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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ببالغ الحزن واألسى، وبمزيد من الرضا بقضاء اهللا عز وجل وقدره،

  واالستشاراتينعى مركز الزيتونة للدراسات 
  سماحة العالمة المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا

 كان ثابتاً في موقفه الداعم للمقاومة ضد ،داعماً ومؤيداً كبيراًبرحيله القضية الفلسطينية الذي خسرت 
العدو الصهيوني، وعاش هموم فلسطين وشعبها، وهم القدس والمسجد األقصى حتى اللحظات األخيرة 

  .ئة بالخير والعطاءمن حياته الملي
  سائلين اهللا سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،

  .وأن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان
 وإنا هللا وإنا إليه راجعون

   :وليد
 28 شاركنا في مفاوضات تخفيف حصار غزة: مصدر في الخارجية األميركية.55
 28 التزمنا أمام الرئيس السوري برفع الحصار عن غزة: ثاباتيرو.56
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 30 بولندا تقرر األربعاء بشأن تسليم عميل الموساد إلى ألمانيا.60
 30 إزاء تركيا" إسرائيل"انحياز إيطالي لـ.61
 31  "إسرائيل" جاسوس ببريطانيا معظمهم يعملون لـ500: صحيفة بريطانية.62
 31 "2 الحرية أسطول" مشارك ضمن آالف من تسعة وأكثر أوروبيةفن سبع س.63
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  رفع الحصار وفتح المعابر وتوسيع نفوذ السلطةويبحث معه  مع باراك يلتقيفياض  .1
ه مع قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، إنه طالب إسرائيل خالل اجتماع:  كفاح زبون-رام اهللا

وزير دفاعها إيهود باراك في مدينة القدس أمس بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وتشغيل المعابر 
هناك، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية في الضفة والقدس، وإلغاء قرار إبعاد النواب، وإطالق سراح أسرى 

  .قدامى
ء بين مسؤولين فلسطينيين في القدس، في أرفع لقا» الملك داود«والتقى فياض بباراك في فندق 

وأكد فياض في مؤتمر صحافي في رام اهللا أن لقاءه مع باراك تناول عددا من . وإسرائيليين منذ شهور
  .القضايا الحيوية والجوهرية التي تمس الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة والضفة والقدس

حصار عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية بحثنا عدة قضايا مهمة، أولها اإلسراع في رفع ال«: وقال فياض
، بما يشمل تشغيل الممر اآلمن مع الضفة الغربية، وفتح كل المعابر بإشراف 2005العبور والحركة لعام 

وثانيا، ضرورة الوقف الفوري لكل االنتهاكات اإلسرائيلية ضد . السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي
لوقف التام والشامل لألنشطة االستيطانية، ووقف سياسة هدم شعبنا في مدينة القدس، وفي مقدمتها ا

المنازل والتضييق على المواطنين، وإلغاء قرارات اإلبعاد الصادرة بحق نواب من المجلس التشريعي، 
وثالثا ضرورة وقف االجتياحات اإلسرائيلية إلى مناطقنا، وتمكين السلطة الفلسطينية من الوجود الدائم، 

وقمنا بالتأكيد خالل االجتماع على أن تمارس السلطة الفلسطينية ). أ( خارج المنطقة وفي كل األماكن
  .»أعمالها في كل المناطق

إنهاء االحتالل والوصول إلى سالم عادل ودائم «واعتبر فياض أن تنفيذ هذه المطالب يؤكد الجدية في 
رار في مناورات التوظيف اإلعالمي على أساس االلتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وليس االستم

  .»لهذه العملية
مجموعة من القضايا العالقة بين » بجدية«وقال فياض إنه تلقى وعودا من باراك بان تبحث إسرائيل 

  .بشأنها» واضحة«الجانبين وتقدم ردودا 
سكرية أما القضايا األخرى التي بحثها فياض مع باراك فتركزت على قضايا المعتقلين والحواجز الع

 معتقلين في السجون اإلسرائيلية، اعتقلوا قبل 309وطالب فياض بإطالق سراح . والمشاريع االقتصادية
، ورفع نظام اإلغالق والحواجز بين مدن وبلدات الضفة الغربية، وإزالة كل 1993أوسلو عام » اتفاقات«

  .»ج«القيود المفروضة على تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة المسماة 
إن التزام إسرائيل بهذه القضايا الحيوية والجوهرية، وتنفيذها على أرض الواقع، سيضفي «: وقال فياض

مصداقية على العملية السياسية والجهود الدولية المبذولة لضمان تقدمها وتحقيق األهداف المطلوبة منها، 
، وتمكين شعبنا من تقرير 1967وفي مقدمتها إنهاء االحتالل عن األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  .»مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
لكن فياض أكد على أن النجاح في تحقيق ذلك يتطلب تدخال فاعال وملموسا من المجتمع الدولي، وتحمله 

  .لتقرر بشأن ذلكلمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء االحتالل، وعدم ترك إسرائيل وهي القوة المحتلة 
. واتفق فياض مع باراك على استمرار االتصاالت المباشرة بين مكتبيهما بغية معالجة القضايا الملحة

ورغم أن السلطة نفت عن اللقاء صفته التفاوضية، وأكدت أن ال عالقة له بخط المفاوضات، فإن فصائل 
 .فلسطينية هاجمته بقوة

  6/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ات يدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السالمعريق .2
صائب عريقات رئيس دائرة  أن "وفا"نقالً عن وكالة القاهرة  من 6/7/2010األيام، رام اهللا،  ذكرت

شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، شدد وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، 
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ال تسمح حتى اآلن بانطالق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، نظرا الستمرار "ظروف أمس، على أن ال
  ".االحتالل باالستيطان والتهرب من استحقاقات عملية السالم

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في مقر جامعة الدول العربية عقب لقائهما أمس، بحضور مندوب 
  .بركات الفرا. ها في مصر دفلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفير

إن الجانب الفلسطيني لم يتسلم أي ردود من إسرائيل عبر الجانب األميركي حول الحدود : وقال عريقات
  .واألمن وأي قضايا تتعلق بالوضع النهائي

جئت للقاء األمين العام للجامعة العربية مندوبا عن الرئيس محمود عباس، وأطلعته على كل ما : وأضاف
المحادثات التقريبية مع الجانب األميركي، وإلى أين وصلت األمور، وكذلك على استمرار تم في 

  .االستيطان، والقرارات اإلجحافية مثل إبعاد نواب من القدس، والحصار المستمر على قطاع غزة
وبشأن قرارات قمة سرت المتعلقة بتقديم الدعم للقدس ورفع الدعم المادي إلى نصف مليار دوالر، 

لم يصل أي شيء من هذا الدعم حتى اآلن، واألمين العام قام بإرسال رسائل للقادة "ضح عريقات أنه أو
  ".العرب بهذا الخصوص

اتفقنا على أن االنتقال إلى : وفيما يخص عملية السالم واالنتقال للمفاوضات المباشرة، قال عريقات
  .ملفي الحدود واألمن، وليس هناك تقدمالمباحثات المباشرة يتطلب وقف االستيطان، ووجود تقدم في 

نقلت رسالة من الرئيس عباس لألمين العام، وأبلغته بكل نتائج المباحثات غير المباشرة، ولم : وأضاف
يحدث تقدم بعد في المحادثات، والمفتاح لدى نتنياهو ويتمثل بوقف االستيطان، والعودة للنقطة التي انتهت 

نه سلم رسالة من الرئيس عباس تدعو لعقد اجتماع للجنة مبادرة السالم وقال إ .عندها المفاوضات سابقا
في أسرع وقت ممكن ليقدم الرئيس خالله عرضا مفصال لما وصلت إليه  العربية على المستوى الوزاري

   .المفاوضات غير المباشرة
ولية وأدان عريقات محاوالت بعض األطراف تسجيل النقاط على الشقيقة مصر، وتحميل مصر مسؤ

إسرائيل سلطة االحتالل، ومصر ليست مسؤولة عن غزة، ألن المسؤولية القانونية تقع على : وقال .غزة
  .عاتق إسرائيل، الحصار على المدنيين العزل مفروض من الجانب اإلسرائيلي

بدوره، أعاد أمين عام الجامعة العربية التأكيد على عدم وجود تقدم في محادثات التقريب، موضحا أن 
البدء في محادثات التقريب كان بقرار من لجنة مبادرة السالم العربية، وأن هنالك قرارا واضحا يشترط 

  ".المحادثات غير المباشرة"عدم الدخول في مفاوضات مباشرة إال في حالة وجود تقدم ملموس في 
ألن هذا "، وشدد موسى على عدم وجود جدوى لالنتقال في ظل الظروف الراهنة للمفاوضات المباشرة

  ".يعني العودة إلى حلقة مفرغة، وإدارة األزمة بدال من حلها
الـرئيس   أن   أحمـد رمـضان    نقالً عن مراسلها     رام اهللا من    6/7/2010المستقبل، بيروت،    وأضافت

الفلسطيني محمود عباس يسعى الى االستعانة مجددا بالدول العربية لمشاركته الحمل األميركـي الثقيـل               
وقالـت   غط المتواصل عليه للموافقة على االنتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسـرائيل،           المتمثل بالض 

ـ    ان أحد أسباب إيفاد عريقات الى القاهرة للقاء عمرو موسى هـو            " المستقبل"مصادر فلسطينية مسؤولة ل
م بحث االقتراح االميركي الذي عرضه كل من السيناتور جون كيري والمبعوث الخاص لعمليـة الـسال               

جورج ميتشل لالنتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المفاوضات المباشرة، إضافة الى اقتراح وزير              
الخارجية الروسي سيرغي الفروف عقد اجتماع مشترك بين لجنة المتابعة العربية لعملية السالم واللجنة              

لالمم المتحدة في نيويـورك،     على هامش اجتماع الجمعية العمومية      ) سبتمبر(الرباعية الدولية في ايلول     
لتمديد مهلة االربعة أشهر للمفاوضات المقرر ان تنتهي في الشهر ذاته، واقناع العرب بضرورة االنتقال               

  .الى المفاوضات المباشرة
وكان الرئيس عباس رد على هؤالء خالل اجتماعه بهم االسبوع الماضي في رام اهللا انه سيعود للعـرب                  

  بل البت وتقديم موقف حيالها لبحث هذه االقتراحات ق
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   باراك ال يندرج ضمن اللقاءات التفاوضية–لقاء فياض : غسان الخطيب .3

نفى الدكتور غسان الخطيب، مدير مركز اإلعالم الحكومة في الضفة الغربية ما ذكرته وسائل : رام اهللا
في رام اهللا ووزير الحرب اإلعالم اإلسرائيلية من أن اللقاء الذي سيجمع بين سالم فياض رئيس الحكومة 
  .اإلسرائيلي إيهود باراك سيناقش مواضيع سياسية والمفاوضات بين الجانبين

ال يندرج بأي "وقال الخطيب، في تصريحات أذاعتها وسائل إعالم رسمية، إن اللقاء بين فياض وباراك 
، على حد "ألبناء شعبناحال من األحوال ضمن اللقاءات التفاوضية، وإنما جاء لتسهيل األمور الحياتية 

  .تعبيره
  5/7/2010، قدس برس

 
   طنا من منتجات المستوطنات665 تصادر السلطة .4

قال مسؤول أمني فلسطيني كبير أمس ان االجهزة االمنية الفلسطينية العاملـة فـي              :  ا ف ب   -رام اهللا   
لتي كان مـصدرها     طنا من المواد التجارية ا     665الضفة الغربية صادرت خالل االشهر الستة الماضية        

  . المستوطنات االسرائيلية
وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم قوى االمن الفلسطينية ان هـذه المـواد ضـبطتها                 
الضابطة الجمركية بعد القرار الرسمي والشعبي بمقاطعة منتجات المستوطنات ، موضحا انه تم اتـالف               

  .هذه المواد فورا
  . طن من مادة الزفتة التي تستخدم لتعبيد الشوارع300طها ومن المواد التي تم ضب

هناك قرار رسمي   "وقال  . وأوضح الضميري انه تم احالة التجار الذين تعاملوا مع هذه المواد الى القضاء            
وشعبي بتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات ، وهذا القرار تساهم فيه الرئاسة والحكومـة               

 .وتشن السلطة الفلسطينية حملة ضد منتجات المستوطنات". ن تقوم بتفيذهوالشعب وقوى االم
  6/7/2010، الدستور، عمان

  
  أحزاب فلسطينية ترفع دعوى ضد حكومة فياض إللغائها االنتخابات المحلية في الضفة .5

 يستعد عدد من األحزاب والحركات السياسية والمنظمات الفلسطينية لرفع دعوة قضائية ضد :غزة
مة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بسبب قرارها إلغاء االنتخابات المحلية دون طلب من لجنة حكو

وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائبة خالدة . االنتخابات المركزية
التحرك جاء جرار، اكتمال ملف القضية التي سترفعها األحزاب ضد حكومة فياض، مشيرة إلى أن هذا 
وأشارت . في أعقاب االحتجاجات الحزبية والشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية على قرار اإللغاء

جرار في تصريح صحافي إلى عقد مشاورات بين كل الجهات المتضررة من قرار اإللغاء لتنظيم جملة 
ليوم المفترض إلجراء من االعتصامات والتحركات الشعبية في السابع عشر من الشهر الحالي وهو ا

وكانت حكومة رام اهللا قد ألغت االنتخابات المحلية دون إبداء أسباب، ودون التوصل لتوافق . االنتخابات
حكومة حماس ترحب بأي . بين جميع الفصائل والتنظيمات التي كانت تخطط للمشاركة في االنتخابات

  وفد وزاري أوروبي يصل لتفقد أوضاع القطاع
 6/7/2010،  لندنالشرق األوسط،
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  وحرمان غيرهم في غزة" فتح"بمنح جوازات سفر لكوادر " السلطة"حكومة هنية تتهم  .6
لغير الفتحاويين "اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة حكومة رام اهللا برفض منح جوازات السفر : غزة

المعنية بحل أزمة ، داعية كافة الجهات "من قطاع غزة أو من لهم عالقة بالمتنفذين في حركة فتح
  .جوازات السفر لهالي قطاع غزة

وأوضحت وزارة الداخلية في غزة أن القطاع بحاجة ماسة لمائة ألف جواز سفر فورا لحل األزمة القائمة 
  .الجوازات عن أهالي القطاع" فتح"بسبب منع 

سطة في سلطة فتح إن سلطة فتح تمنح جوازات السفر للفتحاويين فقط ومن لديه وا: "وقالت في بيان لها
وأن من يقود منع الجوازات عن أهالي القطاع هو جهاز المخابرات، بحيث (..) في الضفة الغربية 

يرأس دائرة الجوازات المدعو سعد أبو بكر والذي يقوم وبقرار سياسي من سلطة فتح برفض كافة 
  ".فتح في رام اهللاطلبات المواطنين غير الفتحاويين والذين ليس لهم معارف متنفذين في سلطة 

 ألف مواطن غزي فقط على جوازات سفر من 18وأكدت الداخلية أنه ومنذ عامين وحتى اآلن حصل 
  .رام اهللا، مشيرة إلى أنه في الوضع الطبيعي يحتاج القطاع لعشرة آالف جواز سفر شهرياً

 وأن تتوقف عن بوقف حصار قطاع غزة ووقف الضغط عن أبناء القطاع،"وطالبت السلطة في رام اهللا 
إصدار الشعارات الكاذبة في ظل ممارستها كافة أنواع الظلم على المواطنين في قطاع غزة والضفة 

كما طالبت كافة المواطنين وخاصة الممنوعين من الحصول على جوازات السفر بالتوجه  ".الغربية
ع دعاوى قضائية ضد لمؤسسات حقوق اإلنسان ووحدة حقوق اإلنسان في وزارة الداخلية حتى يتم رف

  . السلطة في الضفة
ودعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى أن تكون قضية جوازات السفر على رأس أي نقاشات تتم 

  .بخصوص الوضع الفلسطيني الداخلي حتى ال يبقى المواطن هو الضحية، على حد تعبيرها
  5/7/2010 قدس برس

  
   تعمل على تسييس شعيرتي الحج والعمرةالسلطة في رام اهللا:  األوقاف في غزة وزير .7

أعرب وزير األوقاف في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة الدكتور طالب أبو شعر في : غزة
عن أسفه إلصرار السلطات الحاكمة في رام اهللا على إقحام الخالفات " قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

نحن حقيقة كنا نرغب في تجنيب الشعائر الدينية أي : "في الشعائر الدينية، وقال" حماس"السياسية مع 
خالفات سياسية، وعملنا على عدم إدخال أمر العمرة والحج في دائرة الخالف السياسي، ونربأ بكل 
طرف أن يعمل من أجل ذلك، ولذلك نحن نتبنى موقفا شامال وجامعا يسهل خروج كافة الراغبين في آداء 

ن اإلخوة في رام اهللا أن يساهموا معنا في العمل من أجل خروج كافة العمرة والحج، ولذلك نحن نأمل م
  ".الراغبين في آداء العمرة والحج وعدم إقحام الخالفات السياسية فيها

وأوضح أبو شعر أن وزارة األوقاف في غزة تنسق مع مختلف شركات العمرة والحج في األردن 
 خروج كافة الفلسطينيين الراغبين في العمرة ومصر ومع هيئة المعابر في معبر رفح من أجل تسهيل

نحن نتبنى موقفا جامعا شامال يجمع شتات الوطن، وهناك فلسطينيون : "والحج في أفواج متزامنة، وقال
يحملون جوازات سفر صادرة في رام اهللا وآخرين يحملون جوازات سفر بعضها ال يزال صالحا من أيام 

سام، نحن نريد لهؤالء جميعا أن يتمكنوا من آداء شعائر العمرة الوحدة وبعضها تم تجديده بعد االنق
والحج، اإلخوة في رام اهللا يمنعون التأشيرة عن أصحاب جوازات السفر الصادرة في غزة، وهذا موقف 

  .  ، على حد تعبيره"غير مثير لالستغراب والحيرة حقيقة
  5/7/2010 قدس برس
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   يعزي في وفاة فضل اهللامشعل .8
 رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل رسالة تعزية إلى السيد علي حسين فضل اهللا وجه: دمشق

  .نجل المرجع الديني السيد محمد حسين فضل اهللا الذي وافته المنية صباح أمس األحد في بيروت
: على نسخة منها، بمناقب الفقيد، وقال" قدس برس"وأشاد مشعل في رسالة التعزية التي حصلت 

 عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني في حركة المقاومة اإلسالمية ومكتبها السياسي، أتقدم إليكم باألصالة"
وإلى األسرة الكريمة، بخالص العزاء والمواساة، الممزوجة بمشاعر الحزن واأللم، مع التسليم بقضاء اهللا 

 العظمى السيد محمد حسين وقدره، على وفاة والدكم العزيز، الفقيد الكبير والعالم الجليل سماحة آية اهللا
لقد كان الفقيد العزيز قامة من قامات األمة الكبيرة والمتميزة، بعلمه وفضله، . فضل اهللا، رحمه اهللا

واعتداله ووسطيته، وتسامحه وانفتاحه على اآلخرين، فضالً عن مواقفه األصيلة الشجاعة تجاه قضايا 
الصهيوني، حيث كان رحمه اهللا من أكبر الرموز األمة، وخاصة تجاه قضية فلسطين والصراع العربي 

والعلماء المدافعين عن خيار المقاومة والجهاد ضد االحتالل، والمؤيدين للنضال الفلسطيني وحق شعبنا 
  ".في الحرية والتحرر والتحرير

في ظل ما كان يجمعنا بالراحل الكبير من عالقة متميزة، وحسن تواصل ومودة، فإن شعورنا : "وأضاف
إنا هللا وإنا إليه : لكننا ال نقول إال ما يرضي ربنا. األلم وحجم الخسارة لرحيله رحمه اهللا يصبح أكبرب

  ".راجعون
  5/7/2010قدس برس، 

  
   فياض باراك أمني تآمري خطيرلقاء: حماس .9

 سالم فياض ووزير الدفاع )رئيس الوزراء الفلسطيني(لقاء وصفت حركة حماس :  كفاح زبون- رام اهللا
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في تصريح . "أمني تآمري خطير" براك بأنه أيهود سرائيلياإل

إن اللقاء الذي سيجمع باراك بفياض هو لقاء أمني تآمري خطير، ":  نسخة منه"الشرق األوسط"تلقت 
عدو لتصفية المقاومة يأتي تلبية لألجندة األميركية واألوامر الصهيونية، ورفع وتيرة التعاون األمني مع ال

سالم فياض ال يمثل إال نفسه، وسلطة فتح بالضفة الغربية ال تمثل "وأضاف أن  ."وحماية االحتالل
 ."أي نتائج لمفاوضاتهم مع العدو لن نعترف بها ولن تكون ملزمة لشعبنا«"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني

فاء الشرعية على التهويد واالستيطان واالقتالع في هذه الفترة بالذات يعني إض"واعتبر برهوم أن اللقاء 
تحد خطير لمشاعر الشعب الفلسطيني ) اللقاء(إنه «": وتابع. "وطرد المقدسيين والفلسطينيين من أرضهم

والمتضامنين معه، وهو بمثابة عار على السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وهو يكشف كذب ادعاءات 
  ."عباس وحركة فتح بعدم الرغبة في االنتقال إلى المفاوضات المباشرة) الرئيس الفلسطيني محمود(

  6/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   عن مصالح شعبنايندرج في سياق األجندة التي ينفذها بعيداً فياض باراك لقاء: الجهاد .10
م فياض  رئيس الوزراء الفلسطيني سال لقاءقالت حركة الجهاد اإلسالمي إن:  كفاح زبون- رام اهللا

يندرج في سياق األجندة التي ينفذها فياض بعيدا عن مصالح شعبنا " براك أيهود اإلسرائيليووزير الدفاع 
وأكد مصدر مسؤول في الجهاد اإلسالمي في تصريح وزعه المكتب اإلعالمي للحركة، أن . "وأولوياته

يمة القرصنة بحق الحديث عن بحث موضوع الحصار على غزة هو تضليل محض، ألن من ارتكب جر"
وشدد المصدر المسؤول  ."ال يمكن أن يرفع الحصار عن غزة) الحرية(المتضامنين على متن أسطول 

، وغسل ليديه من جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، "للقاتل باراك"ذاته على أن هذا اللقاء هو تجميل 
 هذا اللقاء المباشر مع العدو يكشف أن ذهاب فياض إلى"واعتبرت الجهاد  .وبحق سفن التضامن الدولية
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مجددا عن خطورة دوره ودور حكومته الوظيفي، ويكشف أيضا عن حالة انفالت سياسي وتناقض مع 
  ."مواقف منظمة التحرير الفلسطينية المعلنة

  6/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   يوجد أي مسوغات للقاء فياض باراكال": الشعبية" .11
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة :  كفاح زبون- رام اهللا

رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ووزير الدفاع   للقاء"ال يوجد أي مسوغات"التحرير، أنه 
يخدم سياسة االحتالل وممارساته االستيطانية واعتداءاته " براك، مشددة على أنه أيهود اإلسرائيلي

ال توجد أي مسوغات لمثل هذا اللقاء، حيث يتم في ظل فشل ": وقال بيان للجبهة ."االمتكررة على شعبن
المفاوضات غير المباشرة، التي يديرها مبعوث الرئيس األميركي ميتشل، بعد أن حذرنا من ذلك مسبقا، 
بسبب استمرار االستيطان وتصاعده في القدس وفي مختلف مناطق الضفة وبخاصة في األغوار، وفي 

هل يأتي هذا اللقاء تمهيدا للعودة إلى ": وتساءلت الجبهة ."استمرار الحصار على قطاع غزة الصامدظل 
  ." أوباما؟-المفاوضات المباشرة؟ وهل هو تقدمة إلنجاح لقاء نتنياهو 

  6/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   تخفيف الحصار محاولة لخداع الرأي العامقرار: حماس .12
 .معتبرة أن ال قيمة لها  غزة إلىفيف القيود المفروضة على دخول السلع  تخقراراستخفت حماس  ب

قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس لبي بي سي  و.الرأي العام" خداع"ـووصفتها بأنها محاولة ل
ن  بيإدخالها عدم أو بإدخالهاان المشكلة بالنسبة لنا ليست مشكلة المزيد من البضائع التي يتحكم االحتالل "

لذلك فالمطلوب هو رفع الحصار .  المشكلة في الحصار المفروض على قطاع غزةإنما، واآلخرالحين 
 رضوان إسماعيلووصف  ". قطاع غزةإلى من فتح جميع المعابر المؤدية األمربكل ما يعنيه هذا 

ن الحصار محاولة مرفوضة لخداع الرأي العام بأ "بأنهالقيادي في الحركة لوكالة فرانس برس القرار 
وطالب رضوان برفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة  ".رفع عن غزة وهو محاولة المتصاص الغضب

  . شروطأيبدون 
  6/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   في لبنانالفلسطينيينحقوق " الجماعة اإلسالمية"عون وميشال مع النائب  حماس يبحث منوفد  .13

حماس، يرأسه النائب مروان أبو راس عضو المجلس  لمستوى من حركةقام وفد رفيع ا: بيروت
التشريعي الفلسطيني، بإجراء مباحثات مع عدد كتل برلمانية وجماعات لبنانية حول سبل إعطاء الالجئين 

فقد زار الوفد، الذي ضم مسؤول العالقات الدولية في الحركة  .الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية
ن والمسؤول السياسي في لبنان علي بركة وعضو القيادة السياسية احمد عبد الهادي، النائب أسامة حمدا

اللبناني ميشال عون رئيس تكتل التغيير واإلصالح في الرابية، وإبراهيم المصري األمين العام للجماعة 
  .اإلسالمية في لبنان في مقره ببيروت

تبادل وجهات النظر "إنه : بعد لقاءاته" يني لإلعالمالمركز الفلسط"وقال أبو راس، في تصريح خاص لـ
بشأن إعطاء الالجئين الفلسطينيين الحقوق المدنية، حيث إن الجماعة اإلسالمية ترى أنه يجب التعامل مع 

، مشيراً إلى أنه تم "الفلسطينيين في لبنان معاملة كريمة، وأن يعطى الحق الكامل في الحياة الشريفة
تنهي الجلسة البرلمانية القادمة الملف، حيث إن معاناة الفلسطينيين طال " ضرورة أن التأكيد أيضاً على

إن الهدف "وأضاف  ".بها الزمن ألكثر من ستين عاماً، وال يجوز أن تتراكم عليه العذابات أكثر من ذلك
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ر قرار يعطي من الزيارة هو التواصل مع الكتل البرلمانية ورئاسة المجلس النيابي للدفع في اتجاه إصدا
   ".الشعب الفلسطيني الموجود في مخيمات الشتات في لبنان حقوقهم المدنية واإلنسانية

الشعبين الفلسطيني واللبناني أصحاب مصير واحد وعدو مشترك، العدو يتربص بنا "وأشار إلى أن 
واجهة هذا جميعا فال بد أن تكون هذه المرحلة مرحلة تجاوز لجميع عذابات الماضي حتى نتمكن من م

ولفت االنتباه إلى الذين  ".العدو بإصرار على البقاء، وبإصرار على العودة إلى أرضنا وديارنا فلسطين
إعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية ال يعني بحال من "يصطادون في الماء العكر والذين، مشدداً على أن 

  ".األحوال التوطين، فالتوطين بالنسبة إلينا مرفوض تماما
  5/7/2010مركز الفلسطيني لإلعالم، ال

  
  لالحتالل" خدمة مجانية"موقف عباس من المقاومة العسكرية : البردويل .14

 صالح البردويل من أهمية حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .دقلل القيادي في حماس : غزة
ة، واعتبر أن من شأن عن منع حركة حماس من المقاومة في الضفة الغربية ورفضه للمقاومة العسكري

تقديم "هذه التصريحات إطالة االنقسام وتوسيع الشرخ في الصف الفلسطيني، من خالل ما قال إنه 
  ".  الخدمات المجانية لسياسة االحتالل األمنية واالقتصادية

من الواضح أن عباس ": "قدس برس" البردويل في تصريح صحفي مكتوب وصلت نسخة منه لـوقال
 التخبط السياسي، وهذه الحالة تنعكس من خالل جملة من المواقف، فهو تارة يضع يعيش حالة من

شروطا للمفاوضات وتارة أخرى يشدد على أنه لن يقبل بالمصالحة دون خارطة الطريق، وتارة ثالثة 
يدعو إلى المفاوضات من خالل الواليات المتحدة األمريكية، وهو في الوقت نفسه يعيش أزمة داخلية مع 

اض الذي يمضي قدماً في التفاوض المباشر مع باراك ومع قادة االحتالل وفي نهاية المطاف يأتي في
للحديث بلسان العدو الصهيوني، مع يأسه هو نفسه من هذه المقاولة األمنية التي ألزم نفسه بها بدون 

  ". مقابل
هو : "وأجاب" وغيرها؟هنا نتساءل ما الذي يجبره على تأبط هذا الشر وعلى تهديد حماس : "وأضاف

يعلم أن هذا القرار ليس بيده وإنما بيد العدو الصهيوني وهو وعساكره مجرد خدم لهذا القرار األمني 
الصهيوني من خالل خارطة الطريق أو من خالل التنسيق األمني أو من خالل الجنرال دايتون راعي 

من " حماس"ه إرادة قادرة على منع هذه المقاولة األمنية، وعباس ال يملك القدرة ألن يدعي أن ل
  ".المقاومة
نصيحتنا لعباس أن يقلل من هذه التصريحات التي من شأنها إطالة االنقسام وتوسيع الشرخ في : "وقال

  ."الصف الفلسطيني كما نطالبه بالكف عن تقديم الخدمات المجانية لسياسة االحتالل األمنية واالقتصادية
  5/7/2010قدس برس، 

  
  أحزاب سياسية تستعد لرفع دعوة قضائية ضد حكومة فياض لتأجيلها االنتخابات": ةالشعبي" .15

يستعد عدد من األحزاب والحركات السياسية والمنظمات الفلسطينية لرفع دعوة قضائية ضد : غزة
حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بسبب قرارها إلغاء االنتخابات المحلية دون طلب من لجنة 

وأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائبة خالدة . خابات المركزيةاالنت
جرار، اكتمال ملف القضية التي سترفعها األحزاب ضد حكومة فياض، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء 

  .في أعقاب االحتجاجات الحزبية والشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية على قرار اإللغاء
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 وأشارت جرار في تصريح صحافي إلى عقد مشاورات بين كل الجهات المتضررة من قرار اإللغاء 
لتنظيم جملة من االعتصامات والتحركات الشعبية في السابع عشر من الشهر الحالي وهو اليوم المفترض 

  . إلجراء االنتخابات
  6/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية2700ييد مخططات إسرائيلية لتش": هآرتس" .16

 وحدة سكنية 2700 تجري المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية استعدادات للبدء ببناء :تل أبيب
  .سبتمبر المقبل/  أيلول27على األقل بمجرد انتهاء فترة تعليق البناء في 

ته مؤخرا أن المجالس المحلية في مستوطنات االثنين إنه تبين من تحقيق أجر) هآرتس(وقالت صحيفة 
الضفة الغربية تبذل جهودا مكثفة إلنهاء اإلجراءات استعدادا الستئناف أعمال بناء جديدة في 

  .المستوطنات
ويأتي تقرير هآرتس قبيل سفر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن االثنين للقاء 

ما في البيت األبيض الثالثاء، وسط توقعات بأن يطالب األخير بتمديد فترة الرئيس األمريكي باراك أوبا
 26نوفمبر لمدة عشرة شهور تنتهي في /  تشرين الثاني26تعليق البناء الذي أعلن نتنياهو عنه في 

  .سبتمبر المقبل
ل يتعلق وأشارت الصحيفة إلى أنه ينبغي التمييز بين نوعين من مخططات البناء في المستوطنات، األو

بتصديق وزير الدفاع اإلسرائيلي على مخططات بناء جديدة والثاني هو مخططات بناء تم التصديق عليها 
  .وتأجل تنفيذها في أعقاب قرار تعليق البدء بأعمال بناء جديدة

 وحدة سكنية جديدة في مجلس المستوطنات اإلقليمي 800ووفقا للصحيفة فإنه سيتم البدء ببناء 
 وحدة سكنية في 600، و)بنيامين( وحدة سكنية في مجلس المستوطنات اإلقليمي 1200، و)شومرون(

  ).غوش عتصيون( وحدة سكنية على األقل في مجلس المستوطنات اإلقليمي 100، و)أورانيت(مستوطنة 
 8غرشون ماسيكا بعث في ) شومرون(أن رئيس مجلس المستوطنات اإلقليمي ) هآرتس(وذكرت 
ضي برسالة إلى سكرتاريات المستوطنات التابعة لمجلسه طالب فيها باالستعداد يونيو الما/ حزيران

إلصدار تصاريح بناء وإنهاء تخطيط المشاريع وتحويلها إلى قسم الهندسة للتدقيق فيها، مشيرا إلى أن 
  .الوقت قصير والعمل كثير

لنهائية للشروع في تنفيذ نريد أن نصل إلى شهر سبتمبر، جاهزين إلصدار التصاريح ا: وأضافت الرسالة
  .أعمال بناء في نهاية فترة التجميد

إضافة إلى ذلك هناك مخططات بناء في عدد من المستوطنات الكبيرة التي تعتبر مدنا ويرجح أن يتم 
التصديق على البدء في تنفيذها كاملة أو جزء منها من خالل التنسيق بين وزارة اإلسكان وبين مكتبي 

  .ر الدفاعرئيس الوزراء ووزي
  6/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  "السوداء" تقر سلع غزة "إسرائيل" .17

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن هناك قائمة منتجات مزدوجة االستخدام ستظل : وكاالت – الفرنسية
وأوضح . خاضعة لحظر الدخول إلى قطاع غزة ولن تدخل إلى القطاع إال بالتنسيق مع المنظمات الدولية

وحدة االرتباط واإلدارة والمدنية عن قطاع غزة العقيد موشيه ليفي للصحافيين عند معبر كرم أبو قائد 
الالئحة المحظورة تشمل المواد الكيماوية والحصمة والحديد والفوالذ " أن 2010-7-5سالم، االثنين 

سنسمح "ضاف وأ". والطوب وأسمدة ومواد عازلة للحرارةة وسيارات ذات الدفع الرباعي جيب وكوابل
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بإدخال هذه المواد فقط بالتنسيق مع منظمات دولية ومن خالل نظام مراقبة على استخدام هذه المواد مع 
  ". هذه المنظمات
هذه المواد لها ازدواجية استخدام مثل الحديد الذي يستخدم في صنع الصواريخ واألسلحة، "وأكد ليفي أن 

 ولتحصين الموقع العسكرية ومواقع قياداتها ال تستخدمها كما أن حماس تستخدم الحصمة لتحسين األنفاق
 155 بلغ 2010وأشار إلى حجم المواد الغذائية التي دخلت قطاع غزة منذ بداية عام  ". ألهداف مدنية

تدخل ) إسرائيل(الوضع االقتصادي واالجتماعي مستقر في قطاع غزة، وأن "وزعم ليفي أن  . ألف طن
 250مختلف المواد وسترفع هذا العدد في األيام القريبة القادمة إلى نحو  شاحنة من 150يوميا نحو 

  ". شاحنة
وتفرض السلطات اإلسرائيلية حصاراً مطبقاً على قطاع غزة منذ أربعة أعوام، واتخذت الحكومة األمنية 

تي مايو الماضي، وال/قراراً بتخفيف الحصار إثر ضغوط دولية عقب مجزرة أسطول الحرية نهاية أيار
  .  أتراك وجرح العشرات9قتل فيها 

وفيما يلي قائمة بالمواد المحظورة على قطاع غزة والتي نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية على 
  : موقعها اإللكتروني

  . السالح، الرصاص، المواد الكيميائية الداخلة بصناعة القذائف. 1
  %. 5د البوتاسيوم بنسبة تزيد على السماد والمخاليط األخرى والتي تحتوي على كلوري. 2
  . المواد المثبتة والمساعدة في نمو النباتات والتي تحتوي مواد كيماوية مركزة. 3
  %. 11المواد المستعملة في تنقية المياه والتي تحتوي على نسبة تركيز تزيد على . 4
ارات واآلالت األخرى دهانات عازلة للحرارة تحتوي على أميدات وأمينات تستعمل في دهان السي. 5

  . وقد تستعمل في أنشطة مقاومة
  .  مم4مواد بالستيكية قابلة للتحليل والبالستيك يزيد سمكه عن. 6
األلياف الصناعية واألنسجة واألصواف األلياف التي تحتوي على الكربون أو الكبريت أو بدائل . 7

  . الزجاج
  . معدات الصيد، والسكاكين والسواطير. 8
  .  التي تحتوي على مادة البولي االثيلينالمواد. 9

  . األجهزة البصرية للرؤية الليلية، وأجهزة متطورة تعمل بواسطة الليزر. 10
  . خزانات الغاز. 11
  . معدات الحفر، ومعدات الحفر الستخراج الماء. 12
  . المظالت الشراعية. 13
  . لمشاريع الدوليةلغير ا) الحديد والفوالذ والحصمى واألسمنت(مواد البناء . 14
  . األلعاب النارية. 15
  . المضخات. 16
  . معدات الغوص. 17
  . ألواح التزلج على الماء اآللية الحرفية. 18
  . مواد عازلة مثل السبائك المعدنية. 19
  . الحواسيب المتطورة التي قد تستخدم لتصنيع الصواريخ. 20

ق مشتركة بين حركة فتح واالحتالل، يرأسها وذكرت إذاعة جيش االحتالل أنه تم تشكيل لجان تنسي
  . حسين الشيخ، لتعزيز مكانة السلطة بغزة التي تسيطر عليها حماس، وتنسيق دخول المواد

  6/7/2010، موقع فلسطين أون الين
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  "إسرائيل"ـألنه يأتي في وقت عصيب بالنسبة للقاء نتنياهو وأوباما بالغ األهمية : باراك .18

 كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، أمس، أن رئيس الوزراء، بنيامين : نظير مجلي- تل أبيب
في زيارته إلى واشنطن للقاء الرئيس األميركي، باراك أوباما، » بعض األفكار الجديدة«نتنياهو، يحمل 

  .التي تهدف إلى دفع عملية السالم إلى األمام
ة الخارجية واألمن البرلمانية، إن لقاء نتنياهو أوباما وقال باراك، خالل تقريره السياسي األمني أمام لجن

بالغ األهمية، ألنه يأتي في وقت عصيب بالنسبة إلسرائيل، فهي تعاني من عزلة دولية نتيجة للتهجم 
ولشعور دول العالم بأنها ال تتجاوب مع مسيرة » أسطول الحرية«عليها من أوساط معادية ونتيجة لـ

  . سيكون خطوة مهمة لتجاوز هذه األزمةواللقاء المذكور. السالم
ورفض باراك التعليق على امتناع نتنياهو عن التجاوب مع الطلب األميركي المتعلق بأن يرافقه في هذه 

: ولكنه أبدى تحفظا ما من نتائج لقاء القمة هذا، قائال. الزيارة، وقال إن المهم هو مضمون الزيارة
فأنا .  إن كنا نسير في الطريق الصحيح في العملية السلمية أم الاألمور ستوضح خالل الشهور القادمة،«

وأضاف أن تصوره يكمن في أن على . »أضع تصوراتي أمامكم وال أضمن كيف يتصرف اآلخرون
إسرائيل طرح مبادرة سياسية جريئة في هذا الوقت تحديدا ألربعة أهداف حيوية ال مجال لالستغناء عنها 

  :هي
دولية حولها، فمع هذه العزلة، سيكون من الصعب على إسرائيل أن تدير مصالحها كسر العزلة ال: أوال

  .السياسية واألمنية واالستراتيجية في المنطقة والعالم
فهذه دولة حليفة وصديقة وال غنى عن . الحرص على تعزيز العالقات مع الواليات المتحدة: ثانيا

  .العالقات المتينة معها
فهذه القوى تريد السالم مع . ة للعالقات مع قوى االعتدال في العالم العربيهناك أهمية بالغ: ثالثا

وهي تؤدي دورا كبيرا في هذا . السالم بالنسبة إليها مصلحة استراتيجية.. تريد سالما حقيقيا.. إسرائيل
والمصلحة اإلسرائيلية تقتضي التجاوب معها وتشجيعها ال إحراجها مع . االتجاه في العالم العربي

  .وكل مساس بها يقوي فقط أنصار تيار العداء إلسرائيل والعداء للحضارة في العالم. شعوبها
. فنحن انتخبنا لكي نصنع السالم«إلى جانب كل هذا، هناك مصلحة لنا في إنجاح مسيرة السالم، : رابعا

  .»ضيعهاوهناك فرصة للسالم، علينا أن ال ن. هذه رغبة الغالبية الساحقة جدا من اإلسرائيليين
  6/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  تهدد بتشويش زيارته الى واشنطن» ألغام«نتنياهو ينجح بإبطال مفعول  .19

نجح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، عشية مغادرته إلى العاصمة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
 هددت بالتشويش على زيارته وإحراجه »ألغام«األميركية ولقائه الرئيس باراك اوباما، في إبطال مفعول 

أمام مضيفه، إذ أثمرت ضغوطه على أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع رفضها مشروع قانون لنائبين 
يمينيين يقضي بسحب صالحية إقرار البناء في المستوطنات من يد الحكومة ونقلها إلى الكنيست 

التخطيط والبناء التابعة للبلدية اإلسرائيلية للقدس كما نجحت أوساطه القريبة في إقناع لجنة ). البرلمان(
» بسغات زئيف« وحدة سكنية في مستوطنة 60بإرجاء اجتماعها الذي كان مقرراً أمس إلقرار بناء 

  .شمال القدس الشرقية المحتلة
  6/7/2010، الحياة، لندن
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  إذا كانت تركيا معنية بالمصالحة، فنحن مستعدون ولكن بال شروط: باراك .20
رفض مسؤولون إسرائيليون الشروط التركية للمصالحة، كما صاغها وزير :  نظير مجلي- تل أبيب

وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي، . االعتذار أو القبول بلجنة تحقيق دولية: الخارجية أحمد أوغلو، وهي
نة فحص بال إيهود باراك، إن إسرائيل أقامت لجنة تحقيق داخلية برئاسة قاضٍ ورفعت مستواها من لج

صالحيات إلى لجنة تحقيق حكومية ذات صالحيات حتى تعرف حقيقة ما جرى وتصحح األخطاء إن 
شكك باراك في  و.فإذا كانت تركيا معنية بالمصالحة، فنحن مستعدون ولكن بال شروط مسبقة. وجدت

المشكلة الحقيقية مع نوايا الحكومة التركية، وقال في تصريحات له أمام لجنة الخارجية في البرلمان، إن 
القضية أن . ليست أسطول الحرية وما جرى معه وال حتى الحرب على غزة قبل نحو السنتين«تركيا 

ومهما . هناك حسابات داخلية في تركيا تجعل الحكومة هناك بهذه المواقف، وهناك حسابات إقليمية أيضا
رسال سفن استفزازية أخرى إلى غزة، وها هي تعد إل. تفعل إسرائيل فإنها لن ترضي الحكومة التركية

مع أنها تعلم علم اليقين أنه لم يعد هناك حصار على غزة، وال يوجد أي نقص في المواد الحيوية ألهل 
  .»غزة

الجندي اإلسرائيلي (هناك شخص واحد في غزة يحتاج إلى مساعدتنا هو جلعاد شاليط «: وأضاف باراك
  .»)األسير لدى حماس

. دما زار الواليات المتحدة قبل أسبوعين، عرض عليه أن يلتقي أوغلو، فرفضوكشف باراك أنه عن
كنت واثقا بأنه لن يكون لقاء متكافئا، وأن أوغلو سيستغله ليس للتفاهم وليس لسماع رأي «: وقال

فقلت إنني في غنى عن ذلك، ألن األتراك لن يفهموا . إسرائيل، بل لكي يسمعنا شرحا للمواقف التركية
  .» وسيحسبوننا نتصرف من منطلق الضعفموقفنا

وأوضح باراك الخالف مع وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن أليعازر، حول لقائه أوغلو في سويسرا، 
قبل ثالثة أيام، والذي أثار خالفا مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي علم بأمر اللقاء فقط من 

فقال وزير الدفاع اإلسرائيلي .  له، والتعهد بأن أمرا كهذا لن يتكرراإلعالم فاضطر نتنياهو إلى االعتذار
إنه عندما سمع من رئيس الحكومة عن االقتراح إلجراء لقاء بن أليعازر وأوغلو، قال إنه ال يرى حاجة 

 وبعد يومين التقى بن أليعازر فأبلغه أنه اتفق مع نتنياهو على السفر،. للقاء كهذا، وأنه يفضل أن ال يتم
وبهذا، أوضح باراك أنه لم يتخذ موقفا مزدوجا أو متناقضا، بل إنه متحفظ . فأجاب بأنه يتمنى له النجاح

  .من جهة، ولكنه لم يرد أن يخرب اللقاء
  6/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  في تركيا فقدوا قوتهم" أنصارنا: "باراك .21

اك تغييرا عميقا في السياسة التركية، وأن إيهود باراك أن هن" اإلسرائيلي"أكد وزير الحرب : أ.ب .د 
  .والغرب أخذت تفقد من قوتها " إسرائيل"الجهات التي سبق أن أيدت إقامة اتصال مع 

، أمس، نقلت عن باراك قوله خالل جلسة لجنة الخارجية والحرب "اإلسرائيلية"غير أن اإلذاعة 
صرف األنظار " من غير الصائب"يا، ولكن غير معنية بوقوع مواجهة مع ترك" إسرائيل"البرلمانية، إن 

وأقر بأنه رفض االجتماع في واشنطن بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، . عما تمر به أنقرة 
ومع السفير التركي لدى الواليات المتحدة، موضحا أن رفضه يعود إلى مطالبة األتراك مرة تلو األخرى 

وشدد على أنه . وتعويض المتضررين " قافلة الحرية"ستيالء على عما حدث لدى اال" إسرائيل"بأن تعتذر 
بنيامين بن اليعازر مع وزير الخارجية التركي باعتبار أن التوقيت " اإلسرائيلي"رفض اجتماع الوزير 

  " . غير موات"
  6/7/2010، الخليج، الشارقة
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  وثيقة سرية تطلب عدم االستجابة ألنقرة": إسرائيلي"كاتب  .22
بن كاسبيت سلوك وزير الحرب ايهود باراك بشأن العالقات المتوترة " اإلسرائيلي"تقد الكاتب ان: القدس

فباإلضافة للتناقض والخالف حول من أقر اللقاء، قدم بن كسيبت في مقال في صحيفة . مع تركيا 
وقت غير ، وقال إنه قبل "اسرائيل"مثالً آخر عن اإلخفاق اإلداري واألدائي لقمة الحكم في " معاريف"

بعيد من اللقاء بين بنيامين بن اليعيزر والوزير التركي داوود اوغلو، جلس فريق مختص خاص من 
واستعرض . وبحث طرائق السلوك المطلوبة في مواجهة األزمة مع تركيا " اإلسرائيلية"وزارة الخارجية 

صلت على موافقة أرفع ، وح"ال تفعل"و" افعل"عددا من توصيات الفريق التي قال إنها صيغت بأسلوب 
يفضل حتى إشعار آخر عدم إرسال رسائل أو مبعوثين : "وجاء في التوصيات. مستوى في الخارجية 

إلى تركيا، وال سيما على خلفية السياسة التركية والجهد السياسي التركي المتطرف، والالذع للمس 
المطالب الكثيرة التي توجهها تركيا "وجاء أن " . وصورتها في العالم وتسويد وجهها" إسرائيل"بمكانة 

بمثابة تسلّق شجرة عالية، والتوصية هي عدم االستجابة لمطلب االعتذار ودفع تعويضات، " إسرائيل"إلى 
ساللم تساعدها على النزول " إسرائيل"في الوضع الحالي، وتقول الوثيقة إن تركيا تتوقّع أن تقترح عليها 

والرد على " اإلسرائيلي"يقول بن كسيبت إن السلوك . ذا الشرك عن الشجرة وال ينبغي الوقوع في ه
وأضاف أن هذه الوثيقة . مطالب تركيا سيؤثر تأثيرا حاسما في صياغة ديناميكية العالقات في المستقبل 

التي صنفت على أنها سرية، نقلت إلى مقر األركان قبل وقت قصير من إرسال بن اليعيزر للقاء الوزير 
 2010في منتصف سنة ،" اإلسرائيلية"هذه هي القيادة "غة ساخرة مشككة يقول بن كسيبت وبل .التركي 

  " .عشية تحقق التهديد اإليراني بكامل قوته
  6/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  1948لجنة الداخلية في الكنيست تبحث قانون سحب المواطنة من فلسطينيي  .23

خلية في الكنيست اإلسرائيلية امس مشروع القانون الذي  بحثت لجنة الدا: كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
وكان أعضاء كنيست  .ضد إسرائيل' إرهابي'يقضي بسحب المواطنة ممن تثبت إدانته بالتجسس أو بعمل 

من اليمين اإلسرائيلي قدموا المشروع بعد اعتقال كل من الدكتور عمر سعيد من كفر كنا وأمير مخول 
واستغل أعضاء الكنيست اليهود هذه الجلسة  . لصالح حزب اهللا اللبنانيمن حيفا، المتهمين بالتجسس

للتحريض على قيادات الوسط العربي وعلى شرعية وجودهم في هذه البالد، وتصدى لهم عضو الكنيست 
عن الحركة اإلسالمية مسعود غنايم، مؤكدا أن هذا القانون هو خطوة أخرى نحو تضييق مساحة 

و نظام شمولي يصادر حق اإلنسان في معارضة سياسة الحكومة اإلسرائيلية وحقه الديمقراطية والسير نح
  .بالتعبير عن نفسه وآرائه

، وهو جزء من مناخ وجو عام 48إن سحب المواطنة موجه باألساس ضد فلسطينيي 'وأضاف غنايم 
ي والرؤية وبين أن هذا القانون يكرس التوجه األمن .'عنصري يرى بالعرب خطرا على أمن اسرائيل

  .'من المفروض في دولة تدعي الديمقراطية أن ينظر للمواطن بعيون مدنية'األمنية للعرب، قائال 
هو جزء من ثقافة األمن والعسكر، فباسم الدفاع عن الديمقراطية يدوسونها 'وشدد غنايم على أن القانون 

  .'من أجل الحد من حركة القيادات العربية في هذه البالد
6/7/2010، انالرأي، عم  

  
   مع غزة وتعامل النازية مع اليهود"إسرائيل"طيار يهودي يقارن بين تعامل  .24

تضج الساحة السياسية واإلعالمية في إسرائيل من تصرف مواطن إسرائيلي يهودي أقدم على : تل أبيب
ومات اإلسرائيلية كتابة شعارات يقارن فيها ما بين النازية األلمانية وتعاملها مع اليهود وبين تعامل الحك

  .مع قطاع غزة
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، 2003وكان قد اشتهر سنة . والمواطن يدعى يونتان شبيرا، وهو طيار في جيش االحتياط اإلسرائيلي
. عندما وقع مع عدد من الطيارين على عريضة تطالب حكومة إسرائيل بوقف الغارات الجوية على غزة

 الحصار اإلسرائيلي على غزة نظمها فرع وسافر إلى بولندا، قبل أسبوعين، وشارك في مظاهرة ضد
غيتو «وفي ختام المظاهرة كتب شعارا بالعبرية واإلنجليزية على جدار . في وارسو» غزة الحرة«

ويقول ). الحي المغلق باألسوار العالية الذي أجبر اليهود على السكنى فيه وعدم مغادرته ليال(» وارسو
  .»لتتحرر غزة وفلسطين«: وباإلنجليزية» لتتحرر كل الغيتوات«: الشعار بالعبرية

  6/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   تسبق لبنان إلى الغاز وتوقع عقود تطوير ضخمة "إسرائيل" .25
سارة توث ستابز، تأكيدها أن » داو جونز نيوزوايرز«عن المحللة لدى » فورين بوليسي«نقلت مجلة 

 مليار 11األميركية، وقع عقدا بقيمة » انرجينوبل «كونسورتيوم يضم شركات طاقة، على رأسها شركة 
 مليون دوالر 430دوالر مع الشركة االسرائيلية للكهرباء، لتزويدها بالغاز وقد تلقت قرضا بقيمة 

» لفيتان«، فيما يقع جزء منه ومن حقل »تمار«لتطوير الحقل الغازي البحري، الذي تسميه اسرائيل 
  . داخل المياه اللبنانية

وتقدر احتياطات . »لفيتان«ة أن الملياردير االسرائيلي يتسحاق تشوفا، يقود العمل في حقل وذكرت المجل
 تريليون قدم مكعب من الغاز 20، بحوالى » فورين بوليسي«، بحسب »لفيتان«و» تمار«الحقلين 
،  عاما من االستهالك االسرائيلي الحالي35 مليارات برميل من النفط، و3.5أي ما يعادل «الطبيعي 

  . »إضافة إلى ما يكفي لتحولها إلى دولة مصدرة للغاز
يحيى » بي أف سي انرجي«كما نقلت المجلة عن الخبير في شؤون الطاقة بالشرق األوسط لدى مؤسسة 

ألن «سادوفسكي، قوله إن االعتراضات اللبنانية على السيطرة االسرائيلية على الحقلين، في مكانها 
االسرائيليين تقدموا بخطوات، وسيتمكنون من «، مشيرا إلى أن »ن نفسهالطرفين سيستخرجان من الخزا

  . »استخراج معظم الغاز الموجود قبل أن يتمكن أحد من جمع األموال الكافية للبدء باالستكشاف
ورجح المساعد السابق في وزارة الطاقة األميركية لشؤون السياسية الدولية، آالن هيغبورغ أن يقود 

  . »إنه حقل من األلغام«، مضيفا »في منطقة شديدة التسييس«از إلى تصعيد سياسي الخالف حول الغ
  6/7/2010، السفير، بيروت

  
  االحتالل يشكو المنهاج الفلسطيني ألوباما .26

 ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أمس اإلثنين أن حكومة االحتالل قررت رفع شكوى حول :القدس
  .تعليمية الفلسطينية للرئيس األمريكي باراك أوبامافي المناهج ال" إسرائيل"التحريض على 

وبحسب القناة السابعة اإلسرائيلية، توجهت لجنة التربية والتعليم في الكنيست إلى رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطرح قضية المناهج التعليمية في األراضي الفلسطينية خالل االجتماع الذي 

  .اما يوم غد الثالثاء في واشنطنسيعقده مع الرئيس أوب
وكانت لجنة التعليم قد ناقشت صباح أمس نتائج تقرير أعده مركز األبحاث والمعلومات بالكنيست حول 
المضامين التعليمية في كتب التدريس في مدارس السلطة الفلسطينية والقدس المحتلة، وخاصة بما يتعلق 

  .بالسالم، وعالقة الشعب اليهودي بأرض فلسطين
تفتقر إلى مفاهيم تثقيفية " أن كتب التدريس الفلسطينية -بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة-ويزعم التقرير

، وال تحمل في طياتها أي مغزى للمصالحة "إسرائيل"حول السالم، وال تحتوي على االعتراف بدولة 
  ".معها

  6/7/2010، السبيل، عمان
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   1701ن تقرير بان كي مون حول القرار خيبة أمل إسرائيلية شديدة م: "هآرتس" .27

أن إسرائيل أبدت خيبة أمل شديدة من التقرير الدوري األخير لألمين العام » هآرتس«ذكرت صحيفة 
  . 1701لألمم المتحدة بان كي مون حول القرار 

الذي وقالت إن الخيبة تنبع من إلقاء التقرير ذنب التوتر األخير على الحدود على الجانب اإلسرائيلي 
  .»سكود«صواريخ » حزب اهللا«ادعى بأن سوريا سلمت 

 وترتكز الخيبة أيضاً على تجاهل التقرير لالتهامات اإلسرائيلية بأن الحزب ينظم الحمالت على القوات 
  . الدولية لعرقلة نشاطاتها

  6/7/2010، السفير، بيروت
  

  " العين ووقف الزرباحمام"أمر منع احترازي ضد جمعيات االستيطان بخصوص الحفريات في  .28
عطيريت (اصدرت محكمة الصلح االسرائيلية في القدس امرا احترازيا ضد جمعيات االستيطان : سالقد

االسرائيلية بالوقف الفوري لعمليات الحفر، الهدم والبناء التي تقوم بها في ) كوهنيم وعطيرات يروشاليم
  .ا، في طريق الواد في بلدة القدس القديمةالمنطقة المعروفة بحمام العين، البيارة ووقف آل الزرب

  6/7/2010، األيام، رام اهللا
  

  االحتالل يقرر إخالء عائلتي صيام وقنيبي من حي الشيخ جراح: القدس .29
غربي مدينة القدس المحتلة، أمراً بإخالء منزلين " الصلح" أصدرت ما تُسمى بمحكمة :القدس المحتلة

  .نيتين بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلةيعودان لعائلتي صيام وقنيبي الفلسطي
 تم تهديد المزيد من عائالت المنطقة بإخالء منازلها، وذلك في إطار محاوالت اليهود المتطرفين كما

  .وبدعم من سلطات االحتالل تهويد الحي المقدسي بالكامل، نظراً لموقعه االستراتيجي والحساس
 استندوا بقراراتهم على أوراق مزورة، وشددوا على رفضهم وأكد أصحاب المبنيين أن قضاة المحكمة

وناشد سكان  .لهذا القرار وتمسكهم بمنازلهم وعدم الخنوع لالحتالل أو للجماعات اليهودية المتطرفة
  .المنزلين القوى والمؤسسات المقدسية الفاعلة في القدس والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف هذا القرار

  6/7/2010، السبيل، عمان
  

  سننتزع الممر المائي بانتفاضة السفن وال بديل عن رفع كامل لحصار غزة: الخضري .30
إن :  قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: ضياء الكحلوت-غزة 

زمة االحتالل اإلسرائيلي يعلن إعالمياً عن تسهيالت لحصار غزة المشدد دون الدخول في جوهر األ
وأشار الخضري إلى أن إنهاء الحصار يتطلب القيام بسلسلة إجراءات على أرض الواقع أهمها  .إلنهائها

القوائم "فتح كامل المعابر التجارية والسماح بتدفق السلع بما فيها مواد البناء، والبعد عن سياسة 
  . أعوام4غالق منذ ؛ ألن غزة تحتاج لجميع المستلزمات التي تنقصها من جراء اإل"الممنوعة

 ما زالت تغلق جميع معابر غزة التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم ذي الطاقة "إسرائيل"ولفت إلى أن 
هذا أكبر دليل على أن الحديث عن تخفيف "االستيعابية القليلة مقارنة باحتياجات غزة، مشيراً إلى أن 

  ."لضغط الدوليالحصار هو حديث لالستهالك اإلعالمي فقط ولتخفيف ا
وشدد الخضري على أن الشعب الفلسطيني سينتزع الممر المائي بين غزة والعالم بتواصل انتفاضة السفن 
وتصاعدها وتسيير سفن جديدة، ودعم األمتين العربية واإلسالمية وأحرار العالم؛ ألنه حق ال يمكن 

  .التنازل عنه
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واإلسالمية جارية لتسيير سفن جديدة تجاه غزة وأكد الخضري أن االستعدادات األوروبية والعربية  
  .سيعلن عن موعدها قريباً

  6/7/2010العرب، الدوحة، 
  

   يتضامنون مع نواب القدس المهددين باإلبعاد48  الـفلسطينيو .31
، زيارة تضامنية 48نظمت سكرتارية لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ: الناصرة، القدس المحتلة

سيين الذين تنوي سلطات االحتالل إبعادهم عن المدينة، في مقر خيمة االعتصام التي أقامها للنواب المقد
أكد رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان أن  و.النواب األربعة في مقر الصليب األحمر الدولي في القدس

 لجنة المتابعة اجتماع لجنة المتابعة السابق فجر الموضوع محوالً قضية اإلبعاد إلى قضية مركزية، وأن
مشددا على : ال تعول على العدالة اإلسرائيلية وستواصل نشاطها المشترك مع اللجنة لمقاومة قرار اإلبعاد

نؤكد تضامننا مع النواب المقدسيين ونرفض السيادة : " ألهالي القدس ونوابها، وقال48 دعم فلسطيني الـ
ن خالل الزيارة على إصرارهم لمقاومة اإلبعاد وعلى ، فيما شدد المتحدثو"اإلسرائيلية في القدس المحتلة

استمرار تحدي قرار اإلبعاد وصمودهم في القدس، وعلى مواصلة العمل على كافة األصعدة، وبينوا أنهم 
توجهوا لألمين العام لألمم المتحدة لمعالجة القضية وإرغام السلطات اإلسرائيلية بالتراجع عن قرارها 

  .الجائر
  6/7/2010ن، الدستور، عما

  
   مواطنين بانفجار لغم في غزةثالثة صياد فلسطيني بنيران زوارق إسرائيلية وإصابة .32

أصيب صياد فلسطيني أمس بنيران إسرائيلية أطلقت من زوارق حربية في :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 مواطنين جراء انفجار لغم من مخلفات اعتداءات 3عرض البحر على شواطئ مدينة غزة، وجرح 

  . غزةاالحتالل على قطاع
  6/7/2010، بيروت، المستقبل

  
  ووقوع إصابات في صفوف األسرى" مجدو" يقتحم سجن االحتالل .33

، التابعة "نحشون" أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن قوة كبيرة من الوحدة الخاصة المسماة :الناصرة
لة الماضية السجن، شمال فلسطين اإلسرائيلي، اقتحمت في ساعة متأخرة من اللي" مجدو"إلدارة سجن 
  .، مستخدمة كالباً بوليسية48المحتلة عام 

إن الجنود أطلقوا قنابل الغاز : "وقال عيسى قراقع وزير األسرى والمحررين في تصريح صحفي له
المسيل للدموع بكثافة باتجاه األسرى كما قمعوهم بالعصي، مما أدى إلى إصابة العشرات من األسرى، 

وحمل قراقع حكومة االحتالل وسلطة  . إدارة السجن رفضت إخراج الجرحى إلى المستشفىمؤكداً أن
، "لوضح حد لهذا االعتداء"السجون اإلسرائيلية مسؤولية سالمة األسرى، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل 

  .معرباً في الوقت ذاته عن قلقه الشديد من تفاقم الوضع
" مجدو"ني منظمة الصليب األحمر الدولي بإرسال لجنة خاصة لسجن بدوره؛ دعا نادي األسير الفلسطي

فور "وأشار النادي إلى أنه ، فوراً للوقوف على ما ارتكبته إدارته بحق المعتقلين وخاصة القاصرين منهم
انتشار الخبر؛ أعلن األسرى في كافة األقسام االستنفار، فاستنفرت اإلدارة ودفعت المزيد من القوات 

  ".لسجن، وأرغمت المعتقلين على مغادرة األقسام، وال زالت تنكل بهم وتشن حمالت التفتيشإلرجاء ا
  6/7/2010قدس برس، 
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  اإلسرائيلية لوقف سياسة منع المحامين من مقابلة موكليهم" العليا" لدى التماس .34
ة العدل العليا توجه محامي نادي األسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس،  بالتماس إلى محكم: رام اهللا

مطالبا باستصدار أمر احترازي يوجه ضد هذا الجهاز، ) الشاباك( ضد جهاز األمن العام ةاإلسرائيلي
" مصلحة التحقيق"ويلزمه بالتوقف عن إصدار أوامر منع لقاء المحامين بموكليهم المعتقلين األمنيين بحجة 

سم نادي األسير الفلسطيني ومحاميه، مؤكدا أنه  إنه قدم االلتماس باسوقال المحامي بول". امن الدولة"أو 
تلقى ردا من القاضي المناوب في المحكمة،  يعين بموجب االلتماس أمام هيئة قضائية من ثالثة قضاة 
ملزما النيابة العامة اإلسرائيلية بإعطاء ردها على ما جاء في االلتماس قبل موعد الجلسة التي ستحدد 

  .الحقا
  5/7/2010قدس برس، 

  
  قتيل وثالثة جرحى في عين الحلوة  .35

خالل اشتباك تخلله إطالق نار، في منطقة جبل  قتل عماد علي الصياح أمس،: جنوب لبنان/ صيدا
وأدى اإلشكال إلى سقوط ثالثة جرحى عرف منهم .  شرق مدينة صيداالحليب في مخيم عين الحلوة

  . تعود إلى خالفات فردية وعائلية سابقةوتردد أن أسباب الحادث ). شقيق القتيل(محمد علي الصياح 
  6/7/2010السفير، بيروت، 

  
   تصل إلى عمال المستوطنات"إسرائيل" بين السلطة الفلسطينية واالقتصادحرب  .36

حذر وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني، حسن أبو لبدة، أصحاب المنشآت :  كفاح زبون- رام اهللا
يامهم بإخالء منشآتهم طوعا من منتجات المستوطنات وتبعاتها، التجارية في الضفة الغربية من أن عدم ق

سيضطر السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم، استنادا إلى قانون مكافحة وحظر منتجات 
وقال أبو لبده إن البرنامج الوطني لمكافحة منتجات  . أبريل الماضي/المستوطنات الذي أقر في نيسان

را إلى أن تخلو السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات مع نهاية عام المستوطنات ما زال مستم
  . مليون دوالر سنويا من بضائع المستوطنات200وتستهلك السوق الفلسطينية ما يزيد على . 2010

، على الحملة "معاليه أدوميم" وبلدية "ميشور أدوميم"وردت، أمس، جمعية تطوير المستوطنة الصناعية 
بتعميم بيان للمشغلين اإلسرائيليين تدعوهم فيها إلى تسليمها معلومات عن عدد العمال الفلسطينية، 

  .الفلسطينيين، بهدف استبدال عمال آخرين بهم من خالل شركات القوى العاملة اإلسرائيلية
. وتخطط الجمعية إلى استبدال توظيف عمال أجانب، أو إسرائيليين أو الجئين من دارفور بهؤالء

يحصل عمال المستوطنات على حيث مال فلسطينيون من المصير المجهول الذي سيالقونه، واشتكى ع
 العمال بأن ال يوقعوا على أي تسويات دون استشارة "عنوان العامل"ونصحت جمعية  .دخل عال نسبيا

وأشارت ممثلة الجمعية إلى أنه في حالة تطبيق قرار السلطة، . محامين متخصصين في قانون العمل
  . العمال أماكن عملهم فإنهم سيخسرون ماليين الشواكل من التعويضات لدى مشغليهم اإلسرائيليينوترك

وطالبت الجمعية العمال الفلسطينيين في المستوطنات، بالبدء في رفع دعاوى قضائية ضد مشغليهم 
من فقدان وعلق العمال على هذا االقتراح بخوفهم . للحصول على حقوقهم القانونية قبل نهاية العام

  .أعمالهم في حالة رفع قضايا عمالية
 مصنعا، ومصلحة تجارية، ويعمل فيها مئات 155 أكثر من "ميشور أدوميم"ويوجد في المنطقة الصناعية 

ويصل عدد العمال العاملين في المستوطنات الزراعية والصناعية وقطاع البناء في  .العمال الفلسطينيين
  . عامل فلسطيني ألف22الضفة الغربية إلى نحو 

  6/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
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   في قطاع غزةاألدويةتحذير من نفاد مخزون  .37
 من نفاد مخزون أصناف في قطاع غزةحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في الحكومة :  بترا–غزة 

غزة في ) بترا( الوزارة في بيان صحفي تلقى مراسل وأشارت. المهمات الطبية واألدوية من مستودعاتها
 ينفد أن، في حين من المتوقع 114نسخة منه أمس انه بلغ عدد أصناف األدوية التي رصيدها صفر 

 في غضون شهر إلى ثالثة شهور ومنها أدوية خاصة بحضانة األطفال وأدوية آخر صنفا 90مخزون 
دم  العناية بمرضى السرطان ومثبطات المناعة، والعالج الخاص بمرضى نزف الوأدويةالسرطانات 

  .والصبغيات ألقسام األشعة) مثل ترياق سم الثعبان والعقرب(وأدوية خاصة بمضادات السموم 
 منير البرش أن عدد أصناف المهمات الطبية التي بلغ رصيدها صفرا .وأوضح مدير عام الصيدلة د

  . صنفا آخر60، مضيفا انه سينفذ في غضون ثالثة شهور 85حتى اليوم بلغ 
 الدول المانحة والمنظمات األهلية كافة بااللتزام بالدليل الفلسطيني الدوائي وناشدت وزارة الصحة

للوقوف على احتياجات القطاع من األدوية الضرورية الالزمة للمرضى والذين هم بأمس الحاجة إليها 
% 30 حجم االستفادة من التبرعات الدوائية كان بنسبة إنوقال . حتى يستفيدوا منها االستفادة الكاملة

فقط، وهذا ال يساهم في سد العجز من االحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية ونظرا ألهمية هذه 
األصناف والحاجة الماسة لها من قبل المرضى، مؤكدا انه في حال عدم توفيرها بأقصى سرعة ستتفاقم 

  .األزمة ما يؤثر على حياة المرضى
  6/7/2010الدستور، عمان، 

  
   أجل غزة أردنية منتبرعات .38

أطلقت النقابات المهنية في األردن، أمس، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية من أجل إرسالها              : عمان
وقال النقابي ومقرر لجنة القافلة      .المزمع انطالقها إلى قطاع غزة االثنين المقبل        " 1أنصار  "ضمن قافلة   

ناء منها حديد واسـمنت وخـشب ومولـدات         نعتزم حمل أدوات إغاثة وأدوية ومواد ب      "فتحي أبو نصار    
  " .كهربائية إلى جانب أجهزة طبية وأغذية لألطفال

) شـماالً (سننطلق من الرمثـا     "وأكد أبو نصار أن القافلة أردنية تماما وال تتضمن وفودا خارجية، وقال             
  ."فح صوب غزةحتى رثم ندخل نويبع باتجاه العريش ) جنوباً(ونمر على مدن أردنية وصوالً إلى العقبة 

  6/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيلية"من الدراسة في معاهد  حذرت ة التطبيع األردنيةمقاوم لجنة .39
حذرت لجنة مقاومة التطبيع المنبثقة عن النقابات المهنية األردنية أمس، طلبة الجامعـات             : )آي.بي  .يو  (

  " .رائيليةإس"والمثقفين واألكاديميين من الدراسة في معاهد وجامعات 
منحـا  " إسرائيلي"وقال رئيس اللجنة بادي الرفايعة إن اللجنة تبحث معلومات أولية تلقتها عن تقديم معهد               

ضمن سياق المشروعات األمريكية الصهيونية العاملـة فـي المنطقـة           "مجانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي       
 االتصاالت الهاتفية حول إعـالن      وأضاف أن اللجنة تلقت عددا من     " . لتحسين صورة الكيان الصهيوني   

يعتبـر جديـدا مـن      "نشر في أحدى الصحف عن دورات تدريبية مجانية، وأن هذا النوع من المشاريع              
نوعه، وبأسلوبه يتستر القائمون عليه بأغطية بيئية وبحثية علمية الختراق األمة، وتحسين صورة الكيان              

  ". المغتصب الواضحة للجميع
  6/7/2010، الخليج، الشارقة
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  بخصوص حقوق الالجئين الفلسطينيين في غياب الكتائب  آذار14 لكتل اًالسنيورة يترأس اجتماع .40
الـسادات  "النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أمس، في مكتبه فـي          " كتلة المستقبل "ترأس رئيس   : كلير شكر 

ألوضـاع اإلنـسانية    ، االجتماع الثاني المخصص للبحث في صيغة موحدة لمشروع قانون يعنى با           "تاور
وقد ضم االجتماع إضافة إلى منسق األمانة العامـة         . واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان     

نهاد المشنوق، عمار حوري، أنطوان زهـرا،       : لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور فارس سعيد، النواب        
 حزب الكتائب، الذي يتم وضـعه       غياب في   .سمير الجسر، محمد قباني، عاطف مجدالني وايلي كيروز       

   .في أجواء المناقشات
أن يمسك العصا من الوسط، ليجمع بين يمين الحلفاء ويسارهم، على أمل حمل             " تيار المستقبل "اختار  فيما  

  . قضية الحقوق االجتماعية لالجئين الفلسطينيين إلى بر األمان
ألبيض واألسود، بين التشريعات التي تســمح لهذه       تحاول قوى الرابع عشر من آذار، المزج بين ا        بينما  

الحقوق المدنية التي   " مرتبة"الــشريحة بتحسين وضعها االجتماعي والعيش بشكل الئق، من دون بلوغ           
تحول دون استغالل هـذه الحقـوق   "، وبين الضمانات التي "قد تتحول إلى مكتسبات سياسية ـ انتخابية "

  ". يني المؤقت، إلى وجود دائمالمكتسبة لتحويل الوجود الفلسط
االقتراح ـ الجنين ما يزال على طاولة هذا الفريق، يخضع للدرس والتنقيح، في انتظار ارتـداء حلّتـه    
النهائية، على أن يعرض فيما بعد على لجنة اإلدارة والعدل النيابية ليكون موضع نقـاش بـين جميـع                   

  . رض أن تعطي رأيها فيه قبل إحالته إلى الهيئة العامةالمكونات السياسية الموجودة في المجلس والتي يفت
  : ويتبين من النقاشـات أن االقتراح المتداول يتضمن

ـ   تعريف الالجئ  ،أوالً  تضم لوائح   "االونروا"ا وأن دوائر     الفئة المستفيدة، ال سيم    "حصر"ين الفلسطينيين، ل
ن وصلوا  ، والذي 73،  69،  67فعات  دها د  بع بنان في الدفعات األولى، ومن     الذين وصلوا ل   48ينيي  لفلسط

، وبعـضهم اآلخـر     "منظمة غوث الالجئين  "وبعض هؤالء تم تسجيله على لوائح       . خالل الحرب األهلية  
لبنانية، وثمة فئـة ثالثـة      مسجل على لوائح مديــرية شؤون الالجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية ال          

ن ترد أسماؤهم في    المستفيدين من االقتراح المعد، هم الذي     فإن  ولهذا  . جلة على أي الئحة رسمية    غير مس 
  . ووزارة الداخلية اللبنانية فقط" االونروا"لوائح 
، تحديد سوق العمل أمام هؤالء، بحيث يسمح لهم االقتراح بمزاولة العمالة في القطاع الخاص مـن                 ثانياً

، وبالتالي فإن االقتراح يقفل باب القطاع العـام         دون المهن الحرة، التي يعود أمر البتّ فيها إلى النقابات         
أمام الالجئين، على خالف بعض الدول العربية، على أن يبقى مصير هذه اإلجازة بيد سوق العمل وقدرة                 

  . استيعابه، وتقديرات أرباب العمل
زهم عن بقية   ، تمييز إجازة العمل التي قد تمنح لهؤالء من خالل حملهم بطاقات الجئين مؤقتين، تمي              ثالثاً

  . العمال حاملي اإلجازات
  6/7/2010، السفير، بيروت

  
  ونائباً فلسطينياً " األونروا"عون يلتقي المدير العام لـ .41

النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية، أمـس، عـضو            " تكتل التغيير واإلصالح  "استقبل رئيس   
ر بعد اللقاء الى أن إعطاء الفلسطينيين حقـوقهم         المجلس التشريعي الفلسطيني مروان أبو راس، الذي أشا       

ال يتناقض أبداً مع المحافظة على الهوية الفلسطينية، مشددا على معارضتهم للتوطين في أي حـال مـن                  
  . األحوال، ألنّه يؤثّر على حقّ العودة والهوية واالنتماء
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اردو بحضور النائب ابـراهيم كنعـان،       والتقى عون المدير العام لوكالة األونروا في لبنان سلفاتور لومب         
وبحث معه المشاريع المقدمة في مجلس النواب اللبناني الخاصة بالوضع الفلسطيني ومسؤولية األونـروا              

  . تجاه الفلسطينيين
  6/7/2010، السفير، بيروت

  
  صفير يتخوف من إثارة حقوق الفلسطينيين كتوطئة لتجنيسهم .42

مـن موضـوع    " خوفه الشديد "ي الكاردينال نصراهللا بطرس صفير       نقل زوار البطريرك المارون    :بكركي
اثارة الموضوع ليست مجرد حقوق للفلسطينيين، انما هي توطئة واضحة          "حقوق الفلسطينيين، معتبراً ان     

مساحة لبنان ال تسمح بتوطين او تجنيس او إسكان أي مجموعات علـى             "وأشار الى ان    ". لتجنيس هؤالء 
كل الدول من مد يد العون والمـساعدة فـي هـذا الموضـوع،              "بب الذي يمنع    ، متسائال عن الس   "ارضه

  ".خصوصا الدول العربية منها
  6/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  قوانين حقوق الفلسطينيين خطيرة جداً: الرئيس اللبناني السابق الجميل .43

ريرك الماروني نـصر  الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل مع البط     " الكتائب" بحث رئيس حزب     :بيروت
  .حقوق الفلسطينيةالاهللا صفير 

موضوع الالجئـين الفلـسطينيين والقـوانين       " البحث تناول    إن: وقال الجميل بعد لقائه صفير في بكركي      
الموضوع خطير جداً ومن شأنه، إذا أقر، كما هو مقدم،          "، معتبراً أن    "المطروحة اليوم أمام مجلس النواب    

  ".يموغرافية للبالدأن يغير في المعطيات الد
فمرسـوم  . كمسيحيين، من حقنا التعبير عن قلقنا والهواجس التي تنتابنا حيال هـذا الموضـوع             : "وقال

التجنيس السابق أعطى الجنسية اللبنانية لعشرات آالف الفلسطينيين، ما شـكل تغييـراً فـي المعـادالت                 
  ".ره بطريقة جديدةالسياسية والديموغرافية، وهذا أمر غير مقبول ولن نقبل بتكرا

الجميع يعرف أن األونروا المعنية برعاية الالجئين الفلسطينيين هي في عجز كبير وتحـاول              : "وأضاف
الخروج من هذا العجز بتحميل لبنان، هذا البلد الصغير صاحب اإلمكانات المتواضـعة جـداً والمثقـل                 

  ."بمديونية تفوق حجم اقتصاده وماليته، إن في األمر ظلماً نرفضه
  6/7/2010، الحياة، لندن

  
   في لبنان الفلسطينيين الالجئينلجنة اإلدارة والعدل النيابية تدرس حقوق .44

وضعت اقتراحات القوانين المتعلقة بحقوق الفلسطينيين وضعت على جدول أعمال لجنة اإلدارة والعـدل              
يـأتي اجتمـاع    . ى األمس  يوماً، إال أن باب النقاش الرسمي حولها ظال موصداً حت          20النيابية منذ نحو    

اللجنة على مسافة اسبوع من إعادة طرح االقتراحات المقدمة من نواب اللقاء الديموقراطي على جلـسة                
  . الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي تعقد االثنين المقبل

 15 وأتى عدم استعجال اللجنة بالدرس على خلفية أن المهلة التي حددها بري في الجلسة التي عقدت في                
وبناء عليه، كان اجتماع اللجنـة، الـذي عقـد          ". مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط    "حزيران الماضي، هي    

برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور وزير العمل بطرس حرب ووزير العدل ابـراهيم نجـار،                
مان االجتماعي، كما   هادئاً، ال سيما وأن النقاش لم يصل إلى االقتراح المتعلق باستفادة الفلسطيني من الض             

  . أن حق التملك غاب عن الجلسة، بعد ضمه إلى قانون تملك األجانب الذي يناقش حالياً في اللجنة
 من قانون العمل اللبناني المتعلقة بحق التقاضي في قـضايا           79تركز النقاش على موضوع تعديل المادة       

 من  59شة االقتراح المتعلق بتعديل المادة      كما تمت مناق  . خالفات العمل أمام المجلس التحكيمي المختص     
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قانون العمل والسماح لإلجراء الفلسطينيين المسجلين في سجالت وزارة الداخلية بالتمتع بـالحقوق التـي          
  . يتمتع بها العمال اللبنانيون عند صرفهم من الخدمة

الفئة التي أتت  : ث فئات وقد خاض المجتمعون بمسألة أعداد الفلسطينيين، حيث تبين أنهم ينقسمون إلى ثال           
 ألف، وهؤالء مسجلون وقيودهم مضبوطة لدى االونروا 500 و400 مع الورثة، وعددها بين   1948سنة  

 ألفاً تقريباً، فيما الثالثة تضم الذين جـاؤوا         50 وعددها   1967واالمن العام، والفئة الثانية جاءت بعد عام        
 كيفية حصولها على وثيقة السفر، والجهة المسجلة فـي          أما الفارق بين كل فئة فهو في      . من الضفة وغزة  

  . سجالتها
وطلب النواب إحصاءات أكثر دقة لمعرفة كيفية قيد الفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان وكيفية قيد عقـود                 

  . الزواج التي تحصل ومن هي المرجعيات وما هي المستندات
 ألنهـا   79 مشروع وال حاجة الى تعديل المادة        أما في الموضوع األول، فتبين بحسب غانم أن هذا الحق         

  . تشمل بشكل واضح كل العمال في لبنان، وبالتالي تشمل العمال الالجئين الفلسطينيين
  . وأعلن غانم أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم االثنين المقبل

ـ "وأكد حرب وجوب التمييز بين الحقوق المدنية والحقوق االجتماعية واإلنسانية، وقـال              دفنا أال يـذل    ه
الفلسطينيون الالجئون الى األراضي اللبنانية نتيجة اغتصاب حقهم الوطني، وال تضاف الـى مـصيبتهم               

  ".   مصيبة جديدة
  6/7/2010، السفير، بيروت

  
  لقضية الفلسطينيةل عودة الالجئين إلى ديارهم الحل األسلم :الوطني لثورة األرزالمجلس  .45

تلهـي  "واعتبـر أن    . طرح الموضوع الفلسطيني في هذا الوقت     " ألرزالمجلس الوطني لثورة ا   "استغرب  
            داعيـاً   "الزعماء اللبنانيين الغيارى على القضية الفلسطينية بإعطائهم حقوقهم في دول الشتات، أمر مخذ ،

اإلجماع على قرار رفض التوطين ومنعه وفرض عودة الالجئين إلى ديارهم،           "األنظمة العربية كافة الى     
  ".ل األسلم لحل القضية الفلسطينيةألنه الح

  6/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  "1071"غارات إسرائيلية وبري ينفي الخروج عن الـ و تحركات : لبنانيمصدر امني .46
 نفذ الطيران الحربي االسرائيلي امس، غارات وهمية على علو منخفض فوق شـبعا وحاصـبيا                :بيروت

نبطية واقليم التفاح، وأكد مصدر امني انه شوهدت تحركات         وصوال الى الخيام ومرجعيون وكفر كال وال      
اسرائيلية في الجزء المحتل من بلدة الغجر، قابلها تحركات للجيش اللبناني وقـوات الطـوارئ الدوليـة                 

على طريق العباسية والغجر، كما سمعت اصوات دوي انفجارات داخـل           " اليونيفيل"ة في الجنوب    المعزز
مزارع شبعا تبين ان القوات االسرائيلية تقيم تحصينات في محيط مراكزها، وترافق ذلـك مـع تحليـق                  

  . مروحي فوق المكان
عن المـألوف عـن القـرار       إن الكالم السائد عن تغيير او خروج        : وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري     

سأستقبل الخميس المقبل قائد القوات الدولية البرتو اسـارتا وال وجـود ألي             : واضاف.  هو كذب  1071
مشكلة ولسنا في حاجة الى تلقي دروس من المستجدين ليعلمونا كيفية اقامة العالقة بين ابنـاء الجنـوب                  

، وستبقى القواعد ذاتها والحفاظ علـى القـرار    الذين نسجوا افضل العالقات مع اهلنا     " اليونيفيل"ووحدات  
1071.  

  6/7/2010، )قطر(الوطن،الدوحة، 
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  نتقام إلل" إسرائيل"قائد الجيش اللبناني يحذر من محاوالت  .47
حذر قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أمس، لدى تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة فـي                :بيروت

  .االنتقام من لبنان " إلسرائيليا"الجنوب، من محاوالت العدو 
وجال قهوجي في مراكز الوحدات العسكرية، واطلع على التدابير الميدانية المتخذة، ثم اجتمع إلى قـادة                

المتكررة االنتقام من لبنان حينا من خـالل       " اإلسرائيلي"محاوالت العدو   "وحذر من   . الوحدات وضباطها   
خالل التعدي المباشر على األرض والشعب كما حصل باألمس         الخروق الجوية المتكررة، وحينا آخر من       

القريب، من خالل إقدام إحدى دورياته على خطف احد المواطنين واالعتداء عليـه بالـضرب وحجـز                 
  " .حريته

  6/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  من المبكر الحديث عن التوجه إلى مجلس األمن:  بعد لقاء ساركوزيمبارك .48
التوجـه  «من المبكر الحديث عن     «اعتبر الرئيس المصري حسني مبارك أنه       :  نجم  ميشال أبو   - باريس
، فيما خص الموضوع الفلسطيني بانتظار التعـرف عمـا يمكـن أن تـسفر عنـه                 »مجلس األمن » إلى

غير أن مبارك جزم بأنه في حـال        .  اإلسرائيلية غير المباشرة بوساطة أميركية     -المفاوضات الفلسطينية   
ت غير المباشرة، وبالتالي لم يتم االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، فإن العرب سـينقلون  فشلت المفاوضا 

   .الموضوع برمته إلى مجلس األمن
وجاءت تصريحات الرئيس المصري المقتضبة عقب لقائه الرئيس الفرنسي نيكوال سـاركوزي عـصر              

 .رك إلى باريس قادما من الجزائر     في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، إذ وصل مبا        » اإلليزيه«أمس في قصر    
لـم يطـرح بـين      «وأفادت المصادر الرئاسية الفرنسية بأن موضوع توجه العرب إلى مجلس األمـن             

  . »مفاوضات السالم ال تتقدم بالشكل الذي يتمنيانه«اللذين اتفقا في تشخيصهما حول أن » الرئيسين
الشيء الكثير من المفاوضات الجارية حاليـا       ال تتوقعان   «وبحسب مصادر متطابقة، فإن باريس والقاهرة       

يمكن أن تطرح، وفق المصادر الفرنسية، في إطار االتحاد من أجل           » ولذا فإنهما تحضران لمبادرة جديدة    
المقبـل، ومـن    ) تشرين الثاني (المتوسط، أو بمناسبة انعقاد قمته المنتظرة في برشلونة في شهر نوفمبر            

وكان موضوع السالم الملف الرئيسي الـذي        . المصرية لالتحاد  -نسية  ضمن صيغة الرئاسة الثنائية الفر    
  . بحثه الرئيسان

والتقى مبارك ظهر أمس بحضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية برنـار كوشـنير وزيـر الخارجيـة                  
 .»ال تدعو إلى التفـاؤل    «الفرنسي الذي قال عقب اللقاء، إن أوضاع الشرق األوسط بما فيها المفاوضات             

ر كوشنير عن أمله في تحسن سريع للوضع اإلنساني في غزة ولتخفيف الحصار ولوفاء اإلسرائيليين               وعب
  .بتعهداتهم لرفع الحظر عن غزة

) إذ يبـدو أن   (أن الحديث دار حول الخيارات مـن أجـل جهـود الـسالم              «أما أبو الغيط فقد أشار إلى       
ما هو المتاح لكي نؤمن إمـا مفاوضـات         «وتساءل  . »المفاوضات غير المباشرة ال تحقق المطلوب منها      

غير مباشرة مفيدة وذات عائد، وإما التحول إلى مفاوضات مباشرة بعد تحقيق التقدم المطلوب بما يشجع                
  .»الفلسطينيين على الثقة وعلى بنائها بينهم وبين اإلسرائيليين؟

  6/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "قي من دون ان يكون شامالًال يمكن ان يكون هناك سالم حقي ":االسد .49
مـن  «جدد الرئيس السوري بشار االسد التأكيد على عدم امكان تحقيق السالم            :  ابراهيم حميدي  -مدريد  

ال يمكن ان   »:، قائال »دون اعادة االرض السورية المحتلة، مرتفعات الجوالن، كاملة من دون اي نقصان           
  .»يكون هناك سالم حقيقي من دون ان يكون شامالً
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لـسورية فـي الـشرق      » الدور المحوري « جهته، نوه رئيس الوزراء االسباني خوسيه ثاباتيرو ب          من
االوسط، قائال إن اسبانيا ملتزمة بالعمل على رفع الحصار عن غزة، وان تحقيق المصالحة الفلـسطينية                

  .بين االسرائيليين والفلسطينيين» مفاوضات التقارب«يدعم 
ن في مؤتمر صحافي بعد جلسة محادثات عقدت في مدريد في طريق عودة             وكان االسد وثاباتيرو يتحدثا   

في اميركا الالتينية شملت فنزويال وكوبـا والبرازيـل         » جولة تاريخية «الرئيس السوري الى دمشق بعد      
  .واالرجنتين

كان محور الحديث الذي اخذ معظم الوقت، هو كيف         »:اسبانيا، وتابع   » صدقية«من جهته، نوه االسد ب      
تحرك في هذه الظروف سواء بإطالق عملية السالم او اعادة اطالقها او على االقل تخفيف احتمـاالت                 ن

ال يمكن ان يكون هنـاك      «وجدد التأكيد على موقف سورية من انه        . »الحرب، وهما محوران متوازيان   
  .»سالم اذا كان هناك احتالل، وال يمكن ان يكون هناك سالم من دون ان تعود الحقوق

ال بد من اعادة االرض السورية المحتلة، مرتفعات الجوالن، كاملة من دون اي نقصان الى               «: ضح  واو
بالتالي، عنـدما نتحـدث     . وال يمكن ان يكون هناك سالم حقيقي من دون ان يكون سالما شامال            . سورية

 هـذا   كيف يمكـن ان نطلـق     . عن السالم على المسار السوري ال بد ان نتحدث عن المسار الفلسطيني           
المسار؟ كيف يمكن ان نطلق المفاوضات على المسار الفلسطيني في ظل انقسام فلسطيني؟ هناك اهتمـام                

بتحقيق المصالحة وانهاء حالة االنقـسام، مـشدداً علـى          » اسباني باتمام المصالحة ولدينا نفس االهتمام     
ون ادنى مقومـات    ضرورة رفع الحصار وانهاء معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني محاصرين من د           

  .الحياة االنسانية
من جهته، اشار ثاباتيرو الى ان رئاسة اسبانيا لالتحاد االوروبي في النصف االول من العـام الحـالي،                  

االول، دعم وتوطيد المرحلة االبتدائية من مفاوضات التقارب بين الفلسطينيين          »:ركزت على ثالثة امور     
  .واالسرائيليين

في جـدول   (رة الرئيس باراك اوباما لجعل عملية السالم في الشرق االوسط اولوية            الثاني، الحوار مع ادا   
  ).اعمال

الثالث، االنطالق من الهجوم على اسطول الحرية لواقع جديد يتضمن رفع الحصار ، ونحـن ملتزمـون                 
عالقة سلسة مع سورية وحوار وتوافق دائمين معهـا         «، مشيراً الى وجود     »باقرار وضع جديد في غزة    

  .»ول كل ذلكح
  6/6/2010، الحياة، لندن

  
  واألمن يهدم نفقين" .. الفوالذي" مصرية تؤجل قضية محكمة .50

قضت محكمة مصرية أمس بإحالة الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغـاء            :  جمال جوهر  - القاهرة
الجـدار   "األعمال اإلنشائية التي تجريها مصر على الشريط الحدودي مع قطاع غزة والمعروفـة باسـم              

 سبتمبر  21إلى هيئة مفوضي الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، وتحديد جلسة             " الفوالذي
  .المقبل لنظر القضية

كان عدد من الحقوقيين والنشطاء أقاموا عددا من الدعاوى القضائية التي تطالب رئيس مجلس الـوزراء                
  .الدكتور أحمد نظيف بإلغاء بناء الجدار

لوقت ذاته قالت مصادر أمنية أمس إنها نجحت في تدمير نفقين سريين في منطقة قريبة من مدينـة                  في ا 
وأضافت  .رفح المصرية كانت تستخدمهما عصابات في تهريب السوالر والمواد الغذائية إلى قطاع غزة              

  .المصادر أنه تم استخدم جميع التدابير لضمان خلو النفقين من المهربين قبل تفجيرهما
  6/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1841:         العدد       6/7/2010الثالثاء  :التاريخ

  من المتفجرات على الحدود مع غزة" هائلة"األمن المصري يصادر كمية  .51
قال مصدر أمني إن أجهزة األمن المصرية صادرت االثنين كمية هائلة مـن             :  يو بي أي   -) مصر(رفح  

وضح مـسؤول امنـي     وأ .المتفجرات كانت مخبأة في منطقة قريبة من الحدود المصرية مع قطاع غزة           
للوكالة أن األجهزة األمنية عثرت على مخبأ لألسلحة والمتفجرات بمنطقة األحراش في رفح بالقرب من               

 قذيفة هاون، ونحـو     35وكشف المسؤول أن أجهزة األمن عثرت في المخبأ على نحو            .الحدود مع غزة  
وأكد انه لم    .ختلفة األحجام ، إضافة إلى كميات أخرى من الذخيرة م       "تي إن تي  "نصف طن من متفجرات     

يعثر على مشتبه بهم أثناء اقتحام المخبأ، رغم تأكيد التحريات أن عملية تخزين األسلحة في المخبأ كانت                 
  .جارية حتى وقت قريب

وشرعت مصر العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية على طول حدودها مع قطاع غزة لمنـع أنفـاق                  
  .صر أنها تهدد أمنها القوميالتهريب الحدودية التي تقول م

" الجدار الفوالذي "وأشارت تقارير إلى أن الجهات المصرية أنجزت حوالي نصف المسافة مما يعرف بـ              
  . كيلومتراً والذي يهدف إلى إغالق األنفاق المستخدمة في عمليات التهريب13البالغ طوله حوالي 

  6/6/2010، الحياة، لندن
  

  "سرائيلإ" جديدة مع  تقاطع مناورات مشتركةتركيا .52
وذكرت جريدة  . قررت تركيا عدم المشاركة في مناوات بحرية مع إسرائيل في االبيض المتوسط           : جيهان

الخاصة " عروس البحر "العبرية أن وزارة الدفاع التركية قررت عدم المشاركة في مناورات           " جاروسالم"
آب من كل عام مع     /توسط في شهر أغسطس   بعمليات اإلغاثة واإلنقاذ البحري التي تجرى في االبيض الم        

  .قطع بحرية أمريكية وإسرائيلية وأنها أبلغت هذا القرار الى تل أبيب نهاية اإلسبوع المنصرم
وجاء القـرار علـى     .  أعوام 10يذكر ان هذه المناورات البحرية الثالثية تجري في صيف كل عام منذ             

 31فـي   " مرمـرة الزرقـاء   "نسانية التركية الى غزة     خلفية العدوان اإلسرائيلي على سفينة المعونات اإل      
  .  أتراك9أيار المنصرم وادى الى مصرع /مايو

  5/7/2010، )اخبار العالم(موقع تي ار تي 
  

  "العدل واإلحسان"اجتماع بين مشعل وأعضاء من بسبب حملة أمنية بالمغرب ":  األوسطالشرق" .53
العدل « عاد التوتر بين السلطات المغربية وجماعة        بعد شهور من الهدوء،   :  لحسن مقنع  - الدار البيضاء 

األصولية شبه المحظورة، في غمرة أنباء تشير إلى أن اجتماعا بين أعضاء من الجماعـة،               » واإلحسان
وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق، هو الذي أدى إلى الحملة األمنية الحالية                

أن الجماعة فصلت أحد المحامين     » الشرق األوسط «لـ» ل واإلحسان العد«وأكد مصدر من     .في المغرب 
  .من عضويتها بعد أن سرب معلومات حول اللقاء مع مشعل

ومع بداية الصيف، يرى بعض المتتبعين في االعتقاالت األخيرة ضربات استباقية لألمن المغربي تحسبا              
لة الجديدة بتـسرب معلومـات عـن        الندالع حرب شواطئ جديدة، في حين تربط الجماعة اندالع الحم         

اجتماع سري عقد مؤخرا في سورية بين مجموعة من قيادييها وخالد مشعل رئيس المكتـب الـسياسي                 
ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية حول هذا االجتماع وتاريخ انعقـاده واألمـور              . لحركة حماس 

  .»العدل واإلحسان«ن حركة حماس و التي بحثت فيه، وهذه أول مرة تتسرب فيها أنباء حول عالقة بي
  6/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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   شاركنا في مفاوضات تخفيف حصار غزة: في الخارجية األميركيةمصدر .54
 مصدر في وزارة الخارجية األميركية أمس ردا على سؤال بـشأن            أجاب:  محمد علي صالح   - واشنطن

في غزة بـسبب تـوتر العالقـات بـين المـسؤولين            ترتيب مراقبة السلطة الفلسطينية لمشاريع اإلنشاء       
. هذه تفاصيل يمكن أن تناقش في وقت الحق       «: الفلسطينيين في غزة، وفي الضفة الغربية، قال المسؤول       

في الوقت الحاضر، نحن سعداء ألن المفاوضات التي شاركنا فيها أدت إلى هـذا التقـدم نحـو الـسالم           
  .»واالستقرار بين األطراف المتنازعة

6/7/2010، شرق األوسط، لندنال  
  

  التزمنا أمام الرئيس السوري برفع الحصار عن غزة: ثاباتيرو .55
رئـيس  ، أن    سـعاد جـروس     نقالً عن مراسلتها   دمشقمن  ،  6/7/2010،   الشرق األوسط، لندن   ذكرت

الرئيس السوري بـشار   مع  مؤتمر صحافي مشترك خاللالوزراء اإلسباني خوسيه لويس ثاباتيرو اعتبر 
ظرف هام بالنسبة للوضع في الشرق األوسط وأن إسبانيا         «د أن هذه الزيارة للرئيس األسد تأتي في         األس

إن أحداثا خطـرة    «: ، وقال »تولي سورية اهتماما كبيرا لدورها الفاعل والرئيسي بقضايا الشرق األوسط         
هـذه  « أن   ، ورأى »حدثت مؤخرا في الشرق األوسط وال سيما بعد مهاجمة إسرائيل ألسـطول الحريـة             

الظروف يجب أن تتجه لرفع الحصار عن غزة وهذا ما تقوم به إسبانيا في إطار االتحاد األوروبي أيضا                  
أن تحقيق هذا الهدف هو التزام منـه        «، مؤكدا   »من أجل أن يصبح رفع الحصار عن غزة واقعا ملموسا         

  .»أمام الرئيس األسد
ان برنامج وزراء خارجيـة اسـبانيا    « قالتيرو ثابا أنمدريد، من   6/7/2010،  الحياة، لنـدن  وأضافت  

وشدد على ان   . »وفرنسا وايطاليا يشمل زيارة غزة هذا الشهر للتحقق من كيفية سير عملية رفع الحصار             
من حقهم تلقي االغذية واالدوية وان يتمكنوا من اعادة بناء المنشآت التـي دمـرت خـالل               «سكان غزة   

  .2009-2008تاء في ش» العملية العسكرية االسرائيلية
» ان الحكومة االسبانية واالتحاد االوروبي سيؤيدان ويدعمان خطط االمم المتحدة العادة اعمار           «واضاف  

ان التزامنـا واضـح، وهـو       ... وسنقوم بذلك بشكل مباشر   . قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس      
ما أعرب وزيـر الخارجيـة االيطـالي        ، في »يتطلب التزاماً مماثالً من اسرائيل، ونأمل بأن تفي بالتزامها        

  .للحصار» رفع كامل»فرانكو فراتيني عن أمله بـ
 

   تنشر قائمة لبضائع تحظر دخولها غزة اإلسرائيلية التيبالخطة غربية ترحب دول .56
 االمم المتحدة ، أن    جوزيف نصر   نقالً عن مراسلها   القدس من   ،6/7/2010،   وكالة رويترز لألنباء   ذكرت

 باالساس اسلحة ومـواد     -- قائمة ببضائع     االسرائيلية التي نشرت فيها     بالخطة ا رحبت ةوالواليات المتحد 
 لن تسمح بدخولها قطاع غزة في ظل سياسة لتخفيـف حـصارها             --يمكن استخدامها في تصنيع اسلحة    

 على رفع الحصار المفروض على الصادرات من القطـاع لتحـسين            "إسرائيل"على القطاع لكنها حثت     
  .صادي هناكالوضع االقت

وقال مبعوث االمم المتحدة إلى الشرق االوسط روبرت سري لرويترز بعدما نشرت إسـرائيل القائمـة                
اآلن فحسب يمكنني الترحيب بقـرار الحكومـة اإلسـرائيلية بتخفيـف            "خالل مؤتمر صحفي في القدس      

  ."االغالق إلى حد كبير
  .كما رحب البيت االبيض باالعالن عن القائمة

نعتقد ان قائمة المواد المحظورة المعلنة اليوم ستدخل تحسنا جوهريا في حياة            "دث تومي فيتور    وقال المتح 
  ."الناس في غزة بينما تبقي االسلحة بعيدا عن ايادي حماس
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. هذه خطوة مهمة في تنفيذ السياسة الجديدة المعلنة من جانب إسـرائيل قبـل اسـبوعين        "واضاف فيتور   
  ." رئيس الوزراء غداويتطلع الرئيس الى بحثها مع

وقال سري الذي وصف الحصار بأنه اليمكن استمراره وغير مقبول انه من المهم ان تـسمح إسـرائيل                  
  .بخروج الصادرات من القطاع باعتبارها السبيل الوحيد لضمان انتعاش اقتصاد القطاع المدمر

يكون لديك اقتصاد فاعـل     امل ايضا في ان نرى صادرات في القريب العاجل النه كيف يمكن ان              "وقال  
  ."بغزة من دون تيسير الصادرات ايضا

  رحبـت  حكومات االتحاد األوروبـي   ، أن   6/7/2010،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية     وأضافت
  . حصارها على قطاع غزة، ووصفته بأنه خطوة مهمة لألمام"إسرائيل"بتخفيف 

شرق األوسط توني بلير في مقابلة مع بي بي سـي ان            وقال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في ال       
  .رفع الحظر اإلسرائيلي جاء نتيجة الضغوط الدولية التي أعقبت الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية

  ".حماس هي إنجاح العملية السلمية إن أفضل وسيلة الضعاف مركز"وأضاف بلير قائال 
بي كاثرين اشتون في بروكسل بقرار الحكومة االسرائيلية        وبدورها اشادت وزيرة خارجية االتحاد االورو     

تفاصيل هذا القرار ال تزال تحتاج الى تحليل دقيق، ولكن امل ان يتيح تطبيق هـذه                "بيد انها اضافت ان     
  ".التدابير اعادة اعمار غزة ونهوض اقتصادها

  . ة في اقامة نقاط عبوركما اكدت استعداد االتحاد االوروبي للمساعدة اسرائيل والسلطة الفلسطيني
  

   بإدخال مواد البناء إلى غزة"إسرائيل"مستعدة إلعمار غزة في حال سمحت " األونروا" .57
على اسـتعدادها فـي     " األونروا"أكدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       :  أدهم الشريف  -غزة  

رائيلي بإدخال مواد البنـاء     المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة في حال سمحت سلطات االحتالل اإلس           
  . إلى قطاع غزة

سيكون لألونروا دور في إعادة إعمار غزة في        : "في غزة عدنان أبو حسنة    " األونروا"وقال الناطق باسم    
  ". حال دخول مواد البناء

ـ    األونروا تملك البنى التحتية من مهندسين، وأقـسام هندسـية ولـدينا            ": "فلسطين"وأضاف في تصريح ل
  ".  وخبرة للعمل في البناءخطط جاهزة

وأشار إلى أن آالف الوحدات السكنية في قطاع غزة بحاجة إلى بناء منذ قبل الحرب األخيرة التي شنتها                  
  . 2009، وأوائل عام 2008أواخر عام ) إسرائيل(

ـ   ) إسرائيل(لدنيا األرض واألموال ووقعنا عقوداً مع المقاولين، ولكن         : "وأكمل حديثه قائالً   ول تمنـع دخ
  ". المواد منذ ذلك الوقت

وأكد أن آالف البيوت في قطاع غزة هي بحاجة إلى إعادة بناء بعد الحرب األخيرة، حيث دمـر قرابـة                    
 ألف منزل بشكل جزئي، مشيراً إلى أن آالف البيـوت فـي المخيمـات               50 منزل بشكل كامل، و    4000

  . بحاجة إلى إعادة تأهيل
 أعوام لتتمكن   3ار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن          وشدد أبو حسنة على ضرورة رفع الحص      

  . من استكمال مشاريعها في قطاع غزة" األونروا"
  6/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  إدارة أوباما تتملق نتنياهو وتمنحه بيت الضيافة الرسمي مدة ثالثة أيام كاملة .58

ـ   :  الجريدة –القدس   رئـيس  ' تتملـق 'مـس، أن اإلدارة األميركيـة       أ' الجريدة'كشفت مصادر إسرائيلية ل
  .الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت األبيض اليوم
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وأفادت المصادر التي تعمل في فريق للتحضير للقاء، أن البيت األبيض خصص لنتنياهو والوفد المرافق               
  .المتاخم للبيت األبيض مدة ثالثة أيام كاملة'  هاوسبلير'له بيت الضيافة الرسمي 

بليـر  'وهذه المرة األولى التي يحظى بها نتنياهو بهذه اللفتة، إذ إن اإلدارة األميركية عـادة تخـصص                  
لضيوفها يوماً واحداً فقط، بل إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ارييل شارون لـم يحـظ إال                 ' هاوس

  .'وسبلير ها'بيوم واحد في 
وتعزو المصادر هذه اللفتة إلى الضغوط التي يمارسها مرشحون من الحزب الـديمقراطي للكـونغرس               

ولفتت المصادر إلـى    . يخشون خسارة الصوت والدعم اليهودي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس         
فيين فـي الهـواء     أن أوباما قد يقوم بجولة مع نتنياهو في حديقة البيت األبيض، ثم يتحدثان إلى الـصحا               

  .'حميمية اللقاء'الطلق، تعبيراً عن 
ويرى المقربون من نتنياهو أن ثمة تغيراً في معاملة اإلدارة األميركية مـع مكتـب رئـيس الحكومـة                   
اإلسرائيلية، لكنهم لم يستطيعوا الحسم إذا كان هذا التغيير مبدئياً ودائماً أم لضرورة االنتخابات الداخليـة                

  . الديمقراطيين من فقدان األكثرية في الكونغرساألميركية وخشية
6/7/2010، الجريدة، الكويت  

  
   تقرر األربعاء بشأن تسليم عميل الموساد إلى ألمانيابولندا .59

أرجأت المحكمة اإلقليمية في وارسو إلى غد األربعاء، قرارها بشان احتمال تسليم عميـل              : )ب.ف  .أ  (
ء على طلب النيابة الفيدرالية األلمانية، كما أعلن المتحدث باسـم           محتمل اعتقل في وارسو بنا    " إسرائيلي"

  .المحكمة فويسيتش مالك 
اوري برودسـكي إلـى ألمانيـا       " اإلسـرائيلي "ونظرت المحكمة، أمس، في جلسة مغلقة في طلب تسليم          

  .وأرجأت قرارها إلى األربعاء 
  " .يتم تسليمه إلى ألمانياال يريد أن "وأعلن المتحدث أن برودسكي الذي كان في المحكمة 
  " .ينبغي أن تجمع مزيدا من الوثائق بعد"وبحسب محاميه كريستوف ستيبينسكي، فإن المحكمة 

6/7/2010، الخليج، الشارقة  
  

  إزاء تركيا" إسرائيل" إيطالي لـ انحياز .60
دها للتهديد التركي   إزاء تركيا، وذلك من خالل انتقا     " إسرائيل"أبدت إيطاليا موقفا منحازاً ل    : )آي.بي  .يو  (

وأعرب وزير الخارجية اإليطالية فرانكو فراتيني، أمس، عن القلق بشأن مـا     . بقطع العالقات مع الكيان     
" . اسـطول الحريـة   "على خلفية مجـزرة     " إسرائيل"يتردد عن تفاقم في األزمة الدبلوماسية بين تركيا و        

صحافيين، إن مـا يتـردد حـول تفـاقم األزمـة            االيطالية عن فراتيني قوله لل    " آكي"ونقلت وكالة أنباء    
وأضـاف  . يثير القلـق    . . وتركيا والتي وصلت إلى التهديد بقطع العالقات        " إسرائيل"الدبلوماسية بين   

ألسـطول الحريـة،    " اعتقد أنه علينا انتظار نتيجة التحقيقات التي انطلقت، والسؤال عما حدث بالضبط           "
وقـال  " . اإلسرائيلية"ضمن لجنة التحقيق    " نهم حائز على جائزة نوبل    خبراء دوليين، بي  "منوهاً إلى وجود    

أفضل الحديث عن مواضيع تهم المستقبل بدال عن تلك، التي من شأنها بالتأكيد إحداث تداعيات خطـرة                 "
، مضيفاً أنه من األجدى، بدل دفع األحـداث نحـو التـردي    "على التوازن بمنطقة الشرق األوسط بأسره    

  . فهم ما حدث وتوجيه األنظار نحو المستقبل . . ع العالقات والحديث عن قط
6/7/2010، الخليج، الشارقة  
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   "إسرائيل"ـمعظمهم يعملون ل جاسوس ببريطانيا 500 :بريطانية صحيفة .61
 جاسوس موجـودون حاليـا فـي        500قالت صحيفة صاندي اكسبرس البريطانية إن أكثر من         : وكاالت

  . ح إسرائيل أو تنظيم القاعدةبريطانيا ومعظمهم يعمل لصال
وأضافت الصحيفة في عددها اليوم أن تحديد مكان وجود هؤالء الجواسيس أو طريقة عملهم أمر صعب                

  .  تحديد هويتهم أو معرفة تحركاتهم15للغاية بحيث يستحيل على جهاز المخابرات البريطاني الداخلي ام 
تمثل في اندماجهم بسهولة في المجتمع البريطـاني        وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر األكبر للجواسيس ي       

فهم يعيشون لسنوات كمواطنين مثاليين لكنهم ينشطون للقيام بدور المخربين في أوقات الحروب او عندما               
  . يصبحون في موضع ثقة يمكنهم من تمرير المعلومات االستخبارية بطريقة سرية

 بعد أن حاول ستة منهم      2005ريطانيا توضح عام    وتابعت الصحيفة أن التهديد الواضح للجواسيس في ب       
  .  االستخباري15الحصول على عمل في الترجمة الفورية في جهاز ام 

6/7/2010، الجمل بما حمل  
 

  "2اسطول الحرية "سبع سفن اوروبية واكثر من تسعة االف مشارك ضمن  .62
امس ان عملية المشاركة في     علنت الحملة االوروبية لرفع الحصار عن غزة، يوم          أ : اشرف الهور  -غزة  

تشهد اقباال كبيرا من جانب المتضامنين المطالبين بالمشاركة فيها ومن حيـث عـدد              ' 2اسطول الحرية   '
  .السفن

واكدت الحملة التي شاركت في تنظيم االسطول االول الذي تعرض لهجوم من الكوماندوس االسـرائيلي               
سـيحمل مفاجـآت للجانـب      ' ان االسطول الجديـد      الماضي واوقع تسعة شهداء   ) مايو(نهاية شهر ايار    

  .'االسرائيلي
واوضحت الحملة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان من بين تلك المفاجآت مشاركة سبع سفن من دول                  
اوروبية في االسطول، الذي سيكون اكبر من حيث عدد السفن المـشاركة واضـخم مـن حيـث عـدد         

  .المشاركين
، المتوقع  '2اسطول الحرية   'ن الطلبات من مختلف انحاء العالم للمشاركة في         واضافت انها تلقت االالف م    

ان يبحر الى قطاع غزة في غضون اسابيع قليلة، مشيرة الى انه منذ ان فتحت الحملة االوروبية البـاب                   
قبل نحو ثالثة اسابيع، قام نحـو تـسعة آالف    ' 2اسطول الحرية   'امام المتضامنين الدوليين للمشاركة في      

  .شخص بملء االستمارة المخصصة للمشاركة في االسطول الذي سيبحر الى قطاع غزة المحاصر قريبا
يزداد يوما بعد آخر، يأتي على الرغم ممـا جـرى لـسفن             'وذكرت الحملة ان هذا العدد الضخم، والذي        

  .'الماضي) مايو(اسطول الحرية االول في الحادي والثالثين من ايار 
  6/7/2010 ،القدس العربي، لندن

  
   الفلسطينية أوروبية لدفع رواتب موظفي السلطةمنحة .63

قدم االتحاد األوروبي امس مساهمته السابعة هذا العام للسلطة الفلسطينية لـدفع رواتـب مـوظفي                : وام
 مليون يورو   158وتعتبر هذه المساهمة جزءا من رزمة دعم بقيمة         . الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد   

وقال كريستيان بيرجير ممثل االتحاد األوروبي      . 2010ية العام ليتم صرفها خالل عام       أعلن عنها في بدا   
هذه مساهمة جديدة لمساعدة السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات األساسية للفلسطينيين ودفع رواتب             “إن  

ـ                 . موظفيها شعب وأضاف أنه من خالل هذه المساهمة فإننا نؤكد مرة أخرى التزامنـا القـوي تجـاه ال
  .الفلسطيني والسلطة الفلسطينية اللذين يناضالن لوضع أسس الدولة الفلسطينية

6/7/2010، االتحاد، أبو ظبي  
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  منها% 42من أراضي الضفة ولكنها تسيطر على أكثر من % 1 مقامة فوق المستوطنات": بتسيلم" .64

من أن المساحة المبنيـة فـي   يتضح من المعطيات الرسمية االسرائيلية انه على الرغم       ":االيام "-القدس  
من مساحة الضفة الغربيـة إال أن مـساحات النفـوذ البلديـة             % 1المستوطنات تصل اليوم إلى حوالي      

 بالمائة  42للمستوطنات والمساحات التابعة للمجالس االقليمية االستيطانية االسرائيلية تصل الى أكثر من            
  .من الضفة الغربية

تصرح إسرائيل منذ سنوات بأنها تبني المستوطنات فـوق         : "نشره اليوم في تقرير ي  ) بتسيلم(وقال مركز   
غيـر أن تقـاطع معطيـات اإلدارة        . أراضٍ تابعة للدولة وليس على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة         

من المساحات المبنيـة داخـل      % 21، يظهر أن    2009المدنية مع الصور الجوية للمستوطنات من العام        
. هي أراضٍ تعتبرها إسرائيل ممتلكات فلسطينية ذات ملكية خاصة        ) س مساحتها حوالي خم (المستوطنات  

إن تخـصيص هـذه األراضـي       . من المساحة المبنية في المستوطنات هي أراضي دولة       % 66حوالي  
  ".للمستوطنات تم بفضل التفسيرات المعوجة من قبل كافة مستويات التشريع في الضفة الغربية

ية الرسمية، وكجزء من تطبيق خارطة الطريق، فقد التزمت إسرائيل بتجميـد            من الناح : واضاف التقرير 
 ازداد عدد   2009 ولغاية نهاية العام     2004البناء في المستوطنات، غير أنه من الناحية الفعلية، منذ العام           

). ال يشمل شرق القدس   ( نسمة   301200 نسمة إلى    235263 بالمائة، من    28المستوطنين في الضفة بـ     
 أكبر بثالثة أضعاف تقريبا من الزيادة في        2008نت الزيادة السنوية في عدد المستوطنين خالل العام         وكا

منذ بداية عملية أوسـلو ازداد عـدد        .  بالمائة بالتناسب  1ر8 بالمائة مقابل    5ر1عدد سكان إسرائيل ــ     
  .المستوطنين بثالثة أضعاف تقريبا

يقوم االدعاء الرسمي المستعمل لتبريـر      ): لوسائل مشروعة جميع ا (وتابع في التقرير الذي يحمل عنوان       
تنامي البناء في المستوطنات على ان البناء يهدف إلى توفير متطلبات الزيادة الطبيعية في عـدد سـكان                  

غير ان معطيات دائرة اإلحصاء المركزية بخصوص الهجرة إلى المستوطنات من العـام             . المستوطنات
ة من الزيادة في عدد سـكان المـستوطنات ناتجـة عـن الهجـرة إلـى                  بالمائ 20 تدل على أن     2006

المستوطنات، أكثر من ضعفي نسبة المهاجرين إلى منطقة المركز في إسرائيل، في الوقت الذي كانـت                
  .فيه نسبة المهاجرين إلى باقي المحافظات في إسرائيل سلبية

بالتعاطي الذرائعي، المـستخف والمخـالف      تميز مشروع االستيطان منذ بدايته      "الى انه   ) بتسيلم(ويشير  
لتعليمات القانون الدولي، التشريع المحلي، األوامر العسكرية اإلسرائيلية والقانون اإلسرائيلي وهذا كلـه             

  ".من أجل تمكين السيطرة على مساحات كبيرة من األرض بقدر ما يمكن
ة الغربية لغرض إقامة المستوطنات،     ويحلل التقرير أجهزة السيطرة اإلسرائيلية على األراضي في الضف        

ويستند إلى معطيات ومستندات رسمية للحكومة االسرائيلية، من ضمنها خـرائط الجـيش اإلسـرائيلي               
واإلدارة المدنية االسرائيلية، تقارير مراقب الدولة االسرائيلي ومخزون المعلومات الذي أعـده العميـد              

  .باروخ شبيجل
  مكافآت وحوافز
 على معلومات محدثة بخصوص منظومة المكافآت والحوافز التي توفرها إسرائيل بهدف            ويشتمل التقرير 

إن هذه اآللية تعني االستفادة المالية الفورية بالنسبة لكل         ) "بتسيلم: (تشجيع االنتقال إلى المستوطنات وقال    
" أ"مناطق تطوير   ومعظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها         . عائلة تسكن في المستوطنات   

  ".وهي بهذا مستحقة لسلسلة من اإلكراميات في مجال السكن، التربية والتعليم الصناعة والزراعة
ويحلل التقرير عدم قانونية مشروع االستيطان طبقا للقانون اإلنساني الدولي والمـس بحقـوق اإلنـسان                

  .للفلسطينيين الناتجة عن ذلك
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يجب أن يـتم    : "لبة حكومة إسرائيل بإخالء جميع المستوطنات وقال      مطا) بتسيلم(على هذه الخلفية عاود     
إلى حين ذلك، يمكـن     . اإلخالء من خالل احترام حقوق اإلنسان للمستوطنين بما في ذلك دفع تعويضات           

اتخاذ خطوات مرحلية، ومن ضمنها التجميد الفعلي للبناء الجديد للمستوطنات وكـذلك البنـاء المخطـط                
رة األراضي وإلغاء المكافآت والحوافز المخصصة لتشجيع انتقال اإلسرائيليين إلى          وتجميد عمليات مصاد  

  ".المستوطنات
 مـنهم   300000ويعيش اليوم في الضفة الغربية حوالي نصف مليون مستوطن إسرائيلي، أكثـر مـن               

من األراضي فـي    % 42 مستوطنة وحوالي مائة بؤرة استيطانية تسيطر على حوالي          121يعيشون في   
 مستوطنة أقامتها إسرائيل في األراضي التي ضمتها إلى         12أما الباقي فإنهم يعيشون في      . فة الغربية الض

  .منطقة نفوذ بلدية القدس الغربية
وهي بهذا مستحقة لسلسلة من     " أ"ومعظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق تطوير           

ح شراء الشقق النوعية والرخيصة وهبة فورية مع قـرض          مكافآت في مجال السكن، التي تتي     : المكافآت
، يوم  3مدعوم، مكافآت شاملة في مجال التربية والتعليم وتضم من بين ما تضم التربية المجانية من جيل                 

تعليم طويال، سفريات ورواتب محسنة للمعلمين، هبات ودعم للمصانع والمشاريع الزراعية، بما في ذلك              
لخاصة بالضرائب المفروضة على منتجاتهم من قبـل االتحـاد األوروبـي،            التعويض عن المصاريف ا   

باإلضافة إلى ذلك تقـوم الحكومـة       . ضرائب مخففة مقارنة مع البلدات اإلسرائيلية داخل الخط األخضر        
بتقديم الميزانيات الزائدة في إطار هبات التوازن التي تنحاز لصالح المستوطنات مقارنـة مـع البلـدات                 

  . في مجال الخط األخضراإلسرائيلية
  لحقوق الفلسطينيين انتهاك متواصل

وقد تجاهلت إسرائيل هـذه     . إن إقامة المستوطنات محظورة وفقا للقانون اإلنساني الدولي       ): "بتسيلم(وقال  
القواعد، من خالل تبنيها لتفسير خاص بها، وهي غير مقبولة تقريبا على أية شخصية قضائية رفيعة في                 

باإلضافة إلى ذلك، فإن إقامة المستوطنات تجر انتهاكا متواصال وتراكميا لحقوق           .  الدولية العالم واألسرة 
  :اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين

ــ الحق في التملك الذي يتم انتهاكه من خالل السيطرة الواسعة على أراضي الضفة الغربيـة لـصالح        
  .المستوطنات

أقامت إسرائيل في الضفة الغربية جهـازي قـضاء         : دلةــ الحق في المساواة والحق في المحاكمة العا       
منفصلين بحيث يتم تحديد حقوق الشخص طبقا النتمائه القـومي ـــ جهـاز إسـرائيلي مخـصص                  
للمستوطنين وهو مبني على حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية، ومنظومة عسكرية مخصصة للفلسطينيين            

  .وهي منظومة تظلم حقوق الفلسطينيين
أقيمت المستوطنات عن عمد بحيث تمنع التطـوير المـدني للبلـدات            : في مستوى حياة الئق   ــ الحق   

الفلسطينية في الضفة الغربية بحيث تمنع سيطرة إسرائيل على مصادر المياه في الضفة الغربية تطـوير                
  .الزراعة الفلسطينية

وضـة علـى حركـة      تهدف الكثير من الحواجز والقيود األخـرى المفر       : ــ الحق في حرية الحركة    
  .الفلسطينيين وتنقلهم إلى حماية المستوطنات وخطوط سير المستوطنين

تقطع المستوطنات التواصل الجغرافي للفلسطينيين وتفرز عشرات الجيوب        : ــ الحق في تقرير المصير    
  .والجزر التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة

قانوني الذي تحاول إسرائيل تغليف مشروع المستوطنات به يهدف إلى تغطيـة            الغطاء ال ): "بتسيلم(وقال  
عمليات النهب المتواصلة لألرض في الضفة الغربية وبهذا تفريغ منظومة القضاء التي تُفعلها إسـرائيل               

ويكشف التقرير ماهية هذا الجهاز     . في مناطق الضفة الغربية من القيم األساسية الخاصة بالقانون والعدل         



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1841:         العدد       6/7/2010الثالثاء  :التاريخ

الذي يعتبر أداة تهدف إلى خدمة األهداف السياسية، وذلك من خالل تمكين االنتهـاك الممـنهج لحقـوق            
  ".اإلنسان الخاصة بالفلسطينيين

إن التغييرات الواسعة في الجغرافية والحيز التي أحدثتها إسرائيل في الضفة الغربية، تتغلغـل              : "واضاف
 عاما مع الفلسطينيين وتـشكل انتهاكـا لاللتزامـات          18منذ  في أساس المفاوضات التي تديرها إسرائيل       

إن استمرار مشروع االستيطان المبني على التمييز بحق الفلسطينيين مـن           . الدولية من قبل دولة إسرائيل    
سكان الضفة الغربية يمس أيضا بقواعد دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويمس بمكانة إسرائيل بين أمـم                

  ".العالم
  6/6/2010، ام اهللاأليام، ر

  
  !تعطي نتائج عكسية... محاوالت فك الحصار عن حماس : معهد واشنطن .65

زعم تقرير اعده ديفيد بولوك وهو مسؤول رفيع في معهد واشنطن، ويتركـز             :  ماهر الشيخ  -واشنطن  
ية عمله على الديناميكية السياسية في بلدان الشرق األوسطان أن حركة حماس فقدت اليوم كل شرعية دول               

أكثر من الفترة التي سبقت حادثة األسطول، ويتجلّى ذلك في البيان الذي أصدرته دول مجموعة الثماني،                
  .بما فيها روسيا، في ختام القمة الكندية في عطلة نهاية األسبوع الماضي

بعد شهر على حادثة األسطول التركي، نجـح معـسكر الـسالم بـين اإلسـرائيليين                : ويضيف التقرير 
ويتناول التقرير عواقب الحادثة سياسياً وعمليـاً،       . نيين حتى اآلن بإعاقة أجندة حماس وداعميها      والفلسطي

مع الكشف عن أسس هذه النتائج غير المتوقعة والسعيدة بالنسبة إلى أطراف عملية السالم فـي الـشرق                  
  .األوسط

عة مؤشرات سلبية علـى أن  مايو، بض/  ايار31لقد أعطت التداعيات األولية لحادثة إعاقة األسطول، في   
واقترح أحد البيانات الروسية إجراء مفاوضات مع حماس، مـع          . حماس قد تكسب إجماعاً عالمياً أوسع     

إغفال شروط اللجنة الرباعية القائمة منذ وقت طويل والتي تنتمي إليهـا موسـكو، فقـد أقـدم بعـض                    
ورد بعض المتحدثين باسم حماس عليهـا       الدبلوماسيين األميركيين السابقين على إطالق دعوات مماثلة،        

  .بادعاء تأييدهم إلقامة حوار مماثل، لكن ثبت فشل محاوالت االنفتاح هذه
ووفقاً ألحد المسؤولين األميركيين، يبدي عدد من قادة حماس استعدادهم للخوض في اللعبة السياسية، لكن               

المـصري  'حر للصحيفة المـصرية     وقد صرح ممثل حماس أحمد ب     . ليس بقدرٍ يكفي إلحداث فرق كبير     
يعيد الكرامة إلى الفلسطينيين، ما يلغي شروط       'يونيو، أن الحركة تريد عقد اتفاق       / حزيران 20، في   'اليوم

، وعبر رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب         'اللجنة الرباعية والشروط التي فرضتها الواليات المتحدة      
يونيو، حين ذكـر    / حزيران 28في مقابلة أجراها في     ،  )ربما عن غير قصد   (أردوغان عن حقيقة الوضع     

  . بتعديل موقفها الرافض- أي بشكٍل غير كاف–'إلى حدّ ما'بأنه قام شخصياً بإقناع حماس 
ونتيجةً لذلك، فقدت حماس اليوم كل شرعية دولية أكثر من الفترة التي سبقت حادثة األسطول، ويتجلّـى                 

عة الثماني، بما فيها روسيا، في ختام القمة الكندية فـي عطلـة             ذلك في البيان الذي أصدرته دول مجمو      
بدل ذلك، هو يعيد    . ال يذكر القسم المتعلق بعملية السالم شيئاً عن حركة حماس         . نهاية األسبوع الماضي  

، ويرحب بقرار إسـرائيل     'تتعايش معها في سالم وأمان    'التأكيد على هدف إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية        
حاجـات  'في التعامل مع غزة، ويوازن بين       ' سياسة جديدة 'ي بالتحقيق بحادثة األسطول وتبنّي      الذي يقض 
 وقد  -'تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية   '، ويحثّ على    'مخاوف إسرائيل األمنية المشروعة   'و' سكان غزة 

  .جاءت هذه العوامل كلها على حساب حماس، ظاهرياً على األقل
سي سيرغي الفروف، في أثناء كالمه في القـدس، أن موسـكو ستواصـل              وذكر وزير الخارجية الرو   

  .تحاورها مع حماس، لكنه لم يدع إلى ضم الحركة إلى المداوالت الدبلوماسية األخرى
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وال تزال القاهرة تشعر باالنزعاج بسبب وجود حماس على حدودها، لكن ال نفع حتى اآلن من دعـم أي                   
ها العشوائية إلضعاف قوة حماس في غزة من خالل رعاية اتفـاق وحـدة              تدبير بديل، فقد فشلت محاولت    

ولفترة وجيزة بعد حادثة األسطول، بدت تركيا حريصة على أداء دور الوسـيط، لكنهـا               . 'فتح'جديد مع   
كانت تميل إلى حماس هذه المرة، لكن بعد أسبوعين، تمكنّت مصر والسلطة الفلسطينية مـن ردع هـذه                  

  .ن خالل حشد إجماع عربي غير رسمي ضدهاالمبادرة جزئياً م
وما يثير السخرية هو أن سياسة االحتواء هذه تُوجت بزيارة غير مسبوقة قام بها أمـين عـام الجامعـة                    

يونيو، وفي أثناء وجـوده هنـاك،       / حزيران 13العربية عمرو موسى إلى غزة التي تحكمها حماس، في          
أكتـوبر  /صرية التي رفضتها فـي شـهر تـشرين اول         كرر دعوة حماس إلى توقيع خطة المصالحة الم       

يونيو، أن قادة حمـاس     / حزيران 26الماضي، لكن شرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في          
  .'يصرون على رفض الوثيقة المصرية ألنهم ال يريدون أن تعود السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة'

اسية مصر إلى التردد في فتح حدودها مع غزة، وفي يـوم حادثـة              ميدانياً، دفعت العوامل األمنية والسي    
األسطول عينه، كان ملفتاً إقدام فلسطينيين على قتل جندي مصري خالل حادثة إطالق نار على خلفيـة                 
الجدار الفوالذي الجديد الذي تبنيه القاهرة لسد أنفاق التهريب، إذ يتواصل العمل على بناء الحاجز بشكل                

وفضالً عن ذلك، ذكر المسؤولون المصريون التطورات األخيرة في إسرائيل، حيث دعـا             . ممتقطّع اليو 
ثالثة وزراء إلى وقف أشمل لعملية تزويد غزة بالماء، والوقود، والكهرباء، وإمدادات أخرى، وقد يؤدي               

ولية أكبر  أي انفتاح مصري إضافي إلى الوقوع في فخ تلك المناورة، ما سيجبر القاهرة على تحمل مسؤ               
  .في غزة تزامناً مع تقوية حماس وخضوع مصر لنفوذها

بالتالي، يبقى موضوع إعادة فتح معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي يربط بين غـزة               : ويضيف التقرير 
يونيو مثالً، منعت مصر موكب مـساعدات  / حزيران29في . ومصر، مجرد كالم شفهي أكثر منه واقعيا   

 وهو آخر حدث ضمن سلسلة من التدابير المماثلة التي تُتخذ منذ سـنوات،              -غزةأردني من الدخول إلى     
وتلقي اإلدارة المصرية اللوم في هذه الفوضى على عناد حماس، وفي هذا اإلطار، كتب المعلق الـشهير                 

على عكس االتهامات الشائعة التـي      'عبدالمنعم سيد علي في صحيفة األهرام، في األسبوع الماضي، أنه           
ّه إلى مصر، تُعتبر حماس الطرف الثاني، بعد إسرائيل، الذي يعزز الحصار على غزةتُوج'.  

وقد طرح المسؤولون اإلسرائيليون واألميركيون، علناً وفي المجالس الخاصة، تقييمات متضاربة حـول             
لمباشرة تأثير التعديالت التي ستطول الحصار على حماس، وذكر أحد المراقبين األميركيين أنّه في حال ا              

 ألف طفل من غزة إلى مدارس تديرها وكالة األمم المتحـدة إلغاثـة              40بإعادة البناء، فسيتوجه حوالي     
وألمح المفوض الجديـد    . بدل مدارس حماس  ) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى       

ون ذكـر حمـاس، واعتبـر أن     في األونروا، فيليبو غراندي، إلى الفرق الذي سيحدثه أمر مماثل، من د           
القيم الجوهرية كتقبل التنوع، والتعايش السلمي، والالعنف، واحترام حقـوق          'لترويج  ' قناة'األونروا هي   

  .'اإلنسان وكرامة كل فرد من دون أي تمييز
ساعد حماس عن غير قـصد      'وأكد مسؤول دبلوماسي غربي آخر في أحد المجالس الخاصة أن الحصار            

برأيه، سيؤدي تخفيف الحصار على األرجح إلى عكس ذلك الوضع، ورغـم            . 'عد سكان غزة  لكنه لم يسا  
ذلك، حذّر المسؤول من أن حماس كانت تحاول أصالً اإلشراف على مشاريع غير حكومية جديدة، وفي                

ـ        / حزيران 28 فون الذي نفّذه متطر  ' الهجوم الجبان والمشين  'يونيو، أدان مدير األونروا في غزة ما سماه ب
ال يكمن أي حل مستقبلي فعلي في زيادة كميـة          . إسالميون ضد أحد المعسكرات الصيفية التابعة لمنظمته      

  .الموارد اإلضافية الخاصة بغزة، بل بالتحكم بعملية توزيعها محلياً
وتشير تقلبات الوضع بعد حادثة األسطول التركي إلى أمرين واضحين على مستوى الخالف الفلـسطيني               

ال . ال تقتصر المشكلة على مجرد حرب إعالمية، ويبدو أن أياً من الطرفين لن يستسلم قريبـاً               : الداخلي
يونيو أعلن كبير المسؤولين في     / حزيران24وفي  . تتبادالن االتهامات الخطيرة  ' فتح'تزال حركتا حماس و   
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 مـن الـضفة     ال حاجة إلى إطالق الصواريخ من غزة، بل يجب إطالقهـا          'حماس، محمود الزهار، أن     
    في اليوم نفسه، أعلن    . 'لن يسمح بحصول ذلك   ] رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس    [الغربية، غير أن

حماس كانت مسؤولة عن الطريق المسدود الذي وصل إليـه          '، نبيل شعث، صراحةً أن      'فتح'العضو في   
  .'الوضع الراهن

تقدم في استطالع الرأي الفلسطيني الـذي نُـشر         وبالنسبة إلى معدل التأييد الشعبي، لم تسجل حماس أي          
% 45متقدمـة بنـسبة     ' فتح'، في حين ال تزال      ) يونيو 13/ وحزيران 10بين  (علناً بعد حادثة األسطول     

لكـن تـذكّر هـذه المعطيـات بتـردد          . مارس/، وهي النتيجة نفسها التي سجلت في اذار       %25مقابل  
قلة ثقتها بقرار شعبها حـين ألغـت االنتخابـات          ' فتح'رت  الفلسطينيين في اتخاذ موقف موحد، وقد أظه      

  .المحلية التي كانت ستُقام هذا الصيف
ميدانياً، تتابع السلطة الفلسطينية اعتقال ومضايقة الناشطين في حماس في الضفة الغربية، وتقوم حمـاس               

 لمصادرة األموال   ، باإلضافة إلى السطو على فرع مصرفي في غزة        'فتح'باألمر نفسه بحق الناشطين في      
يخوض الطرفان أيضاً خالفاً حول التكاليف، ما أدى إلى         . من حساب مجمد بقرار من السلطة الفلسطينية      

إنهـا مـشكلة    ': في هذا السياق، قال مدير األونـروا فـي غـزة          . إغالق مصنع الطاقة الوحيد في غزة     
  .'نيفلسطينية، فهي من صنع الفلسطينيين وتسبب معاناةً للشعب الفلسطي

في ظل هذا المناخ، سيعيق تبادل االتهامات حصول أي محادثات لعقد مصالحة فلسطينية، وتؤكد الصفحة               
شبه الرسمية والتابعة للسلطة الفلسطينية هذا الواقع، ففـي اليـومين           ' الحياة الجديدة 'الرئيسة في صحيفة    

 غير رسمي، وصدر التعليـق      األخيرين، انحصر الحديث عن إقامة مناقشات لتحقيق الوحدة على مستوى         
المركزية، حيث الم هذا األخير حماس علـى إفـساد جهـود            ' فتح'الرسمي الوحيد عن عضو في لجنة       

  .الوساطة المصرية
  6/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  تعرفوا علينا أوالً...  تحت قبة البرلمان اللبناني  الفلسطينيونالالجئون  .66

  صالح صالح
 سنة ولّدت عنـد  62، والمعاناة اليومية، والوعود العديده الخالية من الصدقية، على مدى   التجارب العلمية 

الفلسطينيين  عدم الثقة وحتى الشك والحذر مما يسمعونه أو يقرأونه أو يرونه من المسؤولين اللبنـانيين                 
المدنيـة  حول االهتمام بأوضاعهم، والتوجه لمعالجة مشكالتهم، والنظـر بجديـة إلعطـائهم حقـوقهم               

عكس ما هـو  (لكني اريد ان أمني نفسي باالمل ولو لبعض الوقت، وأقوم ايجاباً           . واالجتماعية واالنسانية 
  ).  سائد عند االوساط الفلسطينية وحلفائها

  : هذه النظرة المتفائلة تستند الى
 اللبنـاني، وأن    أن موضوع الحقوق الفلسطينية بكل أبعادها يطرح ألول مرة وبجدية في المجلس النيابي            

ذلك يجرى من خالل مشاريع قوانين محددة تقدمها كتل برلمانية قوية وفاعلة ولها تأثيرهـا فـي سـن                   
حتى االطراف المعارضة رغم االصطفاف الطائفي الذي جمعها تبدي مرونـة تختلـف عـن               . القوانين

لم تعد تعارض المبدأ    . السابق؛ حيث كانت تعارض بالمطلق وترفض مجرد البحث في الحقوق الفلسطينية          
علماً انه لو إستذكرنا الوقائع لوجـدنا هـذه      . وانما المضمون والتوقيت، والمفاجأة  في عرض الموضوع       

ألن الموضوع طرح في الجلسات االولى للجنة الحوار، وتضمنته الوثيقة البرنامجية           : الذريعة غير محقّة  
لى بعض المخيمات وذرف بعـضهم الـدمع        ، وطرحته في الحكومة لجنة وزارية جالت ع       "حزب اهللا "لـ

على االوضاع المزرية والمأسوية التي يعيشها إخوانهم في المخيمات؛ الذين عندما طلبت  الهيئة العربية               
وإعادة من كان قد وصل    ... عدم السماح للفلسطينيين بدخول لبنان     "1948العليا من الحكومة اللبنانية عام      
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إن الفلسطينيين الذين يقدمون الى لبنان، ينفقون فيه أكثـر          " لمسؤولين    كان رد أحد ا   "  منهم الى فلسطين  
  ".من خمسة ماليين ليرة لبنانية شهرياً فليس من المصلحة إخراجهم

هؤالء الفلسطينيون الذين يشكون الظلم والتمييز العنصري والحصار في المخيمات هم الـذين اسـتقبلهم               
، ووزيـر الخارجيـة     "أدخلوا بلدكم لبنان  "صور مرحباً بهم    رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري في       

سنستقبل الالجئين الفلسطينيين  في لبنان، مهما كان عددهم، ومهما طالـت إقـامتهم، وال               "حميد فرنجية     
يمكن أن نحجز عنهم شيئاً، وال نتسامح بأقل إمتهان يلحقهم وما يصيبنا يصيبهم، وسنقتسم في مـا بيننـا                   

  ". من الخبزوبينهم أخر لقمة
ومن الوقائع التي تجعلنا نعتقد أن التذرع بالمفاجأة في طرح مشاريع الحقوق المدنية واالجتماعية غيـر                

، 2010 كانون الثاني    13أن الحزب التقدمي االشتراكي دعا لمؤتمر في فندق البريستول في           : محقة هي   
 نيـسان   26االونيـسكو فـي     لطرح مشروعه للحوار، ووزير العمل محمد فنيش رعى ورشة عمل في            

 تلتها جلـسة    2009 تشرين الثاني    18و17، ومركز عصام فارس نظم ندوة على مدى يومين في           2009
 أيار  12اللبناني في   / كانون االول من العام نفسه، وورشة الحوار الفلسطيني        9للخروج بإستخالصات في    

تأييد أشخاص من الكتـل البرلمانيـة       وفي جميعها أو بعضها شارك  وقدم مداخالت بالموافقة وال         . 2009
هذا باالضافة الى عشرات المذكرات التي أعدتها منظمـة التحريـر الفلـسطينية  والفـصائل                .المتحفظة

الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، ووزعت في غالبيتها على النواب والكتل البرلمانية أو قدمتها في              
تحدثوا بكل االيجابية عن الحقوق المدنيـة       ). لمفاجأةا(ندوات وورش عمل بحضور ممثلين عن االحزاب        

فوق هذا ففي كثير من المهرجانات التي أقامتها فـصائل فلـسطينية             . واالجتماعية واالنسانية للفلسطينيين  
تحدث نواب وقادة من تلك االحزاب وابدوا غاية التفهم الى درجة أوحت للحضور االمل والتفاؤل بـأن                  

 سنة فال بأس    62إنتظرنا بمراره   . م كل ذلك أريد أن أمنّي نفسي بقدر من التفاؤل         رغ. الفرج أصبح قريباً  
  .أن ننتظر شهراً إضافياً

أفترض أن الرغبة بتأجيل البت بالمشاريع المقدمة لمجلس النواب حول الحقـوق المدنيـة واالجتماعيـة                
يع، وللتعرف أكثـر علـى      واالنسانية تعكس اهتماماً عند بعض الكتل للدراسة االعمق لمضمون المشار         

وضع الالجئين الفلسطينيين؛ هذا يعني أنهم قد يشكلون وفوداً  لزيارة المخيمات، وانهـم يبحثـون عـن                  
الدراسات واالبحاث والوثائق التي تتضمن شرحاً موضوعياً لواقع الفلسطينيين ومعاناتهم وحتى مقترحات            

مع الفلـسطينيين، يتحـاورون معهـم،ُ يـسمعونهم         وهذا يعني أنهم قد يهتمون باللقاء       . بحلول لمعالجتها 
مخاوفهم ومحاذيرهم وشكوكهم، ويستمعون منهم الى شكاواهم وعذاباتهم وما يتعرضون له من إضطهاد             

  .وإذالل يتناقض تماماً مع ما سمعوه ممن استقبلهم وواساهم من المسؤولين اللبنانيين
 أن يخرجوا الفلسطيني مـن لعبـة االصـطفافات          لكن وقبل كل شيء على تلك الكتل النيابية ومن تمثل،         

وأن يتخلصوا من األحكام المسبقة والنظرة االستعالئية الحقوقية        . الطائفية واالنقسامات السياسية الداخلية   
، ويتوقفوا عن تحميل الفلسطيني مسؤولية كل ما يحصل في لبنـان مـن مـشاكل أمنيـة                  "الالجىء"لِـ  

تعامل مع المخيم كبؤره أمنية يجب أن تبقى تحت الحصار والرقابـة            وسياسية واقتصادية، والكف عن ال    
استندوا الى شـرعة    . تعرفوا على الفلسطيني وحاوروه بدون خلفيات عنصرية واتهامات ظالمة        . القمعية

العدالة والحق التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها والتي يفتخر لبنـان بأنـه سـاهم                 
وقد أشار النائب محمد قباني ألهم هذه الوثائق في جريدة          ". الميثاق الدولي لحقوق االنسان   : "ابصوغ أهمه 

بإعتباري من الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وواكبت الوجود الفلسطيني         ). 2010 حزيران   19" (السفير"
 جميـع مفاصـله      الفلسطيني الرسمي والـشعبي فـي      -منذ بداية النكبة، واشتركت في الحوار اللبناني        

االساسية، آمل، ومن موقع حسن النية، المساهمة في إبداء الرأي حول عناوين أساسية يجري التخـوف                
  .منها أو فألقل الحوار حولها

  التوطين 
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اكتشفت االوساط اللبنانية المعارضة مخاطر التوطين في التسعينات، وأخذت تتحدث عنه وكأنه مـشروع            
لكن، وبدون تعليـق    ... محاولة  حل مشكلة الالجئين على حساب لبنان       داهم وطارىء يجري  من خالله       

  :أو تحليل قد يساء فهمه أضع امام  المعنيين المعطيات اآلتية
منذ ما بعد النكبة مباشرة جرت محاوالت تقودها الواليات المتحدة االميركية الختزال الـصراع مـع                • 

ها الى الصلح مع اسرائيل وإقامة السالم مـع الـدول           اسرائيل باعتباره قضية الجئين فقط، تؤدي معالجت      
عودة الالجئين الى بيوتهم    "، الذي يستوجب    194وهكذا بدأ التحايل على قرار االمم المتحدة رقم         . العربية

، من خالل مشاريع يجري الترويج لهـا مـع   "وممتلكاتهم التي أجبروا  على مغادرتها، والتعويض عليهم  
لى الفلسطينيين  لقبولها، وأن تلعب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين            الدول العربية والضغط ع   

  :من هذه المشاريع. دوراً فاعالً في التنفيذ) أونروا(
 االسس لمعالجة مشكله    1950؛ وهو أول من وضع في عام        "بعثة التحقيق االقتصادية  "مشروع كالب،   • 

  .ان المقيمين فيهاالالجئين من خالل إستيعابهم إقتصادياً في البلد
 -1953مشروع جونستون؛ مندوب الرئيس االميركي آيزنهاور الذي قام بزيارات عدة للمنطقة ما بين              • 

 إلقناع الدول العربية بالتعاون مع اسرائيل في إستثمار مياه نهر االردن ومن خاللـه يـتم دمـج                   1955
  .الالجئين بالدول المضيفة

  .ئين الى غزه، في صحراء سيناء؛ لتوطين الالج1955مشروع سيناء • 
  . بتوطين الالجئين الى سوريا، في سهل الرمداني1952مشروع الرمداني؛ للبدء عام • 
مشروع الوادي االخضر؛ منطقة زراعية تبرعت بها المملكة الليبية لتوطين الفائض عن عدد الالجئين              • 

  .الذين يستطيع لبنان إستيعابهم
 لألمم المتحدة؛ الذي قدم تقريراً للجمعية العمومية في دورتهـا الرابعـة            مشروع همرشولد االمين العام   • 

يطرح تصوراً لحل مشكلة الالجئين من خالل دمجهم في نظام تنمية إقتـصادية يـضم               ) 1959(عشرة  
هو االخطر ألنه صادر عن االمين العام للهيئة الدولية االعلى، الصادر عنهـا             . الدول العربية وإسرائيل  

الفلسطينيون ومنذ البداية تصدوا لهذه المشاريع جميعهـا؛ نظمـوا التظـاهرات            . 194لعودة  قرار حق ا  
واالضرابات، ووزعوا البيانات التحريضية لرفضها، وتعرضوا لإلعتقاالت والتعـذيب، والفـصل مـن             

وقـف  وقد يكون من المفيد أن أسجل هنا الم       . بضغط من االجهزة االمنية اللبنانية    " االونروا"وظائفهم في   
ضم ممثلين عن المخيمات والقـوى الفاعلـة        ) 26/6/1959(الفلسطيني كما أقره مؤتمر عقد في بيروت        

  :على االراضي اللبنانية
  .يعلن الفلسطينيون في لبنان التمسك بحقهم الطبيعي في العودة الى وطنهم وبالدهم• 
  .ت الشرق االوسطيعلن الفلسطينيون رفضهم لمشروع همرشولد الخاص بدمجهم في اقتصادا• 
يعتبر الفلسطينيون قبول تقرير همرشولد وكل المشاريع المشابهة لـه، والمنطويـة علـى االسـكان                • 

  .والتوطين والتعويضات خيانه وطنية
ويهيب عرب فلسطين بالحكومات العربية جميعها ببذل الجهود والمساعي الالزمة إلحبـاط توصـيات              • 

  .تحدةومقترحات السكرتير العام لألمم الم
الثورة الفلسطينية التي انطلقت في منتصف الستينات في االردن وإمتدت الى لبنان تعكس فقـدان الثقـة                 
بالهيئات الدولية وباالنظمة العربية التي تواطأت لحرمان  الفلسطيني من حقه بالعودة، وتبـذل جهـوداً                 

  . لتوطينه أو تجنيسه أو تهجيره
سطينية وما آلت اليه، ما لها وما عليها، فهذا شأن آخر، لكـن أشـير           ال أدخل في تقويم مسيرة الثورة الفل      

الى مدلوالتها ودوافعها االساسية كتأكيد على التمسك بحق العودة، وأن هذا لن يتحقق من خـالل االمـم                  
المتحدة التي أخذت تتحايل على قراراتها بهذا الشأن، وال من خالل الرأي العام الدولي المنحاز بـالمطلق   

  .اسرائيل، وال من خالل الدول العربية المنقسمة على نفسها، والموزعة بين التواطؤ والعجزالى 
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 الف أسـير فـي    11عشرات االالف من الشهداء ومئات االالف من الجرحى والمصابين، وحتى حوالي            
عربـا  سجون العدو االسرائيلي اآلن، كل هذه التضحيات هي ثمن يدفعه الفلسطينيون وحلفاؤهم لبنانيين و             

  .وامميين على الطريق الذي لم يكن لهم خيار آخر للسير عليه نحو العوده الى وطنهم
• • •  

منذ أوائل التسعينات، مع بداية الحديث عن حل سياسي للصراع في منطقة الشرق االوسط تجدد طـرح                 
  : المشاريع لتوطين، وتجنيس، وتهجير الفلسطينيين المقيمين في لبنان بشكل خاص، منها

 وفي وسائل االعالم، بتوزيع الفلسطينيين      1994مشروع وزير خارجية لبنان؛ والذي طرحه علناً عام         • 
، ومنـاطق  )االمـازون، الكويـت  (ودول الـنفط    ) كندا، أوستراليا (المقيمين في لبنان على بلدان المهاجر     

  .السلطة
ئل االعالم العراقيـة   سألتني إحدى الصحافيات عن مدى صحة خبر نشر في وسا       1994في العام نفسه    • 

الفلسطينيين في منطقـة الـصحراء      ) توطين(عن وفد ديني حمل للمسؤولين العراقيين مشروعاً إلسكان         
  .المحاذية للحدود الكويتية مقابل تسوية العالقات معها

مضمون المشروع نفسه الذي طرحه الوزير بويز، جدد طرحه وضمن وسائل االعالم اللبنانية أيـضاً               • 
  .اني أميركي زار لبنان العام الماضيوفد برلم

  ".قمامة" الى التخلص من الفلسطينيين النهم – علناً في وسائل االعالم –وزير لبناني يدعو •  
هذه أمثلة قليلة من غيرها كثير تدل على ان بعض االوساط اللبنانية تروّج للتوطين، لكـن لـيس فـي              • 

  .لبنان، وهذا يعني أنهم ليسوا مع حق العودة
لكني أتساءل لمصلحة من هذه المواقف؟ هل تتوافـق         . قلت إني ال أريد أن أدخل في التحليل وال التعقيب         

مع موقف لبنان الرسمي الذي يؤكد عل حق العودة؟ ماذا تتوقعون من االنسان الفلسطيني عندما يُـصفع                  
  بهذه التعابير العنصرية، والمشاريع الصادرة عن جهة رسمية؟

 6/6/2010، ت النهار، بيرو
  

  "المفاوضات بدأت.. كفى تضليال" .67
  عبد الباري عطوان

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التأكيد في جميع لقاءاته الصحافية بأنه لـن يـذهب الـى                  
المفاوضات المباشرة مع االسرائيليين اال في حال حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها               

  . عبر السناتور جورج ميتشل مبعوثها للسالم في المنطقةالواليات المتحدة
الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قال اكثر من مرة ان المفاوضات غير المباشرة لم               
تحقق اي تقدم حتى اآلن، وان االسرائيليين رفضوا الرد على مقترحات قدمتها الـسلطة عبـر الوسـيط                  

تفاهمات جرى التوصل اليها في عهد حكومة اولمرت تتعلـق بحـدود الدولـة              االمريكي تتعلق بالقبول ب   
  .الفلسطينية المستقلة

هذا كالم جميل، ولكن كيف يفسر الرئيس عباس وكبير مفاوضيه وكل أركان سلطته اللقـاء الـذي تـم                   
لي فـي   باألمس بين الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني وايهود باراك وزير الدفاع االسـرائي             

القدس المحتلة، أليس هذا اللقاء هو إحدى حلقات المفاوضات المباشرة التي يرفـضها الجانبـان علنـا،                 
  ويقرانها سراً؟

عندما كشفت المصادر االسرائيلية أنباء هذا اللقاء تلكأت السلطة في رام اهللا في تأكيده، ولكنهـا عـادت                  
ضات، وسينحصر في مناقـشة األمـور الحياتيـة         واعترفت به، وبررته بأنه ليست له أي عالقة بالمفاو        

اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددت على ان الدكتور فياض ممنوع من الحديث في الـشؤون                
  .'فتح'السياسية، ألنها من اختصاص حركة 
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، عنـدما كـشف فـي    'دون لف أو دوران'السلطة وتبريراتها هذه بشكل واضح، و ' كذّب'الدكتور فياض   
مر صحافي عقده بعد اللقاء مباشرة في مكتبه برام اهللا، انه بحث مع باراك عدة ملفـات مـن بينهـا                     مؤت

التنسيق األمني، وضرورة وقف االستيطان، وايقاف عمليات اإلبعاد، واإلفراج عـن األسـرى، ورفـع               
ت بـشكل   الحصار االسرائيلي عن قطاع غزة، وأكد في الوقت نفسه انه بحث جميع هذه القضايا والملفا              

  .'معمق'
خطورة هذا اللقاء ومعانيه ال تنحصر فقط في خرق اتفاق عربي بعدم االنتقال الى المفاوضات المباشـرة         
دون احراز تقدم ملموس، وانما في توقيته، اي قبل يوم واحد من اللقاء المنتظر في البيت االبيض بـين                   

  .تنياهوالرئيس االمريكي باراك اوباما وضيفه االسرائيلي بنيامين ن
' ' '  

رئيس الوزراء االسرائيلي سيحاجج مضيفه االمريكي بانه ال داعي لممارسة أي ضغوط عليـه لتجميـد                
االستيطان الستئناف العملية السلمية، فليس لديه اي مشكلة مع الطرف الفلسطيني، والمفاوضات مستمرة             

ء الفلسطيني وجهاً لوجه، وبحثـا      على اكمل وجه، فباألمس فقط التقى وزير الدفاع باراك برئيس الوزرا          
  .جميع القضايا بجدية بما في ذلك مسألتا االستيطان وحصار قطاع غزة

هذا التراجع المهين وقصير النظر من قبل السلطة عن مواقفها ليس جديداً وال مفاجئاً، فقد تعودنا عليـه،                  
ر مقابل أي ضغط أمريكـي أو    وبتنا ال نثق بأي مواقف للرئيس عباس ومساعديه، الننا نعرف انها ستنها           

  .تحايل اسرائيلي
السلطة ورئيسها، ورئيس وزرائها، يلقون دائماً بطوق النجاة لالسرائيليين في كل مرة يواجهـون فيهـا                
عزلة دولية، فعلوها أيام مؤتمر انابوليس عندما ذهبوا دون تجميد لالستيطان، وكرروها بعد عدوان غزة               

ر المباشرة، وها هم يرتكبون اإلثم نفسه بالتــــفاوض مباشـرة          عندما قبــــلوا بالمفاوضات غي   
مع االسرائيليين في وقت ما زالت دماء شهداء سفينة اسطول الحرية لم تجف، وتهــــدد تركيا بقطع                
العالقات مع اسرائيل اذا لم تعــــتذر لها رسمــــياً عن هذه المــــجزرة، وتلبـي جميـع               

  .ة التحقيق الدولية ورفع الحصار عن قطاع غزةشروطها األخرى وابرزها لجن
أحد المسؤولين في السلطة قال لي في اتصال هاتفي مفاجئ اننا ال نعرف حجم معاناة الفلسطينيين تحـت                  
االحتالل، وعلينا ان نفهم انها سلطة مقيدة باحتالل، وان اللقاء بين باراك وفياض هـو للتخفيـف عـن                   

دماً في تطوير االقتصاد واكمال البنى التحتية للدولـة، وبـاراك هـو          الناس، وتسهيل حياتهم، والمضي ق    
  .المسؤول عن جميع هذه القضايا

نقول لهذا المسؤول باننا نفهم ذلك كله، ونؤيد التخفيف من معاناة الناس، ولكن اليس مـن الحـصافة ان                   
يستطيع اهل الـضفة الـصبر      يتأجل هذا اللقاء بضعة أيام ريثما يعود نتنياهو من زيارته المريكا؟ ثم اال              

  ثالثة أيام فقط على معاناتهم وهم الذين صبروا عقوداً تحت االحتالل؟
المسألة ليست تخفيف الضغوط المعيشية عن أهل االرض المحتلة، وانما تخفيف الضغوط السياسية عـن               

ام اهللا للقيـام    نتنياهو، واخراجه من عزلته الدولية الحالية، وليس هناك أفضل من السلطة ورجالها في ر             
  .بهذه المهمة على أكمل وجه

نتنياهو قد يتعهد الوباما باطالق سراح بعض االسرى الفلسطينيين شـبه المنتهيـة فتـرة محكـوميتهم،                 
' أ'إلـى المنطقـة     ' ب'وسيزيل بعض الحواجز في الضفة، وسينقل بعض المناطق المحتلة من المنطقـة             

  .مباشرة ويطلق العنان لالستيطان مجدداًالتابعة للسلطة، وبعد ذلك سيطلب مفاوضات 
' ' '  

اسرائيل تعيش أفضل أيامها في الضفة الغربية، تبني المستوطنات، وتهود المقدسـات، وتفـرغ القـدس                
المحتلة من سكانها العرب، وتتمتع بالتنسيق األمني الذي وفر لها الهدوء واالستقرار واألمن طبعاً، فلماذا               

   أو تعطيهم دولة أو أي نوع من أنواع السيادة؟تقدم تنازالت للفلسطينيين



  

  

 
 

  

            41 ص                                     1841:         العدد       6/7/2010الثالثاء  :التاريخ

نشعر بالمرارة واأللم ونحن نرى الحركة الوطنية الفلسطينية تنتقل من هدف المقاومة والتحرير إلى هدف               
دفع الرواتب وتأمين االحتياجات المعيشية ألهل الضفة الغربية، تماماً مثل وكالة غوث وتشغيل الالجئين              

  ).األونروا(ألمم المتحدة الفلسطينيين التابعة ل
وربما ال نبالغ اذا قلنا ان المسؤولين في وكالة الغوث، خصوصا العاملين منهم في قطاع غـزة، أكثـر                   
تعاطفاً ووطنية تجاه المأساة الفلسطينية وحصار الشعب الفلسطيني من نسبة كبيرة مـن نظـرائهم فـي                 

قف السيدة كارين أبو زيد، ومـدير الوكالـة فـي           ويمكن العودة إلى موا   . السلطة الفلسطينية في رام اهللا    
القطاع جون جينغ االيرلندي الشريف والمقارنة بين مواقفه المعارضة بـشراسة للحـصار وممارسـات               
اسرائيل الدموية أثناء العدوان على غزة ومواقف بعض مسؤولي السلطة في رام اهللا لفهم ما نقصد فـي                  

  .هذا الصدد
بالنموذج المصري الحالي في الحكم، فكل الدالئل تشير الى         ' مغرمة' اهللا   نخشى ان تكون السلطة في رام     

انها تتحول الى سلطة يتعمق فيها التحالف بين مسؤوليها وطبقة رجال األعمال، ألن كل هم هذه الـسلطة      
الراهن هو االقتصاد، وقطاع االعمال، وتسهيل حركة رأس المال، وجذب االسـتثمارات لزيـادة ثـراء                

  .ما قضية الالجئين المعدمين او الفقراء المحرومين فليس لهم اال الفتات في أفضل األحوالأ. هؤالء
السيد زكريا الزبيدي أحد المناضلين الشرفاء الذي عاش خلف القضبان أكثر مما عاش في جنين، لخص                

هنـاك  .. نعـم 'االسـرائيلية   ' هـآرتس 'الوضع المأساوي الحالي في الضفة بقوله في مقابلة مع صحيفة           
وسيارات دفع رباعي للمسؤولين في الـسلطة، وراتـب آخـر           .. وتالميذ أكثر في المدارس   .. مستشفيات

الشهر، ولكن الشعب الفلسطيني لم يقدم آالف الشهداء وعشرات اآلالف من الجرحى واألسرى، ولم يقـم                
  رام اهللانأمل أن يقرأ كلماته هذه المسؤولون في السلطة في  .'بثورته من اجل هذه األشياء

  6/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  "سورة المصالحة"قراءة في : التركيع بالتوقيع .68
  فهمي هويدي

تبعث على الحيرة والدهشة تلك الهالة من القداسة التي أحاطت بها مصر ورقة المـصالحة الفلـسطينية،                 
  .البراء حتى حصنتها ضد المناقشة والمراجعة، واعتبرت التسليم بها من ضرورات الوالء و

)1(  
وتلـك مـسألة جـديرة      " . أسطول الحريـة  "صارت المصالحة أحد عناوين مرحلة ما بعد العدوان على          

إذ حين ينام الموضوع أو يتعثر طوال ثـالث         . حيث أشك كثيراً في أنها من قبيل المصادفة       . بالمالحظة  
لمعنيين في األمر من عـرب  هتافاً يردده جميع المسؤولين ا" أسطول الحرية"سنوات، ثم يصبح بعد قصة      

حـين  " إسـرائيل "لذلك فإنني أميل إلى الرأي القائـل إن         . وعجم، فإن األمر يصبح مشكوكا في براءته        
انفضح أمرها، وأحرج معها حلفاؤها المؤيديون للحصار والمشاركون فيه، فإن أبالسة اللعبـة الـسياسية               

 الفتة المصالحة ودعوا إلـى التوقيـع علـى          ومن ثم أشهروا  . قرروا أن يلقوا بالكرة في مرمى حماس        
وتوالت التصريحات التي شددت على أنه ال كالم وال سالم، وال نقـض             " . أنزلت"الورقة المصرية كما    

وألن أولئك األبالسة يعرفون جيدا أن الورقة بـصيغتها         . وال إبرام، إال بعد التوقيع على الوثيقة المقدسة         
لمائدة رأسا على عقب، ومن ثم فإن حركة حماس ترفض التوقيـع عليهـا              الحالية تلغي المقاومة وتقلب ا    

، حينئذ سينشغل الناس برفض حمـاس       )حركة الجهاد اإلسالمي أعلنت أنها خارج الموضوع من أساسه        (
فكرة المصالحة، ومن ثم تعطيلها للوفاق، وتعطيلها إلمكانية فتح معبر رفح، خصوصا أن إغالقـه هـو                 

  .األمر الذي أوصل األمر إلى ما وصلت إليه . مالت اإلغاثة بالبحر الذي أدى إلى إطالق ح
هذه الخلفية أشرت إليها من قبل، وقلت إن استدعاء موضوع المصالحة واإلصرار على قداسـة الورقـة             
المصرية، والتشديد المستمر على رفض أي تفاهم حولها أو قبلها، لم يرد به في حقيقـة األمـر تحقيـق                    
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فـي الوقـت    .  الصدع، وإنما أريد به إحراج حماس إذا لم توقع، وتركيعها إذا وقعت              المصالحة أو رأب  
ذاته فإن من شأن إثارة الموضوع تغطية موقف السلطة في رام اهللا، وتخفيف الضغط علـى األطـراف                  
العربية األخرى المساندة لها، وإعطاء االنطباع بأنهم يسعون إلنهاء االنقسام ولكن حماس تشكل العقبـة               

  .التي تحول دون ذلك 
)2(  

ليست جديدة محاوالت توحيد الصف الفلسطيني، فمنظمة التحرير حين ظهرت إلى الوجـود فـي عـام                 
 كانت باكورة تلك المحاوالت التي تميزت بأمرين، أولهما الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكـن                1964

 التحرير هو الهدف والمقاومـة هـي        من الوفاق الوطني بين الفصائل المختلفة، وثانيهما االتفاق على أن         
 الذي ظن   1993لكن األمور اختلفت، وانقلبت رأساً على عقب منذ وقع اتفاق أوسلو في عام ،             . الوسيلة  

مـن  % 90الرئيس ياسر عرفات أنه سيفتح الباب إلى إقرار السالم وإقامة حكم ذاتي فلـسطيني فـوق                 
ثم تتواصل المفاوضات بعد ذلك حول      . ي وقت الحق    األرض الفلسطينية، يؤدي إلى إقامة الدولة عليها ف       

. والقواعد العـسكرية    " اإلسرائيلية"الباقية، وهي المساحة التي أقيمت فوقها المستوطنات        % 10مساحة ال 
، وطلب مـن قادتهـا      )األولى(وبلغ التفاؤل حداً جعله يصدر أوامر فور توقيع االتفاق بوقف االنتفاضة            

وقد نفذوا تلـك    . في غزة لتسليم أسلحتهم     " اإلسرائيلي"ى مكتب الحاكم العسكري     الميدانيين ان يتوجهوا إل   
وأن الحكم الذاتي الذي تطلع إلى      . لكنه اكتشف بمضي الوقت أنه أسرف في تفاؤله         . األوامر على الفور    

فقـط مـن    % 22من األرض الفلسطينية تقلصت مساحته بعد مفاوضات مضنية إلى          % 90إقامته فوق   
األرض " اإلسرائيلي"بعدما قسم المفاوض    ) . . أ(زة، هي تلك التي أطلق عليها وصف المنطقة         الضفة وغ 

  " .أ"، ولم يسمح للسلطة بأن تمارس حكمها الذاتي إال على المنطقة "ج"و" ب"و" أ"المحتلة إلى 
ـ                  ي األمور تطورت بعد ذلك، حيث استمر اجهاض األحالم التي تعلق بها الرئيس عرفات الـذي أدرك ف

كشفت عن سعيها البتالع نصف الضفة الغربية، وانها تتبنى موقفـاً           " إسرائيل"مفاوضات كامب ديفيد أن     
وهي األجواء التـي فجـرت االنتفاضـة        . غامضاً من القدس، كما ترفض أي كالم عن عودة الالجئين           

   .2004الثانية، وانتهت بتمرد عرفات ثم بقتله بالسم في عام 
سياسي الفلسطيني بالل الحسن في هذا الصدد أنه حين جاء محمـود عبـاس إلـى                مما يذكره الكاتب وال   

. االنتفاضة الثانية هو الذي أفشل اتفاق أوسلو        " إرهاب"منصب الرئاسة الفلسطينية كان شديد اإليمان بأن        
التـي اعتبرهـا خيـاراً      . والعودة إلى طريق المفاوضات، والمفاوضات فقط       " اإلرهاب"وإن انهاء هذا    

يحـاول  . من ثم فإنه مضى يحاول ويحاول       . تراتيجياً وحيداً، هو الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية         اس
ويحاول مع الرئيس باراك أوباما، فيتلقى الضربات المتوالية حتى يكاد يترنح           . مع الرئيس بوش ويفشل     

رفات أن استنتجه، وهـو  ورغم كل الضربات التي يتلقاها، فإنه لم يستطع أن يستنتج ما سبق للرئيس ع   . 
أما التفـاهم   . إال عبر مقاومة شعبية فعالة ضد االحتالل        " إسرائيل"أنه ال يمكن إجراء تفاوض ناجح مع        

  .مع االحتالل، والتعاون أو التنسيق األمني معه فنهايته خسارة المباراة بالنقاط أو بالضربة القاضية 
)3(  

إذ استسلمت السلطة   .  الحقيقية لالنقسام وشق الصف الفلسطيني       السياسة التي اتبعتها السلطة كانت البداية     
للتمدد اآلمن من ناحية، ولالعتماد     " إسرائيل"من دون شروط لنهج التفاوض، الذي كان الفرصة الذهبية ل         

وكان ذلك االختيار هو بداية الفراق بين       . على طرف فلسطيني وعربي في مواجهة المقاومة وحصارها         
حركة حماس والجهاد اإلسـالمي والجبهـة الـشعبية لتحريـر           (وبين فصائل المقاومة،    السلطة وفريقها   

 2006، وهذا الفراق تحول إلى صدام بعد ظهور نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية عـام ،              )فلسطين
وفوز حماس بأغلبية المجلس التشريعي، ومن ثم تأهلها لتشكيل الحكومة، وتحولها إلى شريك في السلطة               

.  
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. فرئاسة السلطة كانت المقاومة ومع التفاوض       . بدا المشهد مسكوناً بالتناقض الذي كان يتعذر استمراره         
ورئاسة الحكومة مع المقاومة وضد التفاوض في ظل الظروف القائمة، وألن الموقفين كانـا متعاكـسين                

جهزة األمنية الفلـسطينية    تماماً فإن استمرارهما معا كان من رابع المستحيالت، خصوصاً حين لجأت األ           
التي كانت خاضعة للسلطة إلى محاولة افشال عمل الحكومة وإثارة االضطرابات والفوضى في القطـاع،    

   .2007األمر الذي دفع الحكومة إلى حسم الموقف لصالحها في صيف عام 
هو الموقف من   إذا جاز لنا أن نلخص ونركز، فال ينبغي أن تفوتنا حقيقة أن الموضوع األساسي للخالف                

  .االحتالل والمقاومة، وإذا كانت هناك دوافع أخرى لالنقسام فإنها تأتي في المرتبة التالية لذلك الموقف 
  :في مجرى التوافق الفلسطيني تتابعت عدة مشاهد على النحو اآلتي

فلسطينية،  عقد مؤتمر القاهرة، الذي أعلن أن الهدف منه هو إعادة هيكلة منظمة التحرير ال              2005 عام   -
واتفق خالله على تشكيل لجنة تجتمع شهريا لهذا الغرض برئاسة أبومازن وعضوية ممثلـي الفـصائل                

لكنها لم تعقد اجتماعاً واحداً، األمر الذي رجح ما ذهب إليه البعض مـن              . وعدد من الشخصيات العامة     
إلنجـاح التـسوية    " إسـرائيل "أن الهدف الحقيقي لالجتماع كان توافق الفصائل على التهدئة في مواجهة            

  .السلمية 
 تم االتفاق بين الفصائل على برنامج الوفاق الوطني، الذي خرجت فكرته األساسية من              2006 في عام    -

وكانت الفصائل  خصوصاً فتح وحماس  قد اختلفت حول صـياغة            " . اإلسرائيلية"المعتقلين في السجون    
فازت فيها حماس، فبادر األسرى من جانبهم إلى وضع ذلك          برنامج للوحدة الوطنية بعد االنتخابات التي       

  .البرنامج الذي ظل محل أخذ ورد من جانب فتح، ثم تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف 
 عقد اتفاق مكة الذي وضع األساس لتشكيل الحكومة االئتالفية، بالمشاركة بين حركتي             2007 في عام    -

، ولذلك تآمر الطرفان مع أطراف      "إسرائيلياً"ت مرفوضة أمريكياً و   فتح وحماس، ولكن فكرة المشاركة كان     
وتبين من  . أخرى عربية إلفشال االتفاق، حيث بدا أن رئاسة السلطة رافضة التعاون مع رئاسة الحكومة               

ممارسات جهاز األمن الوقائي التي سبقت اإلشارة إليها أن رئاسة السلطة ضالعة في محـاوالت افـشال                 
رة االضطرابات في القطاع، األمر أدى الى النهاية التي يعرفها الجميـع، والتـي مازالـت                الحكومة وإثا 

وبمقتضاها أصبح على رأس الحكومة في غزة إسماعيل هنية ممثالً لحمـاس التـي              . مستمرة إلى اآلن    
وصارت في رام اهللا حكومة أخرى تنتسب إلى فتح برئاسة الـدكتور            . فازت بأغلبية المجلس التشريعي     

  .سالم فياض رغم أن الفريق الذي ينتمي إليه لم يحصل إال على مقعدين اثنين فقط في المجلس 
 ألقت مصر بثقلها في الساحة، ودعت الفصائل إلى اجتماعات في القاهرة، اسفرت عن              2008 في عام    -

 في عام   اعداد ورقة قدمت بحسبانها تمثل المشروع الوطني الفلسطيني، وخضعت الورقة لتعديل الحق تم            
وكانت تلك الورقة بمثابة نقطة تحول      " . اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني   : " واصبحت تحمل اسم   2009،

  .ومنعطف مهم في مسار الحوار يستحق أن نتوقف عنده لبعض الوقت 
)4(  

  هناك ثالث مالحظات أساسية على الورقة المصرية، 
  العامة الذي رعت قيادته الحوار مع الفصائل،األولى أنها أعدت بمعرفة مسؤولي جهاز المخابرات 

  .والمالحظة الثانية أنها تجاهلت تماما اتفاق مكة الذي أرسى أساس المشاركة في الحكومة االئتالفية 
المالحظة الثالثة واألهم، ان الجهود السابقة تعاملت مع حركة حماس باعتبارها شريكاً منتخباً له شرعيته،               

  . رية تجاهلتها واعتبرتها طرفاً متمرداً يجب اقصاؤه في حين أن الورقة المص
لم تذكر ذلك صراحة بطبيعة الحال، لكنها اطلقت يد السلطة في ترتيـب البيـت الفلـسطيني، وخولتـه                   

ورئاسة اللجنة األمنية العليا    . صالحية تشكيل لجنة إعداد قانون االنتخابات ولجنة تطوير منظمة التحرير           
األمر الذي يعني أنه أصبح صاحب القـرار والمرجـع فـي            . تركة لتنفيذ االتفاق    ورئاسة اللجنة المش  . 

في الوقت ذاته فإن الورقة ألغت المقاومة عملياً حـين حظـرت            . صياغة الحاضر والمستقبل الفلسطيني     



  

  

 
 

  

            44 ص                                     1841:         العدد       6/7/2010الثالثاء  :التاريخ

التي يفترض أنهـا    (التشكيالت المسلحة التي تمثل األجنحة العسكرية للفصائل خارج سياق أجهزة األمن            
  "!) .إسرائيل"ى التنسيق مع تتول

ولـيس  " . مغالبة ال مـصالحة "كنت قد فصلت في نقد الورقة المصرية في مقال سابق نشر تحت عنوان  
لكن المالحظة الجوهرية التي يمكن إبداؤها علـى الورقـة          . لدى الكثير الذي أضيفه على ما سبق نشره         

 السياسي عليها إلى الحـصار المـادي        هي أنها ركزت إلى جانب اقصاء حركة حماس وإضافة الحصار         
المضروب على القطاع، على الجوانب اإلدارية والتنظيمية التي تؤدي إلى تمكين رئاسـة الـسلطة مـن        

وفي الوقت ذاته فإن الورقة لم تتـضمن أي رؤيـة سياسـية             . السيطرة على الموقف في الضفة وغزة       
  . أي حيز فيها واضحة ولم تحتل قضيتا التحرير والمقاومة ضد االحتالل

رغم أن حركة حماس تمثل اآلن رأس الحربة في المقاومة والصمود الفلسطيني، إال أن المشكلة ليـست                 
ليس سراً أن المخطط المرسوم استهدف تحقيق اقصائها        (في أن تبقى الحركة في السلطة أو تستبعد منها          

انمـا  ) . خابات الذي دخلت منـه    المطلوب من خالل تزوير االنتخابات، لكي تخرج حماس من باب االنت          
وبالمناسـبة  . األهم هو أن تستمر مقاومة الشعب الفلسطيني ويتعزز صموده بحماس والجهاد أو بغيرهما      

فليس دقيقاً أن حماس تحارب ويراد اخضاعها لكونها حركة ذات مرجعية إسالمية، ألن هنـاك آخـرين                 
لكن مشكلة حمـاس    " . االعتدال"ويرحب بهم أهل    ممن ينتمون إلى المرجعية ذاتها يحتضنهم األمريكيون        

في نظر الجميع أنها باألساس طرف مقاوم، والمستهدف في نهاية المطاف هو ذلـك الموقـف المقـاوم                  
  .والرافض لالستسالم 

ان القدسية التي أحيطت بها الورقة المصرية أريد بها وقف مراجعة الثغرات الخطيرة التي تخللتها، التي                
وهو ما يسوغ لـي     . ام المقاومة بوقف انشطتها واخراجها تماماً من ساحة الفعل السياسي           هي باب اللتز  

وأن الورقة بالهالة التي احيطت بها تحولـت  . أن أقول إن الهدف المرسوم هو التركيع من خالل التوقيع      
على غرار  إلى نص منزل ال يجوز أن تمتد إليه يد المراجعة، ولهذا اقترحت ان تسمى سورة المصالحة،                 

  .سور الشورى واألنفال واألحزاب وغيرها
إن المصالحة هي جهد يبذل لتقريب وجهات النظر بين طرفين متعارضين، وليست إكراه طرف على أن                

ولذلك فإن الورقة المصرية في صيغتها الراهنة ال تصلح أساسا للمصالحة، وادعاؤهـا             . يستسلم لآلخر   
  .تحال وااللتفاف على الحقيقةالقيام بهذا الدور هو من قبيل االن

 6/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  "ظروف المصالحة لم تنضج"ماذا يعني القول بأن  .69
  عريب الرنتاوي

ما الذي تعنيه الخارجية المصرية عندما تقول أن الظرف الـراهن لـيس ناضـجا إلتمـام المـصالحة                   
  . سينضج وكيف؟ما الذي ، أو باألحرى من الذي لم ينضج بعد ، متى. الفلسطينية؟

في االعتقاد ، ذلـك  " التقية"في اللغة ، أو " التورية"في اإلجابة عن هذه األسئلة ، نحن بحاجة لتفكيك مبدأ    
ليس من وجهة نظري ، سوى تعبير دبلوماسي ملطف عن القـول            " عدم نضج الظروف  "أن الحديث عن    

 يمكن الحديث عنها اآلن ، هي تلك التي         ، وأن المصالحة الوحيدة التي    " المصالحة غير مطلوبة اليوم   "بأن  
  .، والمتكيفة مع سياقاتها السياسية" الورقة المصرية"ستمر حكما من خرم إبرة 

ما لم تقله الدبلوماسية المصرية صراحة ، قاله الرئيس عباس بوضـوح فـي حديثـه مـع الـصحفيين                    
ع الصحفيين األردنيين في عمان ، عندما       اإلسرائيليين في رام اهللا ، وقبل يومين أو ثالثة أيام من حديثه م            

  .أعلن رفضه المصالحة مع حماس ما لم تقبل بمبادرة السالم العربية وخريطة الطريق
، فالجواب على القاهرة يأتي من رام اهللا ، وعلى لسان أحد            " غير مطلوب إتمام المصالحة اليوم    "أما لماذا   

هندس صبري صيدم ، الذي قال قبل أيام قليلة فقـط           وزراء حكومة الدكتور سالم فياض ، وأعني به الم        
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المشهر في وجه الحصار والمصالحة لم يرفـع بعـد ، وأن            ) اإلسرائيلي المشترك (األمريكي  " الفيتو"بأن  
وقتاً سيمر قبل ان يشعل الضوء األخضر في وجه الوساطة والوسطاء لمزاولة مهـام عملهـم المعتـاد                  

  .وتحقيق التقدم المطلوب
، أو األجل األخير لمهلة تجميـد  " استحقاق أيلول ـ سبتمبر "ير ناضح للمصالحة ، بمعنى أن الظرف غ

االستيطان في الضفة سينتهي ، وستنتهي معها في توقيت متزامن ، المهلة الممنوحة من وزراء الخارجية                
 ما إذا كـان     العرب للمفاوض الفلسطيني الختبار جدوى محادثات التقريب غير المباشرة ، عندها سيتقرر           

للـسلطة الفلـسطينية ، وال   " مظلتهم وغطاءهم وقـرارهم "العرب سيذهبون إلى مجلس األمن أم يمددون        
احسب أن هناك احتماال ثالثاً من نوع أن يحدث االختراق المنتظر على مسار ميتشيل غيـر المباشـر ،                   

مطلوبـة أو أن ظروفهـا قـد        عندها وبعدها ، سيعاد تقييم الموقف ، وسينظر فيما إذا كانت المصالحة             
  .نضجت

قبل يومين أو ثالثة أيام ، طلبت السلطة من اإلدارة األمريكية توضيحات لتصريحات دانيال شابيرو التي                
قد حصل على مسار ميتشيل ، وأن الفجوة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قد تقلـصت  " تقدما"قال فيها أن    

س ورئيس حكومته أكدا مـؤخرا ، مـراراً وتكـرراً موقفهـا     ، السلطة نفت علمها بذلك ، والرئيس عبا       
الرافض لالنتقال من محادثات التقريب إلى مائدة التفاوض المباشر قبل حصول تقدم على ملف الحـدود                
واألمن ، ونأمل أن ال يكونا قد صعدا قمة شجرة عالية للمرة الثانية في غضون أشهر معدودات ، ونأمل                   

اشـتراط وقـف   " يهبطا عنها بتسارع ومن دون قيد أو شرط ، كما حصل زمن   ، وهذا هم األهم ، أن ال      
  ".االستيطان الستئناف المفاوضات

  6/6/2010، الدستور، عمان
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