلسرائيلية، أمس، أن ضابط المخابرات اإلسرائيلية الذي كان مسؤوال عن "معاريف"وذكرت صحيفة 

ولة لقاءات رفقة يوسف لدى عدد وقام بج. توظيف يوسف، سافر إلى واشنطن خصيصا لمعالجة القضية
  .كبير من المسؤولين األميركيين في اإلدارة، وفي الكونغرس

وقالت إنه ألمر . وهذه هي أول مرة تعترف فيها إسرائيل رسميا بأن نجل حسن يوسف تجسس لصالحها
 وينقذ مؤثر للغاية أن ينمو شاب كهذا، ويترعرع في بيت معاد إلسرائيل، ولكنه يعمل على عكس تربيته

  .إسرائيليين
  29/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
 بشأن رسم كاريكاتير ر إلى صحيفة الحزب الحاكم في مصتبعث بشكوى  "إسرائيل"سفارة  .31

 بعثت السفارة اإلسرائيلية بشكوى إلى صحيفة الحزب الحاكم في مصر بشأن رسـم              -) رويترز(القاهرة  
طوة غير معتادة من السفارة التي تميل إلى تجاهل انتقـادات           كاريكاتير ربط بين إسرائيل والنازيين في خ      

 من يونيـو حزيـران      15ونشرت صحيفة الوطني اليوم رسم الكاريكاتير يوم         .وسائل االعالم المصرية  
لسفينة مساعدات متجهة فيما يبدو إلى غزة ويمسك بها اخطبوط يحمل علما إسرائيليا به صليب معقـوف           

  .بدال من رمز نجمة داود
اختارت إسرائيل التعقيب على هذا الكاريكاتير تحديدا بسبب "زبيدة لرويترز -قالت المتحدثة شاني كوبرو

  ."المقارنة بين إسرائيل والنازية
توجد كثير من التعقيبات ورسوم الكاريكاتير المعادية "وقالت في رد جاء في رسالة بالبريد االلكتروني 

وهذا الرسم ال يمثل معارضة . تي نفضل عدم التعقيب عليهاللسامية في وسائل االعالم المصرية ال
  ."مشروعة للسياسة االسرائيلية ولكنه تشويه للسمعة

 في رسالة بالبريد االلكتروني إلى رويترز -وهو برازيلي-وقال رسام الكاريكاتير كارلوس التوف 
واح النشطاء التي ازهقت في السفير االسرائيلي يمكنه أن يظهر نفس االهتمام الذي يظهره لرسومي الر"

  ."قافلة الحرية
مزاعم معاداة السامية استراتيجية معروفة جيدا للحكومة االسرائيلية وانصارها بهدف "وأضاف قوله 

وهذه المزاعم المغرضة لن تمنعني من االستمرار . ابطال اي انتقاد لسياسة الفصل العنصري االسرائيلية
  ."طيني الباسلفي صنع رسومي من أجل الشعب الفلس
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ودافع رئس تحرير صحيفة الوطني اليوم محمد حسن االلفي عن وضع صحيفته في مقال افتتاحي قائال 
  .انها مسألة تتعلق بحرية التعبير

  28/6/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

   "إسرائيل" تكشف االنقسام في طحملة عائلة شالي .32
ر لدى حركة حماس جلعاد شاليت عن صمتها، خرجت عائلة الجندي اإلسرائيلي األسي: حلمي موسى

 للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإلسراع في اإلفراج عن ابنها، وبالتالي "شعبية"وشرعت بحملة 
وتتجلى الحملة، التي انضم إليها عشرات اآلالف في اليومين  .إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

وحظيت . لة بهدف االعتصام حتى اإلفراج عن شاليتالماضيين، بمسيرة من الشمال إلى القدس المحت
الحملة والمسيرات بتغطية إعالمية واسعة لم يسبق لها مثيل، ما يشير إلى المعنى المرتبط بقيمة ترك 

ومما ال ريب فيه أن الحملة الراهنة تكشف في  .  العرب وخصوصا حماس في غزة"األعداء"أسير لدى 
  . لمجتمع اإلسرائيلي حول هذه القضيةالوقت ذاته مقدار االنقسام في ا

فالكيان اإلسرائيلي، بطبيعته العسكرية، ينطوي على إقرار بأن كل شاب وشابة يمكن أن يكون في الجيش 
ولذلك فإن مصير جندي قد يعني مصير كل شاب في الخدمة أو كل . مجندا أو ضمن قوات االحتياط

  . الهتمام بالقضية تأييدا أو اعتراضاولهذا السبب هناك هذا ا. شاب قد يلتحق بالخدمة
ما هو الثمن الذي يمكن إلسرائيل دفعه مقابل جندي أسير؟ البعض في إسرائيل : فالسؤال المطروح هو

 مقدمة للقضاء على "بكل ثمن"آخرون يقولون أن في شعار . يقول بوجوب اإلفراج عن الجندي بكل ثمن
  . فوضاألمن القومي إلسرائيل، ولذلك فإن األمر مر

ولكن ورغم أن الحملة موجهة بشكل أساس ضد الحكومة اإلسرائيلية التي بيدها قرار اإلفراج عن شاليت 
فقد تضامن مع الحملة . والتجاوب مع مطالب حماس، فإن األمور من ناحية أخرى ال تبدو كذلك
 أن نتنياهو أبرق لوالد كما. والمسيرة العديد من الوزراء، بل أن ثالثة منهم أعلنوا أنهم سيشاركون فيها

  . شاليت معلنا تضامنه معه
  29/6/2010، السفير، بيروت

  
  قلق صهيوني من اتساع رقعة المقاطعة في أوروبا": معاريف" .33

، إن هناك تسارعاً في وتيرة القلق داخل الكيان )28/6(العبرية اليوم االثنين / معاريف/قالت صحيفة 
ي أوروبا من ازدياد حالة المقاطعة للكيان على مختلف الصهيوني وجماعات الضغط المؤيدة له ف

  .المستويات
وأشارت الصحيفة إلى وفدا أوورباً مناصراً للكيان الصهيوني زار الكيان أمس األحد، والتقى رئيسه 

الكيان دولياً، ال سيما وأن اآلثار " إنقاذ سمعة"شيمعون بيريز من أجل تدارس خطوات عاجلة لـ 
  .طعة في أوروبا بدأت تتسع بشكل الفت، على حد تعبير الصحيفةاإلقتصادية للمقا

 وقال رئيس اللوبي األوروبي المناصر للكيان إن على الكيان الصهيوني أن يزيد من نشاطه في أوروبا، 
لمواجهة التحديات التي تمثلها الجاليات العربية واإلسالمية وأنصار "خصوصاً في دول أوروبا الشرقية 

  ".في أوورباالفلسطينيين 
  28/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  دفاع إسرائيلي عن حق األردن ببرنامج نووي  .34

ترك األردن "، إلى "مبادرة جنيف للسالم"دعا وزير العدل اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين، الذي يرأس 
  . "قات سلميةنفقد الدولة العربية الوحيدة التي تربطنا بها عال"، لكي ال "يخصب اليورانيوم
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وفي دفاعه عن حق األردن في الحصول على الطاقة النووية، كتب بيلين، في مقال نشرته صحيفة 
، وهذا العدو "إسرائيل تقوم بخلق عدو جديد لنفسها، بهدوء وبال أي مواجهة علنية"، أن "نيويورك تايمز"

  . " السياسيةوقت نجد فيه أنفسنا معرضين للمقاطعة والعزلة"هو األردن، وذلك في 
وتابع بيلين إن الملك عبد اهللا رأى أن الشروط األميركية التي تُفرض على األردن، لمساعدته في 

آخر ما تريده إسرائيل اآلن، هو مواجهة مع "، و"ضغوط إسرائيلية"تخصيب اليورانيوم، ناجمة عن 
  . "األردن

دولة مستقرة، موالية "، وهو "اليورانيوم؟لماذا يحرم األردن من حق استخدام مخزونه من "وتساءل بيلين 
  . "للغرب وصمدت اتفاقيته للسالم مع إسرائيل أمام تحديات بالغة

  29/6/2010، السفير، بيروت
  

  دبلوماسية تل ابيب فشلت فشال ذريعا وباتت بدون اسلحة : "معهد االمن القومي االسرائيلي" .35
راسات االسرائيلية، وايضا التابعة للوبي تشهد مراكز االبحاث والد:  زهير اندراوس-الناصرة 

االسرائيلي نشاطا مكثفا لجهة دراسة خصوم اسرائيل في المنطقة، وبتركيز اكبر على سورية، ايران، 
  .حزب اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية

ن حاليا على وفي هذا السياق، اكدت بعض التقارير والتسريبات بان العديد من الخبراء االسرائيليين يعكفو
دراسة اسباب تراجع قدرات الدبلوماسية العامة االسرائيلية، وكيفية استعادة اسرائيل لهذه القدرات التي 
سوف يؤدي فقدانها الى الحاق المزيد من االضرار الفادحة بقدرات اسرائيل السياسية واالمنية والعسكرية 

ر في معهد االمن القومي االسرائيلي، فان واالقتصادية، وبحسب الخبير هيرش غودمان، وهو باحث كبي
، مرورا بالعدوان على غزة، 2006الدبلوماسية االسرائيلية بدات تتقهقر منذ حرب لبنان الثانية في العام 

والفشل في التعامل مع اسطول الحرية، وانتهاء بفشل الدبلوماسية االسرائيلية في منع قرار في مؤتمر 
ووي، اذ ان الحكومة االسرائيلية حاولت في االشهر االخيرة الضغط على عدة الحد من انتشار السالح الن

دول منها فرنسا وايطاليا والواليات المتحدة للعمل على منع اتخاذ قرار في المؤتمر بشأن اسرائيل 
وارغامها على التوقيع على معادة عدم نشر السالح النووي، لكن محاوالتها فشلت على ضوء الموقف 

  .الذي اصر على ان يتم اصدار قرار يتعلق باخالء الشرق االوسط من السالح النوويالمصري 
وازاء هذا الفشل، الذي لم تتعود عليه الدولة العبرية من قبل، تزايد االدراك بضرورة البحث عن مخرج 
نوعي جديد في منطقة الشرق االوسط، يتيح السرائيل وضعا افضل لجهة القيام بتطبيق بنود جدول 

وعليه، بحسب المصادر االسرائيلية، تزايد التركيز باتجاه . اعمال السياسة االسرائيلية في المنطقة
ضرورة استخدام المزيد من عمليات القسر واالرغام الدبلوماسي ضد سورية وايران، وتزايد التركيز 

وحزب اهللا باتجاه ضرورة استخدام المزيد من عمليات القسر واالرغام العسكري ضد جنوب لبنان 
  .واالراضي الفلسطينية، وحركة حماس وحلفائها الفلسطينيين

دبلوماسية : وفي ورقة بحثية اعدها الخبير االسرائيلي هيرش غودمان، وحملت عنوان مصدر الفشل
اسرائيل العامة ومجمع المخابرات، ونُشرت على الموقع االلكتروني لمعهد االمن القومي وفي عدد من 

يلية المختصة، ركز غودمان على قرع ناقوس الخطر لالسرائيليين من التداعيات الخطيرة المواقع االسرائ
الخفاقات الدبلوماسية العامة االسرائيلية في االونة االخيرة، وقد سعى الخبير الى تحميل اجهزة 

ت اصدر: المخابرات االسرائيلية مسؤولية هذا االخفاق، وذلك من خالل االشارة الى النقاط االتية
االجهزة االسرائيلية فيلما وثائقيا يوضح ان الجنود االسرائيليين الذين اقتحموا سفن قافلة الحرية، قد 
تعرضوا لالذى بواسطة الناشطين االتراك الذين كانوا على متن السفن، وعلى وجه الخصوص الباخرة 

ركي والعالمي، اضافة الى انه لم ينجح الفيلم الوثائقي في التاثير على الرأي العام الت. التركية مرمرة
  .ترتب عليه المزيد من النتائج العكسية وردود الفعل العدائية
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وبحسبه، يعود السبب الرئيسي لفشل الفيلم ليس في مدى جودته وتقنيته، او حتى في مصداقيته، وانما الن 
ملية االقتحام،  ساعة على ع14 الى 12االجهزة االسرائيلية قامت بنشره بعد مرور فترة تتراوح من 

االعالمية، ادت تداعيات هذا االمر الى الحاق -الفتًا الى ان التأخير الحق خسارة فادحة بالعملية النفسية
  .الخسائر الفادحة بالدبلوماسية العامة االسرائيلية

لية وتابع قائال ان السبب الرئيسي في هذا االخفاق يعود الى وجود فجوة بين اجهزة المخابرات االسرائي
واجهزة االعالم االسرائيلية، مشيرا الى ان نفس هذه الفجوة قد تسببت في خسائر الدبلوماسية العامة 
االسرائيلية بسبب حرب غزة، وذلك الن اجهزة المخابرات االسرائيلية التي تملك المعلومات تتلكأ وتتباطأ 

ة نشر وبث المعلومات ذات القيمة في اطالقها ال يتم نشرها في الوقت الحقيقي الذي تكون فيه عملي
الضرورية لجهة حشد وتعبئة الرأي العام لجانب اسرائيل، بالشكل المطلوب لجهة اسناد ودعم جهود 

ولفت الخبير غودمان الى انّه نتيجةً للفشل الدبلوماسي االسرائيلي، بات . الدبلوماسية العامة االسرائيلية
تمثلة في المقاطعة، عزوف االجانب عن زيارة اسرائيل، اسرائيل تتعرض للمخاطر االقتصادية، الم

مقاطعة اكاديمية، وهجوم غير مسبوق على الدولة العبرية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها االمم 
المتحدة، مشددا على ان الكراهية السرائيل وصلت الى حد غير معقول في العالم العربي، وهو االمر 

ل، وبالتالي يوصي الباحث اجهزة المخابرات بالعمل السريع لدرء الخطر الذي يربك اصدقاء اسرائي
الداهم، قائال انّه حان الوقت لكي تقوم هذه االجهزة بالتعاون مع الدبلوماسية االسرائيلية لتسويق الرواية 

ساوي الصهيونية عالميا، على حد تعبيره، الن الدبلوماسية االسرائيلية باتت بدون عتاد واسلحة وال ت
  .شيئا

  29/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  OECD في قائمة الدول الثالثين في 28 تحتل المرتبة "إسرائيل" .36
أنه في مجال " المجلس الوطني للدراسات والتطوير المدني"بين تقرير سنوي إسرائيلي لما يسمى بـ

لثالثين األعضاء في منظمة  في قائمة الدول ا28تطوير القوة العاملة العلمية تحتل إسرائيل المرتبة 
وبعد يوم واحد من مناقشة الحكومة اإلسرائيلية خطة إعادة ).  OECD(التعاون االقتصادي والتنمية 

روني ديان، هذه المعطيات على . األدمغة، عرض رئيس المجلس الوطني للدراسات والتطوير المدني، د
، %4حكومة خفضت ميزانية تمويل المجلس بــلجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست، وقال إن ال

  .وأنه المجلس الوحيد الذي يراقب توزيع الميزانيات للعلوم
وعقب عضو الكنيست مئير شطريت بالقول إن تقليص تعليم العلوم في المدارس الثانوية يشكل إنذارا 

يأخذ " المشروع"ي، إال أن وقال إن الدولة تستثمر الماليين في التطوير العلم". إسرائيل العلمي"لمستقبل 
وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد .  المعلومات لإلنتاج خارج البالد بدون أن تحصل الدولة على أي مقابل

ناقشت يوم أمس األول، خطة بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار شيكل لمعالجة المشكلة التي يطلق 
وبحسب تقديرات .  ء الذين تركوا البالد إلى الخارج، إلعادة جزء كبير من العلما"هروب األدمغة"عليها 

المجلس للتعليم العالي فمن المتوقع أن تجذب هذه الخطة ألفين من العلماء والباحثين الذين يمكثون في 
 مركزا في المؤسسات األكاديمية 30وتعتمد الخطة على إقامة . الخارج، وخاصة في الواليات المتحدة

  . مليون شيكل45ملوا في األبحاث، بحيث يخصص لكل مركز للطالب المتفوقين لكي يع
  29/6/2010، 48موقع عرب

  
  وتسّب الذات اإللهية في مدينة قلنسوة  إسرائيلية تنتهك حرمة مسجدأفالمشركة إنتاج  .37

، قيام شركة إنتاج أفالم صهيونية 1948 أدانت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام :الناصرة
في مدينة قلنسوة، وسط " مسجد علي بن أبي طالب"المسجد القديم والمعروف باسم بانتهاك حرمة 
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 باقتحام المسجد بلباس فاضح، ثم قاموا 28/6فلسطين، حيث قام طاقم تمثيل وتصوير ظهر يوم االثنين 
، وقد  خالل األيام السابقة أثناء التصوير باحتساء الخمر بجوار المسجدبسب الذات اإللهية، وقاموا أيضاً

وأثار انتهاك حرمة  .حصل كل ذلك خالل تصوير لقطات لفيلم إسرائيلي عن الضفة الغربية وقطاع غزة
المسجد غضب األهالي والذين طالبوا الطاقم الصهيوني بمغادرة المسجد، وعندما رفضوا تطور األمر 

  . خارج المسجدإلى اشتباك باأليدي لدقائق معدودة، وفي نهاية األمر ُأخرج طاقم التصوير إلى
واستنكر الشيخ مؤيد العقبي، مسؤول الحركة اإلسالمية في مدينة قلنسوة، االنتهاك الصارخ للمسجد وما 

وصلت االعتداءات اإلسرائيلية "وقال في بيان صحفي إنه ، صدر عن هؤالء من ألفاظ بحق الذات اإللهية
اء على حرمة المسجد ومحيطه، بل ذروتها اليوم بما صدر من ألفاظ بحق الذات اإللهية، واالعتد

  ".واالعتداء على أهالي قلنسوة جميعا
  28/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   تمارس شتى أنواع التعذيب بحق األسرىاالحتاللسلطات : غزة .38

قالت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية إن سلطات االحتالل تمارس شتى أنواع  :كتب حسن جبر
وأكد عطية البسيوني،  .لقهر بحق األسرى في محاولة يائسة للنيل من صمودهم وكسر إرادتهمالتعذيب وا

ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومنسق الفعاليات في لجنة األسرى، أن حرمان أهالي األسرى من 
تعذيب زيارة أبنائهم منذ عدة سنوات انتهاك صارخ وفاضح لحقوق اإلنسان ومحاولة دنيئة ويائسة ل

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته لجنة األسرى خالل االعتصام األسبوعي ألهالي  .األسرى وذويهم
  .األسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة، أمس

أدانت أم أحمد حرز، زوجة األسير نافذ حرز، تزايد الممارسات التعسفية بحق األسرى، ودعت إلى و
  .عة معهمتنظيم حملة تضامن واس

من جهة أخرى، سلم، أمس، وفد من لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية وأهالي األسرى ومنظمة 
أنصار األسرى مذكرة لمكتب الممثلية الفرنسية في قطاع غزة احتجاجا على التصريحات والرسالة 

  .طشاليلجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد الفرنسية الداعمة ل
  29/6/2010 رام اهللا، األيام،

  
  نسانيةإ الفلسطينيين المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة الالاألطفال من% 85:  عينأبو .39

 الوزارة إحصائيات أن عين أبو والمحررين زياد األسرىكد وكيل وزارة شؤون أ : حنين خالد-البيرة 
 أشكالتعرضون لكافة  الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل االحتالل ياألطفالمن % 85 أنتظهر 

نسانية، بالرغم من االتفاقيات الدولية التي تحظر إالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والال
 األحمر، جمعية الشبان المسيحية في مقر الهالل أمس عين خالل ورشة عمل نظمتها أبووقال  .التعذيب
ون لدينا احتالل خمس نجوم، هذا االحتالل الذي  يكأننحن كشعب فلسطيني ال ننتظر وال نتمنى  ":بالبيرة
 لدينا احتالل أن يدرك أن على العالم وأضاف، " فلسطيني منهم ستة آالف طفلألف من مئة أكثراعتقل 

  .فاشي عنصري بكل المقاييس ال يخجل عندما يحاكم طفل فلسطيني 
  29/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   التابعة لألونروايةمخيمات الصيفالستنكر االعتداء على أحد تسطينية  الفلاألهليةشبكة المنظمات  .40

شبكة المنظمات األهلية ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  29/6/2010الحياة، لندن، نشرت 
وكالة األونروا مخيمات ألعاب الصيف التابعة ل  أحدعلى" جريمة االعتداء اآلثم"الفلسطينية استنكرت بشدة 

ويشكل انتهاكاً لسيادة القانون وخروجاً سافراً وإساءة لتقاليد ... خطير"ووصفته بأنه .  غزة وسط قطاعفي
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بضرورة التحرك العاجل والفوري لمالحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، والعمل "وطالبت . "وعادات شعبنا
زم تجاه اية اعتداءات قد الجاد على حماية مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية عملها والوقوف بح

  ."تتعرض لها
 الجهات المختصة في غزةواستنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان االعتداء وطالبت الحكومة 

وتوفير الحماية المطلوبة لألطفال المشاركين في ... بمالحقة مقترفي هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة"
  ."مخيمات ألعاب الصيف

المركز الفلسطيني لحقوق ، أن فايز أبو عوننقالً عن مراسلها  29/6/2010،  رام اهللاأليام،وأضافت 
 بالمتابعة الجدية في غزة، وطالب الحكومة االعتداء على المخيم الصيفي التابع لألونروااإلنسان أدان 

لة ، والذي يندرج ضمن حاونروا خالل أقل من ثالثين يوماًاأللهذا االعتداء الثاني من نوعه ضد مخيمات 
كما طالب المركز في بيان صحافي الحكومة بنشر نتائج التحقيق  .الفلتان األمني وفوضى انتشار السالح

  .على المأل واتخاذ موقف واضح وصريح بشأن هذه االعتداءات
  

   ألف فلسطيني يجتازون معبر رفح منذ بداية الشهر الحالي16 .41
 مصر عن فتحه أعلنت أن منذ  شخصا460ً ولفاأ 16اجتاز معبر رفح في االتجاهين : )بترا (- القاهرة
 أمسوقال مصدر مسؤول في الجانب المصري من المعبر .  اجل غير مسمى مع بداية الشهر الحاليإلى
 والمرضى وحاملي االقامات في مصر اإلنسانية غالبية الذين اجتازوه من االتجاهين هم من الحاالت إن

 األدوية من  طنا97ً قطاع غزة خالل هذه الفترة إلىخل  انه دوأضاف. واألجنبيةوالدول العربية 
  . وبعض المواد الضروريةواأللبان الطبية واألجهزة

  29/6/2010الرأي، عّمان، 
  

  اإلسالمي يوما احتجاجا على اقتحام البنك أعمالهابنوك غزة تعلق  .42
قيام قوة من الشرطة علقت البنوك العاملة في قطاع غزة أمس أعمالها احتجاجا على .): ب.ف.ا( –غزة 

 عن نحو باإلفراج وإلزامه اإلسالمي، باقتحام مقر البنك األحد التي يرأسها إسماعيل هنيةالتابعة للحكومة 
  . دوالر تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محليةألف 16
ر تستنك "أنهاعلنت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين في بيان صحافي مشترك أمس أو

 الفلسطيني في مدينة غزة واالستيالء على مبلغ من المال اإلسالمياالعتداء الذي تعرض له فرع البنك 
  ".بالقوة الجبرية بادعاء تنفيذ قرار صادر عن محكمة

  29/6/2010الدستور، عّمان، 
  

   صورة تروي جزءا من حكاية المدينة المقدسة150 يضمكتاب ) القدس( .43
 كتاب مصور عن القدس للمصور بإصدارحتفل مساء يوم االثنين في رام اهللا ا:  علي صوافطة-رام اهللا 

 السلوادي يحاول فيه توثيق التغيرات التي شهدتها المدينة خالل السنوات الخمس عشر أسامةالفلسطيني 
 من  صورة لمدينة القدس بدءا150ً صفحة من القطع الكبير 136ويضم الكتاب الذي يقع في  .الماضية

  . المقدسة وأسواقها وحياة الناس فيهاوأماكنهاالجدار الذي يحيط بها كالمعصم مرورا ببلدتها القديمة 
وكتب " بالمجازفة الغريبة" لكتاب عن القدس التي لم يزرها منذ عشر سنوات إصدارهويصف السلوادي 

وهو جدار الفصل  أال أضيف للقدس مشهدا جديدا اآلنحتى ) 2000 سنة(منذ تلك الفترة "يقول 
  ."وأهلها لعزل القدس إسرائيلالعنصري الذي تبنيه 
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 برصاصة طائشة تسببت له 2006 سنة في أصيبويعتبر هذا الكتاب المصور الخامس للسلوادي الذي 
- فلسطين كيف الحال-ها نحن-المرأة الفلسطينية عطاء وابداع(بالشلل النصفي فقد سبق له واصدر 

  .المختصة في التصوير) وميض(س تحرير مجلة ويعمل حاليا رئي) الحصار
  28/6/2010وكالة رويترز، 

  
  الحقوق المدنية واالجتماعية واالنسانية ال يتعارض مع مبدأ رفض التوطين": حزب اهللا" .44

منح الفلسطينيين المقيمين في لبنان الحقوق المدنية واالجتماعية واالنـسانية ال           "على ان   " حزب اهللا "شدد  
  ".أ رفض التوطينيتعارض مع مبد

رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن خالل استقباله سفير دولة فلسطين في لبنان عبد اهللا عبـد اهللا أن                   
منح الشعب الفلسطيني المقيم على األراضي اللبنانية الحقوق المدنية واالجتماعية واالنسانية ال يتعارض             "

 يفترض أن يربط بأي ملف سياسي آخر ال سـيما           هذا األمر ال  "، مشدداً على ان     "مع مبدأ رفض التوطين   
  ".ان هناك اجماعا لبنانيا وفلسطينيا على رفض التوطين

اهمية التضامن الفلسطيني والتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المخـاطر فـي ظـل               "وأكد  
االرهـاب  "رأى ان   و". الهجمة االستيطانية الدائمة للعدو الصهيوني والمتجددة تحـت عنـاوين مختلفـة           

الصهيوني يجب ان يدفع الفلسطينيين الى الوحدة والمقاومة والتحصن حول ما يجمعهم واالبتعـاد عمـا                
أوسع تضامن فلسطيني وعربي واسالمي وانساني ليس لمواجهة الحصار ورفعه عن           "، داعيا الى    "يفرقهم

رض والحقوق والعمل لتحرير    غزة فحسب، انما التركيز على القضية االساس وهي مواجهة اغتصاب اال          
االراضي المحتلة بمختلف الوسائل المشروعة التي اكد عليها القانون االنساني والقـانون الـدولي وفـي                

  ".مقدمها المقاومة
  29/6/2010، المستقبل، بيروت

 
  فكفى فذلكات..  سنة60الحقوق المدنية أشبعت درسا طيلة : جنبالط وليدالنائب  .45

النائب وليد جنبالط دفاعه عـن مـسألة الحقـوق          ' اللقاء الديمقراطي 'دد رئيس   ج : سعد الياس  -بيروت  
كفى نقاشات ودراسات وفذلكات للحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان،          'الفلسطينية المدنية، وقال    

  .'فقد أشبع هذا الملف درساً على مدى ستين عاماً
 تعيش ظروفـاً حياتيـة فـي غايـة          ، التي ات الفلسطينية فليرفع الحصار فوراً عن المخيم    'وقال جنبالط   

الصعوبة، إال إذا كان بعض اللبنانيين يفكرون بتقنين هذه الحقوق أسوة بطروحات توني بلير الذي يعتمد                
المقاربة الجزئية في حصار غزة من خالل تحديد السلع والبضائع المسموحة والممنوعة مع ما يعنيه ذلك                

. ضادة والدخول اليومي في سجال حول البضائع وإذالل الفلسطينيين في غـزة           من وضع قوائم وقوائم م    
  .'فهل هذا المطلوب أيضاً في لبنان؟

في السراي الحكـومي    '  الفلسطينية -العالقات اللبنانية   ' الفلسطيني لقاء عن     -وتعقد لجنة الحوار اللبناني     
 المناسبة يعرض فيهـا لواقـع هـذه     اليوم في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يلقي كلمة في          

العالقات وتصوره في ضوء عمل اللجنة وأهمية بحث كل الملفات ذات الصلة وترتيب العالقـات علـى                 
  .المستوى المناسب

  29/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  فلتعلّق المشانق للعمالء: جنبالط يضم صوته إلى نصر اهللا .46
، .)شربل ق " (الفا"الموظف في شركة    " الموساد" اصطياد عميل    ترددت أصداء االنجاز األمني المتمثل في     

لليوم الثاني على التوالي، بالتوازي مع استنفار أمني لمواجهة هذا االنكشاف األمني الخطير، فيمـا لـم                 
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يصدر أي موقف ال عن الحكومة وال عن المجلس النيابي ازاء عنوان أمني بهذا الحجم، وهو األمر الذي                  
التغلغل اإلسرائيلي إلى كل مواقـع      " أن   الذي اعتبر النائب وليد جنبالط    " لقاء الديموقراطي ال"حدا برئيس   

المجتمع اللبناني من دون استثناء، من خالل زرع العمالء وتجنيدهم هنا وهناك، بهدف اختراق الـساحة                
جهودها وتوحيد رؤيتهـا  اللبنانية، قد بلغ مرحلة متقدمة جداً ما يحتم على األجهزة األمنية اللبنانية تكثيف             

الخروق اإلسرائيلية  "أضاف  ". كي ال نفاجأ على حين غرة وتغدرنا إسرائيل بحرب جديدة وعدوان همجي           
المتمادية للسيادة اللبنانية لم تتوقف في البحر والبـر والجـو والـشبكات التجسـسية وخطـف الرعـاة        

لنسيج اللبناني يؤكد هذه الرؤية ويتطلب تالياً       وها هو الدخول اإلسرائيلي إلى عمق ا      . والمواطنين اللبنانيين 
  ". اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة وفورية

ـ       حيث السيد حسن نصراهللا بالدعوة الى تعليق المـشانق        " حزب اهللا " ضم صوته الى صوت األمين العام ل
  للعمالء الموقوفين،

البعض قيد التحقيق، فيمـا صـدرت        عميالً قيد المحاكمة و    56 عميالً، بينهم    120 الذين بلغ عددهم نحو     
أحكام قضائية بحق آخرين ابرزهم العميل محمود رافع الذي صدر حكم بإعدامه لمشاركته فـي جريمـة        

  . اغتيال األخوين مجذوب في صيدا
بقيامه بزرع برمجيات وشرائح الكترونية خاصة، زوده بها        . وحسب التحقيقات األولية، اعترف شربل ق     

، بحيث تصبح إمكانيـة التالعـب فـي         ")الفا("ات االرسال العائدة للشركة المشغّلة      االسرائيلي، في محط  
بيانات االتصال ألي من الخطوط، أكثر سهولة بالنسبة إلى خبـراء االتـصاالت التـابعين للمخـابرات                 

و إذ يمكن والحال هذه، لخبراء العدو القيام بتعديل أي من هذه البيانات لحظـة قراءتهـا أ                .. اإلسرائيلية
  . ورودها من المحطات، وفقاً للشروط التي يضعها المبرمج

  : ويشير الخبراء الى أن شربل يستطيع من خالل موقعه توفير اآلتي
، كشف الشبكة الخلوية العائدة للشركة بالكامل امام االسرائيلي، معلوماتيـاً وفيزيائيـاً، مـن خـالل          أوالً

لة بالشبكة، وقيامه بتثبيت أجهزة ومعدات فنية علـى         المعطيات التي قدمها حول كل تفصيل فنّي ذي ص        
الشبكة، تتيح لمخابرات العدو الحصول على بيانات حركة االتصاالت، وتوفير القدرة لها لتنفيذ عمليـات               
تنصت واسعة ومركّزة على كل الخطوط الهاتفية التابعة للشركة، والحصول علـى نـاتج كـل حركـة                  

  . ، وخزنها لدى االسرائيلي)الناتج الصوتي(االتصاالت العائدة لهذه األرقام 
، تمكين العدو من تتبع ورصد االشخاص واالهداف التي يعمل عليها، باالعتماد على حركة الهـاتف        ثانياً

  . الخلوي
، تمكين العدو من السيطرة على حركة االتصاالت في الشركة والتالعب بها، بمـا يخـدم أهدافـه                  ثالثاً

  . ومخططاته
واألرقـام  " الكودات"، لمشغليه اإلسرائيليين، هو     "عميل االتصاالت " أيضاً، أن أهم ما وفّره       ، يتضح رابعاً

السرية الخاصة بتشغيل ومراقبة، وصيانة محطات وخاليا االتصال المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية،             
باإلضافة إلى  . فضالً عن نطاق إشراف وتغطية هذه المحطات، وكل ما يطرأ عليها من تحديث أو تعديل              

  ". الفا"، الخاصة بكل هاتف خلوي، على شبكة "الكودات"األرقام و
ومن المتوقع أن تتركز التحقيقات اعتباراً من اليوم مع شربل حول ما اذا كان وحده يشكل شبكة أم أنـه                    

  . ينتمي الى شبكة مترابطة تضم آخرين، أم ينتمي الى شبكة عنقودية غير مترابطة
وزير االتصاالت شربل نحاس الدخول في تفاصيل االتصاالت التي تمت مـع قيـادة              من جهته، رفض    

كما شدد علـى التعـاون      . الجيش، اال انه اكد ان هذا الموضوع الخطير قيد المتابعة مع الجهات المعنية            
ـ . معها بما يخدم الوصول الى الحقائق      ولنترك التحقيق يأخـذ    "إن هذا الموضوع حساس،     " السفير"وقال ل

  ". مجراه
  29/6/2010، السفير، بيروت
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  الحقوق المدنية للفلسطينيين تبدأ بالحقوق اإلنسانية وتنتهي بحق التصويت والجنسية : الجميل .47
أن الحقوق المدنية للفلسطينيين تبدأ بالحقوق اإلنسانية وتنتهي بحـق          "رأى النائب الكتائبي سامي الجميل      

  ". الشعاراتالتصويت والجنسية، لذا علينا أال نؤخذ ب
، وطلـب البيـت     "الوكالة الوطنيـة لالعـالم    "، عممته   "خطاب حربي "واستعاد النائب سامي الجميل في      

منذ أسبوعين نخوض معركة كبيرة في      "المركزي تجميده، أدبيات الكتائب العدائية إزاء الفلسطينيين قائال         
ف الشباب في حزب الكتائب كـي       الوطن بدأت في مجلس النواب، عبر محاولة تمرير قوانين استشهد آال          

ال تمر، وحاولوا أن يمرروها في طرق عدة وعلى طريقة وليد جنبالط المعهودة، ولكـن كتلـة حـزب                   
  ". الكتائب وحلفاءها كانوا بالمرصاد وحتى أخصامنا أيضاً

 الى ذلك، اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الدوري األسبوعي، أمس، برئاسة رئيس الحـزب              
موضوع ما يسمى الحقوق اإلنسانية والمدنية للفلسطينيين بدأ يأخذ طابع التحدي           "الرئيس أمين الجميل أن     

فضالً . واإلكراه والترهيب، ويذكّر اللبنانيين بممارسات وتجاوزات سابقة ال نزال نعالج ذيولها حتى اليوم            
  ". عن أن هذه األساليب ال تثنينا عن رفض كل خطوة تمهد للتوطين

أن من شأن هذا المنحى أن يعطل اتجاه الدولة لمعالجة الوضع الفلسطيني بما يضمن              "وأشار الحزب إلى    
الحياة اإلنسانية الكريمة لالجئين الفلسطينيين، وهذا ما نؤيده، مـن دون أن تـصب أي تـسهيالت فـي                   

 وباألخص حـق    مشروع التوطين، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الفلسطينيين          
  ". العودة

  29/6/2010، السفير، بيروت
  

         عميالً مكتشفاً 46 خرق إسرائيلي و7000: 1701لبنان حول تنفيذ  .48
قدمت بعثة لبنان في األمم المتحدة برئاسة السفير نواف سالم إلى االمين العام لالمم المتحدة بـان كـي                   

، وذلك عشية إصـداره تقريـره       1701 القرار   مون، رسالة تتضمن موقف الحكومة اللبنانية حول تنفيذ       
وأعادت الرسالة التأكيد على التزام لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار، داعية المجتمع           . الدوري حول تنفيذ القرار   

  . الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل حملها على االلتزام بالتطبيق الكامل له
 خرقاً  347سرائيلية، والتي تم ذكرها في الرسالة، وتضمنت        كما طالب لبنان بالوقف الفوري للخروق اال      

 خرقاً برياً منذ التقييم األخير لمون، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية             75 خرقاً بحرياً و   23جوياً،  
 6945 إلـى    2006وليصل بذلك عدد الخروق منذ صدور القرار في العـام           . 1701ولمندرجات القرار   

  . خرقاً
  29/6/2010، فير، بيروتالس

  
  "حزب اهللا"و" اليونيفيل" بين أزمةبوادر  .49

عن بوادر أزمة كبيرة بين قوات الطـوارئ الدوليـة          , أمس, "السياسة"ـ  كشفت مصادر عليمة ل   : بيروت
موضحة أن هذه األزمـة     , والسكان في المنطقة الحدودية   " حزب اهللا "و" اليونيفيل"العاملة في جنوب لبنان     

والتي , دعوات التي تلقاها عدد من الضباط العاملين في قيادة قوات الطوارئ لزيارة إسرائيل            برزت بعد ال  
باعتبار أن القوات الدولية موجودة ضـمن األراضـي         , رفضت من قبل قيادة الجيش اللبناني في الجنوب       

لي فهي ليـست    وبالتا, 1701ومهمتها التحقق من تنفيذ القرار      , وتتحرك فقط على الخط األزرق    , اللبنانية
وممنوع عليها القيام بزيارة لدولة معادية للدولة التـي تتواجـد    , مخولة الدخول إلى األراضي اإلسرائيلية    

  .على أراضيها
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في عـدد   " اليونيفيل"أبدى انزعاجاً من ممارسات بعض عناصر       " حزب اهللا "وأشارت المعلومات إلى أن     

  .جنوبيةمن القرى بعد حصول مصادمات مع األهالي في قرى 
  29/6/2010، السياسة، الكويت

  
  بأسلحتهم" البارد " مخيم يمنع مرافقي السفير اإليطالي كيكيا من دخولاللبنانيالجيش  .50

 منع الجيش اللبناني عند حاجز العبدة مرافقي السفير اإليطالي في بيروت غبريـال كيكيـا مـن                  :البارد
دفع المنع السفير كيكيا إلى العودة وعدم الدخول،        و. الدخول إلى مخيم نهر البارد بأسلحتهم الخاصة أمس       

. في المخـيم  " مشروع دعم األعمال اإلنتاجية للعائالت اللبنانية     "كما كان مقرراً للمشاركة في حفل انتهاء        
وبعد عودة كيكيا أكمـل الوفـد       . المشروع" األمم المتحدة "بالتعاون مع   " مكتب التعاون اإليطالي  "ويمول  

  . يقه إلى المخيمالدولي المرافق طر
  29/6/2010، السفير، بيروت

  
   تركيا مجالها الجوي أمام طائرات عسكرية إسرائيليةاغالقاالنباء حول يؤكد أردوغان  .51

أكد رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب        : ، أ ف ب، رويترز    "الحياة "-القدس المحتلة، أنقرة، تورونتو     
أمام طائرات نقل وشحن عسكرية اسـرائيلية كانـت         أردوغان االنباء حول اغالق تركيا مجالها الجوي        

متوجهة الى بولندا قبل ايام، وجدد مطالبته تل أبيب بتقديم اعتذار عن الهجوم الدامي على قافلـة سـفن                   
  . أتراك9الماضي أسفر عن مقتل ) مايو( أيار 31كانت تنقل مساعدات انسانية الى غزة في 

نباء حول اغالق تركيا مجالها الجوي أمـام طـائرات نقـل            وعلى رغم تأكيد رئيس الوزراء التركي اال      
وشحن عسكرية اسرائيلية كانت متوجهة الى بولندا قبل ايام، إال ان مصادر الجيش ووزارة الـدفاع لـم                  

لكن مصادر ديبلوماسية تركية أفادت بأن الحكومة التركية تـدرس اآلن           . يؤكدا وجود قرار رسمي بذلك    
ع الطيران العسكري االسرائيلي من استخدام المجال الجوي التركي رداً على           اصدار قرار بهذا الشأن يمن    

التـي  " سفن الحرية "رفض اسرائيل تنفيذ المطالب التركية الثالثة المتعلقة باالعتداء االسرائيلي على قافلة            
 اتراك كانوا على متنها، وهي تقديم اعتذار رسمي وتعويض اهالي الـضحايا وقبـول    9أسفرت عن قتل    

  .تشكيل لجنة تحقيق دولية
عن ديبلوماسي تركي ان بالده اغلقت مجالها الجوي امام طائرة عسكرية اسرائيلية            " فرانس برس "ونقلت  

وقال الديبلوماسي، الـذي رفـض كـشف        . بسبب الهجوم االسرائيلي على اسطول المساعدات االنسانية      
ليق في المجال التركي اتخـذ بعيـد الهجـوم          هويته، ان قرار منع الطائرة العسكرية االسرائيلية من التح        

الطائرات العسكرية ملزمة بالحصول على     "وشدد على ان    .  ايار، لكنه لم يعط تفاصيل     31االسرائيلي في   
ترخيص كل مرة تعبر المجال الجوي، وان رفض هذا الترخيص لطائرة عـسكرية تـم مباشـرة بعـد                   

  ".الهجوم
ن تركيا رفضت السماح لطائرة تابعة للجـيش االسـرائيلي          أفادت بأ " يديعوت احرونوت "وكانت صحيفة   

  .كانت متوجهة الى بولندا بعبور مجالها الجوي
الى ذلك، طالب اردوغان، خالل لقاء صحافي في اعقاب قمة مجموعة العشرين في تورينتو، اسـرائيل                

  .يةمجدداً بتقديم اعتذار الى بالده على هجومها الدامي على اسطول المساعدات االنسان
وجدد اردوغان، مطالب تركيا الثالثة وهي االعتذار وتشكيل لجنة تحقيق دولية والتعويض على االضرار              
ومن بينها مصادرة السفن التي ترفع العلم التركي والتي كانت متوجهة الى قطاع غزة، واخيـراً الرفـع                  

  ".لحظريتم رفع ا"وان " نريد اعتذاراً"وقال . الكامل للحظر المفروض على القطاع



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1834:         العدد       29/6/2010 الثالثاء :التاريخ

وأعرب اردوغان، الذي اجرى لقاء ثنائياً استمر اكثر من ساعة مع الرئيس االميركي باراك اوباما على                
" ايجـابي "هامش قمة مجموعة العشرين، عن امله بأن يكون للقاء هذا االخير مع نتانياهو بعد أيام تأثير                 

  .على موقف الدولة العبرية
ظر، مشيراً الى تقارير لالمم المتحدة حول نقـص الغـذاء           وشدد في شكل خاص على الرفع الكامل للح       

   ".الناس يعانون هناك"وقال . واالدوية ومواد البناء في غزة
ال احد يمكنه القول إنه تـم شـن         "وأضاف  . وذكر اردوغان بأن الهجوم االسرائيلي تم في المياه الدولية        

  )".على متن السفينة المصادرة(لم يتم العثور على سالح واحد : "وقال". هجوم على اسرائيل
المتنفس األخير الباقي امام اسـرائيل      "وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينش وصف تركيا بـ           

بالنظر الى الخريطة الجوية المحيطة باسرائيل يبدو المجال الجوي التركي في غاية            : "، وقال "في المنطقة 
  ".مدنيةالحيوية للطائرات االسرائيلية العسكرية وال

ويرى مراقبون اتراك ان الخطوة التركية تمثل اشارة وتهديداً في نفس الوقت السرائيل تذكرها بأن تركيا                
قد تغلق، اذا ارادت، مجالها الجوي امام الطيران المدني االسرائيلي، األمر الذي قد يشل حركة المالحـة                 

  .الجوية االسرائيلية أو يعرقل عملها في شكل كبير 
  29/6/2010، لندنالحياة، 

  
  "السالم"األسد يدعو سيلفا للمساعدة في  .52

دعا الرئيس السوري بشار االسد البرازيل للمساعدة في التفاوض من اجل تحقيق الـسالم فـي الـشرق                  
ففي مقابلـة   . االوسط في داللة على تعاظم الدور الخارجي للرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلفا             

و ساو باولو البرازيلية نشرت االحد قال االسد إنـه سـيبحث امكانيـة االسـتعانة                مع صحيفة ايستادو د   
بالبرازيل لدفع اسرائيل الى مائدة التفاوض مع البلدان العربية االخرى لتهدئة التوتر الناشئ عن سياسـة                

ة في وجهة نظري الجهد المشترك لكل من البرازيل وتركيا فـي المـسأل            "وقال االسد   . اسرائيل في غزة  
لذا نأمل في ان تتمكن البرازيل من العمـل علـى           .النووية االيرانية رفع دور البرازيل الى مستوى جديد       

سـيلو  (قال وزيـر خارجيـة البرازيـل        "وقال االسد في المقابلة     ". تحقيق االستقرار في الشرق االوسط    
شيرا الى ان البرازيل ربما     ، م "إن البرازيل معنية بالعملية السلمية ونحن نرحب بإسهام البرازيل        ) اموريم

  .بمقدورها دفع االسرائيليين الى مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية
  29/6/2010، )قطر(الوطن،الدوحة، 

  
  لفك الحصار عن غزة ناشطون يمنيون يجهزون أسطوالً جديداً .53

التبرعـات  أعلن ناشطون إسالميون في اليمن إطالق حملة لجمع         : ، وكاالت "الخليج "-صنعاء، عواصم   
الهيئـة الـشعبية لمناصـرة      "هو األكبر من نوعه تنظمه      " أسطول يمني لفك الحصار عن غزة     "لتحريك  
في وقت أعلن النواب اإليرانيون تصميمهم على الوصول لغزة، وأوضح النائب في البرلمـان           " . فلسطين

مي وهو واحـد مـن      اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني لإلصالح اإلسالمي المعارض محمد الحز          
على أسطول الحرية،   " إسرائيل"غداة عدوان   " اإلسرائيلية"أربعة يمنيين ناشطين كانوا اعتقلوا في السجون        

  .أن قيادة الحملة لتجهيز األسطول الذي سيتكون من أربع سفن شرعت في إقرار خطط اللجان 
ليمنية باسم الهيئة الـشعبية     وقال إن حملة جمع التبرعات ستشمل فتح حساب خاص في كافة المصارف ا            

لمناصرة فلسطين وسيكون تحت تصرفها باعتبارها الجهة المنظمة للحملة مشيراً إلى أن األسطول اليمني              
تمـوز  /سينضم إلى األسطول الدولي الذي سيبحر من أحد الموانئ األوروبية أو التركية منتصف يوليـو              

  .المقبل 
  29/6/2010، الخليج، الشارقة
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   فكرة شرق أوسط خال من النووي إلحياءربية تسعى الجامعة الع .54
ومسؤول نزع الـسالح بجامعـة      " المتعددة األطراف "كشف مدير إدارة العالقات     :  أحمد علي  -القاهرة  

الدول العربية الوزير مفوض وائل األسد عن أن الجامعة تملك مجموعة من الوثائق واآلليات التي تعتزم                
خالية من األسلحة النوويـة وانـضمام       " شرق أوسط " من أجل إنشاء منطقة      استغاللها في المحافل الدولية   

  .إسرائيل إلى معاهدة منع االنتشار النووي
للمعاهـدة  " الدول الوديعـة "وأوضح األسد في هذا اإلطار أن ضغوطا تمارس على الدول النووية خاصة  

اقة الذرية واألمم المتحدة، لكي تمارس      وكذلك الوكالة الدولية للط   " أميركا وبريطانيا وروسيا  "الدولية وهي   
ضغوطها على إسرائيل، وأن تقدم تقارير تقول فيها إنها لم تتجاوب أم ال مع جهود إخالء الشرق األوسط                  

  .من األسلحة النووية
وأضاف أن الجامعة العربية تتابع مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تنفيـذ قـرارات مـؤتمر                   

منع االنتشار النووي، والذي عقد في نيويورك مايو الماضي، من أجل إنـشاء منطقـة               مراجعة معاهدة   
شرق أوسط خالية من األسلحة النووية وانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع االنتشار النووي، والتحـضير               

  .2012للمؤتمر الخاص بالشرق األوسط والمقرر عقده عام 
  29/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،

  
  وقاف المصري يعتزم زيارة القدسوزير األ .55

يعتـزم  "قال الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير األوقاف المصري، إنـه           : أحمد صبري : اإلسكندرية
أكبـر  "، واعتبر زقزوق أن زيارته تمثل       "زيارة مدينة القدس غير عابئ بحصوله على تأشيرة إسرائيلية        

 تلقى خالل الفترة الماضية تأكيدات من مـسؤولين         ، مشيرا إلى أنه   "دعم للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين   
أتحدى المزايدين وأصحاب   : "فلسطينيين رسميين وشعبيين بترحيبهم بزيارته، واستنكر الهجوم عليه قائال        

  ".الشعارات أن يناقشوني
وأثار إعالن وزير األوقاف المصري عن عزمه زيارة القدس جدال كبيرا في مصر، واتهمه معارضون               

، واعتبروا زيارته تطبيعا للعالقات مـع إسـرائيل واعترافـا           "شق الصف الوطني والشعبي   "بـللزيارة  
  .بسيطرتها على القدس

ـ      في مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاحه معـسكرا         " الشرق األوسط "وقال زقزوق ردا على سؤال ل
لن أتخلى عن وجهة     ": دولة إسالمية من الدارسين بجامعة األزهر، حول ما أثير من جدل           40لطالب من   

نظري وما زلت عازما على القيام بهذه الزيارة، وأتحدى المزايدين وأصحاب الشعارات الرنانـة الـذين                
مشركي مكة  ) ص(ألم يستأذن الرسول    : "وتابع قائال ". اتهموني بالتطبيع أن يناقشوني دينيا في هذا األمر       
  ". تكن األصنام وقتها تحيط بالكعبة من كل جانب؟حينما أراد أن يعتمر في العام الثالث للهجرة، بل ألم
، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات      "أكبر دعم للفلسطينيين  "واعتبر وزير األوقاف المصري زيارته إلى القدس        

  .من مسؤولين فلسطينيين رسميين وشعبيين بترحيبهم بزيارته المرتقبة
نه وجه دعوة قبل حوالي شهرين إلى وزيـر         من جانبه أكد وزير األوقاف الفلسطيني، محمود الهباش، أ        

األوقاف المصري لزيارة القدس، وقد تلقى غير مرة موافقة مبدئية من الوزير المصري الذي يؤيد زيارة                
ـ  . رجال الدين والمسؤولين إلى القدس، باعتبار ذلك يشكل دعما للشعب الفلسطيني           الشرق "وقال الهباش ل

الموضوع وتبادلنا اآلراء، وهو يدعم الفكرة واتفقنا أن ذلك ال يشكل           تحدثنا معه مرارا في هذه      " "األوسط
أبدا تطبيعا مع إسرائيل أو اعترافا بسلطتها وسيادتها على القدس حتى لو جاءت الزيارة في ظل وجـود                  

ستكون زيارته غير مسبوقة    "وتابع الهباش   ". االحتالل، وإنما فرصة للتأكيد على عروبة القدس وحقنا فيها        
  ".ةومهم

  29/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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  فوق األجواء المصرية من المرور  الطائرات اإلسرائيليةيمنع عبورمطار طابا ": روزاليوسف" .56
 عبور الطائرات اإلسرائيلية فـوق األجـواء        ىلن يتم الموافقة عل   : تعليمات جديدة ودائمة  : هاني النحاس 

هـذا هـو    . وهذا القرار ليس مؤقتا وال لحالة فردية      .. المصرية ولن يسمح بهبوط طائراتكم بمطار طابا      
 يونيو  16في  " TH"إلي مطار إيالت اإلسرائيلي     " TCP"نص الرسالة التي أرسلها مطار طابا المصري        

الجاري وهي الرسالة التي قام برج المراقبة بمطار إيالت في ارسـالها لـوزارة المواصـالت ولهيئـة                  
االت مع الجانب المصري والذي أكد في رده أنـه لـن يـسمح          مطارات إسرائيل والتي أجرت عدة اتص     

بمرور الطائرات اإلسرائيلية مرة أخري رداً علي رفض إحدى الطائرات اإلسرائيلية الهابطة اضطراريا             
بمطار طابا لسوء األحوال الجوية بمطار إيالت االلتزام لتعليمات برج المراقبة بمطار طابا باإلقالع مرة               

  .ألحوال الجوية بمطار إيالتأخري بعد تحسن ا
ـ   إن القرار المصري هو األول من نوعه منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في             ": روزاليوسف"وقال مصدر ل

 مؤكدا أنه ال يعني االخالل باالتفاقية ألننا نسمح وطبقا لالتفاقية بهبوط طائراتهم منـذ تـسلم                 1979عام  
 وذلك في حاالت سـوء األحـوال الجويـة          1982 أبريل   هيئة الطيران المدني المصرية لمطار طابا في      

بمطار إيالت أو انتشار الضباب أو الغبار، وأشار المصدر إلى استمرار رحالت طيران شـركة العـال                 
  .االسرائيلية بين مطار بن جوريون في تل أبيب ومطار القاهرة التزاماً باالتفاقية

سرائيلية بالهبوط في طابا أو الطيران فوق االجـواء         وفي تعقيبه علي القرار المصري بمنع الطائرات اإل       
ـ           إن القـرار   " روزاليوسـف "المصرية، قال الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني المصرية ل

يأتي في اطار المعاملة بالمثل فنحن ال ندخل األجواء اإلسرائيلية ومن حقنا أن نمنع طائراتهم من دخول                 
  .بالقرارات المصريةأجوائنا طالما ال يلتزمون 

  28/6/2010، روز اليوسف
  

  "إسرائيل" مصرية لحماية محطة تصدير الغاز الطبيعي إلى أمنيةتعزيزات " .57
دفعت الشرطة المصرية االثنين بتعزيزات أمنية مكثفة حول محطة الغاز الطبيعي التي يـصدر              : العريش

ل سيناء وتبعد حوالي عشرة كيلومترات عن  منها الغاز إلى إسرائيل والتي تقع في مدينة الشيخ زويد بشما          
وأوضح مصدر أمني مصري أن هذه التعزيزات تأتي عقب التهديدات الجادة التي صدرت من              . إسرائيل

زعماء بدو سيناء المالحقين من قبل الشرطة المصرية منذ أسبوع تقريبا، كما تأتي عقب المداهمات التي                
  .لعمر وبعض القرى البدويةقامت بها الشرطة لمنازل في منطقة وادى ا

 29/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  مريكا وروسياسرائيلي ألإ مليون 3 ورحيل "سرائيلإ" تتوقع انهيار األمريكيةالمخابرات  .58
نشرت بعض المواقع اإللكترونية ما تسرب من تقرير المخابرات المركزية األمريكية فيما يختص             : عمان

في هذا التقرير السري والذي تـم اختراقـه          CIA المركزية األمريكية    أعربت المخابرات . "سرائيلإ"ـب
وتنبـأ التقريـر عـن تحـول         . بعد عشرين عاماً   "سرائيلإ"واإلطالع على فحواه، عن شكوكها في بقاء        

مشروع حل الدولتين غير القابل للتطبيق الى مشروع حل الدولة الديمقراطية الواحدة والتي يتمتع فيهـا                
ألن حل الدولة الواحدة هو     . النظر عن عرقه أو قوميته بكامل حقوق المواطنة وبالتساوي        المواطن بغض   

الحل المنصف والذي بدوره سوف يلقي بضوئه الساطع علـى شـبح أو طيـف الدولـة اإلسـتيطانية                   
  .اإلستعمارية العنصرية

ل دائم وثابت    لن يكون هنالك ح    1967 والجئي   1947/1948وخلص التقرير الى أنه بدون عودة الجئي        
  .ومستقر في المنطقة
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وهذه الدراسة التي اطلع عليها أشخاص محددون تنبأت أيضاً بعودة هؤالء الالجئـين الـى األراضـي                 
اسرائيلي عن المنطقة الى الواليـات      ) مليون2(المحتلة مما بدوره سيؤدي الى رحيل ما يقارب المليوني          

  .المتحدة خالل الخمسة عشر سنة القادمة
سرائيلي يحملون جوازات سفر أمريكية ثالثماية ألف منهم يعيـشون          إ ألف   500نالك ما يزيد عن     إذ أن ه  

ومن ال يحملون جوازات سفر أمريكية وغربية فقد تقـدموا بطلبـات للحـصول              . في كاليفورنيا لوحدها  
 PRESSكما صرح بذلك القانوني الدولي السيد فرانكين المب في مقابلة مـع تلفزيـون بـرس                 .عليها

واستطرد يقول إن ذلك بسبب ما يدركونه من مصير ينتظرهم وكأنه كالم مكتوب على الحائط وواضـح                 
وأضاف بأن األمريكيين لن يسيروا بعكس التاريخ ويـستمروا فـي دعمهـم للتمييـز               . يقرؤونه بعيونهم 

  .العنصري
ل اوروبا، هـذا    وتنبأت الدراسة كذلك بعودة ما يزيد عن مليون ونصف اسرائيلي الى روسيا وبعض دو             

بجانب انحدار نسبة اإلنجاب والمواليد لدى اإلسرائيليين مقارنة بارتفاعها لدى الفلسطينيين مما يؤدي الى              
  .تفوق أعداد الفلسطينيين على اإلسرائيليين مع مرور الزمن

ـ                 ي وأشار المب بأن تعامل اإلسرائيليين مع الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة سوف يؤدي الى تحول ف
  .الرأي العام األمريكي عن دعم اسرائيل خالفاً للخمسة وعشرين سنة الماضية

  .وقد تم إعالم بعض أعضاء الكونغرس بهذا التقرير
27/6/2010موقع دنيا نيوز،   

  
   حل للقضية الفلسطينية في أسرع وقت ممكنإيجاديجب : الفروف .59

ل للقضية الفلسطينية فـي أسـرع       شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف على ضرورة إيجاد ح         
وقت ممكن، داعيا إلى االستفادة مما تحقق خالل المفاوضات بين الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس                 

وقال الفروف بعد لقائه زعيمة المعارضة اإلسرائيلية       . ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أولمرت     
ية الفلسطينية سيساهم في حل مشكالت عديـدة        تسيبي ليفني في مستهل جولة شرق أوسطية إن حل القض         

  .في الشرق األوسط
. بالتأكيد سنبحث بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية وهذا سيحل مشكالت عديدة في المنطقـة            "وقال الفروف   

نحن نثمن موقف السيدة ليفني وزمالئنا اإلسرائيليين في البحث عن الحلول الوسط التي تؤكد ضـرورة                 
لسطينية في إطار حل الدولتين وفقا للقرارات والتوصيات الدولية، وروسيا كعـضو فـي              إقامة الدولة الف  

  ". اللجنة الرباعية وكصديقة إلسرائيل وللفلسطينيين تحاول تقديم المساعدة
29/6/2010، روسيا اليوم  

  
  مم المتحدة في غزة كي مون يدين الهجوم على مخيم صيفي لألبان  .60

ن العام لالمم المتحدة بان كي مون االثنين الحريق الذي استهدف منـشآت              دان االمي  : وكاالت - نيويورك
للمرة الثانية في غضون بضعة     , )االونروا(مخيم صيفي تنظمه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

  .اسابيع
 الماضية  الليلة) الذي نفذه (ان االمين العام يدين العمل التخريبي       "واعلن المتحدث باسمه مارتن نيسيركي      

  ".في قطاع غزة) الوكالة التابعة لالمم المتحدة(ملثمون ضد مخيم صيفي لالونروا 
هجوم ضد عمـل ترفيهـي      "مما وصفه بانه    " قلق للغاية "واضاف المتحدث ان االمين العام لالمم المتحدة        

مـن  مكافحة اي استفزاز في مكان انشطة االمـم المتحـدة وضـمان ا            "ويدعو حماس الى    " الطفال غزة 
  ".انه يطلب احالة المنفذين امام القضاء"وتابع يقول  ".االونروا والعاملين االخرين وبرامج االمم المتحدة

29/6/2010، وكالة سما اإلخبارية  
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  عمل جبان ومشين" األونروا" لـ الصيفي التابعالمخيمإحراق : جون جينج .61
راق المخيم الصيفي التابع لوكالـة      في غزة جون جينج إح    " أونروا"وصف مدير عمليات     :فايز أبو عون  

 ،الواقع غرب قرية الزوايدة في محافظـة وسـط القطـاع          " أونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     
إن النجاح الساحق لدورة األلعاب الصيفية يقابل       : "االعتداء الثاني من نوعه بأنه عمل جبان ومشين، قائال        

  ".مجموعات التي ترفض أن ترى األطفال سعداءمرة أخرى باإلحباط الواضح من قبل هذه ال
هذا مثال آخر على تزايد التطرف في غزة، وهذا يـدعو إلـى             : "وأضاف جينج في بيان صحافي، أمس     

  ".الحاجة الملحة والضرورية لتغيير الظروف التي من شأنها أن تولد هذا النوع من التطرف
موقع على الفور وستستكمل برنامج ألعاب الـصيف        إن رد أونروا سيكون بسيطا، إذ ستعيد بناء ال        : "وقال

الذي يعتبر مهما جدا لبنية األطفال النفسية والجسدية، هؤالء األطفال الذين تعرضوا للضغوط والصدمات              
  ".النفسية بسبب التجارب والظروف التي يعيشونها

الناجمـة عـن    وأثنى جينج على خدمات الطوارئ التي سارعت في االستجابة والتقليل مـن األضـرار               
  .الهجوم

29/6/2010، األيام، رام اهللا  
  

  التهديد بحل السلطة من أجل حلها أو إنقاذها ؟ .62
  هاني المصري

للمرة الثالثة خالل أقل من عام أكد مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أن خيار حل                 
لى حل الدولتين دون أن يحـدد سـقفاً         السلطة الفلسطينية سيكون مطروحاً بقوة قريبا إذا لم يتم التوصل ا          

  .زمنياً
جاءت أقوال عريقات في سياق ندوة أقامها معهد السالم الدولي في نيويورك بشأن الوضع فـي الـشرق                  

  .األوسط بحضور الوزير اإلسرائيلي دان ميردور
دولـة حتـى    واإلدارة األميركية بالضغط على إسرائيل إلقامة       " الرباعية"وطالب عريقات األمم المتحدة و    

  .نهاية هذا العام مؤكداً أن السلطة الفلسطينية لن تقدم في المقابل على إعالن استقاللها من جانب واحد
ذكرني تهديد عريقات المتكرر بحل السلطة تارة وبالدولة الواحدة تارة أخرى بالقصة الشهيرة التي رويت               

  :لنا صغاراً حول الراعي والذئب والقرية
 الراعي لكسر الملل ومن أجل التسلية بالصراخ طالباً النجدة من أهل قريته مـدعياً أن                في احد األيام قام   

الذئب يهاجم الغنم، فهبت القرية عن بكرة أبيها لنجدته، وعندما وجدت ان األمر مجرد مزحـة سـمجة                  
أخرى، عادوا الى بيوتهم وأعمالهم وهم يشتمون الراعي الكذاب، بعد عدة أيام كرر الراعي المزحة مرة                

  .فهبت القرية لنجدته ووجدت األمر هذه المرة كذبة مثل المرة السابقة
بعد مرور وقت جاء الذئب فعالً وأخذ ينهش بالغنم الواحدة إثر األخرى والراعي يصرخ من أجل النجدة،                 

  .ولكن ليس هناك من مجيب، فال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فكيف ثالث مرات
الثالثة بحل السلطة تارة وبخيار الدولة الواحدة تارة أخرى، وكأن السلطة التي نظـر              عريقات يهدد للمرة    

لها هو وغيره باعتبارها إنجازاً تاريخياً حققه الشعب الفلسطيني، أصبحت بقدرة قادر عبئا على القـضية                
  .الفلسطينية ومكسبا صافيا إلسرائيل

وال تردد، ومراجعة مجمل الـسياسة التـي أدت         إذا كانت كذلك فيجب حل السلطة دون تأخير وال تهديد           
  .إليها

إن السلطة احدى ثمرات عملية التسوية واتفاق أوسلو، وهي سلطة ولدت مقيدة بقيـود ثقيلـة مجحفـة،                  
وساهمت في تشويه طبيعة الصراع، ألنها أوحت بأنه قد حل أو في طريقه للحل، وأعفت االحتالل مـن                  

حتالل، وأدت في سابقة ال نظير لها في التاريخ، الى التخلي عـن             مسؤولياته عن الشعب الواقع تحت اال     
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المقاومة وأوراق القوة الفلسطينية قبل أن تحقق حركة التحرر الوطني الفلسطينية أهدافها، ونشرت الوهم              
حول إمكانية قيام الدولة الفلسطينية تحت االحتالل، وعن طريق إثبات الجدارة وتقـديم حـسن الـسلوك                 

  .فاوضات فقطواعتماد الم
لكن السلطة رغم كل ما سبق أصبحت أمراً واقعاً، وأصبحت مسؤولة عن تقديم الخـدمات لجـزء مـن                   

، وهي ثمرة اتفاق دولي، وأدت الى تحرر إسرائيل         7691الشعب الفلسطيني، الواقع تحت االحتالل العام       
رار االحتالل الى قيام    من مسؤوليات وصالحيات محددة، وأعطتها لسلطة حكم ذاتي، حتى ال يؤدي استم           

  .دولة واحدة من النهر الى البحر، التي من شأنها أن تقضي على إسرائيل بوصفها دولة يهودية
ان حل السلطة لن يؤدي تلقائياً الى عودة الصراع الى طبيعته األصلية، كصراع بين االحتالل والـشعب                 

بالضرورة الى العودة أليام مجد المقاومة      الواقع تحت االحتالل، ولن يعود االحتالل المباشر، ولن يؤدي          
المسلحة، وإنما سيؤدي حل السلطة الواحدة، على األغلب، الى نشوء ظاهرة السلطات المحلية المتعـددة               
التي تتنازع فيما بينها، وتستنجد الواحدة منها باالحتالل ضد األخرى، ما سيؤدي الى نشوء حالـة مـن                  

  .وضى السابقة بالنسبة لها نعيما نرحب بعودتهالفوضى والفلتان األمني، ستكون الف
ولن يؤدي حل السلطة أيضاً الى قيام الدولة الواحدة، ألن الذي منع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود                  

  .سيكون قادراً على منع الخيار األخطر واألسوأ عليها وهو الدولة الواحدة) وهو إسرائيل (1967
التـي  ) وثيقة الوفاق الـوطني   (اء في النقطة الخامسة في وثيقة األسرى        ان السلطة انجاز وطني، كما ج     

حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها      "أجمعت جميع الفصائل واألحزاب عليها وطالبت بـ        
  ".هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه. نواة الدولة القادمة

طة بات مطروحا بقوة بعد فشل مسيرة المفاوضات وانعدام األمل بقدرتها على التوصل، الى              ان حل السل  
حل وطني، وبعد ان ثبت ان الجمع بين السلطة والمقاومة المسلحة، كأسلوب استراتيجي للكفاح سقط بعد                

  .ت التي تحققتاالنتفاضة الثانية التي كانت حصيلتها دماء ودمارا وموتا وخسائر أكبر بكثير من اإلنجازا
ولكن التجربة اثبتت أيضا، خصوصا في هذا العام أن هناك إمكانية للجمع بين السلطة والمقاومة الشعبية                
بكل أشكالها، بما فيها مقاطعة االستيطان عمالً وتعامالً وتجارة، ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية التي يمكن              

طعتها دولياً وثقافياً وسياسـياً واقتـصادياً وإعالميـا         االستغناء عنها، ومقاومة التطبيع مع إسرائيل ومقا      
وقانونياً، والعمل من اجل مالحقتها من أجل الوصول الى مرحلة يمكن فيها فرض العزلة على إسرائيل،                
وممارسة العقوبات التي يحددها القانون الدولي على الجرائم التي ال حصر لها التي ارتكبهـا االحـتالل                 

  .اإلسرائيلي
ت السلطة الى مكانها الطبيعي كأداة في يد المنظمة ولخدمة المصلحة الوطنية والبرنامج الوطني،              إذا عاد 

وليس سلطة بديلة أو موازية للمنظمة، تكون مرحلة على طريق دحر االحتالل وإنجاز الحرية والعـودة                
  .واالستقالل

يث تصبح سلطة مختلفة عما     في هذا السياق يكون المطلوب هو تغيير شكل ووظائف السلطة ال حلها، بح            
  .هي عليه حتى اآلن

سلطة ترفض االلتزام باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل من جانب واحد، وترفض أن يكون هناك تعامـل                
وتنسيق امني مع إسرائيل في وقت تواصل فيه إسرائيل العدوان واالستيطان والعنصرية والتوسع وتهويد              

لى قطاع غزة، وتتنكر لكل المبادرات والجهـود والقـرارات          وأسرلة القدس وفرض الحصار الخانق ع     
  .العربية والدولية التي تهدف الى صنع السالم

طبعا يمكن أن تقوم إسرائيل ردا على تغيير شكل ووظيفة السلطة، بشن الحرب على السلطة، ويمكن أن                 
لسلطة شيء آخر مختلف    تؤدي هذه الحرب الى انهيار السلطة، ولكن هذا شيء والدعوة أو التهديد بحل ا             

  .تماماً يمكن ان يحرك العالم لفرض حل للصراع ال يناسب إسرائيل
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اخشى ان بعض من يدعون أو يهددون بحل السلطة هم األكثر تمسكاً بها، ألنها حققت لهم نفوذاً ومصالح                  
ب والمكاسب  لم يحلموا بها، أو ألنهم يطمحون للقفز على سدة القيادة في السلطة ألخذ حصتهم من المناص               

  .والثروات
ان مثل هؤالء وأولئك يدعون لحل السلطة لتكتيك من أجل إنقاذها على أساس القناعة بأن السلطة باتـت                  

  .مصلحة إسرائيلية وأميركية ودولية، وحلها يفتح االحتماالت المرعبة التي يخشاها الجميع
، اسـتراتيجية   "المفاوضات حيـاه  "ية  إن المشكلة كانت وال تزال تكمن في استمرار السير وراء استراتيج          

المفاوضات كأسلوب وحيد أو رئيسي، وإهمال الخيارات والبدائل األخرى أو استخدامها بـشكل ثـانوي               
  .وتكتيكي ومن أجل خدمة خيار المفاوضات

إن المفاوضات وحدها لن تدحر االحتالل ولو استمرت لمائة عام أخرى، ألن المقاومة المثمرة، هي التي                
ن تجعل االحتالل يخسر أكثر مما يكسب، وهي التي ستكون قادرة على شق طريق إنهاء االحتالل                يمكن أ 

  .وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل
  !!ومن ال يزرع ال يحصد. فالمقاومة تزرع والمفاوضات تحصد

  29/6/2010، األيام، رام اهللا
  

   وتركيا"إسرائيل"العرب و" .63
  عزمي بشارة

اء العربي بموضوعية عن تعاظم الدور التركي السياسي في المنطقـة، وعـن             يصعب الحديث في الفض   
. التطور المشهود في الموقف التركي لصالح القضايا العربية، وعن أداء تركي يستحق أكثر مـن ثنـاء                

منذ أكثر من عام تحولت تركيا إلى متنفس إلحباطات المجتمعات العربية، وإلـى              ومصدر الصعوبة أنه  
ومرد هذا إلى أسباب من بينها غياب الدولـة         . ق عليها األمنيات، وليس اآلمال فحسب     مشجب مريح تعل  

  .العربية الفاعلة القائدة التي تمثل القضايا العربية على المستوى الدولي وفي مواجهة إسرائيل
أو عن انتماءات مستجدة ومتحولـة إلـى        (كذلك بروز حاجة لدى من نصبوا أنفسهم ممثلين عن هويات           

فـي  ) وكلها مصطلحات عربية راهنة ال عالقة لها بالواقع وال بالتـاريخ          " (دولة سنية "إلى دور   ) هويات
مقابل دور إيران المؤيد للمقاومة والقضية الفلسطينية، خاصة إزاء فراغ خلّفه غياب مصر والسعودية أو               

ـ     (دور محرج تقومان به في قضايا األمة         وهو مصطلح مغلوط   ،  "دول سنية "وهو محرج إذا نظر إليها ك
.  والحرب على غزة والموقف من حصارها      2006خاصة إبان الحرب على لبنان من العام        ) مرة أخرى 

  .كانت هنالك حاجة لدولة يمكن تقديمها كدولة مسلمة وسنية وتلعب دورا مشرفا في هذه القضايا
اإلسالم والمسلمين، كما يضخَّم    ومن هنا يضخَّم دور تركيا إلى دولة عثمانية جديدة، أو حتى خالفة تقود              

العداء التركي إلسرائيل إلى درجة أن البعض تساءل هل تهاجم تركيا إسرائيل بالسالح بعد الهجوم على                
ويجري التعامل مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مـن خـالل صـورة         . أسطول الحرية 

وكأنه . على رأي من يجادل   " ين لم يكن عربيا   صالح الد "فـ... البطل المخلص لألمة القائمة في األذهان     
  .كانت هنالك قوميات ودول قومية حديثة في عصر الناصر صالح الدين

ومن ناحية أخرى فإن أصحاب الموقف المؤيد للتسوية دون تحفظ، والذين تحولوا إلى مـساعد تنفيـذي                 
ـ       موفـد  (لبطـل األميركـي     أو المرافـق المحلـي ل     " صاحب"للدور األميركي، وال يحلمون إال بدور ال

يصابون باإلحراج تحديدا مـن     ) المخابرات البطل أو الصحفي أو المغامر المستكشف في فيلم هوليوودي         
ويرغبون في تحجيمها، أو التقليـل      . مواقف تركيا الجريئة المنحازة للقضايا العربية والمعبر عنها مؤخرا        

مع مع االحترام الذاتي، وخاصة أنه يتـرجم حـاال          خاصة إزاء األداء التركي الرصين والمجت     . من شأنها 
  .على المستوى الشعبي إلى كرامة تركية مقابل ذل رسمي عربي
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ويجري التشكيك بالموقف التركي بواسطة السخرية، وهي سالح يفتك بصاحبه، خاصة إذا كانت تعبيـرا               
 إذا نسينا أن الحكـام      ال أشك بوجودها لدى بعض الحكام العرب إال       " (غيرة شخصية "عن مرارة أو حتى     
كما يجري التشكيك بوصف هذه المواقف مجرد تعبير عن مصلحة تركية، وكأنهـا             ). بشر ودنيويون جدا  

  .ال تحمل جديدا سوى الرغبة التركية بالزعامة ولعب دور قيادي
ي يوم  يثبت هذا الموقف المتبرم من األداء التركي أن اعتراض هذه القوى العربية على المقاومة لم يكن ف                

من األيام نابعا من كونها تؤيد الكفاح السلمي المدني، بل ألنها وضعت نفسها في موقع سياسي يعادي أي                  
واعتراض أصحاب هذه المواقف على القوى العربية المؤيدة للمقاومة ليس ناجمـا عـن              . موقف كفاحي 

ن الواقعيـة ويرفـضون     كونهم يؤيدون الديمقراطية وينفرون من االستبداد، وال حتى عن كونهم يؤيـدو           
ونحن نجازف بالذهاب حد القـول      . فتركيا دولة ديمقراطية بمقاييس منطقتنا بالتأكيد     . السياسات المغامرة 

إنه حين تتحقق الديمقراطية في الدول العربية فسوف يصعب أن تبدو أفضل من التركية، وسوف يـشقّ                 
  .عليها أن تكون أكثر علمانية من تركيا الحالية

ا يحلم به بعض المثقفين العرب سوف يلعب الدين في أحزابها الديمقراطية، إذا نشأت وخاضت               وخالفا لم 
وهو بالمناسبة ليس حزبا دينيا وال      . تحدي الحكم، دورا ال يقل أهمية عن دوره في حزب العدالة والتنمية           

بعـض األخـوة    ) !!بتحبـب (، كما يدعي    "تقية"وهذا التعريف الذاتي ليس     . إسالميا بموجب تعريفه لذاته   
فحزب العدالة والتنمية هو حزب إسالمي إذا أخـذنا       . اإلسالميين الذي يحملّون الحزب بعضا من أمنياتهم      

وتركيـا  . رؤيته لإلسالم كهوية ثقافية حضارية يريدها لبالده كي تستعيد توازنها وتحقق طاقاتها الكامنة            
والواقعـة األخيـرة،    ). نـاتو (األطلسي  هي أيضا دولة حليف للواليات المتحدة، وعضو في حلف شمال           

واقعة الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية المدعوم من تركيا، والتي أدت إلى التصعيد، هي عبـارة                
  .عن عدوان إسرائيلي على نضال سلمي مدني كالسيكي، وليس على عملية مسلحة

يتشدقون بالديمقراطية سياسيا، ولكنهم    فنقّاد المقاومة عربيا غالبا ما      . كنا نعرف الجواب على هذه الحيرة     
ويتشدقون بالنضال السلمي، ولكن النضال السلمي الفعلي يحرجهم، والواقع         . في الواقع ليسوا ديمقراطيين   

مـصور  " نزهـة "أقصد مظاهرة ولـيس     (أنهم ضد أي نضال، بما في ذلك الخروج في مظاهرة حقيقية            
وإال لكانت تعممت نماذج قرى بلعين ونعلين النضالية        . لأو انتفاضة شعبية ضد إسرائي    ) للعالقات العامة 

مؤيدو التسوية المناهضون لمقاومة االحتالل ينفرون أيضا مـن أي خـالف مـع              . بين مروجي التسوية  
كنا نعـرف   . الواليات المتحدة حتى لو جاء من موقع الحليف، فالنموذج الذي يريدونه هو التبعية الكاملة             

  .لتؤكدهولكن األحداث تعود . ذلك
باختصار لدينا أمة بال قيادة، تسقط إحباطاتها وخيباتها وأمانيها على الدور التركـي، وقيـادات عربيـة                 

وتشكّك بأي دولة تتصرف كدولة أو تقدم نموذجـا مختلفـا لطريقـة             . رسمية ال عالقة لها بمنطق الدول     
  .ومنطق األسر الحاكمة في التعامل مع القضايا

على مستوى التعامل مع الرأي العام العربي تحديدا، مجاال ضيقا للتحليل العلمي            يترك هذا الوضع القائم     
ومع ذلك سوف نحاول في هذا الطرح القصير تحليال عقالنيا للدور التركي الحـالي فـي                . للدور التركي 

  .سياق الصراع العربي اإلسرائيلي
  خلفية تاريخية

ووصل بها خيار التحـالف     . سلمة تعترف بإسرائيل   كانت تركيا أول دولة ذات غالبية م       1949في العالم   
التي حاربـت بعلـم     (مع الغرب أن أرسلت بضع وحداتها إلى كوريا رمزيا إلى جانب الواليات المتحدة              

، كما كان واضحا أنها جزء من التحالفات المحيطة بالعرب والمعادية لحـركتهم             )األمم المتحدة في حينه   
. هذه، باكستان وإيران وتركيا في إقامة حلف السنتو في الخمـسينات          وقد نشطت دول المحيط     ... القومية

ربما ال ينطبق هذا التعميم على باكستان، ولكنه انطبق على          (وتحولت فعال إلى قوى متعاونة مع إسرائيل        
  ).إثيوبيا على التخوم الجنوبية الغربية لألمة
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الت هنالك في شرق تركيا نقـاط مراقبـة         وما ز . وقد شملت العالقات تعاونا ثقافيا واقتصاديا وعسكريا      
وقد كانت العالقـات    )... حسب الصحف اإلسرائيلية  (وتنصت مخابراتية إسرائيلية على إيران حتى يومنا        

التركية السورية متوترة دائما على خلفية الصراع التاريخي على بالد الـشام، وبـاحتالل وضـم إقلـيم                 
ي من الوحدة السورية المصرية وتهديدات تركيا المـستمرة         اإلسكندرونة من قبل تركيا، وبالموقف الترك     

لسوريا، ودعم سوريا لحزب العمال الديمقراطي الكردستاني الذي انتهى بتهديدات تركية عسكرية مؤثرة             
كما أدى التدخل التركي المتكرر في شمال العراق في مالحقـة           . في نهاية فترة حكم الرئيس حافظ األسد      

كردستاني، وبناء السدود على دجلة والفرات إلى توترات مع العراق وسوريا فـي             مقاتلي حزب العمال ال   
  .التسعينات

/ ومؤخرا نشر بالتفصيل أن الطائرات اإلسرائيلية، التي قصفت موقع دير الزور السوري فـي سـبتمبر               
وما ذلك   بادعاء أنه تجري فيه محاولة إقامة مفاعل نووي، قد حلّقت عبر األجواء التركية،               2007أيلول  

. 1996إال من بقايا العالقة العسكرية التركية اإلسرائيلية التي توجها اتفاق التعاون اإلستراتيجي من العام               
وأشك في هذه الحالة أن يكون الجيش التركي قد أعلم السياسيين من حزب العدالـة والتنميـة، بإتاحتـه                   

  .كان قد سمح بذلك فعالاستخدام األجواء التركية للطائرات اإلسرائيلية، هذا إذا 
عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بعد فشل تجربة الرفاه وأعاد تعريف ذاته، كان أول امتحان                 

 اسـتخدام األراضـي     2003له هو احتماء حكومته بأغلبيتها البرلمانية من طلب الواليات المتحدة عـام             
طلب األميركي محتميا بإجراء ديمقراطي حقيقي      لقد تمكن من رفض هذا ال     . التركية للهجوم على العراق   

  .وقواعد شعبية فعلية
هذا السلوك الجديد لحليف مشرقي للواليات المتحدة سوف يشكل عينة تمثيلية عن سلوكه السياسي، إنـه                

وربما كان ذلك أهم ما     . يستخدم الديمقراطية كتعبير عن اإلرادة السيادية لرفض التبعية للواليات المتحدة         
  .بالرأي العام العربي االستفادة منه في هذه التجربة التركية المشرقية الرائدةيجدر 

  تدهور العالقة التركية اإلسرائيلية
بعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي نُظِّم بقيادة جمعيات أهلية تركية وبـدعم مـن القـوى                  

 من النشطاء األتـراك علـى الـسفينة         9اد  اإلسالمية من قواعد حزبي الرفاه والسعادة في تركيا واستشه        
. مرمرة، شهدت المنطقة والعالم على مستوى مجلس األمن تسارعا في تدهور العالقة التركية اإلسرائيلية             

ومـن هنـا تـسربت إلـى        . وال شك أن هذا التصعيد قد واصل تفاقم أزمة تشوب العالقة بين الطرفين            
 كخط متصاعد ومستمر منذ وصول حزب العدالة والتنميـة          التحليالت العربية نزعة لقراءة هذا التدهور     

  :وغالبا ما تعدد الوقائع التالية في هذه القراءة. 2002إلى الحكم عام 
تصريحات أردوغان منذ بداية فترته الثانية والتي تكرر ربط تطوير العالقة التركية مـع إسـرائيل                . 1

الدليل الذي يجلَب إلثبات كون التدهور قديما نقـول         وتعليقا على هذا    . في عملية السالم   بمدى إحراز تقدم  
ولكنها أتت في سياق البحث عن دور تركـي سياسـي           . صحيح أن هذه التصريحات أغضبت إسرائيل     "

يتالءم مع إدراك تركيا لدورها الجديد بوجود حزب العدالة والتنمية في الحكم، وهو دور يتطلب موقفـا                 
ل االنحياز للموقف اإلسرائيلي، والتسليم بأن عمليـة الـسالم هـي            أكثر توازنا بين العرب وإسرائيل بد     

  ".احتكار أميركي
. وقد تحول الدور من محاولة تركية فعليـة للوسـاطة         . تطور العالقات التركية السورية بشكل الفت     . 2

 وهو ما شجعته إسرائيل والواليات المتحدة بتمكين تركيا من لعبه رغبة منها بوجـود قائـد معتـدل ذي                  
ولكن دور تركيا فُهِم على أنه ينحاز بالتدريج إلـى          . مصداقية للعالم اإلسالمي، وإلبعاد سوريا عن إيران      

  .الموقف السوري، وفي الوقت ذاته ال ينجح، وربما في الواقع ال يرغب بإبعاد سوريا عن إيران
نتخابـات التـشريعية    بعد فوزها باال  ) حماس(قيادات حركة المقاومة اإلسالمية      استقبال مجموعة من  . 3

وهو استقبال لم تعقبه اجتماعات علـى أعلـى مـستوى،    . 2006في عام   ) الحكومة الفلسطينية (وتشكيل  
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وكان واضحا أنه باالتصال مع حماس      . وتوقفت الدعوات منذ أحداث غزة وانهيار حكومة الوحدة الوطنية        
وراهنت علـى إمكانيـة أن      . حكماستثمرت تركيا رمزيا وجود حزب ذي طابع إسالمي على األقل في ال           

فهي حاولت علنا إقناع الغرب وحماس في الوقت ذاته بضرورة إشراك           . تلعب دور الوسيط في المستقبل    
  .ومشاركة حماس في ما يسمى بعملية السالم

 2010كانون الثاني   / واقعة الصدام بين أردوغان والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في نهاية يناير          . 4
 األخير تبرير العدوان اإلسرائيلي على غزة أمام رئيس حكومة تركي شعر باإلهانة والخـداع            حين حاول 

 قبـل   2008كانون األول   /  ديسمبر 22ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت زاره في أنقرة في           
وسـيط  يوم واحد من العدوان على غزة دون أن يطلعه على األمر، وقد شعر أنه طعن في ظهره ألنه ال                  

هذه الواقعة مهمة طبعـا     . المتورط في عملية تفاوض جارية مع سوريا، إذ ال بد أن يفشلها هذا العدوان             
فمنذ العدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة        . ليس بحد ذاتها بل ألنها أول مؤشر على حصول تحول حقيقي          

كية كانت خيارا تركيا واعيا     وال نعتقد أن هذه الدينامي    . تطورت ديناميكية سلبية في العالقات بين الطرفين      
لم يكن هذا تطورا حتميا لألمور، بل كانت له عالقة مباشرة بالغطرسة اإلسرائيلية، وبعـدم               . منذ البداية 

قدرة قباطنة الكيان الصهيوني على فهم ما يجري في دولة حقيقية من جدلية بين القواعد الشعبية لحـزب                  
  .عالقة مع العالم العربي من جهة أخرىحقيقي، وبين قيادة الحزب من جهة، وتطور ال

لديها حين استدعاه نائـب وزيـر        من هنا استمرت إسرائيل في نهجها عبر ما تعرض له السفير التركي           
كانـت  . الخارجية إلى مبنى الوزارة، حيث تعامل معه بطريقة مسيئة وخارجة عن األعراف الدبلوماسية            

دوغان ليس فقط لتمثيل الخيار اإلسالمي الشرقي علـى         هذه حماقة ناجمة عن الغرور وفرصة جديدة ألر       
مستوى هوية تركيا، بل أيضا الكبرياء القومي التركي، ما وسع قاعدته الشعبية وأدى إلحـراج أحـزاب                 

لقد اضـطرت جميعهـا أن تـدين الـسلوك          ... اليمين العلمانية التركية المؤيدة لعالقة أوثق مع إسرائيل       
  .ركيااإلسرائيلي من منطلق كرامة ت

التركي اعتبر فيـه     وبعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية ألقى أردوغان خطابا في مجلس الشعب           
وأن عليها دفع ثمن ذلك، كما      " عمل دنيء وغير مقبول   "الجريمة اإلسرائيلية وقتل تسعة من األتراك كـ        

د إلى ما كانت عليـه قبـل هـذا          اعتبر رئيس تركيا عبد اهللا غل أن العالقات التركية اإلسرائيلية لن تعو           
  .واستدعت تركيا سفيرها من إسرائيل، وألغت مناورات عسكرية كان من المقرر إجراؤها. االعتداء

 سحبت تركيا سـفيرها     1982ففي عام   . ومن الجدير ذكره أن لسحب السفير التركي من تل أبيب سوابق          
لقد حصل تدهور جـدي فـي       . إلعادتهاحتجاجا على الحرب على لبنان، وقد احتاج األمر عشر سنوات           

وارتفعت النبرة الرسمية التركية الناقدة إلسرائيل، ورافقتها عملية تعبئة للرأي العـام التركـي              . العالقات
  .قامت بها قواعد الحزب

قراءة التدهور في العالقات كأنه تعبير عن خيار أيديولوجي سابق ومعد سلفا ويبحث عن فرص للتصعيد                
وفيمـا عـدا    ". خطاب التمني "ر عن فهم أيديولوجي عربي محمل باألمنيات، أو ما أسميه           هو برأينا تعبي  

التي حاولنا وضع الوقائع أعاله في إطارها، في محاولة لفهم الوقائع           (تجاهلهم سياقات األحداث المنفردة     
اءة فإن أصـحاب هـذه القـر      ) التي تكرر خارج السياق كإثبات لموقف أيديولوجي وليس فرضية بحثية         

للموقف التركي كأنه استعادة ألمجاد اإلمبراطورية العثمانية يتجاهلون وقائع أخرى حـدثت منـذ تـولي           
وهي وقائع تؤكد نظرية ازديـاد أهميـة ووزن تركيـا،           . العدالة والتنمية الحكم بجدارة وكفاءة في تركيا      

برأينا أنه في البداية رغب حزب      كما تؤكد   . وتنامي الوعي السياسي لهذه األهمية في عهد العدالة والتنمية        
فنظرية تصفير المشاكل مع الجيران، التـي       . العدالة والتنمية في ترتيب العالقات مع إسرائيل ال تخريبها        

جاء بها وزير الخارجية الحالي أحمد داوود أوغلو لتمكين تركيا من تظهير طاقتها وإمكانياتها الحقيقيـة،                
  .سوريا وإسرائيل، ودول آسيا الوسطى طبعاتشمل فيما تشمل أرمينيا واليونان و
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لقد رغبت تركيا العدالة والتنمية بتطوير العالقات مع إسرائيل ومع العالم العربي لتتمكن من لعـب دور                 
وهذا الخيار السياسي الشعبي يتضمن رغبـة  . سياسي يتالءم مع حجمها ومع تمثيلها لخيار سياسي شعبي    

ميركا، وغاضبة على أوروبا، وليست في جيب إسرائيل فيما يتعلـق           بمواقف سيادية تركية غير تابعة أل     
  .بالقضية الفلسطينية والعالقة مع العرب

لقد تضاعف حجم التبادل التجاري مع إسرائيل في عهد أردوغان، كما وقعت العديد من اتفاقيات التعاون                
  . عدة مرات أيضاولكن التبادل التجاري مع العرب تضاعف. العسكري واالقتصادي بين الطرفين

وبحسب مركز اإلحصاءات التركي، فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل والعرب هـو علـى                
  :الشكل اآلتي

  السنة     إسرائيل      الدول العربية
   مليارات5 مليار   1.33   2002
   مليارا37 مليار      1.9   2008
   مليارا30 مليار    2.58  2009

  . مليارات دوالر6.2 شركة عربية في تركيا يبلغ حجم استثماراتها في تركيا 200ويوجد حاليا 
وزيـر  . ( استضافت تركيا أول اتصاالت علنية رسمية بين باكـستان وإسـرائيل           2005في صيف عام    

لقد رتب أردوغان الموضوع    ). الخارجية الباكستاني خورشيد قصوري مع وزير الخارجية سيلفان شالوم        
لى طلب حاكم باكستان في حينه الجنرال برويز مشرف بعد أن وفّر االنسحاب اإلسرائيلي              شخصيا بناء ع  

  .من غزة حجة لمشرف للقيام بذلك
، ألقى شمعون بيريـز خطابـا       2007تشرين الثاني   / وفي بداية العهد الثاني للعدالة والتنمية، في نوفمبر       

  .لي أمام برلمان دولة ذات غالبية مسلمةبالعبرية في البرلمان التركي، هو أول خطاب لرئيس إسرائي
 بدا أن تركيـا     2008ومع تجديد المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية في إسطنبول في العام             
وقد برز وزن تركيا    . تستثمر عالقاتها مع الجميع بمنتهى الذكاء للعب دور سياسي وسيط وعظيم األهمية           

/ راك أوباما برلمانها منصة إللقاء خطاب يوم السادس من أبريـل          الجديد في اختيار الرئيس األميركي با     
وقد تجلى له فجـأة أن الـدور التركـي األكثـر            . ، ما أثار حفيظة النظام في مصر طبعا       2009نيسان  

كما أنه من األكثر منطقية أن يلقي الرئيس األميركي         . استقاللية عن أميركا يحظى باحترام أميركي أكبر      
وبعـد شـهرين    . ولة إسالمية يسود فيها نموذج ديمقراطي برلماني كما يعرفه الغرب         كلمته في برلمان د   

خاطب أوباما العالم اإلسالمي، حسب الصورة التي رغبت الدعاية األميركية إنتاجهـا للخطـاب، مـن                
  .2009حزيران / القاهرة في يونيو

  معنى تزايد حدة الموقف التركي من إسرائيل
ي على غزة بعد أقل من يوم من زيارة أولمرت إلى تركيا قد شـكَّل نقطـة                 ال شك أن الهجوم اإلسرائيل    

  .وقد سبقها توثق في العالقات السورية التركية أيضا. تحول
ومع انهيار سياسة المحافظين الجدد في المنطقة وأزمة عكاكيز النظام األميركي العربية تجلت مـساحة               

 ما تطلب أخذ مسافة أبعد من إسرائيل، وما أدى إلى           واسعة فارغة للعب دور أقوى على الساحة العربية       
حساسية الدول العربية التي ال ترغب بقواعد لعبة جديدة يفرضها مشارك جديد قوي ويحظـى بـاحترام                 

إضافة إلى ذلك فقد وقع ما كانت تخشاه        . الواليات المتحدة ويحظى بشعبية في الشارع العربي واإلسالمي       
ي يلعبه إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، ما وسع من مساحة الهمـوم              تركيا، وهو تنامي الدور الذ    

المشتركة مع إيران وسوريا، فهذه الدول تخشى من دور كردي فيها تتحكم فيه عوامل دولية، خاصة وأن                 
إسرائيل تدعم بشكل واضح أحزابا كردية تعمل في إيران، كما أن هنالك شبكة عالقات واسعة إلسرائيل                

  .زتها األمنية في إقليم كردستان العراقوأجه
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ولكن العامل الرئيسي برأينا والذي لم يفهمه اإلسرائيليون أن حزب العدالة والتنمية هو ليس فقط حزبـا                 
بالمعنى الحديث للكلمة، لديه قواعده ورأيه العام الخاص به من ضمن الرأي العام التركي، بل هو الحزب                 

حزب واألكثر اعتمادا على رأيه العام من بين األحزاب التركيـة الحاكمـة             التركي األكثر قربا لمفهوم ال    
ومازال جهـاز   . فهو ما زال غير قادر على االعتماد على مصادر قوة متجذرة في جهاز الدولة             . جميعا

الدولة مسرح صراع بالنسبة له حيث يواصل مكافحة الفساد منذ قدم كل من مسعود يلماظ وطانسو تشيلر                 
 بتهم الفساد، وحيث يواصل مجابهته الفريدة والتدريجية مع الجهاز العسكري ومع جهاز القضاء              للمحاكمة

ويتراوح موقـف   . حامي حمى النظام األتاتوركي، والذي يعترض على قوانين تسنّها غالبيته البرلمانية،          
  .الجهازين من وجود العدالة والتنمية في السلطة بين التحفظ والعداء

ثر من أي حزب آخر لالعتماد على الرأي العام وعلى قوته فـي المجتمـع المـدني                 والحزب مضطر أك  
بالمعنى التقليدي للكلمة، أي بمعنى اقتصاد السوق والمجتمع الذي يعيد إنتاج نفسه خارج عالقات القـسر                

  .الدولتية
ـ                خ فـي فتـرة     لقد بدأ خيار االنفتاح على الشرق من قبل نظام السوق التركي في الثمانينات، ولكنه ترس

تورغوت أوزال الذي مثّل طموح رأس المال التركي لالستثمار والتوسع بشكل براغماتي إلـى درجـة                
" حـزب الـوطن   "وقد فاز حـزب أوزال،      . محاولة التخفف من األيديولوجيات بما فيها العلمانية المغالية       

وكانـت تلـك هـي      . يين، وقد شمل ليبراليين وقوميين وعلمانيين وإسالم      1987بأغلبية األصوات عام    
مع تشيلر، ثم قبول تـشيلر بعـد   ) حزب الرفاه (المرحلة التي سبقت األزمة التي أدت إلى تحالف أربكان          

 1994وفي العـام    . وبعدها قام الجيش بحل البرلمان    . أزمة الفساد التي الحقتها بأربكان رئيسا للحكومة      
ـ  وعـرف  .  في ذلك رئاسة بلدية إسـطنبول من األصوات في االنتخابات المحلية بما% 19فاز الحزب ب

الذي تابع الرهان بعد منع حزب الرفاه، وإقامـة العدالـة والتنميـة             . حينها الشاب رجب طيب أردوغان    
لقد حققت سياسـة    . وقد وطّد حكمه طيلة العقد األول من هذا القرن        . 2002وانتخابه رئيسا للحكومة عام     

 النمو ومكافحة التضخم وارتفاع دخـل الفـرد وعلـى           الحزب االقتصادية إنجازات كبرى على مستوى     
وفي عهـده  . مستوى جباية الضرائب ما مكّنه من اتباع سياسة اجتماعية في دعم الفئات الفقيرة في تركيا 

) الثالث بعد الصين والهند في نسب النمـو       (تحول االقتصاد التركي من اقتصاد فاشل إلى اقتصاد متطور          
وجرت مكافحة الفساد بمثابرة وتم تقليص الديون للخارج وارتفعـت قيمـة            وتغلب على التضخم المريع،     

  .مقابل الدوالر الليرة التركية
  الدخل القومي التركي

   مليار دوالر–السنة القيمة 
2000 - 265 384  
2001 - 196 736  
2002 - 230 494  
2003 - 304 901  
2004 - 390 387  
2005 - 481 497  
2006 - 526 429  
2007 - 658 786  
2008 - 742 094  
2009 - 617 611  



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1834:         العدد       29/6/2010 الثالثاء :التاريخ

لقد أكسبت النجاحات االقتصادية الحزب حلفاء جددا على مستوى الطبقات التي غالبا ما دعمت األحزاب               
العلمانية المتشددة، خاصة لقدرته على الجمع بين توسيع الحريات المدنية وارتفاع مستوى المعيشة والنمو              

سلمية منفتحة داخليا تشمل االهتمام بالمناطق الكرديـة، والـسماح          االقتصادي بشكل عام واتباع سياسة      
  .لألكراد باستخدام لغتهم لغرض احتوائهم وعزل العنف السياسي

ولكن باإلضافة إلى هذه المنجزات علينا أن نرى أن القاعدة االجتماعية للحزب هي أيضا صاحبة خيـار                 
  .على مستوى الهوية، هوية تركيا

زب حالة توفيقية من قبول قواعد اللعبة التي وضعت في عهد أتاتورك والمتعلقـة              وقد شكلت سياسة الح   
بالوطنية التركية، وفصل الدين عن الدولة أو تحييد الدولة دينيا من جهة وبين خيار شرقي إسالمي على                 

. اموهو خيار متعايش مع الحريات المدنية ويحترمها، ومتعايش مع علمانية النظ          . مستوى الهوية التركية  
وتظهر االستطالعات موقفا حادا من السياسات األميركية مع تمسك بالديمقراطية، وغالبية تؤيد الـسماح              
بالحجاب في الجامعات، ولكن نفس هذه الغالبية تؤيد استمرار تحييد الدولة في الشأن الديني، وال تتحسس                

. ى الهوية الشرقية اإلسالمية لتركيـا     وال شك أن تعبيرات تََميُّزِه ال بد أن تظهر على مستو          . من السفور 
  .خاصة بعد اتضاح حقيقة الموقف األوروبي من ضم تركيا إلى االتحاد

وهكذا نرى أن غالبية خالفات تركيا األخيرة مع إسرائيل بدأت على مستوى الرأي العـام فـي قواعـد                   
لغضب الشعبي علـى    الحزب االجتماعية، إن كان ذلك على مستوى التضامن مع غزة أثناء الحرب، أو ا             

  .كيفية تعامل إسرائيل مع السفير التركي، وأخيرا المبادرات األهلية لتسيير سفن كسر الحصار
فهي ما زالـت خيـارات   . لم تصبح خيارات حزب العدالة والتنمية الداخلية والخارجية خيارات دولة بعد  

وكمثال على خيارات   . ز الدولة أي لم تصبح من القضايا المسلم بها من قبل جها         . حزب سياسي في الحكم   
الدولة، فإن المسلمات التي يعمل على أساسها الحزب الديمقراطي والجمهوري فـي الواليـات المتحـدة                

وكـذلك  . والمتعلقة باألمن القومي األميركي والنظام الرأسمالي والليبرالية السياسية هي خيـارات دولـة      
حزب العدالة والتنمية بعلمانية الدولة، هي دليل علـى أن          التسليم من قبل كافة األحزاب التركية بما فيها         

أما ... العلمانية هي خيار دولة، ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تخفيف حدتها، بنجاح برأينا حتى اآلن              
اإلضافة التي يجلبها حزب العدالة لناحية أن تولي تركيا وجهها شرقا، وأن تعمل كدولة وطنيـة مـستقلة     

ولم تصبح  . قضايا اإلقليمية بما فيها العراق وفلسطين وإيران، فما زالت خيارات حزب حاكم           اإلرادة في ال  
ومن الواضح أن فئات اجتماعية أوسع أصبحت قادرة على تقبلها، وأن جهـاز الدولـة               . بعد خيار الدولة  

جهـاز  ولنتخيل كيف سـيبدو الجـيش و   . نفسه يتغير تدريجيا لصالحها كلما طالت مدة الحزب في الحكم         
  .القضاء بعد فترة أخرى أو اثنتين من حكم الحزب

من هنا فإن السياسة الخارجية التركية بما في ذلك تجاه العرب وقضية فلسطين ترتكـز علـى موقـف                   
  :وهذا يعني. األكثرية في بلد ديمقراطي

اعـد  مصداقية الموقف التركي المنطلق من تصور لمصلحة تركيا وهويتها على قاعدة رأي عـام وقو              . أ
وال بد أن يقنعها الحزب الحاكم أن مواقفه        . شعبية فاعلة في انتخابات مقبلة كما فعلت في انتخابات سابقة         

  .تتالءم ليس فقط مع برنامجه الذي انتخب على أساسه، بل أيضا مع مصالحها ومع مصالح تركيا العليا
 وإما عن اخـتالف تعريـف       تولد موقف تركي معارض لهذه المواقف ناجم إما عن التنافس الحزبي          . ب

  .هوية ومصالح تركيا، أو عن كليهما
اضطرار الحزب للتوفيق بين موقفه وقدرة الدولة على االستيعاب وأيضا قدرة الرأي العام التركـي               . ج

وهو فـي النهايـة     . والعملية الديمقراطية على استيعاب الموقف، فهما من مصادر قوة الحزب الرئيسية          
وهو ال يحاول أن يتحول إلى حزب قائد يستند إلى توافقات بين عرقيـات  . نيةحزب سياسي في دولة وط    

وهو يمثّل الرأي العـام التركـي       . وطوائف في إمبراطورية، وال أن يكون حزبا قائدا في العالم العربي          
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ويسعى ألن تصبح خياراته الرئيسية خيارات دولة، خيارات إجماع، كما قَبِل هو قواعـد لعبـة الدولـة                  
  .قراطية العلمانية وانتخب على أساسهاالديم

  عود على بدء
األصل في العالقة العربية التركية من الزاوية العربية هو ليس ما تريـده تركيـا،             . ونختم من حيث بدأنا   

فهذا أمر يمكن ارتكاب أخطاء طفيفة بشأنه لو استمع المرء للمسؤولين األتراك مع بعـض المعلومـات                 
فهنالك دولة تركيا، لها مواقف ومصالح، ويجري فيها صراع واضـح           . ل قليال التاريخية ومع إعمال العق   

إذا ال توجد دولة عربية وال كيان سياسـي عربـي           . ولكن المشكلة في معرفة ماذا يريد العرب      . المعالم
موحد يعبر عن إرادة عربية أو حتى عن خالفات وصراع عربي واضح المعالم، وهنالـك كميـة مـن                   

  .ات تشوش الرؤية العربية لحقيقة الموقف التركي أيضاالخيبات واإلحباط
. وبرأينا سوف يلحق هذا األمر الضرر ليس فقط بالعرب بل أيضا بقضية تقدم وتطوير الموقف التركـي                

وهنالك أصال مشكلة تواجه تركيا حتى عندما ترغب برفع سقف مطالبها ونبرة خطابها بـشأن حـصار                 
أنها تطلب من تركيا أن ال تكلف نفسها عناء التـدخل وأن تكـف              غزة، أن دوال عربية تعارض ذلك، وك      

وطبعا ال يستبعد المرء بناء على التجربة أن تشكو بعض الـدول العربيـة              . عنهم تدخلها لصالح العرب   
  .الموقف التركي للمعلم األميركي ألنه يحرجها أمام شعوبها

ال ترغب تركيا أن    . وهذا مخالف لرغبتها  . اوتستجد ثانيا مشكلة أخرى مع من يريد أن يزعم تركيا عربي          
تقود محور ممانعة ومقاومة، والتعامل معها على هذا األساس يخلق لحزب العدالة والتنمية مشكلة فعليـة                
في مواجهة األحزاب األخرى وجهاز الدولة، ويسهل عليها اتهامه أنه يبعد الدولة عن أجنداتها، وأنه يجر                

  .ة أكثر مما يريد بعض العرب أن يكونوادولة وطنية ألن تكون عربي
وثالثا وأخيرا، تبرز مشكلة مع من يقلِّد دور تركيا فيتراجع بذلك في حين تقدمت هي، نمـوذج الخـالف             
التركي اإلسرائيلي بما فيه صراع المجتمع التركي بالطرق السلمية ضد إسرائيل، هو خـالف وصـراع                

أمـا إذا   . هذه خصوصيته . و مؤثر ألنه يدور في هذا اإلطار      وه. يليقان بدولة في حالة سالم مع إسرائيل      
اتبعت هذه اللغة وهذا األسلوب دول وحركات هي في حالة حرب مع إسـرائيل، أو هكـذا يفتـرض أن      

في حالة الحرب هي وسائل مختلفة تماما،       ) المقاومة والدول (فوسائل تأثير حركات    . تكون، فإنه لن يؤثر   
أما تقليد الخطاب واألسلوب التركيين فيعتبـر تراجعـا         . ر إلى أن تمارسها   وعليها أن تمارسها، أو تصب    

  .بالنسبة لها، وسوف يقودها في النهاية إلى تراجعات حتى على مستوى الخطاب
ولكن التحالف ال يعني أن نفرض علـى        . ال بد من رؤية أهمية التحالف مع تركيا، مع فهم خصوصيتها          

نتركها تدير صراعاتها كما ترى، وأن نقدم المشورة حين تطلـب منـا   تركيا فهمنا وتصورنا لها، بل أن      
  .وأن نعبر عن كلمة تقدير وعرفان حتى حين ال يطلب ذلك

  29/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  الفلسطينيون يدفعون ثمن خالفات قياداتهم في غزة ولبنان .64
  ماجد كيالي

اسـتمرار االسـتيطان فـي الـضفة،        : ينية، من ضمنها  ملفات عديدة ومعقدة تواجه حالياً الساحة الفلسط      
  .ومحاوالت تهويد القدس، وحصار غزة، وانقسام كيانها السياسي، وهبوط فاعلية حركتها الوطنية

لكن المعضلة األساسية لهذه الساحة تتعلق، أيضا، بتخلّف إدارتها، وتنابذ قواهـا، وغيـاب االجماعـات                
فـي الـسلطتين،    (ب في السياسات التي تنتهجها قياداتها المعنيـة         السياسية فيها، ما يفسر حال االضطرا     

  .في مواجهتها لالستحقاقات المذكورة) »حماس»و» فتح«والحركتين السائدتين 
على إنهاء الحصار، بتلبية حاجات الناس المعيشية، وأيضاً        » حماس«ففي قضية حصار غزة، مثال، تشدد       

ر، ما يفيد تثبيت االعتراف بكيانها وتعزيز سلطتها، ولو بثمن          بفتح المعابر الحدودية مع مصر ومن البح      
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، )»فتح«وحركة  (أما بالنسبة الى السلطة في الضفة       ). بحسب السلطة (الوحدة اإلقليمية لألراضي المحتلة     
بدعوى أنها ترسل الى غزة معظم حاجتها من مؤن وموازنـات           (التي لم تبد اهتماماً مناسباً بهذه القضية        

، فبدت وكأنها أخذت على حين غرة، حين بدأ الحصار يتفكك،           )أن الباقي تتكفل به أنفاق رفح     ومرتبات و 
  !، على حسابها»حماس«بمنأى عن أي جهد منها، ما حسبته بعض أطرافها انجازاً لصالح سلطة 

 بالمحصلة فإن هذا الخالف، المدعم بغياب المؤسسات التشريعية، وتدنّي مستوى اإلحـساس بالمـسؤولية   
الوطنية، يستنزف قوى الفلسطينيين ويبدد قدرتهم على استثمار التعاطف الدولي معهم، حتى على مستوى              

  .رفع الحصار عن غزة
واضح أن إسرائيل تعمل، كعادتها، على إفراغ عملية رفع الحصار من مضامينها، وتحويلها إلى شـرك                

ـ (جديد للفلسطينيين، بتكريس فصل القطاع عن الضفة         ، وبتحويل غزة إلـى     )بينهما» الممر «لتحكمها ب
وثمة مخططات إسرائيلية تتضمن رفع الحصار عن غزة، من البحر ومن معبر            . معضلة لمصر والسلطة  

رفح، وتمكين الحركة التجارية، مقابل إغالق إسرائيل حدودها مع القطاع تماماً، وإخالء مسؤوليتها عنه              
، بحيث يتم تحويل غزة إلى مـشكلة مـصرية،          )المحروقاتحتى بقطع الكهرباء والماء والغاز و     (نهائياً  

  . مصرية-وإلى قضية خالفية فلسطينية 
تكريس انقسام الكيان   ) بالشكل الذي تريده  (وعلى الصعيد الفلسطيني، تتوخّى إسرائيل من رفعها الحصار         

قضيتهم، وإظهار  الفلسطيني، وإشغال الفلسطينيين بالشقاق بينهم، الستنزافهم واحباطهم، وتقويض صدقية          
  .عدم أهليتهم إلدارة أوضاعهم أمام العالم، ما يتيح لها التملص من ضغوط عملية التسوية

التحلي باليقظة ووحدة الموقف،    ) المختلفة(بديهي ان تفويت هذه االستهدافات يفترض بالقيادات الفلسطينية         
فة أيضاً، من النواحي الـسياسية      وربط رفع الحصار بإنهاء االحتالل، وبتعزيز التواصل بين غزة والض         

ومثال ذلـك  (واالقتصادية واالجتماعية، بدال من االستغراق في الخالفات في ما بينها وبالمكانة السلطوية         
أما اإلخفاق في ذلك، بالنسبة الى الفلـسطينيين، فهـو          ). تقييد حرية هذا القيادي أو ذاك في الضفة وغزة        

م بتقويض وحدتهم كشعب، إضافة الى انه يعني استمرار الحـصار           يعني تفتيت كيانهم السياسي، واإلسها    
  .واالحتالل في شكل أو في أخر

مثال آخر على حال االضطراب والتخبط لدى القيادات الفلسطينية السائدة يمكن معاينته في ملف الحقوق               
الدروس الناجمة عـن    ففي هذا الملف اإلنساني يبدو أن هذه القيادات لم تستنبط           . المدنية لفلسطينيي لبنان  

تجاربها السابقة، ال سيما لجهة المبالغة في تغليب السياسي على االنساني في العمل الفلسطيني، بدليل ان                
فـي  (هذه القيادات لم تشتغل على طرح الحقوق المدنية لالجئين في لبنان إبان وجودهـا المقـرر فيـه                   

مباليـة بأوضـاع    ) والمنظمـة » فتح«هي ذاتها قيادة    و(وحالياً ال يبدو ان القيادة في الضفة        ). السبعينات
  .الالجئين للدرجة الالزمة، بحكم تركيزها على كيان السلطة

، فهذه السلطة تكتفي بإبـداء      )عباس زكي سابقاً وعبداهللا عبداهللا حالياً     (وباستثناء نشاط سفيريها في لبنان      
في مقابلها ثمـة    . ، ورفض التوطين  )مخيماتوضمنها ال (دعمها سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها        

تربط ملف سالح المخيمات بملف الحقوق المدنية لالجئين حينـاً،          ) المعارضة(أطراف أخرى في القيادة     
وفي الحالين فإن الفلسطينيين الالجئين في لبنان يدفعون مـن معانـاتهم            . وباألوضاع اإلقليمية حيناً آخر   

ولعل هذا التضارب هو احـد      . داتهم، وتوظيفاتها السياسية المتباينة   وعذاباتهم، جراء تضارب مواقف قيا    
العوامل التي تشجع بعض األطراف اللبنانية على معارضة منح الفلسطينيين حقوقهم المدنيـة، بـدعوى               

  .رفض التوطين حيناً، والخوف من الوجود الفلسطيني المسلح حيناً آخر
ألة الحقوق المدنية لالجئين فيه مـضرة وغيـر مفيـدة،           وإذا كانت عملية ربط سالح مخيمات لبنان بمس       

، فإن مجرد   )مقاومة إسرائيل (وتخدم توظيفات أخرى، ال سيما بعد أن انتفى المبرر الحقيقي لهذا السالح             
. رفض التوطين، واالعتراف بحق لبنان في فرض سيادته على أراضيه، على أهميتهما ال تكفيان أيـضاً               

ادة الفلسطينية الرسمية، لطمأنة كل األطراف اللبنانية، إيجاد الصيغ واألطـر           وربما أن المطلوب من القي    
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التي تضمن لها توثيق عالقتها بفلسطينيي لبنان، وتعزيـز اهتمامهـا بأوضـاعهم             ) السياسية والقانونية (
 دور  وبديهي أن ذلك يتطلب أساساً استنهاض وتفعيل      . اإلنسانية والمعيشية، بعيداً من التوظيفات السياسية     

منظمة التحرير، باعتبارها الكيان المعنوي الموحد والممثل لكل الفلسطينيين، وإيجاد الصيغ التي تـربط              
الكيان الفلسطيني بالالجئين في لبنان، بمختلف األشكال واألطر، وضمنها ربما ترجمة تبعيتهم للمواطنـة              

  .الفلسطينية، مع االحتفاظ بمكانتهم كالجئين
ن وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان هو االشد بؤساً، أن الالجئين الفلـسطينيين،             وحقيقة األمر، ومع أ   

في كافة أماكن تواجدهم، باتوا من دون مرجعية سياسية، ومن دون أفق سياسي، مـع تهمـيش منظمـة                   
، مع تجاهـل حقـوقهم      )»حماس»و» فتح«من قبل   (التحرير، وتحول الثقل إلى السلطة في الضفة وغزة         

  .واإلنسانية، بحصر العملية السياسية الجارية بإقامة دولة في الضفة والقطاعالوطنية 
في ظل هذه األوضاع محظور على القيادات أن تدير ظهرها لمعاناة وحاجات الالجئين فـي الخـارج،                 
النشغالها بالسلطة في الداخل، ألن ذلك يهدد مكانتها التمثيلية، ويحرمها من جزء حيـوي مـن مجالهـا                  

وهذه القيادات معنية، مثال، بالـسؤال عـن        . عي، فضال عن انه يقوض مفهوم الشعب الفلسطيني       االجتما
مغزى معاملة الالجئين الفلسطينيين بطريقة دونية، في شأن وثائق السفر وحاجـات العمـل والدراسـة                

سفر بين هذا   والتملك والتنقل، ومغزى استثناء الفلسطينيين من حملة الوثائق من اتفاقات إلغاء تأشيرات ال            
  البلد أو ذاك؟

فإذا كانت هذه القيادات ال تستطيع شيئاً في مقاومة إسرائيل، وال تشتغل على بناء مجالها االجتماعي، وال                 
على معالجة شؤون الفلسطينيين، فما الذي تعمله حقاً؟ والسؤال األهم، إذا كانت مكانة الالجئـين بحاجـة                 

 بانتهاء الصراع مع إسرائيل، فكم من العقود ستنتظر حقـوقهم           لدولة ناجزة، وإذا كانت قضيتهم مرتبطة     
  اإلنسانية يا ترى؟

  29/6/2010، الحياة، لندن
  

  :كاريكاتير .65
  

    
  29/6/2010، العرب اليوم، عّمان  


