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  اهللاحزب  وحماس االستخبارات العسكرية األميركية تدعو إلى حوار مع .1
لئن كان من المحرم طرح موضوع التحاور مع الجماعات الميليشياوية المتشددة مثل حزب             : مارك بيري 

، فإن هذا هو بالضبط ما كان يقوم به فريق من      )ناهيك بإسرائيل (اهللا وحماس في دوائر واشنطن الرسمية       
  . كبار ضباط االستخبارات في القيادة المركزية األمريكية ـ سينتكوم ـ

شـكك  » التعامل مع حمـاس وحـزب اهللا      « أيار تحت عنوان     7صدر في   » تقرير للفريق األحمر  «ي  وف
مسؤولون كبار في استخبارات القيادة المركزية األميركية في السياسة األميركية الحالية القائمة على عزل              

يات التي مـن    باعتماد مزيج من االستراتيج   » الفريق األحمر «وبدال من ذلك، يوصي     . وتهميش الحركتين 
» الفريق األحمر «وعلى الرغم من أن وظيفة      . شأنها دمج المنظمتين داخل االتجاهات السياسية لكل منهما       

مصممة عمدا لتزويد كبار القادة باإلحاطات واالفتراضات التي تتحدى االستراتيجيات المقبولة، فإن هـذا              
  .  المتحدة الحالية، كل في آن واحدالتقرير استفزازي، ومثير للجدل، ويختلف مع سياسة الواليات

يدعو التقرير المؤلف من خمس صفحات إلى دمج حزب اهللا في القوات المسلحة اللبنانية، والـى دمـج                  
. حماس في قوات األمن الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، حزب السلطة الفلسطينية التابع لمحمود عباس              

 والمعبر عنه في الجملة األخيرة من الموجز التنفيـذي، هـو          وقد يكون االستنتاج األخير للفريق األحمر،     
إن دور الواليات المتحدة في تقديم المساعدة إلى قوة دفاعية لبنانيـة            «: ربما االستنتاج األكثر إثارة للجدل    

متكاملة تضم حزب اهللا، والتدريب المستمر لقوات األمن الفلسطينية في الكيان الفلـسطيني التـي تـضم                 
ومتها، سيكون أكثر فعالية من تقديم المساعدة للكيانات ـ حكومة لبنان وفـتح ـ التـي ال     حماس في حك

ويمـضي  ). التوضيح في النص األصلي   («تمثل سوى جزء من الشعب اللبناني والفلسطيني على التوالي          
، »يليتبنيان سياسات قوية رافضة ومعادية إلسرائ     «التقرير إلى القول انه في حين أن حزب اهللا وحماس           

  . »براغماتيتان وانتهازيتان«فإن المجموعتين 
  العبان سياسيان جادان يحظيان باحترام 

األرض الموعـودة   «استهل التقرير باقتباس من كتاب مفاوض سالم أميري سابق هو ارون ديفيد ميلر،              
 فـي   قد ظهرا كالعبين سياسيين جادين يحظيان بـاحترام       «، الذي يشير إلى أن حزب اهللا وحماس         »جدا

إن تدمير هاتين المنظمتين لم يكـن يومـا خيـارا           . شوارع العواصم العربية، وفي جميع أنحاء المنطقة      
وسارع واضعو التقرير إلـى القـول ان الحـركتين          . »وتجاهلهما قد ال يكون خيارا متاحا أيضا      . متاحا

ومع ذلك، فإن   . ر خاطئ ، وأن معاملتهما معا بنفس الطريقة هي أم       »مختلفتان بشكل كبير  «الميليشياويتين  
فريق القيادة المركزية األميركية يرفض وجهة نظر إسرائيل المعلنة بأن الحركتين غير قـادرتين علـى                

عدم االعتراف بشكاوى وأهداف الحـركتين      «ويقول التقرير إن    . التغيير ويجب التصدي لهما عبر القوة     
  . »الالمنفصلة سينتج عنه فشل مستمر في دفع سلوكهما نحو االعتد

هناك الكثير من األفكار في الجيش      «وقال ضابط كبير في القيادة المركزية األميركية مطّلع على التقرير           
حـول هـذه    ) موقع مقـر القيـادة المركزيـة األميركيـة        (وال سيما بين ضباط االستخبارات في تامبا        

علـى إدارة بـاراك     ومع ذلك، نفى هذا الضابط أن يكون قادة عسكريون كبار يضغطون            . »المجموعات
  . »إن هذه الخطوة ليست ضمن الخيارات المطروحة حتى اآلن«وأضاف . أوباما لالنفتاح على المنظمتين

في أعقاب حادث أسطول غزة، قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي دانييل ايالون ان النـشطاء الـذين                 
 بين  2010 أيار   31هة التي وقعت في     ، التي كانت مسرحا للمواج    )التركية(كانوا على متن سفينة مرمرة      
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عمالء لإلرهاب الدولي، واإلسالم الدولي     «القوات اإلسرائيلية والنشطاء األتراك، كانت لديهم عالقات مع         
إن وضـع   «الضابط نفسه لم يبد أي إعجاب بهذا الكالم، وعلق قائال           . »وحماس وتنظيم القاعدة وغيرهم   

ظيم القاعدة في الجملة نفسها، كما لو أنهم جميعا متـشابهون،           حزب اهللا وحماس واإلخوان المسلمين وتن     
وقد . »يقتنع بهذا الكالم  » سينتكوم«أنا ال أعرف أي ضابط مخابرات في        «، مضيفا   »هو أمر غبي فحسب   

فيما تتطور اسـتراتيجية  «: هذه اآلراء قائال ) قيادة العمليات الخاصة  (ردد ضابط متوسط آخر في سوكوم       
 بشأن الحرب على اإلرهاب، أدرك المخططون العسكريون أن لدى كـل واحـد مـنهم                الواليات المتحدة 

دوافعه المختلفة، ونحن بحاجة للتصدي لهذا الواقع إذا كنا نريد حملة ناجحة تسير بفعالية فـي الـشرق                  
  . »األوسط

  االهتمام بحزب اهللا 
لل الفريق األحمر من أهمية الحجـة       ويتعلق الجانب األكثر إثارة لالهتمام من التقرير بحزب اهللا، حيث يق          

ويتضمن التقرير اقتباسا من كالم األمـين       . القائلة ان الجماعة الشيعية اللبنانية تعمل بمثابة وكيل إليران        
العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا يصرح فيه بأنه إذا ما تعارضت مصالح كل من لبنان وإيران فـي                    

أنشطة حزب اهللا تعكس بشكل     «ويستنتج التقرير أن    . الح اللبنانية أي وقت، فإن منظمته ستعمل وفق المص      
وينتقد التقريـر   . »متزايد احتياجات هذه الحركة وتطلعاتها في لبنان، خالفا لمصالح أنصارها اإليرانيين          

ويوصف مـا   .  ضد حزب اهللا باعتبارها أتت بنتائج عكسية       2006أيضا حرب إسرائيل في آب من عام        
قد يكون لتصرفات إسرائيل في لبنان أثر عكسي        ...  من استغالل خط حزب اهللا المستقل      بدال«حدث قائال   

  . »في تشديد عالقات الحزب مع إيران
العديد من الطرق التي يختلف فيها حزب اهللا اللبنـاني          «ويمضي التقرير إلى القول إنه في حين أن هناك          

 مشاركة الجيش الجمهوري االيرلنـدي فـي        بين» تشابها«، فإن هناك    »عن الجيش الجمهوري االيرلندي   
عملية السالم في شمال ايرلندا في نهاية المطاف واستراتيجية الواليات المتحدة المنتجة علـى األرجـح                

ويشير ضباط القيادة المركزية األميركية إلى لقاء بين السفيرة البريطانية في لبنان            . للتعامل مع حزب اهللا   
. باعتباره نموذجا مناسبا للبدء في دمج المنظمة داخل الجـيش اللبنـاني            2009وقادة حزب اهللا في عام      

يجب استكمال مثل هذه المحادثات مرة أخرى بنفس القوة التي كان يتم فيها السعي              «ويوصي التقرير بأنه    
كما تولت الواليات المتحدة زمـام المبـادرة فـي          «ويضيف  . »نحو محادثات السالم في ايرلندا الشمالية     

ت السالم في ايرلندا الشمالية، يمكن للبريطانيين أن يأخذوا زمام المبادرة عبر محادثـات تجمـع                محادثا
  . »الجيش اللبناني بحزب اهللا في لبنان

  وحركة حماس 
كما كان لكتّاب الموجز أشياء مثيرة لالهتمام أيضا بشأن حركة حماس التي تحكم غزة منذ سيطرتها على                 

أي توصيات لـسياسة    » الفريق األحمر «وفي حين ال يقدم تقرير      . 2007ام  القطاع الساحلي الفقير في ع    
واضحة، يشير كبار خبراء االستخبارات الذين صاغوا البيان إلـى عـدم ارتيـاحهم تجـاه الـسياسات                  

ويـشير ضـباط القيـادة      . اإلسرائيلية ضد حماس، وال سيما استمرار الحصار اإلسرائيلي لقطاع غـزة          
علـى  «ى أن استراتيجية إسرائيل في إبقاء غزة تحت الحصار تبقي المنطقة أيضا             المركزية األميركية إل  

قد تزيد مـن تطـرف النـاس، خاصـة          «، وهي سياسة يقول تقرير المخابرات إنها        »شفا انهيار إنساني  
ويؤكد التقرير أن قـرار إسـرائيل رفـع         . للمنظمة» الشباب، كما قد تزيد من عدد المجنّدين المحتملين       

أفضل أمل لدفع حمـاس     « شأنه أن يمهد الطريق للمصالحة بين فتح وحماس، والتي ستكون            الحصار من 
ويزعم الفريق األحمر أيضا أن المصالحة مع حركة فتح، عندما تقترن بنبذ حركـة              . »نحو االتجاه السائد  

دعما دوليا واسع النطاق وتحرم اإلسرائيليين من أي مبرر شـرعي لمواصـلة             «حماس للعنف، ستكسب    
  . »ناء المستوطنات وتأخير مفاوضات إقامة دولة فلسطينيةب
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وفي دعمه إنشاء جهاز أمني فلسطيني موحد، ينأى الفريق األحمر في القيادة المركزية بنفسه عن جهـود       
الواليات المتحدة لتوفير التدريب لقوات األمن التي تسيطر عليها حركة فتح في الضفة الغربية، والذي بدأ                

وعلى الرغم من أنه لم يرد ذكر هذا الجهد، الـذي يرأسـه حاليـا               . ة جورج دبليو بوش   خالل عهد إدار  
الجنرال كيث دايتون، بشكل محدد في التقرير، يوضح الفريق األحمر أنه يعتقد أن مثل هذه المبـادرات                 

وفـي حـين يركـز دايتـون واإلدارة         . ستفشل ما لم يتفاوض اإلسرائيليون والفلسطينيون إلنهاء النزاع       
في الضفة الغربية تستثني حماس، وتسجن أعضاءها، فإن تركيـز          » قوة أمن وطني  «األميركية على بناء    

لكن جميع الفلسطينيين يراقبون االشتباكات التي تقع في        «ويضيف التقرير   . الفلسطينيين هو في مكان آخر    
ادرين علـى التفـاوض     القدس الشرقية، والتي تواصل تغذية تصور الفلسطينيين بأن اإلسرائيليين غير ق          

  . »بحسن نية
  انتقاد لبرنامج دايتون 

فبرنامج الجنرال مثير للجدل في أوساط بعض ضباط        : الضمني لدايتون ليس مفاجئا   » سينتكوم«إن انتقاد   
الجيش الكبار، الذين يشككون في جهد، هو في تصور الفلسطينيين، يجعل الواليات المتحدة شريكا فـي                

 2009كما يتعرض دايتون للنقد في الدوائر العسكرية أيضا على إلقائه كلمة في أيار            . االحتالل اإلسرائيلي 
والذي وصفه بأنه المركز الفكري األول الذي       (أمام معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى المؤيد إلسرائيل         

طابه ان  وقال دايتون في خ   ). »يتناول قضايا الشرق األوسط، ليس فقط في واشنطن، لكن في العالم بأسره           
سيكون موثوقـا ومحترمـا مـن جانـب         «السبب في تعيين جنرال رفيع المستوى كمنسق امني هو انه           

كان «لم تلقَ تصريحاته هذه ترحيبا عالميا في البنتاغون، حيث هز ضابط برأسه وقال لي               . »اإلسرائيليين
   .»المرء يظن أن مهمة دايتون األولية ستكون الفوز باحترام وثقة للفلسطينيين

ووفقا لمسؤول رفيع في القيادة المركزية األميركية، انه في حين تمت قراءة تقرير الفريق األحمـر مـن     
الجنرال ديفيد بترايوس، فإنه من غير المعروف ما إذا كانت توصيات التقرير قد تم              » سينتكوم«قبل قائد   

تقرير يعكس طريقة التفكير    وحتى لو تم ذلك، فإن هناك بعض شك في أن ال          . تمريرها إلى البيت األبيض   
بين عدد كبير من كبار الضباط في مقر القيادة المركزية األميركية، وبـين كبـار ضـباط المخـابرات                   

فريـق  «ورغـم أن تقريـر أي       . المركزية األميركية والمحللين الذين يعملون في منطقة الشرق األوسط        
ة المقبولة، قال لي ضابط كبيـر فـي         وفق التعريف يعكس وجهة النظر التي تتعارض مع السياس        » أحمر

فريـق  «القيادة المركزية األميركية ـ انه وفق معلوماته حتى اآلن ـ ال يوجد هناك تقرير مـواز لــ     
... حسناً، هذا ليس صـحيحا تمامـا        «وأضاف الضابط الكبير    . يعارض استنتاج الفريق األحمر   » ازرق

  .  »الفريق األزرق هو إدارة أوباما
  2/7/2010، السفير، بيروت

  
 "دراسات من منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية: فلسطين"كتاب : الزيتونة مركزلإصدار جديد  .2

السبيل، وجريدة ، 30/6/2010الراي، الكويت، وجريدة ، 28/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
باً بعنوان أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتا، أن 1/7/2010األردن، 

، للدكتور سامي الصالحات، وذلك بالتعاون مع "دراسات من منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية: فلسطين"
 صفحة من القطع المتوسط، ضمن 351ويأتي الكتاب، الواقع في . مؤسسة فلسطين للثقافة في دمشق

وهو يهدف . 2009 العربية مشاركة المركز في فعاليات الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة
إلى تقديم رؤية أصولية مقاصدية شاملة للصراع العربي الصهيوني، متضمناً بيان أهم قضايا الصراع 
ومسائله من منظور مقاصد الشريعة اإلسالمية، ليكون ذلك دعماً وإسناداً للمشروع اإلسالمي على أرض 

 .لتي تواجه المسلمينفلسطين، وتأصيالً شرعياً ألهم اإلشكاليات المعاصرة ا
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ويقدم الكتاب دراسة قد تكون األولى التي تربط جزئيات قضية محورية للمسلمين، وهي قضية فلسطين، 
بالقراءة المقاصدية األصولية، والتي يؤمل أن ينتج عنها فقه سياسي معتبر في جلب المصالح لها، ودرء 

في تطوير الفقه السياسي للقضية الفلسطينية، وهو يضم مدخالً حول دور مقاصد الشريعة . المفاسد عنها
حفظ الدين، والنفس، والعقل، (إلى جانب خمسة فصول يبحث كل منها واحداً من مقاصد الشريعة الخمس 

 .في الصراع العربي الصهيوني) والمال، والنسل
 حيث نفدت وتجدر اإلشارة إلى أن الطبعة الصادرة عن مركز الزيتونة هي الطبعة الثانية من الكتاب،

الطبعة األولى خالل سنة من صدورها؛ نظراً لما وجدته من استحسان العديد من المختصين والخبراء في 
وتتميز الطبعة الجديدة عن سابقتها بأنها شملت تحديثاً .مجال السياسة الشرعية والقضية الفلسطينية

 .2009إحصائياً لكل المعلومات الصادرة في سنة 
  

  مبادرة العربية ويطالب حماس بتبني ال إعالن الدولة من جانب واحدكرةلفرفضه  يعلن عباس .3
، أن الرئيس الفلسطيني محمود  اسعد تلحمينقالً عن الناصرة من  2/7/2010، الحياة، لندن نشرت

عباس، انتقد خالل لقائه أمس في مقر الرئاسة في رام اهللا ستة صحافيين إسرائيليين، تجاهل رئيس 
وأضاف .  الفلسطينية من مسألتي الحدود واألمن"ورقة المواقف"يلية بنيامين نتنياهو لـالحكومة اإلسرائ

وتابع أنه فقط عندما . "لكن ليعط نتنياهو إشارة ايجابية واحدة للتقدم"أن ال مشكلة لديه في لقاء نتنياهو، 
 .لى المفاوضات المباشرةيتم إحراز تقدم في مسألتي الحدود والترتيبات األمنية سيكون ممكناً االنتقال إ

ودعا عباس اإلسرائيليين إلى عدم تفويت الفرصة التي وفرتها الجامعة العربية بمبادرتها السلمية، محذراً 
أصواتاً ترتفع في أوساط الفلسطينيين تدعو إلى "من أنه حيال العراقيل التي تعترض عملية السالم، فإن 

  . "دة للشعبينالتخلي عن حل الدولتين لمصلحة حل دولة واح
وكشف عباس أن نتنياهو تلقى أخيراً اقتراحاً فلسطينياً بنشر قوات دولية في المناطق الفلسطينية على 
غرار قوات الناتو أو اليونيفيل كجزء من االتفاق الدائم إلقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

  .غزة والقدس الشرقية
 الهادئة في الضفة الغربية، وقال إن الهدوء األمني هو مصلحة وتابع أنه مرتاح لألوضاع األمنية

وكل القيادات األمنية اإلسرائيلية تهلل ألداء أجهزة األمن الفلسطينية في السنوات الثالث "فلسطينية، 
األخيرة، ونحن نتلقى المديح من رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، فعلى رغم القطيعة بيني وبين 

هذا خط أحمر . أنا ضد استخدام العنف"، مضيفاً " أن التنسيق األمني بيننا متواصل كل الوقتنتنياهو، إالّ
  ."بالنسبة إلي

وزاد أن مواقف الفلسطينيين من الحدود تقوم على التفاهمات ذاتها التي أنجزها مع رئيس الحكومة 
 في غزة والضفة الغربية 1967 التي تعتمد مبدأ االنسحاب إلى حدود أولمرت إيهوداإلسرائيلية السابق 

  1:1والقدس وغور األردن وشمال البحر الميت، وتبادل أراض بنسبة 
لكن يجب أال ننسى أن لنا آالف " إلى بيته قريباً شاليطوتمنى عباس أن يعود الجندي األسير غلعاد 

  ."األسرى في السجون اإلسرائيلية، وال يجب حصر صفقة تبادل األسرى في أسرى حماس فقط
مبادرة حماس قال أبو مازن أيضاً إنه لن يقبل بالتوقيع على اتفاق مصالحة مع حماس قبل أن تتبنى و

  .السالم العربية وسائر المبادئ التي تضمنتها خريطة الطريق الدولية
 أكدعباس   أن الرئيس    برهوم جرايسي  من الناصرة، نقالً عن مراسلها       2/7/2010الغد، عمان،   وأضافت  

. ليس هذا هو الحل، وأرجو أال يفهموا على نحو غير صـحيح           "دولة ثنائية القومية، وقال     رفضه إلنشاء   
نحن نريد دولة فلسطينية مستقلة، ستكون لنا دولة عاصمتها القدس الشرقية، وتكون عاصمتكم في القدس               

واضـحا،  ليكن  " الدولة الفلسطينية من جانب واحد، وقال،        إعالن رفضه لفكرة    عباسكما أعلن    ".الغربية
إن أمرا مهما بهذا القدر ال يمكن أن يتم فـي           . ال أنوي أن أقوم فجأة وأعلن بأننا أنشأنا الدولة الفلسطينية         
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 هذه اللحظة حتـى     إلىلكنني لم أسمع من حكومة نتنياهو       . إجراء من جانب واحد، فالعالم لن يعترف بنا       
ريق المبعوث األميركي أفكارا مكتوبة،     قدمت من ط  . وال كلمة تشجيع وال حتى عالمة سؤال      . كلمة واحدة 

فليجيبنا حتـى مـن     . نحن نبحث عن ضوء ما في األفق      . أتريد التحدث حول ذلك أم ال؟     : وأقول لنتنياهو 
  ".حيث المبدأ، ليقل على األقل ما يريد وما ال يقبل

 أن التوكاوالجمال جمال نقالً عم مراسلها القدس المحتلة  من 2/7/2010الدستور،عمان، وأوردت 
العبرية أسفه لرفض الفلسطينيين مشروع التقسيم " هآرتس"عباس أبدى خالل مقابلة مع صحفية الرئيس 

وأشار عباس خالل المقابلة إلى  . إلى أن الفلسطينيين يومها أضاعوا فرصة ثمينة، مشيرا1947ًعام 
عرضه على الشعب الفلسطيني  رغم حالة االنقسام الفلسطيني، ومن ثم "إسرائيل"إمكانية توقيع اتفاق مع 

وكسب تأييده من خالل ) الشعب اإلسرائيلي( على أنه يسعى إلى مخاطبة من خالل استفتاء عام، مشدداً
يستطيع من خاللها إظهار وجهة نظر سلطة رام اهللا لكسب تأييد قوي لحل الدولتين " حملة سالم شعبية"

  .1967على أساس حدود 
  

  في المفاوضات هو في رام اهللا إذا حصل تقدم لقاء نتنيامنال مانع : عباس .4
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه ليس لديه أي مانع للقاء رئيس الوزراء :  نظير مجلي-تل أبيب

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في رام اهللا أو القدس المحتلة أو أي مكان آخر، إذا ما حصل تقدم في 
نحن مستعدون لالنتقال ": "الشرق األوسط"و مازن، في تصريح لـوأضاف أب. المفاوضات غير المباشرة

للمفاوضات المباشرة إذا ما تلقينا ردودا إيجابية من جانب نتنياهو بشأن القضايا محل التفاوض والخاصة 
  ."بالحدود واألمن

لقائه  من العاصمة األردنية عمان التي وصلها عقب "الشرق األوسط"وكان أبو مازن الذي كان يتحدث لـ
مع المبعوث األميركي الخاص جورج ميتشل في رام اهللا أمس، يرد على تصريحات لنتنياهو دعا فيها 

  .أبو مازن إلى زيارة القدس، وأبدى استعدادا ألن يسافر إلى رام اهللا للقائه
  2/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  1967 بحدود "ئيلإسرا" إقرارال تقدم في المفاوضات دون  ميتشل ابلغعباس :عريقات  .5

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات خالل مؤتمر صحافي عقب :  برهوم جرايسي-الناصرة
 عباس ابلغ ميتشل ، أن لعملية السالم جورج ميتشل في رام اهللاألمريكيعباس مع المبعوث الرئيس لقاء 

 والحدود األمن تقدم في قضيتي إحرازن  دو"إسرائيل" المفاوضات المباشرة مع إلىانه ال يمكن االنتقال 
 أصر عباس أنضاف أو ."1967 الفلسطينية التي احتلتها عام األراضي بحدود إسرائيل إقراروخاصة 

 عن ممارساتها بوقف هدم المنازل في القدس ووقف سحب هويات إسرائيلتمتنع " أنكذلك على 
ممارسات الحكومة " أن أكد عباس إنيقات وقال عر ."المواطنين المقدسيين والوقف التام لالستيطان

 وجهود المجتمع الدولي والجهود العربية لحل قضية األمريكية هذه تهدد بتدمير جهود السالم اإلسرائيلية
 لبذل وميتشل األمريكية اإلدارةطالب "ن عباس أ  وأضاف." السالم في منطقتناوإحالل األوسطالشرق 

  ." قطاع غزةجهود اكبر لفك الحصار بشكل كامل عن
  2/7/2010الغد، عمان، 

  
   المفاوضات المباشرةإلى رفض طلباً أميركياً باالنتقال عباس": المستقبل" .6

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الرئيس محمود عباس رفض :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
يس الحكومة اإلسرائيلية  المفاوضات المباشرة، التي طالما طالب بها رئإلىطلبات أميركية باالنتقال 

بنيامين نتنياهو، ألن المناخ غير مالئم لمثل هذه المفاوضات، مفضالً االستمرار بغير المباشرة في 
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 أن المبعوث األميركي الخاص بعملية السالم إلى" المستقبل"وأشارت المصادر لـ .المرحلة الحاضرة
المباشرة أثناء اجتماعهما أمس في رام  المفاوضات إلىجورج ميتشل بحث مع عباس موضوع االنتقال 

اهللا، والى أن السيناتور األميركي جون كيري الذي زار المنطقة ممثالً للرئيس األميركي باراك أوباما 
األسبوع الماضي والتقى عباس أثار الموضوع معه، ما يعني أن اإلدارة األميركية بدأت تمارس حملة 

  .جاهضغوط على الجانب الفلسطيني بهذا االت
  .وقالت المصادر إن الرئيس عباس رد على االقتراح األميركي بأن الظروف الحالية غير مواتية
  2/7/2010، المستقبل، بيروت

  
   رام اهللا تعاني أزمة مالية بسبب عدم وفاء العرب بالتزاماتهمحكومة": المستقبل" .7

زنة حكومة سالم فياض  مواأن عن أمسكشفت مصادر فلسطينية مسؤولة :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 يونيو الماضي التي لم تصرف حتى / تأخر صرف رواتب شهر حزيرانإلىتعاني عجزاً كبيراً قد يؤدي 

 استنكاف الدول العربية عن دفع التزاماتها األزمة هذه أسبابن احد إ" المستقبل"وقالت المصادر لـ .ناآل
 قطاع غزة عقب إعمار إعادةالدولي الذي اقر المالية المقررة في القمم العربية، ومؤتمر شرم الشيخ 

، حيث بلغت حصة الدول 2009 ومطلع عام 2008 عام أواخرالرصاص المصبوب "عدوان عملية 
 مليون دوالر، ما وصل منها ال يتجاوز 600العربية من المبالغ التي خصصها المؤتمر نحو مليار و

  .بضع عشرات الماليين
بية ترفض دفع التزاماتها المالية المقررة، وترهن تسديدها بانجاز  الدول العرإنوتابعت المصادر، 

 مخصصة لبناء ما تهدم، وليس لتمويل األموال هذه أن، باعتبار اإلعمار بإعادةالمصالحة، والشروع 
  . ربط الدعم العربي بتقدم عملية السالمإلى باإلضافةالمصاريف الجارية لحكومة فياض، 

  2/7/2010، المستقبل، بيروت
  

   طارئ للبرلمان الفلسطيني لدراسة تداعيات إبعاد النواب المقدسييناجتماع :عزيز دويك .8
عزيز دويك عن اجتماع طارئ أمس للكتـل        . كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د      :عهود محسن 

ـ                 رار والقوائم البرلمانية داخل قاعات البرلمان الفلسطيني في مدينة رام اهللا، وذلك لدراسـة تـداعيات ق
ـ  . االحتالل الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين واختطافهم للمرة الثانية        االحتالل ما  ": السبيل"وقال دويك ل

زال يمارس سياسته التهودية بالمدينة المقدسة، فهو يحاول إبعاد سكانها ونوابهـا، مـا يـدلل علـى أن                   
  .مخططاته تقوم على سياسة فرض األمر الواقع

ال كيف ترى ما تحدث به الرئيس محمود عباس بأن األيام القادمـة ستـشهد               وفي معرض رده على سؤ    
: انتهاء لقضية إبعاد النواب المقدسيين واعتقالهم في حين يختطف االحتالل أبو طير مجددا؟ يقول دويـك               

عباس يدرك تماما أن الكيان الصهيوني ماض في إجراءاته االعتقالية والتهويدية، وأنه لم يكترث لمواقفه               "
حكومة االحتالل اعتقلت أبو طير للمرة الثانية بتهمـة قديمـة           : "ويضيف دويك  ".وتصريحاته ومحاوالته 

إن الـرد الفعلـي     : "قـائال , "تدعيها كل مرة بأنه يمارس نشاطا معاديا للدولة وال يحقق مفهوم الوالء لها            
رها التـي تمارسـها بالقـدس       والحقيقي على كافة اإلجراءات الصهيونية المتمثلة باالعتقال واإلبعاد وغي        

  ".والضفة يكون بمزيد من التالحم والوحدة، وهذا ما نأمله
  1/7/2010، السبيل، عمان

  
   بأي وفد أوروبي يزور غزةنرحب: مستشار هنية .9

رحبت حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية بأي وفد أوروبي على المستوى الـوزاري أو النيـابي                : غزة
ـ   .ية في قطاع غزة   معني بتفقد األوضاع المعيش     يوسف رزقـة   .د  قال "الشرق األوسط "وفي تصريحات ل
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المستشار السياسي لرئيس الحكومة إسماعيل هنية، إنه على الرغم من أن هذه المبادرة جاءت بناء علـى                 
اقتراح من وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي طرحه ليثبت أن قطاع غزة ال يعاني مـن                 

ة، فإننا مطمئنون إلى أن أي وفد أجنبي يزور قطاع غزة سيلحظ بسرعة مظاهر المأساة التي                أزمة إنساني 
إذا كان ثمة أدنى قدر من الشك لدى أحد، حول ما نقوله بشأن             "وأضاف   .يعانيها الفلسطينيون في القطاع   

ـ              سات األجنبيـة   الواقع اإلنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، فعليه أن يتوجه للمؤس
العاملة في غزة، وعليه أن يقرأ التقارير التي تصدرها وكالة األونروا التي تزخر بالمعطيات التي توثـق                 

  ."حجم الكارثة التي يعيشها الناس هناك
  2/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  حمر يعتصمون بمقر الصليب األباإلبعاد المهددوننواب القدس  .10

 عن المدينة المقدسة إلى باإلبعادلجأ نواب القدس الذين تهددهم إسرائيل : ل جمال جما-القدس المحتلة 
القدس المحتلة حيث قرر النواب والوزير االعتصام  مقر الصليب األحمر في حي الشيخ جراح في شرقي

 .داخل مقر الصليب إلى حين حل قضيتهم حال نهائيا وتراجع السلطات اإلسرائيلية عن قرار إبعادهم
 في القدس والنائبان احمد عطون ومحمد طوطح إضافة لوزير واإلسالميةثلو القوى الوطنية وسلم مم

القدس األسبق خالد أبو عرفة بحضور محافظ القدس عدنان الحسيني والشيخ محمد حسين المفتي العام 
ألمريكي للقدس والديار الفلسطينية أمس، مذكرة إلى القنصلية األمريكية في القدس موجهة إلى الرئيس ا

 ضد اإلسرائيلية والتطهير العرقي الذي تمارسه السلطات اإلبعاد إجراءات تطالبه بوقف أوباماباراك 
  .النواب وممثلي الشعب الفلسطيني والمواطنين المقدسيين

 وعن اعتصام مستمر ومفتوح لحـين       أعلنا حيث   األحمر مقر الصليب    إلىثم توجه النواب والمسؤولون     
  . والطرد من مدينتهمباإلبعادي تهدد آالف المقدسيين حل هذه القضية الت

  2/7/2010، الدستور، عمان
  

   التبادل إلتمام صفقة شاليط وتتهم الحكومة اإلسرائيلية فإفشال إتمامنتنياهوحماس ترفض شروط  .11
حركة حماس ، أن  اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  2/7/2010، القدس العربي، لندننشرت 

 الخميس، رفضها لشروط رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلتمام صفقة أمساء أعلنت مس
، وإن أبدت استعدادها الستئناف المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها، جاء ذلك طشالي
دي اإلسرائيلي  تحرير الجنإلى مقابل التوصل " ثمنأي" لن تدفع "إسرائيل" أن نتنياهو الخميس إعالنبعد 

  . فلسطيني في المقابلألف بشروط عن لإلفراج، مؤكدا في الوقت نفسه انه مستعد األسير
ليس من حق نتنياهو وضع شروط أو معايير 'وقال عضو القيادة السياسية لحركة حماس صالح البردويل 

ض جديد إلتمام مؤكداً أنه ال معلومات لدى حركته عن عر' مسبقة إلطالق سراح أسرانا ضمن الصفقة
وقال البردويل إن حركته  .25/6/2006 المحتجز في غزة منذ طشاليصفقة الجندي األسير غلعاد 

، من أجل طشاليستفحص في األيام المقبلة ما إذا كانت هناك عروض جديدة وجدية تخص صفقة "
توصلنا عبر الوسيط "وأوضح البردويل  ."استئناف المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها

األلماني إلى تفاهمات معينة، بخصوص إطالق سراح األسرى، وتراجع نتنياهو عن هذه التفاهمات في 
اللحظات األخيرة، وإذا كانت هناك عروض جدية اآلن سنفحص األمر وندرسه، وسنعمل على استئناف 

. "اوض األخيرة عندما تراجع نتنياهوعملية التفاوض غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها عملية التف
مستعدون الستئناف المباحثات غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات في الجوالت "وقال 
  ."األخيرة
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هؤالء أسرى "ورفض شروط نتنياهو بعدم إطالق سراح من وصفهم بكبار اإلرهابيين وقال البردويل 
وشدد على أن حركته تنظر بأهمية لنوعية  ."هم تاج رؤوسنا.. حرية وأبطال ومرفوض وصفهم بالقتلة

 باألعداد ليستالعبرة "وقال . األسرى الذين سيتم اإلفراج عنهم أكثر من النظرة لعدد من سيفرج عنهم
وكان نتنياهو أعرب عن استعداد إسرائيل لإلفراج عن . "وإنما بنوعية األسرى الذين يتم اإلفراج عنهم

  . ولكن ليس من دون شروططشالي غلعاد األسير حماس مقابل الجندي  سجين لحركةألف
  يوم القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال إلى أن2/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحةوأشار 

 جولة بوساطات متعددة كانت األخيرة 120 التي جرت في ،الخميس إن المفاوضات بشأن تبادل األسرى
 توقفت بسبب خروج حكومة بنيامين نتنياهو عن االتفاق ومحاولة إفراغه من ،لمانيفيها عبر الوسيط األ

 450وأكد الزهار للجزيرة أن االتفاق كان ينص على اإلفراج عن ألف أسير فلسطيني من بينهم . محتواه
  .من كبار األسرى، وأن حكومة نتنياهو تريد التراجع عن القائمة التي وافقت عليها الحكومة السابقة

  
   بين السلطة الفلسطينية والجامعة العربيةخالفاتاألحمد ينفي وجود  .12

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد :  جيهان الحسيني-القاهرة 
نكن ": وقال.  ما يتردد عن وجود أزمة صامتة بين جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية"الحياة"لـ
شخص عمرو موسى وللجامعة العربية كل التقدير واالحترام، ونقدر له مساعيه التي بذلها من أجل ل

  ."إنجاز المصالحة
  2/7/2010، الحياة، لندن

  
  لجهودها" إسرائيل" اإلدارة األمريكية إلثبات مصداقيتها واإلعالن عن إفشال تدعوالجبهة الشعبية  .13

 إلثبات ومبعوثها للمنطقة جورج ميتشل األمريكية اإلدارةدعت الجبهة الشعبية :  اشرف الهور-غزة 
 االحتالل لجهودها، ولتبني عقد مؤتمر دولي تحضره كافة إفشال عن باإلعالنمصداقيتها وجديتها 

 زمني محدد لتمكين الشعب إطاراالطراف المعنية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في 
 نسخة "القدس العربي"واعتبرت الجبهة في تصريح صحافي تلقت  .هالفلسطيني من تقرير مصيره بنفس

 من عبث وال أكثر مباشرة ليست إلىالمفاوضات غير المباشرة والدعوات لتحويلها "منه ان ما يسمى بـ
تعدو ان تكون سوى ملهاه سوداء جديدة تمثل امعانا في التضليل واشاعة االوهام لتشكل ستارا تخفي به 

  ." جرائمها المتواصلة وسياسات التطهير العرقي في المدينة المقدسةحكومة االحتالل
 الظهر للحقائق والمتغيرات إدارةالكف عن "وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية وسلطتي غزة ورام اهللا، بـ

 وللمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والمتمثلة في استئناف الحوار الوطني األرضالجارية على 
 على ضرورة وضع حد لحالة التدهور التي  وأكدت."اجعة سياسة شاملة تشتق بدائل وطنية كفاحيةلمر

تعيشها القضية الوطنية وتداعيات االنقسام على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بما يعيد للقضية 
ني والديمقراطي وللمنظمة مكانتها باعتبار شعبنا ما يزال يواصل نضاله في سياق معركة التحرر الوط

  . واالستقالل والعودةاألسرى االستيطان واالحتالل وتحرير وإنهاءلتصفية 
  2/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  حماس لن تنجر للرد على الحملة اإلعالمية المصرية ضدها: البردويل .14

 هو  صالح البردويل النقاب عن أن التوجه لدى حركة حماس.  كشف القيادي في حركة حماس د:غزة
التي قال بأن بعض المتحدثين اإلعالميين المصريين " الحملة اإلعالمية"عدم االنجرار للرد على أسماه بـ

يشنونها ضد حماس، وأكد أن كل ما يطلبونه من القاهرة فقط أن تعاملهم كشعب له كرامة يدافع عن أكبر 
نحن نعاني ": "قدس برس"لـوقال البردويل في تصريحات خاصة  .قضية عربية وإسالمية بل وإنسانية
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حقيقة من أن مصر اتخذت موقفا مسبقا من حماس، وهي تشن علينا حملة إعالمية كبيرة، وتحاول أن 
تجبرنا للرد عليها من خالل استفزازنا، ونحن في حماس لدينا قناعة بعدم االنجرار إلى التالسن مع 

 مسارها الصحيح من تناقض مع االحتالل المتحدثين اإلعالميين المصريين، وال نريد نقل معركتنا عن
نحن ليس من سياستنا نصب العداء لألشقاء "وأضاف المتحدث  ".إلى تناقض مع دولة عربية جارة

المصريين وال نريد إال بناء عالقات جيدة، وما نطالب به فقط أن تعاملنا القاهرة بأننا شعب لنا كرامتنا 
  ".ا العربية واإلسالمية واإلنسانية عدالولنا قضية ندافع عنها هي من أكبر القضاي

  1/7/2010قدس برس، 
  

  نتنياهو يسعى إلرضاء ليبرمان تفادياً الهتزاز حكومته .15
سعى رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إطفاء الحريق الذي شب :  أسعد تلحمي–الناصرة 

تطرف أفيغدور ليبرمان، على خلفية لقاء الم» إسرائيل بيتنا«في عالقاته مع وزير خارجيته زعيم حزب 
سري لم يعلم به األخير تم في بروكسيل أول من أمس بين مبعوث نتانياهو وزير التجارة والصناعة 

  . بنيامين بن اليعازر ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو
اً على نتانياهو لسعيه وتوقع محللون أن تكون هذه المسألة القشة التي تقصم ظهر ليبرمان الغاضب أساس

إلى ائتالفه الحكومي، فيما يشترط األخير انضمامه بتعديل الحكومة برنامجها » كديما«ضم حزب 
  .السياسي اليميني المدعوم من ليبرمان

ليبرمان بداية اهتزاز االئتالف الحكومي الحالي علماً بأنه لم يبق في أي » زعل«وال يستبعد أن يشكل 
قة التي شارك فيها حتى نهاية واليتها، ووجد دائماً الذرائع لالنسحاب منها، ليس قبل من الحكومات الساب

أن يتيقن من أن خطوة كهذه تزيد من شعبية حزبه الذي أضحى بعد االنتخابات األخيرة ثالث أكبر حزب 
  ). مقعدا15ً(في إسرائيل وثاني أهم حزب في االئتالف الحكوم 

نتانياهو بسبب عدم إبالغه باللقاء الذي جمع بن اليعازر مع الوزير ولم يخف ليبرمان استياءه من 
، في »أسباب فنية«ولم يرد على محاوالت مكتب نتانياهو االتصال به أمس، عازياً األمر الى . التركي

  .»أسباب فنية»رد تهكمي على رئيس وزرائه الذي برر عدم ابالغه باجتماع بروكسيل بـ
ألنقرة لتسوية الخالف بين » التي ال نهاية لها«اللقاء خطًأ حيال المطالب ولفت ليبرمان الى ان عقد 

، ما يحتم برأيه إجراء نقاش مستفيض قبل إقرار عقد »اسطول الحرية«الجانبين بسبب الهجوم على 
وضع معايير واضحة تحول دون تكرار حصول ما «اجتماع بمثل هذا المستوى الرفيع، داعياً الى 

  .»حصل
وزير الدفاع ايهود باراك «، موضحاً ان »كان ألسباب جوهرية«دم إطالعه على االجتماع وأكد أن ع

وزاد ان سلوك نتانياهو في هذه . »يعلم باالجتماع، فيما ضغطت الواليات المتحدة على إسرائيل لعقده
ر أحزاب يمس جدياً عالقات الثقة مع رئيس الحكومة، مشيراً الى إن حزبه هو أكث) عدم إبالغه(القضية 

ومع ان ليبرمان اعتبر ان اجتماع . »إال ان سلوك نتانياهو ال يعكس هذا الوفاء«االئتالف وفاء لنتانياهو، 
لكنه أوضح أنه ال يعتزم » امر خطير،«بن اليعازر وداوود اوغلو من دون ابالغ وزارة الخارجية 

  .االستقالة أو سحب حزبه من الحكومة
بيان ليبرمان هو األول من نوعه في انتقاداته العلنية لنتانياهو، وتوقعت ان ولفتت تقارير صحافية الى ان 

وأشارت الى أن توتراً يخيم منذ أسابيع على العالقات بين نتانياهو وليبرمان، . يصعد مواقفه المتشددة
المعارض إلى » كديما«لضم حزب » خلف ظهره«خصوصاً ان وزير الخارجية يتهم رئيسه بالسعي 

وأوضحت ان كشف اللقاء السري صب زيتاً على الخالفات وبات . الحكومي على حسابه وحزبهائتالفه 
  .يهدد استقرار االئتالف الحكومي

  2/7/2010، الحياة، لندن
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  فشلت ويجب استبدالها" األرض مقابل السالم "مبادرة: ليبرمان .16
المبدأ الذي تقوم عليه " فشل"بره أكّد وزير الخارجية اإلسرائيلية افيغدور ليبرمان على ما اعت: الناصرة

  ".األرض مقابل السالم"أساساً المبادرة العربية، والمتمثّل بمبدأ 
يجب استبدال مبادلة "، )1/7(وقال ليبرمان، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية صباح اليوم الخميس 

مع سكّانها بين الجانبين األراضي مقابل السالم التي أثبتت فشلها، بمبدأ جديد ينص على تبادل األراضي 
  .، بحسب اقتراحه"الفلسطيني واإلسرائيلي

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي عن رفضه تمديد قرار تجميد مشاريع البناء في 
القادم، مؤكّداً على ضرورة استئناف ) سبتمبر(المستوطنات اإلسرائيلية، بعد انتهاء مفعوله في شهر أيلول 

لمباشرة بين الجانبين دون أي شروط فلسطينية مسبقة، واصفاً في الوقت ذاته الرئيس المفاوضات ا
  ".شريك غير أمين"الفلسطيني محمود عباس بأنه 

  1/7/2010قدس برس، 
  

  نتنياهو يستعد إلسناد حقيبة الخارجية إلى ليفني بدالً من ليبرمان .17
حكومة "الى أن " المستقبل" غربية لـأشارت مصادر ديبلوماسية: وكاالت – أحمد رمضان -رام اهللا 

إسرائيل استشعرت مدى العزلة الدولية التي أوقعت نفسها بها جراء حصار قطاع غزة الذي بات يلقى 
استنكار ورفض العالم أجمع، خصوصاً بعد االعتداء على أسطول الحرية وجمود عملية السالم بسبب 

 الى دخول مرحلة جديدة لكسر طوق العزلة واإلدانة سياساتها خاصة االستيطانية منها، وقد بدأت تستعد
  ".التي طوقتها خالل األشهر الماضية

وفي اإلجراءات التي باتت تتصدر جدول األعمال إلعادة تلميع وجه إسرائيل وسياستها العدوانية قالت 
قبضة إن تغييراً حكومياً بات وشيكاً، يعيد بناء االئتالف الحكومي على أسس تخفف من "المصادر 

أحزاب اليمين المتشدد بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان سيشارك بموجبه حزب كديما في 
  ".الحكومة

ورجحت المصادر أن تسند حقيبة وزارة الخارجية الى زعيمة الحزب تسيبي ليفني بدالً من افيغدور 
ن الحقائب األخرى لم يجر باإلضافة الى عدد م. ليبرمان، على أن يسمى األخير نائباً لرئيس الوزراء

وأعربت هذه المصادر عن  ".كديما"االتفاق حول عددها النهائي، وال نوع الحقائب التي ستذهب لوزراء 
اعتقادها أن يكون جزء من االتفاق بين نتنياهو وليفني استئناف المفاوضات من حيث توقفت إبان حكومة 

يها ليفني الوفد اإلسرائيلي مقابل احمد قريع الذي رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، والتي ترأست ف
ترأس الوفد الفلسطيني، حيث توصل الطرفان الى إجمال بعض الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة لبعض 

  .ملفات الوضع النهائي ال سيما األمن
  2/7/2010، المستقبل، بيروت

  
   مستعدة لصفقة التبادل لكن ليس بأي ثمن"سرائيلإ": نتنياهو .18

حدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم أمس، خطوطه الحمراء في أية صفقة تبادل لألسرى 
، بعدما رأى االلتـفاف الجماهيري الواسع »إلى األمة«وجاء إعالنه هذا في خطاب . مع حركة حماس

وكانت الحملة . ليتحول الحملة الشـعبية التي نظمتها عائلة الجندي األسير لدى حركة حماس جلعاد شا
قد بدأت قبل خمسة أيام بمسيرات من الشمال ضمت اآلالف من المتضامنين، بقصد الوصول واالعتصام 

  . بعد أيام أمام ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في القدس المحتلة
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ن ولهذا السبب عرض نتنياهو في الخطاب رؤيته المستعدة للتجاوب مع مطلب حركة حماس باإلفراج ع
. ألف أسير فلسطيني، في مقابل اإلفراج عن شاليت، ولكن ليس ألف أسير تطالب بهم حماس باالسم

  . »ليس أي ثمن«وبكلمات أخرى قرر نتنياهو أن يعلن استعداده لدفع ثمن لإلفراج عن شاليت ولكن 
وأنا أعرف . هادولة إسرائيل كانت على الدوام مستعدة لدفع ثمن باهظ لتحرير مخطوفي«وقال نتنياهو إن 

. في عينتيبي) إير فرانس(لقد فقدت أخي يوني في العملية لتحرير مخطوفي طائرة . هذا الثمن عن قرب
وقد قررت قبول االقتراح . وأنا شخصيا أصبت بجروح في عملية تحرير طائرة سابينا في مطار اللد
 مخربا، قدمت 450اج عن الجديد للوسيط األلماني، وليكن واضحا أن هذا اقتراح وهو يشمل اإلفر

وباإلجمال فإن . 450حماس بالمناسبة أسماءهم جميعا من بين قائمة كانت أكبر ونحن اخترنا من بينهم 
وهذا هو الثمن الذي أنا على . اقتراح الوسيط األلماني الذي وافقنا عليه يقضي باإلفراج عن ألف مخرب

  . »استعداد لدفعه من أجل إعادة جلعاد إلى بيته
األول : وأنا أصر على مبـدأين أسـاســيين. لقد قلت نعم للصفقة الجاهزة للتنفيذ الفوري«: افوأض

، حيث يمكنهم من هناك مواصلة )الضفة الغربية(هو أن مخربين خطرين لن يعودوا إلى يهودا والسامرة 
ألن خروج . والمبدأ الثاني، هو تجنب اإلفــراج عن كبار القتـلــة. اإلضرار بمواطني إسرائيل

وقال إن . »هؤالء من السجن يعزز جدا زعامة حماس ويوفر إلهاما كبيرا لموجات إرهاب جديدة
وقال . األخيرين هم من خطـطوا ونفــذوا عملـيات قتل فيها الكثــير من المدنيـين اإلسـرائيليين

ـوم لم نتلق وحـتى الي«إنه وافـق عــلى اقتــراح الوســيط األلمانـي وفق هذين المـبدأين، 
  . »رد حماس

  2/7/2010، السفير، بيروت
  

   لن تقر زيادة عدد أعضاء لجنة تيركل قبل شهر"إسرائيل" .19
أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحكومة اإلسرائيلية لن تقر زيادة عدد أعضاء لجنة تيركل : محمد بدير

وذكرت وسائل اإلعالم . ل شهرقب» مرمرة«المكلفة التحقيق في مالبسات االعتداء الدامي على سفينة 
العبرية أن مشروع القرار الذي سيعرض على الحكومة يوم األحد المقبل، يتضمن االستجابة لطلب 

وكان تيركل  .رئيس اللجنة، يعقوب تيركل، بتوسيع صالحياتها إال أنه ال يتطرق إلى زيادة عدد أعضائها
تبدو مثيرة «ين آخرين إليها خشية من أن قد طالب إلى جانب توسيع صالحيات اللجنة بإضافة عضو

  .»للسخرية بتركيبتها الحالية الطاعنة في السن
فإن مشروع قرار توسيع الصالحيات الذي ستبته الحكومة بعد غد » يديعوت أحرونوت«وبحسب موقع 

جنة يشدد على أن اللجنة غير مخولة التحقيق مع أفراد الجيش الذين يفترض أن يدلوا بشهاداتهم أمام ل
التحقيق العسكرية التي يرأسها الجنرال احتياط غيورا آيلند، والتي من الموقع أن تقدم تقريرها النهائي 

  .خالل ثالثة أيام
ومع ذلك، أوضحت مصادر إسرائيلية أن اللجنة ستخول الحصول على الوثائق المطلوبة التي تخص 

اتها الطلب إلى أعضاء اللجنة المذكورة التحقيقات التي أجرتها لجنة آيلند، وسيكون من ضمن صالحي
  .المثول أمامها إليضاح ما ترغب فيه بشأن هذه التحقيقات وتوجيههم الستكمالها

  2/7/2010، االخبار، بيروت
  

  نتنياهو يكرر أكاذيب أولمرت:  شاليطنعوم .20
لي األسير لدى والد الجندي اإلسرائي" نوعام شاليط"أجرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية لقاء مع 

، ألخذ تعقيب منه حول خطاب نتنياهو الذي ألقاه مساء الخميس "جلعاد شاليط"فصائل المقاومة الفلسطينية 
  . ، حول صفقة تبادل األسرى1-7-2010
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إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يكرر : "والد الجندي اإلسرائيلي للصحيفة" نوعام"قال 
  ". ء األسبق أيهود أولمرتأكاذيب رئيس الوزرا

إن الرد على خطاب نتنياهو هو سير اآلالف نحو منزله في القدس المحتلة، وخطاب : "وأضاف قائالً
نتنياهو اليوم جاء فقط لمرة واحدة خالل أربع سنوات ولكننا سنواصل مسيرة األلف حتى منزل نتنياهو 

  ".لغاية اإلفراج عن ابني جلعاد
  1/7/2010 ،موقع فلسطين أون الين

   
  "شبرد" وقفاً قضائياً مؤقتاً ألعمال البناء االستيطاني في فندق تستصدرعائلة الحسيني : القدس .21

نجحت عائلة الحسيني في القدس الشرقية المحتلة في إيقاف مؤقت لمخطط  :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط
في المدينة، بعد أن كانت ، في حي الشيخ جراح "شبرد" وحدة استيطانية في فندق 20إسرائيلي إلقامة 

وقال محافظ القدس،  .الجرافات اإلسرائيلية وصلت إلى المكان للشروع في إقامة مستوطنة جديدة هناك
توجهت عائلة الحسيني إلى المحكمة وتمكنت من استصدار قرار بوقف ": األيام"عدنان الحسيني، لـ

لمنوي إقامة المستوطنة الجديدة عليها لم تبع العمل احترازياً في المكان، حيث أكدت العائلة أن األرض ا
ألحد وأنها ما زالت ملكاً لعائلة الحسيني، ومع ذلك فإن المستوطنين يحاولون وضع أيديهم على األرض 

  .وعلى كل شيء في القدس
  2/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
   في منطقة األغوار الشماليةمنشأة 25االحتالل يهدم  .22

 مسكناً من الصفيح يستخدمها مربو 25 أمسهدم جيش االحتالل اإلسرائيلي  : اسعد تلحمي–الناصرة 
 الجيش إن المساكن أصحابوقال . المواشي في منطقة األغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية

 هدم هذه المساكن إنوقال رئيس مجلس قروي عاطوف عبداهللا بشارات  .استخدم الجرافات في هدمها
 هدم هذه المساكن بأنها اإلسرائيليةوبررت السلطات . ة شخص كانوا يعيشون فيها عن تشريد مئأسفر

  .مقامة في مناطق مغلقة عسكرياً
  2/7/2010الحياة، لندن، 

  
  قرار إبعاد النواب تصب في مخطط تهويد القدس: الشيخ عكرمة صبري .23

ات االحتالل اإلسرائيلية،  استنكر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري، قرار سلط:القدس
إبعاد نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال إن هذا القرار وكل اإلجراءات اليهودية تصب 

وأضاف الشيخ عكرمة  .في مخطط تهويد مدينة القدس، الذي يستهدف الحجر والشجر واإلنسان المقدسي
خطير جدا، واألخطر منه تصريحات ، أن قرار اإلبعاد "قدس برس"صبري في تصريحات خاصة لـ

نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية، والتي أعلن فيها، أن كل من سيسجن من سكان القدس، أو يفرج عنه 
  .بعد انتهاء محكوميته، لن يعود إلى بيته في مدينة القدس، وإنما سيبعد إلى خارج المدينة

 في حي سلوان، بأنه قرار عنصري، محذراً منزال 22ووصف الشيخ صبري قرار بلدية االحتالل هدم 
 منزال فقط حسب ما أعلنت عنه البلدية، بل إن هناك مخطط مبيت لهدم 22من أن القرار ال يقتصر على 

  . منزال80جميع المنازل في المنطقة والتي يبلغ عددها أكثر من 
ت اإلسرائيلية، التي وندد الشيخ صبري بالمواقف العربية واإلسالمية والفلسطينية، تجاه المخططا

تستهدف تهويد القدس، وأضاف، هي في صمت مريب، وال تتحرك إال تركيا من أجل القدس والمقدسات 
  .والشعب الفلسطيني، وأسطول الحرية، أكبر دليل على ذلك

  1/7/2010قدس برس، 
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   تحديد االحتالل قائمة سلع ممنوعة من دخول غزة يعني استمرار الحصار:الخضري .24
بر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب المستقل جمال الخضري أن تحديد حكومة اعت: غزة

قائمة سلع ممنوعة من دخول غزة يعني استمرار الحصار، وأي تعاطي دولي معها يعني "االحتالل 
  ".كل ما تحتاجه غزة إنساني وإغاثي بما في ذلك مواد البناء والصناعة"وقال إن ". تشريع الحصار

  2/7/2010خليج، الشارقة، ال
  

   تبدأ زيادة السلع الواردة لغزة االثنين المقبل"إسرائيل":  غزة إدخال البضائع إلى قطاعلجنةرئيس  .25
 أن السلطات اإلسرائيلية 1/7 كشف رئيس لجنة إدخال البضائع إلى القطاع رائد فتوح يوم الخميس :غزة

إن " قدس برس"وقال فتوح لوكالة  .غزة االثنين المقبلستبدأ زيادة السلع التي تسمح بتوريدها إلى قطاع 
 .السلطات اإلسرائيلية أبلغتهم نيتها السماح بإدخال سلع وأدوات جديدة للمرة األولى منذ فرض الحصار

وأضاف فتوح أن من السلع الجديدة أجهزة ولوازم كهربائية وأثاث منزلي ومكتبي وأدوات صرف 
 إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة العسكرية صحي، موضحاً أن تلك السلع سيتم

  .اإلسرائيلية
  1/7/2010قدس برس، 

  
   محطة توليد كهرباء غزة جزئياً بعد تزويدها بالوقودتشغيل إعادة .26

 تشغيل محطة توليد إعادة انه تم أمس مصدر مسؤول في شركة توزيع الكهرباء أعلن :).ب.ف.ا(غزة 
م تشغيل مولد كهربائي واحد في محطة التوليد بعد ضخ كميات من الوقود تكفي الكهرباء في غزة حيث ت

وقال المهندس سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع الكهرباء لوكالة فرانس برس  .األحدلتشغيله حتى يوم 
 الخميس في محطة التوليد بعد ضخ كميات من األربعاء تشغيل مولد كهربائي واحد ليل إعادةانه تم "

  ." من الوقودأخرى كميات إدخال القادم ما لم يتم األحدود تكفي لتشغيله فقط حتى يوم الوق
  2/7/2010الرأي، عمان، 

  
   تبدأ توزيع مساعدات أسطول الحرية في غزةالمتحدةاألمم  .27

 المنظمة الدولية بدأت توزيع المساعدات أنأعلن المكتب الصحافي لألمم المتحدة، أمس، : ).أ.ب.د(
 التي تحمل األولىالشاحنات "وقال المكتب في بيان  . التي كانت على متن قافلة أسطول الحريةاإلنسانية

األمم المتحدة تعكف على توزيع تلك السلع على المستفيدين "، أضاف "شحنات القافلة دخلت غزة أمس
  ." المقبلةاألسابيعالمناسبين، ومن المقرر أن تدخل بقية الشحنة غزة في 

  2/7/2010قة، الخليج، الشار
  

  "أسطول الحرية" ذكرى مرور شهر على مجزرة تحييغزة  .28
شارك المئات من األطفال والنساء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني ونواب :  حامد جاد-غزة 

 في المجلس التشريعي في اعتصام نظمته أمس الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار في غزة إحياء
  . على أسطول الحرية واستشهاد تسعة من المتضامنين األتراك"إسرائيل" على اعتداء لذكرى مرور شهر

 ومعاقبتها  قضائياً"إسرائيل"وردد المشاركون في االعتصام شعارات طالبت المجتمع الدولي بمالحقة 
على جريمتها بحق متضامني أسطول الحرية، وألقوا أكاليل وباقات الورود في البحر إحياء لذكرى 

لشهداء الذين قضوا على متن أسطول الحرية وعرفانا بدورهم وتضحيتهم من اجل التضامن مع الشعب ا
  .الفلسطيني وقضيته العادلة

  2/7/2010الغد، عمان، 
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   غزة يطالبون اإلسرائيليين بالضغط على نتنياهو إلنجاز صفقة شاليطأسرىأهالي  .29
 سجون االحتالل اإلسرائيلي عائلة الجندي  بثالث لغات خاطب أهالي األسرى الفلسطينيين في:غزة

 مطالبينهم بضرورة الضغط على حكومتهم ،األسير لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة" جلعاد شاليط"
وقال ذوو األسرى خالل مؤتمر عقد بمدينة غزة . للقبول بشروط المقاومة، وإتمام الصفقة بأسرع وقت

أطلقوا سراح أبنائنا يعود : "ية واإلنجليزية، عائلة شاليط بالقولأمس الخميس، وباللغات العربية والعبر
 التي تقف في طريق إتمام صفقة التبادل، وتضع هيإن الحكومة اإلسرائيلية : "وأكد األهالي ".إليكم ابنكم

تسبق األحداث بإصدار قائمة تضم أربعين أسيرا " إسرائيل" مشيرين إلى أن ،"العراقيل من أجل إعاقتها
إن كنت حزينة : "وخاطبت زوجة أحد األسرى أم شاليط قائلة.  إطالق سراحهم ضمن الصفقةترفض

نحن : "، مضيفة"على حرمانك من ابنك مدة أربع سنوات، فإن لنا أبناء حرمنا منهم عشرات السنين
  ".معنيون باإلفراج عن ابنك، لكن عليكم الضغط على حكومتكم ورئيس وزرائكم

 أسير في 7000قد أقمتم الدنيا من أجل أسير واحد، فماذا نفعل نحن ولدينا إذا كنتم : "ومضت تقول
وطالبت المجتمع الدولي بالعدل  ".السجون اإلسرائيلية يموتون يوميا ويتعرضون لشتى ألوان العذاب

كنتم حريصين على اإلفراج عن شاليط، فعليكم الضغط على الحكومة اإلسرائيلية، "إن : واإلنصاف، قائلة
  ".خيارات أخرى لن تنجحوأي 

  2/7/2010، السبيل، عمان
  

   فلسطيني في الخليل الشهر الماضي100االحتالل اعتقل : تقرير .30
 مواطن فلسطيني خالل الشهر 100 أفاد تقرير فلسطيني أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت :الخليل

ى وجرحى سابقين، وأسرى في مدينة الخليل المحتلة، من بينهم مرض) يونيو/ حزيران(المنصرم 
رافقها إجراءات قمع "أن عمليات االعتقال " نادي األسير"وذكر التقرير الذي أصدره  .محررين وأطفال

وتنكيل للمواطنين، واالعتداء بالضرب لألسرى أمام عائالتهم، وتفجير أبواب المنازل بطريقة إرهابية 
بث بمحتويات بيوتهم بطريقة استفزازية، وإجرامية، وطرد جميع من في المنزل خارج البيت، والع

وطالت حمالت االعتقاالت ستة عشر مريضاً، وتسعة  ".ومصادرة األجهزة الخلوية، وبعض المقتنيات
  .عشر طالباً في مرحلة الثانوية العامة، وأحد عشر طفالً، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما

  1/7/2010قدس برس، 
  

  وحدة إسرائيلية تقتحم غرف األسيرات في سجن الدامون:  الدوليالتضامن .31
 أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن وحدة إسرائيلية خاصة اقتحمت قبل عدة أيام :نابلس

وأشار أحمد . غرف األسيرات في سجن الدامون بشكل مفاجئ، ثم شرعت بالتفتيش بصورة همجية
وهي وحدة تابعة " (درور"ن الدولي؛ إلى أن األسيرات تفاجأن باقتحام وحدة البيتاوي الباحث في التضام

، لغرفهن في تمام ) عن المخدرات والممنوعاتلجهاز الشاباك مختصة بتفتيش األسيرات الجنائيات بحثاً
، ثم قامت باحتجاز األسيرات في زوايا الغرف وُأجبرن على رفع أيديهن إلى الساعة التاسعة صباحاً

تخلل عملية االقتحام تفتيش : "وأضاف البيتاوي .ى، وبقين على هذه الحالة حتى الثالثة عصرااألعل
 أسيرة 17وتحطيم جميع حاجيات األسيرات، وانتهت العملية بإخراج األسيرات من الغرف وعددهن 

  ".واحدة تلو األخرى ومن ثم خضعن للتفتيش العاري المذل
  2/7/2010، السبيل، عمان
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  في السجون اإلسرائيلية" التعذيب" أسيراً فلسطينياً استشهدوا جراء 70: تقرير .32
" التعذيب" كشف تقرير حقوقي فلسطيني النقاب عن أن سبعين أسيراً فلسطينياً استشهدوا جراء :رام اهللا

وأضاف التقرير الذي أعده عبد الناصر فروانة،  .1967في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 
عشرات األسرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بما ورثوه في "مختص بشؤون األسرى، أن الباحث ال

السجون من أمراض كان التعذيب سببا رئيسيا في بروزها، ومئات آخرين من األسرى واألسرى 
المحررين ال زالوا يعانون من أمراض جسدية ونفسية وعاهات مستديمة ومزمنة جراء ما تعرضوا له 

  ".  سجون االحتالل خالل فترات اعتقالهممن تعذيب في
  1/7/2010قدس برس، 

  
  سبع سنوات عمره  فلسطينياًالجيش اإلسرائيلي يستدعي للتحقيق طفالً .33

  فلسطينياً اإلسرائيلية أمس إن جهاز المخابرات اإلسرائيلية استدعى طفالً"هآرتس"قالت صحيفة : لندن
  .يبلغ من العمر سبع سنوات للتحقيق معه

  2/7/2010 األوسط، لندن، الشرق
  

  األونروا الخدمات الشعبية تقاطع برامج لوكالة لجان: نابلس .34
أعلنت لجان الخدمات الشعبية بمحافظة نابلس، في بيان أصدرته أمس، مقاطعتها لعدد من البرامج : نابلس

  ".ائيةبرنامج الحصص الغذ"، و"العمل مقابل الغذاء"ونروا، منها برنامج األالتي تقدمها وكالة 
ودرس المجتمعون ُأسس وآليات حماية  .جاء ذلك عقب اجتماع للجان الخدمات الشعبية في منطقة نابلس

من أجل إنهاء "الالجئين في المخيمات وأماكن تجمعاتهم، رافضين األسلوب الذي تتبعه وكالة الغوث 
  .، حسب ما ورد في البيان"مساعدات الالجئين وشطب القضية الفلسطينية

قلصت مساعداتها وتوزيعاتها " األونروا"إن : إبراهيم صقر منسق اللجان الشعبية في منطقة نابلسوقال 
للمواد الغذائية بشكل كبير كما تم مع برنامج الطوارئ، حيث وضعت عليه شروطاً قاسية ال تتماشى مع 

 يمر بأوضاع خدماتها أصبحت ال تُذكر وتغاضت عن كون الالجئ"وضع الالجئ الفلسطيني، مضيفاً أن 
أتى بالمزيد من التقليص وبشكل مقنّع وزائف، في " دعم"إن برنامج : وأضاف صقر ".اقتصاديه صعبة

  .الوقت الذي يزداد الحصار والضيق االقتصادي على أبناء شعبنا المكافح
  ألف فرصة عمل شهرياً للعائالت20ونروا عبر وكاالت األنباء بأنها أوجدت األوعقب صقر عما نشرته 
نتحدى وكالة الغوث أن تكون منحت هذا العدد من فرص العمل : ، قائالً"دعم"الفلسطينية ضمن برنامج 

لالجئين، بل إنها فرص عمل لموظفيها األجانب الذين استقطبتهم من الخارج وصرفت األموال على 
  .رواتبهم العالية

  2/7/2010 رام اهللا، األيام،
  

  "الدولي األول تحت الحصارمعرض الكتاب " إلقامة تحضيرات: غزة .35
 عن بدء 1/7 أعلن وزير الثقافة في حكومة غزة أسامة عبد الحليم العيسوي يوم الخميس :غزة

في قطاع غزة المحاصر، " معرض الكتاب الدولي األول تحت الحصار"التحضيرات والترتيبات إلقامة 
صحافيين عن أمله بأن تسعى وأعرب العيسوي في تصريحات لل .بالتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب

جميع اتحادات الناشرين في الدول العربية للمشاركة بالمعرض إلثراء المكتبة الفلسطينية بالكتب 
شدد العيسوي على أن ، ووالموسوعات التي صدرت حديثاً ولم تصل إلى قطاع غزة جراء الحصار

  . غزة منذ فرض الحصاراالحتالل اإلسرائيلي يمنع إدخال الكتب بأنواعها المختلفة لقطاع
  1/7/2010قدس برس، 
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   الغجرقريةنفيان حصول أي تقدم جدي في ملف ي كي مون باسم والمتحدثالحكومة اللبنانية  .36

المنظمـة  "في وقت أكد المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة فرحان حق، أن  :  بوال أسطيح  - بيروت
، يؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية قد اتخذت قـرارا         )اليونيفيل(ت  الدولية لم تتلقَّ بعد إخطارا رسميا من قوا       

، شدد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية محمـد شـطح          "نهائيا باالنسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر      
الموقف اللبناني صريح وواضح وإيجابي في ما يخص الطروحـات التـي            " على أن    "الشرق األوسط "لـ

بضعة أشهر للطرفين اللبناني واإلسرائيلي لالنسحاب من الغجر علـى أن تتـسلم             منذ  ) اليونيفيل(قدمتها  
ردنا المبدئي على الطروحات األخيرة كـان       ":  وأضاف "المنطقة القوات الدولية بعد االنسحاب اإلسرائيلي     

 إيجابيا، لكن الموقف اإلسرائيلي أعادنا إلى الوراء، إذ طالب بتكريس دور للجيش اإلسـرائيلي بـالجزء               
  ."الشمالي من قرية الغجر، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا

  2/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  أكتوبر/ األول تشرين أوروبية بعدوان إسرائيلي على لبنان في تحذيراتبري ينفي تلقي  .37
 نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تردد حول نقل دول أوروبيـة        : الوكاالت - حسن عبداهللا  -بيروت

هذا الكالم غير صحيح وأن ال حرب       "للبنان من عدوان إسرائيلي في أكتوبر المقبل، معتبرا أن          تحذيرات  
، ألن العدوان على لبنان ال يزال قائما وواقعيا وبشكل ملموس منذ عـام              "على لبنان على األقل هذا العام     

وتـه النفطيـة تحـت     من أرضه أو مياهه أو ثر واحداًلبنان لم يتحرر طالما أن هناك إنشاً  "، وأن   1978
  ".االحتالل اإلسرائيلي

  2/7/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
  

   أنواع العدوان ولن نفرط بأي نقطة من مياهنا أو نفطناأخطرالتجسس : بري .38
خيراً في لبنان هي نـوع مـن        أشبكات التجسس التي اكتشفت      "أنالحظ رئيس مجلس النواب نبيه بري       

، فأحياناً هو عدوان على المياه،      أشكالهوهذا العدوان له    ... 1948 لبنان من    انواع العدوان المستمر على   
 الجاسوسية  أشكالحياناً له   أواآلن عدوان عبر التنقيب في البحر على الغاز والموارد الطبيعية اللبنانية، و           

، علـى   "بي بي سي  " البريطانية   اإلذاعة هيئة   إلىتحدث بري    ".اإلطالقوهو اخطر انواع العدوان على      
في دمشق ووزعـت    " اإلسالميمنظمة المؤتمر   "هامش مشاركته في المؤتمر االستثنائي لبرلمانات دول        

 والنيـات   األطمـاع هذا العدوان المكشوف والمستور يدل على       : "، وقال "لإلعالمالوكالة الوطنية   "النص  
 المثـال المعـاكس     ألنهي المنطقة    ف األول لبنان هو العدو     أن تعتبر دائماً    فإسرائيل،  اإلسرائيليةالعدوانية  

  ".لوجودها العنصري في المنطقة
  2/7/2010، النهار، بيروت

  
   الفلسطينيين في لبنان على تملكيعترضوننواب عون  .39

تكتـل التغييـر   " عن انتقاد نواب في "القدس العربي"وصلت أفادت معلومات  :بيروت ـ من سعد الياس 
 خطوة نواب القوات بالنقاش في مسألة تملك الفلسطيني شـقة            الذي يرأسه العماد ميشال عون     "واالصالح

 ناقش في اجتماعه االخير الحقوق المدنية الفلسطينية وخلص الرأي الى أن أحداً             "التكتل"وعلم أن    .سكنية
ال يمكنه أن يكون ضد الحقوق االنسانية، لكن موضوع الملك أمر غير وارد وال سيما أن التكتل تقدم قبل                   

اح قانون الى مجلس النواب لتعديل قانون تملك االجانب خشية من تجاوز الملكيـة العربيـة                اشهر باقتر 
  . في المائة في كل قضاء3واالجنبية في بعض االقضية النسبة المسموح بها قانوناً وهي 
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نحن لسنا ضـد  'امس ' القدس العربي'النائب نعمة اهللا ابي نصر لـ ' تكتل التغيير واالصالح'وقال عضو  
حقوق االنسانية، ولكنني أتساءل ما هي واجبات الدول العربية، وأنتم أيها العرب بمـاذا ستـساعدوننا،                ال

  .'لدينا نصف مليون فلسطيني، فهل علينا وحدنا تحمل وزر القضية الفلسطينية؟
 علـيكم اقـرار هـذا     ' بعد تدفيش 'وبدالً من النواب العشرة بات وليد بك جنبالط وراء االقتراح، واآلن            

ونحن لدينا اقتراح حاليـاً فـي       . نحن في الجلسة االخيرة اعترضنا على الطريقة وعلى الشكل        . االقتراح
لجنة االدارة والعدل لتعديل قانون تملك االجانب ونحن بصدد درسه وال سبب للعجلة، ويمكن للفلسطيني               

العودة، وأنا من رأيه ألننـي      أن يعقد ايجاراً طويل االمد ويستعيض عن التملك إال اذا كان قاطعا األمل ب             
  .'أتخوف من إجراء صلح دون اقرار حق العودة

ورداً على سؤال عن تأكيد السفير الفلسطيني في لبنان رفضه التوطين وعدم القبول عن فلسطين بـديالً                 
أنا ال أشكك في صدقية قوله إنه ال يقبل، ولكن اذا غيره من الدول العربية قبلت وأقامت                 'أجاب أبي نصر    

  .'صلحاً فما هو وضعه هو وما سيكون وضع لبنان؟ وما قيمة الدستور من أن ال توطين وال تقسيم؟
 2/7/2010، القدس العربي، لندن

 
   ملف حقوق الفلسطينيين"تطييف" بهدف عدم " آذار14" ومسيحيي "المستقبل"اجتماع بين نواب  .40

اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة في بيـروت       النيابية  " المستقبل"عقد اجتماع في مكتب رئيس كتلة       : بيروت
، "المـستقبل "الى جانب نـواب مـن       "  آذار 14قوى  "امس، جمع نواباً مسيحيين من القوى المنتمية الى         

وخصص للتواصل ككتل نيابية لبلورة توجه واحد في شأن الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين، في ظل               
. المجلس النيابي عبر اربعة مشاريع قوانين بـصفة المعجـل         التباين الذي ظهر إثر طرح الموضوع في        

وقالت مصادر المجتمعين ان االجتمـاع كـان        . او من يمثلهم  " الكتائب"وغاب عن االجتماع نواب حزب      
أولياً، هدفه الحرص على أال يأخذ الموضوع منحى طائفياً ومـذهبياً فـي شـأن الحقـوق اإلنـسانية                   "

  ". وعميقاً، واالجتماع كان مثمراًللفلسطينيين، والنقاش كان جدياً
وفداً من مصلحة الشؤون العمالية في الحزب التقى وفداً من          "ووزع إعالم حزب الكتائب بياناً جاء فيه ان         
وعـرض الوفـد    .  فرع لبنان في بيت الكتائب المركزي      -المكتب التنفيذي التحاد نقابات عمال فلسطين       

ألربعة، وقدم ورقة عمل مصدقة من اتحاد عمال فلسطين تـدعو           الفلسطيني موقفه من مشاريع القوانين ا     
الى استثنائهم من مبدأ المعاملة بالمثل ومن اجازة العمل وتشريع حق العمل في القطاع الخاص وضـمان              
حق العامل الفلسطيني بتغطية اصابات العمل والحوادث وتعويض نهاية الخدمة، مع التمسك بحق العودة              

تفهم المصاعب التي يواجهها العمال الفلـسطينيون       " وفد الكتائب، بحسب البيان،      وأكد". ورفض التوطين 
في لبنان واستعدادهم لمناقشة مطالبهم في شكل جدي، وعدم حرق المراحل في موضوع بهذه الخطـورة                

  "."ما تجرى المطالبة به اكبر من امكانات لبنان"ولفت الى ان ". يمكن ان تمهد النتزاع حق العودة
 2/7/2010، ة، لندنالحيا

  
  »آليات رفع الحصار عن القطاع في شكل كامل« بحث مع وفد إسرائيلي ليمانسعمر  .41

إن المحادثات التي أجراها رئـيس      » الحياة«قالت مصادر مصرية مطلعة لـ      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
أخيراً تناولـت كـل     االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان مع الوفد اإلسرائيلي الذي زار القاهرة            

اآلليات الالزمة لرفع الحصار عن قطاع غزة في شكل كامل مع تأكيد ضـرورة أن تتحمـل الحكومـة                   
وأوضح أن الوزير سليمان أبلغ المسؤولين اإلسـرائيليين        . اإلسرائيلية مسؤوليتها باعتبارها سلطة احتالل    

ية إلى التنصل مـن هـذه المـسؤولية       لن تقبل شكالً وموضوعاً المحاوالت اإلسرائيلية الرام      «بأن مصر   
  .»ومحاولة إلقاء مسؤولية القطاع في وجه مصر
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ولن نتهاون فيه، ألن غزة جـزء       . شديد الحساسية بالنسبة إلى مصر    «ووصفت المصادر هذا األمر بأنه      
وعلى صعيد ما تـردد     . »أساس من الدولة الفلسطينية التي نسعى إلى إقامتها من خالل مفاوضات السالم           

في زيارته األخيـرة إلـى      ) أبو مازن (أن القيادة المصرية نصحت الرئيس الفلسطيني محمود عباس         من  
  .»هذا لم يحدث واألمر لم يطرح من األساس«مصر بأال يتوجه إلى غزة، أجابت المصادر بأن 

  2/7/2010، الحياة، لندن
  

   ورفع حصار غزة" أسطول الحرية"ا حول تركيا تتمسك بمطالبه:  ـ بن أليعزرأوغلولقاء  .42
فاجأ اللقاء بين وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ووزير الـصناعة والتجـارة              : محمد نور الدين  

االسرائيلي بنيامين بن اليعزر كافة المراقبين، في كونه قد أتى في وقت يستمر فيه التوتر بين الـدولتين،                  
  . االسرائيلية في مجالها الجويال سيما بعد إعالن تركيا منع مرور الطائرات العسكرية 

أما سرية اللقاء فجاءت لتضيف غموضا على ظروف انعقاده، مثيرة تساؤالت حول الجهة التي بـادرت                
إلى طلبه، وفيما سعت كل من أنقرة وتل أبيب إلى إلقاء الكرة في ملعب الطرف اآلخر، أجمع المعلقـون                   

  . ضغط مباشر مارسته اإلدارة األميركية على الجانبيناألتراك واإلسرائيليون على أن االجتماع قد جاء ب
وما كادت تمضي ساعات على إعالن إسرائيل أن اللقاء بين داود أوغلو وبن أليعزر قد حصل بناء لطلب               

            الجانب اإلسرائيلي هـو مـن    «الجانب التركي، خرج وزير الخارجية التركي لينفي ذلك، مشدداً على أن
ا سبق للمتحدث باسم الخارجية التركية بوراك براق اوزوغرغين أن أكـده،            وهو م . »طلب إجراء اللقاء  

مشيراً إلى أن الوزيرين ناقشا الوضع الحالي للعالقات التركية ـ اإلسرائيلية إثر الهجوم اإلسرائيلي على  
  . »أسطول الحرية«سفن 

وضعت لبناتـه األولـى     الى أن أساس اللقاء بين داود أوغلو وبن اليعزر قد           » حرييت«وأشارت صحيفة   
خالل لقاء رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان مع الرئيس االميركي باراك اوباما يـوم األحـد       

وقد عبر اوباما خالل اللقاء عن قلقه من استمرار التوتر بـين الحليفـين              . الماضي في تورونتو في كندا    
تركيا على متن طائرة خاصة وبصورة سرية       وبناء على االتفاق غادر احمد داود اوغلو        . تركيا وإسرائيل 

  . الى زيوريخ، حيث التقى بن اليعزر لمدة ساعتين ونصف الساعة
ووفقا لمعلومات الصحيفة، استنادا لمصادر في الخارجية التركية، فإن الوزير التركي جدد امام مقابلـه               .

كيل لجنة تحقيق دولية مستقلة     االسرائيلي مطالب انقرة في االعتذار عن االعتداء البحري والتعويض وتش         
  . ورفع الحصار عن غزة

  2/7/2010، السفير، بيروت
  

  داسيلفا يدعوان الى تحقيق المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار عن غزةواألسد  .43
 وضع لوال دا سـيلفا    « األسدالرئيس السورى بشار     قالت مصادر سورية إن   :  إبراهيم حميدي  -برازيليا  

 صورة آخر المستجدات بالنسبة إلى عملية السالم وكيفية اصطدام الجهـود التـي          في ]الرئيس البرازيلي [
بذلتها سورية والدول األخرى وبخاصة تركيا بالعراقيل التي وضعتها إسرائيل أمام السالم، إذ أثبتت أنها               

نقـل  االعتداء على أسطول الحرية أخيراً، والذي كـان ي        «وجدد تأكيده أن    . »غير جادة وال تريد السالم    
مساعدات إنسانية ألهالي غزة المحرومين من أبسط متطلبات الحيـاة، واالعتـداءات المتكـررة علـى                

  .»الفلسطينيين، فضح حقيقة النوايا اإلسرائيلية تجاه السالم
ونقلت المصادر السورية عن الرئيس البرازيلي تأكيده دعم دمشق دور بالده من أجـل تحقيـق الـسالم                  

كمـا زار الـرئيس الـسوري       . »سورية حتى تحقيق السالم الشامل في المنطقة      واستعدادها للعمل مع    «
يؤيدون في شـكل مطلـق      «وعلم أن أعضاء مجلس الشيوخ أبلغوا األسد أنهم         . مجلسي الشيوخ والنواب  

مواقف الرئيس لويس لوال دا سيلفا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية األخرى بما في ذلك حق                
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شعور باأللم لـدى البـرازيليين للعنـف        «، مشيرين الى    »ي استرجاع الجوالن السوري المحتل    سورية ف 
واالضطهاد اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي ويـدينونهما أشـد               

  .»اإلدانة
ع الحـصار عـن     وكان لوال داسيلفا حض في كلمته خالل الغداء على تحقيق المصالحة الفلسطينية ورف            

  . في الشرق األوسط» ال يساهم في صنع السالم«قطاع غزة الذي 
  2/7/2010، الحياة، لندن

  
  يدخل غزة مصري تضامنيوفد  .44

سمحت السلطات المصرية لوفد تضامني مصري يضم نواباً عن حـزب الوفـد   ": الخليج "-غزة، برلين   
ت هيئة المعابر والحـدود فـي الحكومـة         وقال. ومستقلين ورجال أعمال بدخول القطاع عبر معبر رفح         

 صحافيين، ويحمل مساعدات إنسانية وأدوية لمستشفيات       10 شخصية مصرية و   30المقالة إن الوفد يضم     
يونس األسطل لدى استقباله الوفد برفقة عدد من مسؤولي الحكومـة           " حماس"وأعرب النائب عن    . غزة  

  .ت والتحركات الرامية لرفع الحصار عن غزة المقالة عن امتنان الشعب الفلسطيني لكل المبادرا
إلى ذلك، اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب المستقل جمال الخضري أن تحديد حكومة               

قائمة سلع ممنوعة من دخول غزة يعني استمرار الحصار، وأي تعاطي دولـي معهـا يعنـي                 "االحتالل  
  " .غزة إنساني وإغاثي بما في ذلك مواد البناء والصناعةكل ما تحتاجه "وقال إن " . تشريع الحصار

  2/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  مبادرة السالم قائمة..  بالمنطقة"استقراراً سريعاً" يستبعد .. بعد زيارته لغزةعمرو موسى .45
قـة  في منط " استقراراً سريعاً "استبعد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس،          : )أ ف ب  (

  ".مؤسف جداً"الشرق االوسط، الفتاً الى أن االنطباع الذي خرج به من زيارته لقطاع غزة 
وقال موسى للصحافيين بعيد وصوله الى بيروت في إطار زيارة خاصة لتسلم شهادة دكتوراه فخرية من                

، وتدارك  "الظروف غير مهيأة ألن نأمل في استقرار سريع وحلول سريعة         "احدى الجامعات اللبنانية، ان     
إال اننا في العالم العربي وفي الجامعة العربية ما زلنا عند اصرارنا على انه ال بد من معالجة األمـور                    "

  ".بكل رصانة وبكل تضامن وان نصر على حلول عادلة لكل المشاكل المطروحة
  ".رفضهاال تزال على " "اسرائيل"رغم ان " ال تزال قائمة"واكد موسى ان مبادرة السالم العربية 

وسئل األمين العام للجامعة العربية عن االنطباع الذي تكون لديه اثر زيارته قطاع غزة المحاصر، فقال                
االنطباع في الحقيقة مؤسف جداً خصوصاً عندما نعلم ان نسبة البطالة في القطاع تبلغ ثمانين في المائة                 "

راعة، باالضافة الى الحـصار ذاتـه       ونسبة ثالثين في المائة من االرض جرفت وباتت غير صالحة للز          
  ".  الذي يمنع دخول المواد االساسية للحياة وإلعادة اإلعمار ولمساعدة المرضى والمستشفيات
  2/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  إدانة الحصار على غزة :اختتام مؤتمر برلمانات الدول اإلسالمية .46

عضاء في منظمة المؤتمر االسالمي والذي عقـد    اختتم المؤتمر االستثنائي االول التحاد مجالس الدول اال       
رفع الحصار الجائر   : " في العاصمة السورية دمشق على مستوى رؤساء البرلمانات، اعماله امس بعنوان          

  ".عن غزة
  اللبنـاني  واصدر المؤتمرون بيانا ختاميا، وحظيت االقتراحات التي تضمنتها كلمة رئيس مجلس النواب           

ن الوفود المشاركة في المؤتمر والتي تمحورت على ضرورة الخروج من اطار            نبيه بري باهتمام كبير م    
البيانات والتوصيات الى المراحل التنفيذية لكسر الحصار االسرائيلي على قطاع غزة، وفي مقـدم هـذه                
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االقتراحات ان تبادر كل دولة من الدول االعضاء الى ارسال سفينة محملة بالمواد الغذائية والطبية وكل                
 يحتاج اليه ابناء القطاع، وعلى متنها برلمانيون، على ان تنطلق كل السفن في اتجاه القطاع بتوقيـت                  ما

  .موحد
الحـصار  " بنداً، استنكر    23وتال رئيس مجلس الشعب السوري محمود االبرش البيان الختامي متضمناً           

بتوحيـد المواقـف    "سالمي  ، وطالب المجالس النيابية في منظمة المؤتمر اال       "االسرائيلي على قطاع غزة   
والتضامن مع الموقف الفلسطيني في رفع الحصار وانهاء االحـتالل االسـرائيلي ومناشـدة الفـصائل                

  ".الفلسطينية مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
وتبنى البيان تشكيل لجنة برئاسة االبرش وعضوية اثنين من كل مجموعة جغرافية لمتابعـة مقـررات                

  .المؤتمر
  2/7/2010، النهار، بيروت

  
  للمياه العربية" إسرائيل"مؤتمر دولي لمناقشة سرقة  .47

أوصى المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام دورته الثالثة، أمس، بمقر الجامعة العربيـة              : )وكاالت(
ق وزراء المياه علـى      ماليين دوالر لتمويل المشاريع المائية في العالم العربي، كما اتف          6بالقاهرة بتوفير   

وقرر المجلـس عقـد دورة اسـتثنائية للمجلـس       . للمياه العربية " إسرائيل"عقد مؤتمر دولي حول سرقة      
أيلول المقبل، إلقرار استراتيجية    /والمكتب التنفيذي واللجنة المعنية العلمية االستشارية للمجلس في سبتمبر        

  .فقة عليها، أمس، بصورة مبدئيةاألمن المائي العربي في صورتها النهائية بعد الموا
تـسرق  " إسرائيل"قال محمد النجار وزير المياه والري األردني، في كلمته، إن الدراسات تشير إلى أن               و

من األحواض المائية الفلسطينية وكذلك من الجوالن السوري وجنوب لبنان، مطالبـا بـضرورة              % 80
  .             ية الحقوق العربيةإطالق حملة عربية ودولية للتعريف بهذه القضية لحما

  2/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  كسر الحصار بات ضرورياً:  مصري يدخل غزةنيابيوفد  .48
، وفد مصري يضم تـسعة      2010-7-1وصل إلى قطاع غزة، الخميس      :  وكاالت - فلسطين أون الين  

  . غزةنواب من أعضاء مجلس الشعب المصري، وعدد من السياسيين المتضامنين مع قطاع 
وكان في استقبال الوفد الذي     .  عضواً، من بوابه معبر رفح البري      30وعبر الوفد المصري، الذي يضم      

المصري الدكتور السيد بدوي رئيس الحزب، عدد من نـواب          " الوفد"يضم عدداً من السياسيين من حزب       
  . المجلس التشريعي الفلسطيني ومسئولين في الحكومة الفلسطينية في غزة

السيد بدوي رئيس الوفد المصري أن كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني المحاصـر  . يته، أكد د من ناح 
في قطاع غزة بات أمرا حتميا، خاصة في ظل تداعي كافة الظروف اإلقليميـة والدوليـة لكـسر هـذا                    

لم الحصار، مشددا على أن إغاثة الشعب المحاصر واجب ال يمكن الهروب منه، سواء على مستوى العا               
  . العربي أو اإلسالمي

من جانبه، أكد النائب في مجلس الشعب المصري النائب مصطفي بكري أن زيارته لقطاع غزة جـاءت                 
للوقوف ضد الحصار اإلسرائيلي الظالم المفروض على القطاع، وكافة المؤامرات التـي تحـاك ضـد                

لقضية الفلسطينية مـن قبـل المجتمـع        القضية الفلسطينية، والمعايير المزدوجة التي يتم التعامل بها مع ا         
  . الدولي

ـ       ، جاءنا لنقول إننا مع المقاومة ومع الوحدة الوطنيـة          "فلسطين أون الين  "وقال البكري في تصريحات ل
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الفلسطينية، ولنطالب األمة العربية بأسرها بأن تقف وقفة عز، وان تدافع عن أمنها القومي وعن شرفها،                
  . لمؤامرات التي تحاك ضدهاوتحمي المقاومة من غدر كل ا

  1/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  المستوطنات اإلسرائيلية تقوض الثقة وتثير االضطرابات: مونكي  .49
ما زلت أشعر بالقلق بشأن الوضع فـي        "أكد األمين العام لألمم الـمتحدة بان كي مون         ": األيام "-القدس  

" د مستوطنات جديدة في تقويض الثقة وتسبب اضطراباً       القدس، حيث تستمر اإلعالنات االستفزازية لتشيي     
ينبغي لبناء الـمستوطنات أن يتوقف، وكذلك التدابير التي تميز ضد الـسكان الفلـسطينيين فـي                : "وقال

وينبغي أن تفتح الـمؤسسات الفلـسطينية فـي القـدس          . الـمدينة، وقدرة الفلسطينيين على الدخول إليها     
وستظل القدس ضمن قـضايا الوضـع       : "وأضاف" لك وفقاً لخريطة الطريق   الشرقية أبوابها من جديد وذ    

الدائم، وينبغي إيجاد طريقة تبزغ من خاللها الـمدينة كعاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلـسطين التـي                 
  ."تُنشأ في الـمستقبل، مع وضع ترتيبات تتعلق باألماكن الـمقدسة تكون مقبولة للجميع

ل اجتماع األمـــــم الـمتحـدة اإلفريقي بشأن قضية فلسطين الـمنعقد         وأشار في كلـمة ألقاها خال    
ـ        األشهر الـمقبلة ستكون حاسـمة فـي       "إلى أن   " األيام"في الرباط في الـمغرب ووصلت نسخة منها ل

تحديد ما إذا كنا سنتمكن من االنتقال إلى الـمفاوضات الـمباشرة، في ظل إجراءات أكثر إيجابية علـى                 
محادثـات التقـارب    "منوهاً بأن   " في األرض الفلسطينية الـمحتلة، بما فيها القدس الشرقية       أرض الواقع   

اإلسرائيلي الفلسطيني التي تُجرى بوساطة من الواليات الـمتحدة مستمرة، ولكن تكتنفها تعقيـدات مـن               
قيام بأي  من الضروري أن تمتنع جميع األطراف عن ال       : "وقال" جراء األزمات القائمة على أرض الواقع     

  ."أعمال استفزازية وتغتنم الفرصة التي تتيحها الـمحادثات
. ولطالـما ناديت باتباع نهج مختلف وأكثر إيجابيـة إزاء غـزة          "وذكر األمين العام لألمم الـمتحدة أنه       

وإنني أرحـب بـالخطوات     "وقال  "  أيار أن الوضع في غزة غير مقبول       31وأظهرت أزمة األسطول في     
سرائيل مؤخراً النتهاج سياسة جديدة في غزة، لكن التنفيذ الكامل والعاجل يعد أمراً حاسماً،              التي اتخذتها إ  

  ."فضالً عن اتخاذ تدابير أخرى تجاوز نطاق التدابير تلك الـمعلنة
ويجب أن يكون الهدف هو وضع نهاية للحصار بحيث يمكن للـمساعدة اإلنـسانية             : "وأضاف كي مون  

وسترصد األمم الــمتحدة عـن كثـب        . د التدفق عبر معابر برية تؤدي عملها      والسلع التجارية واألفرا  
ويجب أن نعمل   . التطورات، وستصر على أن يؤدي التغير في النهج إلى تغير حقيقي على أرض الواقع             

معاً من أجل تلبية االحتياجات الضخمة في غزة، بينما نعالج جميع الـمسائل األخرى الـمشار إليها في                
  ."1860 األمن قرار مجلس

أن تبدي مسؤولية سياسية من خالل تعزيز وقف ممتد إلطـالق النـار،             _ بحماس  _ وأهيب أيضاً   "وتابع
وال يخدم االستمرار في أسر العريف جلعاد شاليت        . والـمضي قدما في اقتراح الـمصالحة الـمصري     

  ."وينبغي السماح باالتصال به وإطالق سراحه. أي مصلحة فلسطينية
ورغم سياسية ضبط النفس التي تمارسها إسرائيل، فإن تشييد الـمستوطنات مستمر أيضاً            "لى انه   واشار إ 

. في بقية الضفة الغربية بناء على موافقات ممنوحة قبل إعالن سياسية ضبط النفس، أو في انتهـاك لهـا       
وأدعو مرة  . قوهذا يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس األمن والتزامات إسرائيل في خريطة الطري           

  ."ثانية إلى تجميد فوري لكل نشاط من هذا القبيل
ومع ذلك فما زالت    . وإنني أرحب بالقيام بتقليل الحواجز الـمعرقلة للحركة خالل العام الـماضي         : "وقال

مئات من نقاط التفتيش وغيرها من الحواجز مستمرة في حرمان السكان الفلسطينيين من إمكانية الوصول               
ومن الضروري إحراز مزيـد مـن   . م ومستشفياتهم ومدارسهم وفي خنق النشاط االقتصادي   إلى أراضيه 

  ."التقدم في هذا الصدد
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ورغم االحتالل والظروف السياسية واالقتصادية التي تفرض تحديات، فقد أظهـرت مبـادرة             : "وأضاف
ة لألمن وسـيادة القـانون،      ويشمل هذا الـمجاالت الحيوي   . السلطة الفلسطينية لبناء الدولة تقدماً ملحوظاً     

فهذه الـمبادرة هي بمثابـة عنـصر مكمـل، الزم علـى أرض الواقـع،               . ويجب الـمضي قدماً فيها   
وتحظى بدعم قوي من الـمجتمع الدولي، بما فيه الـمجموعة الرباعية، ومن الـمهم أن             . للـمفاوضات

  ."نشدد أنها تحظى بدعم إسرائيل
تي األمين العام لألمم الـمتحدة، العمل لوضع نهايـة الحـتالل           سأواصل، بصف "وشدد كي مون على انه      

ولكي يحـدث   .  وللصراع، والـمساعدة في تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي اإلسرائيلي         1967العام  
ذلك، يجب أن تؤدي محادثات التقارب اإلسرائيلي الفلسطيني، دون تأخير، إلى مفاوضات مباشرة تعـالج             

وإننا جميعاً مطالبون بأن نقدم دعمنا لتحقيق الحل القائم على دولتين، تكـون             . ائمجميع قضايا الوضع الد   
القدس عاصمة مشتركة لهما، وذلك وفقاً لقرارات األمم الـمتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وبـدعم               

  ."من مبادرة السالم العربية
2/7/2010، يام، رام اهللاأل  

  
  لسالم الحصار فرصة لتحقيق اتخفيف: بلير .50

 مبعوث اللجنة الرباعيـة الخاصـة       ، أن )أ.ب  .د  (نقالً عن وكالة     2/7/2010،   الخليج، الشارقة  ذكرت
بتخفيف حصارها االقتصادي لقطاع غـزة      " إسرائيل" أمس، بأن قيام      صرح بالشرق األوسط توني بلير،   

  .أمام السالم " نافذة الفرص"من شأنه أن يفتح 
 مع رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه لويس رودريجيـت ثابـاتيرو، ان   وقال بلير في مدريد بعد محادثات    

وأوضـح انـه مـن      ". تحدياً كبيراً "مواد البناء تدخل بالفعل غزة، غير انه قال إن الوضع الحالي يمثل             
مسألة دائمة وأن الوضع في الضفة الغربية يتحسن        " اإلسرائيلية"الضروري التأكد من أن تغيير السياسة       "

من المحادثات غير المباشرة إلى المحادثات المباشرة في أقـرب          " اإلسرائيليون"الفلسطينيون و وأن ينتقل   
  " .وقت ممكن

بـأن  " حمـاس "وناشد بلير أيضاً    . خالل األشهر المقبلة    " جوهرية"وأضاف بلير ان هذه القضايا الثالث       
يرة صوب السالم، على حد     جلعاد شاليت فيما يمكن أن تكون خطوة كب       " اإلسرائيلي"تطلق سراح الجندي    

  . قوله 
  ) ا ف ب( نقالً عن وكالة باريس من 2/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس وأضافت 

الئحة بالمواد التي ال    " خالل االيام المقبلة  "سرائيل  إمله بان تضع    أالخميس في باريس عن     أعرب   بلير   أن
  . القطاعيزال ادخالها الى غزة ممنوعا رغم تخفيف الحصار البري على

وقال بلير مساء الخميس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية اثـر اجتمـاع وزاري خـصص لمـساعدة                  
  ".امل ان نصبح خالل االيام المقبلة في وضع نتسلم فيه الئحة نهائية بهذا الخصوص"الفلسطينيين 

  
   للفلسطينيين من غير تقدم سياسيال مؤتمر مانحين جديداً:  فرنسية رسميةمصادر .51

التأم مساء اليوم في باريس بدعوة من وزير الخارجية برنار كوشنير اجتمـاع             :  ميشال أبو نجم   - ريسبا
دولي في إطار لجنة المتابعة لمؤتمر المانحين لفلسطين بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض               

اعيـة الدوليـة   ووزراء خارجية فرنسا ومصر والنرويج واالتحاد األوروبي كاترين أشتون ومبعوث الرب         
توني بلير، للنظر في ما آلت إليه الوعود الدولية بمساعدة الفلسطينيين، وتفحص كـل جوانـب الوضـع                  
الفلسطيني والنظر في إمكانية الدعوة لمؤتمر دولي جديد، وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الزمنيـة                 

  .2007) كانون األول(التي يغطيها المؤتمر السابق الذي عقد في ديسمبر 
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وسبق االجتماع لقاء فياض رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون الذي استعرض معه تفاصيل الوضـع               
  .الفلسطيني والملفين السياسي واالقتصادي والعالقات الثنائية مع فرنسا

، 2وقالت مصادر فرنسية رسمية واسعة االطالع ردا على ما يقال عن إمكانية الدعوة إلى مؤتمر باريس                 
مفاوضـات  «، في إشارة إلـى      »لن تتخذ من غير تحقيق تقدم على المستوى السياسي        « مبادرة كهذه    إن

  .الجارية حاليا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين» التقريب
وتعتبر باريس أنه يتعين وجود أفق سياسي وإال فإن الدعوة لمؤتمر جديد يمكن أن تفهم على أنها ترويج                  

نظرية التي كان يدافع عنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومـا            للسالم االقتصادي، وهي ال   
  .زال

وبحسب باريس، فإن فرنسا، ومعها األطراف المعنية، تنتظر اليوم لترى ما ستفسر عنه المفاوضات غير               
  .اشرةالمباشرة الجارية حاليا، والخطوات التي تتبعها، علما بأن باريس تدعو لالنتقال إلى مفاوضات مب

في العشاء  ) أمس(مساء اليوم   ) بحثت(ثالثة ملفات ستبحث    «وأفادت المصادر الفرنسية قبل االجتماع بأن       
تقويم ما أفضت إليه اإلصالحات التي وعدت بها الـسلطة الفلـسطينية،            : الذي سيجمع المدعوين، وهي   

ق من الوعود اإلسـرائيلية     وتقويم ما تحقق من الوعود التي أغدقت في باريس، وأخيرا النظر في ما تحق             
  .»األخيرة، خصوصا بالنسبة إلى غزة

واستغلت األطراف الدولية المناسبة لتأكيد دعمها لسالم فياض وخطة بناء مؤسسات الدولـة الفلـسطينية               
الممتدة إلى عامين، فضال عن اإلعراب عن ارتياحهم إلدارته المالية الفلسطينية وتنفيذ اإلصالحات التي              

  .جانب الفلسطينيتعهد بها ال
أما بخصوص تنفيذ الوعود، وهي تتمثل في هبات ومساعدات مالية وتمويل مشاريع وبرامج ومساعدات              

 2009وحتـى نهايـة عـام       . إنسانية، فإن هذه األطراف ترى أن ما تحقق يتجاوز الوعود التي أعطيت           
  . مليار دوالر7.7 وصلت إلى  مليار دوالر، بينما االلتزامات األساسية5.6صرف للفلسطينيين ما قيمته 

غير أن المصادر الفرنسية اشتكت من امتناع الدول العربية المانحة من اإليفاء بوعودها، مشيرة إلـى أن    
الحجة الرئيسية لها هي غياب التقدم على المسار السياسي وعدم استعدادها للمساهمة في تمويل االحتالل               

لكن باريس ترى أن هذه الحجة      . على مستوى المفاوضات  إذا كان التمويل مفصوال عن حصول تقدم ما         
، وأنه ال يمكن ترك الفلسطينيين في حالتهم هذه بانتظار أن يتحقق السالم، فضال عن               »ال يمكن أن تقوم   «

فلن يكون الفلسطينيون بحاجة إلى مساعدة، حيث سيكونون قادرين علـى االهتمـام             «أنه إذا حل السالم     
صادر على أنه ال يجوز أن تحل المـساعدات األوروبيـة محـل مـساعدات               وتشدد هذه الم  . »بأنفسهم
  .اآلخرين

2/7/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   عن مبادرة لرفع الحصار عن غزةتعلنالتكتالت الحزبية في البرلمان األلماني  .52
) بوندسـتاج (ي   أعلنت التكتالت الحزبية بتياراتها المختلفة في البرلمان األلمـان         :نباء برلين، وكاالت األ  

  . مس عن مبادرة لرفع الحصار الفوري عن قطاع غزةأ
المعارض التقدم بطلب لرفع الحـصار عـن        " اليسار"وفي سياق متصل ، تعتزم الكتلة البرلمانية لحزب         

غزة ، إال أنها تؤكد في ذلك الطلب ضرورة استمرار مراقبة الواردات إلى قطاع غـزة لمنـع تهريـب                    
  .خ على إسرائيلاألسلحة وقصف الصواري

لماني علن البرلمان األ  ألى غزة، فيما    إغاثة  إعلنت جماعة من يهود ألمانيا عزمها تسيير سفينة          إلى ذلك أ  
  .عن مبادرة لرفع الحصار الفوري عن القطاع

عن عزمها اإلبحار إلى قطاع     " الصوت اليهودي من أجل سالم عادل في الشرق األوسط        "علنت منظمة   أو
نة خاصة بها معربة بذلك عن موقف يتعارض مع أغلبية اليهود، الذين يعيشون فـي               غزة على متن سفي   
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ألمانيا ويرفضون توجيه انتقادات للحكومة اإلسرائيلية والتشكيك فـي شـرعية الحـصار اإلسـرائيلي               
  .المفروض على قطاع غزة

2/7/2010، الدستور، عمان  
  

           ة اقتحم مصنع سالح ألجل غزبريطاني .53
دفعت الحرب األخيرة على غزة الجندي البريطاني السابق إليجاه سميث إلى التحرك            : ين ديرية مد -لندن  

  .لفعل أي شيء يمكن أن يوقف جرائم الحرب أو حتى إعاقة عمليات القتل
  

الجندي السابق الذي تحول إلى ناشط سالم قرر الوصول إلى القنابل والقذائف التي تصنع في مصنع إيدو                 
  . وتدميرها- وأباتشي اإلسرائيلية التي قصفت غزة16تتزود بها طائرات أف والتي -للسالح 

من مدينة برستول بجنوب غرب بريطانيا إلى مدينة برايتون جنوبـا، واقـتحم             )  عاما 42(وسافر سميث   
، وقام بصحبة خمسة نـشطاء آخـرين بتحطـيم          2009كانون الثاني   /مصنع إيدو للسالح في شهر يناير     

داخـل  )  مليـون دوالر   376.6( مليون جنيه إسترليني     250لمصنع قدرت بأكثر من     أجهزة وآالت في ا   
  .المصنع، قبل أن تصل الشرطة وتعتقلهم

  
ومن المتوقع أن تقرر هيئة المحلفين في األيام القليلة القادمة حكمها على الناشط البريطاني المعتقل فـي                 

  .زيد من الجرائمسجن لويس جنوب البالد الذي يقول إن تصرفه جاء لمنع الم
2/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
  الثورة الفلسطينية هي بناء القدرات والمؤسسات لقيام الدولة الفلسطينية: أميركيكاتب  .54

نـشرته صـحيفة    " نيويورك تـايمز  "قال الكاتب األميركي توماس فريدمان في مقال لصحيفة         : نيويورك
 يعد التوسع في سـهم      ،مستعدون؟ إنه سهم القدس   . لالستشمارلدي نصيحة اقتصادية    ": "هيرالد تريبيون "

القدس جزءا من مجموعة أوسع من التغيرات التي بدأت في الضفة الغربيـة خـالل الـسنوات القليلـة                   
الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، وهو اقتصادي سابق في البنك الدولي أطلـق                

وهي الثورة التي تعتمد على بناء القدرات الفلسطينية والمؤسسات وليس          . قيةفلسطينية حقي " لثورة"العنان  
فقط مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، بناء على نظرية أنه إذا كان الفلسطينيون قادرين علـى بنـاء اتـصاد                  
حقيقي، وقوة أمنية محترفة وفعالة، وبيروقراطية حكومية شفافة فإنه سيكون من المـستحيل بالتـالي أن                

  .نكر إسرائيل حق الفلسطينيين في دولة في الضفة الغربية واألحياء العربية من القدس الشرقيةت
2/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس   

  
  "أسطول الحرية" بعد الدولي الوضع .55

  منير شفيق
الحدث التاريخي الذي مثّله أسطول الحرية في توجهه لكسر الحصار عـن قطـاع غـزة وردة الفعـل                   

ونية عليه جاءا بنتائج يفوق بعضها كل ما كان متوقعاً، سواء أكان من جانب الذين حملهم أسطول                 الصهي
  .الحرية أم من جهة الذين شنوا الهجوم العسكري اإلجرامي عليه

لعل من أبرز النتائج المتولّدة عن هذا الحدث وضعه لعملية حصار قطاع غزة ومن وراءهـا، بـصورة                  
. ، في الزاوية، وفي مواجهة االستنكار شبه الشامل من قبل الرأي العام العـالمي             مباشرة أو غير مباشرة   

األمر الذي فرض على الدول الكبرى كافة أن تطالب برفع الحصار، وإن بلغة متفاوتة من حيث القـوة،                  
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ة وقد فقـدت القـدر  . ولم تفلت حتى حكومة نتنياهو من اإلعالن عن تخفيفه      . ودرجة التراجع أمام الحدث   
  .على الدفاع المقنع حتى أمام أشد أنصارها

وقد أضيف هذا الجانب إلى عامل      . ودخل في عزلة خانقة   " شرعيته الدولية "فمن هذا الجانب فقد الحصار      
حاسم أشد أهمية وهو فقدانه لهدفه السياسي نتيجة صمود أهل القطاع في وجهه ألكثر من ثالث سـنوات                  

وقد جاء العـدوان اإلجرامـي فـي حـرب          . لمعلنة وغير المعلنة  ونتيجة عدم رضوخ حماس لشروطه ا     
  .  وإفشاله بالصمود والمواجهة ليحسم سقوط الهدف السياسي من ورائه2008/2009

ومن ثم تحويله إلى حصار من أجل الحصار، مما راح يعود على الكيان الصهيوني وكل من شارك فيه                   
  .مياًوتواطأ معه أو سكت عليه، بالخسائر السياسية يو

ال شك في أن حماقة قرار الهجوم وارتكاب المجزرة عمما عالمياً، أكثر فأكثر، الوجه العدواني اإلجرامي                
ولكن الحماقة التي حملها هذا القرار كانت حتمية، إذ لم يكن مـن الممكـن لحكومـة                 . للكيان الصهيوني 
  .نتنياهو تجنبها

  .رتد عليها بنتائج تكاد تكون متساوية من حيث سلبيتهافهي في مأزق ال يسمح لها باتخاذ أي قرار ال ي
وهذا هو القانون الحاكم بالنسبة إلى القوى المسيطرة حين تبدأ رياح موازين القوى والظروف الـسياسية                

فمهما تفعل ال بد من الخسارة السياسية والمعنوية وهو         . تهب في غير مصلحتها، ويأخذ وضعها باإلدبار      
  .مما يدفعها إلى العناد الطفولي المتسم بالحماقة. تالعهما ال تستطيع اب

ومن هنا، فإن ظاهرة أسطول الحرية التي تحولت إلى معركة يمكن اعتبارها من حيث نتائجها، الحـرب                 
          لبنـان و    2006العدوانية الثالثة التي يرتكبها الجيش الصهيوني ويخسرها بعد حربي 2008/2009 ضد 

  .ضد قطاع غزة
 التدقيق في المناخ السياسي والمعنوي العام الذي تولد في أثناء هـذه الحـرب الثالثـة وبعـدها                   على أن 

وقد عبر  . مباشرة، بل ما زال مستمراً بما يشبه التفجير المتسلسل، أخذ يشكل ظاهرة هامة متعددة األبعاد              
ت البلـدان العربيـة     جزئياً عن هذا المناخ اندفاع اآلالف من المتطوعين والمتطوعـات ومـن عـشرا             

بل فتح باب التبرع لشراء عشرات الـسفن،        . واإلسالمية والعالمية للمشاركة المباشرة في حمالت جديدة      
  .فيما كان توفير المال لشراء مركب واحد متواضع عزيزاً قبل ذلك

هذا المناخ زاد صمود قطاع غزة تصميماً، وانتقل إلـى الـضفة الغربيـة الرازحـة تحـت االحـتالل                   
سالم فياض وتغطيـة سـلطة رام اهللا،   -االستيطان وإرهاب االتفاق األمني، الذي تمارسه أجهزة دايتون    و

  .ليعبر عن نفسه بعملية عسكرية في منطقة الخليل وهبت اسمها ألسطول الحرية
يـدة  بكلمة، لقد دخل الوضع الفلسطيني والوضعين اإلقليمي والعالمي، من الناحية الشعبية، في مرحلة جد             

  طبعاً. مع أسطول الحرية ونتائجه
ما كان لهذا الحدث أن يحقق هذه النتائج بحد ذاته لوال ما قام عليه من أرض شعبية ورأي عام اسـتعدا                     

  .الستقبال مطر البطولة والشهادة
بل ما كان للدول الكبرى أن تنحني ولو مؤقتاً أمام العاصفة، لو لم تكن فـي حالـة مـن االضـطراب                      

فحدث أسطول الحرية كشف في لحظة واحدة، بالرغم من ضآلة حجمه، عما يتسم             .  والالتوازن والفوضى
به الوضع العالمي من اضطراب وفوضى وال توازن على مستوى الدول الكبرى، ومن نهوض شـعبي                

ول ثم يجب أالّ نغفل ظاهرة الد     . فلسطيني وعربي وإسالمي، ومن تقدم بارز في حراك الرأي العام عالمياً          
  .العالم ثالثية الصاعدة كتركيا وإيران وسورية والبرازيل وفنـزويال وبوليفيا على سبيل المثال ال الحصر

كما يجب أن يلحظ، أيضاً، االختالل في مواقف الدول التي راهنت على السياسات األميركية وانحنت أمام                
  .الضغوط الصهيونية، أو تواطأت مع الحصار أو سكتت عليه

ه المعادلة أخذت تفرض، السيما على المستويين األميركي واألوروبـي، ظـاهرة التحـرك              على أن هذ  
  .باالتجاه المضاد بعد االنحناء المؤقت أمام عاصفة أسطول الحرية
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فقد أخذت إدارة أوباما ومجموعة من الدول األوروبية العمل على إنقاذ الكيان الصهيوني من التضعضع               
وهـذا مـا تعبـر عنـه        .  وتراجعت قدرته على شن حروب ناجحة عسكرياً       إذا استمرت عزلته الدولية   

  .تصريحات جو بايدن، نائب الرئيس األميركي، في تبرير الهجوم على أسطول الحرية
، وكذلك  "نهاية إسرائيل تعني نهاية أوروبا    : "وعبر عنه خوسيه ماريا أزنار رئيس وزراء إسبانيا األسبق        

، ثم ما زيد أميركياً     "تخفيفه"اعية إلعادة إنتاج حصار قطاع غزة من خالل         مشروع طوني بلير ممثل الرب    
  . من عقوبات إضافية على إيران1929وأوروبياً على قرار 

وذلك إلى جانب تدخل اللوبي اليهودي األميركي ضد تركيا والذي عبر عنه بعض النواب حين طـالبوا                 
  . والغرب أم مع قطاع غزةحكومة أردوغان بتحديد موقفها إن كانت مع أميركا

كل هذا كان متوقعاً من جانب إدارة أوباما وعدد من الحكومات األوروبية بل يجب توقع المزيد منه فـي                   
من االنهيار أمام ما    " إسرائيل"ولكن يجب أن يالحظ أنه يجري اآلن ضمن إطار الخوف على            . قابل األيام 

  .وصلته من مأزق عسكري وعزلة دولية
لذي راح يتحرك في كواليس الحكومات الغربية يتلخص في إظهار الخطورة التي أخذت تحـيط           فاالتجاه ا 

ومن ثم ضرورة التحرك ضد تكرار ظاهرة       . بالكيان الصهيوني في ظروف ما بعد حدث أسطول الحرية        
ن وذلك من خالل الضغط على كل الدول الشاطئية وفي مقدمتها تركيا لمنع إقالع الـسف              . أسطول الحرية 

  .المتجهة لكسر الحصار من موانئها
األوروبية قابلة لالنهيار ألن المنقذين أنفسهم في وضع يحتاج إلـى إنقـاذ             -ولكن هذه المحاولة األميركية   

  .ابتداء من أميركا وانتهاء بإسبانيا
ومستضعفو أمس أخذت سواعدهم تـشتد اليـوم، وكفـى دلـيالً            . فأقوياء األمس لم يعودوا أقوياء اليوم     

  .في هذا الحدث التاريخي ونتائجه. تواضعاً على هذه الحقيقة التأمل جيداً في معركة أسطول الحريةم
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم لم يسبق لحدث بمثل هذا التواضع أن يؤثر في الوضع الدولي                  

  .ويلزم الدول الكبرى بتغيير مواقفها، ولو مؤقتاً
  1/7/2010، لدوحةموقع الجزيرة نت، ا

  
  "أتهم إني" .56

  ساري حنفي
قررت أن أتروى قليال في تعليقي على الجلسة البرلمانية األولى لمناقشة تعديل القوانين المجحفـة بحـق                 
الفلسطينيين في لبنان لقراءة ردود الفعل من الفرقاء السياسيين اللبنانيين على صفحات الجرائد وشاشـات               

كنني القول إن معاني الخطابات التي أعلنت في الجلسة وما بعدها، تتجـاوز           ولعلي بعد تروٍ يم   . التلفزيون
ويتجلى هذا االنقـسام    . الموضوع الفلسطيني، مظهرة حجم االنقسام في المجتمع والنخبة السياسية اللبنانية         

ـ         8/14والفرز ليس في شكلهما الطائفي، أو        ي  آذار، والذي اعتاد المحللون السياسيون تحليل الخالفات ف
وتنبع أهمية هذا التوصيف الجديد     . لبنان باإلحالة إليه، ولكن بحق ما وصفه وليد جنبالط باليسار واليمين          

  . أخالقي/ ثقافي/ األولى ذات بعد طبقي والثانية ذات بعد هوياتي: من أنه يحمل مقاربتين رئيسيتين
الجتماعية والمدنية الفلسطينية انما    تأجيل الحقوق االقتصادية ا   / البعد األول مربوط في أن من يريد إلغاء       

يريد استمرار االستغالل االقتصادي في لبنان لربع مليون فلسطيني مقيم هناك، بحيث ال تـشكل القـوة                 
يعمل المحظوظون مـن هـؤالء فـي        . القادرة على العمل أكثر من خمسين ألف شخص يستطيع العمل         

إحصائيات وزارة العمل تظهر    (بدون عقد عمل    %) 33(واألقل حظاً في السوق السوداء      %) 7(االونروا  
، والباقي عاطلون مـن العمـل،       ) إجازة لألجانب  146000 إجازة عمل فقط للفلسطينيين من أصل        261

ويستمتع أرباب العمل اللبنانيون بعمالة     . 2008حسب إحصائيات المسح الذي أجرته مؤسسة النجدة لعام         
 في كثير من األحيان ربع ما يدفع ألترابهم اللبنـانيين           رخيصة، حيث يدفع للمهندس والطبيب والممرض     
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، ويمكن أن يطرده متى شاء، حيث ال عقد عمـل، وال            )2006حسب البحث الميداني الذي أجريته عام       (
  . حتى ورقة غير رسمية، تحدد العالقة معه

ألنـه  . أخالقـي / ثقافي/ أما المعنى الثاني لالنقسام، اليسار في مقابل اليمين اللبناني، فهو انقسام هوياتي           
يقسم اللبنانيين، ألولئك الذين سوف يبنون هويتهم وثقافتهم على التـسامح واحتـرام األقليـات وحقـوق                 
اإلنسان، وأولئك الذين يريدون بناء هويتهم بشكل ماهوي، وبالتضاد مع اآلخر الذي تم تكريسه بأنه عدو                

، وهـو   1948 رفض حق العمل للفلسطينيين منـذ        هذا اليمين الذي  . أبدي، ويشكل خطراً على أمن لبنان     
الذي ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بارتكابات المنظمات الفلسطينية، الخطيئـة الكبـرى، بالتـدخل                
بالشؤون الداخلية لدولة لبنان، والدخول في الحرب األهلية، مؤيدين بذلك نصف اللبنانيين ضد النـصف               

وقد اعتذر ممثل منظمة التحرير الـسابق       ). ل ذرائعي أحيانا كثيرة   وقد تم تبرير هذا التدخل بشك     (اآلخر  
من اللبنانيين على هذه الخطيئة، ودخلت العالقات الفلـسطينية اللبنانيـة عهـدا جديـدا،               ) عباس زكي (

  . واختلطت األوراق بعدها ولم يعد يعرف من هو مع صفاء هذه العالقات ومن هو ضدها
خدمها اللبناني على الطالعة والنازلة ولم نعد نفرق من هو الذي يعنيهـا             يست» حبيبي«وكما المعتاد فكلمة    

  . كما يسميه زيغمن باومن) Liquid Love(باعتبارها حبا حقيقياً، أم حباً سائال أو مائعا 
لقد اعتاد بعض زوار الفلسطينيين للسياسيين اللبنانيين أن يسمعوا تطمينات ومواقف ال تلبث أن تتغير بعد                

ليلة لتتحول إلى تصريحات متناقضة، وفي أحسن األحوال ملتبـسة، علـى أثيـر التلفزيونـات                دقائق ق 
  . وصفحات الجرائد

بـسبب  (سمة أريد إلصاقها بطائفة دينية محددة على اعتبار أنها استخدمتها تاريخيا            » التقية«كنا نظن أن    
وأخيـرا أصـبح    . سي في لبنان  العمل السيا » براديغم«أصبحت  » التقية«، ولكن   )الخوف بالدرجة األولى  

ـ             » اليمين« » ال«عارياً تحت الضوء واالختبار الحقيقي، وبال ذريعة، تستخدم للتملص من التـصويت بـ
  . باعتباره إنساناً يستحق الحياة» نعم«لتكريس النظرة األمنية للفلسطيني، أو بـ

موقـف واضـح وجليـل      لقد انفرد الحزب التقدمي االشتراكي والحزب السوري القومي االجتمـاعي ب          
ومتماسك لتعديل القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين، لتشكيل اللحظة الحاسمة، في بلورة وفرز خطـابي              

ولعل ذلك يذكرنا بقضية دريفوس في فرنسا، التي حولت الفرز الطبقي لثنائيـة اليـسار               . اليسار واليمين 
س، وهو ضابط يهودي في الجيش الفرنسي قد        وللتذكير فإن ألفرد دريفو   . أخالقي/ واليمين إلى فرز ثقافي   

 بتهمـة الخيانـة     1894أثار جدال حادا في الطبقة السياسية الفرنسية، حيث ألقي القبض عليه في العـام               
لقد قسمت محاكمته الرأي العام في فرنـسا        . والتجسس لمصلحة ألمانيا وبالتالي حكم عليه بالسجن المؤبد       

من جهة االشتراكيون والجمهوريـون الـذين آمنـوا         . لمدة سنوات إلى فريقين، ظال على عداء مستفحل       
  . ببراءته، ومن جهة أخرى الملكيون واألحزاب المحافظة الكاثوليكية والنخبة العسكرية، الذين رأوا إدانته

 وتصح مقارنة هذا    2010يتسم لبنان بعداء يمينه السياسي للحقوق األساسية لالجئين الفلسطينيين في العام            
ولقـد أصـبحت قـضية      . ء مع العداء للسامية الذي كان مستشريا في فرنسا في القرن التاسع عشر            العدا

دريفوس مهمة، كونها لحظة وعي للتفكير، وليس فقط في العداء للسامية، ولكن ايضا للعنصرية بـشكل                
ة، وبـصورة   عام، وكيفية التعامل مع األقليات والتسامح معها، وبالتالي بالتفكير بشكل الهويـة الفرنـسي             

  . اآلخر، وكيفية احترام حقوق اإلنسان
إذاً نحن بانتظار ما اذا كانت هذه اللحظة الدريفوسية هي لحظة جدل صحي في المجتمع اللبناني إلعـادة                  
الوعي للطبقة السياسية اللبنانية، وبشكل يتزحزح اليمين المتردد نحو اليسار، ويهمش اليمين المتطـرف              

  . لشعبوي الذي أصبحت فزاعة التوطين بالنسبة له حصان طروادهوالمتشنج واالستعادي وا
وألن الالجئين هم طليعة اإلنسانية كما تذكرنا الفيلسوفة األلمانية حنة آرنت، كـونهم كظـاهرة تكـشف                 
تناقضات الدولة القومية، فلعل إنصاف حق الالجئين هي إعادة اكتشاف لروح المجتمع اللبناني الذي اتسم               

ولحظة الوعي تلـك فـي      . لثقافي، الديني والسياسي وبروعة الهامش الديموقراطي الليبرالي      بغنى تعدده ا  
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فرنسا قد كانت ممكنة عندما تحركت شخصيات مرموقة من عالم الفكر واألدب في فرنسا من أمثال اميل                 
وقد كتـب زوال خطابـه الـشهير    . زوال واناتول فرانس ومرسيل بروست لتأييد إعادة محاكمة دريفوس  

  . الذي صدر على شكل بيان حمل توقيعه وتوقيع كثيرين من األدباء بعنوان بيان المثقفين» إنني أتهم«
والـسؤال  . لقد اعتبر السوسيولوجي الفرنسي كرستوف شارل ذلك، والدة المثقف كفئة فاعلة في المجتمع            

  الذي يبقى مفتوحا في نهاية هذا المقال هل من زوال لبناني؟ 
  2/7/2010، السفير، بيروت

  
  في ارض األرز' غرباء'..  للفلسطينيين في لبنانالمدنيةالحقوق  .57

  نزار السهلي
  .البلد ال يتسع ألبنائه فما بالك باآلخرين

الفلسطيني في لبنان، وضـيق المـساحة الـذي         ' مشكلة الوجود 'بهذه الكلمات، اختصر البطريرك صفير      
ونية ليحدثنا عن أزمة قد تنـشأ، إذا مـا تـم            تحدث عنها صفير اتسعت في صدر، رسول الكنيسة المار        

التوافق على منح الفلسطينيين بعض الحقوق اإلنسانية، بعد أكثر من ستة عقود مـن اللجـوء والتهجيـر                  
  .القسري للشعب الفلسطيني

الذي وجد نفسه، مكرها بين أشقائه اللبنانيين والسوريين واألردنيين وصوال إلى شتاته بين أصقاع الـدنيا                
عة بفعل نكبته من جديد يأخذ السجال بين األطراف اللبنانية، حول منح الحقوق المدنية للفلـسطينيين                األرب

في لبنان، الحيز األوسع لتراشق التصريحات والتصريحات المضادة، مع وجود قناعة مطلقة عند بعـض      
ن إنسانية مفقـودة    األطراف التي ترى، ان الوقت حان الن ينعم الالجئون الفلسطينيون في لبنان ببعض م             

على أعتاب القرن الحادي والعشرين، فحملة التجييش التي يطلقها البعض مع فزاعة التوطين، وهو يدرك               
انه ما من الجئ فلسطيني فوق األراضي اللبنانية يقبل بغير وطنه وبلدته في فلسطين، والمساس بالهويـة        

كه، ال يأتي من الالجئين الفلسطينيين، كما دلت        اللبنانية الذي يحذر منه الكردينال صفير ومن يدور في فل         
، واآلخرين الذين تتحدث    'الغرباء'أحداث العقود الماضية، إنما من عقلية امتهنت تسويق ثقافة الخوف من            

، هم الفلسطينيون، وليس مئات اآلالف من العمـال اآلسـيويين والعـرب             'الطائفية السياسية 'عنهم جوقة   
  .امهم للعمل في لبنانواألجانب الذين يتم استقد

فما بالنا بأبناء الجلدة الواحدة، رغم جهد البعض لتغيير جلده ومن باب الطائفية الـسياسية التـي تنخـر                   
  .المجتمع اللبناني حتى العظم يتم التعاطي مع مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين

عض الحقوق المدنيـة اإلنـسانية      فجلسة مجلس النواب اللبناني التي فشلت في إقرار الجزء اليسير، من ب           
للفلسطينيين في لبنان، تعكس مجددا المخاوف غير المبررة ال قانـــــونيا وال اخــــالقيا فـي                
التعاطي مع هذه القضــية اإلنسانية، والوطنية من باب دعم اإلنسان الفلسطيني للحفاظ علـى هويتـه                

اء الفلسطينيين حقوقـاً مدنيـة فـي الـضمان     وانتمائه الوطني ومع ذلك فإن أربعة قوانين مقترحة إلعط 
  االجتماعي والعمل وتملك الشقق السكنية قد فشلت

وفتحت سجاال من جديد، استحضرت معه فزاعة التوطين، ومع وجود مئات وآالف التقـارير المحليـة                
لتأخـذ  والدولية التي تشير الى بؤس وتردي الوضع المعيشي واإلنساني لالجئين فوق األراضي اللبنانية،              

شكل التمييز المتعمد ضد الفلسطيني في مجمل وسائل التعاطي مع قضيته المعيشية بشكل مباشر وغيـر                
  .مبرر باية وسيلة

ووسائل التبرير المقدمة من كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، ال يمكن وصفها إال أنها تصب في خدمـة                 
 المتباكى عليها من مختلف األطراف ، والمعني        مشاريع وأهداف تقود لتضييق وتدمير الهوية الفلسطينية      

بها بشكل مباشر اإلنسان الفلسطيني في لبنان، فدعوات الحفاظ على حق العودة ورفض التوطين، مقابـل                
الضغط والتشويه لصورة الجوانب الشخصية المباشرة لالجئ الفلسطيني، لتنتج ثقافة طاردة للفلـسطيني،             



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1837:         العدد       2/7/2010الجمعة  :التاريخ

ت البيئة السياسية اللبنانية والقانونية في توفير المناخ المالئـم لـضرب            وباترة الي انتماء لقضيته اجتهد    
الهوية الفلسطينية، المقاومة والمؤكدة على رفض التوطين، والمطالبة بتوفير ابسط الحقوق اإلنسانية التي             

  .حرمتها منهم القوانين اللبنانية الجائرة
 نشوء حاجات طارئة محددة ناتجة أساسـا، مـع          المأساة المركبة التي يعيشها، سكان مخيمات لبنان، مع       

استمرار اغتصاب فلسطين، وتهميش قضية الالجئين، والحروب التي خاضها لبنان بدءا بالحرب األهلية             
وانتهاء بالعدوان اإلسرائيلي عليه، دفع قسطا منها الالجئ الفلسطيني، وتكبد خسائر جـسيمة، ممـا زاد                

ق دعاية الحفاظ على وجود الفلـسطينيين فـي مخيمـاتهم ضـمن             معاناته معاناة أخرى تمثلت في تسوي     
األوضاع ذاتها ستبعد عنهم شبح التوطين، وبالطبع هي دعاية سخيفة غير مستندة إلى أي أسس واقعيـة                 
عادلة، فأقران الالجئين المقيمين في سورية واألردن وبعض البلدان العربية األخرى، تبلورت شخصيتهم             

يتهم، من جراء الدعم المقدم لهم من الدول المضيفة لهم، وتبوأ حق العودة صدارة              الوطنية وانتماءهم لقض  
  اهتمامهم، ومثله أيضا في تلك البلدان التي شهدت والدة حركات المقاومة الفلسطينية

الولوج من باب الطائفية السياسية، عند الحديث عن تحسين ظـروف الحيـاة االقتـصادية واإلنـسانية                 
بنان، والتهويل من مخاطر التوطين، الذي ظل الفلسطيني محتفظا بمفتاح بيته في قريته             للفلسطينيين في ل  

وبلدته في فلسطين ومؤكدا كل يوم عبر مسيرته النضالية، على حقه باالحتفـاظ بـالعودة إلـى وطنـه،               
  .والسبيل لذلك ليس محاصرة

اإلنسانية التي تمكنه من مقاومة كل      اإلنسان الفلسطيني والتضييق عليه بحجة منع التوطين بل بفتح اآلفاق           
مشاريع التوطين وشطب حقه بالعودة، وإذا ما أخذنا مجموعة اإلجراءات والقوانين اللبنانية التـي تمنـع                
على الفلسطيني العمل والسكن ضمن ظروف طبيعية وإنسانية، والتي تشكل دائرة الحصار المزدوج عليه              

ل القيادة الرسمية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقات أوسلو المذلـة  عبر التهميش السياسي الممارس عليه من قب   
والمهينة بحق الالجئين الفلسطينيين في كل أماكن شتاتهم وبشكل خاص في لبنـان، وتأخـذ الـسلطات                 
اللبنانية من قضية الالجئين في لبنان كشماعة، يجري استحضار الخلل الديمغرافي والطائفي، عند الحديث              

يني لدخول دورة مياه طبيعية في منزله او النوم في غرفة طبيعية لها سقف وجـدران،                عن حاجة الفلسط  
او العمل لتأمين لقمة العيش، فكلها محظورات في القانون غير العادل لهم، فالفاقد ألوراق هويته ال يمكنه                 

ج اإلعالمي  أن يسجل حاالت الوالدة والزواج والطالق والوفاة إال في ظروف غاية في الصعوبة والتروي             
والشحن الطائفي، العتبار المخيمات جزرا أمنية معزولة تحوي مجموعات خارجة عن القانون، وتسليط             
الضوء عليها على أنها مهددة لألمن والسلم األهلي في البلد كما في مأساة مخيم نهر البارد الذي أصـيب                   

اء كهذه للحفاظ على هويـة الـشعب        سكانه بنكبة مضافة الى نكباتهم المستمرة حتى اليوم، ال تفضي اجو          
الفلسطيني وعلى حقه بالحياة، على العكس تماما يجري التهجير والدفع بسكان المخيمات لمغادرة لبنـان               
من خالل التهجير القسري، نتيجة للقوانين التي تدمر وجوده وال تساعده على بناء إنـسانيته المفقـودة،                 

  .المخيمات معاقب عليها في القوانين اللبنانيةفدخول مواد البناء والتوسع العمراني ضمن 
استنتاجا لما تقدم، يمكن القول ان قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، تشكل مفتاحا لحل الكثيـر                 
من األزمات التي تعاني منها األسر الفلسطينية، وأيضا هي شكل من أشكال بسط الدولـة اللبنانيـة مـن        

' حتـى الخـدم   'لقوانين التي تكفل الحياة الكريمة للبشر والتـي يـنعم بهـا             سيادتها على أرضها ضمن ا    
المستقدمين للعمل فما بالنا بشعب نتغنى بقضيته ليل نهار ونمارس الحقد والكراهية ضده ونسوق مقولـة                

  في ارض األرز' الغرباء'
هم جزء من واقع فرضته     الحفاظ على السيادة اللبنانية يتأتى، من الحفاظ على كرامة مواطنيه وضيوفه ألن           

نكبة الشعب الفلسطيني في أرضه وأرخت بظاللها على جغــــرافية المنطــــــقة العربيـة،             
والقدر الفلسطيني واللبــــناني في الجــــغرافية، ال يمكنه أن يشرع قوانين أكثر قسوة من نكبته              

  .الممتدة ألكثر من ستة عقود
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امنه مع قضية الشعب الفلسطيني العادلـة ومقاومتـه للمـشروع           فال يكفي الخطاب الرسمي اللبناني، تض     
الصهيوني االستيطاني في فلسطين، بينما جعبة القوانين اللبناني ممتلئة بعكس ما تجهر به من شـعارات                

  .التضامن والكرامة المفقودة على لوائح التشريعات اإلنسانية
 2/7/2010، القدس العربي، لندن
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