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  سرائيليةتبقى تحت السيادة اإل والقدس سيباًالمفاوضات المباشرة تبدأ قر: نتنياهو .1

 رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين ، أن وكاالتونيويورك  من 8/7/2010، وكالة سما اإلخباريةذكرت 
نتنياهو قال أن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين ستبدأ قريبا جدا وتوقع ان تكون هذه المباحثات 

  . صعبة للغاية
سياق كلمة القاها في نيويورك الليلة الماضية امام اعضاء مؤتمر رؤساء المنظمات وقال نتنياهو في 

اليهودية االميركية انه ال يعقل ان يصل المبعوث االميركي جورج ميتشيل الى المنطقة من وراء البحار 
  . لكي ينقل رسائل بين القدس ورام اهللا

دود واألمن والالجئين والمياه لكنه شدد على ان وقال ان المفاوضات مع الفلسطينيين ستتناول قضايا الح
  . القدس ستبقى تحت السيادة االسرائيلية

واضاف ان اسرائيل ال تريد ان تحكم الفلسطينيين ولكنها ال تريد ايضا ان تشكل الدولة الفلسطينية تهديدا 
" ارهابية" قاعدة له مؤكدا ان تجربة الماضي قد اثبتت ان كل منطقة انسحبت منها اسرائيل تحولت الى

  . تنطلق منها عمليات تخريبية ضد اسرائيل
هذا وقال نتنياهو ان قضية المستوطنات يمكن أن تطرح على جدول اعمال المفاوضات المباشرة بين 

وتناول البحث . وكان نتنياهو قد التقى في نيو يورك بالسكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون. الجانبين
وقدم . دور قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان والتسهيالت الممنوحة للفلسطينيينخالل االجتماع 

  نتنياهو شرحاً مفصالّ لالجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتخفيف الحصار على قطاع غزة
قال األربعاء إن إسرائيل مستعدة  نتنياهو، أن واشنطن من 8/7/2010، القدس العربي، لندنوأضافت 
وات إضافية لتسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية في محاولة إلقناع الرئيس التخاذ خط
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وتحاشى نتنياهو الرد على سؤال طرح  .الفلسطيني محمود عباس بالدخول في محادثات سالم مباشرة
سي عما إذا كان مستعدا لتمديد وقف .بي.الذي تذيعه شبكة إيه) صباح الخير يا أمريكا(عليه في برنامج 

  .مدته عشرة أشهر في عمليات بناء جديدة بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة
وأبدى رئيس الوزراء االسرائيلي استعداده التخاذ خطوات منها إجراءات اضافية لتسهيل حركة 

  .الفلسطينيين باالضافة إلى بعض المشروعات االقتصادية
أريد : ن ما نريد أن نراه في النهاية هو شيء واحد         لك. الفكرة هي اننا مستعدون للقيام بذلك     : وقال نتنياهو 

أن يصافحني أن يجلس ويتفاوض بشأن تسوية سالم نهائية بين إسـرائيل            .. الرئيس عباس أن يمسك يدي    
  .والفلسطينيين

  
  مباشرةالمفاوضات ال حول الحدود واألمن قبل بدء "إسرائيل"من " مؤشرات "ننتظر: عباس .2

اسرائيلية حول  " مؤشرات" اعلن الرئيس محمود عباس امس، انه ينتظر         :ب، رويترز .ف.ـ ا  أديس أبابا 
مسائل االمن والحدود قبل القبول باستئناف مفاوضات السالم المباشرة مع اسرائيل التي دعا اليها الرئيس               

  .االميركي باراك اوباما
باشـرة اذا تلقينـا     نحن مستعدون للمشاركة في محادثات م     "وقال عباس خالل زيارة رسمية الى اثيوبيا،        

  ".الحدود واالمن: مؤشرات من االسرائيليين حول مسألتين
واضاف عباس امام الصحافيين متحدثا باالنكليزية في ختام لقائه في اديس ابابا رئيس الوزراء االثيـوبي                

  ."لقد عرضنا اقتراحاتنا على االميركيين واالسرائيليين وننتظر رد الفعل االسرائيلي"ميليس زيناوي، 
ودعا الرئيس االميركي باراك اوباما الثالثاء، الى استئناف مفاوضات سالم مباشـرة بـين الفلـسطينيين      
واسرائيل بحلول نهاية ايلول وذلك خالل لقائه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنيـاهو فـي البيـت                 

  .االبيض
ربما يكون حمل نتنياهو العام الماضـي       "وقال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ان أوباما           

  ".لكن ما الذي يعنيه نتنياهو بهذا. على االلتزام علنا بحل الدولتين
وقال لرويترز، انه اذا دخل الفلسطينيون في محادثات مباشرة دون مبادئ واضحة فيما يتعلـق بطبيعـة                 

  ".سيقول، عرضنا عليك دولة ولم تقبل"الدولة الفلسطينية في المستقبل 
 فـي   60حتى ال نالم في المرحلة القادمة على سبيل المثال أن يقال عرضت عليهم دولة على                : وأضاف

ومضى يقول ان الفلسطينيين يريدون الدخول في مفاوضات مباشـرة          . المئة من الضفة الغربية ورفضوا    
يـدون ان    مع مبادلة مساحات محدودة من األرض وانهم ير        1967هدفها قيام دولة فلسطينية على حدود       

  .يعلموا ما الذي يتفاوضون عليه لكن نتنياهو ال يريد ان يفصح عن ذلك
وقال أبوردينة، انه خالل مفاوضات توسطت فيها وزيرة الخارجية االميركية السابقة كوندوليزا رايـس               

ـ           "أقر االسرائيليون بأن     ة األرض المحتلة تعني غزة والضفة الغربية والضفة الغربية تعني القدس العربي
  ".والبحر الميت

وقال ابو ردينة، انه الى جانب االفصاح عن االطار الجغرافي التقريبي للدولة التـي يمكـن ان تقبلهـا                   
نحـن  "ومضى يقول انه بمجرد قيام الدولة الفلسطينية،        . اسرائيل فإن القضية الرئيسية األخرى هي األمن      

 نهر األردن قلنا نقبل قوة ثالثة مثـل         نحن ال نقبل وجود اسرائيل على حدود       .ثالث نعرض وجود طرف  
او غير الناتو، اسرائيل تريد تواجـدا فـي غـور           ) حلف شمال االطلسي  (سيناء، قوات دولية من الناتو      

  .األردن وهذا مرفوض ان تتواجد على الحدود بينا وبين األردن
هنا او هنـاك؟ هـذا ال   هل تعني رفع حاجز ) لبناء الثقة(الخطوات التي يتحدثون عنها : وقال ابو ردينة  

  .الخطوات الملموسة يجب أن نعرف ما هي اوال حتى نعرف ما يجري الحديث حوله. قيمة له
  8/7/2010، األيام، رام اهللا
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  جرائمهباالستمرار على الضفة تشجع االحتالل بعن المقاومة  تصريحات عباس: غزةحكومة  .3
حركة حماس في قطاع غزة امس التصريحات       دانت الحكومة المقالة التي تديرها      :  اشرف الهور  - غزة

التي ادلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي حذر فيها من نقل حركة حماس لنشاطها العسكري                
، وحثت القادة العرب لزيارة غـزة بهـدف         'استعداء على المقاومة  'الى الضفة الغربية، ورأت انها تمثل       

  .كسر الحصار
ها االسبوعية التي رأسها اسماعيل هنية ان هذه التصريحات تـشير الـى             وقالت في بيان لها عقب جلست     

  .'تشجيع االحتالل على االستمرار في جرائمه وحمالت اعتقاله ضد ابناء شعبنا'محاولة الرئيس عباس 
يعني بوضـوح   'كذلك قالت ان تصريحات الرئيس عباس حول المصالحة وربطها بشروط سياسية جديدة             

 بالمصالحة واصراره على تكريس االنقسام واالستجابة للرغبة االمريكية االسـرائيلية           انعدام الرغبة لديه  
  .'في هذا الموضوع

الى ذلك فقد تطرقت الحكومة الى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سالم فياض بـوزير الجـيش ايهـود                   
ة فتح بانها لن تعـود      عودة مذلة للمفاوضات المباشرة مع العدو بما يكذب ادعاءات سلط         'باراك واعتبرته   

انقاذ نتنياهو وبمثابة تبرئة لباراك من      '، مشيرة الى ان اللقاء يأتي في توقيت لـ          'الى المفاوضات المباشرة  
  .'دماء شهداء مجزرة الحرية
تعزيز الحصار على قطاع غزة واستكمال حلقات المؤامرة علـى المقاومـة            'وقالت ان اللقاء يصب في      

  .'حتاللوالتعاون االمني مع اال
خداع شعبنا تحت وهم ما يسمى بالمفاوضات التي لم تحقـق اي            'وحذرت الحكومة المقالة محاوالت لـ      

 .'تعطي االحتالل دوما صك الغفران لجرائمه بحق شـعبنا        '، الفتة الى ان هذه المفاوضات       'تقدم او انجاز  
ودعـت الـى    ' نا وحقوقه عبث بمصالح شعب  'وشددت على ان المفاوضات المباشرة او غير المباشرة هي          

  .وقف كل اللقاءات مع اسرائيل
  8/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  حرمان القطاع من جوازات السفرو" العنصرية"الفلسطينية بـ  تتهم السلطةغزةحكومة  .4

، السلطة الوطنية الفلسطينية بمحاصرة 2010-7-7اتهمت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، األربعاء 
  .  طريق منع جوازات السفر عن القطاع أو منحها للمواطنين وفقا النتماءاتهم السياسيةقطاع غزة عن

سلطة رام اهللا تحاصر أهالي القطاع من : " وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي
ل مع خالل منعها لكميات كبيرة من جوازات السفر وإرسال رسائل لبعض الدول لحثها على عدم التعام

  ". الجوازات المجددة في غزة
حصة غزة من الجوازات حق ال تملك السلطة أن تمنعه ألنها جوازات للشعب الفلسطيني "وأشار إلى أن 

  ". وليس لجهة سياسية بعينها
إن الحكومة بالضفة تتعامل مع مسالة الجوازات على أساس عنصري من خالل منحها : " وأضاف

  ". كان القطاعلعناصر حركة فتح دون باقي س
وطالب النونو كافة المواطنين في غزة ممن حرموا من الحصول على جوازات السفر األصلية إلى رفع 

  . دعاوى قضائية ضد السلطة بالضفة الغربية للمطالبة بحقهم القانوني المكفول وفق القانون الفلسطيني
الحديث عن رفض المملكة "لى أن وحذر من المساس بمصالح المواطنين والمعتمرين والحجاج، ملفتاً إ

العربية السعودية التعامل مع الجوازات المجددة في القطاع أمر ال يمكن تصديقه في ظل تجاوب المملكة 
  ". مع تلك الجوازات خالل موسم الحج العام الماضي

القطاع، وحمل الناطق باسم حكومة غزة السلطة في رام اهللا مسؤولية تعطيل موسم العمرة بالنسبة لسكان 
  . ونفى تسلمها أي مبادرة لحل مشكلة جوازات السفر
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، مؤكدا قبول حكومته ألية مبادرة تساهم في حل "إن كل ما نسمعه هو مجرد تصريحات إعالميه: "وقال
  . المشكلة بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني

 ألف جواز 100ة إلى ويحتاج قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليون وسبعمائة ألف فلسطيني بصورة محل
  .  لدى وزارة الداخلية في غزة2008يوليو /سفر في ظل حاجة األهالي لها لعدم توفرها منذ تموز

  7/7/2010، موقع فلسطين أون الين
 

  عزيز دويك يسلم الصليب األحمر رسالة تضامنية مع نواب القدس .5
بمدير ) 7-7(ني اليوم األربعاء  التقى الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطي-الخليل

مكتب الصليب الدولي في مدينة الخليل، السيد سيرج زغ، وسلمه رسالة احتجاجية على الوضوع 
  .المأساوي الذي يعيشه نواب القدس المحكوم عليهم باالبعاد

دويك لـ زغ  الوضع الكارثي الذي يعيشه نواب القدس ووزيرهـا الـذين حكمـت علـيهم                  . و شرح د  
ة الصهيونية باإلبعاد عن مكان اقامتهم، كما تطرق دويك للوضع اإلنساني المتـردي لمـواطني               المحكم

 .المدينة المقدسة، والتجاوزات غير القانونية التي تقوم بها دولة االحتالل بحق مدينة القدس ومواطنيهـا              
والعمل الفـوري  وطالب دويك بضرورة العمل على توفير حياة كريمة ألهالي القدس ونوابهم الشرعيين،    

موجهاً شكره العميق لمؤسسة الصليب األحمر      . على إبطال قرار االحتالل بإبعادهم عن منازلهم وأهاليهم       
  .في القدس على االهتمام البالغ والوقفة اإلنسانية مع النواب

  8/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  داخلية غزة تبدأ حملة تطهير القطاع من العمالء .6
بدأت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية المقالة بغزة : ء الكحلوت  ضيا-غزة 

في اعتقال مجموعة من العمالء الذين لم يسلموا أنفسهم لديها بعد، مشيرة إلى امتالك هذه األجهزة العديد 
  .من الملفات الخاصة بالعمالء

طتها وزارة الداخلية لعمالء إسرائيل لتسليم أنفسهم مع وتنتهي في العاشر من الشهر الجاري مهلة أع
  . ضمان كافة الحقوق القانونية والتخفيف عليهم

وأكد الدكتور أنور البرعاوي رئيس الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع إسرائيل، أن األجهزة األمنية لم 
وني، الفتاً إلى أنهم سيحافظون تتوقف لحظة واحدة عن مالحقة من يشتبه بهم بالتخابر مع العدو الصهي

أمنياً واجتماعياً ونفسياً على كل من يسلم نفسه بمحض إرادته وأن طريق أي شخصية يرغبها في منطقة 
  . سكناه

وأشار إلى أن العمالء الذين تم القبض عليهم سيتم تحويلهم للمحاكمة العادلة، وسيتحملون كامل المسؤولية 
سنضرب : "وقال حماد . رست ضد المجاهدين من أبناء الشعب الفلسطينيتجاه ما قاموا به من أفعال مو

بيد من حديد على يد كل عميل سيتم اكتشافه ولم يسلم نفسه لألجهزة األمنية خالل الفترة التي حددتها 
   ".الداخلية

  8/7/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
 

  مفاوضات مباشرةبينا للبدء  بالضغط علاألمريكية اإلدارةنتوقع ان تبدأ : فلسطينيمسؤول " .7
امس ان كل الدالئل تشير الـى ان        ' القدس العربي 'قال مسؤول فلسطيني رفيع لـ      : اشرف الهور -غزة  

االدارة االمريكية ستضغط من جديد خالل االيام القادمة على السلطة الفلسطينية للقبول باجراء مفاوضات              
لمباشرة، في الوقت الذي لمح فيه وزيـر الجـيش   مباشرة مع اسرائيل، بسبب فشل جوالت الحوار غير ا   

  .ايهود باراك الى احتمال تمديد عملية تجميد االستيطان حال انطلقت المفاوضات المباشرة
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وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه فقد اشار الى ان السلطة تتوقع ان تبادر االدارة االمريكيـة                  
لتي تمثلت في االعالن عن عـدم احـراز اي تقـدم فـي              الى هذا االمر في ضوء المستجدات االخيرة ا       

المفاوضات غير المباشرة، ولقاء رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس االمريكي باراك             
  .اوباما، وطلبه قبل ذلك ببدء التفاوض المباشر

خـالل الجـولتين    وكشف المسؤول الفلسطيني ان المبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتشل سعى            
الماضيتين للمنطقة الى اقناع الرئيس محمود عباس بقبول الدخول في هذه المفاوضات، الفتـا الـى ان                 

في االمور الحياتية، دون ان يقدم اي تعهد سياسـي          ' تسهيالت يومية 'ميتشل وعد السلطة بالحصول على      
  .السالميضمن مطالب الفلسطينيين في حال تنصلت اسرائيل من تفاهمات عملية 

ولفت الى اللقاء الذي جمع قبل يومين رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بوزير الجيش االسـرائيلي                
ايهود باراك، الذي قال انه كان باشراف وتخطيط من ميتشل، مشيرا في ذات الوقـت الـى ان القيـادة                    

هة خالل الفترة المقبلة ضمن     الفلسطينية تتوقع ان تعمل االدارة االمريكية على تنسيق لقاءات اخرى مشاب          
  .عملية التحضير للمفاوضات المباشرة

  8/7/2010، القدس العربي، لندن
 

   تطالب بوقف إجراءات إسرائيلية تهدد حل الدولتينالفلسطينيةالسلطة " .8
 طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي األربعاء باتخاذ موقف حازم لوقف اإلجراءات -رام اهللا
  .ية في األراضي الفلسطينية، خاصة القدس المحتلة، التي تهدد تحقيق حل الدولتيناإلسرائيل

وجاء ذلك في رسائل وجهها المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك رياض منصور إلى 
ورئيس الجمعية العامة ) نيجيريا(األمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ورئيس مجلس األمن 

  .منظمةلل
أن رسائل المندوب الفلسطيني تناولت تكثيف إسرائيل، ) وفا(وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية

السلطة القائمة باالحتالل، أعمالها وإجراءاتها غير القانونية في األرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في 
  .القدس الشرقية المحتلة

أوامر هدم البيوت وإلغاء حقوق اإلقامة للمقدسيين واتهمت الرسائل إسرائيل بمواصلة إصدار 
الفلسطينيين، بما في ذلك النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، كما أشارت إلى قرار وزير الدفاع 
اإلسرائيلي ايهود باراك بتمديد منع الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، من دخول 

  .مدة ستة أشهر إضافيةباحات المسجد األقصى المبارك ل
وذكرت أن المعلومات األخيرة تشير إلى عزم سلطات االحتالل اإلسرائيلية التنفيذ الفعلي لألوامر بهدم 

  . منزل للفلسطينيين مهددة بالهدم في القدس الشرقية1000 منزل فلسطيني من حوالي 200
لية التعسفية وغير القانونية الرامية إلى وأكدت رفض القيادة الفلسطينية وإدانتها لهذه اإلجراءات اإلسرائي

  .تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين األصليين، في انتهاج لسياسة التطهير العرقي
  8/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   جنبالط مذكرة حول حقوق الالجئين من المجلس التشريعي الفلسطينييسلّممروان أبو راس  .9

الحزب "أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان أبو راس خالل تسليمه أمين سر : لّةغنوة أبو د
النائب " الحزب التقدمي االشتراكي"المقدم شريف فياض مذكرة موجهة إلى رئيس " التقدمي االشتراكي

واقفه م"في المجلس التشريعي الفلسطيني، شكره فيها على " التغيير واإلصالح"وليد جنبالط من كتلة 
وجهوده دعماً للقضية الفلسطينية وخصوصاً ما يتم تداوله اآلن في المجلس النيابي حول حقوق الشعب 

  ".الفلسطيني في لبنان
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ممثلة بعضو المجلس القيادي في الحزب بهـاء        " الحزب التقدمي االشتراكي  "جاء ذلك خالل استقبال قيادة      
خميس ومفوض االعالم في الحزب رامي الريس،       أبو كروم ومفوض الشؤون الداخلية في الحزب يحيى         

في لبنان علي بركـة،     " حماس"المسؤول السياسي لحركة    : ترأسه أبو راس، وضم   " حماس"وفداً من قيادة    
الحـزب التقـدمي    "في لبنان مشهور عبدالحليم، وذلك في مقـر         " حماس"عضو القيادة السياسية لحركة     

  .وطى المصيطبة" االشتراكي
نحن مع المحافظة على القضية والهوية الفلسطينية وعدم التـوطين بـأي حـال مـن                 "وقال ابو راس،    

األحوال، ألننا نريد أن تكون فترة وجود الفلسطيني على أراضي لبنان كما هي الحال علـى االراضـي                  
  ".االخرى، وجودا مؤقتا، وال يمكن أن نتخلى عن المطالبة بحق العودة ألنه حق مقدس

دة القانون في لبنان وحقه في استرجاع أراضيه المحتلة والمحافظة على وحدة الكلمة             اننا مع سيا  : "أضاف
ان عيش الفلسطيني في لبنان كريماً معززاً هو أيضاً احتـرام للبنـان             "ورأى  ". اللبنانية والموقف اللبناني  

  ".نفسه وتقدير الحتضانه الشعب الفلسطيني
مواجهته بموقف موحد بين الفلسطيني واللبناني كما هـو         عدونا تغطرس بنا جميعاً ويجب      "وأشار إلى أن    

  ".الحال بين جميع األطياف اللبنانية والفلسطينية
ـ    هذه الزيارة جاءت دعماً للحراك القـائم اآلن فـي الـساحة اللبنانيـة              "ان  " المستقبل"وشرح أبو راس ل

يني المقـيم فـي لبنـان وإعـادة     والبرلمان اللبناني الذي أعاد النظر في كيفية التعامل مع الشعب الفلسط        
  ".صياغة القوانين التي تعطيه حقه

ثبات الشعب الفلسطيني وصبره وصموده هو الـصخرة التـي          "وبالنسبة إلى ما يجري في غزة، أكد ان         
تحطمت عليها العنجهية الصهيونية، والحصار في طريقه إلى التفكك واالنهيار بالكامل، فجميع األصوات             

  ".ية والعربية وحتى الشرقية تقول بأن الحصار فشل في تحقيق أي هدف من أهدافهاألوروبية واألميرك
في اطار رسائل معينة، أوصلنا عدداً كبيراً منها إلى أطراف لبنانيـة عـدة،              "وأوضح انه جاء من غزة      

كتلـة  اننا ننتظر ان نلتقـي ب     "، الفتاً إلى    "وعنوانها تحمل مضمون القوانين التي ستقر في المجلس النيابي        
  ".المستقبل

  8/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  ال أرقام دقيقة لعدد الفلسطينيين في لبنان: عبداهللا عبداهللا .10
ال ارقـام دقيقـة عـن عـدد         "كشف ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا ان            

".  الفا مبالغ فيـه    440وهو  " االونروا"ى  الرقم المتوافر لد  "، مشيرا الى ان     "الفلسطينيين الالجئين في لبنان   
دائرة االحصاء الفلسطيني هي في صدد اجراء احصاء دقيق قد يجهز بعد اشهر قليلة يمكن               "واوضح ان   

  ".في ضوئه اعطاء الرقم الصحيح
ان عدد الفلسطينيين الموجودين في لبنـان المدونـة         : "أمس" وكالة االنباء المركزية  "وقال في حديث الى     

وادارة شؤون الالجئين في وزارة الداخليـة  " االونروا"م في السجالت الرسمية خاضع لمصدرين،  اسماؤه
 الف الجئ غير اننا نعتقد ان هذا الرقم مبـالغ فيـه             440هناك في لبنان راهنا     " االونروا"ووفق سجالت   

 وفي هـذا االطـار      .السباب عدة ، اما االرقام الدقيقة المسجلة في وزارة الداخلية فلم نحصل عليها بعد             
يحاول مركز االحصاء الفلسطيني اجراء احصاءات دقيقة لعدد الفلسطينيين في الداخل والـشتات ومـن               

  ".ضمنهم لبنان ونتوقع ان تنتهي خالل االشهر القليلة المقبلة فتتوافر لدينا االرقام النهائية الدقيقة
سمية بهدف االستفادة من مخصـصات      ما يتردد عن عدم شطب اسماء المتوفين من السجالت الر         "ونفى  

، "االونروا، اال انه اشار الى عدم شطب اسماء من يغادر من الالجئين الى خارج لبنان بـداعي العمـل                  
  ".العالقة لهذا الموضوع بلبنان ال بل ،هو على العكس يخفف من الهواجس اللبنانية"مؤكدا ان 
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م المتحدة من خالل ذراعها التنفيذي المتمثل بــ         نحن معنيون بالالجئين الفلسطينيين تجاه االم     : "اضاف
، ومن هذا المنطلق فال ضرورة لالبالغ عن مغادرة اي الجئ واعتباره خارج اطـار لبنـان،                 "االونروا"

  ".بهدف المحافظة على سجالت الالجئين في البلدان المتواجدين فيها
  8/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  كري رسالة لعمر سليمان في إطار المصالحة النائب المصري مصطفي بُيحملمشعل  .11

رئيس المكتب " خالد مشعل"عضو مجلس الشعب أمس في دمشق بالسيد " مصطفي بكري" النائب ىالتق
نائب رئيس المكتب " موسي أبو مرزوق "السياسي لحركة حماس بحضور وفد ضم كال من الدكتور 

  .عضو المكتب السياسي للحركة" عزت الرشق"عضو المكتب السياسي و" سامي خاطر"السياسي و
 الفلسطينية - خالله بحث سبل تحقيق المصالحة الفلسطينية ىجر, وقد استمر اللقاء قرابة الثالث ساعات 

 صيغة ى الورقة المصرية بعد االتفاق علىللتوقيع عل والموقف من الورقة المصرية لتحقيق المصالحة
مدير " عمر سليمان"رسالة إلي الوزير" بكري"ب النائ" مشعل"تفاهم مع حركة فتح حول وقد حمل 

المخابرات العامة المصرية تضمنت موقف الحركة من الجهود المصرية إلتمام المصالحة واستعدادها 
بعض ما تضمنته الورقة المصرية وتحديدا في الموقف من االنتخابات وهيكلة القوات األمنية والقيادة 

  .فلسطينية لحين إجراء االنتخابات المؤقتة التي ستضم كافة الفصائل ال
في رسالته استعداد الحركة للقاء بحركة فتح في القاهرة وتحت الرعاية المصرية في أسرع " مشعل"وأكد 

  .وقت ممكن كما تضمنت الرسالة موقف الحركة من بعض القضايا المتعلقة بالعالقة مع مصر 
  7/7/2010، مصر، الين األسبوع أون

  
  لمفاوضات إلى ا تدعو لعدم العودة دمشقية في الفصائل الفلسطين .12

صرح أمين سر لجنة المتابعة العليا وفصائل تحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد، أن : دمشق
المباحثات التي جرت بين الرئيس األمريكي أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تأت 

بل هناك اقتراب أمريكي من الموقف الصهيوني الذي يسعى لتصفية بجديد بشأن القضية الفلسطينية، 
من أراضي الضفة من دون القدس، % 40الحقوق الفلسطينية بإقامة كيان بحدود مؤقتة ال يزيد على 

واعتبر أن اللقاء جاء في إطار المصالح المشتركة وشكل التفافاً  .وتجاهل ما يسمى بقضايا الحل النهائي
دولية واإلقليمية لكسر الحصار عن قطاع غزة، داعياً الفريق الفلسطيني المفاوض لعدم على التحركات ال

 .االستجابة للدعوات واإلمالءات والشروط األمريكية الصهيونية للعودة للمفاوضات المباشرة 
  8/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
   المفاوضات جريمة كبيرةإلى العودة: البردويل .13

عودة المفاوضات مع " إن صالح البردويل في بيان صحافي حماسدي في قال القيا:  أ ف ب-غزة 
العدو الصهيوني جريمة كبيرة بحق شعبنا الفلسطيني، خصوصاً في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة على 

 الفلسطينية، وفي ظل استمرار الحصار والتهويد والتهجير ألهلنا واألرض وعلى المقدسات اإلنسان
 غير مباشرة، هو بمثابة أو مفاوضات، سواء مباشرة أيدخول " إنوأضاف  ."لمحتلةونوابنا في القدس ا

التراجع عن هذه المهزلة " إلىودعا حركة فتح . "رفع الغطاء عن هذه الجرائم ومشاركة مباشرة فيها
  ." ألن ذلك اسلم لهااألصيلةوالعودة الى صف الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الفلسطينية 

  8/7/2010 لندن، الحياة،
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  رحب بزيارة الوفد الوزاري األوروبي إلى قطاع غزةن: أبو زهري .14
نحن نرحب ": "قدس برس"قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ : غزة

بوزراء الخارجية األوروبيين الذين أعلنوا نيتهم زيارة قطاع غزة بهدف االطالع على ظروف الحصار 
ونحن نأمل من الوفد الزائر عدم ربط هذه الزيارة بأية . لي لها وشكل المعاناة الفلسطينية فيهااإلسرائي

أبعاد سياسية لها عالقة بالخالف بين حماس وفتح ألن من شأن ذلك أن يشوش على أهداف الزيارة وال 
لتسهيالت  وااإلجراءاتوالحكومة في غزة جاهزة لتقديم كل : "وأضاف ".يحقق الهدف المرجو منها

  ." هذه الزيارة من كل النواحيإنجاحلضمان 
 7/7/2010قدس برس، 

  
   لالنخراط في المقاومة ومجابهة االحتالل تعلن جاهزية ذراعها العسكريةاألحرار حركة .15

أكد األمين العام لحركة األحرار خالد أبو هالل جاهزية ذراع الحركة العسكري لالنخراط في صفوف 
حتالل، معلناً انطالق إذاعة األحرار، موضحاً أن حركته انتقلت من العمل التنظيمي المقاومة ومجابهة اال

ولفت أبو هالل، خالل احتفال الحركة  . الداخلي إلى العمل المفتوح على الساحة السياسية الفلسطينية
فعيل ، إلى أن العام الرابع من عمر حركته سيشهد ت2010-7-7بانطالقتها الثالثة في غزة، األربعاء 

العديد من الدوائر داخلها وعلى رأسها دائرة العمل الطالبي والنقابي في كافة مؤسسات المجتمع 
  . الفلسطيني من خالل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

وفي سياق آخر، أكد أن هناك العديد من األطراف تسعى إلى عدم تحقيق المصالحة لما في ذلك من تأثير 
كونها تقوم على المقاومة " أعداء الوطن"را إلى أن الوحدة لن تدع مكانًا لمن وصفهم بـسلبي عليها، مشي

نواب القدس يعانون من أشد "وبشأن ما تتعرض له المدينة المقدسة؛ شدد أبو هالل على أن  . والثوابت
إلبعاد المراحل في الدفاع عن القدس في ظل الممارسات اإلسرائيلية بحقهم وعلى رأسها تهديدهم با

  ". القسري عنها خالل الفترة الماضية
إن ما تقوم به حركة األحرار : "بدوره، قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر

منذ انطالقتها يؤكد أنها بمثابة امتداد أصيل لحركات المقاومة من خالل تمسكها بالحقوق والثوابت 
ادتها وكوادرها للثبات على نهج المقاومة والثوابت حتى تحرير كامل ، داعيا قي"والدفاع عن المقاومة

يسير في "وشدد بحر على أن مشروع المقاومة في فلسطين  . األرض إلى جانب الفصائل الفلسطينية
طريق الصعود نحو االنتصار أمام حالة االنحدار التي يعاني منها االحتالل وخاصة بعد الكشف عن 

  ".  خالل جرائمه بحق الفلسطينيين ومن يتضامن معهمالوجه الحقيقي له من
  7/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   االعتقال اإلداري لقيادي في الجهاد للمرة السادسةيجدد االحتالل .16

للدراسات واألسرى قيام االحتالل بتمديد االعتقال اإلداري، للمرة السادسة " األمل"استنكر مركز : جنين
وقال إن هذا  .ربعة أشهر، للقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ بسام السعديعلى التوالي لمدة أ

، إال أن االحتالل )8/7(القرار يأتي في الوقت الذي كان متوقعاً اإلفراج عن الشيخ السعدي غداً الخميس 
   .بحقه" مواد أمنية سرية"قام بتمديد اعتقاله، بحجة وجود 

ي من سكان مدينة جنين، وكان اعتقل في األول من تشرين أول والجدير بالذكر أن األسير السعد
، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة سنوات، إال أن االحتالل لم يفرج عنه بعد 2003من عام ) أكتوبر(

  .انقضاء مدة المحكومية، وقام بتحويله لالعتقال اإلداري
  7/7/2010قدس برس، 
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   لن تستأنف البناء في مستوطنات الضفة"إسرائيل"إن  ف المباشرة المفاوضاتاستئناف في حال :باراك .17
 وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك انه في حال استئناف المفاوضات قال:  أسعد تلحمي–الناصرة 

  . المباشرة، فإن إسرائيل لن تستأنف البناء في مستوطنات الضفة بعد انتهاء فترة تعليقه
ه في حال دخلت إسرائيل والسلطة في مفاوضات جدية فإن  باراك في مقابالت إذاعية أمس إناضافو
واعتبر أن النتيجة الرئيسة التي . "سائر العقبات التي يمكن أن تعترض المفاوضات ستأخذ سياقاً آخر"

 نتانياهو، بناء للمحادثة التي اجراها مع نتانياهو أمس، هو تكثيف المحاوالت –تمخض عنها لقاء اوباما 
حرك عملياً "وأضاف ان االجتماع . في مفاوضات مباشرة قبل انتهاء فترة تعليق البناءالمبذولة للدخول 

، متوقعاً استئنافها في غضون أسابيع وقبل انتهاء فترة تعليق البناء في "من جديد عملية المفاوضات
ف بالتأكيد نحن في الطريق إلى استئنا": وتابع. المقبل) سبتمبر(مستوطنات الضفة أواخر أيلول 

وأرجو أن يتجاوب الفلسطينيون معه ... هذه خطوة بالغة األهمية، ثمة أمل متجدد ... المفاوضات 
ألن الطريق لتحقيق ذلك طويلة وخطيرة، "وزاد مستدركاً انه يجب الحذر . "وننطلق نحو المفاوضات

أي مستوى أرجو أن تكشف األسابيع المقبلة متى وأين وب": وأضاف. "ونتوقع مداً وجزراً وصعوبات
  ."ستجري هذه المفاوضات

ورداً على ادعاءات إسرائيلية بأن االستقبال الحار لنتانياهو كان مصطنعاً فيه الكثير من الرياء، قال 
فقط من أجل مسرحية تعرض أمام "باراك إنه ال يعتقد أن اوباما ونتانياهو معنيان بمثل هذا اللقاء 

 كثيرة في االجتماع ساهمت في األجواء الدافئة، وأعتقد أن ما يبدو أنه قيلت أمور": وتابع. "الكاميرات
والحقاً قال باراك خالل لقائه ثالثة أعضاء من مجلس الشيوخ األميركي، . "نشر أقل بكثير مما كان فعالً

وثمة فرصة جيدة بأننا على عتبة "كالماً مماثالً، مضيفاً أن االجتماع في البيت األبيض كان ناجحاً 
  ."باشرة ستنطلق خالل أسابيعمفاوضات م
يشكل بداية جدية للغاية الستئناف المفاوضات، "اعتبر الرئيس شمعون بيريز ان االجتماع ومن جهته 

  . "وبعد فترة من مراوحتها ثمة شعور بأن عملية السالم جمعت قواها من جديد
  8/7/2010، الحياة، لندن

  
  اوباما - في صلب محادثات نتنياهوقضية البناء في مستوطنات الضفة لم تكن: ليبرمان .18

قال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، إن قضية البناء في مستوطنات الضفة لم :  أسعد تلحمي–الناصرة 
ورداً على التكهنات بأن نتانياهو التزم عدم استئناف البناء . تكن في صلب المحادثات بين نتانياهو واوباما

 تفادياً لضغوط من معسكر اليمين المتشدد في حكومته، قال ليبرمان من دون اإلعالن عن ذلك على المأل
ال نريد بناء ... المعادلة المقبولة على الحكومة تقضي بوجوب ضمان حياة طبيعية للمستوطنين"إن 

مستوطنات جديدة لكن ال يمكن تجميد حياة المستوطنين الذين أرسلتهم حكومات إسرائيل المتعاقبة إلى 
  ."دم بناء مدارس أو مؤسسات عامة أو كنسالمستوطنات وع

... من أجل إبقاء العملية السياسية على قيد الحياة"وأضاف أنه يؤيد االنتقال إلى المفاوضات المباشرة 
  ."لكن ما أقوله هو إنه ليس واقعياً حل الصراع خالل عامين، هذا غير واقعي... الحوار مهم

  8/7/2010، الحياة، لندن
  

  تمديد التجميد يضع نتنياهو بين مطرقتي المستوطنين والفلسطينيين: سرائيليةمصادر عسكرية إ .19
ارتفاع حالة من " يديعوت احرنوت"أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة :  حسن مواسي- القدس

التوتر الشديد تسود العالقات بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية ، وذلك منذ شهر 
 الثاني ـ نوفمبر حينما قررت الحكومة اإلسرائيلية تجميد البناء في المناطق المحتلة ، ويوجد في تشرين

  .المحيط قوات أمن تحافظ على قرار المستوى السياسي والحفاظ على النظام وأمن جميع السكان
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من التخوف وقالت هذه المصادر أنه في مواقع االحتكاك التخوف من قيام المستوطنين بعمليات ، أكبر 
من العمليات التي يقوم بها الفلسطينيين ، وان المسؤولين في الجيش يعترفون أن التوتر تبدد قليالً في 
الفترة األخيرة ، ولكن هم يدركون أنه في فترة قريبة سيزول هذا الهدوء النسبي ليحل محله المواجهات 

  .العنيفة والخطيرة بين الطرفين
أن المشكلة المركزية حاليا التي نقف أمامها هي بأن لكل قرار " تيديعوت احرونو"وقالت صحيفة 

سياسي سيكون هناك تداعيات من جهة المستوطنين أو من جهة الفلسطينيين ، مؤكدة أن الجيش سيضطر 
  ".للعمل وبشكل صعب من أجل أال تخرج األمور عن السيطرة

اء وفي حالة استمرار تجميد البناء وأوضحت أن أساس االنتباه للجيش سيوجه ألي قرار بخصوص البن
من قبل المستوطنين ، وبالمقابل ) دفع الثمن(لفترة ليست قصيرة فهذا الشيء سيؤدي إلى ارتفاع عمليات 
وعددت الصحيفة المواقع التي قد تشهد تواجد . إذا تجدد البناء فمن المرجح أن يشعل الفلسطينيين المنطقة

، " بنيامين" أعمال العنف كمدينة الخليل ، ومستوطنتي مكثف للجيش حيث يتخوفون من اندالع
حيث يقطن هذه األماكن أقليات متطرفة قامت بأعمال عنف بارزة من قبل أثرت على " شومرون"و

  .الجميع
ورجحت المصادر العسكرية في تصريحات للصحيفة أن الشعور أنه إذا تم تمديد فترة التجميد البناء في 

اهد كثير من اإلحداث الخطيرة ، مضيفاً أنه من الواضح أن هذا الشيء ال المستوطنات فنحن سوف نش
  .يقف أمام نفسه وإنما يجر ردوداً تلو األخرى

  8/7/2010، الدستور، عّمان
  

  قلق كبير في أوساط قيادات الجيش اإلسرائيلي من ارتفاع حاالت االنتحار": معاريف"و" يديعوت" .20
إن حالة من القلق تسود أوساط قيادة " معاريف"و" يديعوت احرنوت " أكدت صحيفتا: باقة الغربية-القدس 

الجيش اإلسرائيلي ، عقب ارتفاع وتيرة االنتحار في صفوف الجنود اإلسرائيليين خالل أدائهم للخدمة 
انه وفق " معاريف"وبينت . العسكرية ، وبعد فشل العديد من البرامج لتقليص هذه الظاهرة الحساسة

 الجيش اإلسرائيلي يتضح إن عدد الجنود اإلسرائيليين الذين أقدموا على االنتحار منذ إحصائيات نشرها
  2009, جندي خالل العام 12 جندي ، بالمقابل انتحر 19مطلع العام بلغ 

وأضافت الصحيفة أنه بناء على المعطيات فان قسم الصحة النفسية في الجيش اإلسرائيلي يقوم بعمل 
فة األسباب التي دفعت العديد من الجنود في وحدات مختلفة من الجيش لالنتحار برامج لقادة الجيش لمعر

، والمساعدة في تقديم العالج ، وأيضا كجزء من مكافحة الظاهرة وتقليصها اصدر الجيش تعليمات إلى 
هذا إلى جانب إرسال رسائل إلى قادة الوحدات . الجنود بعدم اصطحاب سالح العسكري إلى البيت

 اإلسرائيلية للتقرب أكثر من الجنود ، ومراقبتهم جيدا بهدف معرفة من يعاني من مشاكل نفسية العسكرية
وخصوصا أن هذا االرتفاع . قد توصله إلى االنتحار ، وذلك بهدف التدخل لمعالجة األمور قبل تفاقمها

 االنتحار الملحوظ في عدد الجنود المنتحرين ، وال يقتصرا على جنود في وحدات محددة ، بل شمل
مختلف الوحدات في الجيش ، إذ كان النتحار العقيد في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي بإطالق 

إلى ذلك ادعى مسؤولون عسكريون في . النار على نفسه مثار قلق كبير في الجيش اإلسرائيلي
وع أن غالبية ، أنه تبين عبر تحقيق سري اجري حول الموض" يديعوت احرنوت"تصريحات لصحيفة 

حوادث االنتحار في الجيش ليست لها عالقة بالخدمة العسكرية واثبت من ذلك التحقيقات التي أجريت 
 حيث 2005علما أن الجيش اإلسرائيلي شهد أعلى عدد من المنتحرين في صفوفه عام . هذه السنة أيضا

قام الجيش اإلسرائيلي وقتها ببحث  جنديا ، وقد 30وصل عدد الجنود الذين أقدموا على إنهاء حياتهم إلى 
موسع لمعرفة أسباب االنتحار وشكل طواقم إضافية من األخصائيين النفسيين لمعالجة هذا الموضوع ، 
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 ، ولكن 2009 حتى نهاية عام 2005بحيث كانت النتائج انخفاضا ملموسا خالل السنوات ما بعد 
  2005,إلى أذهان قيادة الجيش ما حدث عام  حتى اآلن تعيد 2010المعطيات الجديدة منذ بداية عام 

  8/7/2010، الدستور، عّمان
  

  في جهاز االستخبارات اإلسرائيلية" قيساريا"تنحي رئيس قسم ": يديعوت" .21
في جهاز االستخبارات قرر التنحي " قيساريا"إن رئيس قسم " يديعوت احرونوت" قالت صحيفة :القدس

ويضم وحدات مقاتلة بينها " الموساد"ـقسم عملياتي ل" قيساريا"وقسم . في نهاية السنة، وربما قبل ذلك 
  .وشارك القسم في جريمة اغتيال المبحوح . المخصصة باالغتياالت " كيدون"وحدة 

، المسؤولية فيه منذ أربع سنوات، وقد أنهى "ح"بالرمز " يديعوت"ويتولى رئيس القسم الذي أشارت إليه 
وذكرت . ات وبناء على طلبه مدد داغان له واليته بسنة إضافية السنة الماضية والية من ثالث سنو

تعتبر هذه صدمة حقيقية إذ إن الرجلين الكبيرين والمركزيين في الجهاز " الموساد"الصحيفة أنه من ناحية 
وحده ستتغير القيادة في العام المقبل بل وفي " الموساد"وأضافت أنه ليس في . سيتركانه في نفس الوقت 

  .2011 شباط/أيضاً، مشيرة إلى أن رئيس األركان غابي اشكنازي سينهي مهام منصبه في فبرايرالجيش 
  8/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   مسدسات لعناصر أمن نتنياهو أربعةفقدان .22

 ان اربعة مسدسات فقدت ويعتقد انها "ان بي سي" ذكرت قناة التلفزة االميركية - أ ف ب -واشنطن 
ياهو بعد فقدان حقيبة تحوي هذه نن المرافقة لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتسرقت من عناصر األم

  ."اميريكان ايرالينز"االسلحة على متن طائرة تابعة لشركة 
 مليمتر، وضعت في حقيبة تحمل 9 عيار "غلوك"وقالت القناة ان المسدسات االربعة، وهي من نوع 

ية، في مطار كينيدي في نيويورك، وكان يفترض ان توضع اشارة محددة، كما تتطلب االجراءات االمن
لكن عماال ارسلوا . على طائرة نتانياهو المتجهة الى واشنطن لعناصر األمن المحيطة برئيس الوزراء

الحقيبة خطأ الى لوس انجليس حيث تبين ان المسدسات فقدت وتعتقد الشرطة انها سرقت، حسبما ذكرت 
  .القناة من مدينة نيويورك

واوضحت القناة ان الشرطة تحقق لمعرفة هل سرقت المسدسات في مطار نيويورك او بعد وصول 
ونقلت عن مصدر قوله ان الحقيبة مرت على شاشات المراقبة التابعة الدارة  .الحقيبة الى لوس انجليس

  .سالمة النقل في مطار كينيدي، وسمحت االدارة بنقلها الى واشنطن
م واغنر للمحطة ل ناطق باسم الشركة تيااية تفاصيل عن الحادث، وق" نزن ايرالياميريكا"ولم تقدم شركة 

عندما يطرأ وضع يتعلق باألمن، نسمح لوكاالت األمن المختصة بمعالجة الوضع، ونمتنع ": التلفزيونية
  ."عن االدالء بتعليقات علنية حتى ال نؤثر على التحقيق

  8/7/2010، الحياة، لندن
  

  سنضرب أهدافاً مدنية يختبئ وراءها مقاتلو حزب اهللا: ضابط إسرائيلي .23
  قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أمس إن حزب اهللا أقام مواقع له في مئات :يو بي أي

القرى اللبنانية وبالقرب من مدارس ومستشفيات ومباني عامة، وإن إسرائيل لن تتردد في قصف هذه 
  . األماكن في حال نشوب حرب

اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن المصدر العسكري قوله خالل لقاء مع المراسلين العسكريين ونقلت 
حزب اهللا مستمر في تعزيز قوته " إن "حرب لبنان الثانية"اإلسرائيليين لمناسبة مرور أربع سنوات على 

  . "وقد أقام مواقع في مئات القرى وضمن ذلك بالقرب من مدارس ومستشفيات ومبان عامة
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الجيش اإلسرائيلي أوضح لليونيفيل أنه سيعمل ضد هذه األهداف في حال التصعيد وإذا لم "أضاف أن و
  . "يكن هناك خيار آخر

وقال المصدر إن الجيش اإلسرائيلي كشف عن أدلة تتضمن لقطات فيدو وخرائط وصوراً تشير إلى أن 
  . توغل بري إسرائيلي ألف مقاتل في الجنوب اللبناني لمنع أي 20لدى حزب اهللا حوالى 

وأضاف أن حزب اهللا ينشط في تعزيز قدرته الصاروخية التي تسمح له بمهاجمة أي نقطة داخل 
  .  ألف صاروخ بعيد ومتوسط وقصير المدى40إسرائيل، وقدر بأن لدى الحزب 

عداد وقال العقيد رونين مرلي الذي يخدم في المنطقة الحدودية إن حزب اهللا يحفر قنوات ويعمل على إ
  . بنية تحتية لالتصاالت واستعدادات أخرى الحتمال نشوب حرب

  8/7/2010، السفير، بيروت
  

   قذيفة ومئة صاروخ يوميا600بمقدور حزب اهللا اطالق : مصادر اسرائيلية .24
نشر الجيش اإلسرائيلي مساء اليوم صوراً قال انها لمواقع في قرية الخيام في جنوب لبنان فيها مخازن 

عن مصدر عسكري قوله ان " معاريف"ونقل موقع .  اهللا ومقرات قيادة عمليات ومراقبةألسلحة حزب
 قذيقة ومئة صاروخ من مختلف األنواع يومياً في مواجهة محتملة، مكرراً 600بمقدور حزب اهللا اطالق 

  . اإلدعاء بأن لدى حزب اهللا مخزون محدد من صواريخ سكود
ء الغربي عند الحدود الشمالية أن أمام استعدادت حزب اهللا لمواجهة وادعى العقيد رونين مرلي، قائد اللوا

وأضاف ان عناصر حزب اهللا يعملون هذه األيام على جمع . مقبلة فإنها قد تحدث اليوم أو بعد عام
  . معلومات استخبارية عن قوات الجيش اإلسرائيلي

اهللا يعطي األخير تفوق عملياتي وقال مصدر عسكري آخر إن التعاون الوثيق بين سوريا وايران وحزب 
واستعرض الجيش اإلسرائيلي صوراً لمواقع في قرية الخيام قال . ويزيد من حيويته في مواجهة مقبلة

 من الوحدات الخاصة التابعة للحزب تعمل في القرية ومستعدة 90انها مواقع تخزين اسلحة، مدعياً أن 
ر عسكري ثالث إن ما يحصل في الخيام يحصل في وقال مصد. الجنود في مواجهة محتلمة" إلستقبال"

 قرية لبنانية ويستعدون لمواجهة 160 الف ناشط من حزب اهللا في 20قرى لبنانية اخرى، إذ ينشط 
وادعت مصادر الجيش ان المشرف على تدريبات مقاتلي حزب اهللا هو ضابط ايراني يدعى . محتملة

    . حسين مهداوي ويقيم في بيروت
  8/7/2010، 48موقع عرب

  
  تنفي أنباء حول نصب رادار إيراني في سوريا" إسرائيل" .25

رفيع المستوى أنباء ترددت مؤخرا حول قيام إيران بنصب " إسرائيلي"نفى مصدر عسكري : أي.بي .يو 
ال ترى مؤشرات على وجود نية لدى حزب اهللا " إسرائيل"رادار متطور في األراضي السورية، وقال إن 

  .ا أو سوريا لمهاجمته
أمس، عن المصدر العسكري قوله إن رادارا إيرانيا متطورا كالذي " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

  " .لم يصل أبدا إلى سوريا"تحدثت عنه األنباء مؤخراً 
وكانت أنباء ترددت في األيام الماضية عن أن إيران نصبت جهاز رادار متطور في سوريا وأن من 

  .على مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية " إسرائيل"شأنه المس بقدرة 
ال تلحظ وجود رغبة أو مؤشرات لهجوم ضدها بمبادرة حزب اهللا أو " إسرائيل""وشدد المصدر على أن  

  . لكن المصدر أضاف أن التعاون ما بين إيران وسوريا وحزب اهللا يتعزز باستمرار " . سوريا
  8/7/2010، الخليج، الشارقة
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  ب نتنياهو باتخاذ القرارات الالزمة الطالق سراح ابنه جلعادنوعام شاليط يطال .26
المترددين بين قبول مطالب " اإلسرائيليين"جلعاد شاليت انقساماً بين " اإلسرائيلي"تثير قضية الجندي 

إلطالق سراحه أو المجازفة برفضها مما قد يؤدي إلى موته في األسر، بينما تدعو عائلته الرأي " حماس"
وقال نوعام شاليت والد الجندي األسير مخاطبا . الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام إلى 

ال نريد سماع المزيد من "بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك " اإلسرائيلي"رئيس الحكومة 
 27في وأطلق والدا جلعاد شاليت " . الشعب يريد منكم تحرير ابننا. نريد أفعاالً . التفسيرات 

وقد انضم . حزيران مسيرة تضامنية يفترض أن تصل اليوم أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة /يونيو
  . ألف شخص إلى هذه المسيرة حتى اآلن 120أكثر من 

. الالزمة للحصول على إطالق سراح ولده " القرارات الصعبة"وحث نوعام شاليت، نتنياهو على اتخاذ 
تقديم "، نتنياهو إلى "هارتس"اود غروسمان في مقال نشر الثالثاء في صحيفة ودعا المفكر والكاتب د

اقتراح جريء لحماس للحصول على وقف نهائي إلطالق النار ورفع كامل للحصار المفروض على غزة 
  " .وتبادل لألسرى يقود إلى إطالق سراح  شاليت

 عائلة شاليت تخطئ في الهدف والحري بها يرى أن المسيرة التي بدأتها" اإلسرائيليين"إال أن عدداً من 
  .التوجه إلى غزة بدال من منزل نتنياهو 

  8/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  "أوسلو"منذ % 300المستوطنون تضاعفوا :  البرغوثيمصطفى .27
 سنة أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو ،أكد األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي

 ألف مستوطن 110مما رفع أعدادهم من % ،300 زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 1993
  .  ألف مستوطن200 ألف إلى 146 وفي القدس من ، ألف301إلى 

 أنشأت منذ "إسرائيل" أن ،7/7  يوم خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا، األربعاء،وأوضح البرغوثي
 مستوطنة قائمة، مبيناً أن الهدف 136يطانية جديدة إلى جانب  بؤر است106 حوالي 1996 سنة

 سنةمن األراضي الفلسطينية المحتلة % 60اإلسرائيلي من وراء التوسع االستيطاني هو االستيالء على 
، عندما وضع ايغال آلون خطة 1967إن ما يجري هو خطة محكمة تعود إلى العام : "وقال .1967

انية هي حزام في األغوار وآخر في الوسط على قمم الجبال وثالث غربي على إلنشاء ثالثة أحزمة استيط
ال تسيطر فقط على ) إسرائيل(إن : "وأضاف ".منطقة الحدود بهدف تحويل الضفة إلى جيتوات ومعازل

من مصادر المياه % 80 بل أيضاً على مصادر المياه، حيث يستولي المحيط االستيطاني على ،األراضي
ما يجعل المواطنين ال يجدون حتى المياه للشرب، بحيث ال يسمح للفلسطيني إال باستهالك في الضفة، م

أن "وبين البرغوثي ".  متر مكعب2400 متراً مكعبا سنوياً فيما يستهلك المستوطن غير الشرعي 50
 ، محذراً من" من تهويد ومصادرة لألراضي الفلسطينية1948عملية التهويد ال تختلف عما جرى عام 

  . ستستغلها إلضفاء الشرعية على االستيطان) إسرائيل(التعاطي مع فكرة تبادل األراضي، ألن 
  7/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  الخريطة الهيكلية الجديدة للقدس كارثية:  جبارينيوسف .28

 يوسف جبارين مخطط المدن العالمي والمحاضر في التخنيون .صرح د:  جمال جمال-القدس المحتلة 
 الخريطة الهيكلية الجديدة التي قدمتها الحكومة عبر البلدية اإلسرائيلية في القدس أني جامعة حيفا ف

  .المحتلة تعتبر كارثة للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وبشرى سارة لالستيطان والمستوطنين فيها
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 1967ألولى منذ العام  الخريطة الجديدة التي تعتبر اأن" الدستور" جبارين في لقاء خاص بـوأوضح
 وحدة سكنية استيطانية ألف 32  وتطوير متسارع لـإقامةقدمتها البلدية والحكومة االستيطانية من اجل 

 خسارة فلسطينية اقتصادية فادحة ودمار إلى باإلضافةفي القدس المحتلة خالل الخمس سنوات المقبلة، 
 والمستوطنات اليهودية التي تحيط األحياءسيع للمساحات الخضراء في القدس وذلك بسبب استغاللها لتو

 الفرصة للفلسطينيين ولتطوير السكن في القدس إعطاءبالمقابل عدم "وقال جبارين  .بالمدينة المقدسة
 من األدنى البلد الشرعيين، هناك بعض االقتراحات لرفع نسبة البناء ولكن ال تفي بالحد أصحابالشرقية 

 فقرا وكثافة أكثر فيها ستصبح اإلسكان هذه المناطق التي من المقترح زيادة أناالحتياجات السكنية، كما 
 بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة اقتالع وطرد وتتعرض مدينتهم  سكانياًواكتظاظاً
ضاف انه مع غياب الحل السياسي ووجود القدس تحت أو .هويد ليل نهارت للسلب والنهب والوأراضيهم

حتالل رغم ذلك يبقى هناك حيز يمكن العمل فيه للحفاظ على البيت والكينونة الفلسطينية في القدس، اال
 لم يتم تداركه سوف وإذا يتالشى ويقل يوماً بعد يوم أصبح هذا الهامش الذي يمكن العمل أن إلىمشيراً 

  . القدس قريباً جداًاألطاللينتهي هذا الحيز وسوف نبكي على 
  .القدس هم مستوطنين يهود  من سكان شرقي%43 أن  جبارينوأضاف

 آالف 5 إلىن الفلسطينيين بحاجة أ، أريج من خالل مؤسسة أجراها الدراسة التي أنوكشف جبارين 
 الكثافة الفلسطينية ستزيد في المستقبل القريب أنشرقي القدس، معنى ذلك  وحدة سكنية سنويا في

 إلى باإلضافة مناطق فقيرة بدون بنية تحتية أي) جيتو (أو) سلمز (إلى الفلسطينية ستتحول واألحياء
  .أخرى مناطق إلىانتقال الكثير من السكان من المدينة 

  8/7/2010الدستور، عّمان، 
  

   شجرة زيتون60 ونحرقين والمستوطنو دونم في بيت حنينا 5000عزل ي الجدار :القدس .29
 بيت أراضي شجرة زيتون رومانية في 60 من أكثر قامت مجموعة من المستوطنين بإحراق :القدس

 من الوصول أصحابهاحنينا الغربية في القدس داخل المنطقة التي عزلها جدار الفصل اإلسرائيلي ومنع 
إن الجدار عزل ما يزيد عن " القدس"ـ حمد عضو مجلس قروي بيت حنينا لأبووقال نضال  .إليها

 سكانها يضطرون أصبحيطان والمستوطنين حيث  القرية نكبت باالستإن حمد أبووقال  . دونم5000
 انه بعد التنسيق بين االرتباط الفلسطيني  وأضاف. القدسإلى كم من اجل الوصول 50لاللتفاف نحو 

 خلف الجدار في موسم الزيتون الماضي تم فتح أراضيهمواإلسرائيلي لتمكين المواطنين من حرث 
  .وأغلقتهالسلطات اإلسرائيلية البوابات لمدة يومين ولكن سرعان ما تراجعت ا

 إلىوناشد سكان بيت حنينا السلطة الفلسطينية العمل على فتح البوابات لتمكين المواطنين من الوصول 
  ." ومزارعهم للحفاظ عليها من خطر التهويد واالستيطانأراضيهم

  8/7/2010القدس، القدس، 
 

  في وادي عارة منزل على خلفية هدم 48 في صفوف فلسطينيي واعتقاالتمواجهات  .30
أقدمت جرافات الهدم التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية معززة بقوات كبيرة من : توفيق عبد الفتاح

في ) جنوب أم الفحم( قرية عارة فيالشرطة والوحدات الخاصة فجر يوم األربعاء، على هدم منزل 
  .خارج المسطح والخارطة الهيكلية للبلدة البناء أن بذريعة البناء غير المرخص، وبحجة ،المثلث الشمالي

 المئات من المواطنين وصلوا إلى المكان للتصدي ومنع عملية الهدم، ووقعت مواجهات عنيفة أنوعلم 
رب أن عددا من المتظاهرين قد أصيبوا خالل المواجهات 48وعلم موقع عـ. بينهم وبين قوات الشرطة

 شبان، كما قام عدد من الشبان بحرق اإلطارات المطاطية 3مع الشرطة، في حين قامت األخيرة باعتقال 
  .وإغالق شارع وادي عاره الرئيسي أمام حركة السير
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  شامالً لها، وأعلنت إضراباً طارئاًوفي أعقاب ذلك عقدت اللجنة اللجنة الشعبية في وادي عاره اجتماعاً
    .هدم المنزل على في جميع المرافق والمؤسسات في بلدتي عاره وعرعرة احتجاجاً

  7/7/2010، 48موقع عرب 
  

  شطةسجن اقتحام غرف أسرى حماس وفتح في  .31
غرف أسرى ) المتسادا( اقتحمت القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون المسماة :الضفة الغربية

وذكر مركز أحرار  . وفساداًحركتي حماس وفتح في سجن شطة بعد منتصف الليل، وعاثت بالقسم خراباً
نسخة عنه أن االعتداء على أسرى شطة لم " السبيل"األسرى وحقوق اإلنسان في بيان وصل لدراسات 

يقتصر على تدمير محتويات الغرفة فقط، بل تعداه إلى حرمان األسرى من زيارة ذويهم لمدة شهر، 
  . شهور من مواصلة دراستهم6وحرمان الطلبة المنتسبين للجامعة العربية لمدة 

ؤاد الخفش إلى ازدياد وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية بحق األسرى العزل في اآلونة وأشار مدير المركز ف
في كل يوم يكون هناك اعتداء من قبل القوات الخاصة : "وأضاف .األخيرة بشكل ملحوظ وواضح

على األسرى في سجون االحتالل، حيث تتصف اعتداءاتها بالوحشية والعنجهية والعنف، ) المتسادا(
  .رب وتنكيل باألسرى، وتعرية لهم، وإتالف لكل محتويات الغرفة، وقمع ونقل وعزلويصاحبها ض

  8/7/2010، السبيل، عّمان
  

   آالف الطلبة في غزة إكمال تعليمهميحرمالحصار  .32
 أفادت وكالة األونروا أن اآلالف من أطفال الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة غير قادرين :)وكاالت(

وأفاد كريس غونيس، المتحدث باسم األونروا في القدس، أن حوالي  .عليم المناسبعلى الحصول على الت
 طفل من أطفال الالجئين في قطاع غزة لن يتمكنوا من ارتياد مدارس األونروا هذا العام بسبب 39،000

 عدم تمكن الوكالة من بناء أو إعادة بناء المدارس نتيجة الحصار اإلسرائيلي واألضرار التي خلفتها
وأشار غونيس إلى أن البنية التحتية  .المحرقة اإلسرائيلية في غزة، باإلضافة إلى النمو السكاني المتزايد

ونظام التعليم في غزة لن يتحسنا إال بعد رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل وفتح معبر المنطار 
ن بسبب االكتظاظ وبسبب مدارس األونروا في غزة تعمل بنظام الدوامي إلى أن غونيس وأشار ).كارني(

  .عدم قدرة الوكالة على توظيف معلمين جدد بسبب القيود المفروضة على ميزانيتها
  8/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  المطاطة ويجب فتح كافة معابر غزة التجارية باالتجاهين" قائمة السلع"ال لـ: الخضري .33

ل الخضري قائمة السلع اإلسرائيلية  وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جما:غزة
وتعطي لالحتالل الحق في إمكانية منع أي سلعة تحت حجة " المطاطة"المسوح بدخولها غزة بـ

واعتبر . ، وتهدف للتهرب من االستحقاقات الدولية الضاغطة إلنهاء الحصار"االستخدام المزدوج"
 البناء للمشروعات الدولية سيبقى الخضري، في تصريح مكتوب أن أي حديث عن إمكانية دخول مواد

محدود السقف والتأثير وذلك بسبب قدرة وكفاءة المعابر التي يسمح بدخول البضائع عبرها، مما 
  .سيضطر المؤسسات الدولية لتقليص مشروعاتها

 لترى اإلعمار غزة إلى زيارة وفود منها القطاع والعمل على إعمارودعا الدول التي قدمت منح إلعادة 
  .ستعوق اإلجراءات اإلسرائيلية ذلك، وتدرك أن غزة ما زالت تعيش حصاراً كامالًكيف 

وشدد الخضري، على أن المطلوب فلسطينياً هو التوحد في مواجهة الهجمة اإلعالمية اإلسرائيلية التي 
 تروج عالمياً بإنهاء حصار غزة، والعمل إلظهار الحقيقة بكل الوسائل المتاحة عبر التواصل الرسمي

وقال الخضري إن الشعب الفلسطيني بات متيقناً أن الحصار اإلسرائيلي في  .والمؤسساتي والشعبي
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تهاوي وفشل وتراجع وانحسار لكنه يجب أن ينتهي بشكل كامل بما يلبي المطالب الفلسطينية وهي فتح 
سمنت وفتح الممر كافة معابر غزة التجارية والسماح بتدفق السلع ومواد البناء واالعمار والحديد واأل

  .اآلمن بين غزة والضفة الغربية لتنقل األفراد وفتح الممر المائي بين غزة والعالم الخارجي
  7/7/2010قدس برس، 

  
  من دخول القطاعصحف فلسطينية يومية تستنكر منع الحكومة في غزة ثالث نقابة الصحافيين  .34

الحكومة في قطاع (، أمس قرار حماساستنكرت نقابة الصحافيين:  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
 منع الصحف الفلسطينية اليومية الثالث من الدخول بعد ساعات من قرار االحتالل السماح للصحف )غزة

وقالت النقابة في بيان صحافي، إن قرارا من هذا القبيل يضيف أبعادا انقسامية جديدة  .إليهبالدخول 
  .ا في النسيج االجتماعي الفلسطينيويمنع تواصل أبناء شعبنا ويكرس واقعا مؤلم

ودعت المسؤولين في حماس إلى العدول عن القرار وعدم اشتراط الحصول على إذن من أي جهة كانت 
واستهجنت النقابة أن .  أبناء شعبنا في القطاع المحاصرإلىلدخول الصحف وحركة موزعيها ووصولها 

ت االحتالل، مشيرة إلى أن دخول الصحف يكسر يأتي قرار المنع من جهة فلسطينية، رغم موافقة سلطا
وطالبت النقابة كافة الجهات المسؤولة في الضفة وغزة  .إحدى جزئيات الحصار المضروب على غزة

بتجنيب الصحف ووسائل اإلعالم والصحافيين تبعات االنقسام وتداعياته التي شوهت حياة شعبنا 
ضع قيود أو شروط على انتشار الصحف الفلسطينية وأكدت رفضها و. وصورته أمام نفسه وأمام العالم

  .في الضفة وغزة
  8/7/2010، بيروت، المستقبل

  
   تعود إلى الحقبة العثمانية داخل جدار في القدسقنبلةاكتشاف  .35

أعلنت مديرية اآلثار اإلسرائيلية أمس العثور على قنبلة تعود إلى الحقبة : .)ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
ووجد فريق من علماء اآلثار اإلسرائيليين .  من السور الذي يحيط بالقدس القديمةالعثمانية، في صدع

بعدما أثار "وجاء في بيان لمديرية اآلثار أن . القنبلة أثناء أعمال ترميم بقرب بوابة دمشق هذه القنبلة
القنبلة فضول علماء اآلثار وجود قطعة معدنية في صدع الجدار، استدعوا خبراء نزع األلغام فعطلوا 

وقال عالم اآلثار يورام سعد إن .  غرام من المتفجرات200القديمة التي كانت تحتوي على أكثر من 
  ."الحجر كان متصدعا، ولعل أحدهم اختاره ليخبئ القنبلة"

  8/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "الجدار"إلزالة " الهاي" عن سلسلة فعاليات إلحياء ذكرى فتوى اإلعالن: رام اهللا .36
أعلنت لجنة المتابعة إلحياء وتفعيل فتوى الهاي، أمس، عن سلسلة فعاليات لمناسبة ": وفا "-رام اهللا 

الذكرى السادسة لفتوى محكمة العدل الدولية في الهاي، تبدأ اعتباراً من اليوم، وتنتهي في السابع عشر 
تيطان علي عامر، خالل وقال عضو لجنة المتابعة من وزارة شؤون الجدار واالس .من الشهر الجاري

إن الهدف من تشكيل اللجنة كان توحيد الجهود الرسمية "مؤتمر اإلعالن عن الفعاليات في مدينة رام اهللا، 
والشعبية لمجابهة جدار الفصل العنصري، والتوسع االستيطاني المستمر في الضفة الغربية، في إطار 

مر إلى أهمية تضافر الجهود من كافة الجهات شعبياً، وأشار عا ".تنفيذ فتوى الهاي التي آن أوان تنفيذها
ورسمياً، وعلى المستوى الدولي، للتصدي لممارسات االحتالل المخالفة لكافة األعراف والقوانين الدولية، 

  .وعلى رأسها االستيطان، وتواصل بناء الجدار
  8/7/2010 رام اهللا، األيام،
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  رة بغزة ألف حبة مخد11 المخدرات تضبط مكافحةشرطة  .37
 ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمركز العباس في وزار الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة كمية :غزة

ونقل القسم  .كبيرة من الحبوب المخدرة بمختلف أنواعها وذلك بحوزة عدد من التجار والمروجين
عن مدير " سقدس بر"اإلعالمي لوزارة الداخلية في غزة في خبر صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ

المكافحة بالمركز المالزم أول عايد صالح بوصول معلومات تفيد بأن مواطنا يروج الحبوب المخدرة 
 حبة فتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش منزله وتم العثور خالل التفتيش على 900وبحوزته حوالي 
باط المكافحة إلى أشخاص وأضاف صالح أن المواطن المعني بأمر المخدرات أرشد ض .الكمية المذكورة

مشتبه بهم بترويج المخدرات حيث بعد استصدار األذونات الالزمة من الشرطة والنيابة تم التوجه 
حبة وآخر بحوزته  800 حبة و اآلخر بحوزته 4500لمنازلهم وضبط أربعة آخرين أحدهم وبحوزته 

  . حبة4000 حبة وخامس بحوزة 700
  7/7/2010قدس برس، 

  
  نموذج لمسلوبي الجنسية: لسطينيونالفالالجئون  .38

 سنة "دولة إسرائيل"في الحديث عن فاقدي الجنسية، تفرض القضية الفلسطينية نفسها، بعدما أدى قيام 
.  من حق االعتراف به وبهويته ووطنهأفراده إلى تهجير شعب كامل من أرضه، وحرمان غالبية 1948

 7.5 حواليلون مجموع أبناء الشعب الفلسطيني في العالم، هناك  ماليين فلسطيني، يشك10.9ومن أصل 
 في الشتات، بينما يتوزع الباقون على مخيمات اللجوء في الضفة الغربية %70ماليين الجئ، بينهم 

، 1948الجئو عام : وينقسم الالجئون والمهجرون الفلسطينيون إلى خمسة قطاعات رئيسة. وقطاع غزة
، أي "الداخليين"لسطينيون الذين هجروا في مراحل أخرى، إضافة إلى المهجرين ، والف1967 سنةوالجئو 

، 1948أولئك الذين كانوا يعيشون في الضفة الغربية والقطاع وما زالوا يعيشون في أراضي عام 
  . 1967والمهجرين داخل المناطق المحتلة عام 

 وأولئك الذين يعيشون في الشطر 1948وتعطي سلطات االحتالل لالجئين الفلسطينيين في أراضي عام 
  .  يمكن سحبها في أي وقت وفق قرارات استنسابية"بطاقات زرقاء"الشرقي من مدينة القدس المحتلة 

وفي الشتات، تعتبر أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان األكثر صعوبة، بسبب رفض الحكومات 
ح الالجئون الجنسية األردنية وكافة حقوق المواطنة وفي األردن، من. المتعاقبة تأمين الحقوق المدنية لهم

أما في سوريا، فقد منح الالجئون الفلسطينيون كافة حقوق المواطنة العادية، باستثناء الحقوق . األخرى
  ). حق االنتخاب والترشح(السياسية 

التي ينتمون وفي مصر، يحصل الفلسطينيون على الكثير من الحقوق المدنية، لكنها تتباين بحسب الفئة 
 فهناك من حصل على الجنسية المصرية وله كافة حقوق المصريين باستثناء 1948فالجئو عام . إليها

أما في دول الخليج العربي، فقد أسهمت فورة . المشاركة السياسية، أما الباقون فيمنحون تصاريح إقامة
ي هذه البلدان، حيث تم منحهم النفط في سنوات الستينيات إلى تسهيل مهمة الالجئين الفلسطينيين ف

  . علماً بأن ظروفهم في تلك الدول تبقى خاضعة العتبارات سياسية واقتصادية مختلفة. تصاريح عمل
وفي باقي دول العالم، يمنح الفلسطينيون تصاريح إقامة، كما يستطيعون الحصول على جنسية الدولة 

  . المضيفة، وفقاً للقوانين المحلية
  8/7/2010السفير، بيروت، 
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   المسؤول الرئيسي عن تفاقم أزمة المياه في محافظة الخليلاالحتالل: العتيلي .39
 يتحمل الجزء األكبر من اإلسرائيلي الجانب أن، أمسأكد رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، : الخليل

لى حفر آبار المسؤولية عن تفاقم أزمة نقص المياه في محافظة الخليل، لمنعه سلطة المياه من العمل ع
 متر مكعب في اليوم الواحد، ألف 50جديدة تسد احتياجات مواطني المحافظة من المياه التي تقدر بـ 

 المائية بالضفة وعرقلته جهود األحواض جانب سياسة االحتالل في استنزاف المياه وسيطرته على إلى
 للمياه عبر المناطق الخاضعة  في وقف التعديات على الخطوط الناقلةاألمنية واألجهزةسلطة المياه 

ن محافظة الخليل تزود بالمياه من إلى أ العتيلي خالل المؤتمر الصحافي،  وأشار.اإلسرائيليةللسيطرة 
 إلى بئراً تابعة لسلطة المياه وبئرين تابعتين لبلدية الخليل، وذلك بمعدل ضخ في اليوم الواحد يصل 11
 متر مكعب من شركة ألف 30 إلىن المياه تصل  جانب شراء كميات مإلى متر مكعب، ألف 25

 نصف كميات المياه التي تضخ لمواطني المحافظة، تتم سرقتها أن إلى، الفتاً اإلسرائيلية" ميكروت"
  . بيعها في صهاريج للمواطنين الذين لم تصلهم المياهأو الزراعية لألغراضالستخدامها 

المشاريع لتأمين المياه لمواطني الضفة والقطاع، من ن سلطة المياه تشرف على العديد من أ إلى وأشار
 مليون يورو لصيانة وتشغيل آبار المياه في جنوب الضفة ولزيادة طاقتها 25بينها مشروع بقيمة 

  . جانب تأهيل بئر سعير شمال شرقي المحافظةإلى، اإلنتاجية
  8/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  هديها لعشرين ألف طفل وت"يوميات األقصى" تصدر البيارقمؤسسة  .40

 أصدرت مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى المبارك القائمة على مشروع صندوق :القدس المحتلة
وجمع  ).2011-2010يوميات األقصى (دفتر يومياتها السنوي، والذي يحمل عنوان  طفل األقصى

 المسجد األقصى المبارك اإلصدار بين الجمالية في التصميم والمعلومات المتعددة التي ركزت على
 ألف طفل مشاركين في مشروع 20في هذه األيام كهدية على " يوميات األقصى"والمقدسات، حيث يوزع 

صندوق طفل األقصى، وبرنامج الدعوة المكثف ألكبر مشاركة في مهرجان صندوق طفل األقصى 
  .الثامن والذي سيعقد يوم السبت القادم في المسجد األقصى المبارك

ل غالف اليوميات صورة المسجد األقصى وسط خلفية البحر، وصورة رمزية ألسطول الحرية، وحم
  .فيما يحمل الغالف األخير صورة من مهرجان صندوق طفل األقصى السابق

  8/7/2010، السبيل، عّمان
  

  ةكتاب حول سبل تعزيز صمود األسرى في مواجهة سياسات االعتقال اإلسرائيلي" .. االعتقالمقاومة " .41
وهو من " مقاومة االعتقال"ناقشت ورشة عمل نظمت، أمس، في رام اهللا كتاب  :كتب يوسف الشايب

مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعبد الناصر عيسى، أحد أبرز مؤسسي . تأليف د
كتائب أبو وقادة عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وعاهد أبو غلمة، أحد أبرز مؤسسي 

علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما يعكس روح الوحدة الوطنية السائدة 
  .داخل سجون االحتالل على عكس ما هو خارجها

وشارك في الورشة التي نظمت بالتعاون بين االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين ووزارة شؤون 
  .من المثقفين والمهتمين بقضايا األسرى وعدد كبير من المواطنيناألسرى والمحررين نخبة 

 227الكتاب الذي أهداه مؤلفوه إلى كل المقاومين لالحتالل في الماضي والحاضر والمستقبل، يقع في 
أهداف سياسة االعتقال، : صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على مقدمة وسبعة فصول هي

االعتقال، والتحقيق وأساليب التعذيب، والمحاكم اإلسرائيلية الظالمة، واإلجراءات الوقائية لمقاومة 
وسياسة إدارة السجون وسبل مواجهتها، واآلثار السلبية المترتبة على االعتقال، وتحرير األسرى، وهو 
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ما اعتبره المشاركون في نقاش الكتاب وثيقة توعوية مهمة يجب تعميمها على مختلف شرائح المجتمع 
  .ي، وخاصة طالب المدارس والجامعاتالفلسطين

  8/7/2010 رام اهللا، األيام،
  

  "حماس" وفداً من يلتقيالسنيورة  .42
أمس، وفداً من   " السادات تاور "النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في        " المستقبل"استقبل رئيس كتلة    

علـى رأس وفـد ضـم       برئاسة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان أبو الراس         " حماس"حركة  
  .المسؤول السياسي للحركة علي بركة وعضوي القيادة احمد عبد الهادي ومشهور عبدالحليم

في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني       " التغيير واإلصالح   "وسلم الوفد الرئيس السنيورة رسالة من تكتل        
  ".تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان"طالبت بـ 

النيابية والتوجهات التي تعتمدها بالتعاون     " المستقبل"فد المساعي التي تقوم بها كتلة       وعرض السنيورة للو  
  .مع باقي األطراف السياسية في هذه القضية

  8/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  في لبنان إلى الواجهة مجدداً"  الفلسطينيةالمدنيةالحقوق " .43
تقبل وكتلة القوات اللبنانية وبعض المستقلين      أن نواب كتلة المس   " الخليج"ـكشفت مصادر خاصة ل   : بيروت

 آذار الذين سبق أن عقدوا اجتماعات لبحث موضوع الحقـوق الفلـسطينية برئاسـة فـؤاد                 14من قوى   
السنيورة سيقدمون اقتراح قانون تحت عنوان الحقوق اإلنـسانية واالجتماعيـة لالجئـين الفلـسطينيين               

 مواد، األولـى    6بعد االستعانة بلجنة خبراء وهو يتألف من        وسيتفقون في اجتماعهم على صيغته النهائية       
تحديد األشخاص المستفيدين من هذا القانون، والثانية تحديد حق اإلقامة على األراضـي اللبنانيـة لمـن                 
يحمل بطاقة صادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية، والثالثة إعطاء حـق التنقـل والعـودة للفلـسطينيين،                 

ل في األراضي اللبنانية خارج إطار المهن الحـرة المحكومـة بقـوانين وبنقابـات،               والرابعة حق العم  
والخامسة حق االستفادة من الضمان االجتماعي، والسادسة حق التعلم، لكن حق التملك لم يبحـث علـى                 
اعتبار انه موضوع دقيق وحساس وستتم مقاربته فيما بعد تدريجياً بعد تهدئة األجواء وتبريدها، في وقت                
يتواصل السنيورة مع الرئيس األسبق أمين الجميل وحزب الكتائب الرافض إعطاء أي حقوق للفلسطينيين              
بغية إقناعه، ومن الممكن التواصل مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط الـذي قـدم أربعـة                  

  .اقتراحات قوانين بهذا الشأن والوصول معه إلى تسوية 
 8/7/2010، الخليج، الشارقة

 
   حقوق الالجئين بواجباتهم تجاه الدولةيربطونالمطارنة الموارنة  .44

الحقوق المدنية  "خُرق الصف المسيحي الموحد الذي تكون في معارضة مشروع          :  بوال أسطيح  - بيروت
في جلسة البرلمان اللبناني األخيرة التي طرح خاللهـا رئـيس الحـزب التقـدمي               " لالجئين الفلسطينيين 

وبعـدما تكـاتف    . د جنبالط مشاريع قوانين تعترف بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين        االشتراكي ولي 
، فقد التيار   "محاولة تمرير امتيازات تؤدي برأيهم إلى توطين محتم       "المسيحيون، حلفاء وخصوم، لمواجهة     

ة المستقبل فؤاد   الوطني الحر وحزب الكتائب حليفهم في القوات اللبنانية التي انتقلت إلى طاولة رئيس كتل             
  .السنيورة للمشاركة في إعداد ورقة جديدة تدرس الملف من كل جوانبه بإشراف اختصاصيين

ـ         تستطيع "لم تعد   " القوات"ذلك بأن   " الشرق األوسط "وبرر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فريد حبيب ل
نحن اخترنـا اليـوم أن      . بحقوقهمأن تتجاهل كغيرنا وجود الالجئين الفلسطينيين على أرضنا ومطالبتهم          
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ندرس بكل روية الملف لنرى كيف نحسن مخيماتهم، فال توجد بؤر أمنية ال تـستطيع الدولـة فـرض                   
  ".سلطتها عليها

ـ    ما زالت أمامنا الكثير من المسافات قبل التوصل للمرحلـة          ": "الشرق األوسط "وقالت مصادر السنيورة ل
ـ         استغرب عضو كتلة المستقب   ، و "النهائية ورقـة  "ل النائب نهاد المشنوق المشارك في صياغة ما يعرف ب
  ردود الفعل السريعة على الورقة بالرفض والقبول" السنيورة

ـ             " الواجبات"وتصدى أمس المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري لموضوع الحقوق المدنية رابطين إياه ب
المطالبة بالحقوق اإلنسانية لالجئين    "برين أن   ، معت "ضبط السالح "المترتبة على الفلسطينيين وفي مقدمتها      

الفلسطينيين في لبنان إلخراجهم من حالة البؤس والبطالة واإلهمال تقتضي التجـاوب معهـا مـن قبـل            
  ."المؤسسات الدولية المعنية والدولة اللبنانية

 أعـرب الـسفير     وفيما قد يبدو الالجئون الفلسطينيون بعيدين عن السجال اللبناني الحاصل على حقوقهم،           
ـ        األمـور أخـذت    "ألن  " الفرج"عن تفاؤله بقرب    " الشرق األوسط "الفلسطيني في لبنان عبد اهللا عبد اهللا ل

تخف حدة الجدال السياسي والتجاذب الحزبي في ظل الجهود المتواصـلة           "متوقعا أن   " منحاها الدستوري 
  ". بنانيين لمحاولة التخفيف من هواجسهمالتي يقوم بها الفلسطينيون من خالل لقاءاتهم مع المسؤولين الل

  8/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "االشتراكي"لحقوق مدنية لالجئين أكثر تقدماً من طرح :  آذار14 .45
في ما يتعلـق    "  آذار 14"النائب سمير الجسر، النصوص التي قدمتها قوى        " المستقبل"وصف عضو كتلة    

النائب " اللقاء الديموقراطي "ى عن االقتراح الذي تقدم به رئيس        بحقوق الالجئين الفلسطينيين بالمتقدمة، حت    
ـ   . وليد جنبالط  إن النصوص تدرس بعناية فائقة، ومن شـأنها تـأمين          " أخبار المستقبل "وقال في حديث ل

  . الحقوق للشعب الفلسطيني، وفي الوقت عينه ال تثير أية هواجس أو مخاوف لبنانية
 تقريبي كان متروكا لمراجعة أخيرة، وهناك جلسة نهائيـة اليـوم            حتى اآلن توصلنا إلى نص    : "وأضاف

  ". للنصوص التي تتعلق بقانوني العمل والضمان االجتماعي
واعتبر أن الجلسة العامة التي طرحت فيها اقتراحات القانون المتعلق بحقـوق الالجئـين الفلـسطينيين،                

لرأي الثاني لم يكن يرفض إعطاء الحقوق،       أفضت إلى وجود رأيين في الموضوع، لكن حقيقة األمر أن ا          "
  ". بل كان يطالب بإعطاء الفرصة والوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل متكامل

وأعلن أن تلك القوانين قيد الدرس لدى اللجان المختصة، ويلزمها بعض الوقت إلقرارها، ألنهـا تأخـذ                 
  . بعض المناقشات وبعض األخذ والرد فيها

 8/7/2010، السفير، بيروت
  

      شحادة سمير لمتهمين بمحاولة اغتيال المقدم ا فلسطينيينللاإلعدام  .46
أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قراره االتهامي في قـضية محاولـة قتـل رئـيس فـرع                   
المعلومات السابق المقدم سمير شحادة على طريق خلدة، فطلب عقوبة االعدام لكـل مـن الفلـسطينيين                 

فادي عدنان زيدان، عبـد الناصـر شـاكر         : لعدالة والموجودين في مخيم عين الحلوة     الفارين من وجه ا   
  . الدوالي، اسامة الشهابي

وورد في اإلسناد القضائي لهم إقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات علـى النـاس                 
كرية، وقيامهم بعمل ارهابي    واالموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعس         

تمثل بوضع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما عمدا، بقصد قتل المقدم سمير شحادة في حينه على طريق خلدة،                
وأدى الحـادث  . ما أدى الى إصابة المقدم شحادة بجروح مختلفة ونجا بأعجوبة   . ومرافقيه من العسكريين  
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ير آليتين عسكريتين واخـرى مدنيـة وتخريـب         ايضا الى استشهاد اربعة عسكريين واصابة مدني وتدم       
  . الممتلكات العامة، وحيازة ونقل متفجرات واسلحة حربية غير مرخصة

 8/7/2010، السفير، بيروت
  

   لدى السلطة الفلسطينية يزور نواب القدس ويؤكد تضامنه معهمالمصريالسفير  .47
عثمان بـأن قـضية نـواب القـدس         أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر        : القدس المحتلة 

هي سياسية محضة وليست قانونية، وهي كـذلك ال تخـص           "المهددين باإلبعاد من قبل سلطات االحتالل       
  ".فصيالً وإنما تستهدف القدس وسكانها وشخصياتها

احمـد عطـون ومحمـد    : جاءت تصريحات السفير المصري خالل زيارته التضامنية للنائبين المقدسيين  
لوزير السابق للقدس المهندس خالد أبو عرفة؛ المهددين باإلبعاد عن مدينة القدس المحتلة فـي               طوطح وا 

  .خيمة االعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة
 علـى أن    ، مـشدداً  "تبذل جهوداً خاصة إلحباط وإلغاء قرار اإلبعـاد       "وأضاف السفير عثمان بأن مصر      

، وأكد "كارثية وتهدف أول ما تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من شخصياتها      "قرارات اإلبعاد عن القدس     
  .أهمية تضافر الجهود إلحباط هذه القرارات

أول زيـارة   "وفي رده، شكر المهندس أبو عرفة السفير المصري على زيارته ولفتته الطيبة، مؤكداً أنها               
وأشار إلى أن قضيتهم هي قضية المواطنين المقدسيين بالدرجـة األولـى؛ الـذين              ،  "تضامنية من سفير  

  .يتعرضون ألبشع الممارسات العنصرية والضاغطة لطردهم وتهجيرهم من مدينتهم المقدسة
من جهة ثانية، قام السفير المصري والشخصيات االعتبارية بالصعود الى داخل مقـر اللجنـة الدوليـة                 

ئنان على النائب محمد طوطح الذي يرقد على سرير المرض من وعكة صـحية              للصليب األحمر لالطم  
ألمت به يوم أمس، كما اجتمع السفير عثمان مع السيدة بربرة مسؤولة الصليب األحمر وشـكرها علـى                  
مواقفها، ثم طالبها بالضغط من خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر لمنع تنفيذ قرارات اإلبعاد وإعـادة                

  .لنواب المنتخبينهويات ا
  7/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الجامعة العربية تستنجد باتفاقية جنيف لرفع الحصار عن غزة  .48

كشف السفير هشام يوسف رئيس مكتب األمـين العـام للجامعـة العربيـة فـي                :  أحمد علي  -القاهرة  
الممثل الخاص للـشرق  "  راشجين دانيال"عقب لقاء األمين العام للجامعة عمرو موسى مع   -تصريحات  

 عن أن األمانة العامة للجامعة العربية كلفت الجانب العربي في جنيـف             -األوسط بالخارجية السويسرية  
رسميا بطلب عقد اجتماع لألطراف المتعاقدة باتفاقية جنيف لبحث األوضاع في األراضـي الفلـسطينية،               

خاصة فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطـاع        على األراضي المحتلة،    " جنيف"وكيفية تطبيق اتفاقية    
  .غزة

وقال السفير هشام يوسف إن المبعوث السويسري قام بإبالغنا بنتائج المشاورات الجارية مـع مختلـف                
األطراف الدولية حول انعقاد هذا االجتماع، وستقوم سويسرا بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول نتائج               

، الفتا إلى تواصل االتصاالت مع المجموعة العربية والجانب السويسري في           هذه المشاورات واالتصاالت  
  .هذا الشأن باعتبار سويسرا البلد المودع لديه اتفاقيات جنيف

وأضاف السفير هشام يوسف أن الجامعة العربية على تواصل مستمر مع سويسرا فيما يتعلق بالعديد من                
  ولفت إلى أن لسويسرا     .لي، والقضية الفلسطينية بشكل خاص    اإلسرائي-الجوانب المرتبطة بالنزاع العربي   
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دورا مهما فيما يتعلق بانعقاد مؤتمر الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف، وقال إن هناك مشاورات مستمرة                
  .معها حول هذا الموضوع

  8/7/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  ة تبادل األسرىال جديد بشأن صفق": قدس برس"مصادر دبلوماسية مصرية لـ  .49
نفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعه وجود أية تطورات إيجابية فيما يتعلـق بـصفقة تبـادل                : القاهرة

بإجهاض مهمـة   " حماس"، متهمة في الوقت ذاته حركة       "حماس"األسرى بين الجانب اإلسرائيلي وحركة      
  .حة الفلسطينيةأمين عام الجامعة العربية عمرو موسي، خالل زيارته لغزة، بخصوص المصال

، أن تشهد قضية تبادل األسرى أية تطورات أو خطوات          "قدس برس "واستبعدت المصادر في تصريح لـ      
كانـت  "، مشيرة إلى أن الحكومة اإلسـرائيلية        "بسبب استمرار تشدد الطرفين   "إيجابية في القريب العاجل     

  ".نقسامات والصراعات الداخليةالسبب الرئيس في تعثر إتمام هذه الصفقة بسبب تناقضات موقفها واال
إجهـاض  "مسؤولية ما قالت إنـه      " حماس"من جانب آخر؛ حملت المصادر الدبلوماسية المصرية حركة         

مهمة األمين العام للجامعة العربية عمرو موسي ـ في زيارته التاريخية ـ التي قام بها ألول مرة إلـى    
  ".الماضي) يونيو( حزيران 13قطاع غزة 

كانت ألسباب أدبية ومعنوية بالدرجة األولى، إلظهار الـدعم والتعـاطف           "ة األمين العام    وقالت إن مهم  
العربي مع القطاع، بل والتواجد بين أهله بهذا المستوي العربي الرفيع، بعد جريمة االعتداء اإلسـرائيلي                

  ".على أسطول الحرية
 أهمية سرعة إنجـاز ملـف       في" حماس"تداول مع قيادات ورموز حركة      "وأضافت المصادر أن موسي     

المصالحة على أرضية التوقيع علي الورقة المصرية التي أعدت لهـذا الغـرض وإنهـاء االنقـسامات                 
، مـع إمكانيـة تفهـم أيـة مواقـف      "والصراعات الدائرة بين أكبر جناحين فلسطينيين هما فتح وحماس   

  ".أنه مقترحات جديدةومقترحات، وتبديد أية مخاوف في إطار الحوار، وهو ما قدمت حماس بش
اسـتمرار  "، مشيرة إلى    "حماس"ونفت المصادر المصرية وجود أية ترتيبات الستقبال القاهرة قيادات من           

  .الخالفات والتوترات بين الجانبين
  7/7/2010، قدس برس

  
  معبر رفح مفتوح بشكل نهائي أمام الفلسطينيين باستثناء حماس": قدس برس"فراعنة لـ .50

أن " قـدس بـرس   "تب واإلعالمي الفلسطيني حمادة فراعنة في تصريحات خاصـة لــ            أكد الكا : عمان
لن يكون هنـاك إنهـاء      : "الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثالثة أعوام يعتبر عملياً منتهياً، وقال           

ممنوعون بالكامل من الدخول    " حماس"لمسألة الحصار السياسي المفروض على االنقالب في غزة، فقادة          
ج من وإلى غزة، وعمليا مسموح لكل فلسطيني أن يدخل أو يخرج من غزة، وهذا ما أبلغه وزير                  والخرو

الدولة المصري مفيد شهاب للسفير الفلسطيني في القاهرة من أن معبر رفـح لـن يغلـق فـي وجـه                      
  ".الفلسطينيين، وأن مصر لن تساهم في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني

" حمـاس "ضية كان الحصار مفروضاً على الشعب الفلسطيني بينما قـادة           خالل السنوات الما  : "وأضاف
التوقيع على الورقة المصرية فقد فـرض      " حماس"يتحركون بتسهيالت وموافقة مصرية، أما منذ رفضت        

الماضي لم يعد هنـاك  ) مايو( أيار 31، واليوم بعد أحداث أسطول الحرية في        "حماس"الحصار على قادة    
  .، على حد تعبيره"حماس"فلسطيني، وهذا إجراء ال يشمل قادة حصار على الشعب ال

  7/7/2010، قدس برس
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  "سرائيلإ"نحاء أرض تطال كل أرض أ إلنتاج صواريخ  انشأت مصنعا سرياًدمشق: "ستهآر" .51
اليوم الخميس، ان سوريا أقامت في موقع سري مصنعا إلنتاج          " هآرتس"زعمت صحيفة   : القدس المحتلة 

، تطال كل نقطـة فـي اسـرائيل        )M-600( دقيقة التصويب والتوجيه من طراز       صواريخ أرض أرض  
 الفرنسية قولها ان الحـديث يـدور عـن    intelligence on line -ونقلت الصحيفة عن مجلة . تقريبا

 إيراني مشترك حيث قامت طهران بتمويل إقامة المـصنع وتركـت لـسوريا إنتـاج              -مشروع سوري   
الالزمة وبالعقيدة القتالية وكيفية التشغيل، ومقابل      ) التكنولوجيا(نتاج وبالتقانة   الصواريخ وزودتها بخطّ اال   

  . ذلك على سوريا نقل نصف الصواريخ من إنتاج هذا المصنع الى حزب اهللا
ان هذه األنباء التي تم تسريبها أصال على ما يبدو من قبـل أجهـزة االسـتخبارات                 " هآرتس"واضافت  

" تهريـب "واشارت الصحيفة انه في الواقع مصطلح       . دها اسرائيليا في وقت الحق    االسرائيلية، قد تم تأكي   
ليس صحيحا حيث تقوم سوريا بنقل الصواريخ بناء على اتفاقها مـع طهـران حـول إنـشاء مـصنع                    
الصواريخ المذكور بالرغم من ان دمشق تبذل جهودا إلخفاء شحنات االسلحة من عيـون االسـتخبارات              

  . يل التي تتابع وتراقب عن كثب هذه الشحناتوسالح الجو في اسرائ
 ملم ويحمل رأسـا     600 كم وقطره    300-250 يبلغ مداه    M-600والالفت ان الصاروخ الذكي من نوع       

وتم تطويره من تكنولوجيا قديمة نـسبيا علـى         )  كيلوغرام 500(حربيا متفجرا بزنة أقصاها نصف طن       
موجود بحوزة حزب اهللا والذي يشكل بحد ذاته نوعا         ال) 110فاتح  (أساس الصاروخ االيراني من طراز      

 الكوريـة الـشمالية، وتتميـز    - الـصينية  -صاروخيا محسنا ومعدال من القذيفة الصاروخية السوفيتية  
  . بقدرتها على اصابة األهداف بدقة قياسا بصواريخ السكاد600صواريخ االم 

 8/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  "إسرائيل"طالب تركيا من  تؤيد ماسوري: المقداد .52
قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن تهديدات إسـرائيل لتركيـا             :  سعاد جروس  - دمشق

باتخاذ إجراءات ضدها من خالل األدوات المعروفة لها في أوروبا وأميركا للتأثير سلبيا علـى الـشعب                 
 الشعب التركي حولها ورفـضه لالسـتفزاز        ستبوء بالفشل بفضل حكمة القيادة التركية والتفاف      "التركي  
إسرائيل لم تكتف باحتالل األراضي العربية وارتكاب مجازر وجرائم حرب وجرائم           "وقال إن   . "والخنوع

أسـطول  (العدوان الدموي الذي ارتكبته إسرائيل ضـد        "، معتبرا أن    "ضد اإلنسانية طيلة تاريخها المشين    
 ." إرهاب الدولة الذي مارسته وتمارسه ضد العرب منذ إنشائها         يجسد سياستها العنصرية وسياسة   ) الحرية

ضرورة تـشكيل لجنـة     "وأكد المقداد تأييد سورية والدول العربية للمطالب التركية األربعة المتمثلة في            
دولية مستقلة ونزيهة للتحقيق في هذه الجريمة، وضرورة أن تعترف إسرائيل بنتائج هذا التحقيق، إضافة               

سرائيل اعتذارا رسميا عن ارتكاب قواتها لهذه المجزرة، ودفع التعويضات ألهالي الـضحايا،             إلى تقديم إ  
وإعادة كل السفن التي ما زالت تحتجزها إسرائيل نتيجة لقرصنتها في المياه الدولية خالفا للقانون الدولي                

  ."وللعالم المتحضر
اإلقليمي التـي تنظمهـا وزارة الخارجيـة        كالم المقداد جاء في افتتاح فعاليات ورشة العمل حول األمن           

السورية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية التركية ضمن إطار منتدى التعاون العربي              
  . دولة عربية16التركي بمشاركة 

  8/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  بع أموال زكاة الجزائر إلعمار مساجد غزةيخصص ر الجزائري األوقافوزير  .53
مـن أمـوال لجـان الزكـاة         % 25خصص وزير األوقاف الجزائري بو عبد اهللا غالم اهللا نسبة           : غزة

بالجزائر لصالح إعمار المساجد التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي خالل الحرب األخيرة على غزة، سيتم              
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 األوقـاف   جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجـراه وزيـر         .إيصالها للقطاع عبر الهالل األحمر الجزائري     
والشئون الدينية في غزة طالب أبو شعر األربعاء بنظيره الجزائري، حيث أطلعه على آخر التطـورات                

من جهته، ثمن  الوزير الجزائري جهود وزارة األوقـاف والحكومـة             .في األراضي الفلسطينية المحتلة   
ف في الجزائر يبدأ العمل بها      بغزة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، معلنًا عن إقامة وقفية للقدس الشري           

  .وسيتم تحصيل عائدات المشروع لصالح القدس, خالل شهر رمضان المبارك
  7/7/2010، السبيل، عّمان

  
   سيارة حديثة عبر نفق إلى غزة48مصريون يهربون  .54

 سيارة حديثة عبر أنفاق إلى قطاع غزة،        48نجح مهربون مصريون بتهريب نحو      :  يسري محمد  - رفح
وقالت مصادر الشرطة المصرية أمس إن واقعة التهريـب         . هموا السلطات بأنها موكب زفاف    بعد أن أو  

  .جرت أول من أمس
وأفاد شهود عيان بأن المهربين ابتكروا حيلة طريفة في عملية تهريب السيارات، فقاموا بتنظيم موكـب                

ت المهـربين   ضخم من هذه السيارات وهي مزينة بما يشبه مواكب زفاف العـرائس، واسـتقل عـشرا               
وزوجاتهم وأطفالهم وهم يطلقون الزغاريد واألغاني، تلك السيارات التي طافت بهم مدينة رفـح وهـي                

  .تحمل زينات األفراح
وسمح لهم رجال األمن بالمرور دون تفتيش السيارات أو فحص أوراقها خوفا من تذمر قائديها، باعتبار                

إال أن بعـض رجـال      . إتمامها على خير، بال إبطاء    أنهم في مناسبة ينبغي على الشرطة أن تساعد في          
األمن المتمركزين على الحدود شعروا بوجود حركة غير طبيعية بمنطقة الدهينيـة فـداهموا المنطقـة،                

وتمكنت الشرطة من ضبط سيارتين فقط      . وتبادل معهم المهربون إطالق الرصاص قبل أن يفروا هاربين        
  . سيارة أخرى48تمرير داخل النفق بعد أن تمكن المهربون من 

وقال شاهد عيان إن المهربين استغلوا تيسير إجراءات التفتيش التي بدأتها الشرطة على الحواجز األمنية               
وأضاف أن معظم هذه السيارات     . بعد التوتر بين الشرطة والبدو من سكان سيناء خالل األسابيع الماضية          

وكانت بألوان مختلفة وتحمـل     .  الجديدة "كيا سيراتو " و ،"هيونداي إلنترا " و "بي إم دبليو  "كانت من ماركة    
  .لوحات معدنية بأرقام مصرية

، "هيونـداي " والثانية   "بي إم دبليو  "وأوضح مصدر أمني أن السيارتين المضبوطتين داخل النفق إحداهما          
م تهريبها  وتبين أنهما مسروقتان منذ فترة من مدينة العريش، مضيفا أنه يتوقع أن تكون السيارات التي ت               

وتابع أن هذه السيارات ستصل إلـى       . إلى القطاع هي أيضا سيارات مسروقة من عدة محافظات بمصر         
أثرياء قطاع غزة الرتفاع أسعارها، قائال إن معلومات لدى أجهزة األمن تقول إن القطاع يعاني نقصا في                 

دا مع تراجع عمليات تهريـب      السيارات الحديثة، كما أن حالة السيارات الموجودة هناك بالفعل ساءت ج          
  .قطع غيار السيارات، خاصة مع التشديد األمني المصري على عمليات التهريب

وأضاف أن عدد األنفاق التي تعمل في تهريب السيارات محدود للغاية، وأن السلطات المصرية تمكنـت                
منطقة صـالح الـدين   من ضبط ثالثة أنفاق منها في وقت سابق من هذا العام، إال أنها ضبطت جميعها ب             

  .شمال معبر رفح، وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها ضبط نفق لتهريب السيارات جنوب المعبر
  8/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلةدعمهاباكستان تجدد  .55

م العربية التي تدعو إلى     أكد رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيالني أن بالده تؤيد خطة السال           : )وام(
 1967من االراضي العربية المحتلة عـام  " إسرائيل"وانسحاب " اإلسرائيلي"تسوية شاملة للنزاع العربي   

.  
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وقال اثناء استقباله السفير الفلسطيني حازم حسين أبوشنب أمس الذي نقل إليه رسالة من رئيس الـسلطة                 
يم الدعم الدبلوماسـي والمعنـوي والمـادي للـشعب          الفلسطينية محمود عباس ان باكستان ستواصل تقد      

الفلسطيني وتؤيد دائماً استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه من أجل اقامة دولة مستقلة ذات سـيادة كاملـة،                 
ووقـف بنـاء    " اإلسرائيلية"وأضاف ان بالده كانت دائما في طليعة الدول التي تطالب بإنهاء االعتداءات             

  . الحصار على غزة " إسرائيل" وانتهاكات حقوق االنسان بفرض المستوطنات غير القانونية
  8/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" إفريقي إلى متسللمقتل : مصر .56

لقي مهاجر إفريقي حتفه وُأصيب آخران برصاص شـرطة الحـدود المـصرية خـالل               : )مصر(رفح  
ادر طبية وأمنية إن اريترياً وصـل       وذكرت مص . محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود وسط سيناء       

وأشـارت إلـى    . الى مستشفى العريش جثة هامدة وأودع مبرد المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق           
  .إصابة نيجيريين آخرين بطلقين ناريين، وأجريت لهما اإلسعافات األولية وحالتهما مستقرة

  8/7/2010، الحياة، لندن
  

  بسبب برنامجها النووي" إسرائيل" من التركيز على يحذرأوباما  .57
الرئيس األميركي باراك أوباما في بيان صادر عن البيت األبيض عقـب            حذر  :  حنان البدري  -واشنطن  

بسبب برنامجها النووي باعتبـاره     " إسرائيل"من التركيز على    "  إسرائيل"دفاعاً عن   ومباحثاته مع نتنياهو    
  . حوق شرق أوسط حول من السالح النووي 2012قد يعرقل عقد المؤتمر الدولي المزمع في العام 

، كونهـا   "الفريـدة "بمتطلباتها األمنية   " النووي"مبرراً موقفها   " إسرائيل"وكان أوباما قد تحدث مدافعاً عن       
القـدرة  " إسرائيل"تواجه تهديدات، نظراً إلى مساحتها وتاريخها وموقعها، وهو ما يتوجب أن يكون لدى              

، "إسـرائيل "الي فالواليات المتحدة مستمرة في تمسكها بالتزاماتها تجاه أمن          للرد على أي تهديدات، وبالت    
باتخاذ خطوات أو إجـراءات مـن       " إسرائيل"وبالتالي  والكالم ألوباما  فإن الواليات المتحدة لن تطالب           

  .شأنها زعزعة مصالحها األمنية 
  8/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  "أسطول الحرية" فريق التحقيق بشأن األمم المتحدة لم تنته بعد من تشكيل .58

نفت األمم المتحدة أمس تقارير إعالمية إسرائيلية تفيد بأنها انتهت من تـشكيل الفريـق               :  جنيف –لندن  
الدولي الذي سيتولى التحقيق في مقتل تسعة ناشطين على متن سفن أسطول الحرية الذي كـان يحمـل                  

قبل قوات كوماندوز تابعة للبحرية اإلسرائيلية أواخر       مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وتعرض للهجوم من        
كما نفى مسؤولو األمم المتحدة فـي جنيـف تقـارير أوردتهـا الـصحافة               . الماضي) أيار( شهر مايو   

اإلسرائيلية، نقلت عن مصادر لم تحددها القول إن فيليب كيرش الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية               
 رئيس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الدبلوماسي التايالنـدي           وكلف. سيرأس فريق المحققين  

  .سيهاساك فوانجكيتكيو، باختيار باحثين علميين ومحققين لتولي هذه التحقيقات
  8/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   برفع الحصار عن قطاع غزة تطالبالعفو الدولية  .59

اإلسرائيلي برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة الـذي          جددت منظمة العفو الدولية مطالبة االحتالل       
يدخل عامه الرابع تحت الحصار الصهيوني الجائر، معتبرة أن اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة لتخفيفـه              

  ". غير كافية"
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الحصار دمر اقتصاد غزة ودفع الناس إلى البطالة والفقـر واالعتمـاد علـى              "وأشارت المنظمة إلى أن     
  ". عونة من أجل البقاءوكاالت الم

وأكد مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مالكوم سمارت، أن إسرائيل ملزمة وفـق                
القانون الدولي، بوصفها قوة احتالل، برفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء الحظر الذي تفرضـه علـى          

  . قتصادهمالصادرات من القطاع لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم وا
أقل من المطلوب،   "واعتبر سمارت أن اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة التي أعلنت عنها لتخفيف الحصار            

وغير كافية لوضع حد لألضرار التي لحقت بسكان غزة الذين يعتمد أربعة من أصل كل خمـسة مـنهم                   
  ". على المساعدات

 لالستخدام العام سيؤخر أكثر قيام الفلسطينيين       وأكدت المنظمة أن استمرار فرض القيود على مواد البناء        
بإعادة إعمار منازلهم وأعمالهم التجارية وغيرها من الممتلكات التي تعرضـت للتـدمير فـي الهجـوم                 

  . 2008اإلسرائيلي على القطاع أواخر عام 
  8/7/2010، المصريون، القاهرة

  
   هنية مقابل زيارة شاليطلقاء: بيل كلينتون .60

نقلت أوساط يهودية في الواليات المتحدة، يبدو أنهـا مقربـة مـن اإلدارة              ": ق األوسط الشر "-لندن  * 
األميركية، اقتراحا للحكومة اإلسرائيلية ينص على أن تسمح حركة حماس للرئيس األميركي األسبق بيل              

كمـا  وفي مقابل موافقة حمـاس      . كلينتون بزيارة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط في قطاع غزة         
. اإلسرائيلية، يلتقي كلينتون مع رئيس حكومة حماس المقـال إسـماعيل هنيـة            " معاريف"قالت صحيفة   

  .ويهدف لقاء كلينتون إلى زيادة الوعي الدولي للوضع الذي يعيشه شاليط، حسب قول الصحيفة
  8/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  ستشارية لألونروا العربية السعودية تتولى اللجنة االالمملكة :"األونروا" .61

في غزة عدنان أبو    " األونروا"عبر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         : واس: غزة
حسنة عن اعتزاز الوكالة برئاسة المملكة للجنة االستشارية لألونروا ابتداء من شهر يوليو لمـدة سـنة                 

  .كأول دولة عربية مانحة تتولى رئاسة اللجنة
ملكة العربية السعودية هي من أكثر الدول التزاما بتقديم المساعدات سواء لميزانيـة األونـروا               الم"وقال  

ولها باع طويل في ذلك فهنا في القطاع توجد أحيـاء سـكنية سـاهمت               . المنتظمة أو لبرنامج الطوارئ   
  ".المملكة في بنائها باإلضافة للمساعدات التي تشاهد في كل مكان

ـة أن تسهـم المملكة بدورها الجديد رئيسا للجنـة االستشارية لألونروا فـي            وأعـرب عن أمل الوكال   
  .نهضة الوكالة من أزمتهـا المالية التي تواجهها

  8/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

   للحصار اإلسرائيلي على غزةفرنسا وكي مون مرتاحان للتخفيف الوهمي .62
القاضي بتخفيف وهمـي    " اإلسرائيلي" بان كي مون بالقرار      رحب األمين العام لألمم المتحدة    : )وكاالت(

للحصار المفروض على قطاع غزة، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة العمل في هذا االتجاه، وجاء في                 
الهادفة إلى  " اإلسرائيلية"يرحب باإلجراءات التي أعلنتها الحكومة      "بيان صادر عن مكتب األمين العام انه        

، وشدد البيان علـى أن      "إسرائيل"ميات مواد البناء التي تدخل قطاع غزة والتي مصدرها          زيادة أنواع وك  
يرغب منذ زمن طويل في حصول تغيير كبير في االستراتيجية المتبعة لتلبية حاجات سكان              "األمين العام   
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موجبات نهوضاً كامالً للوضع في غزة ال يمكن أن يحدث من دول حل دائم يتطابق مع                "، وكرر أن    "غزة
  " .1860قرار مجلس األمن 

الحصار عن غزة لكنها    " تخفيف"الشكلية لما سمي    " اإلسرائيلية"عبرت فرنسا عن ارتياحها لإلجراءات      كما
وقـال  . مثل زيادة نقاط المرور، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس           " بإجراءات مكملة "طالبت  

نرحب باعتماد إجراءات في اآلونـة      "يرو في تصريح صحافي     الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فال     
األخيرة تهدف إلى تسهيل دخول بضائع مدنية، وتحت بعض الشروط، مواد بناء إلى قطاع غزة ما يشكل                 

  " .خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح
  8/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   في دبيوحبولندا تسلم المانيا إسرائيليا في اطار قضية اغتيال المبح .63

 أعلنت محكمة بولندية األربعاء ان بولندا ستسلم المانيا عميال إسرائيليا مشتبها بـه أوقـف فـي                  :وارسو
وارسو بطلب من النيابة الفدرالية االلمانية في اطار قضية إغتيال محمود المبحوح القيادي في حماس في                

  .لمتابعة اإلجراء الجزائي دبي
لن تفعل سوى التحقق مما اذا كـان        .. بت بشأن جرم اوري برودسكي    وأوضح القاضي أن المحكمة لن ت     

  .طلب تسليمه مناسبا من حيث الشكل وإن كان المتهم هو فعال الشخص المعني
وقد اقتيد الرجل إلى المحكمة االقليمية في وارسو بمواكبة كبيرة تحت حراسة سبعة عناصر من الوحدات                

  .لحينالخاصة في الشرطة البولندية ملثمين ومس
يونيو في مطار وارسو بموجـب      / وقد أوقف في الرابع من حزيران     . وأمام المتهم سبعة أيام لالستئناف    

  .مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها المانيا
ويتهم بالتواطؤ في الحصول على جواز سفر الماني بطريقة غير قانونية في قضية اغتيال عـضو فـي                  

ويتهم أيضا بالتجسس بحسب صـحيفة غازيتـا ويبورجـا          . في دبي ) حماس(حركة المقاومة االسالمية    
  ."البولندية

  8/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   الوكالة ستبدأ قريبا تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة:األميركية" ايد.اس.يو" .64
ـ     " ايد.اس.يو"أعلن رئيس بعثة الوكالة األميركية للتنمية        :جعفر صدقة  وارد في األراضي الفلـسطينية ه

سومكا، إن الوكالة ستبدأ قريبا تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، سيكون باكورتهـا برنامجـا لـدعم                  
  . ماليين دوالر5 مليون دوالر، وآخر للصرف الصحي بكلفة 30المشاريع الصغيرة بكلفة 

ع إلـى قطـاع     تغيير النظام المتبع إلدخال البضائ    "ورحب المسؤول األميركي بقرار الحكومة اإلسرائيلية       
بما يمكن المؤسسات الدولية من تقديم الدعم إلى القطاع، معربا عن أمله في أن يتم توسيع نطـاق                  " غزة

  .قائمة المواد المسموح بإدخالها
الرؤية التي نعمل في اطارها هي المساعدة في اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش              إن   : سومكا وقال

ذا فإن معظم برامجنا تخصص لبناء مؤسسات الدولة، واحدى اآلليات لـذلك            له .مع جيرانها بأمن وسالم   
  . وزارات لتحديث عملياتها الداخلية8ــ 7بناء قدرات المؤسسات، حاليا نعمل مع 

لتمويل مشاريع كنا قد    " مليون دوالر للشعب الفلسطيني      400ولفت سومكا إلى إعالن اوباما األخير بتقديم        
  ".قا، خصوصا في قطاع غزةبدأنا العمل عليها ساب

  8/7/2010، األيام، رام اهللا
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   األعلى عالمياً والسعودي عربياًاألميركيالناتج  .65
 17700 دوالر العام الماضي، ليبلغ2200ازداد دخل المواطن السعودي : اهللا بن ربيعان  عبد–لندن 

المحلي اإلجمالي في المرتبة ، وحّل االقتصاد مقاساً بالناتج 2008 دوالر عام 15500دوالر، في مقابل 
وسجلت قائمة معهد اإلحصاءات  .2009 بليون دوالر لعام 369 عالمياً واألولى عربياً، بناتج بلغ 25

التابع للبنك الدولي مطلع هذا الشهر، انخفاضاً ملحوظاً في نمو الناتج المحلي في دول نامية ومتقدمة 
 تريليون دوالر، تلتها اليابان 14.2 رأس القائمة بناتج بلغ وحلّت أميركا على .نتيجة أزمة المال العالمية

 بلداً، وخرجت استراليا 12وضمت القائمة التريليونية .  تريليونات، فالصين ثم ألمانيا وفرنسا5بـ 
  . على التوالي875 بليون دوالر و924والمكسيك منها بعد تراجع ناتجهما إلى 

 42( بليون دوالر، ومصر في المرتبة الثالثة 261بناتج بلغ ) ياً عالم33(وجاءت اإلمارات ثانية عربياً 
بـ )  عالميا50ً( بليوناً، تلتها الجزائر مباشرة 148بـ ) 49( بليون دوالر، فالكويت 188بـ ) عالمياً
 65 و64، وليبيا وعمان 62، والعراق 60، وقطر ) عالميا57ً( بليون دوالر، ثم المغرب 140

 34.4وبلغ ناتج لبنان الذي سبقته تونس في الترتيب ).  عالميا69ً و67( ن وسورية بالترتيب، ثم السودا
  .بليون دوالر فقط

، ال تزال النروج تتصدر الترتيب بدخل فردي بلغ "طريقة أطلس"وفي قياس الدخل الفردي بحسب 
الكويت ، وجاءت قطر سادسة، و) ألف دوالر74.4( دوالراً للمواطن سنوياً، ثم لوكسمبورغ 86440

وبلغ دخل المواطن الليبي . عالمياً، وفي المراتب األولى والثانية والثالثة عربياً) 13(عاشرة، فاإلمارات 
  . دوالرا7970ً ألف دوالر في السنة، واللبناني 12

  8/7/2010الحياة، لندن، 
     

  !!وخطاياه لفلسطيني اآثام  .66
  ماهرأبوطير

ذراً فينيقياً او رومياً ، ليقولوا انهم ليـسوا عربـاً ، وكـأن          يكره بعض اللبنانيين بعضهم ، ويستنبطون ج      
  .العرب يضيرهم انسالخ بضعة ماليين من بحرهم

كراهية بعض اللبنانيين للشعب الفلسطيني ، كراهية الفتة لالنتباه ، لدى اغلب تجار الـدم فـي لبنـان ،                    
 الن سنة لبنان يريدون فلسطينيي لبنـان        والذريعة تقول ان تواجد الفلسطينيين ، يهدد التركيبة الطائفية ،         

على حصتهم ، فيما شيعة لبنان يريدون فلسطينيي لبنان على كوتا الدين ، اي االسالم ، فـي مواجهـة                    
  .الدين االخر في لبنان ، وهكذا يجد الفلسطينيون انفسهم ، دوما كحبات القمح في طاحونة االخوة االعداء

لم يكن تاريخ لبنان هادئا ، فالصراعات الطائفية والمذهبيـة ، تركـت             قبل هجرة الفلسطينين الى لبنان ،       
جرحاً غائراً ، ويقال هذا الكالم في معرض الرد على من يقولون ان الفلسطينين دخلوا طرفا في الحرب                  

في لبنان ، ولـم     " الطهر الوطني "االهلية اللبنانية ، وهو قول صحيح ، لكنه لم يكن السبب الوحيد الفساد              
  . السبب الوحيد ايضا ، لتمزيق الوئام الوطني،يكن

الفلسطيني منبوذ عربياً ومشكوك به في المطارات والمنافذ الحدودية ، والفلسطيني يعاقبه العرب نيابـة                
عن الذي احتل ارضه ، بأستثناء من رحم ربي من العرب ، وليس ادل على ذلك مـن مـذابح صـبرا                      

  .حفوفة الشوارب والضمير ، ونصف مراجل حركة املوشاتيال ، ومراجل الكتائب وعناصرها م
الينسى ابدا مارأيناه من بطوالت دموية هدمت مخيم عين البارد فوق من فيه ، وهجرت عـشرات االف                  
السكان ، تحت عنوان البحث عن عصابة خارجة عن القانون ، برغم ان من هدم المخـيم علـى لحـم                     

  .ن القانونمالئكته الصغار ، كان ايضا عصابة خارجة ع
اللبنانيون يتالعنون دوما ، بيد ان اغلبهم وقف على قدم رجل واحد ، النهم اليريدون منح الفلسطيني حق              
العمل ، وحق العالج ، تحت عناوين كاذبة ظاهرها وطني ، وباطنها طائفي ، والفلسطيني اليريد ان يبيع                  
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ايريده حياة طبيعية ، يؤمنهـا حتـى العـدو          حق العودة ، واليريد ان ينافس اللبناني على دولته ، وكل م           
  .المحتل الهل الثمانية واربعين ، فلم نتعلم من العدو ، ولم نتصرف بمنطق االخ والشقيق

مشكلة الفلسطيني في العالم العربي ستنتهي يوما ، الن لكل محنة نهاية ، وسيحمل قتلى نهـر البـارد ،                    
ة الدفن ، بشروط جديدة ، تقول ان ليس من حق كـل             اكفانهم وسيعودون الى فلسطين ، وسيطلبون اعاد      

عربي ان يشارك في تشييع جثامين الشهداء ، وليس من حق كل عربي استأسـد علـى شـعب جـريح                    
  .ومظلوم ، ان يطلب حصته في زفة ذلك اليوم

سيأتي معهم اطفال فلسطين في لبنان ممن جاعوا ومرضوا وحرموا ليعلنوا شهادتهم على الزمن العربي               
لرديء ، الزمن الذي يجعل نسبة الفقر بين فلسطينيي لبنان اعلى من نسبة الفقر في غـزة المحاصـرة                   ا

  .على يد اسرائيل،
الفلسطيني ليس مقدساً ، واليخلو من آثام وكبائر وخطايا بشرية ، لكنه مبشر بالجنة مسبقاً ، الن اهللا عز                   

  .ةوجل ، لن يعذبه مرتين ، مرة في الدنيا ومرة في االخر
  .لكم لبنانكم فقط ، ولهم كل شيء...

  8/7/2010، الدستور، عّمان
  

   يقرر مرة أخرىاألبيضالبيت  .67
  محمود الرمحي. د

من يتفحص واقع الحال الفلسطيني يرى أن شعار المفاوضات ثم المفاوضات أمسى يعنـي التنـازل ثـم         
قـدم المفـاوض    " أنـابوليس "بـل   التنازل، وهذا ليس باألمر الجديد ولكنه أصبح فاقع اللون، فمنذ مـا ق            

الفلسطيني الكثير من التنازل إرضاء لعيون حكومات الكيان المتالحقة، ولكن موضة وضع الشروط ثـم               
حيث أثقل المفاوض الفلسطيني نفسه بالشروط التي لم يـصمد عليهـا            " أنابوليس"التنازل عنها بدأ بعهد     

 إال أن المفـاوض     –هدف المفاوض في هذه األيام       الذي أصبح    -طويالً، حيث كان منها وقف االستيطان     
ليعود بخفي حنين في ظل استمرار االستيطان والمزيد من التضييق علـى الـشعب              " أنابوليس"ذهب إلى   
  . الفلسطيني

عاد المفاوض لشرط وقف االستيطان مقابل الشروع بمفاوضات غير مباشرة مع الكيان الغاصب، حيـث               
على الضوء األخضر من وزراء الخارجية العـرب ألول مـرة حتـى             تمنع لبعض الوقت بعد الحصول      

جاءت كلينتون وأعطت القرار قبيل اجتماع الوزراء العرب بضرورة تبني خيار هذه المفاوضات مـرة               
أخرى عندها خرج رئيس السلطة الفلسطينية على قناة العدو الثانية ليتمنى على العرب القبول بالـشروع                

ة، علماً بأن االستيطان لم يتوقف وذلك بشهادة كبير المفاوضين، حيث تحـدث             بالمفاوضات غير المباشر  
عن عدم وجود أي ضمانات بوقف االستيطان عبر وسائل اإلعالم، األمر الـذي أجبـر بعـض وزراء                  
العرب أن ال يكونوا ملكيين أكثر من الملك، حيث كان القرار ولكنه مشروط بمدة زمنية محـدودة ليـتم                   

   .بعدها التقييم
لم يدم االلتزام بقرار وزراء الخارجية العرب طويالً فبعد أن التزم الرئيس عباس لفترة ال تزيـد علـى                   
الشهرين انبرى رئيس وزرائه فياض ليضرب بعرض الحائط قـرارات الـوزراء العـرب ويتجـاوز                

  ويذهب شخصياً إلى القدس للقـاء المجـرم بـاراك          – حسب تصريحات قيادات حركة فتح       –صالحياته  
 باراك  –ليكذب بذلك من ادعى بأن لقاء فياض        " العالقة في المفاوضات    " ويتحدث في القضايا الجوهرية     

يهدف لمناقشة األمور الحياتية للفلسطينيين وإحراز بعض التسهيالت، وإن فياض ال يملك الحـديث فـي                
نظمة والوزراء العـرب،    األمور السياسية، فهو بذلك شرع بمفاوضات مباشرة متجاهالً قيادة السلطة والم          

  . فقد يكون األمر مدبراً ومنسقاً" والمنظمة"وال أستطيع هنا أن أجزم بخروج فياض إجماع السلطة 
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 باراك سريعاً بطبيعة الحال، هذه الثمرة ليست لصالح الشعب المقهور وإنمـا صـبت               –أثمر لقاء فياض    
سيد البيت األبيض ليعلن األخير عند نتنياهو       مباشرة في رصيد نتنياهو الذي التقى أول من أمس الثالثاء ب          

من أجل السالم ولم يقف األمر إلى هذا الحد، بل أعلن أوباما كإعالن           " للمجازفة"رجل السالم وأنه يثق به      
 كأنها لم   –كلينتون بخصوص المفاوضات غير المباشرة بأن المفاوضات المباشرة، ستبدأ في أيلول القادم             

الموعد المقرر إلجراء التقييم المنتظر مـن قبـل وزراء الخارجيـة العـرب               وهو   –تبدأ حتى اللحظة    
  . للمفاوضات غير المباشرة

وكأنه يقول للعرب عليكم أن تقروا كما أقررتم من قبل بشرعية المفاوضات المباشرة وذلـك مقابـل ال                  
 الـضفة الجريحـة     شيء إال بعض المكافآت للسلطة الفلسطينية على أدائها المتميز في قمع المقاومة في            

بزيادة الصالحيات في مدن الضفة الغربية ، وذلك ليس بالمجان ولكن شريطة أن تكـف الـسلطة عـن                   
في المحافل الدولية ولعله هنا يـشير       ) إسرائيل(والتوقف عن كل ما من شأنه إحراج        " التحريض" أعمال

  . وحصار غزة " غولدستون"إلى تقرير 
 وزراء الخارجية العرب بالقرار األمريكي المـسبق بـأن يمنحـوا            السؤال المطروح اآلن هو هل سيقبل     

الرئيس عباس الضوء األخضر للمفاوضات المباشرة أم نحن بانتظار قرار خارق من العرب يعلن فـشل                
عملية التسوية ؟ وهل سيتنازل سيادة الرئيس عن الشروط التي وضعها بخصوص األمن والحدود إلـى                

، أم سنرى من الرئيس الشجاعة ليـصارح الـشعب الفلـسطيني            "لهزيل  وقف االستيطان ا  " جانب شرط   
  بالحقيقة ؟ 

لقد تحدثت في مقال سابق أن بداية المفاوضات غير المباشرة كانت مبهمة وكذلك ستكون نهايتهـا غيـر                  
معلومة، فهذا خيار من قبل لنفسه أن يذهب إلى المجهول في نفق مظلم ليس في آخـره إال مزيـد مـن                      

  . و طريق اليائسين الذين لن يعودوا إال بخفي حنين الحلكة فه
فما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية في رام اهللا كما هو الحال بالنسبة لحركة فتح، لم أجد مخرجاً من                   
حالة الهوان التي يمر بها الشعب الفلسطيني بفعل أعمال المفاوض الفلسطيني إال تحـرر الـسلطة مـن                  

ة الشعب الفلسطيني ولعل بعض قيادات فتح تحدثت مؤخرا بهذا االتجاه مـن             الضغوط الدولية ومصارح  
إقرار بالفيتو األمريكي على المصالحة الفلسطينية ووجود تيارات داخل حركة فتح تعـارض إنجازهـا،               
وهدف هذا التحرر هو تشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني تتخندق تحت راية المقاومـة وتلفـظ كـل                  

لة التي تتحدث عن السالم أو السالم االقتصادي المزعوم، فالشعب الفلسطيني لـم يقـدم               المشاريع الهزي 
الشهداء ليحصل على الراتب المرهون آخر الشهر أو أن يدخل غينيس بأكبر طبخة أو صحن حمص أو                 

  . أن ينشئ مشاريع تنموية مشتركة مع االحتالل 
راهنته على سراب التسوية الذي ال ماء وال أمل         لقد آن للمفاوض الفلسطيني أن يعود إلى رشده ويوقف م         

  . وال مستقبل فيه
 7/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   األبيض فوق البيت األبيضالعلمرفع  .68

  جهاد الخازن
  .رغم كل كالم أوباما كان البيت األبيض يستطيع أن يرفع العلم األبيض مستسلماً: انتصار نتانياهو

نتانياهو ال  «وكان عنوانه   . كتبه دانا ميلبانك  » واشنطن بوست «مة مقال في    ما سبق ترجمتي الحرفية لمقد    
  .»يسمع كلمات محبطة من أوباما

الرابطة بين البلدين ال    «بين بلدينا و    » صداقة متميزة «ماذا سمع بنيامين نتانياهو؟ سمع أوباما يتحدث عن         
  .»نعمل معاً«و » ال تراجع عنه) أميركا باسرائيل(التزام «و » تفصم
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الماضي عندما وصل نائـب     ) مارس(ما سبق يتناقض تماماً مع ما سمعنا من اإلدارة األميركية منذ آذار             
 وحدة سكنية في القـدس      1600الرئيس جو بايدن الى اسرائيل فاستقبلته حكومتها الفاشستية بإعالن بناء           

  .العربية
. »مصلحة أمن حيوية للواليات المتحدة     « االسرائيلي -وكان أن سمعنا أوباما يقول إن النزاع الفلسطيني         

وقال بايدن لرئيس وزراء اسرائيل إن سياسته تهدد حياة القوات األميركية في العراق وأفغانستان، وأعلن               
الجنرال ديفيد بترايوس ان استمرار احتالل اسرائيل األراضي الفلسطينية عقبة في وجه حـل النـزاع،                

  .ون إن بناء المستوطنات إهانةوقالت وزيرة الخارجية هيالري كلينت
 دولة لمراجعة معاهدة منع انتشار األسلحة النووية،        189اجتماع  ) مايو(وسمعنا ما سبق ثم تابعنا في أيار        

 صفحة تضمن للمرة األولى إشارة الـى اسـرائيل باسـمها تطلـب              40وصدر عن االجتماع قرار في      
من اإلدارة مع وجود تفاهم     » خيانة« ولوبي اسرائيل    انضمامها الى المعاهدة، ما اعتبرته حكومة نتانياهو      

غير مكتوب ينص على معاقبة إيران على سالح غير موجود، وترك اسرائيل بترسانة نووية وصواريخ               
  .إليصالها الى أهدافها

الوضع اآلن انقلب رأساً على عقب، وعدنا الى آذار وأجواء مؤتمر إيبـاك عنـدما أعلـن نتانيـاهو أن                    
  .عد أميركا على وقف انتشار االسالم المتطرف وتنقذ أرواحاً أميركيةاسرائيل تسا

هذا ليس كالماً سياسياً وإنما إهانة للعقل، وإهانة أكبر للقتلى األميركيين في كل بلد، فااللتزام األميركـي                 
ـ                 اب الكامل بدولة نازية جديدة تقتل النساء واألطفال وتدمر وتسرق البيوت من أهلها هو ما أطلق اإلره

  .المضاد وما يبرر استمراره
الكالم المتبادل في واشنطن معيب فهو تضمن التزاماً مطلقاً باسرائيل، أي بالجريمة، وخـال مـن أهـم                  

  .نقطتين، وهما االستيطان واألسلحة النووية في اسرائيل
والحكومـة  ) سـبتمبر (يفترض أن حظر االستيطان الذي أعلنته حكومة نتانياهو سـينتهي فـي أيلـول               

اإلسرائيلية مصرة على عدم إعالن تحديده، وقد زار أركان ايباك اسرائيل للتنسيق على استمرار البناء،               
وأتوقف هنا ألنني أكاد أتكلـم بلغـة األميـركيين          . وإدارة أوباما لم تطلب وقف سرقة بيوت الفلسطينيين       

وباما تعرف هذا كما يعرفه كل      واإلسرائيليين فاالستيطان لم يتوقف يوماً رغم اإلعالن الرسمي، وإدارة أ         
  .فلسطيني صودرت أرضه أو هجر من بيته، أو فقد إقامته في القدس إلفساح المجال للغرباء

شخصياً لم أتوقع شيئاً إيجابياً أو جريئاً من اجتماع واشنطن، فنتانياهو ذهب ليذكّر أوباما بصعوبة وضعه                
 وبدور لوبي اسرائيل وأموال يهود أميركا في حـسم          )نوفمبر(في االنتخابات النصفية في تشرين الثاني       

وأوباما ال يحتاج الى من يذكره بفجور اليمين األميركي الذي خسر بتحريض اسرائيلي             . نتائج االنتخابات 
تشيني فـي   / شهراً ما اقترفته إدارة بوش     18حروباً وأفلس الخزينة األميركية واليوم يحمل إدارة عمرها         

  .ثماني سنوات عجاف
 هناك وقت أفضل ليعود أوباما الى الضغط، غير المجدي، على اسرائيل؟ لـن تنتهـي االنتخابـات                  هل

النصفية حتى تبدأ االستعدادات النتخابات الرئاسة مع كل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ بعد سنتين،               
  .عندما يصبح دور اللوبي والمال اليهودي أهم أضعافاً

أخرى إن ال سالم ممكناً مع حكومة نتانياهو، فهي تجمع أحقر تطرف            خارج نطاق كل ما سبق أقول مرة        
وإن باراك أوباما حسن النية إال أن النوايا الحسنة شيء والتنفيـذ شـيء مختلـف                . سياسي وديني ممكن  

تماماً، وهو إما أن يواصل رفع العلم األبيض فوق البيت األبيض مستسلماً مـع كـل زيـارة رسـمية                    
  . بأن ينضم الى جورج بوش األب وجيمي كارتر قبله رئيساً لوالية واحدةاسرائيلية، أو يغامر

  ال دولة فلسطينية في سنتين أو عشر سنوات أو عشرين، طالما أن القرار السياسي األميركي بيد أنـصار         
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ى اسرائيل في الواليات المتحدة، وطالما أن العرب سلموا قيادهم ألعدائهم، واختاروا أن يكونوا اليتيم عل              
  .مأدبة اللئام، بانتظار رحمة ربهم

  8/7/2010، الحياة، لندن
  

  "إسرائيلية"لبنان على شفا حرب عدوانية  .69
  نقوال ناصر

يلفت النظر مؤخراً كثرة التصريحات الرسمية الدولية والعربية التي تنفي أن يكون لبنـان علـى وشـك                  
 أن مجموعة من العوامل تشير فـي        جديدة وشيكة هذا الصيف، غير    " إسرائيلية"التعرض لحرب عدوانية    

االتجاه المعاكس إلى ترجح تحذيرات الملك عبد اهللا الثاني المتكررة هذا العام من أن وصول الدبلوماسية                
سوف يخلي المنطقة للحرب كبديل يقف لبنـان        " اإلسرائيلية"إلى طريق مسدود في عملية السالم العربية          

فإن لبنان الذي هو في حالـة حـرب فعليـة مـع االحـتالل               وفي كل األحوال    . في عين العاصفة فيه     
، ال تكاد جولة قتال فيها تتوقف حتى تندلع جولة أخرى، يقف اليوم على شفا حرب عدوانية                 "اإلسرائيلي"

  .جديدة عليه
هربـرت  .في المنطقـة    " لم يعد السؤال عما إذا كانت الحرب ستقع، بل متى سوف تحدث، وأين ستندلع             "

   هدسون األمريكيلندن رئيس معهد
خالل األسبوع الماضي، قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خالل زيارة للبنان إنـه ال                 

ومثل موسى  " . مبالغ فيها "معتبراً أن التصريحات والتقارير المضادة      " أن هناك حربا على األبواب    "يرى  
ن كي مون في تقريره الدوري إلى مجلس األمن         استبعد وقوع حرب وشيكة األمين العام لألمم المتحدة با        

" شائعات"واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية مثل هذه التقارير         . 1701الدولي حول قرار المجلس رقم      
" شائعات الحرب يجب أن تتوقـف "وقال الناطق باسمها برنار فاليرو في مؤتمره الصحافي األسبوعي إن   

فإنـه  " كل دبة نملة في اإلقلـيم     "بو الغيط الذي قال إن بالده تتابع        أما وزير الخارجية المصري أحمد أ     . 
ولم تكن تصريحات المـسؤولين     "" . إسرائيل"نحن ال نرى صداما في الوقت الحالي بين لبنان و         : "أضاف

أنا ": "بي بي سي  "فرئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ هيئة اإلذاعة البريطانية          . اللبنانيين أنفسهم مختلفة    
، ومثل بري أعـرب وزيـر الدولـة         "أعتقد أن حربا سوف تشن ضد لبنان، في األقل ليس هذه السنة           ال  

وكان قائـد قـوات     . وشيكة على لبنان    " إسرائيلية"اللبناني عدنان السيد حسين عن اعتقاده بأن ال حرب          
في مقابلة  " م بوست الجروزال"حفظ السالم الدولية في لبنان الميجر جنرال ألبيرتو أسارتا كويفاس قد أبلغ             

وبين حزب اهللا اللبناني  " إسرائيل"حصرية أواسط الشهر الماضي بأنه ال سبب للقلق من اندالع حرب بين             
  " .هذا الصيف"

بالكاد يبدد أجواء الحرب السائدة التي استدعته في المقام األول، وبالكاد يصمد أمـام              " النفي"لكن كل هذا    
قل ال تبعث على الثقة به وتعطي مـصداقية أكثـر لتحـذيرات             مؤشرات موضوعية تدحضه أو على األ     

يوليو الجاري مـن دون أن يحـدث        / العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني من أنه إذا مضى شهر تموز           
كمـا قـال ل     "  شهراً التاليـة   18-12ال  "انفراج في مفاوضات السالم فإن صراعاً سوف ينفجر خالل          

مايو الماضي، ويرجح ذلك في ضـوء أن كـل          / ي الحادي عشر من أيار    البريطانية ف " الصنداي تايمز "
" الوضع ال يزال هـشا    "التصريحات النافية الحتمال الحرب الوشيكة كانت مشروطة بتحذيرات مثل كون           

" لكن يجب علينا أن نظل متأهبين     "، و )أبو الغيط " (إسرائيل"لكن علينا أال نستفز     "، و )كي مون (في المنطقة   
  .، إلخ )عمرو موسى(

والمؤشر األول هو عدم وجود ما يشير في األفق إلى نجاح ادارة باراك أوباما األمريكية في مباحثـات                  
. المباشـرة   " اإلسرائيلية"غير المباشرة التي اقترحتها تمهيدا الستئناف المفاوضات الفلسطينية         " التقريب"

بنيامين نتنيـاهو عـن     " اإلسرائيلي "وليس من المتوقع أن ينجح أوباما في زحزحة رئيس وزراء الكيان          
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وإذا كان قرار الحرب على إيران الذي تحث عليه حكومة           .مواقفه التي أفشلت هذه المباحثات حتى اآلن        
بضوء أخضر أمريكي   " إسرائيلياً"نتنياهو هو قرار أمريكي فإن قرار الحرب على لبنان كان دائما قرارا             

سبوع الماضي قد شدد العقوبات األمريكية على إيران السـتكمال          ومع أن أوباما خالل األ    . لتوقيته فقط   
 الذي أصدره فـي     1929حزمة العقوبات التي أقرها مجلس األمن الدولي بتحريض أمريكي بالقرار رقم            

التاسع من الشهر الماضي فإن الحرب على إيران مستبعدة في الوقت الراهن وكـون قرارهـا أمريكيـا                  
ادرة إلى هجوم على إيران ويبقى الخيار أمامها أن تهاجم ما وصفته وسـائل              والمب" إسرائيل"يحول دون   

في إشارة إلى حزب اهللا اللبناني الذي فشل العدوان         " قنبلة إيران النووية الحقيقية   "ب  " اإلسرائيلية"اإلعالم  
  . في نزع فتيلها، وهذا هو المؤشر الثالث 2006غير الحاسم على لبنان عام " اإلسرائيلي"

مؤشر الرابع يكمن في ما قاله مؤخرا كبير مديري إدارة الشرق األوسـط بمجلـس األمـن القـومي                   وال
، مـا يعنـي أن     "أنه لم يعد هناك أي خالف بين الواليات المتحدة وإسرائيل         "األمريكي دانييل شابيرو من     

جديد على  " رائيليإس"العالقات الثنائية لم تعد عقبة أمام تجديد الضوء األخضر األمريكي لتوقيت عدوان             
فهـي تنظـر    " منظمة إرهابيـة  "والواليات المتحدة ال ينقصها الدافع ضد حزب اهللا الذي تصنفه           . لبنان  

الذي يمثله الحزب الذي تحمله المسؤولية عن التوتر اإلقليمي وتعتبره تهديداً           " التهديد"إلى  " بأقصى الجدية "
والشرق األوسط بعامة كما قـال جيفـري فيلتمـان          " يلإسرائ"رئيسياً لمصالح لبنان والواليات المتحدة و     

  .مساعد وزيرة الخارجية في جلسة استماع أمام الكونغرس يوم الثالثاء الماضي 
التي ترفض عمليـا كـل      " اإلسرائيلي"والمؤشر الخامس غني عن البيان وداللته مباشرة، فدولة االحتالل          

ريا علنا، وقد أنهـت أواخـر الـشهر الماضـي           مبادرات السالم على كل المسارات تستعد للحرب عسك       
مناورات عسكرية في هضبة الجوالن العربية السورية ومزارع شبعا اللبنانية المحتلتين تـدربت قواتهـا               
فيها على احتالل مواقع لبنانية، وكانت قد أنهت مؤخرا أكبر مناورات لحمايـة الجبهـة الداخليـة فـي                   

وفـي مؤشـر   . األسلحة األمريكية المتطورة وتحصل عليهـا  تاريخها، وهي ما زالت تطلب المزيد من       
سادس، يمثل الكشف عن شبكات جواسيسها في الدول العربية المجاورة وغير المجاورة حجم استعداداتها              

، مـنهم   "إسرائيل"الحربية، فعلى سبيل المثال اعتقلت السلطات اللبنانية حوالي سبعين متهما بالتجسس ل             
 في عمليـة لمكافحـة      2008جهون عقوبة الموت، منذ الشهر الحادي عشر عام         أكثر من عشرين قد يوا    

  .التي أوردت الخبر " اليونايتدبرس انترناشونال"كما وصفتها " لم يسبق لها مثيل في المنطقة"التجسس 
تفكر فعال في تغيير معادلة الصراع مع لبنان مـن          " اإلسرائيلي"وفي مؤشر سابع إلى أن دولة االحتالل        

األمنية المصغرة األسـبوع الماضـي      " اإلسرائيلية"عليه، أقرت الحكومة    " اإلسرائيلي"فرض السالم   أجل  
خطة تربط سحب قوات احتاللها من مزارع شبعا اللبنانية بتوقيع اتفاقية سالم بين الجانبين يتم التوصـل                 

ي في اجتماع ثالثي مع ممثـل       نظيره اللبنان " اإلسرائيلي"إليها بالتفاوض الثنائي المباشر كما أبلغ الضابط        
  .اللبنانية يوم األربعاء الماضي " السفير"قوات اليونيفيل على ذمة 

باللجوء إلى الحرب كأسلوب وحيد لحل الصراعات درجت عليـه          " إسرائيل"وتمثل المؤشر الثامن بتهديد     
 المكتشفة في المياه    منذ إنشائها لحسم النزاع المتصاعد مع لبنان حول احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة           

أننا "عوزي النداو ب  " اإلسرائيلي"اإلقليمية والجرف القاري للبنان وفلسطين، فقد هدد وزير البنى التحتية           
علـى أحـد حقـول      " السيطرة الكاملة "من  " إسرائيل"إذا ما حاول لبنان منع      " لن نتردد في استخدام القوة    

نفسه من مياهه اإلقليمية، بينمـا يجـري حـل          " شتركالم"استثماره أو حاول استخراج الغاز من الحقل        
منازعات كهذه عادة بالتحكيم الدولي إن تعذر االتفاق الثنائي الذي يستحيل اليوم بسبب حالة الحرب بـين              

  " .إسرائيل"لبنان و
كثيراً على األرجح في إعطائهـا      " إسرائيل"وفي هذا السياق لن يتردد الحليف االستراتيجي األمريكي ل          

األمريكية مشاركة في كونسورتيوم مع الشركات      " نوبل للطاقة "ألن شركة   " الستخدام القوة "اً أخضر   ضوء
  .موضوع النزاع المباشر" تامار"التي تستثمر في حقل " اإلسرائيلية"
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لترسانة أسلحة حـزب اهللا وخطرهـا       " اإلسرائيلي"ومن المؤشرات األخرى استمرار التضخيم األمريكي       
ل، واستمرار الحملة الدعائية المتصاعدة التي ال تتوقف عن قيام سوريا وإيران بتعزيز             على دولة االحتال  

وقد ربطت هذه الدعاية ما روجته في األيام األخيرة عن تزويد إيـران لـسوريا بنظـام                 . هذه الترسانة   
ـ             " إسرائيل"متطور للرادار يهدد قدرة      ام على شن هجوم مفاجئ على إيران أو على سـوريا بتـوفير نظ

لالنذار الدفاعي المبكر باحتمال تزويد حزب اهللا بهذا النظام ما يعتبر خرقا لقرار مجلس األمن الـدولي                 
مـسوغا  " إسـرائيل " الذي يحظر نقل أو بيع األسلحة وكل ما يتعلق بها إلى الحزب، ما يمنح                2007عام  

ه الدعاية قد روجت لقيام إيران      وكانت الحلقة السابقة في سلسلة هذ     " . دفاعا عن الشرعية الدولية   "للحرب  
وبـالرغم مـن النفـي      . وأخرى من صنع سوري وإيرانـي       " سكود"وسوريا بتزويد الحزب بصواريخ     

السوري واللبناني واإليراني لمثل هذه التقارير التي لم تتأكد بعد فإن مروجي هذه الدعاية كمسوغ للحرب                
ألفا ) 12(زب من الصواريخ قصيرة المدى من       مستمرون فيها، ناهيك عن حديثهم عن زيادة ترسانة الح        

  .ألف صاروخ اليوم ) 40( إلى أكثر من 2006عام 
يشعله، ولم يعد   " وكل ما يحتاج إليه الوضع لالنفجار هو فتيل       . . . العاصفة اآلتية تكتسب قوة دفع        "إن  

ما كتب هربـرت    في المنطقة، ك  " السؤال عما إذا كانت الحرب ستقع، بل متى سوف تحدث، وأين ستندلع           
يونيـو الماضـي، وهـذا هـو        / لندن رئيس معهد هدسون األمريكي في الثامن والعشرين من حزيران         

السيناريو األرجح الذي يحول كل النفي الحتمال وقوع حرب وشيكة يقع لبنان في عين عاصـفتها إلـى                  
  .توقعات هي أقرب إلى التمني منها إلى الواقع 
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ليس ثمة أسرار كثيرة في الطرح السياسي للرئيس الفلسطيني ، مع فارق أنه قد يقول في لقاء عام جزءا                   
فيلخص الموقف على نحو أكثر وضوحا      " خاص مثال "من حيثيات ذلك الطرح ، بينما يتبسط في لقاء آخر           

  .وصراحة
كانوا (من بينها لقاءاته مع حشد من الصحافيين على مائدة طعام في رام اهللا وعمان               في لقاءاته األخيرة و   

أعاد الرئيس جملة طروحاته ومواقفه من المفاوضات والتسوية والمصالحة ،          ) ستة إسرائيليين في رام اهللا    
ا مـن   وهي طروحات من الطبيعي أن نعود إليها بين حين وآخر ، ال لشيء إال ألن هناك من يدافع عنه                  

جهة ، ومن ينكرها أو يحملها ما ال تحتمل من جهة أخرى ، فضال عن وجود حركة يرأسـها الرجـل                     
  .وتدعي مواقف ال يتبناها هو بأي حال

في السياق الذي نحن بصدده ثمة قضيتان ، األولى تتعلق بالمصالحة ، بينما تتعلق الثانية بالمقاومة ، وال                  
الثوابت ليس له قيمة في واقع الحال وصار حديثا مبتـذال ، ألن             حاجة للحديث عن التسوية ألن موضوع       

أي طفل في السياسة يدرك أن نتنياهو لن يمنح السلطة ما سبق أن عرضه عليها ورفضته أيام الراحـل                   
القبول بصفقة بالغـة الـسوء فـي سـائر          : (ياسر عرفات ، وأن التسوية المتوفرة هي واحدة من اثنتين         

 في برنامج الدولة المؤقتة والسالم االقتصادي الذي يتحرك علـى األرض بكـل              التفاصيل أو االستمرار  
، وأي كالم آخر هو كـالم       ) إصرار برعاية الجنرال دايتون والعزيز توني بلير وتنفيذ السيد سالم فياض          

ثم ال داعي لحديث المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ، ألنهم سيعودون لمـا رفـضوه               . فارغ بامتياز 
  .ضونه كما جرت العادةويرف

في سياق المصالحة كان الرئيس أكثر وضوحا هذه المرة ، وإن فعل ذلك مرارا من قبل ، فقد ذهب إلى                    
أن على حماس االعتراف بمبادرة السالم العربية وخريطة الطريق ، والنتيجة شروط الرباعية ، وبشكل               

  .سبيل لتحصيل الحقوقأوضح االعتراف بالكيان الصهيوني ، ومن ثم نبذ المقاومة ك



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1843:         العدد       8/7/2010الخميس  :التاريخ

هذا الجانب من الشروط هو هدف اللعبة ، وليس مسارها المقترح ، أما السبيل الذي سيفضي إليها فهـو                   
انتخابات مبرمجة تخرج حماس من الباب الذي دخلت منه ، ممثال في باب االنتخابات ، وبعد ذلك يجري                  

نظام السياسي الفلسطيني بطبعته العباسـية ،       فرض الشروط المذكورة عليها إذا أرادت البقاء كجزء من ال         
وإذا لم تفعل فما عليها سوى توقع استمرار مسلسل القمع الذي تتعرض له في الـضفة الغربيـة الـذي                    

  ".حضن الشرعية"سينتقل بدوره إلى قطاع غزة بعد عودته إلى 
طريق التـي تـنص     ليس لدى حماس والحالة هذه سوى االعتراف بالكيان الصهيوني والقبول بخريطة ال           

على الدولة في مرحلتها الثانية ، وإال فما عليها سوى انتظار المزيد من القمع ، وإذا أصرت على رفض                   
المصالحة ، فلتبق محشورة في قطاع غزة الذي لن يعطل بقاؤه تحـت سـلطتها اللعبـة ، ألن جـوهر                     

لى األرجح إال في حال اجتـاح       الصراع موجود في الضفة الغربية ، ال سيما أنها لن تمارس المقاومة ع            
اإلسرائيليون القطاع ، وإن يكن هذا المسار مرفوضا من قبل المصريين الذي يتمنـون الـتخلص مـن                  

  .بأسرع وقت ممكن" اإلمارة الظالمية"
في سياق المقاومة كان الرئيس واضحا ، فهو ضدها بالمطلق ، وهو لن يسمح لحماس بنقلها إلى الـضفة             

وهنا تبدو  ). تعني توفير المال ألسر الشهداء واألسرى     ( عن تبييض حماس لألموال      كما قال ، كما تحدث    
المفارقة ، إذ لم يسبق أن عرفت القضية الفلسطينية زعيما يرفض المقاومة بهذا اإلصـرار ، بـل هـو                    
يرفض تكرار سيناريو االنتفاضة األولى كما ذهب مرارا بشكل غير مباشر ، وإال فكيف يكـون األمـن                  

ان واالستثمار الذي تحدث عنه للصحافيين اإلسرائيليين لو تكرر السيناريو المذكور؟، هنـا يـأتي               واألم
السؤال األكثر أهمية ، والمتعلق بحركة فتح ، فهذه الحركة وقادتها يصرون على أنها حركـة تحـرر ،                   

قة أن الحركـة مختطفـة      وأنها لم تنبذ المقاومة ، بينما يقول رئيسها غير ذلك تماما ، فأين الحقيقة؟ الحقي              
  .سياسيا من خالل رئيسها وقيادتها التي رتبت بطريقة مدروسة وبسطوة الخارج 

هل يشفع لهم التذكير بأخطاء حماس ، ما        (مع ذلك كله ، لن تعدم من يدافعون عن هذا كله بوصفه الحق              
  .اع عن الباطل؟،فمن أين يأتي هؤالء بكل هذه الجرأة في الدف). هو حقيقي منها وما هو مدعى؟،

  8/7/2010، الدستور، عّمان
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