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  أوباما يدعو إلى استئناف المفاوضات المباشرة .. نتنياهومعل مؤتمر صحفي خال .1

 الرئيس باراك أوباما    ، أن  جويس كرم  نقالً عن مراسلتها  واشنطن  ، من   7/7/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
، داعياً تل أبيب الـى اتخـاذ        »الممتازة« مع رئيس الحكومة االسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ         وصف قمته 

في قطاع غـزة لجهـة تخفيـف        » المزيد من التقدم  «في الضفة الغربية واحراز     » راءات لبناء الثقة  اج«
في » وقت كبير من انتهاء فترة تجميد االستيطان      «وتوقع االنتقال الى المفاوضات المباشرة قبل       . الحصار
مفاوضـات  «لخـوض   و» مستعد للمجازفة من أجل السالم    «المقبل، كما أكد أن نتانياهو      ) سبتمبر(ايلول  
لالنتقـال الـى المفاوضـات      » الوقت حان فعـال   «مع الفلسطينيين، في وقت اعتبر نتانياهو ان        » جدية

  .المباشرة
وأكد أوباما في أول مؤتمر صحافي له مع نتانياهو في البيت األبيض، والذي جاء كمؤشر الـى تحـسن                   

تطرقت الى اطار واسع    «و» ممتازة«انت  العالقة بين الرجلين أن خلوة الساعتين ونصف الساعة بينهما ك         
بحثنا في موضوع غزة واشدت بخطوة نتانياهو تخفيف القيود والسماح بعبـور         «: واضاف. »من القضايا 

  .»هناك تشنج وقضايا عالقة يجب حلها، وكالنا يعمل بهذا االتجاه... البضائع 
ل فرص عملية السالم في الـشرق       بحثنا بشكل معمق وشام   «: أما في موضوع عملية السالم، فقال أوباما      

أعتقد أن نتانياهو يريد السالم ومستعد للمجازفة من أجل السالم، وخالل محادثاتنـا كـرر               . ... األوسط
واذ أكد اوباما أن هذا األمـر سـيكون سـيكون           . »التزامه الخوض في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين      

المفاوضات المباشرة قبل االنتهـاء مـن فتـرة          «، أعرب عن امله في االنتقال الى      »صعباً وعمال شاقا  «
يجب أن تكون هناك مجموعة اجراءات لبناء الثقة وإلظهار         «: وقال. في ايلول المقبل  » تجميد االستيطان 

جدية األطراف والرسال مؤشرات الى دول المنطقة بأن هذا ليس فقط كالما بل هناك أفعال، كما نريـد                  
  .»ال يمكن النجاح من دون دور أكبر من دول المنطقة في العملية. سالمأفعاال من الدول العربية لدعم ال

الحكومة االسرائيلية أظهرت القدرة على ضبط النفس فـي الـسنة           «وعن هذه االجراءات، أكد أوباما أن       
األخيرة، وهذا يساعد في الوصول الى المفاوضات المباشرة، وأنا آمل عند بدء المفاوضـات المباشـرة                

اال . » تجميد االستيطان بفترة كبيرة، أن يشعر الجميع باستعداد أكبر لالستثمار في انجاحهـا             وقبل انتهاء 
نريد االستمرار في بناء الثقة خالل األسابيع المقبلة، أنا         «: أنه طالب تل أبيب بمزيد من الخطوات، وقال       

ناجحة وبحثتها مع رئيس    أعتقد أن هناك سلسلة اجراءات لبناء الثقة من الجميع تحسن أفق المفاوضات ال            
وأشار الى أنه   . »خالل زيارته األخيرة  ) ابو مازن (عباس  ) محمود(الوزراء االسرائيلي كما مع الرئيس      

فياض على تحسين الوضـع فـي الـضفة،         ) رئيس حكومته سالم  (أن أبو مازن يعمل مع      «أبلغ نتانياهو   
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احراز تقدم في الوضع غزة     «اضافة الى   ،  »والقيام بتوسيع سلطة صالحياتهما في الضفة سيكون ذا معنى        
  .»لكي يرى الفلسطينييون ما يمكن أن يأتي به السالم

التأكيد على التزام بـالده الكامـل       أعاد   أوباما،    أن واشنطن، من   7/7/2010،  موقع سي ان ان    وأضاف
اهو، فـي البيـت     ، في اللقاء الذي جمعه الثالثاء برئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتني          "إسرائيل"بأمن  

  . مطلقاً القيام بأمور قد تهدد أمنها القومي"إسرائيل"األبيض، كما شدد على أن واشنطن لن تطلب من 
أكدت لنتنياهو أن إسرائيل لديها حاجات أمنية وبالتالي نحن نواصـل االلتـزام             : "وتابع الرئيس األمريكي  

يهدد أمنها بما يتلق باتفاقية الحد مـن انتـشار          بأمن إسرائيل وأمريكا لن تطلب من إسرائيل القيام بما قد           
  .في إشارة إلى الطلب الدولي المقدم لتفتيش مفاعل ديمونة اإلسرائيلي" السالح النووي،

الخطر األكبر للكثير منا هو . كان لدينا مباحثات مهمة، وناقشنا آفاق السالم: "من جانبه، قال نتنياهوو
 وإيران تنشر اإلرهاب وأنا أقدر قول الرئيس أوباما أنه مصمم مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية،
  ."على منعها من الحصول على سالح نووي

مضيفاً أن " ريد أمناً مضموناً،تمستعدة للقيام بالكثير، ولكنها "وعن ملف السالم، قال نتنياهو إن إسرائيل 
منصة إلطالق "لمنطقة إلى تل أبيب ال تريد تكرار تجربة االنسحاب من مستوطنات غزة لتتحول ا

  ."الصواريخ نحوها
دعا  نتنياهو ، أن جيفري هيلر عن مراسلها من واشنطن 6/7/2010، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

مجددا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الي أن يجتمع معه وينتقل من المحادثات غير المباشرة الحالية 
  . مباشرة بشأن دولة فلسطينيةالتي تجرى بوساطة أمريكية الى مفاوضات

بخطوات ملموسة قد "ورغم دالئل قليلة على أن الجانبين ضيقا هوة الخالفات بينهما فان نتنياهو وعد 
  ."لدفع عملية السالم قدما بطريقة قوية جدا.. في االيام المقبلة واالسابيع المقبلة ..تتخذ االن

عا نتنياهو اوباما الي القيام بأول زيارة له كرئيس وفي ابراز لمزيد من النبرة الودية الجتماعهما د
  . اسرائيلىللواليات المتحدة ال
  ."في أي وقت... أنا جاهز"ورد اوباما قائال 

ومن جانبه حرص نتنياهو على ان يظهر للرأي العام االسرائيلي أن العالقات مع القوة العظمي الحليفة 
ديم تنازالت كبيرة من شأنها ان تغضب االحزاب المؤيدة لكنه بدا مترددا في تق. لهم عادت الى مسارها

  .لالستيطان في ائتالفه الهش
أعلن   نتنياهو، أن محمد علي عن مراسلها من واشنطن 7/7/2010، الشرق األوسط، لندنونشرت 

قبيل دخوله البيت األبيض، أنه سيطلب من الرئيس األميركي، باراك أوباما، العمل من أجل االنتقال من 
 دقيقة 15المسافة بين القدس ورام اهللا «وقال إن . لمفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى المباشرةا

، »والثالث هو أسلحة إيران النووية. الموضوع الثاني هو تخفيف الحصار على غزة«وأضاف أن . »فقط
لقدس الشرقية سيستمر إلى مؤكدا أنه يريد أن يطمئن أوباما بأن الحظر المؤقت على بناء مستوطنات في ا

  ).أيلول(ما بعد سبتمبر 
يؤيد استمرار الكتل االستيطانية في » غير مباشر«ونُقل على لسانه القول إنه سيطلب من أوباما إعالنا 

وقال نتنياهو إنه إذا وافق أوباما على موضوع الكتل . الضفة الغربية في حال التوصل إلى تسوية نهائية
بعدم بناء أي مستوطنات أخرى، في القدس » قرارا نهائيا«ة، ستصدر إسرائيل االستيطانية في الضف

  .الشرقية وغيرها
  

  في ملف الحدودالدخول الى المفاوضات المباشرة يتطلب حدوث تقدم : ابو ردينة .2
 الفلسطيني نبيل أبو ردينة امس ان الدخول الى المفاوضات الرئيسقال ناطق :  محمد يونس–رام اهللا 
 يتطلب حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية في ملف الحدود، وموافقة اسرائيل المباشرة
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التقدم في ملف الحدود مطلوب كي «وأوضح ان . على مشاريع سياحية فلسطينية على البحر الميت
تبلغ مساحة الشاطئ «: ، مضيفاً»يعرف المفاوض الفلسطيني اطار الحدود التي سيتفاوض عليها

 تقف عقبة إسرائيل كيلومتراً، وأعدت السلطة مشاريع سياحية عليه، لكن 37ني على البحر الميت الفلسطي
  .»امام تنفيذ هذه المشاريع

 أمس وجاء فيه ان اإلسرائيلية» معاريف«جاءت اقوال ابو ردينة هذه تعقيباً على نبأ نشرته صحيفة 
ن نتانياهو في المفاوضات غير المباشرة الرئيس محمود عباس طالب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامي

الجارية عبر الوسيط االميركي جورج ميتشل بقبول واحد من ثالثة شروط من اجل االنتقال الى 
استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها «: وحددت هذه الشروط بـ. المفاوضات المباشرة

اضي بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضٍ تكون ، او االعتراف بالمبدأ اإلقليمي الق2008اواخر عام 
  .» مع تبادل ألراضٍ، او تجميد االستيطان بصورة تامة1967مساحتها شبيهة بمساحة اراضي عام 

المسألة ليست شروطاً فلسطينية وانما «: وقال ابو ردينة الذي يرافق عباس في جولته االفريقية الراهنة
ضات المباشرة، اهمها حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة كي هناك متطلبات لالنتقال الى المفاو

  .»يعرف المفاوض الفلسطيني على اي شيء يتفاوض
  7/7/2010الحياة، لندن، 

  
  رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي لفترة قصيرة األحمد عزام لعتقت" إسرائيل" .3

القوات االسرائيلية اعتقلت لفترة قصيرة  قال شاهد عيان من رويترز يوم الثالثاء إن -) رويترز(القدس 
عزام االحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني أثناء احتجاج تضامني مع نواب المجلس 

  .المهددين باالبعاد
تم االفراج عن عزام االحمد بعد " وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح لرويترز 

  ."سجن المسكوبية رغم ان لديه التصريح الالزم لدخول المدينة المقدسةساعة من االحتجاز في 
لحظة خروجنا من خيمة االعتصام التضامنية مع النواب المعتصمين داخل مقر الصليب "واضاف 

االحمر داهمتنا قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات وبعد توقيف استمر نصف ساعة طلبت قوات 
تبعه " وتابع قائال  ." مرافقتها الى سجن المسكوبية الجراء تحقيق معهالشرطة من االخ عزام االحمد

  ."الى سجن المكسوبية المحامي جواد بولص وتم االفراج عنه قبل قليل) عزام االحمد(
ويواصل نائبان من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق في حكومة حماس مهددون باالبعاد عن 

  .اخل مقر الصليب االحمر الدولي لليوم السادس على التواليالمدينة المقدسة اعتصامهم د
  6/7/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  ويدعو للمصالحة" عزام األحمد"بحر يدين اعتقال  .4

أحمد بحر، اعتقال سلطات االحتالل رئيس كتلـة حركـة          . دان النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د      
ي القدس المحتلة، مؤكداً أن ذلك يندرج في إطـار مالحقـة الكـل              فتح البرلمانية النائب عزام األحمد ف     

الوطني الفلسطيني واستكمال ضرب الشرعية الفلسطينية والعمل الـوطني الـذي ال يخـضع لألجنـدة                
  . اإلسرائيلية واألمريكية

نـسخة عنـه الثالثـاء، إلـى أن الممارسـات           " فلسطين أون الين  "وأشار بحر في بيان صحفي وصل       
ت اإلسرائيلية ضد النواب، اختطافا وإبعادا، تهدف إلى فرض أمر واقع احتاللي جديـد تلغـي                واإلجراءا

معه كافة مظاهر وتجليات الشرعية الفلسطينية وتمنع أي عمل وطني كان يـصب فـي خدمـة شـعبنا                   
  . الفلسطيني وصالح قضيته الوطنية



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1842:         العدد       7/7/2010األربعاء  :التاريخ

 عن األجندة الخارجية من أجل تحقيـق  ودعا حركة فتح إلى التقاء سريع على موائد الوحدة الوطنية بعيدا      
المصالحة والتفرغ لمواجهة االحتالل والتحديات الكبرى التي يمثلها والمخططات الهائلة التي يشرع فـي              
تنفيذها لتهويد ومصادرة األرض والمقدسات، مشددا على أن االحتالل ال يفرق بين الوطنيين الـشرفاء،               

  .  لسلم أولوياتهويضعهم جميعا في دائرة االستهداف وفقا
وأوضح بحر أن اللحظة الراهنة يجب أن تشكل مفصال فارقا في عالقة فتح ومشروعها الـوطني مـع                  
االحتالل، داعيا إياها إلى نبذ كل الدخالء على مسيرتها وإعادة تقييم خياراتها السياسية والوطنية وطـرد                

 التنسيق األمني ويحاولون تحويلهـا إلـى        كل العابثين بدورها ومكانتها وتاريخها الذين يوردونها موارد       
  . مشروع هزيل ملحق باالحتالل

وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيدافع عن النائب عزام األحمد كما يدافع عن بقية النواب المعتقلين في                 
  . سجون االحتالل، ولن يفرق بين نائب وآخر وفقا العتبارات االنتماء السياسي والحزبي

 اقتحام قوات االحتالل لخيمة اعتصام نواب القدس ووزيرها داخـل مقـر الـصليب               إلى ذلك؛ دان بحر   
ال يراعي حرمة ألي مؤسسة دولية وال يتـورع         "األحمر الدولي في القدس المحتلة، مؤكدا أن االحتالل         

عن انتهاك كل القيم والمواثيق واالتفاقيات الدولية من أجل إنفاذ مصالحه العدوانيـة وتطبيـق سياسـاته                 
  ". لعنصريةا

  7/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  مهلة التوبة فتحي حماد يهدد بضرب العمالء بيد من حديد فور انتهاء .5
هدد وزير الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة فتحي حماد، بضرب العمالء بيد من حديد : غزة

ي، وقال حماد خالل حفل افتتاح سجن تموز الحال/فور انتهاء مهلة التوبة المقررة في العاشر من يوليو
سعينا إلى إعادة التأهيل في جميع المجاالت، خاصة في المجال األمني، وفتح باب "غزة المركزي، أمس، 

  " .التوبة للعمالء يأتي في إطار هذا الهدف
افتتاح سجن غزة المركزي في ظل الظروف الصعبة دليل على السعي لدعم الصمود "وقال حماد إن 

" النزالء"ز األمن الداخلي في القطاع، وأوضح أن وزارته أصدرت تعليماتها بضرورة التعامل مع وتعزي
    .على أساس القانون اإلنساني ووفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية من أجل المساهمة في تأهيلهم 
  7/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  دعوات فلسطينية لمنع جريمة إبعاد النواب المقدسيين .6

دعا نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وفصائل وقوى فلسطينية في غزة الى :  سمير حمتو-غزة 
  ضرورة التحرك العربي واإلسالمي و الدولي لمنع جريمة ابعاد النواب المقدسين 

وأوضح النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر خالل اعتصام نظمه المجلس التشريعي في غزة أن 
ثابة مهزلة مخالفة للقوانين واألعراف الدولية ، داعًيا األمم المتحدة للتحرك العاجل القرار اإلسرائيلي بم

وطالب بحر السلطة . بمدينة القدس" العدوانية"لتحمل مسؤولياتها في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية 
  ".ئيليةغطاء للممارسات اإلسرا"الفلسطينية بوقف أي اتصاالت أو مفاوضات مع إسرائيل ألنها تعتبر 

من جهته ، أكد النائب المقدسي المهدد باإلبعاد أحمد عطوان أن قرار اإلبعاد لن ينفذ وسيبقى النواب 
المقدسون رافضين لتهويد القدس ، مشيراً إلى أن خيمة االعتصام التي نظمت في القدس للتضامن مع 

 أثناء االعتصام اتخاذ وعزا عطوان في حديث هاتفي من القدس. النواب ستبقى ما بقى هذا القرار
قرارات جائرة ضد الفلسطينيين إلبعادهم وتهويد مدنهم للصمت العربي والمفاوضات غير " إسرائيل"

  ". إسرائيل"المباشرة بين السلطة الفلسطينية و
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وأعقب االعتصام تسليم رسالة خطية للمنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط 
  .تطالب بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار اإلبعاد اإلسرائيلي بحق النواب المقدسيينألكسي ماسلوف 

  7/7/2010الدستور، عّمان، 
  

  عريقات يطالب بوقف االستيطان واستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها .7
يـر  قال رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحر           : عبدالرؤوف أرناؤوط    -القدس المحتلة 

ـ    في اللحظـة التـي     "ردا على تصريحات نتنياهو بعد لقائه أوباما        " الوطن"الفلسطينية صائب عريقات ل
يوقف فيها نتنياهو النشاط االستيطاني بما فيه النمو الطبيعي وبما يشمل القدس ويوافق علـى اسـتئناف                 

قطة التي توقفت عنـدها     محادثات الوضع النهائي حول كل القضايا وعلى رأسها القدس والالجئون من الن           
  . سيصار إلى استئناف مفاوضات الوضع النهائي بشكل مباشر2008في ديسمبر 

أما أن يستمر نتنياهو باالستيطان وبقضم االرض المخصصة للدولة الفلسطينية ويتحـدث عـن              "وأضاف
  ".استئناف المفاوضات فهذا يدخل في اطار أالعيب العالقات العامة

من الرئيس أوباما أن يلزم نتنياهو بتنفيذ االلتزامات التي على إسرائيل وهي             "وأعرب عريقات عن األمل   
ليست شروط فلسطينية وإنما التزامات على إسرائيل من المرحلة االولى من خارطة الطريـق وخاصـة                

  ".وقف االستيطان واستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت عندها
  7/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  "الدين بالسياسة إقحام" موسم العمرة لسكان غزة مهدد بعدم االتمام جراء: الهباش .8

ان موسم العمـرة    ' القدس العربي 'قال وزير االوقاف الفلسطيني محمود الهباش لـ         : اشرف الهور  -غزة
  .'اقحام الدين بالسياسة'لهذا العام بالنسبة لسكان غزة مهدد بعدم االتمام جراء ما اسماه 

شار الهباش الى انه ابلغ من رؤساء شركات الحج والعمرة بغزة ان المسؤولين فـي وزارة االوقـاف                  وا
التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس ابلغوهم برفض سـفر المعتمـرين الحاصـلين علـى                 

م تاشيرات الداء موسم العمرة، حال لم يتم حصول اشخاص يحملون جوازات سفر منتهية وعليهـا خـت                
  .تجديد من حكومة غزة على فيز مماثلة

، مطالبا بعدم اقحام السياسية فـي       'تسييسا لموسم الحج والعمرة   'ورفض الهباش هذا القرار، وقال انه يعد        
  .الدين، على اعتبار انه امر مرفوض بشكل قاطع

، مطالبا في   'يهانتعامل مع موسم الحج والعمرة على انها عبادات ال يجوز اقحام الخالف السياسي ف             'وقال  
  .الوقت ذاته السماح لمعتمري غزة بالمغادرة لالراضي السعودية

يشار الى ان وزارة الداخلية في حكومة حماس قالت اول من امس ان السلطة الفلـسطينية فـي الـضفة                    
  الغربية تمنح جوازات السفر الجديدة لالشخاص المنتمين لحركة فتح فقط،

 من مسؤولي حماس حصلوا على جوازات سفر من الضفة الغربية، وان            لكن الوزير الهباش قال ان عددا     
  .عددا منهم حصل على فيزا ألداء العمرة

 شخصا فقط يحملون جوازات سفر منتهية، وان اكثـر          40 الى   30واشار الى ان المشكلة تتمحور حول       
ولفـت  .  معتمر من غزة من الحاصلين على جوازات سفر جديدة حصلوا على فيـزا للـسفر               1000من  

 الـف   30الهباش الى ان معتمري الضفة الغربية بدأوا منذ فترة بالمغادرة واداء المناسك، وقال ان نحو                
واكد ان السلطات المصرية ليس لديها اي مشكلة في استقبال معتمري غـزة فـي               .معتمر غادروا الضفة  

  .طريق سفرهم للمملكة العربية السعودية
  7/7/2010، القدس العربي، لندن
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   كافة الترتيبات الخاصة بموسم العمرةأتمت أنها في غزة تؤكد األوقافزارة و .9
الـى خـروج جميـع      ' تسعى جاهدة 'قالت وزارة االوقاف في الحكومة المقالة انها         : اشرف الهور  -غزة

  .معتمري القطاع باسرع وقت وبدون استثناء
بموسم العمرة لهذا العام بتعاون وتنسيق      واكدت انها اتمت كافة الترتيبات واالجراءات االعتيادية الخاصة         

 معتمرا، وبانتظار   512كاملين مع شركات الحج والعمرة، منوهة الى انه تم الحصول على تأشيرات لـ              
  . تأشيرة جديدة خالل االيام القليلة القادمة600وصول حوالي 

وازات المجددة في غزة،    وافادت الوزارة في بيان لها بان العمل جار لمتابعة الحصول على تاشيرات للج            
  .حتى يتسنى لجميع المعتمرين الخروج الداء العمرة وبدون استثناء

بهـدف  'التي تشنها بعض الجهات غير المسؤولة عليهـا         ' الحملة االعالمية البشعة  'واستهجنت ما اسمتها    
  .'ايقاع الفتن حول موسمي الحج والعمرة

يحات اعالمية مدسوسة في محاولة منها لتعكيـر        حيث تخرج تلك الجهات، من حين آلخر بتصر       'وقالت  
، الفتة الى ان اخرها كانت تشير الى امكانية فشل موسم العمرة في             'االجواء وافشال موسم العمرة والحج    

  .هذا العام بالنسبة ألهالي غزة
  7/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   غزةإلى إدخالها "إسرائيل"السلطة تنفي تسلمها قائمة السلع الجديدة التي تنوي " .10

التي ' القائمة السوداء'اعلن مسؤول فلسطيني ان السلطة الفلسطينية لم تتسلم بعد :  اشرف الهور-غزة 
تشمل سلعا تحظر اسرائيل ادخالها للقطاع، وقال ان الحديث عن تسهيالت في عمل المعابر كان في 

ار ان االحتالل يسعى الغراق القطاع االعالم، في الوقت الذي اكدت فيه الحملة الفلسطينية لفك الحص
  .لتعميق االزمة االنسانية وزيادة البطالة' السلع االستهالكية'بـ

ان السلطة الفلسطينية لم تتسلم بعد ' القدس العربي'وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع لـ
 غزة، او تلك القائمة التي تشمل بشكل رسمي قائمة السلع الجديدة التي تنوي اسرائيل ادخالها الى قطاع

  .مواد محظور استيرادها بموجب عملية الحصار
وذكر فتوح ان الجانب االسرائيلي وعد بتسليم هذه القائمة للسلطة في وقت الحق، وقال ايضا انه تم يوم 

الدخال كميات من المساعدات والوقود ) كارني(امس الثالثاء فتح معبري كرم ابو سالم والمنطار 
  صناعيال

  7/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  األوروبي مركبة من بعثة شرطة االتحاد 48الشرطة الفلسطينية تتسلم  .11
 مركبـة   48 استلم العميد جهاد مسيمي نائب مدير عام الشرطة الفلسطينية امس            : كامل ابراهيم  –رام اهللا   

في مقر شرطة  ” EUPOL COPPS” بواسطة بعثة الشرطة االوروبية ” اوكتاو”من االتحاد االوروبية 
  .الحراسات برام اهللا

وأشاد العميد جهاد المسيمي بدور االتحاد االوروبي بدعم الشرطة، وتقديم المساعدة للسلطة الوطنية فـي               
كافة المجاالت وقال أن ما قدمه االتحاد االوروبي و بعثة الشرطة االوروبية ليس المرة األولى، وسـبق                 

لعديد من المساعدات و ساهمت في تطوير الخبرات منتسبي الشرطة باالضافة           لها أن قدمت في الماضي ا     
الى ما تقدمه من دعم لوجستي و امكانيات تشغيلية للشرطة الفلسطينية باعتبارها المسؤولة عـن حمايـة                 

  المواطنين،
الت ان اوكتاو تضع موازنـة لحـا      ” ” اوكتاو ” األوروبيمن جانبه قال كريستيان بيرغر ممثل االتحاد        

الطوارئ وان هذا الدعم المتمثل في المركبات يعتبر من هذه الميزانية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية               
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و للشرطة بشكل خاص على شكل منحة لتطوير القدرات التشغيلية للشرطة وليس الن الفلـسطينين فـي                 
 و التي كانـت حـصيلة       واضاف انهم سعيدون في تقديم المساعدات للشرطة الفلسطينية       . حالة طوارئ   
 مركبة تم تسليمها امس استكماال للمشروع الذي بدأ قبل عامين مشيرا            48 مركبة منها    380المركبات بها   

  .انها مجهزة للعمل الشرطي و االستخدامات االدارية 
  7/7/2010، الرأي، عّمان

  
  عيسى قراقع  من الوزيرVIPاالحتالل يسحب بطاقة الـ  .12

 من وزير شـؤون األسـرى       VIPحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم، بطاقة الـ        سحبت قوات اال   -بيت لحم 
وذكر مراسلنا أن جنود االحتالل أوقفوا الوزير قراقع على حاجز النفـق فـي              .والمحررين عيسى قراقع  

بيت جاال المؤدي إلى مدينة القدس، ومنعوه من اجتيازه والوصول إلى بلدة عرابة في الجليل للمـشاركة                 
  .ح مؤسسة حريات للدفاع عن األسرى والمعتقلين في البلدةفي افتتا

، والتصريح الخاص بدخول    VIPوأضاف مراسلنا أن جنود االحتالل سحبوا من الوزير قراقع بطاقة الـ            
  .'اإلدارة المدنية اإلسرائيلية'إسرائيل، وأبلغوه أن هذا القرار صادر عن رئيس 

هن من عزيمته في االلتقاء باألسرى المحررين في الـداخل،          بدوره، أكد الوزير قراقع أن ما حدث لن يو        
، باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من أسرى الشعب الفلسطيني، مضيفا أن ما يقـوم  48وذوي األسرى من عام   

به يأتي في إطار الواجب الوطني تجاههم، وأن سعي االحتالل للتفريق بين المعتقلين الفلـسطينيين وفقـا                 
  . يغير من حقيقة نضالهم شيئاللمنطقة الجغرافية لن

  6/7/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  لبحث المصالحة اتصاالت مع الخارجية والمخابرات المصرية أجرتحماس :  يوسفحمدأ .13
القدس "احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة بغزة لـ.دقال  : اشرف الهور-غزة 
 أجرى مؤخرا اتصاالت مع مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية، فيما أجرىصيا  انه شخ"العربي

مسؤولون في حركة حماس اتصاالت مماثلة مع مسؤولين آخرين في جهاز المخابرات العامة الذي 
ايجاد مخرج ' مجمل االتصاالت تتم في اطار أن إلىيرعى اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية، الفتا 

  ."الوجه للجميع من خالل التوقيع على ورقة المصالحةيحفظ ماء 
 رئيس حزب الوفد المصري، والنائب إلى هنية رئيس الحكومة المقالة رسالة إسماعيلوكشف عن تحميل 

رسالة "مصطفى بكري اللذين كانا ضمن وفد مصري زار القطاع مؤخرا للتضامن ضد الحصار و
 عملية بإتمامتعكس رغبة حركة حماس "برات المصرية  اللواء عمر سليمان مدير المخاإلى "شفهية

 إلنهاء الجهود المصرية الهادفة إلنجاح حماس قدمت كل ما تستطيع أن  وأكد." االنقساموإنهاءالمصالحة 
فلسطينية يتم وضعها ضمن  - ورقة تفاهمات فلسطينيةإلى طرحت التوصل إنهاالخالف الداخلي، وقال 

 ورقة إلىللورقة المصرية للمصالحة التي ستوقعها حماس حال تم التوصل  لتكون ملحقا "األمانشبكة "
  .التفاهمات كما هي

 من ةبالمائ 5وبحسب الدكتور يوسف فان ورقة التفاهمات الفلسطينية الداخلية ستبحث فقط فيما مجمله 
 . القاهرةدتهاأع الباقية ستكون ضمن الورقة التي ةبالمائ 95 الـ أن إلىالورقة المصرية، في حين لفت 

 على ورقة المصالحة، ثم تؤخذ أوال مصر ال تزال تطالب حركة حماس بالتوقيع أن إلى ه أشارلكن
 الحركة تريد التفاهم حول مالحظاتها، قبل أن إلى  وأشار.مالحظات الحركة على الورقة عند التنفيذ

 السبب وراءه إن، الذي قال "ةحتى ال ينفجر الصراع الفلسطيني مجددا كما حدث عقب اتفاق مك"التوقيع 
  .األموركان عدم حسم الكثير من 
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، وطالبها في ذات " عاما الماضية60حاضنة القضية الفلسطينية على مدار الـ " إنها بمصر، وقال وأشاد
 القاهرة إلى الفلسطينية مجددا األطراف من خالل دعوة " تجاه المصالحةلألمامتخطو خطوة "الوقت بأن 

 على المصالحة في هذا األمريكياستمرار القيد " لديه قناعات بـإن:  يوسفقال و.صالحةلبحث ملف الم
  ."الوقت

  7/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

   القادمةلتقي مشعل الجمعةوت".. نداء المصالحة"تطلق وثيقة لجنة المصالحة ": الحياة" .14
صالحة الوطنية التي شكلها الرئيس  أن وفداً من لجنة الم"الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

محمود عباس، سيلتقي في دمشق الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأعضاء 
 إن الوفد يحمل تطمينات لـ حماس في "الحياة"وقال مصدر مطلع لـ. المكتب الموجودين في دمشق

 طالل " القيادة العامة-لجبهة الشعبية ا"خصوص إنجاز المصالحة، وسيسعى عبر األمين العام المساعد لـ
ناجي إلى ترتيب اجتماع من خالل وزير الخارجية السوري وليد المعلم لمناقشة األمر، قبل التوجه إلى 
القاهرة للقاء القيادة المصرية والمسؤولين في الجامعة العربية السبت المقبل، ثم التوجه إلى غزة األحد 

 هنية، انتهاء بعقد لقاء مع الرئيس إسماعيلرئيس حكومتها المقالة للقاء قيادة حماس في القطاع و
ويضم وفد لجنة المصالحة . الفلسطيني في رام اهللا االثنين في جولة هدفها حلحلة موضوع المصالحة

رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري والدكتور حنا ناصر والدكتور مصطفى البرغوثي وهاني 
  .لعكرالمصري والدكتور ممدوح ا

المهمة األولى والعاجلة " تؤكد أن "نداء المصالحة"وُعلم أن لجنة المصالحة أعدت وثيقة أطلقت عليها اسم 
أمام جهود المصالحة الوطنية تتمثل بالعمل لتذليل العقبات والعوائق التي تحول دون توقيع الورقة 

تعديلها، ورفض حماس التوقيع  أوالمصرية وتطبيقها، لكن في ضوء عدم إمكان فتح الورقة المصرية 
عليها قبل أخذ مالحظاتها عليها، فإن نجاح جهود المصالحة بحاجة إلى إيجاد مخرج يكون قادراً على 
جسر الهوة، بما يحفظ دور وهيبة مصر الدولة الشقيقة الكبرى الراعية للحوار، وبما يتناسب مع قيام 

ئن حماس على أن مالحظاتها ستؤخذ بالحسبان عند حركة فتح بالتوقيع على الورقة المصرية، وبما يطم
  ." تعديلهاأوالتطبيق من دون فتح الورقة المصرية 

المخرج الكفيل بجسر الهوة، يتجسد بالتوصل إلى صيغة يتم التوافق الوطني عليها لتذليل "ورأت أن 
ورقة رفض حماس التوقيع على الورقة المصرية، وصيغة هذا المخرج يمكن أن تكون على شكل 

 فلسطينية، يتم البحث في شكل إخراجها، وهل تكون رسمية أو غير رسمية، -تفاهمات أخوية فلسطينية 
  ."موقعاً عليها أو غير موقع، ومن الذي سيوقعها، ومن الذي سيضمنها بعد التوصل إليها

 الورقة واقترحت اللجنة أن تنص ورقة التفاهمات على أن جميع الفصائل اتفقت على أن تلتزم تطبيق
 وما تم التوصل 2005يتم تشكيل قيادة فلسطينية موقتة بناء على إعالن القاهرة عام "المصرية على أن 

إليه في الحوار الوطني الشامل، وذلك فور التوقيع على الورقة المصرية، وتستمد صالحياتها مما تم 
ت المخولة لها من خالل التوافق التوصل إليه في لجان الحوار الوطني، وقراراتها بما يتعلق بالصالحيا

ينتهي عمل هذه القيادة فور «، وأن »الوطني، بما ال يمس مرجعية المنظمة وصالحيات اللجنة التنفيذية
إعادة تشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بحيث تضم جميع القوى والقطاعات التي ال 

. س الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلكتزال خارجها، وذلك بعد إجراء انتخابات المجل
وتنص على أن تعقد االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في مده أقصاها نصف 

  ."عام من تاريخ توقيع الورقة المصرية، ووضع الخطة التنفيذية لتطبيقها
جداً، وباتت مدخالً ضرورياً الستئناف الحوار الورقة المصرية مهمة "وشددت لجنة المصالحة على أن 

الوطني الفلسطيني الشامل، لكنها قاصرة لوحدها على تحقيق المصالحة الوطنية نظراً ألنها جاءت 
كمحاولة لجسر الهوة بين األطراف الفلسطينية المتنازعة، لذلك تجددت الخالفات التي نشبت بين أطراف 
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شأن المضمون السياسي لالتفاق، ولذا قفزت عن تشكيل حكومة الحوار الوطني الشامل، خصوصاً في 
، واستعاضت عنها بتشكيل )حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط أو حكومة مستقلين(وفاق وطني 

لجنة فصائلية مشتركة طوال المرحلة االنتقالية التي تستمر من لحظة التوقيع على اتفاق المصالحة إلى 
  ."حين إجراء االنتخابات

  7/7/2010الحياة، لندن، 
  

  حماس وفصائل المقاومة لديها القدرة على أسر جنود آخرين:  نزالمحمد .15
انتقد محمد نزال القيادي في حماس قرار إسرائيل االنتقال من العمل بموجب قائمة المواد  :طه حسين

 ما يحتاجه الشعب نإالمسموح دخولها إلى غزة إلى العمل بقائمة مواد يحظر دخولها إلى القطاع قائال 
  .الفلسطيني هو رفع الحصار كليا وليس تقنينه

 شاليط اإلسرائيليوكشف نزال في حوار مع الشرق عن استعداد حماس للذهاب بعيدا في قضية الجندي 
 فصائل المقاومة باختطاف جنود أو لدى الحركة وانه ليس هناك ما يمنع من قيام الحركة األسير

 المتوافرة لدى الحركة محذرا من تعنت حكومة نتنياهو بعدم الموافقة إلمكاناتا آخرين وفق إسرائيليين
 سراح شاليط إطالق سراحهم مقابل بإطالقعلى القائمة التي وضعتها الحركة لألسرى الذين تطالب 

  . بدأ يضغط على نتنياهو كي يرضخ لمطالب حماساإلسرائيليخاصة وأن الشارع 
 هذا التدخل من أن إلىؤثر ومساند للمقاومة الفلسطينية لكنه أشار ورحب نزال بدخول تركيا كطرف م

جانب تركيا لن يكون على حساب أطراف عربية أخرى خاصة مصر التي تتولى الملف الفلسطيني 
  .كوكيل حصري على حد تعبيره

 في االستئثار بقطاع غزة أطماعوطمأن نزال الحكومة المصرية بأن حركة حماس ليست لديها أي 
 قافلة الحرية فتحت أن إلى أشار لكنه اإلسرائيلية اإلعالم كما رددت وسائل إسالمية إمارة إلىويله وتح

 حيوية للملف الفلسطيني وهو تركيا قائال إضافة وبإمكانهالباب لالعب جديد مرحب به من جانب حماس 
 مع أي طرف أو ألمريكيةا اإلدارة جهد مع بأي يقوموا أنمانع لديها   انه الاألتراك أبلغت الحركة إن

تطرحه حماس على قاعدة   فيما يتعلق بأي ملف من الملفات المطروحة وان هذا موقف الاألطرافمن 
 قضية وأنها يحتكر أي ملف من ملفات القضية الفلسطينية أنيمكن ألحد  البديل ولكن من منطلق انه ال
  :قر الرابط التاليولالطالع على كامل الحوار ان. الجميع وال تتعلق بطرف محدد

201371=id?php.more/articles/com.sharq-al.www://http  
  7/7/2010الشرق، الدوحة، 

  
   والجهاد والجبهتان تدعو لمنع جريمة إبعاد النواب المقدسيينحماس .16

ث باسم حماس سامي أبو زهري خالل اعتصام نظمه المجلس استنكر المتحد:  سمير حمتو-غزة 
 النواب المقدسين، عادا إياه امتدادا لسياسة التهجير التي تنتهج ضد إبعاد قرار ،التشريعي في غزة

تعمل كل ما بوسعها لطرد النواب المقدسيين ألنهم يمثلون رمزا " إسرائيل"ورأى أن . الفلسطينيين
لة في المجلس التشريعي، مطالًبا باستمرار كافة الجهود على المستويين للشرعية الفلسطينية المتمث

  .الرسمي والشعبي لضمان عدم تنفيذ قرار تهجير النواب
بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن المحاوالت اإلسرائيلية المتمثلة بتهويد 

النواب المقدسيون هم "وقال . لفشل وستكون كالسَّرابالقدس وإبعاد النواب وتوسيع االستيطان ستبوء با
نواب عن الشعب الفلسطيني فيجب أن يكون هناك تحرك جماهيري واسع وتصعيداً للمقاومة لعدم السماح 

  ". إلسرائيل بالتحكم في الشرعية الفلسطينية
قوم به إسرائيل بحق نواب كما طالب القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول السلطة الفلسطينية بإدانة ما ت

المجلس التشريعي والمقدسات اإلسالمية، عادا المفاوضات غير المباشرة التي تخوضها السلطة مع 
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أما األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية خالد أبو هالل ، فقد ناشد . عبثية ال جدوى منها" إسرائيل"
مة الجنايات الدولية، باإلضافة للعمل على إنهاء العالم العربي بموقف جاد لتقديم قادة إسرائيل لمحك
  .االنقسام الفلسطيني بما يخدم المصلحة الفلسطينية العليا

بكافة أشكاله " النضال الفلسطيني"وفي كلمة الجبهة الديمقراطية، طالب عبد الحميد أبو جياب باستمرار 
رسالة واضحة بأنه ال "اد النواب واعتبر قرار إسرائيل بإبع". حتى تحرير فلسطين واسترداد حقوقنا"

  ".يمكن أن يتعاطى مع حقوقنا ونحن في موقف ضعف
  7/7/2010الدستور، عمان، 

  
  قائمة المواد المحظورة على غزة تشريع للحصار واستمرار لالحتالل: حماس .17

لمواد رفضت حماس بشدة إعالن وزارة الخارجية اإلسرائيلية، عن ما يسمَّى بالقائمة السوداء ل: القاهرة
المحظور إدخالها إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك شكال من أشكال تقنين الحصار واستمرار معاناة 

إنِّنا في حركة حماس نرفض بشدة ": "قدس برس"حركة أرسلت نسخة منه لـلوقال بيان ل .الفلسطينيين
اِّدعاء االحتالل القبول بتقنين الحصار وإعادة إنتاجه، فالحديث عن بضائع ومواد محظورة يكشف زيف 

  ".برفع الحصار عن قطاع غزة، ويعني استمرار معاناة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني
  6/7/2010قدس برس، 

  
   المحظورات اإلسرائيلية محاولة لقطع الطريق على سفن كسر الحصارقائمة": الشعبية" .18

رات التي أصدرتها حكومة ائمة المحظوق وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :وكاالت - غزة
االحتالل وتتضمن سلعاً وبضائع ممنوعة من دخول القطاع بأنها مناورة جديدة لمواصلة سياسة العقاب 
الجماعي والحرمان من أبسط مقومات الحياة اإلنسانية في العيش والتنقل والعمل وحرية حركة األفراد 

إلدانة الدولية لالحتالل وانتهاكاته وجرائمه، ورأت في هذه الخطوة محاولة لاللتفاف على ا. والبضائع
ومحاولة لقطع الطريق على قوافل وأساطيل الحرية التي تجري التحضيرات لها لرفع الحصار، وعلى 

  .النداءات الدولية لتفعيل المقاطعة والمالحقات القانونية لقادة االحتالل
  7/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  يني فضل اهللا شكل صدمة للفلسطينيينوفاة المرجع الد:  حواتمةنايف .19

نعى األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المرجع الديني اللبناني السيد محمد حسين : دمشق
بمثابة الصدمة لشعبنا "فضل اهللا، واعتبر أن وفاته، التي أعلنت في بيروت فجر األحد الماضي 

، إلى أنه برحيل "قدس برس"وأشار في بيان صحفي تلقته  ".الفلسطيني ولجميع من عرف الراحل الكبير
خسر العالم واحدا من قلة استطاعت أن تجمع بين إبداع النضال "العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا 

  ".من خالل نظرته الصائبة وحكمته في التعاطي مع قضايا العالم والمنطقة.. والعلم والفكر واالجتهاد
  6/7/2010قدس برس، 

  
   جديدة لمؤتمر فتح الحركي للصحافيينإدارةانتخاب :  لحمبيت .20

 فتح في إقليم انتخب المؤتمر الحركي للصحافيين في محافظة بيت لحم بعد عقده لقاء في مقر :رام اهللا
 أعقاب جديدا للسر في أمينا جديدة للمكتب الحركي للصحفيين والذي بدروه انتخب إداريةبيت لحم هيئة 

  .المؤتمر
 أمينا الجديدة اإلدارية للسر أمينابانتخابات المكتب الحركي للصحافيين ببيت لحم منجد جادو وقد فاز 

 عليا وعوني جبران أبوللسر في ما فاز بعضوية المكتب الحركي للصحافيين محمد فوزي غنايم ووليد 
لتمثيله في  وعبير عبد الكريم موسى ورازان سالمة، كما انتخب المؤتمر اربعة اعضاء األطرشوالياس 
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. المؤتمر الحركي المركزي وهم زهير احمد الشاعر ومحمد طه زبون واحمد مزهر وجالل داوود حميد
 عضوا وعضوة 71 المؤتمر الحركي للصحفيين في بيت لحم المنتمين لحركة فتح أعضاءهذا وبلغ 

  . المحلية والعربية والدوليةاإلعالميعملون في مختلف وسائل 
  7/7/2010ة، وكالة سما اإلخباري

  
   لتبرير تغيرات داخلية فيها"إسرائيل"ـتركيا تتذرع ب: ليبرمان .21

 اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن ال عالقة إلسرائيل بتدهور العالقات -تل أبيب
 أن بينها وبين تركيا، وأن األخيرة تتذرع بإسرائيل لتبرير تغيرات داخلية فيها، فيما أشار تقرير إلى

  .مندوبي الصناعات األمنية والعسكرية اإلسرائيلية سيعودون إلى أنقرة
وقال ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي الثالثاء إن التغيرات في تركيا ليست مرتبطة بإسرائيل وال يمكننا 

ة آيات اهللا أن نتهم أنفسنا بما يحدث هناك، ألنه في هذا الحالة سيكون الوضع مشابها ألن نتهم أنفسنا بثور
  .في إيران في سنوات السبعين، وعلينا أن ندرك أننا لسنا السبب وإنما الذريعة

وأضاف إنه يحق ألية أمة أن تختار سياستها وألسفي فإن األتراك اختاروا طريقا ليست جيدة ولذلك ال 
ة في كل هذه القصة ينبغي على إسرائيل أن تعتذر أو أن تغير سياستها وكان أداؤنا معقوال أكثر تجاه أنقر

  .وال ينبغي إطالق تصريحات منفلتة
الثالثاء أنه يتوقع أن يعود مندوبو الصناعات األمنية اإلسرائيلية ) هآرتس(ومن جهة ثانية ذكرت صحيفة 

إلى تركيا في األيام القريبة المقبلة بعد أن كان قد تمت إعادتهم إلى إسرائيل في أعقاب أحداث أسطول 
  .الحرية
ان اللتان ما زالتا قيد التنفيذ في هذه األثناء هما بيع إسرائيل لتركيا طائرات استطالع صغيرة من والصفقت

  ).فاتون(وتحسين دبابات تركية من طراز ) هارون(دون طيار من طراز 
  7/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  العالقات العسكرية مع تركيا متينة واللقاءات متواصلة: أشكنازي .22

على الرغم من التوتر السياسي بين الحكومتين والهجوم الكاسح لرئيس الوزراء : ظير مجلي ن- تل أبيب
التركي، رجب طيب أردوغان، على السياسة اإلسرائيلية، فإن العالقات العسكرية واألمنية بين الطرفين 

فه رئيس هذا ما كش. مستمرة ومتينة، وهناك لقاءات بين قادة الجيشين وحتى تدريبات عسكرية مشتركة
أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال غابي أشكنازي، خالل تقريره أمام لجنة الخارجية واألمن في 
الكنيست، مؤكدا أن األمور بين البلدين ليست كما تظهر في وسائل اإلعالم وأن هناك مصالح أمنية 

حسب قوله، من شرائح وهناك معارضة أيضا، . واستراتيجية مشتركة بينهما أقوى من الخالفات السياسية
واسعة في المجتمع التركي غير راضية عن اللهجة العدائية التي يستخدمها أردوغان وبعض المقربين 

  .منه
وقال . وقال أشكنازي إنه شخصيا يقيم عالقات مع نظيره التركي وإنهما يتحدثان من آن آلخر ويلتقيان

ت الذي التقى فيه وزير التجارة والصناعة وكشف أنه في الوق. إنهما تكلما بعد أزمة أسطول الحرية
اإلسرائيلي، بنيامين بن أليعازر، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في بروكسل، نهاية األسبوع 
الماضي، جرى لقاء آخر ال يقل أهمية بل أكثر إيجابية بين قائد الجيش اإلسرائيلي، الجنرال سامي 

وفي تفسيره لهذا التناقض . ح لترأس هيئة أركان الجيش في بالدهتورجمان، وبين نظيره التركي المرش
  .في الموقف التركي، قال أشكنازي إن هناك عالقات مشتركة متينة ألن هناك مصالح استراتيجية
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 وأكد أنه رغم القرار التركي إغالق سماء البالد في وجه الطائرات العسكرية اإلسرائيلية، فإن هناك 
  . الجيشين وهناك لقاءات على مختلف المستويات بين قادة الجيشينتدريبات مشتركة بين

  7/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "فور انتهاء مهلة التجميد المقررة أيلول في االستيطان ستستأنف "إسرائيل": ليفناتليمور  .23
تستأنف في اعلنت وزيرة اسرائيلية الثالثاء ان اعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة س

الخريف المقبل حالما تنتهي مفاعيل القرار الذي جمدت الحكومة بموجبه التوسع االستيطاني في هذه 
ليس هناك ادنى شك على "وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات لالذاعة العسكرية .  المستوطنات

فور انتهاء مهلة التجميد ) غربيةالضفة ال(االطالق في ان اعمال البناء ستستأنف في يهودا والسامرة 
 الحكومة امرت بتجميد موقت للبناء، وهذا القرار"واضافت الوزيرة ان .  سبتمبر/ ايلول26في " المقررة

ليس من الوارد بالنسبة السرائيل ان تحاول، عبر تقديم تنازالت، اقناع الفلسطينيين . ال يمكن المساس به
  ".  ببدء مفاوضات مباشرة

تجميد االستيطان في "لالذاعة العسكرية اكد النائب عوفير اكونيس القريب من نتانياهو ان وفي تصريح 
نتانياهو سيحاول اقناع الرئيس اوباما "واضاف ان ". سبتمبر/ ايلول26يهودا والسامرة لن يستمر بعد 

    ".بممارسة ضغوط على الفلسطينيين لبدء مفاوضات سالم مباشرة مع اسرائيل
  6/7/2010، 48موقع عرب

  
   تثير خالفاً حول موقع محطة لتوزيع الغاز"حزب اهللا" من صواريخ "إسرائيل"مخاوف ": هآرتس" .24

ترفض عواقب قضية االكتشافات الغازية اإلسرائيلية في البحر المتوسط أن تغيب عن العناوين، ولكن 
» هآرتس«ية، وفق صحيفة فالمؤسسة األمنية اإلسرائيل. هذه المرة ألسباب داخلية وأمنية وليس اقتصادية

. تطالب بفحص مطلب الشركة المستثمرة لحقول الغاز بإنشاء محطة توزيــع رئيسية على الشاطئ
وينضم طلب المؤسسة العسكرية إلى مطالب المجالس البلدية والجمعيات البيئية المطالبة بمنع إنشاء 

وزير الدفاع الجنرال متان عن نائب » هآرتس«ونقلت . محطات كهذه على الشاطئ ألسباب مختلفة
فلنائي قوله أن ميل الدولة للموافقة على إنشاء المحطة على الشاطئ، بناء على مطلب رجل األعمال 

خزان األمونيا في خليج حيفا ولكن بخطر يزيد «اسحق تشوفا، يمكن أن يعني موافقة على وضع يشبه 
بة للمسألة األمنية، فإننا لن نسمح من دون أن نحصل على أجوبة مناس«وأضاف أنه . »خمسين ضعفا

  . »باتخاذ مثل هذا القرار وعليهم الكف عن تهديدنا بالجداول الزمنية
» هآرتس«وهذا ما دعا فلنائي إلبالغ . ويبدو أن التبرير األمني وجد من يستجيب له في المؤسسة األمنية

العثور «وقال إنه من الواجب . بعدما اجتمع به وفد من سكان المنطقة، أنه سيفحص المخاطر المحتملة
وأشار إلى أن ما لديه حتى . »على حل على أساس أمني، ال يعرض حياة المواطنين في المنطقة للخطر

المشروع خطر على البيئة وأنه ال يمكن أن يعمل في ظروف الطوارئ «اآلن من معطيات تظهر أن 
  . »تحت ضغط إطالق الصواريخ على الجبهة الداخلية

 متر يعتبر كل ما 400مشروع فإن مسافة األمان بين المشروع والمنطقة المأهولة هي بحدود وبحسب ال
دونها في موضع القتل المؤكد إذا انفجرت منشأة الغاز على الشاطئ، في حين أن الخبراء يطالبون 

  .  متر1200بمسافة أمان ال تقل عن 
  7/7/2010، السفير، بيروت
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  يطلق سباق تسلح في المنطقةالنووي اإليراني س: ليبرمان .25
افيغدور ليبرمان أمس في هلسنكي أن الطموح اإليراني " اإلسرائيلي"اعتبر وزير الخارجية : ب.ف .أ 

  .في الشرق األوسط " سباق تسلح مجنون"بالتزود بالسالح النووي يهدد بإطالق 
ية سنشهد سباقاً مجنوناً للتسلح في عليكم أن تفهموا أنه لو امتلك االيرانيون القدرة النوو"وقال للصحافيين 

وتابع ان الطموح النووي االيراني هو " . الشرق األوسط برمته مع عواقب ال أريد حتى أن أفكر بها
، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي "أكبر تهديد لدول الخليج، األكبر للشرق األوسط"

  .  الى هلسنكي اليكساندر ستاب في ختام زيارة من يوم واحد 
  7/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  ة تواجه السفن اللبنانية لكسر الحصار بوسائل سرية وعلني"سرائيلإ ":أشكنازي .26

قال رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم إن اسرائيل تحاول منع ابحار 
علنية وسرية، لكن ذلك لم ينجح " سبل السفن اللبنانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة عبر

وأضاف خالل جلسة لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أن هدف سفن كسر الحصار هو احراج ".  دائماً
اسرائيل، مدعياً أن منظمي السفن اللبنانية يواجهون مشاكل في ابحار السفن لكنهم ينجحون في حلها 

 للبنان بأنها تتحمل مسؤولية ابحار السفن حتى في حال وقال إن اسرائيل نقلت رسائل. رويداً رويداً
ابحرت من قبرص، التي تعارض حالياً ذلك، ودعا الى سحب الشرعية من حمالت سفن كسر الحصار 

 سيناريوهات لمواجهة السفن 3وأوضح اشكنازي ان هناك .  من خالل تخفيف الحصار على القطاع
م يمكن السيطرة عليهم بسهولة واقتيادهم الى ميناء سدود، الثاني اللبنانية، األول أن تقل السفن نشطاء سال

ان يستعمل الركاب العنف ويقامون الجنود، والثالث هو ان يكون على متن السفن من وصفهم 
  ".  اإلستشهاديين واإلرهابيين"بـ

  6/7/2010، 48موقع عرب
  

   تحريض ضد العربإلىجلسات الكنيست تحولت : بركة .27
الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، امس االول،  بعث عضو :القدس

برسالة إلى رئيس الكنيست رؤوفين رفلين يلفت نظره فيها، إلى حقيقة أن جلسات اللجان البرلمانية، التي 
يبادر لها نواب اليمين ومواضيع تحريض عنصري على العرب يجري بثها بشكل مباشر على قناة 

ت، وهذه ظاهرة تتكاثر في اآلونة، ومن غير الممكن اعتبارها محض صدفة، خاصة وأن الغالبية الكنيس
  .الساحقة من جلسات اللجان ال تبث مباشرة

  7/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إقامة مستوطنة إسرائيلية على حدود مصر .28
الشبان المستوطنين يقيمون مستوطنة اإلسرائيلية أن مجموعة من "القناة السابعة " ذكر موقع : وكاالت

: وقالت القناة اإلسرائيلية المعروفة بتشددها ووالئها لليمين المتطرف. جديدة بالقرب من الحدود المصرية
  ". إن بعض هؤالء الشباب من مشردي مجمع غوش قطيف االستيطاني"

ما : "ة شلوميت الجديدة قولهموظف األمانة العامة للمستوطن" عوفر دون"ونقلت القناة اإلسرائيلية عن 
  )". إسرائيل(يجعلنا نأتي إلى هنا رؤية المشردين من جوش قطيف وكذلك مستوطنو أرض 

 أسرة من أبناء الصهيونية الدينية وهدفنا هو الوصول إلى ألف أسرة، 13إننا اآلن : "وأضاف دون قائالً
  ".ن فكرة كبيرة لالنضمام إليناولذلك نجري لقاءات اجتماعية وندعو المثاليين الذين يبحثون ع

  6/7/2010، موقع فلسطين أون الين
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  يونيو/  اعتداء صهيونياً على المقدسيين خالل شهر حزيران50 .29

 اعتداًء قامت به قوات 50 قال مركز أبحاث األراضي في  مدينة القدس، إنه وثق :القدس المحتلة
وأكد التقرير الذي  . الماضييونيو/ حزيراناالحتالل الصهيوني ضد مواطني القدس المحتلة خالل شهر 

 بالتعاون مع االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين على أن االحتالل ما 6/7أصدر يوم الثالثاء 
زلت تواصل برنامجها التهويدي في القدس، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية، 

  .أعمالها غير الشرعيةواحتجاجات األهالي المستمرة على 
اجبار مواطن على هدم منزله بنفسه في : وذكر التقرير بعضاً من االعتداءات الصهيونية والتي كان منها

 130 منزالً في حي البستان بسلوان كمقدمة لهدم 22عقبة السرايا بالبلدة القديمة في القدس، وأوامر بهدم 
  . مواطنين10االعتداء على أصحابها، واعتقال  مساكن و 8منزالً هناك، باإلضافة إلى مداهمة 

أن سلطات االحتالل تواصل إغالق وتمديد إغالق المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في التقرير وأكد 
  .التقرير أن جنود االحتالل اعتدوا على أطفال ونساء وشباب القدسذكر   .القدس

  6/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل ينفذ جرائم عنصرية ضد سكان القدس لجعلهم أقلية: " أجل القدسمنظمات عربية من" .30
، بكل المؤسسات التي تعمل بالتوافق واالنسجام مع "منظمات عربية من أجل القدس" أهابت شبكة :القدس

البرلمان الشعبي العربي وشبكاته الدولية بالعمل على محاصرة سياسة سلطات االحتالل العدوانية 
وقالت في بيان لها أمس وصل  . قبل أن تلقي بالمنطقة كلها في أتون حروب ومعاناة ال حد لهاوإفشالها

نسخة منه، إن الحملة خاطبت منظمات حقوق اإلنسان الدولية، للضغط على االحتالل للتخلي عن " السبيل"
وطالبت  .متحدةسياساته العنصرية المخالفة لكل قواعد القانونين الدولي واإلنساني وشرعية األمم ال

أعضاء الشبكة بمخاطبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في سويسرا وفي القدس، حيث يعتصم النواب 
  .الفلسطينيون، لمقاومة اإلمالءات، والقيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني تحت االحتالل

. ..قصى وحوله، وبناء الكنسمواصلة سلطات االحتالل قيامها بالحفر تحت المسجد األ"  البيان إلىأشارو
وقد استطاعوا، حتى اآلن، إخراج أو استبعاد . وهم في سبيل ذلك يحاولون تهجير سكان القدس نفسها

وهم اآلن، في تنفيذ سياساتهم، يعمدون للتعرض إلرادة المقدسيين .  ألف مقدسي من المدينة100
، كما لو لم يكونوا 2005تخابات الماضية سنة الديمقراطية، وذلك بإبعاد نوابهم الذين انتخبوهم في االن

أن هذه الخطوة من قوات االحتالل تأتي كمؤشر على خططها بتهجير "وأكد البيان  "...يمثلون شعبهم
وسلطات االحتالل هنا تتبع سياسات معلنة تهدف لخفض نسبة . المقدسيين خارج أرضهم ومنازلهم

  .في السنوات القليلة القادمة% 12إلى % 34ن، من الفلسطينيين في المدينة المقدسة، كما يعلنو
  7/7/2010، السبيل، عّمان

  
   يطالبون أن تكون القدس عنواناً للوحدة الوطنيةاألسرى .31

 وجه عدد من المعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني دعوة للتضامن مع نواب القدس :القدس المحتلة
خرون عن مدينتهم، وهذا ما أكده أمجد أبو عصاب إلفشال المخطط الصهيوني إلبعادهم والناشطين اآل

إن أسرى المدينة قد دعوا أن تكون القدس عنوان الوحدة : سكرتير لجنة أسرى القدس، حيث قال
الوطنية، داعين للتضامن مع النواب، مشيدا في الوقت نفسه بحالة التضامن مع النواب والمبعدين عن 

  .المسجد األقصى والبلدة القديمة
  7/7/2010، ل، عّمانالسبي
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   يحذر من قرار إسرائيلي يقضي بمنع تصدير اللحوم واأللبان من الضفة إلى القدسالخضري .32
حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري من خطوة بدء تطبيق القرار : غزة

قدس المحتلة بعد قرارها اإلسرائيلي القاضي بعدم توريد منتجات األلبان واللحوم من الضفة الغربية إلى ال
وقال الخضري في تصريح صحافي إن هذا القرار يعني استمرار عزل المدينة المقدسة . منع األدوية

محاولة إسرائيلية لترويج المنتج اإلسرائيلي على "وفرض الحصار االقتصادي على الضفة، معتبرا إياه 
وشدد الخضري على أن  .يذ القرار إلى ضرورة العمل من أجل عدم تنف، داعياً"حساب الفلسطيني

المبررات التي يسوقها االحتالل من أجل منع توريد البضائع، مرفوضة فلسطينيا، وأن الهدف من وراء "
  ."ذلك هو زيادة الحصار على القدس والضفة وتدمير االقتصاد الوطني

  7/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  احتالل سابق األقصى منتصٌر كما انتصر على كل : صالحرائد .33
 إلى ،48 رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام ، دعا الشيخ رائد صالح:القدس المحتلة

، والذي يعقد السبت المقبل بعد صالة الظهر "صندوق طفل األقصى الثامن"أوسع مشاركة في مهرجان 
لحاضر اإلسالمي والعربي مباشرة في المسجد األقصى المبارك، وإلى تنظيم مهرجانات مماثلة في كل ا

على أن قضية القدس واألقصى قضية منتصرة على   الشيخ رائد في تصريح صحفيشددو .والفلسطيني
ووجَّه الشيخ صالح نداًء إلى كل األمة  ".االحتالل الصهيوني، كما كانت منتصرة على كل احتالل سابق

ألوان أن يكون في كل بلد مهرجان طفل أقصى آن ا: "اإلسالمية والعالم العربي والشعب الفلسطيني، قائالً
يجمع حشود أطفال المسلمين والعرب والفلسطينيين في شرق األرض وغربها ليؤكدوا هم وآباؤهم 

  ".لبيك يا قدس ولبيك يا أقصى: وأمهاتهم قضية العهد مع القدس واألقصى المحتلَّين، مرددين
  6/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  في وادي عارة وإقامة خيمة اعتصام أمام منزل مهدد بالهدم هدم أوامر .34

، خيمة اعتصام أمام 6/7 أقامت اللجنة الشعبية في قرية عارة في المثلث الشمالي، صباح يوم الثالثاء
وتدعي لجان التخطيط والبناء أن منزل أبو سالم تم تشييده على . منزل نعمان أبو سالم المهدد بالهدم

أما اللجنة الشعبية في وادي .  وخارج الخارطة الهيكلية للبلدة وبدون ترخيصأراض خارج المسطح
. عارة فقد دعت المواطنين للتوافد إلى خيمة االعتصام والتضامن مع صاحب المنزل لمنع الهدم

واعتبرت أن سياسة الهدم المنهجية وعدم منح تراخيص البناء للمواطنين العرب إنما تستهدف وجود 
   الخناق عليهمالعرب وتضييق

  6/7/2010، 48موقع عرب 
  

  إعالن االحتالل تخفيف الحصار هو تكريس للحصار وإدامته:  األهلية الفلسطينيةالمنظمات .35
 رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ، أنوكاالتلاونقالً عن غزة،  من 7/7/2010الخليج، الشارقة، نشرت 

 غير كاف، نحن نطالب برفع الحصار بشكل تخفيف الحصار"ن إ" فرانس برس"ـل  غزة قالإلىالبضائع 
تخفيف الحصار "ن أ وأضاف" . كامل عن القطاع وهذه توجيهات رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض

  ". الحريةأسطولجاء ثمناً للدم التركي الذي أهدر في 
ع غزة إنما واعتبر مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن وضع االحتالل قائمة للمواد المحظور دخولها لقطا

وعبر مدير المركز عصام يونس عن . هو محاولة لتقويض الجهود الدولية لفك الحصار عن غزة
  .استنكاره لمواصلة سلطات االحتالل حصارها المفروض على القطاع
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 الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة ، إلى أنرام اهللا من 6/7/2010قدس برس، وأضافت 
إن إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما يسمى بتخفيف الحصار وإصدار قائمة "قالت المنظمات األهلية 

السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، هو في حقيقته تقزيم للمطالب المتصاعدة على مختلف المستويات 
 الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل أمام حركة البضائع واألفراد وتكريس

  ".للحصار وتشريعه وإدامته
واستنكرت الحملة تعنت االحتالل اإلسرائيلي في منع إدخال مواد البناء وبخاصة تلك الالزمة إلعادة 

 ما دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية خالل االعتداءات المستمرة على القطاع وبخاصة خالل الحرب إعمار
ار االحتالل لم يشمل تسهيل حركة األفراد من وإلى وأشارت الحملة في بيان مكتوب، إلى أن قر .األخيرة

قطاع غزة وبخاصة إلى الضفة الغربية والقدس التي تمثل مع القطاع وحدة سياسية وجغرافية واحدة، 
  .األمر الذي يؤكد استمرار االحتالل في مخططاته لفصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة

  
  لى نتنياهو إلنهاء حصار غزة الشعبية تطالب أوباما بالضغط عاللجنة .36

وجهت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رسالة إلى  :وكاالت، محمد جمال - واشنطن، القدس المحتلة
ودعت اللجنة . الرئيس األمريكي باراك أوباما فندت فيه مزاعم االحتالل اإلسرائيلي بتخفيف حصار غزة

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومطالبته بإنهاء الشعبية في رسالتها أوباما للضغط على رئيس الوزراء
واعتبرت اللجنة أن ترحيب البيت األبيض بالقرارات اإلسرائيلية . حصار غزة بشكل كلي وفوري

حول تخفيف الحصار كان متسرعاً ولم ينتظر التأكد من حقيقة هذه االدعاءات، ودعت " اإلعالمية"
  .لحصاراإلدارة األمريكية للتعامل بنزاهة مع ملف ا

وقال رئيس اللجنة الشعبية النائب جمال الخضري إن الحصار لن ينتهي إال بتحقيق المطالب الفلسطينية 
األربعة التي تقوم على فتح كافة معابر غزة التجارية والسماح بتدفق السلع ومواد البناء واإلعمار 

فتح الممر المائي بين غزة والعالم واألسمنت وفتح الممر اآلمن بين غزة والضفة الغربية لتنقل األفراد و
وأكد الخضري، أن غزة كانت تحتاج في الوضع الطبيعي قبل فرض الحصار منذ أربعة . الخارجي

 شاحنة يومياً وبالكاد كانت معابر غزة التجارية جميعها تلبي هذه الحاجيات، في حين أن غزة 600أعوام 
بأي حال من األحوال دخولها عبر المعبر المفتوح  شاحنة، وهو ما ال يمكن 1000تحتاج حالياً قرابة 

وشدد على ضرورة أن يدرك العالم حقيقة الوضع في غزة وأن الحصار ما . جزئياً وهو كرم أبو سالم
زال مستمراً وأن هناك آالف المشردين جراء الحرب والحصار، وأن اإلغالق أثر على الجوانب الصحية 

وأشار الخضري، إلى أن الحصار . والتعليمية ومختلف القطاعاتواالقتصادية واالجتماعية والبيئية 
  .مخالف لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  7/7/2010الشرق، الدوحة، 
  

  من الغزيين يعتمدون على المساعدات% 80: أممي مسؤول .37
ن اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة حذر القائم بأعمال منسق الشؤو: األنباء وكاالت -عواصم 

من % 80 الحصار جعل أن إلى فيليب الزاريني من اآلثار اإلنسانية الناجمة عن حصار غزة، مشيراً
 اآلثار اإلنسانية لذلك الوضع على سكان غزة إنالغزيين باتوا يعتمدون على المساعدات، وقال الزاريني 

 من السكان ويهدد نحو %60ام األمن الغذائي الذي يطال أكثر من يتمثل في المعدالت العالية من انعد
 من سكان غزة يعتمدون بشكل أو ةبالمائ آخرين ما يعني أن نسبة تتراوح بين سبعين وثمانين 20%

  .بآخر على المساعدات الغذائية
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ي إلى رفع ونيابة عن عدد من الوكاالت اإلنسانية وأكثر من ثمانين منظمة مجتمع مدني دعا الزارين
  .الحصار المفروض على غزة

  7/7/2010الدستور، عّمان، 
  

   الميزان يطالب بضمان حصول الفلسطينيين على جوازات سفر وحرية التنقل والسفرمركز .38
 طالب مركز حقوقي فلسطيني باتخاذ التدابير الكفيلة بحصول الفلسطينيين على جوازات سفر :رام اهللا

وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إنه أرسل رسالة لرئيس الوزراء في  .وتمتعهم بحرية التنقل والسفر
 طالب من خاللها بوقف انتهاك القانون األساسي، واتخاذ 17/6/2010 في سالم فياض .حكومة رام اهللا د

التدابير الكفيلة بإرسال دفاتر جوازات سفر إلى غزة، لتخفيف األعباء المالية المترتبة على المواطنين 
لفة إضافية على رسوم استصدار جواز السفر، وتمكين كل مواطن من حقه الدستوري في الحصول كتك

 فيكما أرسل المركز رسالة لرئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية . على جواز سفر
 طالب من خاللها باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف سحب الجوازات ووقف كل ما من شأنه 6/7/2010

  . الفلسطينيين في التنقل والسفرعرقلة حرية
  6/7/2010قدس برس، 

  
  االحتالل سمح بدخول صحف الضفة إلى غزة اعتباراً من اليوم:  الشيخحسين .39

 سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بدخول الصحف اليومية الفلسطينية، الصادرة في الضفة :رام اهللا
وقال حسين  .طاع غزة، بعد منع استمر عدة سنواتالغربية، وهي القدس واأليام والحياة الجديدة، إلى ق
إن السلطات اإلسرائيلية وافقت على دخول الصحف : "الشيخ وزير الشؤون المدنية في حكومة رام اهللا

  ".الفلسطينية اليومية الثالث إلى قطاع غزة اعتباراً من اليوم األربعاء
  7/7/2010قدس برس، 

  
   غزةخالل عدوانه على بشرية  دروعاً اإلسرائيلي استخدم الفلسطينيينالجيش .40

القانوني " عدالة"ومركز " اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل"كشف تقرير صادر عن : )وكاالت(
 أمس، عن أن جيش االحتالل اإلسرائيلي استخدم ،48لحقوق الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

وقال التقرير إن إفادات جمعها المركزان  . غزةمواطنين فلسطينيين كدروع بشرية خالل المحرقة في
في "الحقوقيان دلّت على أن جيش االحتالل خرق بصورة متعمدة حقوق المعتقلين الفلسطينيين واحتجزهم 
 ".ظروف أسر شائنة ومارس ضدهم العنف والتعذيب خالل التحقيقات واستخدمهم كدروع بشرية للجنود

 عملية الرصاص المسكوب شُملوا ضمن مكانة قانونية خاصة قسماً من معتقلي"وأضاف التقرير أن 
ما مكّن إسرائيل من عدم االنصياع للقانون الدولي بما " مقاتلين غير قانونيين"وغير معترف بها باسم 

  ".يتعلق بحقوق أسرى الحرب
خرق بصورة منهجية ومتعمدة "ووفقا لألدلة التي تراكمت لدى المنظمتين الحقوقيتين فإن جيش االحتالل 

وبين النتائج التي توصلت إليها  ".الحقوق األساسية للفلسطينيين وخرق القانونين اإلسرائيلي والدولي
  ".حد أفرادهاإسرائيل لم تنفذ واجبها بعدم إرجاء إبالغ عائلة باعتقال أ"المنظمتان أن 

  .وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحاكم المسؤولين على انتهاكات حقوق المعتقلين
  7/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1842:         العدد       7/7/2010األربعاء  :التاريخ

   يدهس ثالثة فلسطينيين قرب بيت لحممستوطن .41
 جراء دهسهم بسيارة أمسأعلنت مصادر فلسطينية إصابة ثالثة فلسطينيين : عالء المشهراوي، وكاالت

وأضافت المصادر أن أحد المصابين وصل .  جنوب بيت لحم"افرات"توطن إسرائيلي قرب مستوطنة مس
ولم يصدر تعقيب . إلى المستشفي وهو في غيبوبة، فيما وصفت حالة المصابين اآلخرين بالمتوسطة

  .إسرائيلي على الحادث حتى اآلن
  7/7/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   خالل أسبوع48عامالً فلسطينياً في أراضي الـ  120 اإلسرائيلية تعتقل الشرطة .42

اعتقلوا منذ مطلع " حرس الحدود" أفادت تقرير حقوقي أن شرطة االحتالل ما يسمى :الضفة الغربية
، العشرات من العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، الذين يوليو/ الشهر الجاري تموز

وقالت لجنة األسير الفلسطيني في تقرير لها، إن شرطة  .1948 يعملون داخل األراضي المحتلة سنة
االحتالل اعتقلت في أقل من أسبوع مائة وعشرين عامالً فلسطينياً، مشيرة إلى أن الشرطة وما يسمى 

، شنوا حملة واسعة النطاق في مراكز ومنشآت عمل في الداخل تركزت في تل الربيع "حرس الحدود"
والخضيرة والناصرة والعفولة، واعتقلت خاللها عماال من الضفة الغربية بينهم وحيفا ويافا ) تل أبيب(

  . عاملة، وجرى نقلهم لمراكز الشرطة والتحقيق معهم12
  7/7/2010، السبيل، عّمان

  
   فور اعتقالهم47أسيراً استشهدوا في سجون االحتالل بينهم  202: األسيرنادي  .43

 أسيراً قد 202ألسير الفلسطيني قدورة فارس النقاب عن أن  كشف رئيس نادي ا: علي سمودي-رام اهللا 
 تم تصفيتهم وقتلهم بدم أسيرا 47، من بينهم 1967استشهدوا في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

 أسيرا استشهدوا نتيجة 73ن هناك ما يقرب من أ إلىوأشار فارس  .العتقالهمبارد في اللحظات األولى 
بي باإلضافة إلى عشرات األسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم نتيجة لما ورثوه في سياسة اإلهمال الط

 أنالسجون من أمراض كان لسياسة اإلهمال الطبي والتعذيب دورا بارزا فيها، ذاكرا في ذات الوقت 
 حالة مرضية في سجون االحتالل منذ منتصف العام 1600نادي األسير تمكن من رصد ما يزيد عن 

 47 حالة مرضية مقيمة في مستشفى سجن الرملة، و26 منتصف العام الحالي، من بينهم  وحتى2009
  .حالة مرضية مصابة بأمراض القلب والضغط في سجن اوهلي كيدار

  5/7/2010القدس، االراضي المحتلة، 
  

   فلسطيني لقرار السلطة منع قراءة القرآن قبل األذان عبر مكبرات المساجداستهجان .44
عبر أئمة مساجد ومواطنون فلسطينيون في الضفة الغربية عن استهجانهم، : سف الشايبيو -رام اهللا 

وغضبهم الشديد، على قرار لوزير األوقاف، محمود الهباش، بمنع قراءة القرآن عبر مكبرات المساجد 
  .قبل رفع األذان بخمس أو عشر دقائق

، جاء بعد احتجاج المستوطنين اليهود، وبينما تسري إشاعات في الشارع الفلسطيني بأن القرار سياسي
المقامة على أراضي مدينتي رام اهللا والبيرة، ومستوطنات عدة في ) بسغوت(في مستوطنة جبل الطويل 

 اعتبر الوزير الهباش في تصريحات إلى الصحافيين ،الخليل بأن قراءة القرآن تزعجهم، وتربك حياتهم
  ".قهي ويأتي انسجاما مع سنة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلمهذا اإلجراء ديني وف"برام اهللا، أمس، أن 

من الناحية الشرعية فإن قراءة ": الغد"وقال قاضي قضاة فلسطين السابق، الشيخ تيسير التميمي، لـ
القرآن جائزة بل ومحببة في كل مكان ما دامت شروط قراءتها متوفرة، ومنها اإلنصات وتدبر المعاني 
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 من غير الجائز قراءة القرآن في أماكن اللهو وارتكاب المعاصي، لكن في المساجد والخشوع، مضيفا أنه
  .التي هي بيوت له فإنه من المحبب من الناحية الشرعية قراءة القرآن

واستغرب أحد أئمة المساجد في مدينة البيرة، فضل عدم ذكر اسمه، كي ال يفصل من قبل الوزير 
نحن نقرأ القرآن، أو نبث تسجيالت لمقرئين معروفين من : ر، وقالالهباش، على حد تعبيره، هذا القرا

مصر والسعودية وغيرها قبل خمس أو عشر دقائق من األذان لنبث الخشوع في قلوب المارة، وندفعهم 
وأضاف معقباً على  .الى التفكر في كلمات اهللا، وهذا هو ما ال يريده الهباش وحكومته على ما يبدو

هذا ليس بجديد ففي الخليل، : توطنين من تالوة القرآن عبر سماعات المساجدإشاعة انزعاج المس
.. وبالتحديد في الحرم اإلبراهيمي، منعت سلطات االحتالل مراراً ليس فقط قراءة القرآن، بل رفع األذان

إنه صراع ديني يعملون من خالله على تثبيت حقهم في بالدنا، عبر طمس رموزنا الدينية في األراضي 
لفلسطينية المحتلة كاألذان والقرآن وغيرها، ولألسف قرار الهباش يساعدهم في ذلك، وإن كنت لست ا

  .متأكداً من صحة األنباء التي تتحدث عن أن المبرر وراء هذا القرار هو احتجاجات المستوطنين
ل وإقامة الصالة أستغرب منع قراءة القرآن، ب: اهللا صبيح، ويعمل مؤذناً في أحد المساجد ويقول أبو عبد

أحياناً، عبر سماعات المساجد في الضفة الغربية، في وقت يسمح فيه بالغناء عبر مكبرات الصوت، 
وإطالق األلعاب النارية حتى ساعات متأخرة من الليل احتفاالً بحفل زفاف، أو فوز فريق على آخر في 

صحيح أن هناك : يقول معقباًأما أبو محمد الجعبري، وهو مدرس متقاعد، ف. مباريات كأس العالم
 مهمة جدا أمور الصالة وإقامة األذاناجتهادات في هذا األمر، لكني أرى أن قراءة القرآن قبل 

 المسجد إلىفالقراءة تجعل الشخص يهيئ نفسه للصالة من وضوء وذهاب ..  من سلبياتهاأكثروايجابياتها 
على كل أعتقد :  لكنه يضيف... المسجدإلىا واإلقامة تعني أن الصالة بدأت لذلك تجعلك تهرول مسرع
أكاد أجزم أن هذا يأتي ضمن مشروع .. أن خطوة سلطة رام اهللا لم تأت من هذه الناحية الشرعية

  . غربي مخطط له من أجل الحرب على الدين، واهللا تعالى أعلى وأعلمأميركي
  7/7/2010الغد، عّمان، 

  
  ارتفاع شعبية عباس وتأييد حركة فتحو ... المستطلعة آراؤهم حول المفاوضاتانقسام .45

 العام الفلسطيني، نفذه معهد العالم العربي للبحوث للرأي أظهر استطالع : منتصر حمدان–رام اهللا
  ."إسرائيل"ويعارضون المفاوضات المباشرة بين السلطة % 47يؤيدون، و% 48 أن، "أوراد"والتنمية 

 أيد شخص في الضفة وقطاع غزة، 1200 إلىوصلت وحسب نتائج االستطالع الذي اشتمل على عينة 
وعندما سئلوا عن الوضع  .يؤيدون تعيين هنية لمنصب رئيس الوزراء% 22تعيين فياض، و% 47

في % 80(الفلسطيني بشكل عام، صرح ثلثا المستطلعين أن المجتمع الفلسطيني يسير في االتجاه الخاطئ 
  .مجتمع الفلسطيني يسير في االتجاه الصحيحأن ال% 27في حين رأى ). في الضفة% 60غزة، و

. قطاع غزة التي يقودها اسماعيل هنيةفي وحول أداء الحكومة بقيادة فياض في الضفة، وأداء الحكومة 
  .انقسم الفلسطينيون بالتساوي تقريبا بين التقييم االيجابي والمتوسط والسلبي ألداء كلتا الحكومتين

في غزة % 38من المستطلعين في الضفة، و% 39  أنفأظهرت النتائجأما فيما يتعلق بالوضع األمني، 
في غزة، وصفوا تحسن % 30في الضفة، و% 34بيد أن . جيد  أن مستوى تحسن الوضع األمنيرأوا

  .في الضفة الوضع األمني بأنه ضعيف% 28في غزة، و% 32وقيم ). متوسط(الوضع األمني بأنه 
قالوا انه % 43و. قالوا انه متوسط% 29هالي غزة انه جيد، وأمن % 28وحول مكافحة الفساد، اعتبر 

  .بأنه ضعيف% 38بأنه متوسط، و% 35أداء حكومة فياض بأنه جيد، و% 24وقيم . ضعيف
في % 45، %42أيد قرار التأجيل ومن المستطلعين، % 44وعارض قرار تأجيل االنتخابات المحلية 

 في غزة عن معارضتهم لقرار تأجيل االنتخابات من المستطلعين% 57عبر و. في غزة% 35الضفة، و
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حركة % 30وحول من يتحمل مسؤولية تأجيل االنتخابات المحلية، حمل  .في الضفة% 36المحلية مقابل 
أن حركة حماس % 24في حين، قال ). في الضفة% 28في غزة، و% 34(تأجيل، الفتح مسؤولية 

بأنهم يحملون أطرافا خارجية % 16وصرح  .)في الضفة% 13في غزة و% 40(تتحمل مسؤولية ذلك، 
في غزة % 4في الضفة، و% 11وحمل . غزة% 13في الضفة، و% 18مسؤولية تأجيل االنتخابات، 

أن المسؤولية تقع على عاتق رئاسة الوزراء % 6واعتبر . لجنة االنتخابات المركزية المسؤولية عن ذلك
 يتعلق بالسبب الرئيسي الذي يقف وراء تأجيل وفيما ).غزة% 4في الضفة، % 7(بقيادة سالم فياض 
 اتفاق المصالحة مع إبرامأن حركة فتح تريد تأجيل االنتخابات المحلية لغاية % 39االنتخابات، رأى 

أن السلطة الفلسطينية اختارت وقتا غير مناسب % 27ورأى . حركة حماس والذهاب معا نحو االنتخابات
أن سبب التأجيل هو أن حركة فتح غير مستعدة لالنتخابات % 23لعقد االنتخابات، في حين اعتقد 

  .أن أسبابا أخرى تقف وراء تأجيل االنتخابات المحلية% 12ورأى . وتخشى الخسارة
 اتفاقية المصالحة بين الفرقاء إبرامأن تجري االنتخابات قبل % 73وفي نفس الوقت، ال يتوقع 

  ).فتح وحماس(الفلسطينيين 
في الضفة وغزة أنهم يؤيدون حركة % 43دي كل فصيل بين الرأي العام، فقد صرح وبالنسبة لحجم مؤي

% 18(بأنهم يؤيدون حركة حماس % 14في المقابل صرح ). في الضفة% 41في غزة، و% 46(فتح، 
بأنهم % 12بأنهم لن يشاركوا في االنتخابات التشريعية، و% 18وصرح  ).في الضفة% 11في غزة، و

أنهم يؤيدون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونفس النسبة % 4وصرح . سيصوتونلم يقرروا بعد لمن 
ويحصل حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير . تؤيد المبادرة الوطنية الفلسطينية% 4

  .لكل منها% 1 على حوالي اإلسالميفلسطين وحركة الجهاد 
ا على الذين صرحوا بأنهم سيقومون بالتصويت، وأخذا وضمن توقعات أوراد لنتائج االنتخابات واعتماد

وضمن )  لصالح حركة حماس وتنقص من حركة فتحإضافتهاالتي تتم % 3(بعين االعتبار هامش الخطأ 
  :النظام النسبي فان أوراد يتوقع النتائج التالية لو حصلت االنتخابات اآلن

  .في الضفة وغزة% 58:  فتح-
  .في غزة% 27 وفي الضفة،% 19، %23 حماس -
  %7-6:  الجبهة الشعبية-
  %7-6:  المبادرة الوطنية-
  %.3-1 باقي القوى -

% 39(قائمة حركة فتح برئاسة محمود عباس، % 36في حال حدثت االنتخابات التشريعية اليوم، يدعم 
% 11في غزة، % 19( هنية، إسماعيللقائمة حماس برئاسة % 14، مقابل )في الضفة% 34في غزة، و

انهم لم يقرروا بعد % 10بأنهم لن يشاركوا في االنتخابات التشريعية، وقال % 18وأبدى  ).الضفةفي 
، وتليها قائمة المستقلين %9كما تحصل قائمة المستقلين برئاسة مصطفى البرغوثي على  .من سينتخبون

، %4على وتحصل قائمة اليساريين برئاسة احمد سعدات %. 6برئاسة سالم فياض التي تحظى بنسبة 
  .انهم يفضلون قوائم أخرى لم تذكر% 3بينما قال 

ذا ترشحت لالنتخابات خمس قوائم فقط ضمن النظام النسبي، فان أوراد يتوقع، أن تحصل قائمة فتح إو
وتحصل قائمة المستقلين . لقائمة حماس يقودها هنية% 23من األصوات، مقابل % 47بقيادة عباس على 

وتحصل قائمة . لقائمة المستقلين بقيادة فياض)% 10-9(، مقابل %12ى بقيادة مصطفى البرغوثي عل
وفي حال ترشحت ثالث قوائم فقط، فان قائمة حركة فتح  %.6اليساريين بقيادة احمد سعدات على 
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.  بقيادة هنيةاإلسالميينلقائمة % 26، مقابل %52وفصائل منظمة التحرير بقيادة عباس ستحصل على 
  %.22ين بقيادة كل من فياض ومصطفى البرغوثي على وتحصل قائمة المستقل

بأنهم سيصوتون % 31في حال حدثت االنتخابات الرئاسية اليوم، وضمن سباق سبعة مرشحين، صرح 
 هنية، إسماعيليحظى بها % 10، مقابل %14لمحمود عباس، ويليه مروان البرغوثي الذي يحظى بنسبة 

، %8ومصطفى البرغوثي على نسبة متساوية قدرها ويحصل كل من سالم فياض . لخالد مشعل% 5و
وفي حال قرر عباس عدم الترشح لالنتخابات ). لن يصوتوا أو غير متأكدين(انهم % 23في حين قال 

لهنية، % 12سالم فياض، مقابل % 21بأنهم سينتخبون مروان البرغوثي، و% 27الرئاسية، صرح 
% 26لمحمود الزهار، وصرح % 1 مقابل ،%10كما سيحصل مصطفى البرغوثي على . لمشعل% 4و

  ).لن يصوتوا أو غير متأكدين(بأنهم 
% 24سيدعمون مرشحا لفتح، مقابل % 55وضمن توقعات أوراد لالنتخابات الرئاسية اليوم، فان 

  .مرشحا مستقال% 21كما سيدعم . سيدعمون مرشحا لحماس
 بإطالقفصائل الفلسطينية األخرى من المستطلعين انهم ال يؤيدون قيام حركة حماس وال% 68وقال 

 إطالقعن موافقتهم على % 26 من قطاع غزة، بالمقابل عبر إسرائيليةالصواريخ على أهداف 
  ).في الضفة% 20في غزة، و% 35 ("إسرائيل"الصواريخ تجاه 

  7/7/2010، رام اهللا، الجديدةالحياة 
  

  مقاعد التدريبعلى في مخيمي البداوي والبارد  الشعبية الفلسطينية اللجان .46
بناء "ورشة تدريب على ، قامت ضمن برنامج مشترك لستّ منظمات دولية تابعة لألمم المتحدة: إيلي حنا

 وبدعوة من األونروا، افتتاح رسمي ، جرى، حيث"قدرات اللجان الشعبية في مخيمي نهر البارد والبداوي
نية، برعاية وحضور مدير وحدة إدارة للبرنامج أمس حضره ممثلو الفصائل والجمعيات األهلية الفلسطي

  حدد في كلمته فوائد عدة للمشروع كإعطاء اللجان الشعبية، الذياألونروا في الشمال تشارلز هيغنز
 فكرة عن القوانين العالمية، بناء عالقة جيدة بين القيادة والمجتمع الفلسطينية في مخيم البارد والبداوي
  .  اللجان الشعبية، ما يتيح لها تواصالً أفضل مع الجوار اللبنانيالمحلي الفلسطيني وتقوية مهارات

درست اللجان الشعبية البرنامج التدريبي من كل جوانبه لثالثة أشهر، وارتأت بعد طول نقاش، و
المشاركة، ألهمية النقاط المطروحة للتدريب وضرورتها لعمل اللجان، إضافة إلى ثقتهم بمحمود زيدان، 

  .، كما يصفونه"فهو فلسطيني وطني"في المشروع؛ ممثل األونروا 
 التدرب شارك فيأبو حسن الميعاري، عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد، الذي وأكد 
تزيد الخبرة العملية وتقدم نتائج أفضل للتعاطي مع المجتمع المحلي، في ظل "ن ورشة العمل أ على

حث أبو رامي خطار، عضو اللجنة في البداوي عن االستفادة قدر يب. "ضعف أداء بعض أعضاء اللجنة
، "التي تخص عملنا في المخيم كأنماط القيادة والتنفيذ وأدواته"المستطاع من نقاط المشروع اإليجابية 

اليوم التدريبي األول الذي احتضنته قاعة المؤتمرات في جامعة الجنان في طرابلس . يضيف أبو رامي
  .ريبية على مدار أسابيعستليه حصص تد

  7/7/2010األخبار، بيروت، 
  

   غزة تحذر من كارثة إنسانية تعصف بالقطاعصحة .47
 باسم نعيم الحالة الصحية في القطاع . وصف وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة د:غزة

ف بكافة مرافق ، محذراً من كارثة إنسانية تعص"الُمعقدة جداً"المحاصر للعام الرابع على التوالي بـ
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أن الوضع الصحي في غزة يزداد خطورة يوماً بعد يوم " السبيل"وأكد نعيم في حديث لـ .ومناحي الحياة 
  .بسبب الحصار وتوابعه، مشيراً إلى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ضاعفت من حدة المأساة

واطنين، وانقطاع الكثير من وقال نعيم إن أزمة الكهرباء بغزة أدت إلى تقليص الخدمة الصحية للم
 أصناف من 110وفي جانبٍ آخر من جوانب الكارثة الصحية حذر نعيم من نفاد  .الخدمات األولية

  . صنفا في غضون أسابيع قليلة سيكون رصيدها صفرا70األدوية، مبيناً أن أكثر من 
كما : "العالج، وتابعواتهم نعيم صحة رام اهللا باالستيالء على حصة دواء غزة، وحرمان المرضى من 

وبقرار من ... للضفة% 60لغزة، و% 40هو معروف ومتداول بين شركات األدوية فإن كمية التوزيع 
ولألسف لم يعد يصل غزة سوى ... وزير صحة رام اهللا كل هذه الكمية تذهب إلى مخازن الصحة هناك

  %".10ت ارتفعت الكمية إلى من احتياجاتها في األدوية، وبعد كثير من الضغط وإطالق المناشدا% 4
  7/7/2010، السبيل، عّمان

  
   إلى قبول مبادرة السالم العربية"إسرائيل" يدعو خارجية األردن وزير .48

دعا وزير خارجية األردن ناصر جودة إسرائيل إلى قبول مبادرة السالم العربيـة،    :  راغدة بهنام  - لندن
  . 2002 واإلسالمية الجامعة التي أطلقت في بيروت عام لتبني تلك المبادرة العربية" الوقت حان"وقال إن 

وشدد جودة الذي ألقى محاضرة حول السالم في الـشرق األوسـط فـي المعهـد الـدولي للدراسـات                    
. االستراتيجية في لندن، على ضرورة أن يحقق الفلسطينيون المصالحة قبل إتمام السالم مـع إسـرائيل               

يج الفلسطيني، وال يمكن تحييدها في أي اتفاقية سـالم مـع            وقال إن حركة حماس تشكل جزءا من النس       
  .إسرائيل، مؤكدا دعمه للجهود المصرية في تحقيق المصالحة

صرف النظر عن المفاوضات الثنائية     ب الفلسطينية   -ودعا أيضا إلى التركيز على المفاوضات اإلسرائيلية        
رائيلي، ومن دون حلها، ال يمكن إنهـاء         اإلس - القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي         ألن األخرى

  ".هذا الصراع
وقال وزير خارجية األردن الذي كان التقى نظيره البريطاني ويليام هيغ، إن بعض الجماعات المتطرفـة           

واعتبـر أن محادثـات     . تتخذ من القضية الفلسطينية حجة لتبرر أفكارها المتطرفة وأعمالها اإلرهابيـة          
  . "الضرورة وليس الخيار"ئيل وفلسطين جاءت نتيجة التقارب الجارية بين إسرا

  7/7/2010الشرق األوسط، لندن
  

  لفلسطينيين وضد إعطائهم الحقوق المدنيةاإلنسانية لحقوق ال مع منح " الكتائبحزب: "النائب الهبر .49
حزب "أن  , النائب فادي الهبر  " حزب الكتائب "ـ عضو المكتب السياسي ل     اكد : صبحي الدبيسي  -بيروت  

وضد إعطائهم الحقوق المدنية التـي تـسهل التـوطين          , مع منح الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين    " كتائبال
الفتـاً إلـى أن     , وتساعد العدو اإلسرائيلي على استكمال سلبه لألرض وطرد ما تبقى منهم في الـداخل             
قسم كبير منهم إلى    المسيحيين خسروا كثيراً بسبب الممارسات الفلسطينية في لبنان والتي أدت إلى هجرة             

  .الخارج
,  سـنة  500طالب بتغيير مصطلح حق العودة الذي قد يـستمر          , معه" السياسة"الهبر وفي حوار أجرته     

السيما وأنه كان لهـم دور  , يساهم بتغيير الجو الديموغرافي فيه, أن توطين الفلسطينيين في لبنان   "معتبراً  
, وإذا أصبح لكل طائفة جيشها ودولتها     . الكويت كذلك بارز في األحداث األهلية ودور أساسي في أحداث         

خصوصا وأن إسرائيل تريد لبنان مثـل   , فهذا يؤدي إلى خلل في عدالة المواطنة المطلوبة في بناء الدولة          
  ".ليبقى خاضعاً لعربدتها, غزة

 شـقة   إنما الحقوق المدنية التي أتت مـشروطة كتملـك        ,  نحن مع إعطاء الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين     
يهمني أن أوضح بأن نظرتنا في البداية إيجابية        , واالنتساب إلى الضمان االجتماعي وغيرها من الشروط      
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لكننا بإعطاء الـشعب    , انطالقاً من دعمنا لقضيتهم المركزية وتأييد حق العودة       , بالنسبة للوضع الفلسطيني  
 اإلسرائيلي علـى اسـتكمال سـلبه        نكون قد سهلنا التوطين وساعدنا العدو     , الفلسطيني مثل هذه الحقوق   

  . لألرض بطرد ما تبقى من السكان الفلسطينيين الذين ما زالوا موجودين على أرض فلسطين
 7/7/2010، السياسة، الكويت

  
   يهدد بقطع العالقاتأن من دون إسرائيلي يصر على اعتذار التركيوزير الخارجية  .50

داود اوغلو تأكيده ضرورة ان تقدم اسرائيل اعتذاراً         جدد وزير الخارجية التركي احمد       : أ ف ب   -انقرة  
الذي اودى بحياة تسعة اتراك، اال انه لم يكرر تهديده بقطع           » اسطول الحرية «لبالده بسبب الهجوم على     

  .العالقات مع الدولة العبرية في حال لم تقدم اعتذاراً
مافي «العتذار على الهجوم على سفينة      وقال الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية ان على اسرائيل تقديم ا          

ودفع تعويضات لعائالت الـضحايا     ) مايو( ايار   31التي كانت تحمل مساعدات لقطاع غزة في        » مرمرة
  .»فإن تركيا لن تقف مكتوفة االيدي«التسعة، وإال 

  7/7/2010، الحياة، لندن
  

   بأنها غير رشيدة"سرائيلإ" التركي يصف تصرفات الرئيس .51
قال الرئيس التركي عبد اهللا جول ان االنقسامات داخل الحكومة االئتالفية فـي             : مور-ونسايمون كامير 

اسرائيل تمنع الدولة اليهودية من اصالح العالقات التي دمرها الهجوم على سفينة مساعدات كانت متجهة               
زيارة وقال جول الذي كان يتحدث الي رويترز في طريق عودته من             .الى قطاع غزة قبل أكثر من شهر      

رسمية لقازاخستان ان استعداد اسرائيل فيما يبدو الن تصبح أكثر عزلة بنبذها العالقات مع دولة كانـت                 
ليس السرائيل أصـدقاء    "واضاف جول قائال     .حليفها الوحيد بين الدول االسالمية هو تصرف غير رشيد        

  ."ت مع تركياواالن هم يرغبون فيما يبدو في التخلص من العالقا... كثيرين في المنطقة
انهـم  . بقدر ما يمكنني أن أرى فان االنقسام السياسي الداخلي في اسـرائيل شـديد جـدا               "ومضى يقول   

انطباعي الشخصي هو   "وأضاف قائال    ."وهم دائما يعرقلون بعضهم البعض    ... يقوضون بعضهم البعض  
  ."أنهم ليست لديهم القدرة على التصرف بعقالنية

ئيلي كان طلب أن يكون اجتماع وزيري الحكومتين فـي بروكـسل يـوم              وقال جول ان الجانب االسرا    
االربعاء الماضي سريا وكان من المفترض أن يكون كذلك لكن فصائل أخرى في حكومة نتنياهو ترغب                

هنـاك مـن ال     "واضاف قـائال     .في الحيلولة دون حدوث أي تقدم سربت المحادثات الى وسائل االعالم          
  ."ال مجمدايسعدهم هذا والموقف ال يز

واالجتماع بين داود أوغلو ووزير التجارة والصناعة االسرائيلي بنيامين بـن اليعـازر يـوم االربعـاء                 
الماضي في بروكسل كان أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من الجانبين منذ الهجوم على قافلة سفن                 

نات سياسية شديدة اال أن موقـف       ورغم أن تركيا مقبلة على انتخابات بعد عام وهناك مشاح          .المساعدات
  .الحكومة تجاه اسرائيل يحظى بتأييد جميع االحزاب

  7/7/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

   سيارة60 المصرية تضبط نفقا لتهريب السيارات لغزة وتحبط تهريب السلطات .52
أراضـي  أدت خالفات وإطالق نار بين مهربي سيارات عبر األنفاق إلى قطاع غزة وأصحاب              : القاهرة

تمر بها السيارات المهربة في سيناء على نسبة مالية من عمليات التهريب إلـى كـشف قـوات األمـن                    
  . سيارة كان يجري تهريبها60المصرية لنفق لتهريب السيارات إلى غزة وضبط 
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  سيارة حديثة لقطـاع    60وقالت مصادر إن قوات األمن أحبطت أجهزة األمن المصرية محاولة تهريب            
 الفاصلة بـين    6بكت مع المهربين جنوب منفذ رفح بمنطقة الدهنية، عند العالمة الدولية رقم             ، واشت غزة

  .حدود مصر وقطاع غزة
تأكيدها أن كشف النفق والسيارات     " مصادر أمنية "على االنترنيت عن    " مصراوي"وقد نقل مراسل موقع     

 سيارة حديثة أغلبهـا مـن       60المهربة جاء بعد معلومات وردت عن قيام مهربين بتجميع ما يقرب من             
، وبعضها مسروق من مـواطنين بمدينـة العـريش، وتمكـن        )BMW  ،Toyota  ،Hyundai(ماركة  

المهربون من نقل السيارات إلى المنطقة الحدودية المصرية مع قطاع غزة، وتحديًدا جنوب منفـذ رفـح                 
لنفق، وتشديد الحراسة عليه    وتم ضبط السيارات المعدة للتهريب، وضبط فتحة ا        . متر 400البرى بحوالي   

  . لتهريب السيارات10 نفق حتى األن لتهريب البضائع بخالف 400تمهيًدا لتفجيره، حيث تم ضبط 
ويختلف نفق السيارات عن نفق تهريب البضائع، نظًرا الرتفاع تكلفة حفره، حيث يتمكن المهربون مـن                

ر ومبطن ومدعم بإمكانات كبيرة، وقد نشرت        أمتا 3قيادة السيارات داخله، ويبلغ قطره وارتفاعه حوالى        
بعض مواقع االنترنيت صورا لعمليات تهريب السيارات عبـر األنفـاق لتوضـيح صـعوبة التهريـب                 

  .واإلمكانات الضخمة لبناء مثل هذه االنفاق
  6/7/2010، قدس برس

  
   تبرعات معفاة الضرائب في أميركا تدعم االستيطان":نيويورك تايمز" .53

أربعـين  «في تحقيق استقصائي مطول، نشرته أمس، قالـت فيـه أن            » يويورك تايمز ن«ذكرت صحيفة   
 مليون دوالر، على شكل هبات لمـستوطنات        200جمعية أميركية على األقل تمكنت من جمع أكثر من          

اقتفـت  «وأوضحت أنهـا    . »يهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خالل السنوات العشر الماضية         
  . »ال، عبر سجالت حكومية أميركية وإسرائيليةمسار تلك األمو

وتظهر السجالت أن معظم تلك األموال تذهب لمدارس وكُنُس يهودية ومراكز ترفيه ومشروعات، يبـيح               
بعض تلك األموال تُستغّل في شراء مواد مشكوك فـي شـرعيتها،            «لكن  . قانون الضرائب اإلنفاق عليها   

واقية من الرصاص، ومنـاظير البنـادق، وسـيارات لتـأمين           كالمساكن، وكالب الحراسة، والسترات ال    
  . »المستوطنات المقامة في عمق األراضي المحتلة

من بين تلك الجمعيات في الواليات المتحدة، التي تستخدم أموال التبرعات المعفاة            » هايوفل«وتُعد جمعية   
لتي تحتلها إسرائيل، ليسدوا    في تكريس وجود دائم لهم في األراضي ا       «من الضرائب في مساعدة اليهود،      

، إلحالل السالم في المنطقة،     »شرطاً ضرورياً «، التي تعتبر    »بذلك الطريق في وجه قيام دولة فلسطينية      
  . »نيويورك تايمز«على حد تعبير 

فيما تسعى الحكومة األميركية لوقف عمليـات       «، بالنسبة للصحيفة، هي أنه      »المفارقة المثيرة للدهشة  «و
وزارة «، فـإن    »ليهودية المستمرة منذ أربعة عقود، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية          االستيطان ا 

  . »الخزانة األميركية تساعد في ديمومة المستوطنات، عبر اإلعفاءات الضريبية على التبرعات
غلب، المستوطنات القائمة قريباً من حدود إسرائيل، والتي، على األ        «وتذهب معظم تلك التبرعات لصالح      

، بحسب الـصحيفة،    »ستضمها الدولة العبرية إليها في أي اتفاق للسالم، مقابل أراضٍ في مناطق أخرى            
  . »تبرعات صغيرة قد تؤدي إلى استمرار قيام المستوطنات«التي حذّرت من أن 

 علّقت السلطات اإلسرائيلية خططاً إلقامـة وحـدات       «، عندما   2007وأوردت الصحيفة مثاالً يعود للعام      
تمويـل  «، همـا    »سكنية دائمة في مستوطنة مسكيوت، آنذاك قامت جماعتان أميركيتان غير ربحيتـين           

، بجمع عشرات اآلالف من الـدوالرات       »أصدقاء مسيحيون للمجتمعات اإلسرائيلية   «، و »إسرائيل واحدة 
  . »ساعدت في انبثاق وحدات سكنية مؤقتة، وأتاحت للمستوطنة االستمرار«التي 
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التبرع لعملية االستيطان بأنه مثير لالنتباه، ألن االستيطان يعتبـر قـضية            » «ورك تايمز نيوي«ووصفت  
مركزية في مفاوضات السالم، وألن واشنطن، لطالما، رفضت السماح إلسـرائيل باسـتخدام األمـوال               

  . »الحكومية األميركية في بناء المستوطنات
تشكل مـشكلة، وال تـساعد فـي        «ذه التبرعات   وأقر مسؤول رفيع في وزارة الخارجية األميركية بأن ه        

  . ، إلحالل السالم»الجهود التي نبذلها
حساسة سياسـياً،   «من جهته، وصف السفير األميركي السابق لدى إسرائيل دانيال كورتزر المسألة بأنها             

ن، وإن أوضح أن التبرعات الخاصة ال يمكن أن تحافظ على ديمومة عملية االستيطا            . »وقد أثارت جنوننا  
بضع مئات ماليين الدوالرات قد تحدث فرقاً ضخماً، وقد تخلق واقعاً جديـداً علـى               «لكنه حذّر من أن     

  . »األرض
يمثلون خليطاً من األميركيين، سـواء مـن      «وأشارت الصحيفة إلى أن المتبرعين لجمعيات المستوطنات        

التي تقـف وراء صـناعة بوظـة        أثرياء كقطب عالم المستشفيات الطبيب ايرفينغ موسكويتز، أو العائلة          
اعتقاداتهم بأن استعادة الضفة الغربية، بوصفها موقـع المملكـات          «، توحدهم   »هاغدن داز، أو انجيليين   

  . »اليهودية القديمة، سيمكن الدولة العبرية من ضمان أمنها، إنفاذاً للنبوءات اإلنجيلية
كلما بنينا، كلمـا دعمنـا      «لي تروب أنه    كيمبر» أصدقاء مسيحيون للمجتمعات اإلسرائيلية   «وشرح مدير   

  . »وشجعنا الحق في العيش على هذه األرض، وبالتالي سيصبح من الصعب االنسحاب
غير ملزمة باإلفصاح عن تمويالتهـا، مـا        «إلى أن بعض المجموعات الدينية      » نيويورك تايمز «ولفتت  

ردة العديد من األمثلـة عـن جماعـات         ، مو »يعني أن المستوطنات قد تتلقى أموالً ال يمكن اقتفاء أثرها         
، »مـانهيغوت يهوديـت   / أصدقاء زو ارتزينـو   «أميركية تمول المستوطنات في فلسطين المحتلة، مثل        

 ماليين دوالر، ذهـب جـزء منهـا إلـى           5.2ومقرها نيويورك، التي جمعت خالل السنوات الماضية        
  . تابعة لفصيل يميني متشدد في حكومة نتنياهو» منشآت«

7/7/2010، ، بيروتالسفير  
  

  يسعى إلى تصدير بضائع غزة إلى الخارج" 2أسطول الحرية ": "الحملة األوروبية" .54
، "2أسطول الحرية   " أن   -ومقرها بروكسيل -أعلنت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة        : بروكسيل

 شحن ضـخمة؛    القادم بالعديد من السفن، ومن ضمنها سفن      ) أغسطس(المتوقع أن ينطلق مطلع شهر آب       
  .سيسعى إلى تصدير بضائع ُأنتجت في قطاع غزة إلى العالم، في خطوة عملية جديدة لكسر الحصار

؛ إنها عازمة   )7-6(، في تصريح الثالثاء     "أسطول الحرية "وقالت الحملة إحدى الجهات المؤسسة الئتالف       
ًرا، عبر إرسال المزيد مـن      على المضي قدًما في أنشطتها، ال سيما المتعلقة بكسر الحصار عن غزة بح            

السفن إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ترغب في مساعدة المزارعين والصناعيين الفلسطينيين بتـصدير               
  .منتجاتهم إلى أوروبا عبر سفن كسر الحصار العائدة من ميناء غزة

حـتالل مـن    يجب أن يزول، وعقلية الحصار يجب أن تنتهي؛ ألن ما اتخذه اال           "وأكدت الحملة االحتالل    
، "أسطول الحرية "قرارات هدفت إلى محاولة التهرب من الضغوط الدولية، التي بدأت عقب مجزرة سفن              

  ".والتي أوقعت تسعة شهداء أتراك من بين الذين كانوا على متن األسطول
ـ        يستخف بـدعوات   "لحصار غزة،   " تخفيف مشروط "ورأت الحملة األوروبية أن قرار االحتالل المتعلق ب

 ألف فلسطيني، ولكن هـذه      800تمع الدولي، ويهدف إلى إبقاء الحصار جاثًما على صدور مليون و          المج
" اإلسـرائيلي "المرة بموافقة دولية، عبر االلتفاف على دعواتها إلى إنهاء الحصار، من خـالل الـزعم                
مكن أن تندرج   بالسماح لكل المواد بدخول القطاع، باستثناء بعض األصناف التي تحمل تصنيفًا فضفاًضا ي            

  ".تحته مئات األصناف الممنوعة
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" اإلسرائيلي"يأتي من باب العالقات العامة ولتحسين صورة االحتالل         "وأشارت الحملة إلى أن هذا القرار       
حـق  "، مشددة علـى     "قبل شهر " أسطول الحرية "عقب المجزرة التي ارتكبها ضد المتضامنين على سفن         

ة عجلة الحياة إلى القطاعات االقتصادية، وإقامة المـشاريع، ولـيس           غزة في االستيراد والتصدير، وإعاد    
  ".فقط إدخال الطعام له

على الرغم من أن ما يدور حتى اللحظة ال يجد طريقه إلى الواقع؛ فإن ما نخشاه أن يقـوم                   "وأضافت أنه   
اآلليـات  االحتالل باشتراط آليات للسماح بدخول األصناف التي تحدث عن إدخالها، بحيث تكـون تلـك                

والمنظمات الدولية من أن تكون     " السلطة الفلسطينية "مكرسة لسياسة حصار جديدة، ومن هنا؛ فإننا نحذر         
  ".شريكة في تأسيس نوع جديد من الحصار

7/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   غزةإلى السلطة في زيارة إشراك يريدون أوروبيونوزراء  .55
 الخارجية الفرنسية ان الوزراء االوروبيين الذين سيتوجهون قريبـا          اعلنت وزارة ):  ب . ف .أ( –باريس  

الى قطاع غزة تلبية لدعوة نظيرهم االسرائيلي افيغدور ليبرمان ياملون باشراك السلطة الفلسطينية فـي               
  .هذه الزيارة

ياملون "وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي ان الوزراء االوروبيين              
ايضا باشراك السلطة الفلسطينية بوصفها ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني ، وذلك في طريقـة ال تـزال                 

ينوون استكمال زيارتهم لغزة بمشاورات مع الحكومة االسـرائيلية         "ضاف ان الوزراء    أو ".تتطلب تحديدا 
هم مواصلة المفاوضات غير    بتاييد) خصوصا(والسلطة الفلسطينية في االراضي الفلسطينية بهدف التذكير        

  .التي تجري برعاية الواليات المتحدة" المباشرة
7/7/2010، الدستور، عّمان  

  
  أنديك متفائل بمسار عملية السالم ألسباب موضوعية وإقليمية .56

مـارتن  » بروكينغـز «أعرب مدير قسم السياسة الخارجية، نائب رئيس معهد         :  جويس كرم  -واشنطن  
عملية السالم في الشرق األوسط ألسباب عدة، أبرزها ادراك تل أبيب بضرورة            انديك عن تفاؤله بمسار     

تقديم تنازالت لتحسين عالقتها مع واشنطن وموقعها الدولي، ومن جهة أخرى المظلة االقليمية الـضامنة               
  .لجهود الرئيس محمود عباس

 رئيس الوزراء االسرائيلي    وذكر أنديك، المسؤول والمفاوض السابق خالل واليتي بيل كلينتون، أن زيارة          
بنيامين نتانياهو الى واشنطن تهدف لالتفاق على اطار لطرح قضايا الحل النهائي في المفاوضـات مـع                 
الفلسطينيين ودرس امكان تمديد فترة تجميد االستيطان، وشدد على ادراك زعيم الليكود بعد مرحلة شـد                

وأن هناك حاجة متبادلـة مـن       » أوباما) يس باراك الرئ(ال يمكنه التذاكي على     «الحبال مع واشنطن بأنه     
  .الزعيمين لبعضهما النجاح المحطات المقبلة

. أما من الناحية الظاهرية، فيشير أنديك الى أن السبب الثاني للزيارة فهو لتحسين العالقة بين الـزعيمين                
ة األخيرة، خصوصاً فـي     في الفتر » أحاطتها السموم ) أوباما ونتانياهو (ان العالقة بين الرجلين     «: ويقول

الفائـت، والخـالف    ) مارس(ضوء التشنج الذي طبع زيارة نتانياهو األخيرة الى البيت األبيض في آذار             
  .المتراكم حول أزمة االستيطان في القدس الشرقية

وعن توقعاته بنجاح أوباما في إقناع نتانياهو بتقديم تنازالت لالنطالق الى المفاوضات المباشرة، يؤكـد               
بانتظار براهين بأن كالهما جدي في التوصل الى اتفاق         «ديك أن الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي اليوم       أن

ان الغاية األساسية من المفاوضات غير المباشرة هي لمنح الجانبين الثقة بـأن أي              «ويضيف  . »وتطبيقه
ولفت أنديك الى   . »طالبهمامفاوضات مرتقبة ستؤدي الى نتيجة، وأنه سيتم التوصل الى اتفاق يلبي أدنى م            
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أبو مازن غير مقتنع حتى اآلن بأن نتانياهو جدي في التوصل الى اتفاق، إال اننـي متفائـل بأننـا                    «أن  
  .»سنصل الى مفاوضات مباشرة في وقت سريع

) حكومـة يمينيـة   (ورداً على سؤال عن مبررات تفاؤله على رغم العقبات الداخلية التي تواجه نتانياهو              
تبنـي  (، يلخص المفاوض السابق هذه األسباب بخطوات نتانياهو حتى اآلن           )نقسام الفلسطيني اال(وعباس  

أما من الجانـب الفلـسطيني      ). حل الدولتين والتجميد الجزئي لالستيطان والتهدئة غير المعلنة في القدس         
»  الخاصـة  أسبابها«لـ  » حماس«فيرى أنديك أن تولي السلطة الفلسطينية ضمان أمن الضفة الغربية و            

اذا نظرنا الى الظروف التي أعاقت بقوة احراز        «ويوضح  . في ضمان أمن قطاع غزة يدعو الى التفاؤل       
تقدم في الماضي فهي األنشطة االستيطانية من الجانب االسرائيلي وأعمال العنف واالرهاب من الجانـب             

) هدوء األمني ووقف االستيطان   ال(وهذا الواقع   . ان الجانبين يفهمان الوضع اليوم    «، ويضيف   »الفلسطيني
يوفر مناخاً يمكن الجانبين التركيز على قضايا الحل النهائي من دون االلتهاء بأعمال ارهاب أو أنـشطة                 

الظروف السياسية اليـوم للمفاوضـات      «مشيراً الى ان    » هذا سبب لألمل  «ويشدد على أن    . »استيطانية
  .»أفضل بكثير مما كانت عليه خالل وقت طويل

عن العامل االقليمي فيرى أنديك أن تبني الجامعة العربية خيار المفاوضات غيـر المباشـرة مهـم                 أما  
في الماضي، أيام أوسلو، حين كان التردد العربي غالباً على الموقف، كانوا يفضلون             «: ويقول. وايجابي

فإن «فيشير أنديك   أما اليوم   . »عرفات مهام التفاوض وعبء التنازالت    ) الرئيس الراحل ياسر  (أن يتولى   
وهـذا مهـم جـداً      . صك الجامعة العربية ألبو مازن برهان مهم على التزام الدول العربية بالمفاوضات           

  .»وإيجابي
7/7/2010، الحياة، لندن  

  
   قبالة البيت األبيض لرفع الحصار عن قطاع غزةيتظاهرون شخص 200نحو  .57

الـذين حملـوا    " ناطوري كارتا "ن بينهم    شخص في تظاهرة قبالة البيت األبيض برز م        200شارك نحو   
  .  الفتات تدعو لرفع الحصار عن قطاع غزة، إلى جانب العشرات من النشطاء الفلسطينيين واألميركيين

7/7/2010، 48موقع عرب  
  

   ألف شخص يطالبون أوباما بالضغط لتمديد فترة تجميد االستيطان16 .58
 962 الفا و  15، أمس، عريضة موقعة من      "م اآلن أمريكيون من أجل السال   "سلمت منظمة   : )آي.بي  .يو  (

شخصاً إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما تحثه على الضغط لتمديد فترة تجميد بناء المـستوطنات فـي                 
  .الضفة الغربية 

أهـم  " إسرائيل"السالم في   : آالف األصوات هذه تعبر عما نعرفه جميعاً      "وقالت رئيسة المنظمة ديبرا لي      
" إسـرائيل "القيادة األمريكية باتجاه حل الدولتين أساسية، ومـستقبل  "، أضافت ان  "ستيطانيمن التوسع اال  

  " .يعتمد على بلوغ مثل هذا الحل
" اإلسرائيليين"السيطرة على االستيطان توجه رسالة بأن أمريكا تعني ما تقوله وتذكر           "وقالت العريضة ان    

ل، كما تقوي أمريكا فيما ننظر إلى العالم العربـي للقيـام            بأن عليهم االختيار بين السالم وتعميق االحتال      
  " بمساهمات مهمة في مسار سالم متجدد

7/7/2010، الخليج، الشارقة  
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  إرث مروع لعراق ما بعد الحرب.. أرملةمليون  .59
ثالثة عقود من الحرب والمذابح والقتال الطائفي تركت للعراق نحو مليون أرملة، وذلك :  لندن-بغداد 
  .سب إحصائيات الحكومة العراقيةبح

  7/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  ]2[ قبة البرلمان اللبنانيتحتالالجئون الفلسطينيون  .60
  صالح صالح 

  العمالة الفلسطينية
في ما يأتي الحلقة الثانية واألخيرة من مقالة القيادي الفلسطيني في لبنان صالح صـالح تحـت عنـوان     

  ": قبة البرلمان اللبنانيالالجئون الفلسطينيون تحت"
التجربة العملية منذ بداية الخمسينات حتى اليوم أثبتت ان طرح اي مـشروع لحـل مـشكلة الالجئـين                   
بتوطينهم أو تجنيسهم أو تهجيرهم، مهما كانت القوى التي تدعمه واالمكانات المرصـودة النجـازه ، ال                 

  :يمكن أن ينجح اال اذا توافرت له ثالثة شروط مجتمعة
وهذه كما أصبح واضـحاً حتـى       . أن يتم التوافق على حل مشكلة الالجئين في اطار تسوية شاملة          : الًأو

ولن ينجح أوباما بتحقيق ما فشل به بـوش ومـن قبلـه             . للمراهنين عليها، قد وصلت الى طريق مسدود      
  .وكما ُأسقط بيد ميتشل في عهد بوش سيحصل الشيء نفسه في عهد أوباما. كلينتون وكارتر

لن . لن تستطيع أي دولة عربية تستضيف الجئين أن تنفرد بحل المشكلة حتى للمقيمين فوق أرضها              : انياًث
  ).لبنان، سوريا، االردن، العراق، مصر، السلطة( يتم ذلك اال بالتوافق بينها جميعاً 

بمعزل عـن    ماليين الجئ فلسطيني نيابة عنهم       7واهم من يعتقد أنه يستطيع تقرير مصير حوالى         : ثالثاً
باالضافة الى االقتناع في أوساط الرأي العام الفلسطيني بكل فئاته، توجد قـوى فاعلـة               . رأيهم وموقفهم 

  .ونشيطة في المخيمات وخارجها وحتى في المهجر ستُفشل أي محاوله لحرمانهم من حقهم بالعودة
•••  

نه من العيش بكرامـة وشـرف،       األدعاء بأن إعطاء الفلسطيني حقوقه، وتمكي     : ابني على ما سبق بالقول    
... وتحسين أوضاعه االقتصادية سيدفعه الى التخلي عن المطالبة بالعوده الى وطنه ويقبل بالتوطين الـخ              

لماذا تفترضـون أن    . هذا االدعاء ال يحمل ظلماً للفلسطيني فقط بل أيضاً شتيمة له وإهانة لعزته الوطنية             
ت ثروته يبقى مخلصاً لوطنه في حين أن الفلـسطيني يتخلـى            الميسور اللبناني مهما عال شأنه ومهما بلغ      
  عنه مقابل دخل متواضع في وظيفة بائسة؟

هل حقاً انتم اكثر حرصاً من الفلسطيني على العودة الى وطنه؟ لماذا تتجاهلون هذا التـاريخ النـضالي                  
او لعلكم ال تعرفون هـذا      الطويل للشعب الفلسطيني للدفاع عن وطنه قبل النكبة وللعودة اليه بعد النكبة؟             

 يشوه صوره الفلسطيني المناضل الثـوري       - عن قصد    –التاريخ؟ أو ربما تأثرتم باالعالم المشبوه الذي        
من المؤسف أن تساهم االجهـزة      . الذي يقدم التضحيات في سبيل وطنه، ويحوله إرهابياً ومجرماً وقاتالً         

 المخيمات كبؤر أمنية يجـب أن تخـضع لحـصار    االمنية في تكريس هذه الصوره الخاطئة بتعاملها مع      
مخيمات محاطة بأسالك شائكة تتحكم بمداخلها مراكز للجـيش اللبنـاني، يخـضع             . يحولها الى غيتوات  

سكانها للتدقيق والتفتيش في الخروج والدخول، ويمنع على أي عربي أو أجنبي دخولها اال بتصريح من                
اليست هذه االساليب هي التي تحول المخيمات أرضـاً خـصبة           ماذا تتوقعون ردة فعله؟     . الشعبة الثانية 

  لالرهاب؟ هل اساليب القمع واالذالل تجدي بإخضاع الشعوب وقتل إرادتها؟
طبعاً، أنا أنطلق من كون الشعب الفلسطيني في لبنان جزءا مـن كـل الـشعب الفلـسطيني بمـشاعره                    

  : واقتناعاته وأهدافه وتضحياته لهذا يحق لي االستشهاد
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، 1956 بوضع الالجئين الفلسطينيين في سوريا الذين، بموجب قانون صادر عن مجلس الشعب عـام                -
مع ذلك لم يتوطنوا، ومـا زالـوا بـالعرف          . يتمتعون بكل الحقوق كالمواطن السوري، باستثناء الجنسية      

  . جمعية تدافع عن حق العودة20وتوجد حوالى . الدولي الجئين تحت رعاية وكالة الغوث
ذلك في االردن يحملون الجنسية االردنية ومنهم رؤساء حكومات ووزراء ونواب ولم يتخلوا عن حق              ك -

  .العودة
 وفي مناطق السلطة ما يزيد عن مليون ونصف مليون الجئ يتمتعون بكامل حقوق المواطنة ومـنهم                 -

ئين، ولم يسقط عنهم    ، لم تحل مشكلتهم كالج    "االونروا"لكنهم ما زالوا تحت رعاية      . الرئيس محمود عباس  
  194حقهم في العودة بموجب القرار 

•••  
؛ مثل فاقع على العنصرية، ألن االستثناء الوحيد من كل سكان العـالم             2001قانون الملكية الصادر عام     

االسرائيلي اذا أراد التملك فـي لبنـان بجـواز سـفره            . الذي ال يحق له التملك هو الفلسطيني في لبنان        
هنـا  . لماذا هذا االستثناء ؟ الحجة الوحيده هي الخوف من التوطين         . روبي يستطيع ذلك  االميركي أو االو  

الوطن يا سادة ال ُيقايض بقطعـة       . مره أخرى أقول هذه إساءة وتشكيك بتمسك الفلسطيني بأرضه ووطنه         
هل ينطبق ذلك على أي منكم؟ هل إذا إمتلك أي من حضراتكم قصراً في أي مكان                . أرض أو ملكية بيت   

في العالم يرضى في المقابل بالتخلي عن وطنه لبنان؟ الفلسطيني أثبت بالملموس أنه لن يقبل التخلي عن                 
هنا في لبنان كان يحق للفلسطيني التملك كأي أجنبـي منـذ   . وطنه مهما بلغت ملكيته ومهما بلغت ثروته    

ني لن يرضى مقايضة وطنه      سنة، ألم تكن كافية إلقناعكم بأن الفلسطي       53،  2001بداية اللجوء حتى عام     
  مقابل شقة أو حتى قصر كما كان للشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية؟

  العمالة الفلسطينية
يسحبون اللقمة من فـم     "كُتب الكثير حول دور العمال الفلسطينيين في إنعاش االقتصاد في البلد، وانهم ال              

 السبب في هجرة الماليين مـن اللبنـانيين الـى أنحـاء             كما يدعي البعض، وأنهم ليسوا    " العامل اللبناني 
المعمورة، وأن ما يحصلون عليه من دخل ينفقونه في البلد، في حـين أن العمـال االجانـب اآلخـرين                    

سأكتفي هنا بدعوتكم لالطالع على دراسة أعدها       . خارجه) ماليين الدوالرات شهرياً  (يضخون مداخيلهم   
لجنـة العمـل    "بتكليف من   ) فادي القبرصلي، وروجيه شدياق   (حيين  مكتب محاميين مسي  ) 2009(حديثاً  

 بعضوية مندوبين من وزارتي الخارجية والعمل،       2006والتي تشكلت عام    " لالجئين الفلسطينيين في لبنان   
ومنظمة العمل الدولية، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين، ومنظمـة التحريـر الفلـسطينية،               

أقتبس من هذه الدراسة القانونية، المحايدة بعض االستخالصات التـي تـرد            . لمدنيومؤسسات المجتمع ا  
  . على المخاوف المطروحة كتبرير لحرمان الفلسطيني من العمل

هذا الوضع من الالمساواة بين الفلسطينيين وسائر االجانب في         : " ما نصه  84تقول الدراسة في صفحتها     
م المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنـان بالنـسبة           لبنان يخالف روح، إن لم يكن نص، أحكا       

ويقع على عاتق الدوله اللبنانية أن تعـالج هـذه          . للمساواة بين االجانب العاملين على أرضه دونما تمييز       
المسألة عبر وضع تشريعات خاصة تنظم عمل الفلسطينيين في لبنان، كي تسد الفراغ الناتج عن غيـاب                 

  ".ليمي والجغرافي لدولة فلسطينية معترف بها دولياًالكيان االق
لن يؤثر عمل الفلسطينيين في لبنان على العمالة اللبنانية، ربما يـؤثر            : "85وتتابع الدراسة في صفحتها     

لكنـه  . على العمالة االجنبية، بحيث تزيد فرص عمل الفلسطينيين في مقابل سائر االجانب أو مقارنة بهم              
العاملة اللبنانية، الن االخيرة محمية بموجب القوانين اللبنانية بغض النظر عن جنـسية             لن يؤثر على اليد     

إيجاد فرص العمل للفلسطينيين سوف يؤدي الى تنفيس حالـة االحتقـان            . االجانب العاملين أو وظائفهم   
  ."المختبئة داخل المجتمع الفلسطيني وهذا االمر ينعكس بدوره إيجاباً داخل المجتمع اللبناني
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فالعمل لن يؤدي الى دمج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني، بل الى ايجاد مجتمع فلسطيني بصحة أفضل،                
مجتمع يعـيش   . مجتمع عامل ومنتج في الدولة اللبنانية، ريثما يتمكن من ممارسة حقه بالعودة الى بالده             

  ".بسالم داخل المجتمع اللبناني
ت المنشودة أن تلحظ ليس فقط إزالة العراقيـل علـى عمـل    على التشريعا: "وتضيف في الصفحة نفسها   

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، بل أن تتناول أيضاً وعلى االخص الضمانات االساسية المتـصلة بعقـد                
العمل، كتعويضات طوارىء العمل وتعويضات نهاية الخدمة، وسائر المنافع التي تتضمن نهاية عادلـة               

  ".لعقد العمل
•••  

هل صحيح أن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم سيحدث خلالً في البنية الطائفية الحساسة فـي لبنـان؟          وأخيراً  
لسبب بـسيط   . ال كبيرة ومكررة  : عندي الكثير ألقوله حول هذا الموضوع، لكني أكتفي باالجابة القاطعة         

هنا أسـتذكر   و. وواضح ومحدد هو أن الذي يحدث الخلل هو التجنيس وهذا ما ال يطالب به الفلسطينيون              
) رحمـه اهللا  ( من الوزيرين عبداهللا االمين وشـوقي فـاخوري          1991اللجنة الوزارية التي تشكلت عام      

وقد تبلّغ الفلسطينيون حينها رسمياً من ثالثـه        . للحوار مع الفلسطينيين حول حقوقهم المدنية واالجتماعية      
لدوله اللبنانية توافـق علـى إعطـاء    بأن ا ): باالضافة للوزيرين المذكورين الوزير محسن دلول     (وزراء  

الالجئين الفلسطينيين المسجلين في المديرية العامة لشؤون الالجئين كامل حقوقهم المدنيـة واالجتماعيـة              
  .باستثناء الجنسية والوظائف العامة

لـذا  . تقبل الفلسطينيون هذا العرض بارتياح شديد وإعتبروه خطوة ايجابية وجدية في االتجاه الـصحيح             
صـالح  (روا تجاوز الخالفات الحادة التي كانت قائمة بينهم وبادروا الى تشكيل وفد مـن شخـصين                 قر

 تتضمن موافقة جميع    – بناء على طلب الوفد اللبناني       -، يحمل مذكرة    )صالح، والمرحوم فضل شرورو   
. لحة للحوار إعتبرها الطرف اللبناني أرضية صا    . الفصائل الفلسطينية، على الحقوق المدنية واالجتماعية     
فجأة وبدون إعطاء االسباب طلب الطرف اللبناني       . واتفق الوفدان على آلية لمتابعة البحث في ما تضمنته        

  .وما زال مؤجالً... تأجيل الموعد المقرر لإلجتماع
  .آمل وأرجو اال يكون التأجيل في مجلس النواب كتأجيل اللجنة الوزارية

  7/7/2010، النهار، بيروت
  

  عن أية ورقة تتحدثون؟.. س األمن العرب ومجل
  عريب الرنتاوي

أنه غير معـدوم الخيـارات والبـدائل ، وأن          ) والفلسطيني(يدعي الناطقون باسم النظام الرسمي العربي       
انغالق األبواب في وجه مسار ميتشيل ومحادثات التقريب غير المباشرة ، سوف يدفعهم لحمـل الملـف                 

 الصادر فـي نـوفمبر ـ    1515ن ، والطلب إليه انفاذ قراره السابق الفلسطيني بمجمله إلى مجلس األم
الخطـة  " ، وإن ظل الحال على حاله ، فربما يقرر وزراء الخارجية العرب إخراج               2003تشرين الثاني   

وانتزاع قرار من مجلس األمن يقضي      " رحلة مباشرة "من األدراج ، والذهاب فوراً إلى نيويورك في         " ب
  .لسطينية العتيدةبإنشاء الدولة الف

هل يشكل الذهاب إلى مجلس األمن بديالً جدياً وخياراً فعـاالً           : لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو      
األمريكـي  " الفيتو"، وما الذي سيخرج عن مجلس األمن ، وماذا عن           " الخطة ب "يستحق أن يطلق عليه     

 أن نحصل على قرار جديد باالستناد إلى القرار         الُمشهر دائماً ذوداً عن الغطرسة اإلسرائيلية ، وما معنى        
 ، والذي صدر قبل سبع سنوات عجاف من التفاوض المباشر وغير المباشر ، وظـل                1515القديم رقم   

ولماذا االعتقاد بان مصائر القرار الجديد ستكون أفضل من المصائر التي           ...حبراً على ورق حتى اآلن؟    
  .الصادرة عن المجلس والجمعية العامة ؟انتهى إليها ركام القرارات السابقة 
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والحقيقة أن الخطة العربية الرسمية تتكشف عن سيناريوهين للذهاب إلى مجلس األمن ، األول بـالتوافق                
مع الواليات المتحدة والتنسيق معها وبضوء أخضر منها ، وعندها سيكون القرار مـدججا بالحـسابات                

براً عن الحقوق الفلسطينية ومجسداً لها ، وسيحتاج تنفيذ كـل           والمصالح اإلسرائيلية أكثر مما سيكون مع     
  .بند منه ، إلى ماراثون تفاوضي جديد ، ال يقل طوال وصعوبة من الماراثونات القديمة

أما السيناريو الثاني فيتمثل في الذهاب إلى مجلس األمن من دون التوافق مع واشنطن ، بل وبالضد مـن                   
ـ         إرادتها وبخالف لون الضوء ال     فيتو أمريكـي   "منبعث في نهاية نفقها ، عندها سيواجه التحرك العربي ب

، تماماً مثلما جوبهت تحركات مماثلة سابقة ، حتى وإن دجج المنـدوبون العـرب أنفـسهم                 " ُمعد مسبقاً 
  .بمواقف التأييد من أوروبا والصين وبقية الدول األعضاء

 حتى وإن أفضى ذلك إلى الـصدام مـع الواليـات            نحن بالطبع ، لسنا ضد الذهاب إلى مجلس األمن ،         
، سيجري  " فقّاعة هواء "المتحدة ومواجهتها ، ولكن أخشى ما يخشاه المرء أن يكون هذا السيناريو مجرد              

تنفيسها إما بقرار فضفاض بخصوص الدولة والحدود والقـدس والـسيادة والتواصـل والمـستوطنات               
  .لطريق على الجدل قبل أن يبدأأمريكي يقطع ا" فيتو"والالجئين ، وإما بـ

بمثابة فرصة أخيرة تمـنح إلسـرائيل       " المحاولة"نحن مع الذهاب إلى مجلس األمن ، شريطة أن تكون           
وداعميها من أجل تحقيق التقدم وإنجاز االختراق ، على أن يكون واضحاً ومتفقاً عليه ومنـذ البدايـة ،                   

 العربية ، وكذا الحال بالنسبة للعالقـات        -ت األمريكية   وقبل تجشم عناء السفر إلى نيويورك ، أن العالقا        
أو " تنفيـسه " اإلسرائيلية ، لن تبقى على حالها صبيحة اليوم التالي إلحباط المسعى العربـي و              -العربية  

  .إفراغه من مضمونه
التفكير ، مجرد التفكير في ذلك ، ولكـن         " الخبل"ال نقترح إعالن حرب على واشنطن وتل أبيب ، فمن           

إشهار العصيان  "التي نلوح بها من بند يتعلق بما يمكن تسميته          " الخطة ب "األشد هو في أن تخلو      " الخبل"
إن هي أحبطت التوجه العربي وحالت دون صدور قرار ملـزم عـن             " المدني العربي في وجه واشنطن    

  .المجلس بإقامة الدولة بحدودها وعاصمتها المعروفتين ، وتحت البند السابع
الذي نقترح وأشكاله ، فال أقل من وقف التنسيق األمني معها ، والكف عن              " العصيان المدني "هر  أما مظا 

تسهيل مشاريعها في العراق وأفغانستان ، واالنفصال عنها في حربها على إيران ، وإدارة الظهر لكـل                 
  .لوائحها السوداء وخطوطها الحمراء

عندها وعنـدها   ...هذه المرة سيكون باهظاً   " الفيتو"عندها ، وعندها فقط ، سوف تدرك واشنطن أن ثمن           
عندها وعندها فقط ، يكون الذهاب إلى مجلـس األمـن           ...فقط ، سيكون ممكناً الرهان على إحراز تقدم       

، لكن إن أيقنت واشنطن أن إحباط الخطة العربية البديلة لن يـستتبع  " Plan B"خيار وبديل أو باألحرى 
اضبة تصدر عن عمرو موسى وبعض القادة العرب ، وينتهي األمر           أكثر من مجرد بضعة تصريحات غ     

  .، فعندها لن يكترث أحد بنا وال بمواقفنا وبدائلنا وسيناريوهاتنا" زوبعة في فنجان"إلى 
بأن العرب سيفعلون ذلك ، لمـا       " واحد بالمائة "وأصدقكم القول ، أنه لو كانت لدى واشنطن شكوك بنسبة           

لما كنا أو سنكون بحاجة إلى مجلس األمن ، ولكانت إدارة أوبامـا وحتـى               و" الخطة ب "اضطررنا إلى   
  .حكومة نتنياهو ، قد وضعت كل ثقلها خلف حل نهائي مرض للعرب والفلسطينيين

إن السبب الذي أطاح بالمفاوضات المباشرة وغير المباشرة حتى اآلن ، ال يعود فقط للتعنت اإلسـرائيلي                 
مريكي ، بل وللضعف والهوان العربيين ، وليس ثمة ما يشير إلى أن شـيئا               المدعم باالنحياز األعمى األ   

إسـرائيل سـتزداد    : من هذا سيتغير ونحن في طريقنا إلى مجلس األمن ، بل على العكس من ذلك تماما               
والواليات المتحدة التي تطوي صفحة خالفاتها مع اليمين        ...صلفاً وشهيتها التوسعية ستزداد نهماً وشراهة     

مين المتطرف ستزداد انحيازاً للدولة العربية ، والعرب يزدادون ضعفا وفرقة وهواناً ، فلماذا نتوقـع                والي
من مجلس األمن شيئا مختلفاً ، وهل حقا يظن القادة العرب ، المعتدلون بخاصة ، بأنهم سيفعلون الفصل                  

  . باراك ليبرمان؟-السابع في وجه نتنياهو 



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1842:         العدد       7/7/2010األربعاء  :التاريخ

سؤولين العرب ومواقفهم وشروحاتهم لخطة اللجوء إلى مجلس األمـن          أكثر ما يؤسف في تصريحات الم     
أنها تقدم بوصفها بديال أو يلوح بها بوصفها ورقة ، من دون أن يالحظوا أن أحداً في واشـنطن أو تـل                    

  .أبيب لم ترتعد له فرائص أو ترتجف له ساقان
  7/7/2010، الدستور، عّمان

  
   للحرباالستعداد .61

  أمير بوحبوط
ع التكنولوجيا واللوجيستية في الجيش اإلسرائيلي بقيادة اللواء دان بيتون، في األشهر القريبـة              سينهي فر 
أصبحت . ، وهو الشراء الكبير لمعدات ووسائل قتالية لغرف حرب أسلحة البر          »شالل الغدران «مشروع  

بعـد  . كثيرةهذه المصطلحات ندوباً في تاريخ الجيش اإلسرائيلي وخطوطا حمراء عند قادة في مجاالت              
هز كبير لنظريات القتال، والمعدات الجديدة والتدريبات الميدانية، حانت لحظـة التغلغـل فـي عمـق                 

يبين ضابط رفيع المستوى في رفع التكنولوجيا واللوجيستية ببساطة التحدي المقبل           . التفصيالت الصغيرة 
ن في مستوى فنـي عـال، مـع    من الممتاز أن يوجد عندنا معدات جديدة ومحاربو«: للجيش اإلسرائيلي 

قدرات عظيمة، لكن كيف نجندهم سريعاً وننقلهم مع المعدات في الوقت الى الحدود لالنقـضاض علـى                 
  .»العدو؟

في الوقت الذي يستعدون فيه في سالح الجو إلمكان أن تقصف المنظمات اإلرهابيـة وجيـوش العـدو                  
ئرات، يـستعدون فـي فـرع التكنولوجيـا         مسارات الطيران في القواعد المختلفة وتحاول المس بالطـا        

واللوجيستية المكان أن تشل شوارع حركة دولة إسرائيل بالصواريخ، وأن تراكماً صـعباً علـى نـاقلي             
  .الجيش اإلسرائيلي في نقل الدبابات والمدرعات والوسائل القتالية والمحاربين إلى الجبهة

قال تصور قـاده    . أن نعود قليالً إلى الوراء    وللفحص عن الفروق التي واجهها الجيش اإلسرائيلي يجب         
عندما «رئيس األركان السابق دان حالوتس، ببساطة أن الجيش اإلسرائيلي سيبنى للمواجهة الجارية وأنه              

أما رئيس األركان الحالي، الفريق غابي اشكنازي، فـأحرق اوراق          . »تكون حرب سنعرف كيف ننتصر    
لوراء في الوقت وأرشد إلـى انـشاء تـصور يبنـي الجـيش              عاد تصوره إلى ا   . اللعب مع توليه عمله   

اإلسرائيلي بناء جوهرياً في مواجهة جميع التهديدات التي تشتمل على سورية ولبنان وغزة، وإذا احتـاج               
هذان تـصوران مختلفـان وبـسبب       . الجيش اإلسرائيلي في خالل ذلك الى األمن الجاري فسيعطى الرد         

ائيلي ماالً كثيراً واشتقت من ذلك مناصب وأسلحة أغلقت وفتحـت مـن             التوتر بينهما أنفق الجيش اإلسر    
  .جديد

تقـول  . هذان مذهبان مختلفـان تمامـاً     «: يقول ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجيستية       
الخالصة إنه يجب أن يتدرب الجيش لينتصر في الحرب، لكنك تحتاج إلى جيش قـوي كـي ال تكـون                    

ال تتحرشـوا   «الرسالة بسيطة   . جل انشاء ردع، يردع الذين يفكرون تفكيراً عقالنياً       أنا أبني من أ   . حرب
  .»»بي ألن الثمن سيكون باهظاً جداً بحيث تأسف لذلك

  عالم وردي
كانت أول مرحلة في رسالة فرع التكنولوجيا واللوجيستية أنه يوجد للقادة معدات جديدة جداً فـي وحـدة                  

بعد ذلك وجه اللواء دان بيتون توجيهاً إلى        . د المس بها إال في الحرب     مستودعات الطوارئ وال يحل ألح    
سائر قادة الجيش اإلسرائيلي إلى أنه يجب أن يجيزوا خططاً تنفيذية مع محاول لوجيستية وإال فلن يكون                 

التي طلب في أثنائها الى مروحيات أن ترمي معدات من الجو           . وذلك خالفاً لحرب لبنان الثانية    . لهم مدد 
والمرحلة الثالثة هـي كيـف      . على ُبعد كيلو متر ونصف الكيلومتر، وهو اجراء زاد في االخفاق الشديد           
ال يجب أن تكون عبقرياً لتعلم      . يصبح الجيش االسرائيلي مرناً وينقل قوته إلى كل مكان في زمن منطقي           

حتياط، ولهذا اذا اصابا    وسورية يدركان أن قوة الجيش االسرائيلي الرئيسية هي جيش اال         » حزب اهللا «أن  
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وحدة مستودعات الطوارئ، والمحاور المركزية ومحطات التجنيد، فانهما سيقفان قـدراتنا عـن تجنيـد               
واذا احتاج الجيش اإلسرائيلي إلى اسـتعمال قوتـه العظيمـة،           . سريع وعن النقل الى الجبهة في الوقت      

مني معنى كبيـر، وإال فـإن رشـقات         فسيضطر الى الخروج في مناورة واسعة ولهذا يوجد للجدول الز         
  .الصواريخ نحو جبهة دولة إسرائيل الداخلية ستزداد

. جلس أفضل أذهان فرع التكنولوجيا واللوجيستية وفكروا في كيفية فعل هذا تحت ضـرورات الحـرب               
ان تحريك فرق مـن مركـز       «. الخوف هو من ورطة الزحامات الكبيرة والتوقيت غير الصحيح للقوات         

، يبين ضابط رفيع المستوى آخر في فـرع         » آخر أمر معقد مركب بسبب السلسلة التي يحدثها        قيادة إلى 
  .»ال يمكن حلها. هذا األمر المتطرف يشبه عقدة في كرة صوف«. التكنولوجيا واللوجيستية

فـي  .  أصبحت محاولة الحركة أوسع لكنها أشد زحاما بسبب كثرة المراكب في الدولة            1948منذ حرب   
يروي ضباط فـي فـرع      . كيف نفعل هذا اذاً   . ك ازداد الجيش اإلسرائيلي قوة وكثرت المراكب      مقابلة ذل 

يوجد «: يروي أحد الضباط ما يلي    . »عصفور«التكنولوجيا واللوجيستية نكتة سوداء مأخوذة من مسلسل        
ى من  العالم الوردي ير  : ويجيب. »ماذا تفعل؟ «ايتسك يضيء مصباحاً ويسأله الرفاق      . هناك مقطع جميل  

  .»»خلل عينين حمراوين فقط
تلخص هذه النكتة نقاشات ليلية طويلة وضعت تصور عمل للقوات اللوجيستية عـرض فـي األسـبوع                 

منظم االجتماع والقائد الذي ألقيت عليه مـسؤولية التنظـيم هـو ضـابط              . الماضي في القيادة الشمالية   
من يسافر إلى جبل الشيخ     «: بير ويسأل يفتتح االجتماع في حضور جمهور ك     . اللوجيستية، يوسي كوهين  

إذا لم تسافروا في الثانية عشرة ليالً في يـوم  «. يرفع ضباط من الجمهور أيديهم. »مع أوالده في الشتاء؟  
الجمعة إلى جبل الشيخ وتصلوا في الرابعة صباحاً، فلن تنجحوا في الوصـول إلـى القطـاع الهـوائي                   

. ن تدخلوا جبل الشيخ إذا أتيتم في الـساعة التاسـعة صـباحاً      ل«، يقول لهم وينتظر هز الرأس،       »االسفل
زحام جدي ال تستطيعون السير فيه ال الى        . فهناك زحام مروري من القطار الهوائي االسفل حتى بانياس        

حاولوا أن تتخيلـوا    . هذا يحدث عندما يكون الحديث عن عشرة آالف مواطن فقط         . الوراء وال إلى األمام   
  .في هذه اللحظة يحسم األمر. »قتين أو ثالثاًفي هذه المنطقة فر

، يبـين   »يكفي لواء واحد فقط يسير في شوارع، وشاحنات وحافالت ليصبح جزءاً من الدولة في زحام              «
ضباط في فرع التكنولوجيا واللوجيستية ويؤكدون أنه ال أمل بغير توقيت دقيق وتركيز سيطرة عـال أن                 

ألتم ضباطاً في اللوجيستية ماذا أعطوا فـي صـندوق األدوات           إذا س . يمكن حل العقدة في كرة الصوف     
عندنا مطرقة في الصندوق ونحن نضرب رؤوسـنا بهـا          «: لمواجهة التحدي، فسيجيبون بابتسامة واسعة    

  .»بسبب ضغط المهام
  مسألة تنسيق

ان إن وحدة النقل التي عملت بكامل قدرتها في حرب األيام الستة ويـوم الغفـر              . الخطة أصبحت ناجزة  
وسالمة الجليل أنشئت من جديد ويتولى قيادتها ضابط احتياط برتبة عقيد، يعمل تحت إمرته قادة مناطق                

ضـوعفت القـوة    . ذوو خبرة برتب مقدمين، يفترض أن يراقبوا الحركة والجداول الزمنية في المناطق           
ز الحركـة القطـري     وكذلك جددت العالقة بمرك   . البشرية في الوحدة ثالثة أضعاف للثبات لعبء المهام       

وقيادة لواء الشمال في شرطة اسرائيل لزيادة السيطرة والرقابة على محاور النقل المختلفة فـي أنحـاء                 
والى ذلك، نقل للمرة االولى الى فرع التكنولوجيا واللوجيستية طائرة بال طيار تمكن من الرقابـة                . البالد

  .القيادة الشمالية» مقر قيادة« ونقل معلومات الى في الوقت المالئم لتحرك القوات المتقدمة في المنطقة
كيـف  . الجزء الثاني هو استعمال القوة    «يبين ضابط رفيع المستوى في رفع التكنولوجيا واللوجيستية أن          

تنجح في الحقيقة في احتواء حدث مهم جدا لحرب في منطقة قيادة يكون حدثا عظيما؟ إذا لم يوجد عندك                   
ال شك عندنا في أن الجيش سينتصر اذا نقلنا القـوات فـي             . ر حدث كهذا  خيال فإنه يصعب عليك تصو    

  .»الوقت الى الجدار



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1842:         العدد       7/7/2010األربعاء  :التاريخ

سيجلس القادة الكبار ووحدة النقل وكـذلك  . سينفذ تدريب فرع التكنولوجيا واللوجيستية على الحرب قريبا    
ـ              ستية للجـيش   عناصر أخرى في القيادة العامة، في غرف الرقابة ويتدربون على أكبر التدريبات اللوجي

بين ضباط اللوجيستية من القيادة الـشمالية       . »سيكون األمر على ما يرام    «االسرائيلي، ويودعون طريقة    
في برنامج حاسوب متقدم مسارات السفر والمحاور المركزيـة والجـداول الزمنيـة، وموقـع وحـدة                 

ل القوات من قيادة الـى      مستودعات الطوارئ وحجم القوات ونظام القوات وسيقومون معا بلعبة أدوار لنق          
  .قيادة، مع رؤيتهم جملة تنقالت الجيش االسرائيلي في البر

، بين الضابط الرفيـع المـستوى،       »يبين برنامج الحاسوب أين توجد جميع المعدات في كل نقطة زمنية          «
دا سر النجاح في هذا األمر هو التخطيط والتنسيق والتخطيط والتنسيق حتى لو أصبح أحد األلوية مستع               «

إنهم فـي فـرع     . »انتظروا ألنه يوجد دور   : قبل الجداول الزمنية التي حددت له، فسيوجد قائد يقول لهم         
التكنولوجيا واللوجيستية قلقون من قدرة العدو على تعقب وسائل الرقابة والسيطرة، ومـن أجـل ذلـك                 

تـدريب اللوجيـستية    سيشتمل  . طوروا مع شعبة التنصت بقيادة اللواء عامي شيفران نظام تحديد مشفرا          
الكبير على تحرك آالف المدرعات الحربية وعشرات آالف الجنود في مراكب مختلفة، وستضاف الـيهم               
قوات انقاذ تتحرك في المنطقة لمساعدة المدنيين في الجبهة الداخلية الذين سيتلقون الصواريخ من أنـواع                

سد في أثنائه محـاور مركزيـة تـراكم         ستشتمل السيناريوات المتطرفة على اخالل بالنظام ست      . مختلفة
نحن نفحص عن إمكان أن نـضطر بـسبب قـصف محـاور أو اغـالق                «. الصعاب على حركة النقل   

، بين ضابط رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا        »بالمظاهرات، إلى نقل قوات وراء الخط األخضر ايضا       
ت وقيادة الجبهـة الداخليـة، التـي        تشتمل خطة التشغيل على ربط دائم بشعبة االستخبارا       . واللوجيستية

ستعرف كيف تبلغ فرع التكنولوجيا واللوجيستية اطالق الصواريخ وسقوطها كي تعرف كيف تـصرف              
  .الحركة

  ما هي الحلقة الضعيفة؟
الكارثة في قريـة    «. تشتمل التهديدات للقوات الميدانية أيضا على طريقة تجنيد القوات في زمن الطوارئ           

حـزب  «يا احتياطيا زمن التجنيد قرب كفار غلعادي بعد سقوط صواريخ اطلقهـا              جند 12قتل  (غلعادي  
يبين ضابط رفيع المستوى في رفـع التكنولوجيـا واللوجيـستية،           » ، أثارت فينا كثيرا من االفكار     )»اهللا
بحسب التهديـد   . ال نجند اليوم داخل مكتب بل في منطقة محمية        . حصنا قيادات وأنشأنا مناطق محمية    «

. أين نجند، لكن مع ذلك سنمنح كل موقع تجنيد جرافة كي ينشئ أنفاقا، يختبئ الجنود من ورائها                سنعرف  
وثمة خطـة ثوريـة     . »وفي مقابلة ذلك سنعرف كيف نوزعهم في الميدان وال نحصرهم في نقطة واحدة            

ن ضابط  بي. أخرى ترمي الى التخفيف في المسيرة اللوجيستية هي تجنيد شركات ألعمال الهندسة والنقل            
كنا نجند حتى االن آالت ثقيلة علـى        «رفيع المستوى في فرع التكنولوجيا واللوجيستية االجراء الحديث،         

حدة والمشغلين او السائقين على حدة، ونحن االن نبني تجنيدا في زمن طوارئ بحسب قـانون شـركة                  
. عات في هـذا الـشأن     نشأت عالقة بعدد من الشركات وسننشئ مشرو      . كاملة مع المديرين والمستعملين   

  .»وهكذا سنمنع البيروقراطية ونصبح أكثر جدوى
هذا مسار طويل معقد بدأ قبل نحو أربعة أعوام، مع تطبيق استنتاجات حرب لبنان الثامنة، وهو مـستمر                  

قوة السلسلة تقـاس    «يحذرون في فرع التكنولوجيا واللوجيستية، برغم التقدم من أن          . في هذه األيام أيضاً   
تستطيع أن تضع سلسلة قوية، وفي النهاية ال تساوي سلسلة القيمة اللوجيستية شيئا             . حلقة األضعف بقوة ال 

  .يحتاج الى التركيز والجدية لسائر الحلقات. ألن حلقة واحدة مشكلة
  »معاريف«

  7/7/2010، الراي، الكويت
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  لسهلينبيل محمود ا

انصب اهتمام اإلعالم اإلسرائيلي خالل السنوات القليلة الماضية علـى بعـض الظـواهر واألزمـات                
ومن بين تلك الظـوار ؛ ظـاهرة انتـشار الجريمـة            . المجتمعية؛ وامكانية الحد من تفاقمها أو تجاوزها      

خيرة مقارنـة بنحـو     في المائة من المجتمع خالل األعوام األ      ) 42(وارتفاع نسبة اليهود المتزمتين الى      
عشرين في المائة قبل عقدين من الزمن؛ فضالً عن زحف ظاهرة الشيخوخة نظراً إلى تركيبة المجتمـع                 
اليهودي في شكل خاص وضعف خصوبة المرأة اليهودية مقارنة بالنساء العربيات داخل الخط األخـضر           

اهرة وحجمها من خـالل قـراءة       وفي هذا السياق يمكن إبراز تلك الظ      . وفي الضفة الغربية وقطاع غزة    
متأنية لألرقام التي يصدرها الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي في شكل دوري، حيـث أشـارت معطيـات                

 حققت خالل العـام المنـصرم       48إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المذكور الى أن نسبة فلسطينيي           
يون نسمة، بفعل استمرار تراجع      مل 1,26 في المئة من أصل      17,5 ارتفاعاً ملحوظاً فوصلت إلى      2009

وتقترب المعطيات المذكورة من نظيرتها     . الهجرة اليهودية، بخالف ما نشرته الوكالة الصهيونية قبل فترة        
  .، ما يعمق أزمة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل2008في العام 

يل فـي العـام     وبحسب المعطيات الصادرة عن الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي، بلغ مجموع سكان إسرائ          
 فـي المئـة، إال أن هـذه         20,3 مليون نسمة، وبقيت نسبة العـرب بحـدود          7,5 المنصرم نحو    2009

 ألـف نـسمة، وتـشمل       250اإلحصاءات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة، في حدود أقل بقليل من            
التالي فإن عدد    ألف نسمة، وب   21العرب السوريين في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وعددهم حوالي          

 1,26 حـوالي    48 مليون نسمة، بينما بلغ تعداد فلـسطينيي         7,24 بلغ   1948سكان إسرائيل في مناطق     
  . في المئة من مجمل السكان17,5مليون نسمة، أي حوالي 

 ألـف نـسمة ممـن ال تعتـرف        250 ماليين نسمة، من بينهم حوالي       6واقترب عدد اليهود إلى حوالي      
 ألف نسمة هم أساساً من األجانب من أبنـاء الديانـة            50هودية بيهوديتهم، إضافة إلى     المؤسسة الدينية الي  

المسيحية، كانوا ضمن عائالت يهودية لدى هجرتهم إلى فلسطين في العقد األخير من القرن الماضـي،                 
 كما كان آالف من غيـر     . مثل أزواج وانسباء، استفادوا من قانون الهجرة اليهودية في شكل غير مباشر           

اليهود قد هاجروا من دول االتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل خالل الفتـرة التـي أعقبـت انهيـار                   
والالفـت أن ظـاهرة الـشيخوخة       . المنظومة االشتراكية منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنـصرم         

فـي إسـرائيل؛    الزاحفة في المجتمع اإلسرائيلي باتت تؤرق أصحاب القرار والمخططين االستراتيجيين           
 سنة وما فوق مـن      65 في المائة؛ في مقابل ذلك وصلت نسبة الشيوخ          29حيث ال يشكل األطفال سوى      

وال يمكن الحد وتجاوز تلك الظاهرة مـن دون         .  في المائة من مجموع اليهود في إسرائيل       10العمر إلى   
واالمر . ع نسب المواليد بينهم   تهيئة الظروف من أجل جذب عدد كبير من يهود أفريقيا واسيا نظراً الرتفا            

ليس بهذه السهولة كما يؤكد ذلك باحثون متخصصون نظراً الى ان عوامل دفع هؤالء اليهود من بلدانهم                 
األصلية باتجاه إسرائيل غير ناضجة، ناهيك عن كون النسبة الكبرى من يهود العالم يتركزون فـي دول                 

 مليون يهودي   5.5يث يصل مجموع اليهود فيها الى       ذات جذب اقتصادي مرتفع مثل الواليات المتحدة ح       
وحتى .  الف يهودي في كندا250 الفاً في فرنسا و   550 مليون يهودي في العالم، ناهيك عن        13من اصل   

لو استطاعت إسرائيل دفع االف اليهود من تلك الدول إليها فذلك لن يعزز فكرة اتـساع قاعـدة الهـرم                    
ة ان الخصوبة بين اليهود االشكناز الذين يشكلون نحو اربعـين فـي             السكاني التي تمثل األطفال، بخاص    

المئة من اليهود في إسرائيل ال تزال منخفضة وال تتعدى مولودين للمرأة طيلة حياتها اإلنجابية مقارنـة                 
وتبعاً لذلك فان كافة االحتماالت تشير الى عدم قدرة أصـحاب           . مع اكثر من خمسة مواليد للمرأة العربية      

ر في إسرائيل الحد من تفاقم ظاهرة الشيخوخة وانتشار الجريمة وتعاطي المخدرات فـي المجتمـع                القرا
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اإلسرائيلي ؛ األمر الذي يؤسس لهجرة معاكسة قد تطال فئات كبيرة من المتعلمـين ورؤؤس األمـوال                 
  .اإلسرائيلية الكبيرة

 7/7/2010المستقبل، بيروت، 
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