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   نتنياهو مستعد لدفع ثمن باهظ جدا مقابل إتمام صفقة شاليط:أردانالوزير الليكودي  .1

اإلذاعة العبرية ذكـرت مـساء يـوم        ، أن   الناصرة من    30/6/2010،  المركز الفلسطيني لإلعالم   نشر
نيامين نتنياهو مـستعد     صرح بأن رئيس الوزراء الصهيوني ب      أرداناألربعاء أن الوزير الليكودي غلعاد      

 الثمن يزيد عـن أي ثمـن سـبق          أن عن الجندي غلعاد شاليط، مؤكد       اإلفراجلدفع ثمن باهظ جدا مقابل      
 في معرض رده على اقتراح طـرح علـى          أردانوقال   .للكيان دفعه مقابل اإلفراج عن أسرى صهاينة      

 بالـدماء،   أيـديهم تلطخت  ) مينمقاو(مخربين  "جدول أعمال الكنيست أن نتنياهو وافق على اإلفراج عن          
ولكن يتوجب على الحكومة التحلي بالمسؤولية وعدم إخالء سبيل مخربين توجد احتمـاالت كبيـرة ألن                

 الحكومـة علـى أن الـذين        إصرارردان  أوأكد   .حسب مزاعمه "" مواطنين إسرائيليين " قتل   إلىيعودوا  
  .حتالل بحسب إذاعة اال، الضفة الغربيةإلىسيفرج عنهم لن يعودوا 

القناة اإلسرائيلية الثانية نقلت عن مـصادر  أن  ،القدس المحتلة من    30/6/2010 وكالة سـما،     وأضافت
قولها إن الوسيط األلماني في صفقة التبادل يزور قطاع غزة في محاولـة إلنجـاز تقـدم فـي                   " أجنبية"

  .لماني للقطاعولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن زيارة الوسيط األ .مباحثات تبادل األسرى
بدوره قال وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود براك، مساء اليوم أمام عشرات الجنود اإلسرائيليين إن علـى                

كوزير لألمن  : "وأضاف .حكومته تقع المسؤولية اإلخالقية لتحرير شاليط كونها هي من ارسلته في مهمة           
  ". يط الى منزله في اسرع وقت ممكناتعهد لكم بأننا سنقوم بكل هو ما مطلوب ومتاح إلستعادة شال
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   رام اهللا اليوم واالستيطان على رأس جدول األعمالفيميتشل يلتقي عباس  .2
 غرفة فندقية 1400أكد مسؤولون فلسطينيون أن القرار اإلسرائيلي األخير إقامة :  محمد يونس-رام اهللا 

 لقاء الرئيس محمود عباس "أعمالسيكون على رأس جدول "قرب جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة 
  .مع المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل اليوم في رام اهللا

وقال أمين . "يثبت أن المفاوضات تدور في حلقة مفرغة"واعتبر الجانب الفلسطيني أن القرار اإلسرائيلي 
أن يكون لإلدارة األميركية موقف سنطلب من ميتشل ": سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه

هذا المشروع يثبت أن ... من المشروع وغيره من مشاريع التوسع االستيطاني التي تعيق المفاوضات
السالم ليس من أولويات الحكومة اإلسرائيلية، وهذه السياسة العنصرية ال تهدد المفاوضات فقط، بل 

  ."تصطدم بكل الجهود الدولية
قارير ذكرت أن اإلدارة األميركية تدرس تقديم عرض للفلسطينيين يقوم على ورداً على سؤال عن ت

ال ": الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل مقابل استمرار التجميد الجزئي لالستيطان، قال عبدربه
 يكون هناك وقف تام لالستيطان في الضفة أنيوجد شيء اسمه تجميد جزئي أو نسبي أو موقت، فإما 

  ."بما فيها القدس، أو ال يكونالغربية، 
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن المفاوضات غير المباشرة التي حددت 

الرئيس سيعرض نتائج هذه المفاوضات على "وقال إن .  سبتمبر المقبل/بأربعة أشهر ستنتهي في أيلول
 سبتمبر لتتخذ قراراً في /اء لها في القاهرة في أيلوللجنة المتابعة في الجامعة العربية التي ستعقد لق

المطلوب من اإلدارة األميركية هو التدخل بفاعلية وإلزام إسرائيل بقبول قرارات "واعتبر أن . "شأنها
  ."الشرعية الدولية وإال فإن المفاوضات لن تتقدم

  1/7/2010، الحياة، لندن
  

  ع باراكعداد لقاء ماتصاالت إل وجود يؤكد  فياضمكتب .3
 اتصاالت تجري لترتيب  وجودعلىفياض أكد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني :  كفاح زبون-رام اهللا

الشرق "لقاء بينه وبين وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، وقال مكتب فياض في بيان مقتضب وصلت 
ع في رفع الحصار عن  نسخة عنه إن الغرض من هذا اللقاء هو حث اإلسرائيليين على اإلسرا"األوسط

غزة، ووقف االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية لمدن الضفة الغربية، والوجود األمني الفلسطيني خارج 
  .المدن

  1/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   الالجئين بالمخيمات ال يعني التوطين أو التخلي عن حق العودةظروف تحسين: فياض .4
الظروف المعيشية  ياض، في حديثة اإلذاعي األسبوعي إن تحسينقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم ف

العودة، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي  لالجئين في المخيمات ال يعني التوطين أو التخلي عن حق
  . من االستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه لالجئيناألونروامسؤولياته لتمكين وكالة 

جهودا مضاعفة لتطوير الخدمات ومستوى معيشة سكان المخيمات بما تبذل "وأكد فياض أن حكومته 
نروا ويتالءم وحقهم الطبيعي في العيش الكريم وتعزيز قدرتهم على الصمود، دون أن يعني ذلك إعفاء األ

 وخاطب فياض سكان المخيمات "من مسؤولياتها السياسية والقانونية لرعاية الالجئين من أبناء شعبنا
م أننا سنعمل وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، بأقصى ما نستطيع ووفق اإلمكانات نعدك": قائال

المتاحة لدينا، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في الداخل وفي بلدان الشتات، بما في ذلك تقديم الرعاية 
  ".الصحية، ورعاية أسر الشهداء، خاصة في مخيمات لبنان
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 التي وضعت للمشاريع التنموية والخدماتية لتحسين الظروف المعيشية في وشدد فياض على أن الخطط
وإنما يضمن لالجئينا العيش بكرامة إلى حين "المخيمات ال يعني التوطين أو التخلي عن حق العودة، 

إيجاد حل جذري لهذه المعاناة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبما يجنب شعبنا 
  ."وب المنطقة ويالت استمرار الصراع واالحتالل والتشرد لماليين الالجئينوشع

إن حل هذه القضية وتحقيق ": ، وقال"جوهر القضية الفلسطينية"ووصف فياض قضية الالجئين بأنها 
السالم العادل يشكالن جوهر البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية والنضال السياسي الذي تقوده 

  ."ابة عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي بلدان الشتاتبالني
وعبر فياض عن خيبة أمل الفلسطينيين لفشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل لقضية الالجئين، كما 

أجدد دعوتي للمجتمع الدولي لتحمل ": وقال. نروا واحتمال تقلصهاوعبر عن القلق من تراجع خدمات األ
جاه تمكين وكالة الغوث من االستمرار في الوفاء بااللتزامات المطلوبة منها تجاه الالجئين مسؤولياته ت

  ."من خالل السعي الحثيث لمساعدة الوكالة في سد العجز المالي الذي تواجهه
  1/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   بإبعاده عن القدسالنائب المقدسي محمد أبو طير وتوقعات تعتقل اإلسرائيليةاالستخبارات  .5

 اعتقلت االستخبارات اإلسرائيلية أمس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو           : رويترز –رام اهللا   
وقال عضو المجلس التشريعي    . طير الذي صدر أمر بإبعاده عن مدينة القدس النتمائه إلى حركة حماس           

 طير في منطقة صور باهر في القـدس         كنت أنا والنائب أبو   ": الفلسطيني عن مدينة القدس أحمد عطون     
: وأضاف. "وأوقفتنا سيارة لالستخبارات اإلسرائيلية واعتقلوا النائب أبو طير وأخذوه إلى سجن المسكوبية           

 ." بقي معك يومين لتغادر المدينةأنتلي ) ضابط االستخبارات(قال "
  1/7/2010، الحياة، لندن  

  
   من القدامى310مل  تبادل لألسرى ما لم يشال: الحكومة في غزة .6

أكدت اللجنة العليا لألسرى التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة،أن أي صفقة تبادل :  حامد جاد-غزة 
  . من األسرى القدامى لن تتم ولن يكتب لها النجاح310لألسرى ال تشمل 

كي العالم على واستهجنت اللجنة التي يرأسها وزير األسرى في الحكومة المقالة، محمد فرج الغول، تبا
 عاما 30 من أكثرالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وتجاهل األسرى الفلسطينيين الذين أمضى بعضهم 

  .في سجون االحتالل
ودعت اللجنة أسرة شاليط وأصدقاءه إلى استمرار الفعاليات والضغط على حكومتهم لتوافق على إطالق 

 هي من يملك قرار إطالق سراحه، أو "إسرائيل"دة أن األسرى الفلسطينيين حتى يعود إليهم جلعاد، مؤك
  .1986جديد، الطيار اإلسرائيلي المفقود منذ العام " رون اراد"أن تتحول قضيته إلى 

وثمنت اللجنة موقف الفصائل الفلسطينية التي تصر على مطالبها بإطالق سراح األسرى القدامى مقابل 
ليس بأفضل من أسرانا فال يجب أن يرى النور ) شاليط(هو"نه نسخة م" الغد"شاليط، وقالت في بيان تلقت 

  ".حتى يراه أسرانا
 أسرى 310إن مصطلح األسرى القدامى يطلق على "وقال رياض األشقر المسؤول اإلعالمي في اللجنة 

  ".أياديهم ملطخة بدم اليهود" ويرفض االحتالل إطالقهم بزعم أن 1994 العام أوسلواعتقلوا قبل اتفاق 
  1/7/2010غد، عّمان، ال
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  "األمن"تذهب لـ" سلطة فتح" ميزانية ثلثا: عمر عبد الرازق .7
 عمر عبد الرازق، وزير المالية في الحكومة العاشرة وعضو المجلس التشريعي عن كتلة              .د قال: رام اهللا 

 للمـوظفين  في الضفة الغربية المحتلة تـذهب " سلطة فتح"، إن أكثر من ثلثي ميزانية      "التغيير واإلصالح "
وأضاف عبد الرازق، خالل لقـاء نظمـه         .العسكريين، مما شكّل عبئا ثقيالً على الموازنة العامة للسلطة        

 في إطار مشروع الحوار الـديمقراطي فـي         30/6مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان يوم األربعاء         
ـ    : فلسطين بحضور نخبة من طالب وطالبات جامعة بيرزيت        ة حمـاس للحكومـة     إنه عشية تولي حرك

  . عسكري58.000 موظف من بينهم 136.000الفلسطينية العاشرة، بلغ عدد موظفي القطاع العام 
 في عهد حكومة أحمد قريع، حيث تم تخصيص         2005كان هناك خلل واضح في موازنة       "وأشار إلى أنه    

تحوذت األجهزة األمنية   أكثر من ثلثي الموازنة للمرتبات، وأقل من الثلث لمشاريع التطوير، وفي حين اس            
 في المائة من إجمالي الموازنة، في الوقت الذي لم تزد حصة وزارة التربية والتعلـيم                30على أكثر من    

  ". في المائة، واتصف سلم الرواتب بظلم كبير وتمييز غير مبرر5عن 
ة عقب فوز   كما استعرض مراحل الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي تجاه الحكومة الفلسطينية العاشر           

 مليون  70، من حيث وقف التحويالت الضريبية، وهي تبلغ         2005حماس في االنتخابات التشريعية عام      
 مليون وهي العملية التي باتت تعرف بالمقاصة، حيث بلغ متوسطها           15دوالر شهرياً يخصم منها حوالي      

  ".ينية مليون دوالر شهريا، وكانت تمثل ثلثي عائدات السلطة الفلسط60-55حوالي 
وتطرق عبد الرازق إلى اآلثار المترتبة على إغالق المعابر مع قطـاع غـزة، وتقيـد حريـة حركـة                    
األشخاص والبضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وكذلك بين فلسطيني والعـالم الخـارجي،               

  .وهو ما كان له من آثار مدمرة على حيوية النظام االقتصادي الفلسطيني
  1/7/2010، لسطيني لإلعالمالمركز الف

  
   أوروبية بشأن االستيطان في القدسبتصريحات ترحب السلطة .8

رحب متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم األربعاء بتصريحات الممثـل األعلـى للـشؤون              : رام اهللا 
القـدس   في   اإلسرائيلي في االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، حول االستيطان         األمنيةالخارجية والسياسة   

إن " وفا"وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية              .الشرقية
مشجع ويجب أن يكون رسالة واضحة إلسرائيل بأن هذه اإلجراءات تهدد حل            "موقف االتحاد األوروبي    

رة األميركية واللجنة الرباعية الدولية     وطالب أبوردينة اإلدا   ".الدولتين وتعرقل المفاوضات غير المباشرة    
ـ األوسطللسالم في الشرق     اتخاذ المواقف واإلجراءات الالزمة لوقف هذه الخروقات لخطورتها علـى          " ب

  ".مستقبل عملية السالم، وعلى المفاوضات غير المباشرة الجارية اآلن برعاية األميركية
  1/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   شهرا18ً منزل منذ انتهاء الحرب قبل 800 ترميم إعادة: حكومة غزة فيوزارة األشغال  .9

أظهر تقرير صادر عن وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة أنه تم ترميم ثمانمائة : غزة
منزل، تعرضت للتدمير الجزئي خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة قبل ثمانية عشر شهراً، ربعها 

  ".جمعية الرحمة العالمية"، بمشاركة من قبل )2010(ة السنة الجارية رممت منذ بداي
سعت الوزارة منذ العام الماضي للبحث عن "وقال التقرير، الذي يرصد النصف األول من العام الجاري، 

 وحدة سكنية ألصحاب 1000لبناء " الوحدة النواة"بدائل مقبولة لالعمار، حيث تم التوافق على استخدام 
 المهدمة، إال أن المشروع ما زال في بداياته لقلة الميزانيات المتوفرة، باإلضافة إلى قلة مواد البيوت

البناء في السوق، وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة ببناء أول وحدة سكنية بنظام الوحدة النواة بتمويل 
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 وحدات 5جاد تمويل لبناء منها وبمجهوداتها الذاتية، كما أنه في الوقت الحالي تمكنت الوزارة من إي
 وحدة ممولة من دار الكتاب والسنة وتقوم 20 غزة باإلضافة إلى إلعمارجديدة من الهيئة العربية الدولية 

  ".الوزارة حالياً بالسعي لتنفيذ هذه الوحدات والبحث عن تمويل لبناء وحدات أخرى
 منزل 450قامت بإزالة أنقاض على نسخة منه أن الوزارة " قدس برس"وأضاف التقرير، الذي حصلت 

وباإلشراف ) UNDP( بالتعاون مؤسسة 2010في شمال قطاع غزة خالل النصف األول من عام 
مسجداً وعشرات المباني ) 31(مبنى سكني و) 2106(المباشر من الوزارة، ليصبح عدد ما تم إزالته 

 في المائة من األنقاض 95نسبته الحكومية والمقار األمنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهذا يمثل ما 
  .التي خلفتها الحرب على غزة، بحسب الوزارة
 في المائة من المرحلة الثالثة من مراحل إعادة االعمار، 40وأكد التقرير الرسمي أنه تم انجاز ما نسبته 

وذلك وهي مرحلة تصميم وتخطيط المباني وما تحتاجه من بنية تحتية، وإعداد وثائق العطاءات الالزمة 
  .بالتعاون مع البلديات

  1/7/2010 قدس برس
  

  نلتزم خارطة الحريري بشأن حقوق الفلسطينيين: اهللاعبد اهللا عبد  .10
الالجئين الفلسطينيين في لبنان هـم      " أن   إلىأشار ممثل منظمة التحرير في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا،            

ها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حيـال        نؤيد الخارطة التي حدد   "، مشددا على أننا     "أصحاب قضية 
وطمأن فـي    ".الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان بالكامل، ألن مقاربته للموضوع أتت من رجل دولة            

ـ  " المستقبل" تلفزيون   إلىحديث   أننا ال نريد أن نكون محسوبين على طرف أو حزب أو     "أمس، اللبنانيين ب
يري كان واضحا جدا، عندما حدد المسؤولية األخالقية واإلنسانية         الرئيس سعد الحر  "، موضحا أن    "مذهب

اللبنانية تجاه الالجئين الفلسطينيين المقيمين على األرض اللبنانية، وذلك من منطلـق وطنـي ومنطلـق                
  ".قومي
ان الرئيس الحريري أوضح أن كل سجال خارج هذا السياق غير واقعي وموضوعي، ومع ذلك               : "أضاف

هذا الكالم نهاية السجال، ألن هذه الحقوق تفيد لبنان كما الفلسطينيين، ونحن كنا متجاوبين              تمنى أن يكون    
تماما مع الخارطة التي رسمها الرئيس الحريري، والتي تؤكد أن هناك التزامات علـى لبنـان وعلـى                  

يين الـذي   الفصل بين تقديم موضوع حقوق الفلسطين      "إلىودعا  ". الفلسطينيين، كما على المجتمع الدولي    
يناقش حاليا في المجلس النيابي وبين حاالت يومية يتعرض لها الفلسطينيون، قد يكـون فيهـا الـبعض                  

أهمية وجود لجنة مـشتركة تتـابع األحـداث         "، مشددا على    "مخطئاً وقد يكون فيها البعض صاحب حق      
  ".اليومية، من أجل تسهيل الشراكة بين اللبناني والفلسطيني على هذه األرض

ليس لدى الالجئين الفلسطينيين في لبنان أي مخطط أمنـي أو عـسكري أو سياسـي،                "د التأكيد بأنه    وجد
وليس لديهم أي مطالبة باالنتخابات وال بجنسية، لذا على كل من لديه هاجس أو تخوف أو أي تساؤل أن                   

  ".يطمئن
  1/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  "إسرائيل"ألسرى مع ال مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل ا: المزيني .11

ال وجود ألي حراك جدي يتعلق ": "قدس برس"قال القيادي في حماس أسامة المزيني لوكالة : غزة
ولم يصلنا في حماس أي عروض .. باستئناف مفاوضات صفقة تبادل األسرى مع العدو الصهيوني

يلي عاموس جلعاد لمصر زيارة رئيس الهيئة السياسية واألمنية بوزارة الجيش اإلسرائ: "وقال". جديدة
مصر أصبح دورها منذ قرابة العام محدود في ملف .. ليس لها أي انعكاس جدي على المفاوضات التبادل

الوسيط المصري خرج فعلياً من صفقة التبادل بعد دخول الوسيط األلماني وأصبح "وأضاف ". التبادل
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ن تتخلى عن سقف مطالبها في وشدد المزني على أن حماس ل". دوره شكلي في ملف صفقة األسرى
    .حماس قدمت كل المرونة من اجل إتمام الصفقة"صفقة اإلفراج عن شاليط، مؤكداً أن 

  1/7/2010قدس برس، 
  

   طويالً إزاء اإلجراءات اإلسرائيلية في القدستصبر إنها لن تقولفتح  .12
اع في األراضي المحتلة مهددة إن األوض"قال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي :  تيسير خالد- رام اهللا

، مؤكدا أن حركته لن تصبر طويال إزاء "باالنفجار نتيجة للسياسات اإلسرائيلية االستيطانية المتصاعدة
 غرفة، قرب حي جبل المكبر 1400ناء فندقين، يشمالن بوأضاف أن قرار  .هذه اإلجراءات االستفزازية
ليبرمان تؤكد أن هذه ) وزير الخارجية أفيغدور(وتصريحات العنصري ، في القدس الشرقية المحتلة

الحكومة ماضية قدما في سياسة فرض األمر الواقع، متجاهلة القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
فتح لن تقف عاجزة عن الدفاع عن أرضها "وتابع أن  ."ونداءات المجتمع الدولي واالتفاقيات الموقعة

، محذرا من أن األوضاع لم تعد تحتمل نتيجة "لتهديدات اإلسرائيليةوشعبها أمام تلك االستفزازات وا
السياسات اإلسرائيلية التي تستهدف األرض واإلنسان والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، داعيا المجتمع 

  .الدولي إلى وضع حد لسياسات الحكومة اإلسرائيلية
  1/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  واالحتالل يرّد بقصف أهداف للمقاومة.. ة على مصنع في النقبمن غز" قسام"إطالق صاروخ  .13

طائرات االحتالل الحربية شنت الليلة الماضية نقال عن وكاالت، أن  1/7/2010، 48عرب موقعنشر 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن الغارات لم تسفر عن وقوع . عدة غارات على قطاع غزة

ية فلسطينية إن الطائرات قصفت بصاروخ واحد على األقل مطار غزة دون وقالت مصادر أمن. إصابات
وقال أحد شهود العيان إن الطائرات شنت غارة على موقع تدريب لكتائب عز الدين . وقوع إصابات

  . وسط قطاع غزة" أبوجراد"القسام في منطقة 
 الليلة الماضية تابعة لفصائل  ومن جهتها قالت مصادر إسرائيلية إن الطيران الحربي قصف ثالثة أهداف

. وقال إنه من بين هذه األهداف موقع إلنتاج الوسائل القتالية في شمال قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الغارة تأتي ردا على إطالق صاروخ يوم أمس، أصاب بشكل مباشر 

    ."سدوت نيغيف"مصنعا للتغليف في أحد كيبوتسات 
 من القدس المحتلة نقال عن وكاالت، أن صاروخاً من نوع قسام 1/7/2010الدوحة،   الشرق،ذكرتو

جنوب  )سدوت نيغف(  في منطقة المجلس اإلقليمي سقطتم إطالقه من قطاع غزة قبيل فجر أمس
وقال مدير مصنع  . وأصاب مصنع تغليف وألحق أضرارا بمبنى المصنع ومبان مجاورة"إسرائيل"

الصاروخ أصابنا وألحق أضرارا لكن إطالق " داني ييغال للقناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي أن التغليف
الصواريخ مستمر طوال الوقت والمشكلة أن بيوتنا ليست محصنة وهذه مشكلة كبيرة وآمل أن يتم تسريع 

  ".تحصين البيوت
  

   في لبناننحماس تثمِّن مواقف الحريري تجاه حقوق الفلسطينيي .14
من مسؤول العالقات اللبنانية في حماس رأفت مرة، المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري ث

عن دور الدولة اللبنانية في منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم وضرورة معالجة هذه المسألة، واعتبرها 
 المشتركة، واالرتقاء بها إلى  اللبنانية-خطوة متقدمة في الجهود المبذولة لتصحيح العالقات الفلسطينية "

  . "مستويات أفضل
1/7/2010السفير، بيروت،   
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  الفلسطينيين تضمن حقوق  النيابي اللبناني إلنجاز تشريعات في المجلستدعو" الديمقراطية" .15
 الديمقراطيةالجبهة "من  اهللا بطرس صفير أمس، وفدا استقبل البطريرك الماروني نصر: لبنان/ بكركي

إخراج الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين من "برئاسة علي فيصل الذي دعا بعد اللقاء، إلى " لتحرير فلسطين
ال يمكن أن نستبدل "، مؤكدا انه "دائرة التجاذبات السياسية، ألنهم ليسوا جزءا من الصراع في لبنان

لحفاظ على هويتنا جنسيتنا بالجنسية اللبنانية وال بأية جنسية أخرى، ألننا قدمنا آالف الشهداء من اجل ا
وتوجه بنداء  ". تهجيريةأو ديارنا فلسطين، وال يمكننا أن نتراجع أمام أي مشاريع توطينية إلىوالعودة 

لمن يعترض على منحنا الحقوق اإلنسانية ولكل اللبنانيين، اللتزام مضمون البيان الوزاري الذي صدر "
تالي انجاز تشريعات قانونية في المجلس عن حكومة الوحدة الوطنية من دون اعتراض من احد، وبال

  ".االبتعاد عن الماضي وما حمله من حروب بغيضة"، داعياً إلى "النيابي تضمن هذه الحقوق اإلنسانية
  1/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
   من أنصارها 13 األمنية في الضفة باعتقال األجهزةتتهم  حماس . 16

 من 13زة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال  األجه في بيان صحفياتهمت حماس:  د ب أ-غزة 
  .عناصرها في الضفة الغربية

  1/7/2010الدستور، عمان، 
  

  في الحركة" مفوض العالقات الوطنية" غزة باعتقال أجهزة األمن فيفتح تتهم  .17
ة، نسخة منه أجهزة األمن في قطاع غز" قدس برس"اتهمت حركة فتح في بيان مكتوب وصل : رام اهللا

  ).30/6(باعتقال القيادي في الحركة ومفوض العالقات الوطنية صالح أبو ختلة، األربعاء 
  1/7/2010قدس برس، 

  
  استعداده لزيارة رام اهللا علن وي يدعو عباس للقدسنتنياهو .18

 زيارة إلى دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس :بيت لحم
 إنوقالت مصادر إسرائيلية  . مباحثات معهإلجراء رام اهللا إلىالقدس، وقال انه مستعد للتوجه مدينة 

  . لعملية السالم جورج ميتشيلاألميركي في ختام اجتماعه الليلة مع المبعوث األقوالنتنياهو أدلى بهذه 
 في أوباما باراك األميركيوأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن الجانب األكبر من مباحثاته مع الرئيس 

 القادم سيتركز على كيفية الشروع في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين األسبوعواشنطن 
  .باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتسوية القضايا العالقة

  1/7/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

   قريب مع فياضلقاءباراك يعلن عن  . 19
 إيهود باراك أنه سيجتمع في غضون أيام قليلة مع  اإلسرائيليالدفاعأكد وزير :  نظير مجلي- تل أبيب

ونقلت اإلذاعة العبرية، يوم األربعاء، عن باراك قوله عقب  . رام اهللا فيحكومةالسالم فياض رئيس 
إن الهدف اآلن هو السعي لالنتقال إلى : "لقائه بالمبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشل

، مشيراً " الفلسطينيين، حول كافة المواضيع ودون شروط مسبقة من الطرفينالمفاوضات المباشرة مع
االستعداد لالعتراف بضرورة اتخاذ قرارات "إلى أن قرار االنتقال إلى المفاوضات المباشرة سيتطلب 

  ستتناول سلسلة مواضيع أمنية، "وأوضح باراك أن المباحثات مع فياض  ".صعبة على طول الطريق
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ف على أنشطة الطرف اآلخر، إضافة إلى البحث في مسائل اقتصادية مهمة؛ كمقاطعة ومآخذ كل طر
  ".المنتجات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاوالت إعاقة عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات

  1/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

    اعتقال ضابط في الجيش اإلسرائيلي بشبهة نقل المعلومات لحزب اهللا .20
 عن قضية أمنية جديدة في صفوف الجيش 30/6 األربعاء كشفت أجهزة األمن اإلسرائيلي ظهر يوم

وأعلنت األجهزة األمنية أنها اعتقلت رائدا في . اإلسرائيلي تتعلق بنقل المعلومات لحزب اهللا اللبناني
ة لتهريب المخدرات، ، ومن خالل شبك"نقل معلومات لجهات لبنانية لها عالقة بحزب اهللا"الجيش بشبهة 

وقالت وسائل اإلعالم إن المتهم اعتقل من قبل الشرطة . حسب ما ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
فيما تحظر أجهزة األمن نشر   القرى العربية في الجليلإحدىبالتعاون مع الشرطة العسكرية وهو من 
  .هوية المعتقل أو تفاصيل أخرى عن القضية

ذاته إن المتهم كان يدرك جيداً أن المعلومات التي " يديعوت" شرطة العسكرية لموقعقال ضابط كبير في ال
وأضاف أن النيابة العسكرية تعتزم اتهام الرائد في ". للعدو"يقوم بنقلها هي سرية وحساسة وانها تصل 

  . بعميل أجنبيواالتصالالجيش بتهم خطيرة مثل الخيانة 
مقابل نقل المعلومات االف الدوالرات، واعترف خالل التحقيق معه، وقالت مصادر أمنية إن المتهم تلقى 

    . حسب األجهزة األمنية، أن الدافع لنقل المعلومات كان مادياً
  30/6/2010، 48موقع عرب

  
  الحكومة اإلسرائيلية تضع قائمة المنتجات المحظورة في قطاع غزة .21

مة األمنية اجتمعت األربعاء لوضع قائمة  الجيش اإلسرائيلية أن الحكوإذاعة ذكرت :القدس المحتلة
 .المنتجات التي ستظل خاضعة لحظر الدخول إلى قطاع غزة رغم تخفيف الحصار البري على القطاع

ومن المقرر أن تحدد الحكومة األمنية هذه القائمة قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الواليات 
  .يوليو الرئيس األمريكي باراك أوباما في البيت األبيض/ المتحدة حيث يلتقي في السادس من تموز

  1/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  "فشل استراتيجي"حرب غزة : عوزي النداو .22
في تنفيذ العمليات " تل أبيب"انتقد وزير البنى التحتية اإلسرائيلي، عوزي النداو، السياسة التي تتبعها 

فشالً "أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة تُعد ، معتبراً "أهداف معادية"العسكرية على 
إن عملية الرصاص المصبوب، : "عن النداو قوله ونقلت اإلذاعة العبرية. ، على حد وصفه"استراتيجياً

، كانت فشالً استراتيجياً من الدرجة 2008ديسمبر  /والتي قادها إيهود باراك في نهاية كانون أول
عدم استخالص "، كما قال، متهماً باراك بـ"ت بقدرة الردع اإلسرائيلية بشكل خطيراألولى، حيث إنها مس

  . ، حسب تعبيره"العبر من أخطاء الماضي
، أن عملية انسحاب قوات الجيش اإلسرائيلي من األراضي "إسرائيل بيتنا"وأكّد النداو، وهو من حزب 

زادت بالفعل من قوة "رئيساً للحكومة آنذاك، قد اللبنانية قبل عشر سنوات، والتي قادها باراك عندما كان 
إن قوة حزب اهللا تعاظمت خالل فترة بقاء الجيش "، األمر الذي نفاه مكتب وزير الجيش، قائالً "حزب اهللا

  ". في لبنان وليس بسبب انسحاب قواته منه
إن عملية "كما عقّبت مصادر في مكتب وزارة الجيش اإلسرائيلي، على اتهامات النداو، بالقول 

  . ، على حد قوله"الرصاص المصبوب أسفرت عن ردع حماس بشكل ملموس
  30/6/2010، موقع فلسطين أون الين
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  ليطا شإلطالق  وحيداً يطالبون باعتماد الخيار العسكري سبيالً"إسرائيل"جنراالت في ": معاريف" .23

 من الجنراالت اإلسرائيليين ن عدداًأ أمس العبرية "معاريف" صحيفة ذكرت:  زهير اندراوس-الناصرة 
 إلطالق قيام الجيش اإلسرائيلي بعملية عسكرية في قطاع غزة هو السبيل الوحيد أنالسابقين يرون 

 حكومة أي معتقال فلسطينيا لن تقبل بها 450 بإطالقليط، معتبرين أن مطالب حماس اسراح ش
  .إسرائيلية، على حد تعبير المصادر
 القومي السابق، الجنرال في االحتياط، عوزي ديان، بوضع خطة األمن فمن جانبه، طالب رئيس مجلس

 رئيس قسم أما.  ستدفع ثمنا باهظا لتعنُتهاأنهاليط بالقوة حتى تفهم حماس ا سراح شإلطالقعسكرية 
 أهونليط تظل ا سراح شإطالق المغامرة في محاولة إن:  السابق في الموساد، اليعازر بيك، فقالاألسرى

 أسمته ممارسة ما إلى يعود أن فلسطيني نصفهم يتوقع أسير ألف سراح إطالقيل من على إسرائ
  .باإلرهابالمصادر عينها 

 ستتخذ موقفا حازما يجبر حماس على تليين مطالبها "إسرائيل" أنسياق، كشفت مصادر عبرية الوفي 
  .ا نتنياهو للسير بالصفقة عبر القبول بالشروط التي حددهاألسرى صفقة تبادل وإتمامليط ا عن شلإلفراج

  1/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  السفير اإلسرائيلي في واشنطن يحذر من هجمات محتملة تحّركها إيران .24
حذّر السفير اإلسرائيلي في واشنطن مايكل أورين من احتمال أن تطلق إيران موجة من .): آي.بي.يو(

التي صادق عليها الكونغرس األمريكي األسبوع العنف في الشرق األوسط رداً على العقوبات الجديدة 
ما "في مكتبه بواشنطن ) السياسة الخارجية" (فورين بوليسي"وسأل أورين في مقابلة مع مجلة . الماضي

هي أفضل طريقة لتحويل األنظار عن نظام خاضع للعقوبات، غير إطالق حرب جديدة في الشرق 
ود التي فرضت على قدرتها على شراء البنزين وتمويل وأوضح أن إيران قد ترد على القي ".األوسط؟

شركاتها الحكومية، بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو استخدام صالتها بحزب اهللا وحركة حماس بجعلهما 
تغيرت " إسرائيل"وأكد أن المقاربة األمريكية تجاه . وربما على دول أخرى" إسرائيل"يشنّان هجمات على 
غير انه قال إن لهذه المقاربة تداعيات إيجابية وسلبية على . ك أوباما إلى السلطةمنذ قدوم الرئيس بارا

  ". إسرائيل"
  1/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  لقاء سري بين بن اليعازر وأوغلو في أوروبا": الديلي تلغراف" .25

 منذ بداية  من نوعهاألول، هو  ُعقد لقاء سري بين وزير إسرائيلي وآخر تركيأنالديلي تلغراف، ذكرت 
وتقول التلجراف نقال  ". الحريةأسطول"التوتر المتزايد بين الجانبين على خلفية مهاجمة قوات إسرائيلية 

التقى وزير اليعازر  وزير الصناعة اإلسرائيلي بنيامين بن أنعن مصادر لم تكشف عن هويتها 
 العالقات التي إلصالحة ، في محاولأوروباوغلو في مكان سري في أالخارجية التركي احمد داوود 

ن كشفت أ إلى اللقاء رتب في سرية تامة إنوتقول الصحيفة  .شهدت تدهورا سريعا بعد الحادث الدامي
  . اللقاء تم في زيوريخ بسويسراإن القناة اإلسرائيلية الثانية، التي قالت أمره
 لم يخبره أحدا إنالقناة قائال غضبا شديدا من تقرير " وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان وأبدى

، حسبما ذكرت "بهذا اللقاء، ومعتبرا ذلك ضربة قاضية للثقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
  .الصحيفة
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 بيان يؤكد اللقاء بين الجانبين التركي واإلسرائيلي، إصدار إلىودفعت تعليقات ليبرمان مكتب نتنياهو 

  ." طابع رسميبأية، وانه لم يتسم جاء بمبادرة تركي"ويشرح انه 
  1/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   الغجر قرية تصادق على مشروع لالنسحاب من"إسرائيل" .26

 صادق المجلس الوزاري األمني المصغر في الحكومة اإلسرائيلية أمس، بشكل :  نظير مجلي- تل أبيب
لى المشروع الذي تقدمت به قوات األمم المتحدة المرابطة في مبدئي مشروط بموافقة الحكومة اللبنانية، ع

 وفتح 1967 سنةبخصوص االنسحاب اإلسرائيلي من قرية الغجر المحتلة منذ ) يونيفيل(جنوبي لبنان 
  .الطريق أمام إنهاء الوجود االحتاللي في مزارع شبعا

  1/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

    يست لبحث خطط تهويد القدس للكن عاجالًالصانع يقدم اقتراحاً .27
قدم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي اقتراحاً عاجالً على :  باقة الغربية- القدس

جدول أعمال الكنيست، لبحث خطة بلدية االحتالل في القدس، توسيع األحياء االستيطانية في القدس 
 .زارة الداخلية هدم عشرات البيوت في الحي ونوايا و،الشرقية واالعتداءات على أهالي حي سلوان

وأوضح الصانع إن خطة بلدية االحتالل الجديدة خطيرة وعنصرية وتهدف تفريغ أهالي القدس 
، "القدس موحدة وغير قابلة للتقسيم"الفلسطينيين إلحكام السيطرة عليها وتهويدها وتطبيق شعار إسرائيل 

 البيوت، وتمتنع عن إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين، ومن مؤكدا أن بلدية االحتالل تقوم بهدم عشرات
  . ناحية أخرى تقوم بتوسيع األحياء االستيطانية اليهودية على حسابهم وعلى أراضيهم

  1/7/2010، الدستور، عّمان
  

   طيارتهيمن على عالم الطائرات بدون "إسرائيل" .28
طيار، العيون الحقيقية للحرب الحديثة، التي الطائرة بال .): ب.ف.ا( –) النقب(قاعدة بالماخيم الجوية 

 "إسرائيل" تخصصات أولى من أصبحت حتى غزة أوتحلق بشكل شبه دائم في سماء باكستان والعراق 
 حد انه وحتى في إلى االعتماد على هذه الطائرة كبيرا وأضحى.  لها عالميااألولالتي تعد المصدر 

 المحلية، وصل وفد عسكري منذ اإلعالم وسائل إلى واستنادا ،األخيرة اإلسرائيلية التركية األزمةخضم 
  . للتدرب على تشغيل الطائرة حيرون اإلسرائيلية الصنع"إسرائيل" إلى سرا من تركيا أيام

وهي تستطيع التحليق .  حصان1200 مترا تعمل بمحرك بقوة 11هذه الطائرة بال طيار التي يبلغ طولها 
ويقول .  والمعداتاألجهزة كلغ من 300تفاع عشرة كيلومترات مع  ساعة بال توقف على ار52لمدة 

ن هذه إفي قاعدة بالماخيم الجوية، في النقب، " يعمل كل يوم ليال نهارا"الذي يقود سربا " جيل"الكابتن 
 رصد المعلومات أي" ومهمتها هي االستطالع، المراقبة، الدعم.  الساعاتآالفحلقت عشرات "الطائرات 
  . ودعم القوات البريةاألرضة ومراقبة االستخباري

 وحتى الهبوط تكون على اتصال بقيادة عامة عمالنية اإلقالعوالطائرة حيرون التي تعمل ذاتيا من 
 األرض جسم مريب على أي تصويرها الفائقة الدقة رصد أجهزةوتتيح . متحركة عبر ترددات السلكية

 أزيزها أصبحوقد .  يراها احدأن دون أهدافهاوالطائرة بال طيار مزودة بصواريخ تضرب . بوضوح
  .مألوفا في قطاع غزة حيث يثير الرعب والخوف

" آنماند اير فيهيكل"في .ايه.، دائرة يو"ماالت"ـويوضح جاك شمال كبير المهندسين ورئيس ما يعرف ب
 جميع إلىنحو مئة طائرة حيرون بيعت بتسميات مختلفة  "أنفي هيئة الصناعات الجوية اإلسرائيلية، 
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 أفغانستان تركيا ويمكن رؤيتها في أو واستراليا وكندا واسبانيا وألمانيا العالم وخاصة لفرنسا أنحاء
 ألف من أكثرإسرائيل هي اول مصدر عالمي للطائرات بال طيار مع بيع "ويضيف شمال ان  .والعراق

  ". مليون دوالر350 سنوي بنحو أعمال حجم أي دولة 42 إلىنموذج منها 
. والتقني) التدريب(تقدم ماالت الطلبية جاهزة تماما لزبائنها مع الخصائص المطلوبة والدعم اللوجيستيو

 مشروعا قدمت تمت الموافقة 80ومن بين .  موظف ومتعاقد على فحص وتنقيح الطلبياتألفويعمل 
) لقوي بالعبريةا" (ايتان"بي التي يطلق عليها .واكبر الطائرات بال طيار هي حيرون تي.  فقط15على 

ها سالح الجو لوهذه الطائرة التي ادخ.  اطنان4,5 وتزن 737ويبلغ حجمها حجم الطائرة البوينغ 
 ساعة حاملة طنا من التجهيزات 36 الخدمة مؤخرا لديها قدرة ذاتية على التحليق لمدة إلىاإلسرائيلي 
  .إيرانغطي مدى تحركها وي. ويتم االتصال بها عبر القمر الصناعي.  مترألف 13على ارتفاع 

ويقول خبراء إسرائيليون انه .  غراما35ال تزن سوى ) الفراشة" (بربار"على العكس فان الطائرة 
 تحظى القوات الروسية بفرص اكبر في تفادي مذبحة بيسالن أنبواسطة هذه العين الطائرة كان يمكن 

والطائرة  .زت الرهائن في مدرسة برصد مجموعة الكومندوس الموالية للشيشان التي احتج2004عام 
 حتى باالنقالب على الظهر أو ومظالت كبح أسالك ثم استعادتها بواسطة إطالقهاالصغيرة يمكن بسهولة 

 آفاقا أيضاوالتطبيقات المدنية لهذه الطائرات تفتح . لدى الهبوط للمحافظة على الكاميرا المثبتة على البطن
  .غير محدودة

  1/7/2010، الدستور، عّمان
  

   "لمناطق المائيةا"على صياغة مشروع قانون يحمل اسم تعكف  "إسرائيل" .29
" لفيتان" و"تمار"في أعقاب االهتمام اللبناني بحقلي الغاز اللذين أعلنت عن اكتشافهما إسرائيل وسمتهما 

ار وفي هذا اإلط. "منطقة اقتصادية حصرية"عادت الحكومة اإلسرائيلية لتبحث في أمر اإلعالن عنهما 
 "لمناطق المائية"تعكف وزارتا الخارجية والعدل اإلسرائيليتان على صياغة مشروع قانون يحمل اسم 

 منطقة "لفيتان" و"تمار" وخصوصا "إسرائيل"بحيث يكون مركزه اإلعالن عن المياه الواقعة غربي 
عن منطقة  اإللكتروني فإن الحديث يدور "معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة . اقتصادية حصرية

 وحتى خط المنتصف بين الشاطئ "إسرائيل" كيلومترات شمالي غرب 210.5بحرية تمتد على مسافة 
وبحسب الموقع فإن مشروع القانون تم عرضه على وزراء الحكومة لتقديم . اإلسرائيلي وقبرص

 "إسرائيل"ي وأقرت الصحيفة بأن هذا الميل ف. مالحظاتهم قبيل تقديمه للجنة الوزارية لشؤون التشريع
إلعالن منطقة اقتصادية حصرية جاء في أعقاب االهتمام اللبناني باألمر ونية لبنان إعالن حقوقه 

 إال أن 2008 سنة في "إسرائيل"وأشارت إلى أن النقاشات حول مشروع القانون بدأت في . البحرية
  . التطورات األخيرة حثت على اإلسراع

  1/7/2010، السفير، بيروت
  

  "أريحاكازينو "حلم لإلسرائيليين تحقق في .. صاالت القمار: "معاريف" .30
أمس األربعاء تقريرا حول صاالت القمار داخل الخط " معاريف الصهيونية"نشرت صحيفة : القدس

األخضر، والقانون الذي يحظر إقامتها ويشدد على عمل الكازينوهات، حيث تشير الصحيفة إلى أن حلم 
عب القمار الذي بددته الحكومات اإلسرائيلية من خالل القوانين المشددة، حققته كثير من اإلسرائيليين في ل

في وقت ظلت فيه الوعود الحكومية بالموافقة : "وتضيف الصحيفة .في كازينو أريحا" سلطة أبو مازن"
عد أن انتقلت إلى أريحا ب" المال السهل"على إقامة بيت القمار حبرا على ورق، فإن أحالم اإلسرائيليين بـ

، بعد أن فشلت في الحصول على دعم "إيالت"أو " متسبيه رامون"شطبت أفكارا مختلفة إلقامة كازينو في 
  ".سياسي لتغيير القانون
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السلطة الفلسطينية تبنت الحلم اإلسرائيلي في إطار اتفاقات السالم مع الملياردير : "وتتابع الصحيفة
الفاخر، الذي سرعان ما أصبح " أواسيس"ريحا كازينو اليهودي النمساوي مارتين شالف، وأقيم في أ

  .، بحسب تعبير التقرير المنشور"موقع جذب لإلسرائيليين
 من الصهاينة بنحو ثالثة آالف شخص يوميا، ويرتفع الرقم إلى أكثر  الكازينوويقدر التقرير عدد رواد
  .من ذلك في نهاية األسبوع

المالهي الليلية " ازدهار"تحدث عما وصفه ) بي بي سي(ته قناة الـيأتي هذا التقرير بعد أيام من تقرير بث
  .في مدينة رام اهللا المحتلة، في ظل حكومة سالم فياض بالضفة

  1/7/2010، السبيل، عّمان
  

  يكشف عن خطة إسرائيلية لطرد كل سكان الحي البستان حيمحامي سكان  .31
المحامي زياد قعوار محامي سكان حي  كشف : جمال جمال، عايدة الطويل- القدس المحتلة ،عمان

 النقاب عن حملة "الدستور"ـالبستان في سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك في لقاء خاص ب
إسرائيلية مسعورة ومنهجية مدروسة يجري العمل عليها حالياً تستهدف اقتالع كل سكان حي البستان 

 في المحكمة اإلدارية لمحكمة الشؤون أو سوف نتوجه للمحكمة العليا: "وقال.  منزالً فقط22وليس 
المركزية، مشروع رئيس البلدية نفسه يواجه عدة مشاكل حيث ال يمكن تطبيقه من ناحية قانونية، حيث 

ناء ب باويقومو بأيديهم يقوموا بهدم منازلهم أنانه يتوقع من السكان الذين يقطنون في الناحية الشرقية 
حد سيقبل هذا أهذا شيء غير معقول وغير منطقي وغير قانوني فال منازل جديدة ومشاركة جيرانهم، و

 هدم لكل المنازل أوامر تقضي باستصدار األولى مراحل، المرحلة 3المشروع : " وأضاف".الحل
 للتحضير إجراءات منزل فلسطيني في البستان، ومن ثم هناك 100الموجودة في الحي وهم عبارة عن 

 22ير ممكنة وغير مقبولة وغير قانونية، فهكذا تكون النتيجة هدم  غإجراءاتالستصدار رخص وهذه 
  ". هدم في الناحية الشرقية وبالتالي سوف يتم هدم جميع البستانوأوامربيت في الناحية الغربية، 

 الفكرة من وراء مشروع رئيس البلدية هي توسيع مستعمرة مدينة داوود، فالرؤيا التي أنوذكر قعوار 
عمال وحفريات أ بيقومونفسوف ) للشعب اليهودي( حديقة وطنية تاريخية دينية إقامةهي يسعى لتحقيقها 

 قاموا بعدة أنهم دليل علمي يثبت وجودها مع أي المزعومة وال يوجد اآلثارفي المنطقة للبحث عن 
دية  اليهواآلثار شيء، ولذلك سيحاولون زراعة أي في السابق باالشتراك مع االنجليز ولم يجدوا أبحاث

 احد البناء في الناحية الشرقية أيوال يستطيع . في المنطقة حتى يقوموا بربط حي البستان ومدينة داوود
  .، وهذا مستحيلاآلثار بعد اخذ موافقة سلطة إال

  1/7/2010الدستور، عّمان، 
  

  خلف الجدار الجنوبي لألقصى إلى متنزه توراتي سياحي  القصور األمويةمنطقة تحول "إسرائيل" .32
 توسع دائرة "إسرائيل"أمس، أن  كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث،:  يوسف الشايب- رام اهللا

موية خلف الجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، لتغيير المعالم حفرياتها في منطقة القصور األ
ؤسسة اإلسرائيلية نسخة منه، إن الم" الغد"وقالت المؤسسة في تقرير تلقت  .األثرية التاريخية اإلسالمية

 .تخطط لتحويل منطقة القصور األموية إلى متنزه توراتي سياحي ببرامج مكثفة في ساعات الليل
 تجهز لحفريات أخرى حيث غطت مساحات من الحفريات بغطاء بالستيكي "إسرائيل" أنوضح التقرير أو

 .ت ومناطق مقوسةأسود، يخفي مجريات الحفر، في حين تجري حفريات أخرى تحت األرض،وفي ممرا
وأكدت المؤسسة، أنه تتم أعمال بناء واسعة وشق أرصفة، يتخللها وضع الحصى وصب الباطون 

  .لألرضيات وجوانب األرصفة
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 تهدم المعالم األثرية اإلسالمية ومن ثم تقيم أبنية وأرصفة جديدة تختلف "إسرائيل"وأوضحت المؤسسة أن 
ية، فضال عن استحداث ساحات بين الموجودات األثرية في اختالفا كامال عن األبنية األثرية األصل

 تقوم في الفترة األخيرة بتسيير قوافل مكثفة من السياح "إسرائيل" أن إلىولفتت المؤسسة  .المنطقة إياها
األجانب وجماعات يهودية ليال ونهارا، للقيام بحلقات دراسية واحتفاالت وإقامة شعائر دينية يهودية 

 في منطقة المدرج المستحدث خلف الباب الثالثي المغلق في الجدار الجنوبي للمسجد تلمودية، خصوصا
 كجزء 1998األقصى، وهو المدرج الذي افتتحه رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق أيهود باراك العام 

  .من مخطط الهيكل المزعوم
ى، إلى متنزه توراتي وأكدت المؤسسة، أن االحتالل يسعى إلى تحويل منطقة جنوب المسجد األقص

  . من هذا المخطط تعتبر مشاريع اإلنارة والمهرجانات الليلية جزءاًإذسياحي خصوصا في الليل، 
  1/7/2010الغد، عّمان، 

  
   يؤكد مع كل حجر يضعه في القدس أن يهودية المدينة باتت مؤكدةاالحتالل :بكيراتناجح  .33

األقصى ناجح بكيرات أن االحتالل الصهيوني اعتبر رئيس قسم المخطوطات في المسجد : عهود محسن
يؤكد للعرب والمسلمين والعالم مع كل حجر يضعه في القدس أن يهودية المدينة باتت مؤكدة، ولم يبق 

أن الحفريات في المدينة " السبيل"وأكد بكيرات في حديث لـ .منها سوى رتوش صغيرة تنتظر التنفيذ
 مشروع يهودية المدينة والدولة، الذي تسعى دولة االحتالل وبجوار وأسفل المسجد األقصى هي جزء من

فيها، وتحويلها لمتحف " اإلسالمي والمسيحي"لتنفيذه في القدس، بإلغاء الوجود الفلسطيني والعربي 
ودعا بكيرات األمتين العربية واإلسالمية  .سياحي تلمودي صهيوني يخدم مشاريعها وأهدافها السياسية

دس وأهلها؛ ألن هذه هي الفرصة األخيرة للنهوض والعمل، فبعد انتهاء الصهاينة للنهوض ومساندة الق
  .من مخططاتها التي باتت أقرب مما نتخيل لن ينفعنا البكاء والعويل

  1/7/2010، السبيل، عّمان
  

   المهددة بالمصادرة يعلنون رفضهم قرار مصادرة المزيد من أراضيهماألراضيأصحاب : األغوار .34
أعلن أصحاب األراضي المهددة بالمصادرة في منطقة األغوار الشمالية، أمس، : د بالص محم-طوباس 

رفضهم لقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بشأن مصادرة المزيد من أراضيهم، وإجبارهم على الرحيل 
وأكد هؤالء، خالل اجتماعهم مع مروان طوباسي، محافظ  .عنها، بذريعة كونها منطقة عسكرية مغلقة

وباس واألغوار الشمالية، عزمهم البقاء في أرض آبائهم وأجدادهم، وتحدي قرار سلطات االحتالل التي ط
أجمعوا، على أنها تستهدف إخالء منطقة األغوار من أصحابها الشرعيين، ومصادرة أكبر مساحة ممكنة 

اطق العسكرية من أراضيهم، لصالح توسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء أخرى جديدة، وتوسيع المن
  .المغلقة

  1/7/2010 رام اهللا، األيام،
  

  "أسطول الحرية"د باحتجاز متعلقات متضامني  لرفع حصار غزة تندالدوليةالحملة الفلسطينية  .35
، أمس، باستمرار سلطات "الحملة الفلسطينية الدولية لرفع حصار غزة"نددت : )ب.ف.أ، ا.ب.د(

بعد منعهم من " أسطول الحرية"ت الخاصة بمتضامني سفن االحتالل اإلسرائيلي في احتجاز المتعلقا
وقالت الحملة، في بيان، إن سلطات االحتالل تواصل احتجاز متعلقات متضامني . الوصول إلى غزة

  . السفن الدولية خاصة أجهزة الحاسوب والكاميرات والهواتف النقالة وغيرها من الوثائق منذ قرابة الشهر
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استغالل الوثائق الموجودة على األجهزة الخاصة بالمتضامنين "ـالحتالل بوحذرت الحملة من قيام ا
  ".والتالعب بها وتزويرها

  1/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   جديدة إلى غزة ويغلق معبر كرم أبو سالمبضائعاالحتالل يدخل  .36
دخال أصناف  السماح بإاألربعاء أمسقررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم :  أحمد رمضان-رام اهللا 

 سالم بعد سقوط أبو معبر كرم أغلقتجديدة من السلع إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية، فيما 
وقال وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني  .1948صاروخ فلسطيني في النقب المحتل منذ العام 

ألثاث المكتبي والمنزلي ا: ابلغنا الجانب اإلسرائيلي بإدخال األصناف التالية"ناصر السراج الفلسطيني 
  ".واألجهزة الكهربائية وأدوات الصرف الصحي والدهانات وعدة معدنية ليست كهربائية

وأشار رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة المهندس رائد فتوح إلى أن االحتالل قرر فتح المعابر 
ضخ كميات محدودة من التجارية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل جزئي إلدخال البضائع والمساعدات ول

 شاحنة 136وتوقع أن يسمح االحتالل بإدخال ". غاز الطهي والسوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء
 باإلضافة إلى ، شاحنات لسلطة الطاقة4عبر معبر كرم أبو سالم محملة بالمساعدات والبضائع من بينهم 

 شاحنة محملة بالقمح 120دخول لى شار إوأ. ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي
  . معبر المنطارعبرواألعالف 

  1/7/2010، بيروت، المستقبل
  

   الجباية لخزينة السلطةأموال ماليين دوالر من أربعة تحول الكهرباءشركة توزيع : غزة .37
 شركة توزيع الكهرباء أن عبيد نأعلن نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة كنعا :كتب حامد جاد

 بالمساهمة امسؤوليته إطار الجباية، في أموالمن )  مليون دوالر4( مليون شيكل 15، أمس، مبلغ حولت
  .تمويل الوقود الصناعي الالزم لتشغيل محطة التوليد في القطاع

رغم إرسال المبلغ إال أن "وتم أمس، تشغيل وحدة من أصل ثالث وحدات في محطة التوليد، وقال عبيد 
وشدد على أن شركة  ".، وال تفي بتشغيل وحدتينة ما زالت مقلصة وقليلة جداًكمية السوالر المدخل

  .الكهرباء بغزة ملتزمة بتحويل ما تجبيه، وأنها ستبذل قصارى جهدها في التحصيل، كما قال
  1/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
   واإلهمال في مستشفى الرملةالمرض يعانون  أسيرا23ً .38

 يقيمون في سجن  أسيرا23ًالتضامن الدولي لحقوق اإلنسان وجود أكدت مؤسسة : الضفة الغربية
بشكل دائم، ويعانون من اإلهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية،  مستشفى الرملة

  . على حياتهم حقيقياًبالرغم وضعهم الصحي الصعب، وهو ما يشكل تهديداً
  1/7/2010، السبيل، عّمان

  
   يتهمون سفارة السلطة الفلسطينية بالتلذذ بمعاناتهملبرازيلاالفلسطينيون في  .39

 وجه الفلسطينيون المشردون في البرازيل نداء استغاثة جديد لوضع حد لمعاناتهم ومأساتهم :غزة
المتفاقمة للشهر السابع على التوالي، ال سيما وأنه تم نقلهم من العراق الذي كانوا فيه إلى البرازيل، 

وجاء في رسالة المناشدة التي بعث بها  .بالتلذذ بالمعانات التي يعيشونهاالفلسطينية سلطة المتهمين سفارة 
اعتصام يقارب على نهاية شهره السابع باأللم والذل، بالمهانة والمصير : "الفلسطينيون في البرازيل



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1836:         العدد       1/7/2010 الخميس :التاريخ

فقد عانينا المجهول، لن نتطرق اآلن لما عانيناه خالل السنتين من سوء وإهمال في صحراء العراق، 
 أشهر من االعتصام، ولو كنا نتحدث عن جبال لما تحملت ما تحملناه ولكننا 7عشرة أضعافه خالل 

  ".نتحدث عن أطفال صغار ومسنين ونساء ومرضى تحملوا ما ال تطيقه الجبال بصخورها
لمفترض أن تساندنا وما زاد األلم ألماً الدور الذي لعبته سفارتنا، سفارة بلدنا، الجهة التي من ا: "وتابعت

تؤازرنا وتبذل قصار جهدها على العمل لحل مشكلتنا مع كافة الجهات المعنية بهذه المسألة، لكن لألسف 
: ، متسائلين"الشديد فإنهم بذلوا قصار جهدهم بإهانتنا والكذب علينا والتالعب بمصيرنا والتلذذ بما نعانيه

لتالعب بمعاناة وآالم ومصير المرضى واألطفال أي ضمير أي إنسانية أي فلسطيني يقبل ويرتضي ا"
والمسنين، لصالح جهات ال تسعى إال إلذاللنا والقضاء علينا في الشوارع وإننا نرفض وبشدة مثل هذا 
الدور الذي ال يعبر إال عن عدم استقاللية السفارة الفلسطينية في البرازيل وتبعيتها ألطراف غير الجهات 

نحن ال نريد الذهاب إلى أي بلد آخر فليست هذه بالدنا : "وأضافت المناشدة ".المسؤولة عنها في بالدها
وليس أي بلد آخر هو بلدنا، وليست المخيمات وطننا، وال نريد من يرفضنا ومن يمتنع عن مقابلتنا، نحن 

خولنا اسمنا فلسطينيون ولنا بلد ولنا حق معترف به دولياً، فكما يحق لفالن أن يرفضنا وفالن ال يريد د
إلى بالده لنا الحق بالمطالبة بحقنا، لنا الحق بالعودة إلى بلدنا، العودة إلى فلسطين، وإننا اليوم على أتم 
االستعداد للموت من أجل هذا المطلب، فهو حق من حقوقنا، ونقيم اعتصامنا أمام مقر السفارة الفلسطينية 

 الموت أو العودة إلى وطننا الحبيب أرض في البرازيل ولن نتراجع ولو تم قمعنا بكل الوسائل إما
  ".فلسطين الطيبة الطاهرة أرض اآلباء واألجداد

  30/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   موضوع حقوق الفلسطينيين في لبنان يعني إطالة أمد المعاناة والحرمانمناقشة تأخير ":شاهد" .40
أمله بعد لقاء رئيس لجنة اإلدارة والعدل أعرب مدير مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان محمود الحنفي عن 

النائب روبير غانم أن تكون فترة الشهر المقترحة، كافية لمناقشة موضوع حقوق الفلسطينيين في اللبنانية 
  . "ألن التأخير يعني إطالة أمد المعاناة والحرمان"لبنان، 

مقدمة من النواب إيلي عون، عالء أما النائب غانم فأوضح أن اللجنة ستأخذ وقتها في نقاش المقترحات ال
  . الدين ترو، ووليد جنبالط، باإلضافة إلى مقترحات قدمت من كتل نيابية أخرى

  1/7/2010السفير، بيروت، 
  

   كسر حصار غزة منذ بداياتهاألردن: طاهر المصري .41
مـن   اكد رئيس مجلس االعيان طاهر المصري ان االردن كسر حصار غزة منذ بداياته - بترا -دمشق  

خالل ارسال قوافل المساعدات الى االهل في القطاع مشيرا الى ان المشفى الميداني العسكري االردنـي                
في غزة الذي اجرى االف العمليات الجراحية وعالج عشرات االالف هو خطوة اساسية وانسانية من قبل                

  .االردن لكسر الحصار
 مجالس الدول االعضاء في منظمـة المـؤتمر         وقال المصري في كلمة له في المؤتمر االستثنائى التحاد        

االسالمي المنعقد امس االربعاء في دمشق لقـد كان األردن في طليعة من رفضوا الحـصار وقـاوموه                 
وكسروه مشيرا الى ان االردن ينوي ويرغب باتخاذ المزيد من االجراءات العملية على االرض لكـسر                

  .الحصار
 1/7/2010، الرأي، عّمان
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  الحصار على غزة عربي و" أكذوبة"فتح المعبر :  من رفحالعائدردني الوفد األ .42
استهجن رئيس الوفد األردني، العائد من قطاع غزة الدكتور أحمد العرموطي، منع وفد النقابات المهنيـة                

لمصلحة " األردنية من دخول قطاع غزة، رغم التنسيق مع وزارة الخارجية األردنية والمصرية، متسائالً              
  ".ع السلطات المصرية الوفد األردني من دخول القطاع؟من تمن

في مجمع النقابات المهنيـة فـي       ) 6-30(واستغرب العرموطي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم األربعاء         
إصرار الحكومة المصرية على مخالفة توجه الشارع المصري باستمرارها في حصار غزة فـي              "عمان  

الوضع اإلنساني عند المعبـر فـي   "، مشيراً إلى أن    "ر مفتوح للجميع  الوقت الذي تعلن فيه للعالم أن المعب      
  ".غاية السوء والناس يعانون من قسوة الظروف واالنتظار

إن ما شاهدناه يؤكد أن الحصار علـى        : "، وتابع "ما رأيناه في معبر رفح فيه هدر للكرامة اإلنسانية        وأن  
  ".غزة عربي قبل أي حصار آخر

، "المعاناة اإلنسانية التي يتعرض لها الغزيـون      "ألردنيين خالد أبو عزيزة عن      وتحدث نقيب الممرضين ا   
مؤكدا على أن   ". أو خدمات الئقة بالمسافرين أو المنتظرين     " عدم وجود ماء بالمرافق الصحية    "مشيراً إلى   

  ".المعبر من الجانب المصري غير مصمم ألن يحتمل حياة بشرية
 1/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

    
   لتوقيع أي حكم باإلعدام في قضايا التجسساستعدادهسليمان يعلن الرئيس  .43

 للمرة األولى، فتح رئيس الجمهورية ميشال سليمان إحدى كبرى قاعات القصر الجمهـوري              :هدى شديد 
خصيصاً الستقبال اإلعالميين المعتمدين لدى الرئاسة األولى، وبرحابة صدر أجاب عـن أسـئلتهم فـي                

  .سوسية والعمالة، مع تأكيده أنه إذا وصله حكم باإلعدام فإنه سيوقّعهقضية الجا
التجسس على الوطن امر غير مقبول من اي احد، اما كيف تصدر االحكام وما هي فهذا االمر                 " أن   :وقال

لكن يجب التشدد في معاقبـة المتجسـسين        : "وقال". من اختصاص القضاء الذي يقدر الجريمة بحد ذاتها       
  ". والمتعاملين مع العدو االسرائيلي الن هذا االمر مرفوض ويجب ان يعاقبوا بشدةعلى الوطن 

ولكن لست أنا من   . عندما يصل الي قرار إعدام سأوقعه     : "وعما إذا كان مؤيداً لتنفيذ أحكام االعدام، أجاب       
 تم إعدام شخص قتل عسكريين قبـل بـضع سـنوات          . يقول بأن هذا الشخص يجب أن يعدم أو ال يعدم         

  ".والحكم الذي يصل من المحكمة العسكرية أنا أثق به وأقوم بتوقيعه
  1/7/2010، النهار، بيروت

  
   نحن ضد التوطين من أجل إعطاء حق العودة وليس ألننا ال نريد الفلسطينيين:سليمانالرئيس  .44

  تخوف البعض من أن يكون إعطـاء الفلـسطينيين حقـوقهم            حول رئيس الجمهورية ميشال سليمان   قال  
طبعا نحن ضد التوطين، فإسرائيل تريد أن ترحل الفلسطينيين الموجودين علـى            : "المدنية مقدمة للتوطين  

أراضيها وليس فقط توطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، واالجراءات التي تقوم بها اليوم تصب في               
وحق العودة  .  الفلسطينيين نحن ضد التوطين من أجل إعطاء حق العودة وليس ألننا ال نريد           . هذا االطار 

فإذا لم تتحقق هذه الدولة فال سلم في المنطقة، كما إذا لم تطبـق  . هو الذي يضمن عودة الدولة الفلسطينية     
  ".المبادرة العربية للسالم فال سلم في المنطقة أيضا

 القـوانين  فكل. عندما تقول الديموقراطية كلمتها في مجلس النواب فال يجوز استباق المواضيع : "وأضاف
ستدرس في مجلس النواب بهدوء وترو بما يضمن الحقوق االنسانية للفلسطينيين ويمنع مقاربة الموضوع              

  ". وخلطه مع قضية التوطين بشكل أو بآخر
  1/7/2010، السفير، بيروت
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  " موحد المقررة لمناقشة الحقوق المدنية للفلسطينيين بموقفالجلسةسنذهب الى " :جعجع .45
ليست » القوات«سمير جعجع مطمئناً الى ان      » القوات اللبنانية «يبدو رئيس حزب    : شقير وليد   –بيروت  

قائم على رغم بعض محطات االختالف بين بعـض  »  آذار14تحالف قوى «في عزلة، ومصراً على ان     
مكوناته، واعداً بأن تظهر هذه المكونات بموقف موحد في موضوع حقوق الفلسطينيين المدنية، ومـشدداً               

ويشير . 1975 ان حساسية حزبه حيال هؤالء لم تعد موجودة كما كانت في الحرب التي نشبت عام                 على
المراجعة التي قام بها الفلسطينيون للعالقة مع اللبنانيين كانت اساساً، واعتبرنا من جهتنا             «جعجع الى ان    

  .»اءة للعالقةأن علينا ان نأخذ موقفاً إيجابياً منها ونتيجة قراءتهم قمنا نحن بإعادة قر
ما حصل في الجلسة النيابية حين طرح المشروع المعجل المكرر شـيء، وموقفنـا              «ويعتبر جعجع ان    

الى مجلـس   ) المشروع(في نهاية المطاف، سترى حين يذهب       . الفعلي من حقوق الفلسطينيين شيء آخر     
. مدنيـة للفلـسطينيين    آذار مسلمين ومسيحيين بموقف واحد في ما يتعلق بالحقوق ال          14النواب، سنذهب   

الموقف حقيقة كان رد فعل على طريقة طرح المشروع، ربما من قبل بعضهم على الجهة التي طرحته،                 
  .»وربما من قبل بعضهم اآلخر على استئثار البعض بهذا الموضوع 

مـع  وهنا أذكر الجميع بأن عالقاتنا      .  أالّ نساعد على أي شيء قد يؤدي الى توطين الفلسطينيين          كما يجب 
الفلسطينيين في المرحلة الجديدة عالقات جيدة وستظهر تباعاً ولم يبق لدينا أي حساسية مـن ذكريـات                 

  .»الحرب اللبنانية
 1/7/2010، الحياة، لندن

 
  نهم خطوة متقدمة نحو توطي لفلسطينيينتملك: أمين الجميل .46

ي خصوص تحسين أوضـاع     كل من يزايد اليوم ف    "الرئيس أمين الجميل أن     " الكتائب"اعتبر رئيس حزب    
خطوة متقدمـة   "، واصفاً حق التملك بأنه      "الفلسطينيين لم يفعل شيئاً عندما تولى السلطة كل هذه السنوات         

دراسة سلة تدابير قانونية بهدوء وبشكل موضوعي لتطـوير أوضـاع           "ودعا إلى   ". جدا باتجاه التوطين  
للبنانية العليا، أكان لجهة اإلمكانات الماليـة أو        الفلسطينيين اإلنسانية والمحافظة على كل مصالح الدولة ا       

  ".لتجنب أية خطوة ممكن أن تؤدي إلى إقامة دائمة للفلسطينيين في لبنان
" األونروا"وذكّر في حديث إلى الصحافيين إثر لقائه في البيت المركزي للحزب في الصيفي أمس، مدير                

ـ       عدة اجتماعات مع اللجان الفلسطينية لنبحـث        أننا كحزب عقدنا  "سلفاتوري لومباردو على رأس وفد، ب
  ".كيفية تطوير األوضاع اإلنسانية واالجتماعية

حق التملك هو خطوة متقدمة جدا باتجاه التوطين، وكذلك العمل في المهن الحرة الذي يجب أن                "وأكد أن   
المراجع، فضالً عن   يناقش بجدية مع النقابات القطاعية، فال يعقل اتخاذ قرارات من دون العودة إلى هذه               

بعض المطالب التي ترتب أعباء مالية على الدولة اللبنانية، في وقت تعجز فيه الدولة عن تلبية مطالـب                  
وبحسب المسؤولين فيها، أصبحت عـاجزة عـن القيـام    " األونروا"فهذه مسؤولية دولية، حتى   . اللبنانيين

ـ    "بواجباتها في هذا القبيل    القيام بجهد عربي ودولي لتعبئة القـوى مـن أجـل           "، مطالباً الدولة اللبنانية ب
  ".مساعدة لبنان لسد هذا العجز وعندها نقوم بواجباتنا كاملة لتحسين وضع الفلسطينيين في لبنان
 1/7/2010، المستقبل، بيروت

  
   السنيورة اليوم لدرس الحقوق المدنية للفلسطينيينيلتقون»  آذار14«مسيحيو  .47

صل الى قواسم مشتركة في شأن الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين فـي             في اطار السعي للتو    :بيروت
النيابية فؤاد السنيورة والنواب المسيحيين المنتمـين       » المستقبل«لبنان، يعقد اليوم اجتماع بين رئيس كتلة        

  .»تيار المستقبل«يحضره نواب من »  آذار14قوى «الى 
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ات بدأت قبل أكثر من أسبوع بـين النـواب مـن الكتـل              ان لقاء يأتي تتويجاً لمشاور    » الحياة«وعلمت  
 آذار والمستقلين برعاية األمانة العامة بغية التشاور في النقـاط المـشتركة مـن               14األعضاء في قوى    

  . الحقوق المدنية للفلسطينيين بعيداً من االنفعال والمواقف المسبقة
حـزب  «يعتبر متقدماً على موقـف نـواب   » القوات اللبنانية«وبحسب المعلومات فإن موقف كتلة نواب     

وأنهم اآلن في صدد اجراء تصور متكامل للحقوق المدنية للفلسطينيين خـصوصاً أن رئـيس               » الكتائب
  .المجلس النيابي نبيه بري يعتزم إعادة طرحها على الهيئة العامة بعدما ناقشها في جلسة سابقة
  1/7/2010، الحياة، لندن

  
  توقيت حقوق الفلسطينيين قد يمّهد ألحداث أمنية عنيفة :  سالمةيوسفالوزير السابق  .48

توقيت طرح قضية حقوق الالجئين الفلـسطينيين فـي الـداخل           "سأل الوزير السابق يوسف سالمة عن       
  ".إنشاء مخيمات في الجبل لتخفيف االكتظاظ السكاني الفلسطيني"، داعيا النائب وليد جنبالط الى "اللبناني

يكون التوقيت تمهيدا ألحداث أمنية عنيفـة، فتـشتعل بدايـة داخـل المخيمـات               أن  "وابدى تخوفه من    
الفلسطينية، وتهدف بالدرجة الثانية الى استدراج حزب اهللا لهذه االشتباكات من بـاب اضـعافه وانهـاك       

  ".البندقية الفلسطينية، عمال بمخطط دولي ال يريد إليران أن تكون في المشرق العربي
 قد ال تعيد تكرار تجربة حرب تموز، ولهذا قد تلجأ إلى ارباك حزب اهللا في مكـان                  أن إسرائيل "واعتبر  

  ".آخر، كي ال تدفع بنفسها الفاتورة
  1/7/2010، النهار، بيروت

  
     والتوطين  االنسانية للفلسطينيينضرورة التمييز بين الحقوق نؤكد: "الحملة األهلية" .49

، »جبهة التحرير الفلسطينية  «، إثر اجتماعها مع وفد من       »الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق    «دعت  
إلى متابعة التحرك على كل صعيد، من أجل إقرار التشريعات التي سيناقشها مجلـس النـواب، مؤكـدة                 

ضرورة التمييز بين الحقوق اإلنسانية المبدئية للفلسطينيين ومشروع التـوطين المرفـوض فلـسطينياً              «
  . » فتنةولبنانياً، الذي يعتبر مشروع

  1/7/2010، السفير، بيروت
  

  مؤتمر برلماني إسالمي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة: دمشق .50
 حكومـات   وابرلمانيون عرب ومسلمون طـالب    ، أن   )أ.ب.وام، د ( 1/7/2010،  الخليج، الشارقة  ذكرت

، مشددين علـى    "أسطول الحرية "على خلفية الهجوم الذي نفذته ضد       " إسرائيل"بالدهم بقطع عالقاتها مع     
  .ضرورة فك الحصار على قطاع غزة

وأكد أعضاء المؤتمر االستثنائي التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، الذي افتتح              
قضية فلسطين  "لمعظم رؤساء البرلمانات اإلسالمية، أن      أعماله في وقت سابق في دمشق، بحضور كثيف         

محورية وهي لب الصراع ويتوجب على الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي اتخـاذ موقـف                
إسالمي موحد وإدانة مبدأ الحصار بكل أشكاله واعتبار الحصار على غزة عمـالً عـدوانياً ووحـشياً،                 

إدانة "علن المشاركون في المؤتمر، في مسودة بيانهم الختامي، عن          وأ". يتعارض مع كل القوانين الدولية    
وشجب المجازر الوحشية التي ارتكبها الجيش الصهيوني العدو بسفك دماء األبرياء الذين كانوا على متن               

  ".سفينة الحرية
  .، برعاية الرئيس السوري بشار األسد"فك الحصار عن غزة"وعقد المؤتمر تحت شعار 

ق أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر االستثنائي التحاد مجالس الدول األعضاء فـي              وفي وقت الح  
منظمة المؤتمر اإلسالمي في دمشق على أن قضية فلسطين هي القضية المحورية ولب الـصراع فـي                 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1836:         العدد       1/7/2010 الخميس :التاريخ

الشرق األوسط والتي يتوجب على الدول األعضاء اتخاذ موقف إسالمي موحد لنصرتها، ووجه التحيـة               
  .الفلسطيني الصامد والتأكيد على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسللشعب 

المفروض على غزة براً وبحراً وجواً واعتباره عمـالً عـدوانياً           " اإلسرائيلي"ودان البيان مبدأ الحصار     
 للـسلم   ووحشياً يخرق كل القوانين واألعراف الدولية ويشكل جريمة ضد اإلنسانية ويمثل تهديداً خطيراً            

  .واألمن الدوليين ولالستقرار اإلقليمي
بسفك دماء األبرياء الذين كانوا على متن أسـطول         " إسرائيل"ودان بشدة المجازر الوحشية التي ارتكبتها       

المساعدات اإلنسانية الموجهة إلى شعب غزة المحاصر وهو تهديد وقرصنة وإرهاب دولة حـصل فـي                
  .المياه الدولية

نة دولية مستقلة محايدة للتحقيق في هذه الجريمة وأن يصدر بـشأنها قـرار أممـي                وطالبوا بتشكيل لج  
تنفيذ قرار مجلس حقوق اإلنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق فـي              "مؤكدين على   

أكيد على قافلة المساعدات اإلنسانية وفي نفس اإلطار الت       " اإلسرائيلي"انتهاك القانون الدولي إثر االعتداء      
  .على أهمية وضع تقرير غولدستون موضع متابعة

جميع الفصائل والقوى الفلسطينية مواصلة الجهـود لتحقيـق الوحـدة الوطنيـة             "وناشد البيان الختامي    
الفلسطينية باعتبارها السالح األساسي واألمضى إلنهاء االحتالل لتحقيق أماني الشعب الفلـسطيني فـي              

  ".دولته المستقلة وعاصمتها القدسالعودة وتقرير المصير وإقامة 
وقررت الوفود المشاركة تشكيل وفد من أعضاء االتحاد للقيام بزيارات إلى مختلف االتحادات البرلمانية              
الدولية والقارية واإلقليمية لشرح حقيقة ما يجري في المنطقة واألبعاد الخطرة المترتبة على حصار غزة               

 ". لياإلسرائي"وجرائم الحرب واالستيطان 
راضي محسن، أن أقوى اإلجراءات المقترحة لكسر        عن مراسلها     1/7/2010الوطن، دمشق،    وأضافت

تسونامي إنساني يغيـر مجـرى      «الحصار أتى بها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي دعا إلى             
برلمانيي هـذه   بمشاركة  » انتفاضة سفن من كل الموانئ العربية واإلسالمية      «يكون من خالل    » األحداث
فنحن نكون في إحدى السفن أو نتوزع على تلك السفن وننطلق في وقت واحد إلى غزة، وليـتم                  «الدول  

  .»االعتقال وليحصل ما يحصل
رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني رمى الكرة في مالعب مجالس البرلمانات اإلسالمية طالباً              

لتـصديق األرضـيات القانونيـة لقطـع        «ها وذلك حين دعا     منها أن ترميها بدورها في مالعب حكومات      
، وقيـام   »العالقات السياسية والتجارية والثقافية مع الكيان الصهيوني وإشعار األمـر إلـى حكوماتهـا             

عبر مبادراتها القانونية بالضغط على حكومات بلدانها إللغاء عضوية الكيان الصهيوني فـي             «البرلمانات  
  .»وليةالمنظمات اإلقليمية والد

كما دعا الريجاني إلى تفعيل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ومنع السفن اإلسرائيلية من اسـتخدام مـوانئ                
  .البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، ومنع دخول الطائرات اإلسرائيلية في أجواء بلدانها

ـ    مساعدات إلى غزة كما     كشف الريجاني أن إيران عدلت عن إرسال سفينة       » الوطن«وفي تصريحات ل
تواجهنـا  «، وألنه   »هناك وسائل مختلفة إليصال مساعداتنا    «تراجع برلمانيون إيرانيون عن الذهاب ألن       

في إشارة ربما إلـى مـصر       » إذا سمحوا لنا فإننا سنذهب    «: ، وقال »بعض المشاكل التنفيذية واإلجرائية   
  .التي تسيطر على معبر رفح

الضغط على حكومات دولها مـن      «حمود األبرش برلمانات العالم إلى      بدوره دعا رئيس مجلس الشعب م     
  .»أجل المطالبة بكسر الحصار عن غزة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها

أن نصدر قرارات بإنهـاء الحـصار       «بدوره دعا رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور إلى           
معبر رفـح   «تفياً بشرح طويل يبين فيه أن       دون أن يحدد طبيعة هذه القرارات مك      » اإلسرائيلي على غزة  
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الذي يربط بين قطاع غزة ومصر هو معبر لألفراد وليس معبراً تجارياً تحكمه اتفاقيـة المعـابر بـين                   
  .»السلطة الفلسطينية وإسرائيل واالتحاد األوروبي وليست مصر طرفاً مباشراً فيها

ـ    قف مختلفة تجاه كيفية كسر الحـصار       أظهر عدد من المشاركين موا    » الوطن«وفي تصريحات خاصة ل
المفروض على القطاع، فاألمين العام التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي                

، »لدينا مشكلة فقدان الموقف الموحد بين البرلمانات والـشعوب اإلسـالمية          «إن  : محمود إرول قليج قال   
ف وإذا استمر االختالف نفقد قوتنـا، وبالتـالي علينـا    يجب أن نوحد أفكارنا أوالً، ألنها تختل    «: وأضاف

  .»التركيز على موقف موحد للخروج بنتيجة إيجابية
التجربة ولألسف غير   «ومن الوفد اللبناني اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن              

نا خبراء ببيانـات التـضامن      مشجعة على مستوى االنتقال من مرحلة الكالم إلى مرحلة التنفيذ فقد أصبح           
في هذا المؤتمر وفي هذا المكان االستثنائي يجـب أن يكـون            «: ، وأضاف »بعيداً عن الخطوات العملية   

  .»هناك تفاهم واتفاق وموقف واضح
بدوره شدد رئيس مجلس البرلمان التركي محمد علي شاهين على موقف بالده وخصوصاً تجاه العـدوان            

برفع الحصار علـى    «سن العالقة التركية اإلسرائيلية رهناً بقيام إسرائيل        على أسطول الحرية وجعل تح    
) االعتداء على أسـطول الحريـة     (غزة والخروج من األراضي المحتلة واالعتذار عن العملية اإلرهابية          

  .»ودفع تعويضات ألهالي الشهداء، وتشكيل لجنة عالمية للتحقيق باالعتداء على األسطول
بوقـف كـل    «رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة الجانب الفلـسطيني          من جهته طالب نائب     

أن نتخطى كـل    «، مشدداً على ضرورة     »االتصاالت مع االحتالل والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة      
  .»العقبات أمام المصالحة الفلسطينية

» سي واالقتـصادي والثقـافي    إذا كانوا عرباً بحق فعليهم أن يوقفوا كل أشكال التطبيع الـسيا           «: وأضاف
ـ   اللغة والخطاب الناري والقرارات التـي تعتمـدها االجتماعـات العربيـة وينـساها              «وعدم االكتفاء ب

  .»المجتمعون قبل أن يغادروا مكان االجتماع
لالنعقاد من أجل اتخـاذ قـرارات ملزمـة         «كما ناشد قبعة الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن          

  .» الفصل السابعإلسرائيل تحت
  

  الفلسطينية قريباً ومبارك يؤيد عقد مؤتمر للسالم في موسكو مصر ال ترى فرصاً لتحقيق المصالحة .51
أعربت مصر عن أسفها لعدم وجود فرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية قريباً، فيمـا أعـرب               : القاهرة

، لدى استقباله فـي القـاهرة       الرئيس حسني مبارك عن دعمه فكرةَ عقد مؤتمر دولي للسالم في موسكو           
  .أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف

أتاح فرصة إلجراء مشاورات في غاية األهمية       «وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن اللقاء          
طرح خاللها الجانب الروسي الكثير من المواقف وتناولت عدداً كبيراً من القـضايا الثنائيـة واإلقليميـة                 

المشاورات ركزت على موضوعين أساسيين هما العالقات الثنائية الجيدة للغاية          «وأوضح أن   . »دوليةوال
تـم  «، مشيراً إلـى أنـه       »بين مصر وروسيا، وتطورات الوضع اإلقليمي، خصوصاً القضية الفلسطينية        

طـاع  التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتأمين رفع الحصار عـن ق         
أيد بقوة فكـرة عقـد اجتمـاع        «ولفت إلى أن مبارك     . »غزة، وأهمية تحريك عملية السالم في مجملها      

  .»وزاري في موسكو ألطراف عملية السالم
 لتشغيل معابر غزة ورفع الحصار عنهـا، واصـفاً هـذه            2005ودعا الفروف إلى إعادة العمل باتفاق       

أنه بحث في هذه القضية خالل لقاءاته فـي مـصر           وأوضح  . »مهمة وضرورية وعاجلة  «الخطوة بأنها   
أهمية االتفاق على برنامج لرفع الحصار عن غزة وكذلك االتفاق على آليـات تمنـع               «وإسرائيل، مؤكداً   
  .»تهريب األسلحة
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رفع الحصار عن غزة ضرورة قصوى وملحة، وكان هذا األمر هو المطلـب  «أما أبو الغيط، فاعتبر أن      
 لتشغيل المعابر هـو وسـيلة       2005ترى أن العودة إلى اتفاق      «وأكد أن القاهرة    . »المصري على الدوام  

منطقية للغاية، ويمكن أن تمثل أحد أساليب الحل، لكن االتفاق يتطلب تواجد السلطة الوطنية الفلـسطينية                
 ولألسـف ال نـرى      -على المعابر، ومن هنا فإن المصالحة الفلسطينية أمر ضروري، وإذا تعذر ذلـك              

 لتحقيق المصالحة في شكل عاجل بما يدفع أو يؤمن عودة السلطة الفلسطينية إلى اإلشراف علـى                 فرصاً
  .» فهناك آليات مختلفة ومتعددة نستطيع أن نبحث فيها-المعابر 

  1/7/2010، الحياة، لندن
  

  المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية ومن يعرقلها أو يؤخرها فإنه آثم: شيخ األزهر .52
" الظـالم "مام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الدول العربية والعالم لرفع الحصار             دعا فضيلة اإل  

الحصار يخالف كل المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وينتهك المبادئ األساسـية           "عن غزة، وقال إن     
  ". الحقوق اإلنسان ويمثل عدوانا مستمرا وظلما صارخا يجب مواجهته دينيا وخلقيا وقانوني

وأكد شيخ األزهر أن المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية وواجب مقدس، ومن يعرقلها أو يؤخرها فإنه               
أثم، مستصرخا الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية قادة وشعوبا دعـم كـل جهـد صـادق                 

  . للمصالحة الفلسطينية والتوقف فورا عن كل ما من شأنه إعاقتها أو تأخيرها
 شيخ األزهر، في بيان له اليوم األربعاء، األخوة الفلسطينيين مهما كانت انتمـاءاتهم أن يرتفعـوا                 وأهاب

فوق خالفاتهم ويستشعروا فداحة المسئولية ودقة الموقف الخطير الراهن للقضية الفلسطينية، ويدركوا أنه             
  . ال يمكن مواجهة العدوان والصلف اإلسرائيلي بالفرقة والخالف

م األكبر من أن االنقسام الحالي بين الفلسطينيين قد قاد المنطقة إلى ضرر محقق، وأن إزالـة                 وحذر اإلما 
هذا الضرر تقتضى زوال السبب وعلى الفلسطينيين بذل كل الجهد إلتمـام المـصالحة وفقـا للقواسـم                  

فـوق  المشتركة والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعليهم نبذ التعصب الحزبي والفئـوي والتـسامي              
الصغائر وعلى قادة الفلسطينيين أن يتقوا اهللا في شعبهم وأمتهم العربية واإلسالمية ويعملـوا علـى رأب                 

  . الصدع وإزالة الفرقة
بينما شدد المتحدث باسم األزهر على أن األزهر ليس خاضعا ألي جهة سياسية بل هو مؤسـسة دينيـة                   

  . در بيانه لكل الفلسطينيين بانتماءاتهم وتوجهاتهمشرعية مستقلة، وليس أداة من أدوات السياسة، وال يص
  30/6/2010، المصريون، القاهرة

  
  بالغاز بعد محاولة تفجير الخط " إسرائيل"استئناف مد : مصر .53

كشف مسؤولون مصريون، امس، عن وجود محاولة لتفجير خط تصدير الغاز المصري الـى              : وكاالت
واكدت مصادر امنيـة مـصرية      .  تضرر جراء المحاولة   اسرائيل في سيناء، حيث تم اصالح الخط الذي       

 10لتفجير الخط، حيث تم العثور في منطقة الحفن، على مسافة           » حدوث محاولة «لوكالة األنباء األلمانية    
من مخلفات الحروب اسفل جزء انكشف من األنبوب        » تي إن تي  «كيلومترات جنوب العريش، على مادة      

ولون مصريون أن القاهرة استأنفت ضخ الغاز الطبيعـي إلـى األردن            وأعلن مسؤ . بفعل السيول السابقة  
وقـال  . وإسرائيل من خط األنابيب الذي يمر في سيناء بعد إصالح تلفيات نتجت عن محاولـة تفجيـر                

» بتروجيـت «، التي تملك الخـط، وشـركة        )غاسكو(مسؤولون في الشركة المصرية للغازات الطبيعية       
وا تلفيات في الخط خالل محاولة تفجير قبل نحو يـومين، وإن إصـالحها              المنفذة له، إن مجهولين أحدث    
  . تطلب وقف الضخ أمس األول

 فنيا ومهندسا شاركوا في عمليات اإلصالح ، مضيفا أن إجراءات تأمين مشددة             20وقال مسؤول إن نحو     
حافظة بورسعيد،  ويبدأ الخط من حقل للغاز في م      . للخط اتخذت منذ محاولة التفجير جنوب مدينة العريش       
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إحدى محافظات قناة السويس، ويمر أسفل القناة إلى مدينة العريش في سيناء ومنها إلى طابا حيث يمتـد                  
  . خط منه إلى األردن وآخر إلى إسرائيل

  30/6/2010، الجمل بما حمل
  

  بمشاركة اتحاد العلماء" 2أسطول الحرية "القرضاوي يؤكد بدء اإلعداد لـ .54
يوسف القرضاوي عن بدء اإلعداد ألسطول الحرية الجديد إلى         . ن فضيلة العالمة د   أعل: الشرق-اسطنبول

قطاع غزة لفك الحصار اإلسرائيلي ونجدة اخواننا في غزة بمشاركة االتحاد العالمي لعلمـاء المـسلمين                
ودعا فضيلته إلى تأسيس وقف لالتحاد بدأه بوضع مليون ريال قطري لتأسيس هذا الوقـف فيمـا دعـا                   

مين لالكتتاب العام فيه، مشيرا لمرحلة جديدة من عمر االتحاد بعد مرور ست سنوات على تأسيسه                المسل
مستعرضا فضيلته مسيرة االتحاد بعد ستة أعوام من تأسيس ما كان حلما فأصـبح              .. تتسم بسمات جديدة  

 جاء ذلك في    ..حقيقة، مشيرا إلى خطوة إلى األمام حين يتم انتخاب عدد من األخوات في مجلس األمناء              
كلمة فضيلته التي ألقاها في افتتاح الجمعية العامة الذي اقيم في العاصمة التركيـة اسـتانبول بحـضور                  

  .ممثلين لمسؤولين اتراك ومشاركات لمنظمات المجتمع المدني هناك
  1/7/2010، )قطر(الشرق، الدوحة، 

  
  نا من فلسطينالضغط الغربي سببه موقف: رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني .55

أكد رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني، أمس من دمشق، أن الضغوط التي يمارسها الغـرب علـى                 
» قوة ومناعـة  «بالده لها جذورها في الموقف الذي تتبناه طهران من القضية الفلسطينية، كما شدد على               

الفلسطينية، على هـامش المـؤتمر      التحالف بين إيران والمقاومة، خالل لقائه مجموعة من قادة الفضائل           
  . االستثنائي التحاد البرلمانات اإلسالمية

بناء على معلومات كشفها وزير خارجية بلد عضو دائم في مجلس األمن فإنـه إذا               «وقال الريجاني إنه    
وأعـرب  . »وافقت إيران على تسوية مع الغرب بشأن القضية الفلسطينية فإن الضغوط سوف ترفع عنها             

مدفوعـة  «تلك الضغوط التي تمارس على إيران بشأن برنامجها النـووي ووصـفها بأنـه               عن رفضه ل  
  . »سياسيا

ان مشكلتنا األساسية معكم ليـست حـول        «ونقل الريجاني عن الوزير، الذي لم يكشف عن هويته، قوله           
يران هـي   الملف النووي حتى إذا كانت إيران تبني قنبلة نووية ال نرى مشكلة في ذلك، إن مشكلتنا مع إ                 

كمـا  . »على القضية الفلسطينية االسرائيلية ويتعين ان نصل التفاق حتى ال يكون لنا مشكلة مع طهران              
خالد مشعل، واألمين العام لحركـة      » حماس«اعتبر الريجاني خالل لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة         

الواليـات المتحـدة    «مد جبريل، أن     القيادة العامة، أح   -الجهاد االسالمي، واألمين العام للجبهة الشعبية       
  . »والكيان الصهيوني ال يستطيعان توجيه أي ضربة للمقاومة وإيران بسبب قوة ومناعة هذا الحلف

محادثات الريجاني أكدت على عمق وأهمية تحـالف        «وقالت مصادر رسمية من الفصائل الفلسطينية إن        
أمتنا، مشيرا إلى قدرة هذا التحالف الفلـسطيني        قوى المقاومة، الذي بات يشكل قوة حقيقية ترهب أعداء          

السوري اللبناني اإليراني على إرباك ومواجهة وإفشال البرنامج األميركي الصهيوني في المنطقة منوها             
  . »أيضا بالموقف التركي وبأهمية أن يكون العراق المحرر في دائرة حلف المقاومة هذا

  1/7/2010، السفير، بيروت
  

  اسة االحتالل في القدستنديد مصري بسي .56
وأعلنت مصر، أمس، رفضها مخطط توسيع االسـتيطان        ": وكاالت"،  "الخليج "-القدس المحتلة، القاهرة    

نحن نرفض كل اإلجراءات التـي      "، وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط         "الشرقية"في القدس   
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، مؤكداً على ضرورة قيام المجتمـع       "سعلى أراض مملوكة للعرب في القد     " إسرائيل"تؤدي إلى استحواذ    
الدولي بالتصدي لهذه األفعال، وأعرب أبوالغيط عن اعتقاده بأن الدول العربية تفكر حالياً في إجـراءات                
كثيرة منها على سبيل المثال الذهاب مرة أخرى إلى الدورة المستأنفة للجمعية العامة لألمم المتحدة إلثارة                

  .هذا األمر 
  1/7/2010، ةالخليج، الشارق

  
  "رادار متطور يعزز القدرات الدفاعية السورية ":"يديعوت أحرونوت" .57

ـ     " يديعوت أحرونـوت "، نقلت "المخاوف من تغيير التوازن االستراتيجي في المنطقة     "في ظل ما وصفته ب
عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن سورية حصلت من إيران على رادار متطور من الممكـن                

وجـاء أن المـسؤولين     .  على قدرة إسرائيل على ضرب المنشآت النووية اإليرانيـة        " يشكل خطرا "أن  
، أن الرادار سوف يعـزز القـدرات        "وول سترتيت جورنال  "اإلسرائيليين واألمريكيين صرحوا لصحيفة     

  .  الدفاعية السورية، بحيث يرسل إنذارات مسبقة بشأن غارات طائرات سالح الجو اإلسرائيلي
وإنه فـي حـال اختـارت       . افت المصادر ذاتها أن الرادار سوف يساعد مقاتلي حزب اهللا في لبنان           وأض

سورية إشراك حزب اهللا في المعلومات، فإن حزب اهللا يستطيع توجيه الصواريخ بدقة أكبر، إضافة إلى                
 ملمـوس   وبالتالي فإن إدخال الرادار سـوف يطـور بـشكل         . تعزيز دفاعاته أمام الطائرات اإلسرائيلية    

القدرات الدفاعية البرية لحزب اهللا، والتي تطورت كثيرا منذ الحرب العدوانية األخيرة على لبنـان فـي                 
  . 2006العام 
في الحرب األخيرة علـى لبنـان كـان الطيـران           " عن طيار في سالح الجو اإلسرائيلي قوله إنه          لونق

   ".  وضع في الحرب القادمةاإلسرائيلي يحلق بحرية، ولكننا ال نعرف ماذا سيكون عليه ال
  1/7/2010، 48موقع عرب

  
  لن نسمح مطلقا باستقرار قوات إسرائيلية على أراضينا: البحرين .58

، »لحضور القوات االجنبية في المنطقـة وزيـادة عديـدها         «اكدت البحرين أمس، معارضتها     : طهران
 عقب لقائـه فـي طهـران        وفي حديث الى الصحافيين    .»ان هذا االمر يشكل تهديدا للجميع     «واعتبرت  

الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، فند وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمـد آل                 
ان هذه االخبـار ال     «، وقال   »قوات اسرائيلية دخلت الى البحرين    «خليفة، صحة التقارير التي ذكرت ان       

  .» قوات اسرائيلية على اراضيهااساس لها من الصحة، وان البحرين لن تسمح مطلقا باستقرار
  1/7/2010، الراي، الكويت

  
  اجتماع بالرباط حول حقوق الشعب الفلسطيني" .59

تنظم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتـصرف  : 'القدس العربي'الرباط ـ  
المتحدة حـول القـضية الفلـسطينية       التابعة لمنظمة األمم المتحدة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع األمم          

  .بالنسبة إلفريقيا بحضور اعضاء بالكنيست وجامعيين اسرائيليين
تعزيز دعم الدول اإلفريقيـة     'وذكر بالغ لوزارة الخارجية المغربية أن االجتماع الذي سيتناول موضوع           

في األمم المتحدة،   ، سيعرف مشاركة ممثلي الدول األعضاء       'لتشجيع إيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس      
  .ومنظمات حكومية، وهيئات تابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمجتمع المدني

وحسب بالغ الخارجية المغربية فإن االجتماع يتوخى تعزيز مساندة والتزام المجتمع الـدولي، خاصـة               
ات األمميـة ذات    الدول اإلفريقية، لفائدة إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، طبقا للقـرار            
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الصلة، ومناقشة وضعية المدينة المقدسة، ورمزيتها الدينية والثقافية، والمكانة المركزية التي تحتلها فـي              
  .أي حل للنزاع العربي اإلسرائيلي

واكدت وزارة الخارجية المغربية ان االجتماع يشكل فرصة بالنسبة للمغرب لتجديـد مـساندته التامـة                
دل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها             والراسخة إليجاد حل عا   

  .1967القدس الشريف، وانسحاب إسرائيل من كافة األراضي العربية المحتلة في عام 
ومن المقرر ان يشارك في هذا االجتماع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري واحمـد قريـع               

لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودانييل بن سيمون عضو الكنيـست عـن            عضو اللجنة ا  ) ابو العالء (
حزب العمل وعبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لبيت مال القدس وموشي ماعوز أستاذ الدراسات               
اإلسالمية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية وعامر هدمي، الرئيس التنفيذي لمركز الـسالم والتعـاون              

 بالقدس وميرون بنفينيستي نائب عمدة القدس سابقا وشلومو موال عضو الكنيست حزب كاديمـا،               الدولي
  ).ريشون ليتزيون(

ـ       من المقرر ان ينـاقش االجتمـاع الـذي         ' القدس العربي 'وحسب مذكرة لالمم المتحدة بالرباط ارسلت ل
الدائم في مفاوضات السالم    يستمر لمدة يومين وضعية مدينة القدس والقدس باعتبارها من قضايا الوضع            

  ."اإلسرائيلية الفلسطينية عن بناء توافق دولي في اآلراء بشأن حل عادل ودائم لقضية القدس
  1/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  للشعب الفلسطيني" أغيثوهم" سيارات ضمن حملة 103الهالل األحمر االماراتي تسلم  .60

االحمر االماراتي، بتسليم سيارات مختلفة االنـواع وعـددها         قام وفد من هيئة الهالل      ": الخليج "-عمان  
فـي دولـة االمـارات      " أغيثوهم" التي تبرع بها المحسن االماراتي خلف بن أحمد الحبتور لحملة            103

  .العربية المتحدة الى الشعب الفلسطيني 
بمدينة الزرقـاء   وقد جرى تسليم مستندات وكافة أوراق السيارات، صباح أمس، وذلك في المنطقة الحرة              

باألردن للمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور سفير الدولة في عمان الدكتور عبداهللا ناصر              
  .سلطان العامري وممثلين عن السفارة الفلسطينية في المملكة االردنية الهاشمية 

  1/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  حصارإعالميون عرب وأجانب يتوافدون إلى غزة لكسر ال .61
تمكن مئات اإلعالميين من الصحافيين والمذيعين العرب واألجانب من كسر          :  رفح محمد سالم   -القاهرة  

الحصار المفروض على قطاع غزة بعد وصولهم إلى مدن القطاع عن طريق معبر رفح خـالل فتـرة                  
  .حزيران الماضي/ تشغيله المتواصلة والتي ما زالت مستمرة منذ األول من يونيو

أنـه يـتم التنـسيق      " الخلـيج "مصدر مسؤول بمكتب هيئة االستعالمات المصرية بمعبر رفح ل          وأعلن  
المشترك بين الهيئة وأجهزة األمن المصرية لتسهيل دخول الصحافيين من كافة أنحاء العالم إلى القطـاع                

ي مـن  عن طريق األراضي المصرية، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى اآلن خالل هذه الفترة منع أي صـحاف             
الدخول وذلك بهدف نقل واقع الحياة الصعبة التي يعيشها سكان القطاع في ظل الحصار، مشيراً إلـى أن                  
توافد المراسلين إلى غزة بدأ مع إعادة فتح معبر رفح، وال يزال مستمرا حتى اآلن، موضحا أن غالبيـة                   

 القطاع، فيمـا دخـل الـبعض    اإلعالميين كانوا موفدين من الجهات التي يعملون فيها لنقل األوضاع في       
  .اآلخر مرافقا للوفود المتضامنة

  1/7/2010، الخليج، الشارقة
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   وحدة الصف الفلسطينيإعادة دعم إلىاتصاالت روسيا مع حماس ترمي : الفروف .62
 فـي ختـام      أعلن  وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف     ، أن 30/6/2010،  روسيا اليوم موقع  ذكر  

 اتصاالت روسيا   أنحزيران   / يونيو 30 االمين العام لجامعة الدول العربية في        مباحثاته مع عمرو موسى   
عادة وحدة الصف الفلـسطيني علـى       إ تحقيق الهدف الرئيسي أال وهو دعم        إلىترمي  "مع حركة حماس    

 روسيا ليست الجهة الوحيدة التي تقيم اتصاالت مـع          أنوالحظ الوزير   . الفلسطينية قاعدة حركة التحرير  
 ببساطة نقوم بذلك    إننا"وقال  . إرهابية الجهات التي تعتبر حماس منظمة       أيضا تفعل ذلك    إذماس  حركة ح 

  ". علنا
 الغـيط علـى     أبـو  شدد الفروف بعد لقائه مع نظيره المصري احمد          األربعاءوفي وقت سابق من يوم      

".  والفلسطينيين اإلسرائيليينتهيئة الظروف في اقرب وقت الستئناف المفاوضات المباشرة بين          "ضرورة  
 وإال فستحل سياسة االمر الواقع محـل        أولوية وحدة الصف الفلسطيني تتسم بأهمية       إعادة "أن إلى وأشار

  .كافة الجهود
 ومنـاطق الـسلطة     "إسـرائيل " إلـى وافاد الوزير الروسي بأنه ناقش مع عمرو موسى نتائج زيارتـه            

. األمنيةسرائيل فيما يتعلق بالمسائل     إه لمراعاة قلق     استعداد أبدىالجانب الفلسطيني    "أن وأكد. الفلسطينية
  ." يراعي الطرف اآلخر هذه االلتفاتة الحميدةأنونأمل في 

 األمـن ن روسيا تعتبر من المناسب قيام مجلس        أ وأكد الحرية   أسطول قضية   إلىوتطرق الفروف كذلك    
  . وتركيا"إسرائيل"ه  تحقيقه الخاص في الحادث مع مراعاة التحقيق الذي تجريبإجراءالدولي 
 أن  والوكـاالت،  أحمد علي نقالً عن مراسلها    القاهرة  ، من   1/7/2010،  )قطر(العرب، الدوحة،  وأضافت
وإن بـالده تـدعم   . فـي الـشرق األوسـط   " روسيا ستواصل جهودها من أجل السالم  "إن  قال  الفروف  

ولكـن  "اية مفاوضات مباشـرة     المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وترغب في بد        
  ".بشرط أال تكون فقط للتفاوض، ولكن للوصول إلى حلول جذرية لقضايا الوضع النهائي

وأكد الوزير الروسي ضرورة وجود ثقة متبادلة بالنسبة لعملية السالم وهي مرهونة بما يجري حاليا من                
ة، ودعا األطراف المعنية إلى أن تأخذ        إسرائيلية، وطالب بتعزيز هذه الثقة المتبادل      - مفاوضات فلسطينية 

  . وأمنها"إسرائيل"في االعتبار مصالح 
نحن اتصلنا بحمـاس بعـد فوزهـا فـي          : "قال الفروف  وعن لقاء مسؤولين روس بقيادات من حماس      

االنتخابات البرلمانية، وبعد أن اعترف بها المجتمع الدولي في ضوء تصويت كثير من سكان األراضـي                
  ".لح الحركةالفلسطينية لصا

تحقيق عادل ونزيـه    "، داعيا إلى     هجوم أسطول الحرية   إن مجلس األمن ينظر في قضية     : قال الفروف و
 بتحقيق ومطالبة تركيا بإجراء تحقيـق دولـي،   "إسرائيل"كما أشار إلى أن قيام   " يتفق مع المعايير الدولية   

يها بـين وجهـة النظـر التركيـة         دفع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى طرح صيغة جمع ف            
  ".ونعتقد أنها فكرة مفيدة"واإلسرائيلية 

  
   والفلسطينيين لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة"إسرائيل"ميتشل يضغط على  .63

، أمس، أن المبعوث الرئاسـي األميركـي،        "إسرائيل"أكدت مصادر سياسية في     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
غوط على الفلسطينيين واإلسرائيليين لكي ينتقلوا إلـى مفاوضـات          السيناتور جورج ميتشل، بدأ حملة ض     

 وخالل اجتماعه مع وزير الـدفاع     . مباشرة بينهما بعد شهرين، واعدا بمساعدتهم على توفير مناخ مالئم         
سالم فياض، واتفق معه على إجـراء       .  إيهود باراك، اتصل مع رئيس الوزراء الفلسطيني، د        اإلسرائيلي،

  .تسوية تلك الخالفات بينهمالقاء مع باراك ل
، أمس، بجولة على معابر قطاع غزة لالطالع علـى سـير            "إسرائيل"ـوكان ميتشل قد استهل زيارته ل     

وأشاد بالقرار اإلسرائيلي إنهـاء الحـصار       .  إلى القطاع  "إسرائيل"عملية نقل المواد الغذائية والطبية من       
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 التي جرت الليلة قبل الماضية في اللجنـة  "قاشات الجديةالن"ثم التقى مع باراك، الذي أطلعه على        . المدني
. الوزارية السباعية للحكومة، حول تمديد فترة تجميد البناء االستيطاني الجزئـي فـي الـضفة الغربيـة                

 والسلطة الفلسطينية حـول مختلـف القـضايا، األمنيـة           "إسرائيل"وأوضح أن هناك تنسيقا ميدانيا بين       
  .لمواصالتواالقتصادية والتجارية وا

، ولكنـه   "خطوات إسرائيلية إيجابية جدا لدفع مفاوضات السالم      "وامتدح ميتشل هذه اإلجراءات واعتبرها      
 حول القـضايا الجوهريـة فـي        "إسرائيل"عاد لتكرار موقفه بضرورة اتخاذ مواقف سياسية جريئة في          

 ميتشل أنه في حالة اتخاذ      وأكد .الصراع وذلك من أجل التقدم في المفاوضات نحو تسوية دائمة للصراع          
فالفلسطينيون اتخذوا موقفا مرنا من     . مواقف إسرائيلية إيجابية من هذه القضايا، لن تكون مشكلة لالنتقال         

هذا الموضوع وقرروا المشاركة في هذه المفاوضات إذا شعروا بأن هناك نوايا إسرائيلية إيجابية تجـاه                
  .قضايا التسوية الكبرى
من الحملة التي تديرها الحكومة الفلسطينية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية المنتجة في           وكان باراك قد شكا     

 واليهود لم يتوقف في مناهج التعلـيم أو فـي اإلعـالم             "إسرائيل"وقال إن التحريض على     . المستوطنات
ورد ميتشل أن هناك شكاوى مضادة مـن الفلـسطينيين تتعلـق بمواصـلة البنـاء                . الفلسطيني الرسمي 

. ستيطاني في القدس وفي الضفة الغربية واستمرار ممارسات القمع والتنكيل خصوصا على الحـواجز             اال
  .وقال إنه في مثل هذه القضايا يفضل أن نرى الطرفين يجلسان وجها لوجه ويتباحثان

1/7/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  لماني يدعو للحوار مع حماسالحزب الديمقراطي االشتراكي األ .64
 علـى   إن أكبر أحزاب المعارضـة      األلمانيقال الحزب الديمقراطي االشتراكي     :  ديف جراهام  - برلين

 "سرائيلإ"ـ حل قائم على دولتين ل     إلى أراد الوصول    إذاالمجتمع الدولي أن يسعى للمفاوضات مع حماس        
شـتراكي  وقال رولف ميوتزينايخ المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي اال          .والفلسطينيين

 كان الساسة   إذا معناه أن تجاهلها لم يعد خيارا        األوسط في الشرق    اإلسالمية األحزاب نجاح   إنلرويترز  
ولكن يتعين علينـا أن     ) باالعتراف بحماس (ال يوجد قرار رسمي     "وأضاف   . سالم دائم  إقامةجادين بشأن   

 أن نعترف بأننا    األقلوعلينا على   . . جزءا من التركيبة السياسية في المنطقة      اآلننفهم أنهم حركة صارت     
  ." حوارإلقامةبحاجة 

وشبه ميوتزينايخ وهو خبير في شؤون الشرق االوسط الوضع مع حماس بالمحادثات السرية التي أجرتها               
  .بريطانيا مع الجيش الجمهوري االيرلندي خالل سنوات الصراع في ايرلندا الشمالية

السياسات أن يضاعفوا الجهود لمنع اتـساع الـشقاقات بـين            من الضروري لصناع     إنوقال ميوتزينايخ   
  .حماس وحركة فتح

1/7/2010، وكالة رويترز لألنباء   
  

  القدسبسياسة االحتالل في تندد كاثرين اشتون  .65
على هـدم   " إسرائيل"اعتبرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، أمس، أن عزم            :وكاالت

 الشرقي من القدس المحتلة في إطار مشروع أذنت به بلدية االحـتالل فـي               منازل فلسطينيين في الشطر   
إن المستوطنات اليهودية وهدم منازل هي أمور       "، وقالت اشتون في بيان      "عقبة إمام السالم  "القدس يشكل   

، وذكرت  "غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السالم وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيالً             
 فـتح   إلـى ، ودعـت    "إسرائيل"إلى  " لم يعترف يوماً بضم القدس الشرقية     "ن بأن االتحاد األوروبي     اشتو

" إسرائيل"، كما دعت    "مفاوضات إليجاد حل لوضع القدس على أساس أن تكون العاصمة المقبلة لدولتين           "
يـاً بـين    االمتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تعرقل المحادثـات غيـر المباشـرة الجاريـة حال               "إلى  
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إن هذه المحادثات تحظى بكامل دعمنا وعلى الطـرفين التعـاطي           "والفلسطينيين، وتابعت   " اإلسرائيليين"
  ."معها بجدية

  1/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  عجابهمإمريكيين نالت  اليهود األ مع محاولة عباس فتح حوار:وسط للسالممعهد الشرق األ .66
 للسالم في واشنطن، النائـب  األوسطل ابراهام في معهد الشرق نقل عن مدير مركز صامويل دانيا     :لندن

 القادة  إلىللوصول    محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس     إنالديمقراطي السابق روبرت ويكلسر قوله      
  . وفتح حوار معهم نالت اعجابهماألمريكييناليهود 

لى حفل عـشاء نظمتـه لـه        وكان ويكسلر يشير الى االجتماع الذي استقبل فيه عباس كضيف شرف ع           
  .األمريكية يونيو ولكن مؤثرة من قادة الجالية اليهودية / حزيران9مجموعة صغيرة في 

 تصريحات عباس حول العنـف نالـت تقـبال مـن            إنعن مدير المركز، قوله     ' واشنطن بوست 'ونقلت  
فيما لـم   . حضور الرفض القاطع للعنف كان تصريحا قويا وترك انطباعا قويا لدى ال           إنوقال  . الحضور

 اللقاء كان فرصة نادرة لخلق حوار       أنواعتبر ويكسلر    . التحريض تقبال كبيرا   إنهاءتنل تصريحاته حول    
  . وهو ما لم يكن موجودا في الماضي، القيادة الفلسطينية والجالية اليهودية،حقيقي وصريح بين الطرفين

 تصريحات عباس تثيـر     إن ابراهامز وان قال     نأ إالوعلى الرغم من ثناء مدير المركز واحتفائه باللقاء         
 تغير مـن ناحيـة تغييـر مواقـف          أونها تفتقد الجوهر ولن تقدم      أ إال على الجانب الشخصي     اإلعجاب

 اإلسـرائيلية  "الـسالم اآلن  " حركة   أعضاء إعجابن تصريحات عباس ستنال     أ إلى وأشار. الفلسطينيين
 إنن الفلسطينيين يخطئـون     أ  وأضاف .قيق ما وعد به   وستثير الشك ممن يعتقدون انه غير قادر على تح        

 الخطـوة   أن إلـى  مشيرا   اإلسرائيلية اللقاء مع الجالية اليهودية بديل عن لقاء الحكومة          أنكانوا يعتقدون   
  .تظل ذكية على الرغم من كل هذا

لى السياسة   الفلسطينيين اكتشفوا في اللوبي اليهودي المؤثر ع       أن على اللقاء من     "واشنطن بوست  "وعلقت
 السلبي على مطـالبهم     أثره طالما اشتكوا منه ومن      أنهم شريكا جديدا، كل هذا على الرغم من         األمريكية

  . دور الوسيط العادل في قضيتهمأمريكاودعواتهم الن تلعب 
1/7/2010، القدس العربي، لندن  

  
  مليون دوالر  800السلطة الفلسطينية تواجه عجزاً في الموازنة قدره : مصدر فرنسي مطلع .67

تواجـه مـصاعب ماليـة      «مصدر فرنسي مطلع إن السلطة الفلسطينية       قال   : القاهرة، رام اهللا، باريس   
 مليون دوالر، لسبب بسيط هو أن الدول العربية لم تف بالتعهدات التـي              800وعجزاً في الموازنة قدره     

الذرائع «وأضاف أن   . »للقاءقطعتها خالل مؤتمر باريس، وهذا سيكون ضمن المواضيع التي سيناقشها ا          
العربية لتبرير اإلحجام عن المساعدة تركز على عدم تقدم عمليـة الـسالم وعـدم إنجـاز المـصالحة                   

حجب المساعدات يؤدي إلى مشكلة خصوصاً أن الهدف منهـا هـو بنـاء              «، محذراً من أن     »الفلسطينية
  .»مؤسسات الدولة الفلسطينية

1/7/2010، الحياة، لندن  
  

  بحث دعم الدول األفريقية للقضية الفلسطينية يالرباط تنظمه األمم المتحدة لقاء في  .68
يناقش اليوم في مقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط مسؤولون من عـدة             :  صفاء الصبري  - الرباط

وقالت مصادر فـي مكتـب      .  بمشاركة إسرائيلية  "دعم الدول األفريقية للقضية الفلسطينية    "دول موضوع   
المتحدة في الرباط إن االجتماع يدخل في إطار تكثيف الجهود إلحياء عملية السالم بـين إسـرائيل               األمم  

والفلسطينيين، وتعزيز الدعم الدولي خاصة الدول األفريقية للتوصل إلى حل للصراع على أسـاس حـل                
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ا في ذلـك    وسيناقش المشاركون خالل االجتماع وضع القدس بم       .دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم      
أهميتها الدينية والثقافية، ووضعها في إطار القانون الدولي وقرارات منظمة األمم المتحـدة فـي سـياق                 
المفاوضات حول الوضع الدائم والنظر في أهمية السعي إلى توافق دولي في اآلراء بشأن حـل عـادل                  

  .ي هذا الصددودائم لقضية القدس وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول األفريقية ف
1/7/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  من الغجر" إسرائيل"واشنطن واألمم المتحدة تنفيان علمهما بانسحاب  .69

 المتحدة علمهما بما تردد عن قرار اتخذه المجلس الـوزاري           واألممنفت واشنطن   : هشام ملحم –واشنطن  
  .ر الشمالي لبلدة الغجر باالنسحاب من الشطواألمنية المصغر للشؤون السياسية اإلسرائيلي

1/7/2010، النهار، بيروت  
  

   مصعب يوسف حق اللجوءتمنحالواليات المتحدة  .70
 حصل مصعب يوسف ابن أحد قادة حماس والذي اعترف بتقديم معلومات أمنيـة إلسـرائيل                -نيويورك

ـ         .على حق اللجوء في الواليات المتحدة      ي طلـب   وقال قاضي المحكمة بوالية كاليفورنيا والتي نظرت ف
  . بعض االختبارات العاديةاجتيازهيوسف إنه سيسمح له باإلقامة في الواليات المتحدة بعد 

هذا "وقال  .  يوسف تفاجأ بالقرار   إنتريبيون على موقعها االلكتروني     -وذكرت صحيفة سان دييغو يونيون    
  ". الن الدستور يحمي الحريات في كل وقتاألكبرالبلد هو 

 األميركـي  الكـونغرس    أعـضاء سائل الدعم التي بعث بها عدد كبير مـن           ر أنويعتبر وكالء يوسف    
  ." بدون شك على صدور هذا القرارأثرت اإلسرائيليوالكنيست 

1/7/2010، ) المحتلةاألراضي (،القدس  
     

  بين التهجير واستقدام المهاجرين .. في حقوق الفلسطينيين  .71
  مصطفى علي الجوزو

ئفيين اللبنانيين عنصريون، وال حاجة إلى البرهـان أيـضاً علـى أن             ال حاجة إلى البرهان على أن الطا      
الفلسطينيين ساعدوا العنصريين في الحملة عليهم بسبب بعض التصرفات اإلسكانية المريبة إبان الحـرب    

لقد حكمتُ لبنان، أفلست قادراً على حكـم        «: وحسبنا العبارة المنسوبة إلى الشهيد ياسر عرفات      . اللبنانية
  . أو نحو ذلك» لغربية وغزة؟الضفة ا

إن الحق في العمل والتملك والعلم والرعاية الصحية واالجتماعية حق للمقيم الدائم في أي بلد من الـبالد                  
المتقدمة، فكيف إذا كان هذا المقيم مولوداً في البلد نفسه، وال يعرف غيره وطناً، وربما مات فيـه؟ إنـه                    

ولذلك فإن السفسطة العنـصرية     . هذا ما نعرفه  . ياسية والعسكرية يتساوى مع المواطن إال في الحقوق الس      
في هذا األمر ال يمكن أن تقنع حتى أصحابها، ألن معظمهم يعرف كيف يعامل المقيمون الـدائمون فـي             
دول العالم، وكيف ُيمنحون الجنسية بعد مدة من إقامتهم، بصرف النظر عن أصولهم ومعتقداتهم السياسية               

أال تجافي قوانين البالد؛ ويعلمون أن األجانب يمتلكون نحو خُمس المساحات السكنية في             واإلتنية، شرط   
ومن الواضح أن الفلسطينيين في لبنـان مـشروع     . لبنان، وأن معظمهم غير مقيم فيه، خالفاً للفلسطينيين       

قد بوشر  تهجير عند أولئك العنصريين، وما داموا كذلك فيجب العمل على كل ما يساعد في تهجيرهم، و               
. بذلك في التسعينيات حين فرضت الدولة اللبنانية على المسافرين الفلسطينيين سمات خروج بـال عـودة        

والعنصريون اللبنانيون ال يختلفون في ذلك عن العنصريين الصهاينة، إال في كونهم مـن أهـل البلـد،                  
لكـن  .  األرض والفلسطينيون ضيوف، على حين أن الصهاينة مغتصبون، ويريدون تهجيـر أصـحاب           
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مشروع التهجير واحد، وقد استُخدمت له، أحياناً، وسائل عسكرية متشابهة؛ ودماء النهر البارد لم تبـرد                
  . بعد

                 والمدهش حقاً أن بإزاء هذه الميول التهجيرية العنصرية، ميوالً استيطانية طائفيـة واضـحة، إذا صـح
وحنكته، لكن ليسمح لنا بأن نعارض موقفه مـن         ونحن نقدر في رئيس الجمهورية اتزانه وذكاءه        . التعبير

إن معظم أولئك الناس الذين خطبهم هناك، ودعاهم إلى العـودة إلـى لبنـان،               . المهاجرين إلى البرازيل  
واستذكر هجرة جدودهم منذ مئة سنة، وأكد أنهم وأوالدهم أحق من غيرهم بالجنـسية اللبنانيـة، ليـسوا                  

عربية وال يتحدثون بها، وال يكادون يعرفون شيئاً عن لبنـان وقـضاياه    إنهم أعاجم ال يفهمون ال    . لبنانيين
الوطنية والقومية، والبرازيل، وليس لبنان، هو وطنهم الذي ولدوا وعاشوا فيه وشاركوا فـي نـشاطاته                
المختلفة، وتبوأ بعضهم مراكز سياسية عليا في مؤسساته، وقلما زاروا لبنان أو تواصلوا مع أهله، وقـد                 

ومثل هـؤالء ال    . ا عن جنسيتهم اللبنانية، وهجروا اللغة العربية، هذا إذا كانوا من أصل لبناني حقاً             تخلَّو
وأي ! يستحقون الجنسية اللبنانية بأي معيار من المعايير الحقوقية الدولية، بلْه أن تعرض الجنسية علـيهم              

وقت نفسه على استقدام مليون مهـاجر  منطق يجيز القول إن لبنان ال يحتمل مجنّسين جدداً، والعمل في ال         
أو أكثر، تنتمي غالبيتهم العظمى إلى طائفة معينة؟ وال جدية في توكيد أحد رجـال الـدين للـرئيس أن                    
لبنانيي البرازيل أكثر من ثمانية ماليين، وفق إحصاءات الدولة البرازيلية، وال في قول سفير البرازيـل                

، فالمهـاجرون   )الحظوا الخـالف  (ل اللبنانية في بلده ستة ماليين       في لبنان إن عدد اللبنانيين وذوي أصو      
اللبنانيون في العالم أجمع ال يتجاوزون ربع المقيمين، وفق أي دراسة علميـة رصـينة، وال يمكـن أن                   
نتصور أن تشغل البرازيل نفسها بإحصاء ذوي األصول اللبنانية وجمع المستندات الموثوقة التي تثبـت               

 أن البرازيليين ال يكادون يفرقون بين اللبنانيين وبين سائر العرب، وال بيـنهم وبـين                أصولهم، وال سيما  
أما لبنان فلم يكن منذ مئة عام دولة وال شعباً، بل كان جبالً من جبـال                . »توركو«األتراك، فكلهم عندهم    

  . الشام، وجزءاً من سوريا، ويتبع، حتى في عهد المتصرفية، للدولة العثمانية
الفْنا رئيس الجمهورية الرأي فإننا ننكر على الوزير بارود زعمه، في شأن المهاجرين الذين فقدوا               وكما خ 

، فتلـك مغالطـة ال      »قانون استعادة الجنسية ال ينشئ حقاً جديداً، ولكنه استعادة لحقّ قائم          «: جنسيتهم، أن 
ـ تليق بعالم في القانون مثله ـ هذا مع تنويهنا باستحقاقه جائزة األمم ا  إن الجنسية منحـة مـن   . لمتحدة 

الدولة، وهي منوطة باإلقامة والثقافة واللغة وااللتزام القومي وتأدية الضرائب، وليس بالعرق أو النـسل               
ومن هذه الناحية فإن الفلسطينيين أحـق برعايـة         . أو الدين، إذا كان ثمة عروق صافية، وأنسال متصلة        

بل ليس من التجرؤ القول إن الفلسطينيين المولودين والمقيمـين          . الدولة من المزعومين مهاجرين لبنانيين    
في لبنان، هم الذين يستحقون الجنسية اللبنانية ال المهاجرون المزعومون، وهم مع ذلك ال يطلبونهـا، إال                 

وكثير من دول العالم تمنحهم جنسيتها إذا استوفوا شروط اإلقامة والثقافـة،           . إذا كانوا من أمهات لبنانيات    
  ماذا يمتنع لبنان حتى من منحهم الحقوق الطبيعية؟ فل

يتذرعون بوصفهم بالالجئين لينفوا عنهم صفة اإلقامة، وتلك سفسطة، ألن الفلسطينيين الجئون من حيث              
ثم إنـه ال يجـوز      . انتقالهم أو انتقال بعض آبائهم إلى لبنان، وهم مقيمون من حيث حضورهم الدائم فيه             

واألسوأ من ذلـك    . لنفي الحقوق الطبيعية، وال سيما إذا كان المعني أخاً عربياً         االستناد إلى المصطلحات    
أنهم يلقون بمسؤولية اللجوء على العدو الصهيوني والدول الغربية، ويطلبون أن يحل هؤالء، أو المجتمع               

ياتهم القومية  أي يطلبون المستحيل أو شبهه ليتهربوا من مسؤول       ! الدولي، مشكلة الفلسطينيين، ال اللبنانيون    
ويتذرعون بحق العودة، وهم يعلمون أن كثيراً من الفلسطينيين ماتوا، وأن كثيراً مـنهم قـد                . واإلنسانية

والعودة على كل حال حق للفلسطينيين وليس للدولة اللبنانية، وهم          . يموتون، قبل أن يعودوا إلى فلسطين     
 الحق؛ وهو حق ال يلغي الحقوق الطبيعية        أصحاب االمتياز الحصري في اختيار السلوك الذي يحمي ذلك        

األخرى، كما أن نيل الحقوق األخرى ال يلغيه، وهو ال يسوغ تحويل المخيمات إلـى معـازل تـستولد                   
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 بالمئة من الفلسطينيين الالجئين     22والحرص على حق العودة ومنع التوطين ال يسوغ تجنيس          . الجريمة
  .  طائفة بعينهاإلى لبنان ُبعيد النكبة ألنهم ينتمون إلى

. لكنهم يعترفون، أخيراً، بأن معارضتهم للتوطين تنبع من كونه يخل بالتوازن الديمغرافي، يعنون الطائفي             
إال أن الحرص على التوازن الديمغرافي ال يبيح تجنيس عشرات األلوف من الالجئـين األرمـن سـنة                  

والثقافية والحضارية بلبنان معدومة؛ ثم أن       وهم ال يعرفون العربية وال يفهمونها، وصلتهم القومية          1932
يسمح بعد ذلك بتجنيس كل أرمني وافد إلى لبنان، بل تجنيس كل منتمٍ إلى طائفة معينة بناء على إفـادات   
بسيطة من الشرطة أو الدرك أو المختارين، أو من الرؤساء الدينيين في الوطن أو المهجر، حتى حـاز                  

إننـا ال   . من الغرباء الذين لم يسمعوا باسم البلدات التي نُسبوا إليها زوراً          الجنسيةَ اللبنانية جمهور واسع     
ننكر على األرمن حقوقهم الوطنية، وإن كانت لنا مالحظات جدية على توجهاتهم الثقافية واإليديولوجية،              

. لسطينيةوخاصة عندما توافقوا والصهيونية العالمية على إدانة تركيا وهي في أوج دفاعها عن القضية الف              
كما ال نريد سحب الجنسية ممن حصلوا عليها بغير حق لدواع طائفية محضة، وال إخراج مئات األلوف                 
من الالجئين العراقيين الذين توافرت لهم رعاية المؤسسات الدينية والدولة النتمائهم إلى طائفـة معينـة،                

  . لكننا نرفض أن ُيحرم الفلسطينيون حقوقهم ألسباب طائفية
رطون حقوقاً للدولة اللبنانية مقابل الحقوق التي يفترض أن يحصل عليها الفلسطينيون، وهو أمر ال               ثم يشت 

إنه مـا دام    . ينبغي أن يعترض عليه أحد، من حيث المبدأ، لكن يمكن أن يعترض عليه من حيث التطبيق               
 وبيـنهم حلفـاء   في لبنان أعداء صريحون وألداء للفلسطينيين، وهم يحملون الـسالح بمباركـة دينيـة،         

للصهيونية، ويتحدثون عن الفلسطينيين بوصفهم غرباء، ويفاخر بعضهم بالحرب علـيهم؛ ومـا دامـت               
مجازر صبرا وشاتيال ماثلة، فإنه ال يمكن إطالق يد الدولة اللبنانية في المخيمـات، وال نـزع الـسالح                   

وقد قام في السابق تنسيق     . لبنانيةأما الذين يسكنون خارج المخيمات فيخضعون كلية للدولة ال        . الفلسطيني
بين الحكومة اللبنانية والقوى الفلسطينية في المخيمات، والحل الوحيد هو في العودة إلى قريب من ذلـك                 

  . »كيف آمُن لك وهذا أثر فأسك في رأسي؟«التنسيق، وإال صح المثل المشهور 
ينفذ خطة مرسومة منذ أكثر من تسعين سـنة،         قد ال يحُسن وصف اليمين اللبناني بالغباء الكلي، فاليمين          

لكن ال يحُسن أيضاً زعم بعضهم أن ذلك ذكاء مسيحي، ألن التمييز الطائفي غير مـستحب، وألن ذلـك                   
، على األقل، وجعل لبنـان موطئـاً لمحتلـين          1958الذكاء المزعوم جلب الخراب على الوطن منذ سنة         
كما ال يسمح بادعائه    . ة نفسها، ال يسمح بادعاء الذكاء     متعددي الجنسية، واإلصرار على السير في الخط      

الزعُم بأن الدعوة إلى إعطاء الفلسطينيين حقهم في هذا الظرف مؤامرة صهيونية، وحملة مدفوعة األجر،               
ال : فذلك كالم عبثي، ويوحي أن الدولة اللبنانية في محيض دائم ال تستطيع الحمل بأي مشروع إصالحي               

إن . لسياسية، وال إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وال حتـى التنقيـب عـن الـنفط والغـاز               إلغاء الطائفية ا  
العنصرية الطائفية مصدر تدمير للبنان وثروته ودولته، وإذا لم ينته اليمين عنها، فإنه قد يمضي بلبنـان                 

  . نحو المجهول
  1/7/2010، السفير، بيروت

  
  ؟ 2010هل نحن حقاً في العام : الفلسطيني في لبنان .72

  ياسر علي
 تحركت ماكينة الدفع بالحقوق الفلسطينية في لبنان إلى الواجهة، فُعقد ما ال يقّل عن               2010في بداية عام    

عشرة مؤتمرات لبنانية وفلسطينية بهذا الشأن، توصلت جميعها إلى ضرورة منح الفلـسطينيين حقـوقهم               
 التقدمي االشتراكي، وتبعته عـدة حلقـات   افتتحت مؤتمرات هذا العام بمؤتمر للحزب . المدنية واإلنسانية 

  . نقاش لمركز عصام فارس، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية واللبنانية
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ولم تتلكأ القوى الفلسطينية قاطبة في زيارة األقطاب السياسية والكتل النيابية واألحزاب الفاعلة، في سبيل               
م الوزاري بالسماح للفلسطينيين بالعمل في لبنـان،        وأصدر وزير العمل تثبيتاً للمرسو    . إقرار هذه الحقوق  

  . إال أن هذا المرسوم ال يرقى إلى قانون، ويخضع لمزاج وزير العمل
لم يكن خافياً على أحد أن النائب جنبالط سيطرح هذا القانون المعجل المكرر في أول جلـسة تـشريعية                   

ذا المشروع وليد المؤتمر المذكور أعاله للحـزب        ، فه )هذا الكالم قبل الجلسة الشهيرة بستة أشهر      (مقبلة  
» تمنيخ«وجرى خالل األشهر المنصرمة     . وقد أعلن جنبالط نيته هذه أكثر من مرة       . التقدمي االشتراكي 

  . األجواء وتهيئة الظروف للقبول بالحق الفلسطيني
  . ه تحصيل حاصلطرح جنبالط القانون المعجل المكرر، على أساس أن الجميع يعلمون به، وأن قراءت

  .. وفجأة
 آذار اصطفوا مـع     14مسيحيو  . انشطر البلد طائفياً، انشطاراً عمودياً، أطاح التحالفات السياسية السابقة        

ولـم  «بل إن الكتل المختلطة انشطرت،      .  آذار 8 آذار اصطفوا مع مسلمي      14 آذار، ومسلمو    8مسيحيي  
كما علقت إحدى   » كتلته بالتراجع عن اعتراضهم   تنفع غمزات الرئيس سعد الحريري وإشاراته لمسيحيي        

  . الصحف
كمـا فـي إحـدى      » سرق الغريـب الجـرة    «، فقد   »الغريب«وعاد الخطاب الطائفي وإلقاء اللوم على       

، وانـشطرت   »الغريـب «المسرحيات اللبنانية الساخرة، واتّهم أهل القرية بعضهم بعضاً بالتواطؤ مـع            
  . القرية

  . م نهر البارد محاصراً أمنياً، ويمنع الدخول إليه إال بتصريح عسكري، ما زال مخي2010في لبنان 
، ما زال الفلسطيني محروماً حقَّ التملك، تملك وحدة سكنية واحـدة، بـل حتـى يمنـع                  2010في لبنان   

  . الفلسطيني من وراثة عقار عن والده المتوفّى
، لكن لألمانة، يسمح له بالعمل سمكرياً        مهنة 72، ما زال الفلسطيني ممنوعاً من ممارسة        2010في لبنان   

  . وزباالً وبواب عمارة
، ُيمنع الفلسطيني من أن ُيدخل حجراً أو كيس إسمنت أو حاسوباً أو حتى شريط كهرباء                2010في لبنان   

إلى مخيمات الجنوب الخمسة، عين الحلوة والمية ومية والبص والرشيدية والبرج الشمالي، وقد امتد هذا               
  . ى بعض مخيمات بيروت، فضالً عن مخيم نهر الباردالواقع إل

، ُيحرم الفلسطيني الطبابة والتعليم الرسمي وتعويض نهاية الخدمة واالحتكام إلى القضاء            2010في لبنان   
بل أكثر من ذلك، على الفلسطيني أن يـدفع مثـل اللبنـاني لمؤسـسات               . في قضايا الضمان االجتماعي   
  .  غير أنه محروم االستفادةَ منهاالضمان االجتماعي الحكومية،

نـاجي  «وسفينة اسـمها    » مريم«سفينة اسمها   : ، تنطلق سفينتان لفك الحصار عن غزة      2010في لبنان   
األولى تحمل نساء وأدوات طبية ومساعدات إنسانية، والثانية تحمل صحافيين لبنانيين من تجمع             . »العلي

  . ة ومواد تعليميةتحمل مواد بناء وقرطاسي» صحافيون بال قيود«
تحبـون فلـسطين وتكرهـون    «يكاد الفلسطيني في لبنان، وهو يردد مقولة المرحـوم شـفيق الحـوت           

، يكاد يطلب منهم أن تتوجه إحدى هذه السفن شماالً لفك الحصار عن مخـيم نهـر البـارد       »الفلسطينيين
 70فيه وعددهم يفوق    الموجود على الشاطئ، وهو يتعرض لحصار بحري أيضاً حيث ُيحرم الصيادون            

ويكـاد يطلـب أن تتوجـه الثانيـة إلـى مخـيم             . صياداً االستفادة من بحــر المخيــم والصيد فيه      
الرشــيدية وهو على الشاطئ أيضاً، لُيدخلوا إليه بعض مواد البناء واألثـــاث والمـواد التعليميـة                

  . وغيرها
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، فسنجد في المـادة     1922ستور الفلسطيني لعام    ، يحدث كل هذا، فيما إذا رجعنا إلى الد        2010في لبنان   
وهذا الدسـتور اسـتمر     ..  منه أن اللبناني ال ُيعد أجنبياً في فلسطين، بل يعامل كالمواطن الفلسطيني            59

  . 1948العمل فيه حتى النكبة في عام 
  ؟ 2010فهل حقاً نحن في العام 

    1/7/2010، السفير، بيروت
  

  خطة ليبرمان إلنهاء النزاع .73
  ياسر الزعاترة

 حزيران ، نشر وزير الخارجية الصهيوني ملخص خطته إلنهاء الصراع علـى هيئـة               24يوم الخميس   
 كمـواطنين فـي     48مقال في صحيفة جيروزاليم بوست ، وكان أهم ما فيها قوله إن بقاء فلسطينيي عام                

 ، والحل برأيـه هـو تبـادل         الدولة اليهودية يعني قيام دولتين ، واحدة فلسطينية وأخرى ثنائية القومية          
  . إلى الدولة الفلسطينية48لألراضي ُينقل بموجبه فلسطينيو 

سيقول بعضهم إن هذا كالم وزير متطرف ال يعبر عن رأي الحكومة اإلسرائيلية ، وهـو كـالم هدفـه                    
التهرب من الواقع ، ونرد بأن هذا الرأي ليس جديدا بحال ، إذ سبق أن طرحته زعيمة حـزب كاديمـا                     

تسيبي ليفني ، كما أنه كامن في إصرار نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بإسـرائيل كدولـة                " لمعتدلةا"
  .يهودية

وإذا كان رأي الفريق الصهيوني المذكور قد بات معروفا فيما يتصل بملف القدس الشرقية علـى وجـه                  
ات الدولة ، من بيريس إلى      ، وهو ذاته رأي من تبقى من قياد       " عاصمة إسرائيل بحسب نتنياهو   "التحديد ،   

عن أية تسوية يحدثنا الرئيس محمود عباس ، ورئيس وزرائه السيد سـالم             : باراك ، فسيكون السؤال هو    
  فياض ، وأية دولة تلك التي يبشرنا األخير بقيامها في آب من العام المقبل؟،
 مـواطنين فـي     48طينيو عام   قد يبدو كالم ليبرمان عاديا بالنسبة للبعض ، إذ ال مشكلة في أن يغدو فلس              

الدولة الفلسطينية ما داموا سيبقون في أراضيهم ، بخاصة في الجليل والمثلث ، لكن المصيبة أنها ستمنح                 
للفلسطينيين مقابل مناطق أكثر أهمية في الضفة الغربية ، كما أن آخرين من بينهم سـيكونون مهـددين                  

  .ن القدس الشرقيةبالترحيل ، وهم كذلك منذ اآلن ، كما هو حال سكا
األهم من ذلك أن هذا المشروع ينطوي على تأكيد ال لبس فيه على أن قـضية عـودة الالجئـين إلـى                      

وإذا تذكرنا الموقف السياسي المتعلق بقضية القـدس ،         .  ليست واردة بأي حال    48األراضي المحتلة عام    
مفاوضات مع أولمرت ، فهذا      ، وكذلك ال   2000والذي سبق أن أفشل مفاوضات كامب ديفيد صيف العام          

يعني أن أيا من قضايا التسوية الرئيسة لن تُحل ، خصوصا أن مالمح المعروض في القضايا األخـرى                  
  ). األرض ، السيادة ، المستوطنات التي ستبقى أكبرها تحت بند تبادل األراضي(أكثر من سيىء 

قرارات الدولية ، ونرد أن كل القرارات       سيقولون إن هذا هو الموقف اإلسرائيلي ونحن نرفضه ، ومعنا ال          
الدولية لم تعد ذات صلة بعدما أقر القوم منذ أوسلو بشرعية ما ينتج عن التفاوض وليس القرارات الدولية                  
، أما الرفض فيحتاج إلى أدوات ضغط ، في حين ال يملك الطرف الفلسطيني أيا منهـا ، فـضال عـن                      

  .سرائيليةاالنحياز األمريكي والغربي للهواجس اإل
الحل الذي تفتقت عنه العقلية اإلسرائيلية وتناغمت معه العقلية الرافضة للمقاومة ، هو أن يتجـسد هـذا                  

 78طبعا سـوى    (الحل على األرض من دون اضطرار الطرف الفلسطيني إلى التنازل المعلن عن شيء              
  .ل من أشكال العنف، إذ أن النزاع سيبقى قائما ، ولكن من دون أي شك) في المئة من فلسطين

بالتدريج ستكون هناك شبه دولة على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية ، وهي ستبقى في نزاع حدودي             
هذه هي الدولة المؤقتة ، وهذا هو السالم االقتصادي ، وهذا هو الحل االنتقالي بعيد               . مع جارتها العبرية  
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تعوا ويمتعوا أشياعهم بمميزات الدولة ، مع حقهم فـي     المدى ، وهو حل سيتيح لقادة الدولة العتيدة أن يتم         
  .القول إنهم لم يتنازلوا عن الثوابت

ربما لن يصل الحال في المرحلة األولى إلى تجسيد كالم ليبرمان المشار إليه ، لكنه في مرحلـة الحقـة             
ي ، من أصحاب    سيكون ممكنا بحسب ما يعتقد آباء الصهاينة ، وربما آباء المشروع في الجانب الفلسطين             

، لكن ذلك لن يمر بحال ، حتـى لـو مـرت             ) من صاغوها منهم ومن منحوها الشرعية     (وثيقة جنيف   
  . مراحله األولى

لن يمر ، ألن الشعب الفلسطيني العظيم سيرفضه بكل إباء ، كما أن مغامرات العدو في القدس واألقصى                  
وتوني بلير ، وكل المتواطئين مـع هـذا         لن تلبث أن تفجر الوضع من جديد رغم أنف الجنرال دايتون            

  .المشروع الرخيص
  1/7/2010، الدستور، عّمان

  
  على نار حامية؟» صفقة شاليط«هل وضعت  .74

  عريب الرنتاوي
  .ما أن يهدأ ملف فلسطيني حتى يتحرك ملف آخر: هي الرمال الفلسطينية المتحركة

، بعـد أن    " ستئناف الحوار وإتمام المصالحة   آخر محاولة ال  "األيام القليلة الفائتة شهدت على إغالق ملف        
، الذي أدى من ضمن ما أدى       " التراجع الرئاسي "و" الوسيط المصري "و" الفيتو األمريكي "اصطدمت بعقبة   

  .إلى حل لجنة المصالحة الرئاسية وإيقاف مهمتها ، أو باألحرى دفنها قبل أن تغادر مهدها
بين حماس وإسرائيل ، تحت وقع التظـاهرات        "  األسرى تبادل"أمس ، وأمس األول واليوم ، تحرك ملف         

واالعتصامات التي رافقت ذكرى مرور أربعة أعوام على اختطاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شـاليط ،               
حيث ولّد هذا الحراك وتلك المناسبة ، قوة ضغط غير مسبوقة على حكومة نتنياهو من أجل العمل علـى             

  .لتبادلإطالق سراح الجندي وإتمام صفقة ا
وثمة تقديرات لخبراء إسرائيليين تؤكد أن قوة الزخم التي باتت تتمتع بها قضية شاليط وتبادل األسرى ،                 
غير مسبوقة على امتداد السنوات األربع الفائتة ، ما ولّد انطباعا بأن الملف قد وضع بالفعل علـى نـار                    

قرب إتمام الصفقة على تفـاؤلهم بجملـة        حامية ، وأن لحظة الحسم بشأنه قد أزفت ، ويدلل المتفائلون ب           
  : تطورات وأحداث وقرائن منها

وجود عاموس جلعاد ، الجنرال المكلف بملف التفاوض حول شـاليط فـي القـاهرة ، وإجـراؤه                  : أوال
  .محادثات مع الوزير عمر سليمان حول هذه المسألة وحول مسألة المعابر المرتبطة بالملف األول

دثت عن زيارات مكوكية خاطفة سيقوم بها الوسيط األلماني المكلف بهذا الملف لكل             األنباء التي تح  : ثانيا
  .من غزة والقدس والقاهرة ودمشق

وقوف إيهود باراك وثالثة آخرين من أسالفه في وزارة الدفاع اإلسرائيلية خلـف قـضية تبـادل                 : ثالثا
، او مـن    " العيار الثقيـل  "ن من   اإلسرى وموافقة الجنراالت األربعة على إطالق سراح أسرى فلسطينيي        

الملطخة أيديهم بالدماء وفقا للتعبير الدارج في الصحافة اإلسرائيلية ، أما المبرر فقد لخـصة الجنـرال                 
  .حتى ال يواجه جلعاد شاليط مصير مالح الجو اإلسرائيلي رون آراد: أشكنازي

رر نتنياهو من كل تحفظاته ، وتجعل       تنامي قوة الزخم والضغط في الشارع اإلسرائيلي والتي ستح        : رابعاً
  .قبوله بصفقة تبادل األسرى أمراً مرجحاً وقد يكون وشيكاً

إحساس إسرائيل بأن جدران الحصار على القطاع أخذت تتهاوى ، وأن اللعب بورقة المعابر من               : خامساً
إلسرائيل أن تـتم    سوف يكون بال قيمة وال أثر في قادمات األيام ، وأن من األفضل              " تحرير شاليط "أجل  

  .الصفقة اآلن من أن تتمها بعد حين
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" الحوار والمصالحة "إن صحت التوقعات وتم تبادل األسرى قريبا ، فستدخل حسابات جديدة على معادلة              
، فحماس ستعزز شعبيتها ونفوذها في غزة والضفة على حد سواء           " توازنات القوى الفلسطينية الداخلية   "و

، كمـا أن    " مصالحة تأخذ بعين االعتبار تحفظاتها على الورقة المـصرية        "بـ، وسوف تزداد استمساكاً     
إتمام الصفقة سوف يعزز من قدرة حماس على مواجهة الضغوط المصرية المتزايدة علـى الحركـة ،                 

  .والتي بلغت حداً غير مسبوق في اآلونة األخيرة
والرئاسة في رام اهللا ، كما تطالـب        لحساب السلطة   " دفعة من األسرى  "وحتى بفرض قيام إسرائيل بتقديم      

بذلك اإلدارة األمريكية ، فإن أحداً لن يكون بمقدوره منع الرأي العام الفلسطيني من المقارنة بـين هـذه                   
  .وتلك ، بين صفقة أنجزت رغم أنف إسرائيل وأخرى استدركت في سياقات التنسيق والتعاون

 غربيـة ،    - أنباء متواترة عن اتصاالت حمساوية       مع" صفقة شاليط "وإذ يتزامن الحديث عن قرب إتمام       
 لحماس ، مشروطة وليـست فوريـة ،    - من تحت الطاولة     -بما في ذلك أحاديث عن عروض أمريكية        

فإن المشهد الفلسطيني برمته ، يبدو مقبال على عملية خلط أوراق واسعة ، نعرف من أين تبدأ ، وقد تبدأ                    
  .ي أو أينبشاليط ، بيد أننا ال نعرف كيف تنته

إنها الرمال الفلسطينية المتحركة ، تأخذك كل يوم إلى ملف من الملفات ، فتنام على مزاج معين لتستيقظ                  
  . صبيحة اليوم التالي ، على ضوء نهار جديد ومزاج جديد

  .كان اهللا في عوننا وعونكم
  1/7/2010، الدستور، عّمان

  
  وطنبل عن فلسطين القضية وال ...عن الحصار والمصالحة .75

  ماجد عزام
أكد القرار الملغوم الصادر عن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر األحد الماضي ما كنا قلناه سـابقاً،                
ما نحن بصدده اآلن ليس رفع تام للحصار عن قطاع غزة وإنما تخفيف أو تحديث فقط ناتج أساساً عـن                    

تي أنهت الحصار بشكله أو إطاره السابق       تفاقم العزلة الدولية ضد إسرائيل بعد مجزرة أسطول الحرية ال         
.  

حكومة نتنياهو التي انحنت أمام الضغوط فهمت أن المشكلة ليست في فشل اآللة اإلعالمية وإنمـا فـي                  
السياسة المتبعة تجاه غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، ومن هذا المنطلق حاولت التصرف ببراغماتية              

حقيق بعض المكاسب أيضاً عبر إنهاء الحصار المـدني وإدخـال           وتخفيف األضرار قدر اإلمكان، بل وت     
الكاتشب والمايونيز والتشيبس والكزبرة والفلفل والقرفة والكمون والزنجبيل أيضاً، وإبقاء الحصار األمني            

علماً أن إسرائيل نظرت تاريخيـاً الـى نفـسها          . فقط حسب التعبير الحرفي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية      
 والعرب أيضاً من منظار البندقية، وبالتالي فإن ما ُيوصف بالحصار األمنـي يعنـي فـي                 والفلسطينيين

الحقيقة إبقاء الجزء الجوهري والمركزي منه الخاص بإدخال أو باألحرى عدم إدخـال المـواد الخـام                 
 الالزمة لدوران عجلة االقتصاد الغزاوي في أبعاده الصناعية والزراعية والتجارية، ووضع قيود علـى             

  .ايصال االسمنت والحديد وإبقاء ذلك منوطاً بمراقبة جهات دولية ومخصصاً فقط للمشاريع العامة
تجب اإلشارة الى أن الحصار بأبعاده الشاملة المدنية واألمنية هدف الى تحقيق عدة أمور سياسية وأمنية                

ائيلي بعنـاد وصـالبة     أهمها إذالل الفلسطينيين في غزة وعقابهم على التجرؤ ومواجهة المشروع اإلسر          
خالل األربعين عاماً الماضية، كما سعى أيضاً الى إجبار المقاومة على التنازل وتخفيض سقف مطالبهـا                

 الهدف االستراتيجي والكبير للحصار متمثالً      - وما زال    -في ما يتعلق بصفقة تبادل األسرى، بينما كان         
ية القضية الفلسطينية عبر عـودة الوصـاية        بفصل قطاع غزة عن فلسطين والضفة الغربية توطئة لتصف        

المصرية بحكم األمر الواقع على القطاع، مع وصاية مماثلة ولو أخف درجة لألردن على الضفة الغربية                
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أو باألحرى نصف الضفة بعدما وضعت إسرائيل يدها عملياً على النصف الباقي الـذي يـضم القـدس                  
  . وحدها ثلث مساحة الضفة تقريباًوالجدار الفاصل ومنطقة غور األردن التي تمثل

بناء على ذلك، ال يمكن خوض معركة رفع الحصار بمعزل عن إفشال األهداف السياسية واالستراتيجية               
له، وبالتالي رفض وفضح كل الخطوات اإلسرائيلية التجميلية والمضي قدماً فـي المعركـة الـسياسية                

ددة األوجه واألساليب وصوالً الـى الرفـع الكامـل          واإلعالمية والميدانية واستمرار حملة التضامن متع     
 فـإن معيـار     - وهو المصطلح المحبب لدى ايهود باراك        -والنهائي والجدي له، ووفق اختبار النتيجة       

، وحـسب إحـصائيات     2007زوال الحصار يتمثل بعودة األوضاع الى ما كانت عليه قبل فرضه العام             
 ألف شاحنة محملة بالبضائع المختلفة      36تشل منذ أيام فإن     رسمية قدمها الرئيس محمود عباس لجورج مي      

 شاحنة فقط في    3600، بينما دخلت اليه     2007دخلت الى قطاع غزة في األشهر الثالثة األولى من العام           
 شـاحنة يوميـاً    140واآلن تتحدث إسرائيل عن إدخـال       . 2010األشهر الثالثة األولى من العام الحالي       

 شاحنة في الشهر وهي ثلث الكمية التي كانت تدخل قبل           4200ئة عما كان سائداً أي      بزيادة ثالثين في الم   
الحصار، ما ُيقدم فكرة أيضاً عن محدودية التخفيف المزعوم الذي أدخلته إسرائيل التي وضعت القطـاع                

ن دون  على المحلول أو المصل الغذائي وهي اآلن تدخله الى ما يشبه فترة النقاهة أو االستشفاء، ولكن م                
  .عودة األمور والحياة الى منحاها الطبيعي

مع االقتناع بضرورة الفصل بين الملفات، بمعنى عدم الربط المباشر بين المـصالحة ورفـع الحـصار                 
إال أنه من الصعب بل ربما من المستحيل تصور إنجاز عملية إعمار ضخمة وبمليارات              . وإعادة اإلعمار 

ودة القطاع الى الحياة الطبيعية ودوران عجلة االقتصاد فيه بأبعادها          الدوالرات، أو رفع كامل للحصار وع     
المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية، بمعزل عن تكريس المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي            
 والجغرافي المؤسف الواقع حالياً، علماً أن المصالحة ال تكفل فقط إنجاز إعادة اإلعمار بعد رفع الحصار               

وإنما تؤدي في السياق العام الى إفشال أهداف الحصار بعيدة المدى في تصفية القـضية عبـر الفـصل                   
النهائي بين غزة والضفة الغربية وباقي األراضي الفلسطينية وتكريس الوحدة الداخلية القـادرة وحـدها               

ض مصطلحات جديدة   على إفشال الخطط اإلسرائيلية وتحقيق اآلمال والطموحات الوطنية الفلسطينية وفر         
على جدول األعمال السياسي واإلعالمي العالمي وإعادة تظهير القضية في بعدها العادل واالسـتراتيجي              

  .أيضاً كقضية شعب يسعى من أجل الحرية والسيادة واالستقالل
  1/7/2010، المستقبل، بيروت

    
  !الصدام المحتمل: أوباما ونتنياهو .76

  وحيد عبد المجيد. د
حامالً في يمناه قرار تخفيف     )  يوليو 6(وزراء اإلسرائيلي إلى واشنطن يوم الثالثاء المقبل        يذهب رئيس ال  

 منـزالً   24علـى أنقـاض     " حديقة الملـك  "الحصار على قطاع غزة، وفى يسراه قرار إحياء خطة بناء           
  .فلسطينياً سيتم هدمها في القدس المحتلة

لرئيس أوباما اللذين يسعى كل منهما إلى تجنب صدام         ويختزل هذان القراران عالقة معقدة بين نتنياهو وا       
فعلى مـدى نحـو عـام     . دبلوماسي قد ال يكون هناك مفر منه قبل نهاية والية الرئيس األميركي األولى            

ونصف العام، وضع أوباما التوفيق بين العالقة الخاصة مع إسرائيل وتصحيح العالقة مع العالم اإلسالمي               
ر الكثير من الجهد والوقت في محاولة إطالق عملية سـلمية بـين الفلـسطينيين               فقد استثم . بين أولوياته 

واإلسرائيليين، وفي البحث عن صيغة متوازنة تلبي مطالب حلفائه العرب بشأن إخالء الشرق األوسـط               
من األسلحة النووية دون اإلخالل بما تعتبره إسرائيل وأنصارها في واشنطن ضـرورة أمنيـة ملحـة،                 

  .العالمية" أجندته" الوقت نفسه من وقف االنتشار النووي الذي يضعه في مرتبة متقدمة ضمن وتمكَّنه في
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غير أن جهود إدارته اصطدمت بموقف حكومة نتانياهو التي مضت في مسار مختلف تماماً، ليس بسبب                
  .عالمية أيضاًأوباما الشرق أوسطية وال" أجندة"تصلبها السياسي العقدي فقط، ولكن ألن أهدافها تتباين مع 

وكان تكتيك أوباما خالل الفترة الماضية هو أن يعود خطوة صغيرة إلى الوراء حين يخفق فـي إقنـاع                   
فعل ذلك عندما اختلفا بشأن تجميد االستيطان ومدى ضـرورته          . نتانياهو باتخاذ خطوة كبيرة إلى األمام     

اليهودي الذي  " اللوبي"تجاب إلى ضغوط    وفعله أيضاً عندما اس   . لتهيئة أجواء مالئمة لعملية سلمية مثمرة     
طالبه بدعوة نتانياهو واستقباله بشكل الئق في البيت األبيض، بعد أن قوبل ببرود واضح فـي زياراتـه                  

  .2010 مارس 13 و2009 نوفمبر 9 مايو و16السابقة إلى واشنطن في 
ألول من يونيو الماضي، لكنها     فالزيارة المتوقعة يوم السادس من الشهر الجاري كان مفترضاً أن تتم في ا            

  .فجر اليوم األخير في مايو الماضي" قافلة الحرية"ُألغيت بسبب االعتداء اإلسرائيلي على 
ورغم أن أوباما ساعد إسرائيل على اإلفالت من هذه الجريمة، فقد كان واضحاً مدى الحرج في موقفـه،                  

 يونيو  4 لخطابه إلى العالم اإلسالمي في        مدنيين حدث عشية الذكرى السنوية األولى      9خصوصاً أن قتل    
2009.  

وكان واضحاً، في هذه المناسبة، مدى اإلحباط الذي عمّ العالم اإلسالمي، سواء لتواضع ما تحقـق مـن                  
وعود أوباما، أو لموقفه تجاه االعتداء على قافلة إغاثة إنسانية رغم أنه حاول حفظ مـاء وجهـه عبـر                    

  .زة واستجابة نتانياهو، لكن بطريقتهالمطالبة بتخفيف الحصار على غ
وإذا أضفنا إلى ذلك وجود اتجاه قوي في إدارة أوباما يقلقه األثر السلبي للسياسة اإلسرائيلية على المناخ                 
الذي تعمل فيه القوات األميركية الموجودة في الشرق األوسط، يبدو واضحاً أن التباين الموضوعي بـين                

قد يكون أكبر من أن يّمكنهما من التعايش حتى نهاية فترتيهما فـي مطلـع               هذه اإلدارة وحكومة نتانياهو     
  .2013عام 

، وليس مجرد خالف على قضية محددة؛ ولذلك فهو يبدو أبعد وأوسع نطاقاً مـن         "أجندتين"فهذا تباين بين    
عام منـذ    اإلسرائيلي بوجه    -الخالفات السابقة التي حدثت بشأن قضايا التسوية السلمية للصراع العربي           

، وحتى الخـالف علـى وقـف        1975الخالف على شروط فك االشتباك العسكري في سيناء بداية عام           
كما يبدو التباين الراهن أكبر مـن الخـالف         . 2009االستيطان لتهيئة أجواء مالئمة للمفاوضات في عام        

، عنـدما   1990عقب الغزو العراقي للكويت عـام       " عاصفة الصحراء "الذي حدث خالل اإلعداد لعملية      
أدركت إدارة بوش األب أن تدخل إسرائيل يضعف قدرتها على بناء تحالف دولي واسع يضم دوالً عربية                

  .رئيسة
وكانت هذه هي المرة األولى التي ظهر فيها إمكان تحول إسرائيل من رصيد استراتيجي إلى عبء على                 

بلغه الراهن الذي يثير قلقـاً فـي بعـض    غير أن هذا التحول لم يبلغ منذ ذلك الوقت م   . الواليات المتحدة 
أمام لجنـة الـشؤون     " الموساد"األوساط السياسية اإلسرائيلية، واألمنية أيضاً كما يتضح من إفادة رئيس           

  .الخارجية والدفاع في الكنيست أخيراً، إذ قال إن إسرائيل تتحول من قيمة ألميركا إلى عبء عليها
ألن ينتج في الفترة القادمة خالفات من وقت إلـى آخـر، لكـن              وتباين على هذا المستوى يبدو مرشحاً       

لذلك فربما يجد أوبامـا نفـسه فـي         . بمعدالت أسرع وعلى فترات أقرب وربما بتأثير أكبر من ذي قبل          
" اللـوبي "وضع قد يضطره إلى اتخاذ موقف أقوى تجاه حكومة نتانياهو، التي ستلجأ، كما هو معتاد، إلى                 

وربما يقود ذلـك    . س وغيره من القوى المؤثرة في عملية صنع القرار األميركي         المؤيد لها في الكونجر   
إلى تنافر قد ال تظهر مالمحه إال بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وفـق مـا تتوقعـه دوائـر                    
دبلوماسية عربية جرياً على سوابق كان فيها رؤساء أميركيون أكثر تحرراً مـن التوازنـات الداخليـة                 

  . خالل العام الثالث في فترات رئاستهمالمعقدة
وإذا صح هذا التوقع، فاألرجح أن نشهد معركة صامتة بين أوباما ونتانياهو يسعى فيها كل منهمـا إلـى                   

فبالنسبة ألوباما، ربما يقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه لن يتسنى إلدارته إحراز تقدم               . إضعاف اآلخر 
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بدالً من بعض   " كاديما"انياهو إلى إعادة تشكيل حكومته لتضم حزب        في جهودها السلمية إال إذا اضطر نت      
والخيار الثاني بالنسبة إلى أوباما، في هذه الحال، هـو إجـراء انتخابـات              . أحزاب اليمين األكثر تطرفاً   

  .مبكرة للكنيست يحاول األميركيون التأثير فيها بأمل أن تتيح نتائجها تشكيل ائتالف أقل تشدداً
نتانياهو، سيكون إضعاف مركز أوباما ضرورياً للحد من قدرته على التأثير فـي التفـاعالت               وبالنسبة ل 

ويمتلك نتانياهو أدوات للتأثير في الداخل األميركي أكثر مما لدى أوباما من وسائل             . اإلسرائيلية الداخلية 
. ثل ذخراً إلسـرائيل يهودي صهيوني قوي يم" لوبي"ففي الواليات المتحدة   . مؤثرة في الداخل اإلسرائيلي   

وقد تحرك هذا   . منقسم إزاء سياسة نتانياهو، فالقسم المؤيد لها هو األكبر واألقوى         " اللوبي"ورغم أن هذا    
فعالً للضغط على أوباما منذ أشهر حين بدأ الخالف بشأن االستيطان لمطالبته            " ايباك"القسم بقيادة منظمة    

  .تفات إلى الخطر اإليرانيبالكف عن انتقاد السياسة اإلسرائيلية واالل
غير أن جعبة أوباما ليست خالية من األدوات التي يمكن استخدامها في هذه المعركة، وفي مقدمتها حاجة                 

فمن الصعب، وربما المستحيل، أن تستغني      . إسرائيل إلى العالقة الخاصة التي تربطها بالواليات المتحدة       
أن تحافظ في الوقت نفسه على ميـزان القـوى المختـل            إسرائيل عن هذه العالقة أو تسمح بتراجعها، و       

  .لمصلحتها في الشرق األوسط
. وهكذا تبدو المعركة القادمة المحتملة بين أوباما ونتانياهو متكافئة على نحو يجعل التكهن بنتائجها صعباً              

 -ت األميركية   ولكن ما يمكن التكهن به هو أن نتائج هذه المعركة المتوقعة هي التي ستحدد اتجاه العالقا               
  .اإلسرائيلية لفترة طويلة قادمة

  1/7/2010، االتحاد، أبو ظبي
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