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  أوباما يدعو إلستئناف المفاوضات المباشرة: في مقابلة للقناة اإلسرائيلية الثانية .1

 الرئيس األمريكي بـاراك     ، أن وكاالت عن   واشنطن  من    9/7/2010القدس، األراضي المحتلة،    ذكرت  
ين إسرائيل والفلسطينيين خالل فترة رئاسـته الحاليـة ،          أوباما قال إنه يؤمن بامكانية إبرام اتفاق سالم ب        

وقال أوباما أيضا خالل أول حديث له على اإلطالق         . لكنه حذر من أن الوقت الالزم لتحقيق ذلك قد ينفد         
أن تمتلـك إيـران     " غير المقبـول  "مع محطة تلفزيونية إسرائيلية ، تم بثه مساء اليوم الخميس ، إنه من              

 ".ني لم استبعد أي خياراتإن"أسلحة نووية ، و
وقال الرئيس األمريكي للقناة الثانية اإلخبارية في التلفزيون اإلسرائيلي ، إن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي               

حيث يبدي الرئيس الفلـسطيني     " شخص يدرك أن الفرصة السانحة أمامنا محدودة للغاية       " بنيامين نتنياهو   
عدادا لتقديم تنازالت والمشاركة في مفاوضات تؤدي إلى        است" محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض       

 ".السالم) تحقيق(
 ".إذا عجزا عن إرضاء شعبهما..بقاء عباس وفياض في السلطة قد يكون محدودا "لكنه حذر من أن 

وفي تصريحات بدا أنها موجهة لإلسرائيليين مباشرة ، قال أوباما لمذيعة القناة الثانية يونيت ليفي ، إنـه                  
تعين على إسرائيل أن تتغلب على الشكوك المشروعة و المخاوف األكثر من مشروعة كـي تحـدث                 سي"

 ".تغيرا أعتقد أنه سيحقق االمان إلسرائيل ستين سنة أخرى
وأضاف أوباما مكررا ما عبر عنه هو ونتنياهو عقب اجتماعهما في البيت األبيض الثالثاء، إنه يأمل أن                 

. نيون من مرحلة المفاوضات غير المباشرة ، الحالية، للمحادثات المباشـرة          ينتقل اإلسرائيليون والفلسطي  
 .وأوضح أوباما أن المحادثات المباشرة تبني الثقة

هناك صراع بين المعتدلين والمتطرفين وهناك التحدي الديموغرافي الذي يتوجب على           ": واضاف اوباما 
وعندما تتفحص هذه الـضغوط تقـول       . مقراطيةمواجهته اذا ارادت ان تبقى دولة يهودية ودي       " إسرائيل"

 .لن تكون لنا فرصة افضل مما هي عليه االن: لنفسك
لقد طغى ذلـك وظهـر قبـل        : قال اوباما " إسرائيل"وردا على سؤال حول انتقادات توجه الى موقفه من          

بيض اسـمه   وبصورة تبعث على المفارقة لدى رئيس طاقم في البيت اال         . انتخابه رئيسا للواليات المتحدة   
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رام يسرائيل عمانويل، المستشار السياسي الكبير لدي هو ابن لعائلة ناجية من الكارثة، وقربي من الجالية                
 ."اليهودية االميركية دفعني باتجاه مجلس الشيوخ

ربما ان جزءا من الشبهات ضدي تنبع من ان اسمي االوسط هو حسين والسبب االخـر هـو                  ": واضاف
صـديق عـدوي هـو      "سالمية واحيانا خاصة في الشرق االوسط تولد شعور بأن          انني توجهت لالمة اال   

والحقيقة ان توجهي لالمة االسالمية استهدف تقليص المعارضة والمخاطر التي يمثلهـا العـالم              . "عدوي
 ."االسالمي الذي هو معاد السرائيل والغرب

وة بمكان بحيث لن يحـاول أي منـا         أعتقد ان العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة من الق        "وأضاف  
 "."في القضايا ذات االهتمام المشترك) أفكارنا(لكننا نحاول تنسيق..مفاجأة اآلخر

وزيـرة الخارجيـة    ، أن   جويس كـرم  عن مراسلتها   واشنطن    من    9/7/2010،  الحياة، لندن وأضافت  
س في واشنطن، أن الجانبين     االميركية هيالري كلينتون، أكدت بعد لقائها نظيرها األردني ناصر جودة أم          

حـول  "اتفقا على ضرورة االنتقال الى المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن للوصول الى حلـول                
  . وتبادل األراضي1967 تنهي النزاع وتسفر عن دولة فلسطينية على حدود "قضايا الحل النهائي

ـ      ود عباس اسرائيل بحصول تقدم فـي        عن مطالبة الرئيس محم    "الحياة"وقالت كلينتون، رداً على سؤال ل
المفاوضات المباشرة، خصوصاً في ملفي الحدود واألمن، تمهيداً للمفاوضـات المباشـرة، ان الموقـف               

هو في طرح كل القضايا العالقة في المفاوضات المباشرة، وهذه اآللية المعتمدة في الماضـي               "األميركي  
  ." المفاوضات المباشرة بأسرع وقتبدء"، وتمنت "هي الطريقة الوحيدة الفاعلة اليوم

  
  المفاوضات المباشرةبلدخول  لضغوط لحشر الفلسطينيينبممارسة " إسرائيل"عريقات يتهم  .2

اتهم صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية :  محمد يونس–رام اهللا 
في محاولة لحشر الفلسطينيين في الزاوية ممارسة ضغوط وأالعيب وإلقاء بالونات اختبار " بـ"إسرائيل"

  ."وإجبارهم على الدخول في المفاوضات المباشرة من دون أية ضمانات
رئيس الوزراء (مفتاح المفاوضات المباشرة في يد " إن "الحياة"خالل حديث مع جريدة وأضاف عريقات 

ان، ويقبل استئناف المفاوضات من بنيامين نتنياهو، ففي اللحظة التي يعلن فيها وقف االستيط) اإلسرائيلي
 انه إلىولفت . " فان المفاوضات ستبدأ2008 ديسمبر عام /النقطة التي توقفت عندها في كانون األول

 حدود إلىوعندما يقول نتنياهو انه غير مستعد لالنسحاب . ليس مهماً شكل المفاوضات وإنما مضمونها"
  ."رائيلية، فانه لن يجد شريكاً فلسطينياً واحداً وانه سيبقي القدس تحت السيادة اإلس1967عام 

 المفاوضات المباشرة إال في حال حدوث تقدم في إلىوجدد التأكيد على أن الجانب الفلسطيني لن ينتقل 
  .ملف الحدود ووقف االستيطان

 إلىويقول مسؤولون فلسطينيون إن اإلدارة األميركية طلبت من الرئيس محمود عباس االنتقال 
وضات المباشرة بسبب ما قالت انه تعثر مهمة المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط المفا

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس يريد  .جورج ميتشل في المفاوضات غير المباشرة الجارية
ة فلسطينية ضمانات أميركية وإسرائيلية بان يكون الهدف واضحاً من هذه المفاوضات، وهو إقامة دول

 من دون استثناء مع تبادل طفيف لألراضي بين الدولتين 1967مستقلة على األراضي المحتلة عام 
  .لتسوية قضية المستوطنات

  9/7/2010الحياة، لندن، 
  

   نصحوا قادة من السلطة بتشديد مواقفهمأمريكيونمسؤولون : "القدس العربي" .3
 الخميس في تصريحٍ خاصٍ بـصحيفة       أمسمطلع جدا   قال مصدر فلسطيني     :  زهير اندراوس   -الناصرة  

ن أ تجاه حل القضية الفلسطينية نابع من        األمريكي في تراجع الموقف     األساسن السبب   إ "لقدس العربي ا"
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القيادة الفلسطينية الحالية توافق على جميع الطلبات التي تُقدمها الواليات المتحدة والدولة العبريـة ودول               
 الواليـات  األخيرة األيام السلطة الفلسطينية زار في أركانن احد إوزاد المصدر قائال  .األوروبياالتحاد  

، وخالل الجلسات المغلقة بـين الطـرفين، كـشف          األمريكيين عدد من المسؤولين     إلىالمتحدة واجتمع   
م لهـا مـن     ن القيادة الفلسطينية الحالية وافقت عمليا على كل ما قُد         أالمسؤولون في واشنطن النقاب عن      

ن القيـادة   أ المـصدر، علـى      أكد، كما   األمريكيون، وشدد المسؤولون    األمريكية اإلدارةمطالب من قبل    
ي وقت سابق بان تتشدد قليال في مطالبها، لكي تتمكن الواليات المتحـدة مـن                أ  من أكثرالحالية مطالبة   

 عن عدم رضاهم    األمريكيونؤولون  وعبر المس .  بنيامين نتنياهو  اإلسرائيليالضغط على رئيس الوزراء     
 نتنياهو لعرض مواقفه وقبولها عمليا من قبل الرئيس         أمام الفلسطيني الرسمي الذي فتح الطريق       األداءمن  

 إلـى ن الرئيس محمود عباس، تحول أ األخيرة خالل الزيارة   ، حيث تجلى واضحاً   أوباما باراك   األمريكي
 مرحلـة المفاوضـات المباشـرة مـع         إلـى ته على االنتقـال     رافضٍ للعملية السلمية بسبب عدم موافق     

  .اإلسرائيليين
 حصلت على ما تريد من نتنياهو، وانه حان الوقت للضغط علـى             األمريكية اإلدارة أن المصدر   وأضاف

  ."إسرائيل"الطرف الفلسطيني للدخول في مفاوضات مباشرة مع 
  9/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "2الحرية أسطول "مشاركة الفاعلة في  إلى اليوسف يدعوأحمد  .4

دعا أحمد يوسف رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن قطاع غزة الجاليات العربية             : القدس المحتلة 
وقال في الوقت الـذي تبـدع       . " 2الحرية  "واإلسالمية في أنحاء العالم إلى المشاركة الفاعلة في أسطول          

كاذيب بتخفيف الحصار عن قطاع غزة وتحديـد قائمـة الـسلع            الحكومة اإلسرائيلية فيه في اختالق األ     
والبضائع المحظور دخولها إلى القطاع، تؤكد اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفـود أن هـذه              
األكاذيب ال تنطلي على أحد، وأن تجميل وتزيين أو تقنين وإضفاء الشرعية على هذا الحصار الظالم هو                 

  .أي حال، وأن الشعب الفلسطيني سوف يكافح حتى يكسر الحصار كليا وإلى األبدأمر ال يمكن قبوله ب
وحث يوسف الجاليات العربية واإلسالمية في العالم كله وأوروبا على وجه الخصوص بالمشاركة الفاعلة              
في هذا األسطول من أجل كسر هذا الحصار الظالم وفتح ممر مائي حر بين قطاع غزة وجميع أرجـاء                   

 كما دعا أحرار العالم من مختلف الجنسيات بالمشاركة الفاعلة أيضا في هذا األسطول حتى تكون                .العالم
  .رسالة العالم أجمع جلية وواضحة بضرورة كسر حصار غزة بشكل تام

 9/7/2010الشرق، الدوحة، 
  

  منظمة التحرير تطالب بإنفاذ قرار الهاي بشأن الجدار .5
لية في منظمة التحرير الفلسطينية األمم المتحدة، أمس، بإنفاذ الرأي طالبت دائرة العالقات الدو: )ا.ب.د(

وقالت الدائرة في بيان  .االستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية
رغم مرور ست سنوات "لها، بمناسبة الذكرى السادسة لصدور الرأي االستشاري للمحكمة في الهاي إنه 

ماضية في تحدي الشرعية الدولية بمواصلة أعمال البناء " إسرائيل"ور هذه الفتوى، فإن على صد
  " .ومصادرة مزيد من األراضي الفلسطينية

 ألف دونم من األراضي الزراعية التي 555عزل ومحاصرة نحو "وذكرت الدائرة أن الجدار أدى إلى 
 تجمعا فلسطينيا، وأدى القتالع 171ا في نحو يمنع أصحابها من الوصول إليها لفالحتها وجني محاصيله

  .    اآلالف من األشجار المثمرة، خاصة الزيتون، وفقدان الفالحين مصادر رزقهم ومصادرة مصادر المياه 
  9/7/2010الخليج، الشارقة، 
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  "إسرائيل"هزت " حملة مواجهة التخابر: "إيهاب الغصين .6
الحملة الوطنية لمواجهة "رة الداخلية الفلسطينية، أن  الناطق باسم وزا،أكد المهندس إيهاب الغصين

مع االحتالل ستحقق نتائج تهز الكيان اإلسرائيلي، وذلك من خالل المتابعات والمالحقات األمنية " التخابر
وقال الغصين خالل ندوة تثقيفية نظمتها . وضرب الشبكات الكبيرة التى أثرت على االحتالل فعلياً

إن عدد الذين يقدمون أنفسهم لألجهزة : "8/7/2010إلعالم بوزارة الزراعة، الخميس العالقات العامة وا
األمنية قد زاد، مؤخراً، مع اقتراب موعد إغالق باب التوبة الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية مطلع مايو 

 فيم  دوائر ضيقة جداً حفاظاً على سمعتهفيمعالجة الذين قدموا أنفسهم تمت "وأكد أن  ". الماضي
إغالق باب التوبة ليس نهاية الحملة الوطنية لمواجهة التخابر "وشدد على أن ". أوساط المجتمع الفلسطيني

عملها الوطني حتى القضاء على هذه الفئة القليلة المارقة على الصف "، الفتاً إلى أنها ستمارس "مع العدو
  ". الوطني الفلسطيني

  27/3/2010فلسطين أون الين، موقع
  

   الضريبية للمستوطناتاإلعفاءاتسطينيون يدعون أوباما إللغاء الفل .7
دعت السلطة الفلسطينية الرئيس األمريكي باراك اوباما إلى إلغاء اإلعفاءات الضريبية للتبرعات 

  .األمريكية المخصصة لبناء المستوطنات اإلسرائيلة في الضفة الغربية
اءات سيكون منسجماً أكثر مع السياسة األمريكية وجاء في بيان رسمي للسلطة إن وقف مثل هذه اإلعف
  .المعلنة التي تعتبر المستوطنات عقبة في طريق السالم

 مليون دوالر من 200 مجموعة أمريكية تجمع 40" نيويورك تايمز"وقبل مدة، أحصت صحيفة 
ت كهدية وذهبت هذه المساعدا.المساعدات الخاضعة لإلعفاءات الضريبية في السنوات العشرة األخيرة

  .للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية
فمن . ان ذلك ببساطة ال معنى له: "وقال رئيس المركز االعالمي في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب

ناحية تقول االدارة االمريكية ان المستوطنات هي من العوائق الرئيسية أمام السالم، ومن ناحية أخرى 
  ". لتمويل بنائهاتعطي اعفاءات شريبية

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن تكون هناك محادثات مباشرة مع االسرائيليين بدون تجميد 
  .االستيطان

، تذهب غالبية التبرعات األمريكية للمدارس ودور العبادة اليهودية ومراكز "نيويورك تايمز"ووفقاً لتقرير 
  .نون الضرائب األمريكيالترفيه وغيرها من النفقات الخاضعة لقا

لكنها غطت أيضاً المنازل وكالب الحراسة والسترات الواقية، البنادق والسيارات للمساعدة على تأمين 
  .حماية المناطق المحتلة، وفقاً للصحيفة

مستوطنة بدأت اسرائيل ببنائها منذ بدء احتاللها 100 الف مستوطن في أكثر من 500ويعيش حوالى 
 .، وهي تصنف غير شرعية وفقاً للقانون الدولي1967لقدس الشرقية عام للضفة الغربية وا

 
  9/7/2010فلسطين اون الين، موقع

  
   باتت من المسلمات في لبنانن للفلسطينييالحقوق المدنية: مروان أبو راس .8

، بزيـارة   أمـس قام وفد من حركة حماس برئاسة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان أبو راس              
لقد نقلنا رسـالة    : "النائب طالل أرسالن، وقال أبو راس بعد اللقاء       " حزب الديموقراطي اللبناني  ال"رئيس  

من كتلة التغيير واإلصالح الفلسطينية، تتعلق بموضوع الحقوق المدنية واإلنسانية والـسياسية للـشعب              
 علـى المجلـس     الفلسطيني المقيم في المخيمات في لبنان، خصوصاً وأنها هذه المسألة مطروحة حاليـاً            
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 إلـى النيابي اللبناني من أجل مناقشتها، وإصدار قرار يحل مشكالت الفلسطينيين المقيمين في لبنان موقتاً               
 هذا الموضوع أصـبح مـن المـسلمات،         إن: "أضاف و ". أرضهم وديارهم في فلسطين    إلىحين عودتهم   

 اإلنسانية التي يعيشها الفلسطينيون     ونحن نعتقد أن الجو بات مهيأ اآلن إلصدار قانون يضع نهاية للمأساة           
المسألة تمت معالجتها من جميع النواحي االقتـصادية االجتماعيـة اإلنـسانية          " أن   إلىوأشار  ". في لبنان 

  ".والسياسية، وأننا ننتظر من مجلس النواب اتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع
حوت، وسلمه رسالة شكر من رئيس الكتلـة يـشيد          النائب عماد ال  " لبنان أوالً "كما زار الوفد عضو تكتل      

ـ   إنصاف الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفـع المعانـاة عـنهم،            إلىمساعي النواب اللبنانيين    "فيها ب
، مؤكـداً   "وتمكينهم من الحياة الالئقة الكريمة، من خالل إقرار تشريعات تؤمن لهم حقوقا إنسانية ومدنية             

  ".لتوطين، وإصرارهم على حق العودة، وعلى احترام سيادة لبنان واستقرارهرفض الفلسطينيين المطلق ل"
  9/7/2010المستقبل، بيروت، 

  
  ألن ميتشل ال يريدها.. المصالحة نائمة: "الشرق األوسط"الزهار لـ .9

الـشرق  "قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحمـاس، لــ           : راغدة بهنام وعلي الصالح   : لندن
 الفلسطينية، التي ترعاها مصر، تمـر فـي         -كة حماس ترى أن المصالحة الفلسطينية       ، إن حر  "األوسط

والسبب هو أنه بعد مجيء عمرو موسى       .. إن المصالحة نائمة  "وقال   .المرحلة الحالية بحالة سبات عميق    
ث المبعـو (لكن بعـد زيـارة   .. إلى غزة كان هناك نوع من التفاهم  ) األمين العام لجامعة الدول العربية    (

ألن ميتشل  .. وبالتالي فإن موضوع المصالحة نائم    .. ميتشل تم إلغاء كل شيء    ) األميركي الخاص جورج  
  . "ال يريد

ولما بحثنا عـن    .. لفوافق بداية ثم بطّ   ) الرئيس محمود عباس، أبو مازن    (نحن كلمنا الرجل    "وتابع القول   
 يتعلق بموضوع المفاوضات المباشـرة      وفيما. "السبب تبين أن التغير في الموقف جاء بعد زيارة ميتشل         

تحـت  .. إن الحديث عن المفاوضات سواء كانت غير مباشرة أو مباشـرة          : وغير المباشرة، قال الزهار   
وبدأ النـاس يفقـدون أعـصابهم       .. ملينا منه .. 1991الطاولة أو فوق الطاولة، هو كالم يتكرر منذ عام          

رئيس ( ألن هذا الرجل     "كالم فاضي "إن المفاوضات   باختصار ف . عندما يستمعون إلى مثل هذه األحاديث     
  .لن يعطي شيئا) الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

  9/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  غزة باتت لعنة تطارد االحتالل: "الدستور"ابو زهري لـ  .10
حـتالل  أكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس ان اعـالن اال           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

االسرائيلي تخفيف الحصار عن قطاع غزة هو مجرد دعاية تستهدف الهروب مـن الـضغوط الدوليـة                 
  ".لعنة تطارد االحتالل"المطالبة برفع الحصار بشكل كامل عن القطاع ، مؤكدا ان غزة باتت 

ـ      بـضائع  ان ما يطالب به أهل قطاع غزة ليس ادخال المزيد من ال           "الدستور"وقال ابو زهري في حديث ل
وإنما رفع الحصار بشكل شامل مما يعني ذلك فتح كافة المعابر وإدخال جميع البضائع بـدون اسـتثناء                  

هذا يعني فتح معبر رفـح  "خاصة مواد الصناعة والبناء وضمان تنقل السكان بحرية بحرا وبرا ، مضيفا            
الوقـود والكهربـاء    بشكل كامل وتدشين خط بحري إلى غزة وضمان امداد غزة بالكميات الالزمة من              

ورفع القيود عن المعامالت البنكية وكل ذلك ال يشمله القرار اإلسرائيلي كما أن القرار اإلسرائيلي يسمح                
  ".لالحتالل باستمرار التحكم بما يدخل إلى قطاع غزة

وذكر ابو زهري ان حديث نتنياهو عن تخفيف الحصار هومجرد تجميل لهذا الحصار وضمان استمراره               
حتالل لم يقدم على خطوة حقيقية تضمن كسر هذا الحصار وكل ما يجري هو خطوات شـكلية ال                  ألن اال 

تزيل من المعاناة الفلسطينية شيئا ، كما اشار الى ان تصريحات الرئيس االمريكي باراك أوبامـا عـن                  
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ب الحصار هي تصريحات دعائية تستهدف توفير غطاء لالحتالل وإعفائه من المسؤولية الدوليـة بـسب              
  .استمرار هذا الحصار

وشدد المتحدث على ان حصار غزة فشل في تحقيق اهدافه الن هدف الحصار سياسـي وهـو اسـقاط                   
حماس من ناحية ، ومن ناحية اخرى معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب اختياره لهذه الحركـة وتحريـضه                 

  .عليها
  9/7/2010، الدستور، عّمان

  
  داتها من القطاع حماس تنفي منع مصر دخول أو خروج قيا .11

صالح البردويل أن تكون    ” حماس“نفى القيادي في حركة     : محمد جمال -القدس المحتلة -قدس برس -غزة
القاهرة قد أبلغتهم رسمياً بأنهم ممنوعون من الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة عبر معبـر رفـح،                  

لتغيير مواقفهم من الورقـة     ” اسحم“وأكد أن أي خطوة من هذا القبيل لن تخدم المصالحة ولن تدفع قادة              
وأوضح البردويل أن هناك تمييزاً في تعامل السلطات المصرية مع الراغبين في العبور عبـر              . المصرية

معبر رفح حتى مع المرضى، لكنه أكد أن ذلك لم يصل إلى درجة اإلعالن رسمياً عن أنـه اسـتهداف                    
رية أي خبر يفيد بأن الحصار مفـروض فقـط          لم يصلنا من القيادة المص    “، وقال   ”حماس“مباشر لحركة   

في غزة، لكنه عمليا هناك بعض المضايقات وبعض الضغوطات الـسياسية           ” حماس“على عناصر وقادة    
  . ”من العبور” حماس“في التمييز بين المرضى الراغبين في الخروج للعالج، حيث يمنع مرضى 

  9/7/2010، الشرق، الدوحة
  

  ابل مشعلفتح تنزع الصالحية عن وفد يق .12
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام األحمد، أمـس، إن وفـد                : غزة

خالد مـشعل   " حماس"الشخصيات الفلسطينية الذي توجه إلى دمشق للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة            
ه شخـصيات فلـسطينية     ذاهب بصفت "عن األحمد قوله، إن الوفد      " يو بي آي  "ونقلت   .غير مكلف من أحد   

مستقلة، وإنه ال يوجد لجنة مصالحة فلسطينية بل كان يوجد وفد مصالحة وانتهى وحل، ألنه كلف مهمة                 
  الحديث عن ورقة اقتراحـات مرفقـة بوثيقـة         "وقال إن    ".مدتها أسبوعين من قبل الرئيس محمود عباس      

" قبل بأية ورقة غير وثيقـة المـصالحة       لن ن "وأضاف   ".المصالحة الفلسطينية غير مقبول ونعتبره تخريباً     
  .المصرية

  9/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   إلى مجلس النواب اللبناني لتعجيل سن قانون حقوق الالجئينبرسالةحماس تبعث  .13
، إن دائـرة شـؤون الالجئـين فـي          "حماس"قالت مصدر مقربة من حركة المقاومة اإلسالمية        : بيروت

خاطبت فيها مجلس النواب اللبناني، دعت فيها إلى ضرورة         ) 8/7(يس  الحركة، أرسلت رسالة اليوم الخم    
التعجيل في سن قانون يضمن لالجئين الفلسطينيين حقهم في العيش الكريم في لبنان إلى حين العودة إلى                 

وطالبت كافة األحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية واإلعالمية والعلماء والمفكرين، إلى عمل           , وطنهم
إلـى  "النواب اللبنانيين   " حماس"ودعت دائرة شؤون الالجئين في حركة        .سعهم لسن هذا القانون   كل ما بو  

كمـا  " تسجيل موقف إنساني وتاريخي، سيحسب ألشخاصهم وألحزابهم ولطوائفهم ولوطنهم ولـشعبهم            
عـت  أكدت الحركة على أنه ال نية للتوطين الفلسطينيين في لبنان و أن العودة حق ال بد منـه، كمـا د                    

الحكومة اللبنانية في رسالتها إلى ضرورة التعجيل في سن قـانون يكفـل الحيـاة الكريمـة لالجئـين                   
  .الفلسطينيين في لبنان

 8/7/2010، قدس برس
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  البرغوثي يشارك في كتاب من تأليف اسرى عن مواجهة التحقيق في سجون االحتالل  .14

الذي شارك في تأليفه فلـسطينيون      "  االعتقال مقاومة"يروي كتاب   : ، ا ف ب   -) الضفة الغربية (رام اهللا   
ينفذون احكاما مؤبدة، تفاصيل مواجهة المحققين ومعاناة المعتقلين ذوي االحكام الطويلة فـي الـسجون               

مروان البرغوثي المحكوم بالسجن خمـسة      " فتح"شارك في تأليف الكتاب القيادي في حركة         .االسرائيلية
" حماس"يادي في الجبهة الشعبية عاهد ابو غلمة والقيادي في حركة            عاما، والق  25مؤبدات، كل منها من     

ويوجه مؤلفو الكتاب انتقادا الذعا ليس فقط للسلطة الفلسطينية ومنظمـة التحريـر              .عبد الناصر عيسى  
، "تجاهل قضية المعتقلين المؤبدين في السجون االسـرائيلية       "وانما جميع الفصائل الفلسطينية متهمينها بـ       

  .يرهمحسب تعب
 صفحة اساليب التحقيق المتبعة داخل السجون والتي تعتمد الترهيب والترغيـب            277ويتناول الكتاب في    

التي " سياسة االستفزاز "والضغط النفسي والعزل والسجن االنفرادي، كما يعرض سبل مواجهة المحققين و          
  .تقالتمارسها ادارة السجون االسرائيلية، واالثار السلبية المترتبة على االع

تحريـر  "فصل خاص آليـة      "مقاومة االعتقال "ورشة عمل في رام اهللا لمناقشة كتاب         ويتناول الكتاب في  
  .في اشارة الى ان عمليات التبادل هي االجدى الخراجهم من السجن" االسرى

اطالق سراح االسرى بحاجة ماسة الى فرض عملية تبادل اسـرى مـع             "وقال المعتقلون في كتابهم ان      
ل، وعملية تبادل كهذه هي امر ممكن وفي متناول اليد، اذا اتخذ القرار الحاسم وسخرت االمكانات                اسرائي
ليس كما يطرح في بعض االحيان بانه امر مستحيل، وخصوصا في فلسطين المحتلة،             : "واضافوا ".لذلك

الثين عامـا   ومثل هذه المواقف هي احد اهم العوامل التي ساهمت في ابقاء ونسيان االسرى لعشرين وث              
، سوى دليل على ان هـذا       2006وما قضية اسر الجندي في غزة عام        "وقال المعتقلون    ".خلف القضبان 

ان تجربة المفاوضات، اثبتت ان     "واعتبروا   ".، او قبل ذلك   1996االمر كان من الممكن ان يتم في العام         
  ".ية والمؤبدةاسرائيل غير مستعدة لالفراج عن االسرى، وخاصة من ذوي االحكام العال
  8/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  نتنياهوونتائج لقاء أوباما ينتقد شعث  .15

 مفوض العالقات الدولية نبيل شعث      "فتح"هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة      :  من أحمد علي   -القاهرة  |
  .لسطينيةنتائج، لقاء أوباما ونتنياهو، واعتبرها غير مباشرة ومعاكسة للتطلعات العربية والف

  ."خاطئ"ووصف عقب لقائه موسى، امس، الموقف األميركي بأنه 
  9/7/2010، الراي، الكويت

  
  "قطع رواتب أبناء غزة" السلطة في رام اهللا بالكف عن تطالب" الديمقراطية" .16

قـدس  "في بيان مكتوب وصل  ) جناح الضفة الغربية  (طالبت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية      : غزة
 بالكف عن قطع رواتب أبناء قطاع غزة، ال سيما في ظل استمرار الحصار المفروض               ،نسخة منه " برس

بـالكف عـن    "وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية      ".كارثة إنسانية "على القطاع، الذي أوصل الوضع إلى       
 سياسة قطع الرواتب ألبناء قطاع غزة، خاصة وأن الظروف االجتماعية والمعيـشية جـراء الحـصار               

أوصلت القطاع إلي كارثة إنسانية، وعدم قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة جراء الحصار ورفـع                
بإعادة جميع الرواتب المقطوعة، واستكمال     "كما طالبت    ".األسعار والضرائب والرسوم التي يدفعها عنوة     

  " 2005منتسبي "اته جميع ، داعية في الوقت ذ"دفع الزيادة المقرة، لتشمل الجميع من موظفي هذه الفئة
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التحرك العاجل والفوري وتوحيد جهودهم من أجل الضغط، إلنهاء هذه القضية التي تمس مـصالح               "إلي  
  ".شريحة واسعة من أبناء شعبنا

 8/7/2010، قدس برس
  

  في ائتالفه الحكومي" كاديما" إلشراك حزب يسعىنتنياهو ": معاريف" .17
 أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،ئيلية، أمساإلسرا) معاريف(ذكرت صحيفة : القدس

إن ناتان إيشل رئيس : وأضافت الصحيفة. إلى صفوف ائتالفه الحكومي) كاديما(يسعى إلى ضم حزب 
حيث قدم اقتراحاً " كاديما"طاقم مكتب رئيس الوزراء، التقى قبل عدة أيام شخصية رفيعة المستوى في 

  .لى الحكومةمفصالً النضمام الحزب إ
، مع تعيين رئيسة الحزب تسيبي ليفني في منصب رئيس )كاديما(ويتضمن االقتراح توزير عدد من قادة 

لكن ال توجد أي نية إلعادة بناء االئتالف، ووضع "الفريق المفاوض مع الفلسطينيين وإغراءات أخرى، و
وقالت  .مقربة من نتنياهووفق مصادر " خطوط سياسية جديدة أو التوجه إلى خطوة سياسية واسعة

عن .. إن ليفني على علم بهذه االتصاالت ولكن ال يوجد تغيير في موقفها، وال يمكن الحديث: الصحيفة
  .اختراق حقيقي

فال توجد بين الطرفين مفاوضات وبقدر ما . إن احتماالت النجاح ال تزال متدنية جداً: وأضافت الصحيفة
د عن وضع يجعله يفكك االئتالف الحالي ويشكل ائتالفاً بديالً في هو معروف فإن بنيامين نتنياهو بعي

  .مكانه، وهو شرط صريح لتسيبي ليفني لالنضمام إلى الحكومة
  9/7/2010، األيام، رام اهللا

  
  توقع مواجهته بالبصق" اإلسرائيلي"الكوماندوز : " الحريةسطولأ"تقرير مجزرة  .18

، المخططين "أسطول الحرية"قريره حول التحقيق في مجزرة انتقد جيش االحتالل في مسودة ت: يو بي آي
للعملية لتمسكهم بتصور خاطئ بأنهم لن يواجهوا عنفاً كبيراً على متن السفن وعدم تجهيزهم لبدائل في 

  .حال حصول ذلك، لكنه لم يذكر مسؤوالً عسكرياً محدداً 
ير التي أعدتها اللجنة التي شكلها أن مسودة التقر" اإلسرائيلية" "يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة 

للنظر في الحادثة، أشارت إلى أن الهجوم نتج عن تمسك المخططين بفكرة أن الجنود " اإلسرائيلي"الجيش 
  .الذين أرسلوا سيواجهون مستوى منخفضاً من العنف على شكل شتم أو دفع أو لكم أو بصق 

في االحتياط غيورا آيالند، لم يلق باللوم على أي من ولفتت المسودة إلى أن فريق التحقيق برئاسة اللواء 
  .المسؤولين العسكريين ولم يطلق توصيات شخصية ضد أي من القادة العسكريين أو الجنود 

وذكر التقرير أنه في حين تسلح أفراد الكوماندوز لغايات دفاعية، إالّ انهم لم يتوقعوا أن يحتاجوا لهذه 
جاهزة لخطة بديلة في حال مواجهة عنف كبير على متن " اإلسرائيلية"وات األسلحة، وبالتالي لم تكن الق

  .السفينة التركية 
: وخلص فريق التحقيق إلى ان األخطاء التي قادت إلى الهجوم يمكن وضعها ضمن ثالث فئات أوالً

ي استخدام األخطاء في مختلف القنوات االستخباراتية بينها الفشل في التخطيط للهجوم وتنفيذه، والخطأ ف
  .المعلومات التي لدى االستخبارات البحرية وغيرها من المصادر االستخباراتية 

لم يستخدم التخطيط جميع المصادر التي كانت ستسمح للجيش باالمتناع عن استخدام األسلحة : وثانياً
يق بين غياب التنس: النارية والفشل في تحضير بدائل في حال وقوع مضاعفات غير متوقعة، وثالثاً 

الذين شاركوا " اإلسرائيلي"وتم رفع خالصات التقرير إلى مسؤولي الجيش  .القوات المشاركة في الغارة 
  .   في الجهود لوقف األسطول، وطلب منهم تقديم إجاباتهم إلدراجها في التقرير النهائي 

  9/7/2010، الخليج، الشارقة
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   مع السعودية"15  أف" بإلغاء صفقة ال أوباماإقناعنتنياهو يفشل في  .19

المعادلة التي أراد الرئيس األميركي باراك اوباما طرحها على رئيس الوزراء : جو معكرون - واشنطن
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هي ضمان مطلق ألمن إسرائيل اإلقليمي بالتزامن مع إطالق المفاوضات 

يلية لمنع صفقة بيع األسلحة إلى الرياض، المباشرة مع الفلسطينيين، في وقت يبدو أن المحاوالت اإلسرائ
  . قد فشلت

أحد الهواجس اإلسرائيلية خالل المحادثات في واشنطن كانت صفقة مبيعات األسلحة األميركية إلى 
 29الرياض، والتي ناقشها الملك السعودي عبد اهللا مع اوباما خالل لقائهما في البيت االبيض في 

، في صفقة "15-أف " طائرة مقاتلة من طراز 70عودية أكثر من حزيران الماضي، حيث طلب بيع الس
 طائرة مقاتلة أخرى تمتلكها 150تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دوالر، إضافة إلى تحديث أكثر من 

  . السعودية
 "ام اس ان بي سي"وأكد السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن مايكل أورين، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة 

نحن قلقون دائماً ": مة اإلسرائيلية لمنع إنجاز الصفقة بين الواليات المتحدة والسعودية، قائالًسعي الحكو
ونحن نواصل مناقشاتنا مع نظرائنا األميركيين حول . من أي مبيعات لألسلحة إلى الشرق األوسط

 قد ال تكون ذهاب الكثير من األسلحة إلى بلدان في الشرق األوسط"ورأى أن . "تداعيات هذه الصفقات
  . "األكثر استقراراً هو دائماً مصدر قلق بالنسبة لنا

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك قد ناقش هذه القضية مع غيتس ومستشار األمن القومي 
ومن المتوقع أن يعود الوزير اإلسرائيلي إلى . جيمس جونز خالل زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي

ة في غضون أسابيع لمتابعة النقاش حول هذا الموضوع، إلى جانب قضايا إقليمية العاصمة األميركي
األجواء في البيت االبيض هي أن نتنياهو لم يتطرق إلى هذه القضية في اللقاء مع اوباما لكنه . أخرى

  . حرص على إثارتها مع غيتس
بغض النظر عن أي "يام إنه وكان المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل قد قال في مؤتمر صحافي قبل أ

  ."نوع من األسلحة قد نبيعه في المنطقة، فنحن ملتزمون بالتفوق العسكري النوعي إلسرائيل
  9/7/2010، السفير، بيروت

  
   أوباما خطة لمواجهة خطر عراقي حال االنسحاب األميركيعلىنتنياهو يعرض  .20

 بين المواضيع التي ناقشها رئيس كشف مسؤول إسرائيلي، أمس، عن أن من:  نظير مجلي- تل أبيب
الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس األميركي، باراك أوباما، خالل لقائهما يوم الثالثاء الماضي في البيت 

  ."الخطر العراقي على إسرائيل بعد استكمال انسحاب القوات األميركية"األبيض، موضوع 
قوى اإلرهاب المرتبطة "اغا كبيرا تستعد من وصفها فقد ادعى نتنياهو أن االنسحاب األميركي سيترك فر

، "محور الشر ضد إسرائيل"وأن هذه القوى ستحاول االنضمام إلى . "بإيران وغيرها لملء حيز كبير منه
وقال إن الجيش . "جبهة حربية شرقية تهدد إسرائيل ودوال أخرى في المنطقة"مما يعني إعادة فتح 

ئيل جاهزة لمواجهة هذا الخطر ولكنها تحتاج إلى دعم أميركي في اإلسرائيلي وقوى األمن في إسرا
  .مواجهته

وحسب هذا المسؤول، فإن أوباما استبعد وجود خطر كهذا، ولكنه قال إن بالده مستعدة لدعم إسرائيل في 
وطلب منه أن يبحث الموضوع أيضا مع وزير الدفاع، روبرت غيتس، . مواجهة أي خطر على أمنها

وعرض غيتس . وجد لدى غيتس تفهما للقلق اإلسرائيلي أيضا في الموضوع العراقيو. وهكذا فعل
ورأى نتنياهو أن البلدين يريان الكثير . بدوره تقريرا عن األوضاع العسكرية واألمنية في الشرق األوسط

  .من األمور بعين واحدة
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ل المواضيع التي بحثت، وكان وأكد نتنياهو نفسه أن اللقاء مع المسؤولين األميركيين كان ممتازا في ك
  .أكثر من ممتاز في القضايا األمنية، حيث أبدوا تفهما لكل مطالبه في هذا المجال

  9/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "شاليط" حماس ألجل لقاء يعرض يشاي .21
 دعا وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي حكومته للعمل بجدية من أجل اإلفراج عن الجندي: وكاالت

اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط بشتى الطرق والوسائل المتاحة، لكنه شدد أن شاليط لن 
  . يخرج بكل ثمن

أنا مستعد لالجتماع مع أي كان وفي أي مكان بالعالم لتبادل األسرى، حتى مع ممثل عن حركة : "وقال
 على أننا لم نقم بكل شيء من أجل حماس، وفي حال لم أجتمع مع أي مسؤول معني بالصفقة فهذا دليل

  ". الجندي
اإلسرائيلية عن يشاي خالل مشاركته بمسيرة عائلة شاليط " هآرتس"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 

الحقيقة التي على أرض الواقع أمامنا هي أن الجندي جلعاد ليس بيننا اآلن، هذا مؤشر على : "االحتجاجية
  ". فراج عنه ليس كافياأن كل ما قامت به الحكومة لإل

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلم أنني شاركت بهذه المسيرة االحتجاجية، عائلة شاليط "إن : وأضاف
يدعم موقف هذه العائلة ويساندهم سواء بهذه ) إسرائيل(أيضا تعرف موقفي إزاء الجندي، كل شعب 

  ". ا وقف عمليات األسر في المستقبلالطريقة أو بأخرى، ال يوجد ثمن فداء لألسرى، لكن علين
  9/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  شركة اسرائيلية تُزود دول الخليج بأنظمة وتقنيات امنية لحماية آبار النفط": كالكاليست"صحيفة  .22

االقتصادية االسرائيلية، الصادرة عن كبرى ' كالكاليست'كشفت صحيفة  : زهير اندراوس-الناصرة 
في عددها الصادر امس الخميس النقاب عن ان شركة اسرائيلية تعمل في '  احرونوتيديعوت'الصحف 

مجال الحراسة وتقديم المعلومات السرية والتقنية العالية تعمل في عدد من دول الخليج العربي، رفضت 
ة في الرقابة العسكرية في تل ابيب، الكشف عن اسمها، الفتة الى ان حجم االعمال التي تُنفذها الشرك

  . حوالي سبعة مليارات دوالر2009الدول العربية وفي دول اخرى في العالم بلغ نهاية العام 
وقالت الصحيفة ايضا ان كوخافي عمل على تجنيد العديد من جنراالت جيش االحتالل االسرائيلي سابقا 

فين كبار في الشركة، الفتة للعمل في الشركة، كما انّه يشغّل العديد من ضباط االجهزة االمنية سابقًا لموظ
الى ان الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق 

  .خطي يمنعون بموجبه من االفصاح عن طبيعة عملهم او عن مكانه
حاء العالم بهدف وقال مصدر في الشركة للصحيفة ان العمل الرئيسي للمدير العام هو التجول في جميع ان

تسويق شركته، مشيرا الى انّه مؤخرا تم التوقيع على اكبر عقد بين الشركة واحدى دول الخليج التي لم 
يكشف عن اسمها، واضافت ان الشركة االسرائيلية وقعت اتفاقّا مع الدولة الخليجية لتنفيذ تقنيات حماية 

العاصمة الى مدينة ذكية، ورصد التحركات في الوقت حدود ابار النفط والبنية التحتية الوطنية، وتحويل 
الحقيقي من خالل نظام االمن المركزي، وترجمته على ارض الواقع، حيث تقوم االجهزة بتتبع مسارات 

وقال احد الموظفين الكبار في الشركة، والذي طلب عدم الكشف . حركة الناس في جميع انحاء المدينة
ت االمنية في الوقت الحقيقي، وتحديد انماط مشبوهة، وترجمة البيانات نقوم بتحليل التحوال'عن اسمه، 

  .'الى معلومات تسمح للمخابرات بمنع اعمال التهديد
واشارت الصحيفة الى ان النظم الجديدة كانت قد ساعدت شرطة دبي في تعقب افراد خلية الموساد 

حمود المبحوح، في شهر كانون الثاني االسرائيلي، الذين اغتالوا القائد العسكري في حركة حماس، م
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من العام الجاري، دون ان تشير الى ما اذا كانت الشركة االسرائيلية مرتبطة بشكل او بآخر ) يناير(
  .بالعملية االجرامية

وقال المصدر عينه للصحيفة ان جّل عمل الشركة هو تطوير انظمة االمن، ولكن بشكل اساسي، شراء 
ات اخرى، ومعظمها اسرائيلية، ومن ثم تغليفها بحلة جديدة تشمل العالمات منتجات وتقنيات من شرك

  .التجارية المتبعة للمشروع في منطقة الخليج
  9/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   اليهودية تزور خيمة نواب القدس وتعلن تضامنها معهم"كارتاناطوري "جماعة  .23

اهضة لالحتالل، والمؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، اليهودية المن" ناطوري كارتا" أكدت جماعة :القدس
  .تضامنها المطلق مع نواب القدس المهددين باإلبعاد خارج مدينة القدس المحتلة

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها وفد من الجماعة لخيمة االعتصام بمقر الصليب األحمر بحي الشيخ 
  .واب احتجاجاً على قرار االحتالل بإبعادهمجراح وسط القدس المحتلة والتي يعتصم فيها الن

وكان في استقبال الوفد نواب القدس وحاتم عبد القادر وزير القدس السابق واللجنة الوطنية لمقاومة 
  .اإلبعاد وشخصيات مقدسية اعتبارية

  .وحمل أعضاء الوفد الفتات بلغات متعددة ضد االحتالل وسياساته وأخرى مؤيدة للشعب الفلسطيني
د متحدث باسم الجماعة تضامن جماعته الكامل مع النواب، وقبل ذلك وبعده مع الشعب الفلسطيني، وأك

وأكدوا أن ما تقوم به سلطات االحتالل ينبع من الفكر الصهيوني، وإنها لن تقف عند نواب حماس، بل 
مدينتهم ستالحق كل من يتكلم ضدها، وستحاول إخراج أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من 

  .القدس
وشدد المتحدث باسم الجماعة اليهودية على أنها ال تعترف بالكيان الصهيوني القائم، وتؤكد وقوفها لجانب 

  .الشعب الفلسطيني صاحب األرض في نيل حقوقه وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس
تبادلوا معهم أطراف وشكر نواب القدس خطوة جماعة ناطوري كارتا، وأطلعوهم على آخر التفاصيل، و

  .الحديث حول األوضاع في القدس
  9/7/2010، السبيل، عّمان

  
   وعباسحوار تلفزيوني بمشاركة عبد اهللا الثانيأجراء  كينغ ذيع اقتراح المعلىيوافق نتنياهو  .24

االربعاء ' سي ان ان'كرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه مع  : وكاالت-نيويورك 
االن، ال نريد اي ذريعة او 'وته الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في طاولة المفاوضات دع

  .'شروط مسبقة
ووافق نتنياهو على اقتراح المقدم الري كينغ التحدث مع عباس في حوار تلفزيوني ثالثي االطراف 

  .ق الطرفان االخرانبمشاركة العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني كل من جهته، اذا واف
  9/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   في القدس تضامناً مع أسرة الجندي شاليطيتجمعونآالف االسرائيليين  .25

 تجمع آالف االسرائيليين أمس في القدس المحتلة لمرافقة اسرة الجندي غلعاد شاليط، : أ ف ب-القدس 
ومن  .ن مسيرة تضامن جابت أنحاء البالدالمحتجز منذ اربع سنوات في غزة، في المرحلة االخيرة م

ووفقاً للمنظمين،  .المقرر ان يصل المتظاهرون مع حلول المساء الى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو
من منزل ) يونيو( حزيران 27 ألف اسرائيلي في هذه المسيرة منذ انطالقها في 200شارك اكثر من 

  ).ل البالدشما(اسرة الجندي في بلدة ميتسبي هيال 
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وتهدف هذه المسيرة الى حض الرأي العام على الضغط على نتانياهو كي يعمل على إطالق سراح 
  . سنوات4الذي اسرته مجموعات فلسطينية مسلحة منذ )  عاما23ً(شاليط 

التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية فشل ) حماس(وتتبادل إسرائيل وحركة المقاومة االسالمية 
  . صفقة تبادل الجندي االسرائيلي مقابل ألف اسير فلسطينيالمفاوضات حول

  9/7/2010، الحياة، لندن
  

   من عمليات اختطاف في كافة أنحاء العالممواطنيها تحذر "اسرائيل" .26
في اسرائيل تحذيرات للمواطنين اإلسرائليين، وخصوصاً رجال " الهيئة لمحاربة اإلرهاب"أصدرت 

افة دول العالم، وطالبتهم اتباع الحذر في خطواتهم اثناء سفرهم الى األعمال، من عمليات اختطاف في ك
الخارج ، واإلمتناع عن تلبية دعوات غير متوقعة من اشخاص غير معروفين، كما دعت كافة 

  .اإلسرائيليين مغادرة الدول التي حذرت في السابق من دخولها
  اك تهديدات للقيام بعمليات اختطاف او قتل وجاء في التحذير ، أن وفق المعلومات المتوفرة فما زالت هن

اسرائيليين في الخارج خصوصاً ضد رجال اعمال وشخصيات رسمية في اعقاب اغتيال القائد العسكري 
  ."لحزب اهللا، عماد مغنية واغتيال عالم فيزياء ايراني

  9/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  وفاً من التنصت األميركي الشيفرة خـ ب" هاوسبلير"نتنياهو تحدث في  .27
كشف مصدر رفيع المستوى أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من : القدس

مساعديه وأعضاء الوفد المرافق له خالل زيارته إلى الواليات المتحدة، تقليل مكالماتهم الهاتفية 
ستقبالهم بواشنطن، ألن كل المكالمات الذي خُصِّص ال' بلير هاوس'وأحاديثهم طوال وجودهم في مبنى 

، سواء من الهواتف )سي آي إيه(كانت مرصودة من قبل عمالء وكالة االستخبارات المركزية األميركية 
  .األرضية أو النقّالة

وقال أحد الوزراء اإلسرائيليين الذين كانوا يرافقون نتنياهو في زيارته، إن رئيس الحكومة استخدم لغة 
  .ل إطالعه أركان ائتالفه على نتائج لقائه بالرئيس األميركي باراك أوباماالشيفرة خال

وأكد الوزير أن أعضاء الوفد تحدثوا بلغة مشفّرة وعبر مصطلحات متفق عليها، عندما أجروا مشاورات 
، وذلك بتوصية من أجهزة األمن واالستخبارات 'بلير هاوس'ونقاشات وتقديرات خالل مكوثهم في 

  .يةاإلسرائيل
  9/7/2010، الجريدة، الكويت

  
  لموساد بدال من دغان ا  لرئاسةمرشح حجاي هداس .28

في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل مواجهة اإلجراءات القضائية والعقوبات الدبلوماسية بسبب  :تل أبيب
فضيحة تزوير جوازات سفر كثيرة لدول صديقة، استخدمت في جريمة اغتيال القائد الحماسي، محمود 
المبحوح، في دبي في مطلع السنة، كشف النقاب عن أن حجاي هداس، الذي عينه رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، إلدارة المفاوضات مع حركة حماس في صفقة شاليط، يعتبر أحد المرشحين األقوياء لخالفة 

ذي يحظر نشر وأن المسؤول عن قسم العمليات الخارجية في الموساد، ال. الرئيس الحالي، مئير دغان
  .اسمه، سيغادر الجهاز مع دغان

  9/7/2010، الشرق األوسط، لندن
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   على حدود غزة ولبنانراداراًتل أبيب تنصب  .29
 كشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي يخطط خالل األيام القليلة المقبلة : ردينة فارس- غزة

ى من نوعها على حدود قطاع غزة والحدود لنصب ما وصفته بأحدث منظومة رادار إسرائيلية هي األول
  .مع لبنان

 إسرائيلي الصنع "راز"وذكرت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية أن الحديث يدور عن نصب رادار 
وقادر على رصد أية قذيفة بدءا من قذائف الهاون وصوال للصواريخ بدقة كبيرة مما سيغير وجهة وشكل 

وأضافت أن الرادار الجديد قادر على رصد كافة أنواع القذائف والصواريخ . بليةالعمليات القتالية المستق
وتمرير المعلومات إلى بطاريات المدفعية مما يمنحها فرصة وإمكانية إصابة مواقع اإلطالق المعادية من 

ويخطط الجيش اإلسرائيلي القتناء خمس منظومات رادارية من . مسافة تصل إلى عشرات الكليو مترات
هذا الطراز بحيث يتم تغطية المنطقة الشمالية برمتها إضافة إلى قطاع غزة ما يعني تغطية رادارية 

  ."مستمرة ومتطورة لكافة الحدود التي يتربص فيها خطر إطالق القذائف والصواريخ غير الموجهة
  9/7/2010، عكاظ، جدة

  
   شهور للدكتور عمر سعيدسبعةالسجن الفعلي  .30

ي الناصرة، بعد ظهر اليوم، صفقة اإلدعاء بين طاقم الدفاع عن الدكتور عمر أقرت محكمة الصلح ف
عدالة، والنيابة العامة التي تقضي بالحبس "سعيد، المحاميان حسين ابو حسين وأورنا كوهين من مركز 

 شهور تبدأ منذ يوم اعتقاله في نيسان الماضي، اضافة الى الحبس لمدة عام مع وقف 7الفعلي لمدة 
  .يذالتنف

اإلتصال بعميل أحنبي وتقديم معلومات قد "وأستبدلت النيابة التهم التي وجهتها بداية للدكتور سعيد، وهي 
  ".تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني"، بتهمة "تفيد العدو

 إن صفقة اإلدعاء هي إنجاز ألنها اسقطت كافة التهم التي 48وقال المحامي حسين أبو حسين لعرب 
  ".تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني"واستبدلت بتهمة وصفت بالخطيرة 

  .وأضاف أبو حسين أن قرار المحكمة اليوم ال تأثير له على قضية أمير مخول ألن القضيتين منفصلتين
  9/7/2010، 48موقع عرب

  
  %13 لم يتبق من شرق القدس سوى :خليل التفكجي .31

المعلومات في جمعية الدراسات العربية بمدينة خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم . أكد د: وكاالت
% 13القدس المحتلة، أن الصراع حالياً بين المقدسيين والمستوطنين شرق القدس المحتلة، يدور على 

فقط من مساحة المدينة بأكملها، نتيجة عمليات التهويد والهدم المستمرة التي تنفذها سلطات االحتالل 
تعمل في ) إسرائيل(إن : "ي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن المحليوقال خالل برنامج رأ. بالمدينة

  ". مدينة القدس على اقتالع البشر والحجر من جذورهما، واستبدالهما بجذور يهودية
وأشار التفكجي إلى سعي سلطات االحتالل إلى إنهاء المشروع الوطني في المدينة، عبر تنفيذ قوانين 

، ويعمل 1994، الذي وضع في العام 2020لوجود الفلسطيني، وفق مشروع تعسفية تهدف إلى اقتالع ا
وبين التفكجي أن سلطات االحتالل أعلنت بشكل صارخ عن . على تنفيذه بشكل مبرمج وسريع

، بتدمير حي المغاربة بشكل كامل، األمر الذي 11/6/1967مخططاتها التهويدية في القدس منذ ليلة 
   .ي كامل في المدينةيعتبر أول عملية تطهير عرق

واعتبر التفكجي موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل قضيتي القدس والمستوطنات خالل مفاوضات 
، حيث استغلت سلطات االحتالل عملية التسوية "خطأ استراتيجي كبير"أوسلو إلى المرحلة النهائية، 
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عالن عن أن القدس هي العاصمة لتصفية قضية القدس بشكل نهائي، لتبدأ األحزاب اإلسرائيلية باإل
  ". وقلبها النابض، وهو أمر لم يكن معلن قبل أوسلو) إسرائيل(األبدية لـ

وحول إذا ما كان هناك اختالف في سياسة األحزاب التي تعاقبت على الحكومات اإلسرائيلية تجاه مدينة 
ف بين ما يسمى باليمين القدس منذ احتاللها حسب ما يدعيه البعض، أكد التفكجي انه ال يوجد خال

 .  في هذا األمروواحدةفي موضوع القدس، الن سياساتهم ومخططاتهم متشابهة ) إسرائيل(واليسار في 
، القاضي بإيجاد 2020وأشار التفكجي إلى وجود إجماع داخل األحزاب اإلسرائيلية لتنفيذ مشروع القدس 

  .  ألف فلسطيني175المحتلة، مقابل  ألف مستوطن شرق القدس 200أغلبية يهودية تصل إلى نحو 
وحول ما تواجهه مدينة القدس من مخططات تهويدية في الوقت الحالي، بين التفكجي أن المدينة تتعرض 

إن ما تنفذه بلدية االحتالل في حي سلوان يعتبر عملية تكسير : "ألخطر عملية تدمير في تاريخها، قائالً
، من %12 يتمثل بتقليص عدد السكان العرب إلى ما نسبته عظام ، ألنها تسعى إلى تحقيق هدف خطير

 ألف هوية مقدسية، 15، ومصادرة )كفر عقب، شعفاط( ألف فلسطيني خلف الجدار 125خالل إخراج 
  ". إضافة إلى هدم مئات البنايات السكنية وتشريد سكانها

 أالف 10يث هناك نحو تعاني القدس من مشاكل اجتماعية وثقافية وصحية خطيرة، ح"وأوضح التفكجي 
طالب بدون تعليم، و نقص حاد في الغرف الدراسية، إضافة إلى عدم وجود مكتبة عامه في القدس، التي 

القطاع الصحي في المدينة يعتبر تعيسا : "وتابع التفكجي". كانت عاصمة الثقافة العربية في العام الماضي
دة، ناهيك عن المشاكل االجتماعية ، حيث وسيئا جدا، حيث تعاني المرافق الصحية من مشاكل عدي

ارتفعت نسبة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب المقدسيين بصورة كبيرة جدا، إضافة إلى أن حاالت 
  ". في المدينة% 65الطالق وصلت إلى ما نسبته 

  8/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  صالح من دخول القدسرائد السلطات اإلسرائيلية تمدد األمر العسكري بمنع الشيخ  .32
مددت سلطات االحتالل إبعاد الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام 

فلسطين أون "وقالت الحركة اإلسالمية في بيان وصلت .  عن مدينة القدس بأكملها شهراً إضافيا1948ً
داخلية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، إن ما يسمى قائد الجبهة ال: "8/7/2010نسخة عنه، الخميس " الين

قرر بعد ظهر اليوم الخميس تمديد األمر العسكري الذي يمنع دخول الشيخ صالح من دخول كامل مدينة 
  ". ، قابلة للتمديد لفترة ثالثة أشهر29/7/2010القدس إلى تاريخ 

  8/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  مداهمات ومواجهات بالضفة والقدس .33
 عدة قرى 9/7/2010اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الجمعة :  محمد القيق-لمحتلة الضفة ا

إن قوات " فلسطين اون الين" وقالت مصادر محلية لـ،جنوب الخليل ونفذت حمالت مداهمة وتفتيش
االحتالل اقتحمت قرى بيت عوا ودير سامت والمجد غرب بلدة دورا وباشرت بتفتيش عدة منازل 

 موضحة أنه كان برفقة الجنود كالب بوليسية مدربة إضافة لقائمة أسماء فلسطينيين هناك ،أغنامومزارع 
  . دون أن يبلغ عن اعتقاالت

من جهة أخرى ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان 
لشبان رشقوا الجنود بالحجارة وجنود االحتالل اإلسرائيلي في بلدة سلوان بالقدس، الفتة إلى أن ا

  . والزجاجات الفارغة
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وقالت الصحيفة إن الجنود أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي تجاه الشبان زاعمة 
  .عدم وقوع إصابات

  9/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  عادلنواب القدس المهددين باإلب" البطولي" فلسطين تثمن الموقف علماءرابطة  .34
 عبرت رابطة علماء فلسطين عن دعمها الكامل للنواب المقدسيين المهددين باإلبعاد عن مدينة :رام اهللا

القدس المحتلة، مؤكدة على ضرورة تضافر مختلف الجهود لنصرة بيت المقدس والمرابطين فيها، داعية 
الل اتصال هاتفي أجراه جاء ذلك خ. إياهم إلى مواصلة الثبات والصمود في مواجهة قرارات االحتالل

  . نسيم ياسين أمين سر الرابطة، مع خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق، والنائب أحمد عطون.د
من جانبه، شكر أبو عرفة رابطة علماء فلسطين على دعمها لنواب القدس وصمودهم، داعياً إياها إلى 

جمعة القادمة ستشهد المزيد من التضامن وإقامة استمرار التواصل مع نواب المدينة المقدسة، مبيناً أن ال
أكد النائب عطون تمسك نواب القدس بموقفهم الرافض لقرار االحتالل و. الصالة في خيمة االعتصام

  .باإلبعاد عن المدينة، مطالباً باستمرار الدعم الشعبي والرسمي لمواجهة االحتالل
  8/7/2010قدس برس، 

  
  ل يصّعد ضد األسرى االحتال: للدراساتاألسرىمركز  .35

أكد مركز األسرى للدراسات أن االحتالل قام بتصعيد حمالت قمع األسرى، بمن فيهم األطفال : غزة
 من جانب إدارة مصلحة السجون وقال المركز في بيان، أمس، إن هناك قراراً. والنساء في السجون

واألسيرات في " مجدو"بالتصعيد ضد األسرى، بما ال يستثني األطفال دون الثامنة عشرة في معتقل 
وقال المركز إن هذا التصعيد يتزامن مع الضغوط الشعبية التي تمارس ضد  ".الدامون وهشارون"سجني 

راج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل حكومة االحتالل للمطالبة بعقد صفقة تبادل تتضمن اإلف
انسياقاً لقانون "وأكد المركز أن حمالت القمع بحق األسرى تأتي .القائمة التي قدمتها حماس لألسرى 

  .الذي يطالب بالمزيد من الضغوط والتضييق ضد األسرى" شاليط
  . أسيرة34 طفل، و300والي ويقدر عدد األسرى في سجون االحتالل بنحو ثمانية آالف أسير، بينهم ح

  9/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  االحتالل يهين أهالي األسرى أثناء زيارة أبنائهم .36
 استنكر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان اإلجراءات االستفزازية التي :وائل بنات: غزة

هم لزيارة ذويهم في سجن النقب اتبعتها الجهات اإلسرائيلية مع أهالي األسرى من منطقة جنين أثناء توجه
وقال المركز إن عائالت األسرى المستقلة عربات الصليب األحمر المتوجه لسجن النقب  .الصحراوي

الصحراوي تعرضت إلجراءات استفزازية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي حيث قامت بإيقاف 
  .لشمس الحارقة لساعات طويلةعائالت األسرى وتفتيشهم بشكل مهين لهم وألمتعتهم وإيقافهم با

وذكر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار أن جنود االحتالل حاولوا تفتيش زوجة األسير علي أبو الرب 
تفتيشا مذال وإجبارها على خلع مالبسها على الحاجز، فكان جوابها الرفض التام، وأنها مستعدة للرجوع، 

حجزها داخل زنزانة لفترة طويلة البتزازها من أجل فما من جنود االحتالل إال إيقافها لفترة طويلة، و
  .الرضوخ لمطلبهم، وقاموا بتفتيش أمتعتها بشكل خاص بصورة همجية ال إنسانية

  9/7/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
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   في سجون االحتالل25األسير أحمد أبو جابر من كفر قاسم يدخل عامة الـ : فروانة .37
ناة افروانة، وهو أسير سابق ومختص بشؤون األسرى، عن تنامي معالناصر   كشف عبد:رام اهللا

 إلى أن بعضهم أمضى ثالث عقود في ، مشيرا1948ًاألسرى الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 
جابر، قد أتم العام الرابع  وقال فروانة أن األسير أحمد أبو .األسر، وأنهم أسروا قبل اتفاقات أوسلو

وذكر  . بشكل متواصل25 عام الـ 8/7/2010لخميس  ااالحتالل، ودخل يوموالعشرين في سجون 
  .1948 أسيراً من المناطق التي احتلت عام 20فروانة بأن أبو جابر، هو واحد من قائمة تضم 

  8/7/2010قدس برس، 
  

  قرية بورين جنوب نابلس في الخليل ويقتحمون مستوطنون يعتدون على عمال فلسطينيينال .38
 عمال من مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، برضوض جراء قيام أربعةأصيب : يوسف الشايب -رام اهللا 

الكهربائية، أثناء تواجدهم في " الهراوات"عدد من المستوطنين باالعتداء عليهم بالضرب المبرح باستخدام 
  .منطقة عملهم داخل الخط األخضر، مساء أول من أمس

العزيز أبو فنار، أمس، أنه لم يسمح للعمال بالتوجه لمستشفى  دوذكر المنسق اإلعالمي لبلدية يطا، عب
، وتمت معالجتهم في مستشفى االعتماد بمدينة يطا، بعد ساعات من االعتداء عليهم من قبل إسرائيلي

  . المدينةإلىخمسة مستوطنين وتمكنهم من الوصول 
م قرية بورين جنوب مدينة على اقتحا) الخميس (أمسمن جهة أخرى أقدم عدد من المستوطنين صباح 

نابلس، وقاموا بقذف الحجارة باتجاه منازل المواطنين وعلى الطرقات، ما ألحق أضرارا بمنزل المواطن 
  .بشير الزبن

  9/7/2010الغد، عّمان، 
  

  البحرية اإلسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين في بحر غزة .39
ة اإلسرائيلية اعتقلت أمس صيادين فلسطينيين  قالت مصادر فلسطينية إن قوات البحري:وائل بنات: غزة

وقال نقيب الصيادين نزار عياش إن الزوارق . اثنين قبالة ساحل بحر بلدة بيت الهيا، شمال قطاع غزة
اإلسرائيلية اعترضت قارب صيد على متنه اثنان من الصيادين واعتقلتهما بعد مصادرة القارب بالقوة 

وحسب عياش، اعتقلت البحرية  . يعرف مصيرهما حتى اآلنوأنهما ما زاال رهن االعتقال ولم
  . صيادا فلسطينيا خالل مزاولة عملهم في بحر قطاع غزة منذ بداية العام الجاري14اإلسرائيلية 

  9/7/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
  

  تنامي عدد البلدان الراغبة في تسيير سفن لكسر الحصار عن غزة: الخضري .40
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن العديد من  :نكتب فايز أبو عو

دول العالم العربي واإلسالمي والدولي قدمت مؤخراً مبادرات حقيقية لتسيير سفن من أجل كسر الحصار 
أن هناك " األيام"وأوضح الخضري لـ .عن قطاع غزة، يجري العمل على دراستها من كافة الجوانب

مياً حقيقياً وواضحاً في أعداد المتضامنين الراغبين في الوصول إلى غزة والتضامن مع سكانها تنا
المحاصرين، وأيضاً في أعداد الدول الراغبة في إرسال قوافل برية وتسيير سفن بحرية، وذلك رداً على 

  .زةما تدعيه إسرائيل عبر وسائل إعالمها المختلفة بتخفيف الحصار وإدخال السلع إلى غ
إعالن إسرائيل السماح بإدخال بعض السلع ومنع المئات بل اآلالف من السلع الضرورية "وأشار إلى أن 

، مؤكداً أن رفع الحصار عن غزة يتطلب أربعة "واألساسية األخرى يعتبر ذرا للرماد في العيون ليس إال
جميع السلع والبضائع الستمرار مطالب أساسية، أولها فتح كافة المعابر التجارية دون استثناء، وإدخال 

الحياة في غزة، بما فيها مواد البناء الالزمة للبنى التحتية وتشغيل المصانع، وكذلك المواد الخام الالزمة 
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كما يجب فتح الممر اآلمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة للتواصل . للصناعة دون تحديد قوائم ممنوعة
ما لم يتم ذلك ستبقى "ي بين غزة والعالم الخارجي، موضحاً أنه بين شقي الوطن، وافتتاح الممر المائ

  ".انتفاضة السفن قائمة، وستبقى المبادرات العربية والدولية على حالها
  9/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  شخصيات إسالمية ومسيحية ويهودية في خيمة االعتصام تضامناً مع نواب القدس .41

د ظهر أمس في القدس المحتلة شخصيات أسالمية ومسيحية اجتمعت بع:  أحمد رمضان-رام اهللا 
ويهودية في خيمة االعتصام التي أقيمت في مقر الصليب األحمر في القدس تضامنا مع النواب المقدسيين 

وشارك في اللقاء التضامني شخصيات يهودية يسارية مناصرة  .المهددين باألبعاد من المدينة المقدسة
فة إلى عدد من اليهود المتدينين المنتمين لجمعية ناطوري كارتا المعادية للقضية الفلسطينية، إضا

 األبعادوألقيت عدة كلمات في هذا اللقاء التضامني أكدت على الرفض المطلق لسياسة  .للصهيونية
  .والتضامن الكامل مع النواب المعتصمين المهددين بالطرد من المدينة المقدسة

   التوحيدية الثالث ترفض الظلم والعنصرية وانتهاكات حقوق اإلنسان وأكد الجميع على أن الديانات
  

 وبالتالي فإن إجراءات سلطات االحتالل مرفوضة من قبلها جملة وتفصيال ألنها تحمل في طياتها انتهاكاً
  . في حق الفلسطينيين في اإلقامة في مدينتهم المقدسة خطيراً لحقوق اإلنسان ومساساًواضحاً

  9/7/2010روت، ، بيالمستقبل
  

   لطالب إسرائيليين وفلسطينيين مشتركاً أكاديمياً برنامجاًتدينانهيئتان فلسطينيتان  .42
 أكاديميا، من محاوالت اختراق إسرائيلية "إسرائيل" حذرت هيئات فلسطينية تتبنى حملة لمقاطعة :رام اهللا

، وجمعية " األكاديمية إلسرائيلطالب فلسطين للمقاطعة"حملة  وأضافت .عبر القطاع الطالبي واألكاديمي
، أنه استجابة لنداء حملة المقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، تقوم بكتابة "أساتذة الجامعات في فلسطين

رسائل، بشكل دائم ومستمر، إلى فنانين، وموسيقيين، وكتّاب، وكتل طالبية نحثهم فيها على إلغاء 
ي استثمارات من شركات تتعاون مع الحكومة اإلسرائيلية أو حفالتهم، ورفض استالم جوائز، وسحب أ

، من برنامج 8/7الخميس " قدس برس"وحذرت في بيان صحفي تلقته  .المؤسسات اإلسرائيلية العنصرية
، يرعاه البرنامج التنموي اإليطالي وبدعم من اليونسكو ويقوم "إسرائيل"جديد، للتطبيع األكاديمي مع 

 منحة 20معات إسرائيلية وجامعة القدس في األراضي الفلسطينية المحتلة لتقديم بالتنسيق بين ثالث جا
ماجستير لطالب إسرائيليين وفلسطينيين في إطار برنامج مشترك يدرس فيه الطالب موضوعات تتعلق 

  .بالتعاون، واإلنسانية، والسالم، في جامعة السابيننزا في العاصمة اإليطالية روما:
 بيان مشترك، على أن أغلبية المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية بما في ذلك الجامعة وأكدت الهيئتان في

العبرية، جامعة حيفا وتل أبيب بنيت على أراضى مسروقة، كما أن هذه الجامعات ال تعترف بنكبة 
، ناهيك عن 1948 وهى بذلك متورطة في سياسات األبارتهيد اإلسرائيلية ضد فلسطيني 1948فلسطين 
  . غزة واحتالل الضفة الغربيةحصار

  8/7/2010قدس برس، 
  

   طالبة من غزة استكمال دراستها الجامعية العليا في الضفة الغربيةتمنعمحكمة إسرائيلية  .43
 تقدمت به المحامية الفلسطينية فاطمة الشريف  رفضت محكمة العدل العليا في الدولة العبرية التماساً:غزة

ى رام اهللا الستكمال دراستها الجامعية العليا في جامعة بيرزيت من غزة يقضي بسفرها من غزة إل
  .بالضفة الغربية
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بشبكة المنظمات األهلية قرار المحكمة اإلسرائيلية بأنه " الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"واعتبرت 
وق اإلنسان ، ال انتهاك فاضح لحق الفلسطينيين في التعليم، وللمعاهدات واالتفاقات الدولية الخاصة بحق

  .، الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب1949سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  8/7/2010قدس برس، 

  
  قطاعالتقرير حقوقي يؤكد استمرار عمليات التعذيب واالعتقال السياسي في الضفة و .44

ير شهري تصدره  في تقر"ديوان المظالم" اإلنسانقالت الهيئة المستقلة لحقوق :  اشرف الهور-غزة 
 في الضفة الغربية اآلمن أجهزة إن في المناطق الفلسطينية اإلنسانبشكل شهري ويرصد انتهاكات حقوق 

 إلىتنظر بخطورة بالغة " إنهاوقالت الهيئة  وقطاع غزة تواصل انتهاك حق المحتجزين بسالمتهم البدنية،
  ."حتجزين بسالمتهم البدنية، بانتهاك حق الموقوفين والماألمنية األجهزةاستمرار قيام 

 تلقت خالل الشهر المنصرم شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل أنهاوبينت 
وبين التقرير .  التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزةأو، سواء العاملة في الضفة الغربية األمنية األجهزة

 سوء المعاملة، أون مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب  شكوى م15 الهيئة تلقت في الضفة الغربية أن
  . شكوى مماثلة15 مكاتب الهيئة في غزة خالل ذات الشهر ى تلقكما

 متفرقة، منها كان نتيجة فوضى ألسباب الشهر المنصرم سجل عشر حاالت وفاة أن  التقريروذكر
  .ة في الضفة الغربي4 حاالت في قطاع غزة و6 من بينها أنوذكرت ، السالح

 هذه االعتقاالت استمرت في أن قضية استمرار عمليات االعتقال السياسي، وبين إلىكذلك تطرق التقرير 
 الهيئة تلقت خالل الشهر الماضي إنوقال التقرير  ."وتيرة متفاوتة"كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بـ

وذكر انه في قطاع غزة  .األمنية األجهزة شكاوى ضد 204 شكوى من بينها 271في الضفة الغربية 
  .األمنية األجهزة شكوى ضد 46 شكوى من بينها 74جرى تلقي 

 مسألة االعتداء على إلى إضافة مسألة االعتداء على حرية التجمع السلمي، إلىوتطرق تقرير الهيئة 
 عملية االعتداء التي طالت احد المخيمات إلى العامة والخاصة، مشيرا واألمالكالمؤسسات العامة 

  . محل حلويات شمال القطاعأمام وسط قطاع غزة، ووقوع انفجار األونروالصيفية التابعة لوكالة ا
 والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة التأخيركما بين التقرير استمرار عملية 

  .الغربية، وتحدث عن استمرار منع تزويد قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر
 التعيين بحق إجراءات بتوقيف أورة التربية والتعليم العالي ال زالت تصدر قرارات بالفصل وقال ان وزا

 شكوى جديدة، ليرتفع عدد تلك 18 تلقت إنهاالعاملين في جهاز التربية والتعليم العالي، وقالت الهيئة 
  . شكوى443 ما يزيد على إلىالشكاوى 

  9/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  يحكي للعالم عن فرح التفاصيل اليومية وكيف تُولد لحظة األمل من بين رحم اآلالم"  غزةيال إلى"فيلم  .45
إن " كونت بورد" ترومسو النرويجي - قال منسق حملة غزة" السبيل"في حديث لـ: عال عطااهللا - غزة
لثقافي كان نتاجاً للصداقة ما بين ترومسو وغزة في إطار االتصال االجتماعي وا" يال إلى غزة"فيلم 

أردنا من خالل هذا الفيلم القصير أن نقول للعالم إن ثمة وجها : " ومضى يقول،المتبادل بين المدينتين
: هناك شيء مختلف هذه المرة لم نره على الشاشات... آخر لغزة بعيداً عن الدمار والخراب والحصار

... ، شروق الشمس وغروبهااألسواق والشوارع.. الصغار وهم يلعبون.. لدينا صور الشاطئ الجميل"
وساهمت زيارات مجموعة الصداقة بين المدينتين في تعزيز فكرة انطالقة  ...".صناعة الحلوى والفخار

  ..." وكرم ضيافتها، وطيبة ناسها،كيف أنسى طعم برتقال غزة: "الفيلم، ويستدرك بورد قائالً
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لإلنتاج الفني بغزة، والمنتج "  تاونميديا"أشرف المشهراوي مدير شركة "أكد " السبيل"وفي حديث لـ
مادس جيلبرت : "المنفذ للفيلم، أن كثيراً من اإلشادات ورسائل التشجيع داعبت أسماعهم، وأضاف قائالً

 وكشف عن أن ابنة أخته شاهدت ،صحفي نرويجي أكد أن الفيلم نال الكثير من االستحسان والتصفيق
أهذه غزة : "شعرت بأي ملل، بل كانت تباغته في كل مرةالفيلم ثماني مرات خالل أقل من ساعة، وما 

  ".طبعاً: "ولما سألها إذا ما كنت تود زيارتها أجابته بثقـة" حقاً
  9/7/2010، السبيل، عّمان

  
  سبب كل التوترات في المنطقة" اإلسرائيلي"االحتالل : األردن .46

ي واشنطن المبعـوث األمريكـي      أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة خالل لقائه، أمس، ف         : عمان
لألراضـي العربيـة وعـدم      " اإلسرائيلي"الخاص للشرق األوسط جورج ميتشيل، أن استمرار االحتالل         

تجسيد حل الدولتين من خالل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس هو السبب لكل التوترات فـي              
  .المنطقة

األحادية في الضفة الغربية المحتلة والقـدس       " ئيليةاإلسرا"وشدد جودة على وجوب وقف كل اإلجراءات        
  .المحتلة، وأهمية تحقيق السالم الشامل طبقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية 
  9/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  ال حقوق سياسية لألردنيين من أصول فلسطينية: أردنيونمتقاعدون عسكريون  .47

من المتقاعدين العسكريين في األردن بيانا امس الخميس أكدت فيه أن ال حقوق             أصدرت مجموعة   : عمان
  .سياسية لألردنيين من أصول فلسطينية في األردن

وقال المتقاعدون العسكريون في بيانهم ان األردنيين من أصول فلسطينية لهم جميع الحقوق فـي األردن                
ال وظائف سياسية، حفاظاً على تـراب فلـسطين   ما عدا الحقوق السياسية، فال محاصصة وال تجنيس، و     '

  .'العزيز ووقفاً لألجندة اإلسرائيلية ومن يتبناها
كما أكدوا على قوننة تفعيل قرار فك االرتباط بين األردن والضفة الغربية واعتبار األردنيين من أصـل                 

  . أردنيين حكماً ال لبس في ذلك1988فلسطيني قبل قرار فك االرتباط عام 
هذا البيان الثاني من نوعه الذي تصدره اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في غضون شهرين              ويعتبر  

ويتمتع األردنيون مـن    . الماضي وأثار جدالً واسعاً في البالد     ) أبريل(في أعقاب بيان أصدرته في نيسان       
 االنتخاب والترشـح    أصول فلسطينية بكافة حقوق المواطنة كونهم أردنيين وفق أحكام القانون، ولهم حق           

  .وتولي الوظائف العامة في الدولة وكافة الحقوق التي تترتب على حمل الجنسية األردنية
وحذر المتقاعدون في بيانهم من توطين األردنيين من أصول فلسطينية في األردن وقالوا ان هؤالء باتوا                

  .أغلبية في البالد بشكل يهدد الهوية الوطنية األردنية
 9/7/2010، ي، لندنالقدس العرب

  
   حول أوضاع الفلسطينيين اجتماعاًالسنيورة يترأس  .48

، االجتماع الثالث   "السادات تاور "النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في مكتبه في        "المستقبل"ترأس رئيس كتلة    
المخصص للبحث في صيغة موحدة لمشروع قانون يعنى باألوضاع اإلنـسانية واالجتماعيـة لالجئـين               

:  آذار فارس سـعيد، النـواب      14وضم االجتماع، إلى منسق األمانة العامة لقوى        . ينيين في لبنان  الفلسط
أنطوان زهرا، سمير الجسر، عاطف مجدالني، عمار حوري، نهاد المشنوق، هادي حبيش، إيلي كيروز              

  . وجوزف المعلوف، وخبراء مختصين بقضايا العمل وأوضاع الفلسطينيين
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 مكتوبة تم تطويرها نتيجة النقاشات، على أن تستكمل النقاشـات واالتـصاالت             وناقش المجتمعون صيغاً  
وعلم ان المجتمعين ركزوا في االجتماع على حق العمل للفلسطينيين انطالقـا مـن              . خالل األيام المقبلة  

  : ثالثة مبادئ اساسية هي
  . ـ تأكيد هوية الفلسطيني كضيف مقيم في لبنان وعلى حق العودة الى ارضه

  . تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الالجئين الفلسطينيين في كل المجاالتـ 
ـ تأمين حياة كريمة والئقة للفلسطينيين ضمن القوانين اللبنانية، التي توفر الضمانات والواجبات للعاملين              

  . غير اللبنانيين
 علـى القـوى الـسياسية       واكدت مصادر المجتمعين ان الصيغة المبدئية التي تم التوصل اليها ستعرض          

والنائب وليد جنبالط والنائب العماد ميشال عون، فيما سـيتولى          "حركة امل "و"حزب اهللا "االساسية ال سيما    
  . الرئيس السنيورة عرضها على الرئيس امين الجميل بعد عودته من الخارج

  يني، وانهـم   واوضحت المصادر ان المجتمعين سيبحثون في مرحلة الحقة مسألة حق التملـك للفلـسط             
تجاوزوا موضوع حق العمل الى ابعد من ذلك، ببحث الضوابط القانونية لجهة الحقوق القانوينة المكفولة               

  . للعامل الفلسطيني
  9/7/2010، السفير، بيروت

  
  لفصل بين التوطين والحقوق الفلسطينية يشدد على ضرورة انجاروزير العدل إبراهيم  .49

الفصل بدقة مـا بـين التـوطين وموضـوع األوضـاع            "ى ضرورة   شدد وزير العدل إبراهيم نجار عل     
 ال يمكن تحملهـا     1948حالة المخيمات الفلسطينية المزرية القائمة منذ العام        "، مشيراً الى أن     "الفلسطينية

وال يمكن التسليم بها ألنه من المعيب أن يكون هناك الجئون في لبنان أوضاعهم تصل الى هذه الدرجـة                   
ألنه يريد أن يعطي الموضوع     "قدم اقتراحاته االربعة    " اللقاء الديموقراطي "ورأى أن   ". ءمن البؤس والشقا  

نوعا من الجمركة السياسية، وبرز نوع من المغاالة فبدال من التنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري                
  ."عبر وزرائه ليقدموا مشروع قانون يطرح على الحكومة أتى باقتراحات قوانين وفاجأ الجميع

هذا الموضوع اليوم مطروح على ضمير اللبنانيين بشكل ايجابي، ألنه ال يوجد اي لبناني يرفض               : "وقال
منح الفلسطينيين التسهيالت التي تالزم حقوق االنسان األولية التي نحن ننشط في مجالها، خصوصا وأن               

  ".وزارة العدل تعد لمشروع إنشاء مديرية عامة لحقوق اإلنسان
 9/7/2010، روتالمستقبل، بي

 
  على الهواجس من حقوق الفلسطينيين لومباردونديم الجميل يطلع  .50

سـلفاتور لومبـاردو    " األونـروا "النائب نديم الجميل لمدير وكالـة       " الكتائب اللبنانية "شرح عضو كتلة    
، الهواجس من موضوع إعطاء الفلسطينيين المتواجدين في لبنان حقوقهم المدنية، وخصوصاً حقّ التملك            "

  ".التوطين مسألة مرفوضة وال يحتملها لبنان"، مشدداً على أن "خشية أن تمهد في المستقبل إلى التوطين
طبيعة النقاشات داخل لجنـة اإلدارة      "وأطلع الجميل لومباردو الذي زاره في مكتبه باألشرفية أمس، على           

بين الحقوق اإلنسانية واالجتماعية من جهة،      هناك تمييزاً   "في هذا المجال، مشيراً إلى أن       " والعدل النيابية 
منح الحقوق يفترض أن يقابله التزام بالواجبات وفي        "ولفت إلى أن     ".وبين الحقوق المدنية من جهة أخرى     

طليعتها خضوع المخيمات لسلطة الدولة اللبنانية وسحب السالح الفلسطيني خارج المخيمـات وتنظيمـه              
  .داخلها

 9/7/2010، المستقبل، بيروت
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  بين المدنيين اربعين الف صاروخ في قرى جنوب لبنان خزنحزب اهللا ": إسرائيل" .51
ادعت اسرائيل قيام حزب اهللا بنقل ترسانته الـى جنـوب           :  حسن مواسي وجمال جمال    -القدس المحتلة   

لبنان ، وكشفت وثائق للجيش االسرائيلي ان حزب اهللا خزن اربعين الف صاروخ في قرى جنوب لبنان                 
ورفعت السرية عن هذه الوثائق التي تشمل خـصوصا   .ذ الحرب مع اسرائيل قبل حوالى اربع سنوات    من

خرائط مفصلة وافالما وصورا ملتقطة جوا بمناسبة الذكرى الرابعة للهجوم الذي شنته اسـرائيل علـى                
  2006, تموز 12حزب اهللا اللبناني بعد خطف جنديين اسرائيليين في 

السرائيلية رفع الجيش السرية عن هذه الوثائق بهدف اعـالم حـزب اهللا بـان               وبحسب وسائل االعالم ا   
وقال الجيش انـه خـالل      . اسرائيل ستعرف بالتحديد اين تشن هجماتها في حال حصول مواجهة جديدة          

خزن حزب اهللا معظم اسلحته في مناطق غير مأهولة ما سمح للجـيش االسـرائيلي                "2006النزاع في   
وفي السنوات االربع التي اعقبت نقل حزب اهللا اسلحته الـى داخـل             . ته وتدميرها بتحديد مكان مستودعا  

  ".القرى المأهولة بالمدنيين معززا تكتيك استخدام الدروع البشرية على نطاق واسع
واضـاف الجـيش ان عناصـر       . ولتأكيد اتهاماته نشر الجيش االسرائيلي مشاهد صورت في بلدة الخيام         

مئة بلدة في جنوب لبنان الى قواعد عسكرية متبعين التكتيك نفسه في اسـتخدام              حوالى  "حزب اهللا حولوا    
  2006, الذي انهى نزاع العام 1701"المدنيين كدروع بشرية في انتهاك صارخ للقرار الدولي 

  9/7/2010، الدستور، عّمان
  

   غير المباشرة تواجه فشالً شامالًالمفاوضات: موسىعمرو  .52
ن عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقـد اجتمـاع              أعل:  أحمد علي  -القاهرة  

 من الشهر الجاري بناء على طلب الـسلطة         29للجنة متابعة مبادرة السالم على المستوى الوزاري يوم         
الفلسطينية لبحث الموقف من المفاوضات، مؤكداً أن الموقف العربي واضح وهو أن االنتقال للمفاوضات              

وقـال  .رة يجب أن يبنى على تقدم واضح في المفاوضات غير المباشرة، وهذا مـا ال نـراه اآلن                 المباش
في مؤتمر صحافي مشترك مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية عقب لقائهما أمس بمقر               ،  موسى

 االنتقـال   نحن اآلن في مواجهة فشل لهذه المفاوضات وأزمة في مصداقيتها فكيف يتم           : "الجامعة العربية 
وأضاف أن األمر يحتاج إلى نظرة متعمقة، وعاجلة خاصة في ضـوء التقـارير              ". للمفاوضات المباشرة 

الواردة عن لقاء الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو واسـتمرار              
  . االستيطان، والحصار على غزة

 أنها ضرورة ملحة، واعتـرف      نتقال للمفاوضات المباشرة معتبراً   من جانبه دافع توني بلير عن فكرة اال       
بأن هناك أزمة في المصداقية يجب معالجتها، كما أكد أن هناك جهودا تبذل لتخفيف الحصار على قطاع                 

  .غزة، والسماح بدخول عدد من السلع المسموح بها
اقيتها فكيف يتم االنتقـال إلـى       إذا كانت هناك أزمة في مصد     "وعقَّب عمرو موسى على كالم بلير قائال        

  .، مؤكداً أن األزمة ليست في المفاوضات غير المباشرة بل في الطرف اإلسرائيلي"المفاوضات المباشرة
التي يشارك فيها بليـر كمبعـوث       (وفيما يتعلق بالحصار على غزة، اعتبر موسى أن التحركات الجارية           

إن االنهيار الذي حدث في غزة      "وقال  .. ه بل تجميله  ، ال تستهدف رفع الحصار وال حتى تخفيف       )للرباعية
لن تعالجه قائمة للشيكوالته واأللبان، مؤكداً أن هناك حاجة إلعمار غزة ويجب رفـع الحـصار ولـيس                  

  ".تخفيفه أو تجميله
 وضعا استثنائيا في الملف     "إسرائيل"ـوانتقد موسى الموقف األميركي األخير في قمة أوباما نتنياهو بأن ل          

وأبدى استغرابه ألن تعطى دولة رخصة ألن يكون لديها برنامج نووي            .ووي بسبب حالتها االستثنائية   الن
إن هذا يجب أن يكون للكل، ال أفهم أن يكون لدولة اعتبارات أمنية خاصـة، لمـاذا                 "ولو غامض، وقال    

  ". ة الدولإسرائيل لها اعتبارات خاصة في مجال األمن تسمح لها ببرنامج نووي، وال يسمح لبقي
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وقـال إن مجلـس     .  في أسوأ أحواله    الغربية اعتبر موسى أن الوضع في القدس واالستيطان في الضفة        و
الجامعة العربية سيجتمع على المستوى الوزاري في أوائل سبتمبر لتقرير الخطوة التي سبق له التعبيـر                

  .عنها وهي نقل القضية لمجلس األمن بصرف النظر عن النتائج
  9/7/2010، )قطر(وحة،العرب، الد

  
  "أسطول الحرية" حول  دولياً أن تعتذر أو تقبل تحقيقاً"إسرائيل" من ننتظر: داوود أوغلو .53

حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من أن بـالده تحـتفظ لنفـسها               :  بارعة علم الدين   –لندن  
سرائيلي على سفينة مساعدات إنسانية     بعد الهجوم اإل  " اتخاذ كل التدابير لضمان حقوق مدنييها     "بالحق في   

 مايو أسفر عن سقوط تسعة قتلى أتراك، وشدد علـى ضـرورة             / قطاع غزة، في أيار    إلىكانت متوجهة   
  .احترام إسرائيل األعراف والقوانين الدولية

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني وليام هيغ في لندن أمس، قال أوغلو رداً على سـؤال                  
أو تقبـل   ... ننتظر من إسرائيل أن تعتـذر     : "مال قطع أنقرة عالقاتها الديبلوماسية مع تل أبيب       حول احت 

إذا لم يتخذوا أحد الموقفين فإن تركيـا        "وأضاف  ". وأظن انه طلب عادل ومعقول من تركيا      . تحقيقا دولياً 
ا أراد اإلسرائيليون   إذ: "وأضاف". حينها ستحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أي إجراء لضمان حقوق مدنييها          

 إلـى ولفـت    ".أن تتحسن عالقاتنا فعليهم القبول بالمحاسبة وبذل كل ما في وسعهم لمنع تدهور عالقاتنا             
ونحن دولة ديموقراطية تحترم وتـدافع      . والقضية جنائية وقضائية  . حصول جريمة قتل لمواطنين أتراك    "

  ".ولذلك نطالب باعتذار. عن حقوق مواطنيها
 تركيا لم تختر المواجهة أو تراجع العالقات مع إسرائيل، بل إن تل أبيب هي من اختارت                 وأكد أوغلو أن  

  .ذلك من خالل مهاجمتها سفينة الحرية في المياه الدولية
  9/7/2010، الحياة، لندن

  
  بخطوات للتخفيف على الفلسطينيين" إسرائيل"مصر تطالب  .54

وقـال   .ات على األرض للتخفيف عن الفلسطينيين     بالقيام بخطو " إسرائيل"طالبت مصر، أمس،    : القاهرة
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن وزير الخارجية المصري أحمد              
أبو الغيط بحث مع توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية تطورات الوضع الفلسطيني بما في ذلك آخر                 

وأوضح زكي أن أبو الغيط تناول مع بلير         .سرائيلي عن قطاع غزة   المستجدات الخاصة برفع الحصار اإل    
الوضع الخاص في قطاع غزة في ضوء اإلجراءات اإلسرائيلية المعلنة مؤخرا وما تشكله مـن تخفيـف                 
لحدة المشكلة التي يواجهها سكان القطاع وتطلع مصر إلى استمرار تنفيـذ وتوسـيع هـذه اإلجـراءات                  

 .لحصار عن القطاعوصوالً إلى الرفع الكامل ل
  9/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   بسجن رئيسة الطائفة اليهوديةتقضيمحكمة مصرية  .55

قضت محكمة جنح مصر الجديدة المصرية، أمس، بسجن وتغريم رئيسة الطائفة اليهوديـة             : )آي.بي.يو(
در وأوضح مـص   .في مصر كارمن وينشتاين لثبوت إدانتها في جريمة نصب واحتيال على رجل أعمال            

 آالف جنيـه    10 سنوات مع الشغل وكفالـة       3 المحكمة قضت بمعاقبة وينشتاين بالحبس لمدة        أنقضائي  
وترجع وقـائع    . ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت       40إليقاف التنفيذ، مع إلزامها بدفع مبلغ       

تاين بالنصب واالحتيال عليه،    القضية إلى تقديم رجل األعمال نبيل بديع ببالغ للنيابة العامة اتهم فيه وينش            
حيث باعت له عقاراً من ممتلكات الطائفة اليهودية بالقاهرة بموجب توكيل رسمي وأنها تقاضـت منـه                 
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ويقول بديع إن وينشتاين رفضت تسليمه العقار ولم ترد له المبلغ الذي دفعه              . ماليين جنيه  3بموجبه مبلغ   
  .فاتهمها بالنصب واالحتيال

  9/7/2010 ،الخليج، الشارقة
  

   أبو مازن هو من يعيق المفاوضات المباشرة:مصادر أميركية رفيعة .56
نقلت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة عن مصدر رسمي أميركي كبير لم تـسمِّه القـول إن إدارة                 : غزة

هو الذي يعيق إجـراء     ) أبو مازن (الرئيس باراك أوباما باتت تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس           
ونقلت عن المصدر قولـه إن رئـيس الـوزراء          .  والسلطة الفلسطينية  "إسرائيل"مفاوضات مباشرة بين    

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو استجاب للمطالب األميركية في ما يتعلـق بعمليـة التـسوية، وإن واشـنطن                 
ـ                  ى حصلت منه على كل ما تريد، وإنه يتوجب ممارسة الضغط على الطرف الفلـسطيني إلرغامـه عل

  .الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة
من ناحية ثانية رجحت مصادر إسرائيلية مطلعة أن اإلدارة األميركية تدرك أن التحركات التي تقوم بهـا       

  .على صعيد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لن تؤدي إلى أي نتيجة
9/7/2010الشرق األوسط، لندن،   

  
   إلى دعم الجامعة العربية من أجل استئناف المفاوضاتعباس يحتاج: أشتون .57

 ستيفين إرالنغـر   نقالً عن مراسلها     )فرنسا(ستراسبورغ  من  ،  9/7/2010 الشرق األوسط، لندن،     ذكرت
 فـي مقابلـة      أكدت  الممثلة العليا للسياسة الخارجية باالتحاد األوروبي كاثرين أشتون        ، أن ستيفن كاسل و

ان األوروبي في ستراسبورغ، قالت أشتون إنها ستحاول البناء علـى نتـائج             موسعة معها في مقر البرلم    
محادثات الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثالثاء عنـدما              
تزور المنطقة في غضون األيام العشرة المقبلة، وأكدت أنها سوف تضغط على الفلسطينيين مـن أجـل                 

بيد أنها أشارت إلـى أن      . المقبل) أيلول( قبيل حلول سبتمبر     "إسرائيل"ف المفاوضات المباشرة مع     استئنا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحتاج إلى دعم الجامعة العربية لهذه الخطوة، كما أن أي اتفاق سـالم                 

تخفيف الحصار علـى    وأشادت أشتون بقيام إسرائيل ب    . يجب أن يكون مقبوال لدى الرأي العام اإلسرائيلي       
  .قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس

 للقيام بهذه   "إسرائيل" وردا على سؤال حول ما إذا كان لدعم تركيا ألسطول كسر الحصار دور في دفع                
كل ما رأيته فـي     ":  قائلة  .الخطوة، قالت أشتون إن مقتل المحتجين قد يكون العامل المحفز لهذه الخطوة           

لوضع كان يجب أن يتغير على أي حال وكنا ندفع تجاه هذا التغييـر فـي كـل        غزة أوضح لي أن هذا ا     
وتقول أشتون إن االتحاد األوروبي قد منح مساعدات مالية ضخمة للفلسطينيين، علـى سـبيل               . "المحافل

المثال، لكن ال يؤخذ كالمه في هذه القضية على محمل الجد إال عندما يكون هناك إجماع بين أعـضائه،                   
نتحدث بصورة أكثـر    ) كانون األول (حقيقة إننا بدأنا في شهر ديسمبر       ": ؤكد عليه أشتون قائلة   وهو ما ت  

  . "حزما وبصوت موحد كانت وسيلة إلعطائنا مصداقية سياسية أكبر تتناسب مع قوتنا االقتصادية
 أكدت ضـرورة أن     كاثرين أشتون  أن  نقالً عن وكاالت األنباء    ،9/7/2010الدستور، عمان،    وأضافت

أن االتحاد األوروبـي    "وأوضحت. اإلسرائيلية جميع المواد الالزمة إلعادة إعمار غزة      " التسهيالت"تشمل  
سيبحث التفاصيل المتعلقة بالقوائم المعلنة من قبل إسرائيل وسيفحصها جيدا ، مشددة على أهميـة مـنح                 

نمية األنشطة االقتصادية بمـا     كافة التسهيالت التي تتيح إعادة إعمار القطاع ، وإنعاش القطاع الخاص وت           
  . يؤدي إلى إعادة الحياة إلى غزة
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   تدعو لحماية الفلسطينيين بالضفة وانهاء معاناة الغزيين"حقوق االنسان" .58
حثّت المفوضة السامية العليا لحقوق اإلنسان نافي بيالي اليوم األربعاء مجلس األمن الـدولي              : )وكاالت(

غزة والحد من عنف المستوطنين وهدم منـازل الفلـسطينيين فـي            على العمل لرفع الحصار عن قطاع       
  .الضفة الغربية والقدس المحتلة 

وقالت بيالي في جلسة موسعة لمجلس األمن حول حماية المدنيين في مناطق الصراع إن تحقيق الـسالم                 
. ق اإلنـسان    واألمن لن يتم من دون معالجة الظلم وإنهاء سياسة اإلفالت من العقاب وتعزيز حماية حقو              

في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فـإن عنـف المـستوطنين، واإلخـالء القـسري، وهـدم                 "وقالت  
  " .المنازل،وسحب اإلقامات، واالحتجاز التعسفي والتعذيب ال يزال يحدث كل ذلك من دون عقاب
9/7/2010الخليج، الشارقة،   

 
  "اإلسرائيلي"موسكو تقع في فخ التضليل  .59

" تخفيـف "ممثالً بإجراءات وهمية لمـا سـمي        " اإلسرائيلي"قعت موسكو في فخ التضليل      و: )آي.بي.يو(
وأعلنت الخارجية الروسية، أمس، إن موسكو تلحظ تغييرات إيجابية بالوضـع فـي             . الحصار عن غزة    

من الحصار على قطاع غزة خطـوة فـي   ) الوهمي(الشرق الوسط الذي ما زال صعباً، معتبرة التخفيف  
ونقلت وسائل إعالم روسية عن الناطق باسـم وزارة الخارجيـة الروسـية أندريـه               . لصحيح  االتجاه ا 

، الفتاً  "تبقى األوضاع في الشرق األوسط معقدة، ولكننا نالحظ بعض التغيرات االيجابية          "نيستيرينكو قوله   
ر وأضاف أن تخفيف الحـصا    . إلى وجود بعض التغيرات اإليجابية في ما يخص قطاع غزة المحاصر            

  " .هو خطوة في االتجاه الصحيح والتي نحن واثقون بأن إجراءات أخرى ستتبعها"على غزة 
وأوضح أن السالح والتجهيزات العسكرية والبضائع ذات االستخدام الثنائي هـي فقـط الممنوعـة مـن          

  . الدخول إلى غزة حالياً، كما تخضع مواد البناء للحظر أيضاً
9/7/2010الخليج، الشارقة،   

 
  لم تدخل مواد بناء لغزة" إسرائيل: "ونروااأل .60

 ،عدنان أبو حـسنة   " األونروا" نفى الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة            :وكاالت
  . إدخال االحتالل ألي شاحنات تحمل مواد بناء إلى قطاع غزة

ة ومـواد البنـاء     وأكد أبو حسنة في تصريحات صحفية أن الحديث عن إدخال شاحنات محملة بالحصم            
  ". ولم يترجم على أرض الواقع, إعالمي فقط"

لبنـاء  , وإدخال مواد البنـاء الالزمـة     , وأعرب عن أمله أن يترجم االحتالل وعوده إلى تطبيقات عملية         
خالل زيارتـه   , الوحدات السكنية في مدينة خانيونس التي أقرها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون             

  .حا أن ما يتم إدخاله حتى اللحظة ينحصر في مواد غذائية وعصائرإلى غزة، موض
9/7/2010موقع فلسطين أون الين،   

 
   هذا العام"إسرائيل" لزيارةأوباما لم يخطط  . 61

أعلن البيت األبيض أن الرئيس األمريكي باراك أوباما لم يخطط لزيارة إسرائيل هـذا العـام؛        : الوكاالت
ئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الذي وجـه لـه             ساعة على زيارة ر    24وذلك بعد   

الزيارة ليست مدرجة علـى     : "وقال المتحدث باسم البيت األبيض روبرت جيبس      . دعوة لزيارة إسرائيل  
  ".برنامج هذا العام

9/7/2010الوطن أون الين، السعودية،   
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  مباشرة ضرورة ملحةاللمفاوضات ا :بلير .62
دافع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في مؤتمر صحافي مشترك أمـس             : علي أحمد   -القاهرة  

عن فكرة االنتقـال للمفاوضـات      ، عقب لقائه أمين الجامعة العربية عمرو موسى،         بمقر الجامعة العربية  
ن المباشرة معتبرا أنها ضرورة ملحة، واعترف بأن هناك أزمة في المصداقية يجب معالجتها، كما أكد أ               

  .هناك جهودا تبذل لتخفيف الحصار على قطاع غزة، والسماح بدخول عدد من السلع المسموح بها
9/7/2010، )قطر(العرب، الدوحة،   

 
   بسبب إشادتها بفضل اهللا"سي إن إن" األصل في لبنانيةفصل صحافية  .63

شؤون الشرق  األميركية محررة كبيرة ل"سي إن إن"فصلت شبكة تلفزيون :  محمد علي صالح- واشنطن
 عبرت فيها عن احترامها للمرجع الشيعي محمد حسين "تويتر"األوسط بعد أن نشرت رسالة على موقع 

وأوكتافيا نصر هي لبنانية مسيحية المذهب عملت . فضل اهللا الذي تصفه الحكومة األميركية بأنه إرهابي
يحزنني سماع نبأ وفاة السيد ": "تويتر" لمدة عشرين سنة، وقالت في رسالتها على موقع "سي إن إن"في 

  ."أحد رجال حزب اهللا الذين أكن لهم احتراما كبيرا.. محمد حسين فضل اهللا
تأسف ألي إزعاج سببته " "سي إن إن"، وإن "أخطأت في الحكم" إن نصر "سي إن إن"وقال متحدث باسم 
لة خطيرة وسيتم التعامل معها هذه مسأ. هذا ال يتفق مع المعايير التحريرية). تويتر(رسالتها على موقع 
  ."على هذا األساس

، وإنها لبنانية مسيحية األصل، "سجل فضل اهللا"وقالت إنها ال تحترم . في وقت الحق، اعتذرت نصرو
 في "احترام"استعملت كلمة ": وأضافت. وإنها فقدت أقرباء بسبب هجمات عسكرية قام بها حزب اهللا

وشرحت  ."ابية عن دور المرأة في مجتمعات الشرق األوسطرسالتي األولى ألنه كتب كتابات إيج
، وقالت إن احترامها له قائم على دفاعه عن حقوق المرأة، لكنها قالت إن الوقت "تويتر"رسالتها على 

  . قالت في بيان إن مصداقية مذيعتها قد تضررت"إن.إن.سي"وكانت . كان قد فات لهذا الشرح
  9/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   وموازين القوىالمتغّيراتفي قراءة  .64

  منير شفيق
 ضد لبنان وفـشله أمـام       2006تموز  /منذ أن فشل جيش الكيان الصهيوني في حربه العدوانية في يوليو          

المقاومة بقيادة حزب اهللا، وبعد فشله الثاني عسكريا في حربه العدوانية ضد قطاع غزة حيث اضطر إلى                 
سحاب بال قيد أو شرط، ثم بعد أن دخلت المقاومتان في قطـاع غـزة               وقف إطالق النار من جانبه واالن     

ولبنان، وخصوصا في لبنان، مرحلة استعداد عسكري وسباق تسلح ال سيطرة عليهمـا، يكـون وضـع                 
  .الكيان الصهيوني في معادلة ميزان القوى قد دخل في مأزق غير معهود بالنسبة إليه وربما إلى مستقبله

لتصريحات الصهيونية عن تسلح سوريا وبناء قدرة صاروخية مهيأة للردع، وقـد            وعندما أخذت تتوارد ا   
حدث مثل ذلك من جانب إيران التي أخذت تطور صواريخها وقدرتها العسكرية إلى مـستويات عاليـة،                 

  .يكون الكيان الصهيوني قد دخل مأزقا إقليميا ال يستطيع السكوت عليه أو التعايش معه
رض بأن حكومة الكيان الصهيوني أخذت قرارا بالحرب لوقف هـذه المعادلـة فـي            من هنا يجب أن يفت    

التسلح واالستعداد العسكري، والتي اخترقت ميزان القوى العسكري المسيطر عليه في المنطقة، منذ قيام              
الكيـان  هذا الميزان الذي اتسم بإبقاء هوة التفوق العسكري لجيش          . الدولة العبرية إلى اليوم، بل قبل ذلك      

الصهيوني واسعة جدا في مصلحته بالمقارنة مع التسلح العربي أوال، وثانياً حتى بالمقارنة مـع إيـران                 
  ).مثال هو وحده ينفرد بامتالك القنبلة النووية(وتركيا 
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إن اإلشارة إلى أن قرار الحرب من جانب الكيان الصهيوني متخذ منذ سنة على األقل، وأنه ينتظر إنزاله                  
بيق في أية لحظة، فال تفسير لعدم إطالقه الحرب حتى اآلن على لبنان أو سـوريا أو إيـران أو              إلى التط 

                     قطاع غزة غير الخوف من النتائج التي لم تعد مضمونة، إن لم تصبح مـشكوكا فيهـا، بعـد تجربتـي
  .نوبالنسبة إلى أميركا بعد تجربتي احتاللي العراق وأفغانستا. 2009-2008 و2006الحربين في 

باختصار، كان على نتنياهو كما تقضي أولويات اإلستراتيجية التي اعتمدها الكيان الصهيوني أال يـسمح               
حفر األنفاق والتصميم على    : بما يجري من تطوير للقدرات الصاروخية المضادة كما للقدرات العسكرية         

  .المواجهة
ن الصهيوني في أزمة لـم يعرفهـا فـي          ولكن عندما لم يفعل تحسباً من الخسارة فهذا يعني دخول الكيا          

ففي اللحظة التي يفقد فيها الكيان الصهيوني القدرة على شن الحرب وفرض تـوازن عـسكري                . تاريخه
  .حاسم في مصلحته يدخل في أزمة ال مثيل لها، إن لم توصف بأزمة وجود

ى الخروج من هذا    األمر الذي يجعل من المؤكد أن يركز الجيش الصهيوني وأميركا وحلف األطلسي عل            
ومن ثم يجعل من المؤكد تصعيد اإلعداد للحرب من جهـة، والعمـل             . المأزق للعودة إلى األيام الخوالي    

  .على تخريب قدرات الجبهة المقابِِلة بكل الوسائل الممكنة من جهة أخرى
ء حكومـة   المأزق وقد فاقمها الدخول التركي السياسي على الخط، هي التي تفـسر انكفـا             -هذه المعادلة 

نتنياهو على تصعيد االستيطان وجعله أولوية بهدف طمأنة الرأي العام الداخلي من خالل توليد اإلحساس               
  .باإلنجاز حين ال يكون اإلنجاز العسكري الخارجي متوفراً

ولكن هذه المعادلة تفسر أيضا تخبط حكومة الكيان الصهيوني أمام كل خطوة سياسية تتخـذها، سـواء                 
ة فيها أم كانت ترد على مبادرة موجهة ضدها كما حدث مع أسطول الحرية حيث انقلـب رد                  كانت مبادر 

فعلها إلى كارثة سياسية عليها وولّد مناخا فلسطينيا وعربيا وإسالميا ورأيا عاما عالمياً لمواصلة الهجـوم        
  .لكسر حصار قطاع غزة

قه الفلسطيني واإلقليمي فحـسب، وإنمـا       طبعا ال يمكن تفسير مأزق الكيان الصهيوني باالستناد إلى مأز         
أيضا ثمة عالقة عضوية مباشرة بين مأزقه وتفاقم المأزق األميركي الغربي على أكثر من صعيد وأكثر                
من جبهة، ففقدان أميركا لسيطرتها السابقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، ولنقل قياسـاً بـسيطرتها هـي                

قت قريب، يفاقم ال محالة من مأزق الكيان الصهيوني ويزيـد  وأوروبا منذ إقامة الكيان الصهيوني حتى و   
  .في صعوبة الخروج منه

وهي، بصورة عامـة، فـي   . العالم كله يدخل في معادالت موازين قوى لم يعهدها طوال القرن العشرين     
  .غير مصلحة أميركا وأوروبا والكيان الصهيوني

يها بأن أميركا والغرب عموماً والكيان الصهيوني       وذلك بالرد عل  . البعض يصعب عليه قبول هذه المعادلة     
  !في مأزق ولكن ليس في مستوى الحديث عن متغيرات في غير مصلحتهم

طبعاً إن وضع مقياس دقيق بالدرجات والكم والنسب لحجم هذه المتغيرات ومدى خطورتها وديمومتهـا               
يجب حسابها وتقـديرها فـي الحيـاة        ومآلها ليس سهالً عندما نأتي إلى تعقيدات مجموعة العوامل التي           

  .الدولية
ولهذا تظل التطورات الالحقة هي الحكَم الفيصل على كل تقدير للموقف عند احتساب مـوازين القـوى                 

ولكن بالتأكيد، إن عودة روسيا لتحتل موقع الدولة الصاروخية النووية من الدرجة            . والمتغيرات والمآزق 
هند والبرازيل وعدد من الدول األخرى من تطور اقتصادي، ثـم           األولى، واحتساب ما وصلته الصين وال     

احتساب ما حققته الصين من تطور عسكري وعلمي، يجب أال تعامل هذه المتغيرات بخفـة واسـتخفاف         
  .كأن ال جديد تحت الشمس

          وفي مقاومة االحتاللـين     2009-2008 و 2006وعندما يتابع ما حدث ويحدث في منطقتنا بعد حربي ،
كيين في العراق وأفغانستان، وفي ما وصلته إيران وسوريا من قوة، وفي ما بلغته تركيا مـن دور              األمير
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وفعالية سياسية واقتصادية، ثم عندما يتابع معركة أسطول الحرية وردود الفعل عليهـا، ال يـستطيع أن                 
  .فالكثير الجديد حدث تحت الشمس. يتعاطى مع هذه المتغيرات بخفة واستخفاف

ا كان الذين يحزنهم مثل هذا التقدير للموقف ويعاندونه ألن كل رهانهم السياسي والفكري قام علـى        أما إذ 
. نظرية أحادية القطبية األميركية وانتصار العولمة، ومقولة الجيش الصهيوني الذي ال يهزم، فهذا شأنهم             

ورة غير مباشرة، من    ولكن ما يصدر من تصريحات أميركية وأوروبية يشير مباشرة أحيانا، وأخرى بص           
بين السطور، إلى أن ثمة قلقا حقيقيا يجتاحهم على مستقبل الحضارة الغربية والسيطرة العالمية الغربيـة،             

  .وحتى على مستقبل وجود الكيان الصهيوني نفسه
صحيح أن ما من حضارة وسيطرة عالميتين سقطتا دفعة واحدة أو كان االنهيار مـستقيما بـال تعـرج،                   

  .يعني خطا يعلو ويهبط ثم يعلو ويهبط ولكن باتجاه الهبوط عموماوالتعرج 
وصحيح أيضا أن القوى الصاعدة الجديدة، وقد تكون متعددة، كما يحدث في عالم اليوم، تصعد بـدورها                 

  .عبر خط متعرج ولكن باتجاه الصعود عموما
 فتيا وحالة من يتعثر في خطاه       والحالتان تشبهان حالة من يتعثر في خطاه حين يكون طفال ثم يصبح يافعاً            

  .مع الهرم ويصبح شيخا وهن منه العظم
فمن يراجع موقع كل من الغرب والكيان الصهيوني في موازين القوى خالل المرحلة الممتدة بين نهايـة                 
الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة ويقارنه بموقعهما خالل العشرين سنة الماضية، يلحـظ،               

العكس من كل التقديرات التي سادت بعد انهيار االتحاد السوفياتي، أنهما دخال في الخط المتعـرج                على  
نحو الهبوط لحساب قوى نامية فتية جديدة من بينها بعض الدول كالصين والهند والبرازيل وإيران وربما                

راق وأفغانستان ودول   روسيا وتركيا، ومن بينها قوى مقاومات وممانعات شعبية في فلسطين ولبنان والع           
  .مثل سوريا وفنزويال وبوليفيا وغيرها، قد دخلت في الخط المتعرج نحو صعود

يمكن القول إن العالم عموما دخل في مرحلة شبه توازن إستراتيجي بين القوى المسيطرة سابقا والقـوى                 
بيـت المعادلـة الجديـدة،      وهذه الحالة متداخلة في المنطقة الرمادية، فالبعض يسعى لتث        . الصاعدة حالياً 

  .والبعض يسعى للعودة إلى األيام الخوالي
ومن ثـم تنـشأ ضـرورة       . ومن هنا تنشأ صعوبة االحتساب الكمي الدقيق لحجم الهبوط وحجم الصعود          

وبهذا نفهم معنـى    . المبالغة لرفع المعنويات بالنسبة إلى كل من يستعد لحسم الوضع الراهن في مصلحته            
 الرئيس األميركي باراك أوباما من تفاؤل ومحاولة رفع للمعنويـات، أو مواقـف              أبعاد ما تحمله خطب   

نتنياهو من عناد طفولي عسكري وسياسي، أو من قلق أوروبي مبالغ فيه على مـستقبل دولـة الكيـان                   
نهايـة إسـرائيل تعنـي نهايـة        "تصريح رئيس وزراء إسبانيا األسبق خوسيه ماريا أزنار         (الصهيوني  

  ").أوروبا
لك نفهم في المقابل لماذا يصار إلى إبراز المتغيرات الجديدة في موازين القوى لمن يريد أن يثبتهـا                  وكذ

  .في مصلحته
. إن الحرب في مجال رفع المعنويات عسيرة بالضرورة على التقدير الموضوعي الدقيق لميزان القـوى              

وهو مـا تثبتـه أو تكذبـه        . الدقيقولكن ال بد من أن يكون أحد الطرفين أقرب إلى التقدير الموضوعي             
  .التجربة والنتائج الواقعية

  7/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  العيش الكريم ال ينال من االنتماء الوطني .65
  رغيد الصلح

يعقد البرلمان اللبناني جلسة خالل األسبوع المقبل لمناقشة االقتراحات المتعلقة بالحقوق المدنية واإلنسانية             
عندما يعود المجلس النيابي إلـى      . النيابية  " اللقاء الديمقراطي "ن في لبنان التي تقدمت بها كتلة        للفلسطينيي
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بحث هذه القضية فإنه من المرجح أن تتجدد األجواء الحارة التي طبعت مناقشتها في الجلـسة الـسابقة؛                  
ابية السابقة تخللتهـا سـجاالت      فاالنقسام حول هذه القضية ال يزال قائماً، والفترة التي تلت المناقشات الني           

كثيرة طبعت بالحدة والعنف اللفظي بين مؤيدي ومعارضـي إعطـاء الحقـوق المدنيـة أو اإلنـسانية                  
وفي هذه السجاالت، لم يتردد معارضو المقترحات في توجيه االتهامات الضمنية إلى الذين             . للفلسطينيين  

  " .طنالتوطين المب"تقدموا بها بأنهم يعبدون الطريق أمام 
هذه التهمة باتت تثير الشبهة حول مواقف كل من يتقدم بمقترحات لتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان،                

وتضم قائمة االتهامات تلميحاً إلى المطـامع الشخـصية         . وحول االعتبارات الكامنة وراء هذا الموقف       
ي لبنان، وكذلك الدوافع الطائفية     والسياسية التي تحرك المطالبين بتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين ف        

وتشمل الئحة االتهامات أيضاً التلميح إلى أن موقف هـؤالء         . أو المذهبية التي تضعهم على هذا الطريق        
يتعارض مع وثيقة الطائف التي ترفض التوطين، وعلى أنه دليل على نقص والئهم للبنان علـى أسـاس         

نانيين، وأخيراً ال آخراً على أنه مؤشر إلـى نقـص           أنهم يضعون مصلحة الفلسطينيين فوق مصلحة اللب      
 الذي يشدد على حـق      194والئهم للقضية العربية باعتبار أن ما يقومون به يتعارض مع القرار الدولي             

  .الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم 
 اللبنانية،  اعتبر معارضو المقترحات أنها سوف تذهب بالتوازنات الديمغرافية بحيث تهدد الوحدة الوطنية           

وأنها ستمس مصالح اللبنانيين خاصة الذين سوف يتعرضون، إذا ما سمح للفلسطينيين بحق العمل، إلـى                
اسـتطراداً، دعـا    . منافسة غير محقة في بلد يعاني نسبة بطالة عالية تـضطر أبنـاءه إلـى الهجـرة                  

قترحات يجد أنها، بـصرف     المعارضون إلى التأني في دراسة المقترحات، إال أن الذي يدقق في هذه الم            
  .النظر عن األهداف المباشرة المتوخاة منها، توصل إلى العكس أي إلى الحفاظ على مصالح اللبنانيين 

إن التأني في معالجة القضايا المصيرية مطلب سليم، والدعوة إلى دراسة هذه القضايا بدقة واالستناد إلى                
 أمر في محله، ولكن هل نظـر معارضـو مقترحـات    اإلحصاءات واألرقام والمعلومات الدقيقة كل ذلك     

هم أنفسهم إلى مسألة الالجئين الفلسطينيين بتأن وأعطوها ما تستحقه مـن االهتمـام؟    " اللقاء الديمقراطي "
يتساءل مؤيدو هذه المقترحات، وهل وضعوا دراسات دقيقة وعلمية تظهر رأيهم في هذا الشأن الخطير؟               

 في المستقبل، فلماذا لم يقرروا ضرورة الدراسة المتأنية إال بعد أن طـرح     وإذا كان هذا ينوون أن يفعلوه     
  مقترحاته؟" اللقاء الديمقراطي"

المطالبون باإلسراع وليس التسرع، في االهتمام بقضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، يذكرون بموقعـة              
ـ  " حرب لبنانية  فلسطينية   "مخيم البارد التي تحولت إلى       ي كـادت تهـدد بعـودة أجـواء         صغيرة، والت

كذلك يذكر هؤالء بأن    . السبعينات، وبانتشار المواجهات العسكرية على نطاق سائر المخيمات الفلسطينية          
األوضاع في المخيمات الفلسطينية تثير القلق حتى بين القيادات الفلسطينية التي لم تتردد عن دعوة الدولة                

فيف في المخيمات وفي بسط سلطتها عليها جنباً إلـى جنـب مـع              اللبنانية إلى تجميع السالح الثقيل والخ     
  .إعطاء الفلسطينيين الحقوق المجتمعية

إن بعضاً من معارضي هذه المقترحـات، ولـيس كلهـم،           " الديمقراطي"بالمقابل يقول مؤيدو مقترحات     
لسطينيين إلـى   يريدون الحفاظ على األوضاع الراهنة في المخيمات بأمل أن تكون حافزاً لسكانها من الف             

مغادرة األراضي اللبنانية نهائياً، واالستقرار في دول أخرى تعطيهم بعضاً من الحقوق المجتمعية التي ال               
التهجير القسري  "أي بتعبير آخر، فإن األجندة الحقيقية لهؤالء المعارضين هي          . يحصلون عليها في لبنان     

 األجندة يقدرون أنها تنطوي على مخاطر جسيمة        أصحاب هذه . لالجئين الفلسطينيين من لبنان     " والمبطن
قد يكون من بينها تجدد انفجارات البارد، ولكنهم يظنون أن لبنان يستطيع أن يتجاوزها، وأنها ثمن ينبغي                 

  .لقضية الالجئين الفلسطينيين" الحل النهائي"دفعه حتى يوجد 
 يعتقدون أن هذا النوع من األجندات يهدد        مؤيدو إعطاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان الحقوق المجتمعية       

لبنان بأفدح األخطار، ذلك أن الفلسطينيين الذين يهاجرون من لبنان هم علـى األرجـح مـن أصـحاب                   
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وهـؤالء  . المهارات والكفاءات التي تساعدهم على إيجاد فرص العمل واالستقرار في الدول األخـرى              
بالمقابل فإن الذين يفتقـرون إلـى هـذه         . ية اللبنانية   يشكلون عادة عنصر اعتدال في األوساط الفلسطين      

المهارات، يبقون األقل ميالً إلى الهجرة وإلى البقاء في المخيمات، واألكثر مـيالً إلـى االنخـراط فـي           
  .االقتصاد األسود، والنشاطات السياسية والمجتمعية التي تهدد األمن واالستقرار في لبنان

ي في اإلفادة من أصحاب المهارات والكفاءات من الفلسطينيين، والـسعي           إن مصلحة لبنان واللبنانيين ه    
هؤالء لن يكونوا منافسين للبنانيين، بـل       . إلى تطوير قدرات الشباب الذين ال يملكون مثل هذه المهارات           

بالعكس سوف يساعدون على سد الثغرات في سوق العمل اللبناني، والمقصود بذلك أنهم سوف يتوجهون               
يعزف عنها اللبنانيون عادة مثل البستنة والبناء، ومساهمة اليد العاملة الفلـسطينية علـى هـذا                إلى مهن   

  .الصعيد مهمة ألنها سوف تسهم في اجتذاب االستثمارات األجنبية والعربية إلى لبنان
ـ                   ين ما نقوله أعاله يدل على أن األخذ بالمعايير اإلنسانية ومعايير األخوة العربيـة فـي معاملـة الالجئ

الفلسطينيين يتماشى، في معظم األحيان، مع حرص اللبناني على مصالحه المجتمعية والوطنية، وعلى أنه              
ليس هناك، بالضرورة، من لعبة صفرية بين اللبنانيين الذين ال يريدون اهتزاز الموازين الديمغرافية في               

نان بانتظار الظـرف المناسـب      بالدهم، والفلسطينيين الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاع معيشتهم في لب         
إذا ما روعيت هذه الناحية، فإنه من المستطاع أن تكون قضية مناهضة التـوطين              . لعودتهم إلى ديارهم    

في لبنان مسألة يجمع عليها سائر اللبنانيين والفلسطينيين، وقد اتخذت المسألة هذا الطابع عنـدما أجمـع                 
المطلوب تجديد هذا اإلجماع وترجمته     .  على رفض التوطين     المؤتمر البرلماني اللبناني في وثيقة الطائف     

في مشاريع محددة، وتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان ال يفتح الباب أمام التوطين، بل يعزز كرامتهم                
اإلنسانية ويرسخ انتماءهم إلى القضية الفلسطينية، ومن ثم يزودهم بالمزيد من القـدرة علـى مقارعـة                 

  .التوطين ومشاريعه
  9/7/2010، الخليج، الشارقة
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  رفيق حبيب. د
عندما يصبح االنقسام الفلسطيني هو العنوان األبرز في كل الشأن الفلسطيني، نكون بصدد صياغة خادعة               

فالقضية تدور حول االحتالل اإلسرائيلي، والمشكلة تتركز فـي االحـتالل وأفعالـه             . للقضية الفلسطينية 
وما يحدث في قطاع غزة هو عمل من أعمال العـدوان، فالحـصار             . ته ضد الشعب الفلسطيني   وتصرفا

عدوان على الشعب الفلسطيني، وعرقلة إعادة تعمير ما خربته الحرب اإلسرائيلية، عدوان على الـشعب               
  . الفلسطيني

مخطط اإلسـرائيلي   وما يحدث ليس نتاجاً لالنقسام بين حركة فتح وقيادتها، وحركة حماس، ولكنه نتاج لل             
لهـذا  . الهادف إلى القضاء على حركات المقاومة، حتى يستسلم الشعب الفلسطيني للشروط اإلسـرائيلية            

يجب النظر إلى االنقسام الفلسطيني في مضمونه الحقيقي، فهناك انقسام بالفعل، وهو حول دور المقاومة               
لعدو اإلسرائيلي، وهـو ال يؤيـد المقاومـة         فهناك الفريق الحاكم في رام اهللا، والمتحالف مع ا        . المسلحة

  . المسلحة بل ويحاربها
وهذا الفريق خاضع بالكامل للشروط اإلسرائيلية والغربية، والتي تلزمه بمواجهة المقاومة المسلحة نيابـةً            

وعلى الجانب  . وهو بهذا يقوم بدور الشرطي الذي يحمي االحتالل من المقاومة         . عن االحتالل اإلسرائيلي  
ر، هناك حركات المقاومة المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد اإلسـالمي، وهـي               اآلخ

تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بل وترى أن من واجب الشعب مقاومة االحتالل، حتى يحقق                
  . هدفه األساسي وهو تحرير أرض فلسطين
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ل عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة سوف        هو انقسام إذن، ولكن على المقاومة المسلحة، ومن يتناز        
ومن يقدم  . يقبل كل التنازالت التي تفرض عليه من قوى االحتالل اإلسرائيلي، والقوى الغربية الداعمة له             

  . نفسه لالحتالل كمفاوض ال يملك أي أوراق ضغط، سوف يقبل بما يفرضه االحتالل عليه
ولهذا فإن السلطة فـي رام اهللا       . ن هدف تحرير األرض   ومن يتنازل عن حق المقاومة يكون قد تنازل ع        

ليست من قوى التحرر الوطني الفلسطيني، وكل المؤسسات التابعة لها والداعمة لها لم تعد من مؤسسات                
وبقدر ما تدعم حركة فتح هذا الوضع تصبح حركة سياسية، ولكنها لن تكون             . التحرر الوطني الفلسطيني  

  . ظمة التحرير الفلسطينية لن تصبح منظمة تحرير، بل منظمة استسالمحركة تحرر وطني، وأيضاً من
وحصار قطاع غزة هو حصار لشعب بهدف فرض أوضاع سياسية عليه ال يقبلها، أي بهـدف الـضغط                  

وهي جريمة  . وهي جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية     . على الشعب حتى يستسلم ويقبل بشروط المحتل      
رائيلي، وتشاركها الدول الغربية والرباعية الغربية والتي تسمى بالرباعيـة          تقوم بها قوات االحتالل اإلس    

  . الدولية، ومعها العديد من األنظمة العربية الحاكمة، ومنها النظام المصري
وكل محاوالت المصالحة الفاشلة تهدف إلى الضغط على حماس، حتى تستسلم لشروط من شأنها أن تفتح                

وكل شروط حماس للمصالحة، تهـدف إلـى        . ومة، وأولها حركة حماس   الباب أمام ضرب حركات المقا    
لذا فما تقدمه سلطة رام اهللا والقوى المؤيدة لهـا، بمـا فيهـا              . حماية حركات المقاومة وسالح المقاومة    

الجانب المصري، ليست مصالحة وطنية من أجل التحرر الوطني، ولكن مصالحة بهدف فرض التنـازل               
  . لى القوى المقاومة، وعلى رأسها حماسعن هدف التحرر الوطني ع

وكل الجدل الدائر حول نصوص المصالحة بالصيغة المصرية يكشف كيف وضعت عبارات تسمح لقوى              
األمن بالتنسيق مع العدو اإلسرائيلي، ووضعت عبارات أخرى تسمح لقوى األمـن بمحاربـة حركـات                

لتحكم في مجريات عمل لجان المصالحة بما       المقاومة، كما وضع نص يسمح لرئاسة السلطة الفلسطينية با        
  . يحقق لها هدفها النهائي، وهو إجراء انتخابات تخرج حركة حماس من العملية السياسية

وخروج حركة حماس من العملية السياسية ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة تكمن في ما يترتـب علـى                  
ي إلى قطاع غزة من أجل حصار حركة حماس،         ذلك، وهو تمدد أجهزة األمن الحامية لالحتالل اإلسرائيل       

  . وضرب جناحها العسكري المقاوم كما يحدث في الضفة الغربية
إذن هو ليس انقسام وطني، ولكنه خالف حول قضية التحرر الوطني نفسها، بين من يستـسلم للوضـع                  

  . ستسالم لالحتاللالحالي ويقبل بالشروط التي يفرضها االحتالل، ومن يلتزم بالتحرر الوطني ويرفض اال
والطـرف  . وأي مصالحة تضر بحركات المقاومة، تعد خروجاً على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني           

الفلسطيني المفاوض لن يستطيع قبول أي وثيقة مصالحة تحمي حركات المقاومة، ألنه استسلم للـشروط               
قام بنفسه بضرب حركات المقاومة،     الغربية واإلسرائيلية، ولم يعد أمامه فرصة للتراجع، خاصة بعد أن           

  . وأصبح عدواً للتحرر الوطني
لهذا ففريق السلطة لم تعد أمامه خيارات، فقد قبل بالتعاون مع االحتالل، وأصبحت يده ملوثة بالتنـسيق                 

وال يمكن قيام مصالحة وطنية مع طرف أصبح يحمي االحتالل وبقاءه، وليس فقط يعترف              . مع االحتالل 
 شرعية، فالطرف النافذ في السلطة أصبح يواجه المقاوم الفلسطيني بنفسه، وأصبحت يده             به ويضفي عليه  

  . ملوثة بالدم الفلسطيني
وكل حديث عن االنقسام الفلسطيني يهدف في الواقع إلى إجراء مصالحة تضرب قوى المقاومة، فما دام                

ـ             روج مـن الـشروط الغربيـة       الطرف النافذ في السلطة الفلسطينية غير قادر على تغيير موقفـه والخ
وبهذا . واإلسرائيلية، إذن فالمطلوب هو تنازل الطرف اآلخر المتمثل في حركة حماس عن حق المقاومة             

تصبح تلك المصالحة غير مطلوبة، واستمرار االنقسام بين قوى االستسالم الفلسطيني وقـوى المقاومـة               
  .  الفلسطيني في النضال من أجل التحررالفلسطينية، مطلوب في حد ذاته حماية للمقاومة وحق الشعب
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وكل شعوب العالم عرفت هذا النوع من االنقسام، حيث يظهر فريق يقدم تنازالت للعدو، وتبقى األغلبية                 
متمسكة بحق المقاومة، ثم يذهب الفريق المستسلم وتبقى حركات المقاومة، والتي تستمر في النضال حتى               

دث مع شعوب العالم سيحدث في فلسطين أيضاً، لذا فكل توافق مع            وما ح . تحقق التحرير الكامل ألرضها   
الفريق المستسلم، يضر بالقضية الفلسطينية، ومادام قبول الفريق المستسلم بحق الشعب الفلـسطيني فـي               

  . المقاومة المسلحة غير ممكن، فالتصالح معه غير ممكن أيضاً
ل والقوى المقاومة له يخدم المـصلحة الفلـسطينية         مما يجعل االنقسام الحالي بين القوى المؤيدة لالحتال       

  .الوطنية، ويخدم قضية التحرر الوطني الفلسطيني
  7/7/2010، موقع فلسطين أون الين
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    9/7/10،)قطر(الوطن،الدوحة،                          


