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 29  :كاريكاتير
***  

  
  مرحلة الحل النهائي إزالة كل المستوطنات في "إسرائيل"عباس يطالب  .1

شدد الرئيس محمود عباس على أن االستيطان غير شرعي، مطالباً اسرائيل بأن :  وكاالت-رام اهللا 
  .تزيل كل المستوطنات عند وصولها الى مرحلة الحل النهائي مع السلطة الفلسطينية

 اإلسراء والمعراج فـي  وقال في كلمة ألقاها في احتفال أقامته وزارة االوقاف والشؤون الدينية في ذكرى    
وهذا االستيطان يجحف بمفاوضـات     ... إن االستيطان ممنوع وغير مقبول      : قصر الثقافة برام اهللا، امس    

  .المرحلة النهائية، يجحف بقيام كيان شرعي في األرض الفلسطينية المحتلة، لذلك نحن نرفضه
شرق االوسط قالت إن على اسرائيل      وأضاف إن خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية لل         

 قراراً صدرت في    15اضافة الى ذلك هناك اكثر من       . ان توقف كل النشاطات االستيطانية التي تقوم بها       
مجلس األمن تحرم االستيطان، ونقول إن االستيطان غير شرعي وعلى اسرائيل عند الحل النهـائي ان                

  .تزيل كل هذه المستوطنات
ني والسلطة الوطنية سيواجه ممارسات االحتالل بالقدس مـن عمليـات تهجيـر             وأكد أن الشعب الفلسطي   

القدس المباركة تتعرض هذه األيام ألخطر االنتهاكات وأشد العدوان؛ مـن مـصادرة             : وإبعاد، وقال إن  
ألراضيها، وهدم لمنازل أهلها، وسحب لهويات مواطنيها، وهو األمر الذي نرفضه وسوف نواجهه بكـل          
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 طاقة، ولن نقبل به أبداً ولن نقبل بإبعاد أي مواطن مقدسي عن أرضه، ولذلك وقفنا بحـزم                  ما أوتينا من  
في وجه القرار اإلسرائيلي القاضي بإبعاد نواب المجلس التشريعي المقدسيين عن مدينتهم، فهذه جريمـة               

ري لمـواطني   خطيرة ال يمكن السكوت عليها أو التهاون في مواجهتها، ألننا نرى فيها مقدمة لتهجير قس              
القدس، هدفه تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمدينة المقدسة، واستباق نتائج المفاوضات الـسياسية             
بإجراءات أحادية تجحف بتلك النتائج، وتتناقض تناقضاً صارخاً مع القانون الـدولي، ومـع الـشرعية                

  . وإسرائيلالدولية، ومع االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
اننا مع السالم العادل والشامل، القائم على حل الدولتين وفق قرارات الـشرعية الدوليـة،               : وأكد الرئيس 

وبهذا نضع حداً لسنوات الصراع والضياع، لكننا نحذر في الوقت نفسه من ضياع الفرصة لتحقيق هـذا                 
  .مارسها اسرائيل ضد شعبنا السالم، اذا استمرت سياسات االستيطان واالحتالل واالذالل التي ت

وجدد الرئيس رفضه االنتقال الى المفاوضات المباشرة دون احراز اي تقدم فـي موضـوعي الحـدود                 
  . واالمن اللذين يجري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب االسرائيلي بوساطة اميركية

وضات جادة تقود الى تحقيق السالم القـائم        ما زلنا نأمل بتحقيق نجاح يمكننا من االنطالق في مفا         : وقال
على حل الدولتين قبل ان تضيع الفرصة على الجميع، وقد اتفقنا ان نبدأ بقضيتين خالل الفترة القـصيرة                  

قضية الحدود واالمن، وقدمنا رؤيتنا وقدمنا افكارنا وقلنا اذا حـصل           : تبدأ مع المفاوضات غير المباشرة    
اشرة، انما اذا لم يحصل اي تقدم فما هي الفائدة من المفاوضات، ستكون             تقدم نذهب الى المفاوضات المب    

  . عبثاً ال فائدة وال طائل منها اطالقاً
تعاطينا مع كل الجهود الدولية واالميركية الرامية الى استئناف مفاوضات السالم بيننا وبـين              : وأضاف  

التقريب من أجل ان نصل الى وضـع        اسرائيل الفرصة تلو الفرصة ووافقنا على الذهاب الى مفاوضات          
مالئم الستئناف المفاوضات المباشرة، وقلنا إننا على استعداد لذلك اذا وجـدنا تجاوبـاً مـن الحكومـة                  

  . االسرائيلية، وبالذات في قضيتي الحدود واالمن
نـا وهـذه    ولذلك أبلغنا كل االطراف الدولية اننا نريد هذا، نريد التقدم، وهـذه هـي أفكار              : وتابع قائالً   

ننتظر من الجانب االسرائيلي ان نسمع رأياً، أن نسمع منه موقفاً، انما تعالوا الينـا ونتفـاوض                 ... رؤيتنا
  . ونبدأ من الصفر فهذا عبث ال يمكن ان نقبل به

الوحدة الفلسطينية فرض علينا جميعاً، وفلسطين وقدسها أكبر من الجميـع، أكبـر مـن               : وقال الرئيس   
 المنظمات أكبر من األفراد، أكبر منا جميعاً، إن التاريخ سيلعننا إذا لم نعـد للوحـدة                 األحزاب وأكبر من  

الوطنية، وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، فإلهنا واحد، ووطننا واحد، وقبلتنا واحدة، وقدسـنا واحـدة،                 
سباب من أجـل    لماذا نحن متفرقون ما هي األ     . وهمنا واحد، وليس هناك من سبب لهذه الفرقة المحرمة        

، فعالً عندما ننظر إلى األمور فيما بعد نرى كم تلك األسباب تافهة تلك التـي                !كل السلطات ! .. السلطة
، لكن فعـالً إذا  ...تفرقنا، تلك التي ال تجمعنا، وسنبكي على هذه األيام ضيعناها أضعناها ونحن متفرقون   

ف يمكننا أن نتقدم باتجاه النصر ونحن نـرزح         كي: وأضاف. كانت المسألة شهوة السلطة فلعن اهللا السلطة      
في أغالل االنقسام والفرقة؟ ال يمكن، إذن علينا أن نرفع صوتنا جميعاً ونقول للجميع الوحدة هي األساس                 

  .وال يوجد ما تختلفون عليه
اء نحن نبني األمن ونبني الوطن استعداداً إلعالن الدولة وإن ش         : وشدد على أهمية االمن للمواطن، وقال     
  .اهللا أن نتمكن من إعالن الدولة قريباً

ال بد أن نتحلى بالصبر، وأال نفقد األمل في غد أفضل لشعبنا ووطننا، فبيـت               : وختم الرئيس كلمته بقوله   
المقدس ال يعّمر فيه ظالم، الظلم لن يبقى، والنصر قادم بإذن اهللا، فهذه األرض هي خيرة اهللا من أرضه                   

  .اده، كما جاء في كالم المصطفى عليه السالميجتبي إليها خيرته من عب
  11/7/2010األيام، رام اهللا، 
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   بتقارير تفيد بوقف المفاوضات غير المباشرة علم القيادةينفيعبد ربه  .2
نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم            :  ، د ب أ    -رام اهللا، القدس    

 .الفلسطينية بتوقف المحادثات غير المباشرة التي ترعاها اإلدارة األميركية مع إسرائيل          األحد علم القيادة    
مفاوضات التقارب توقفـت أو لـم       : "الرسمية إن " صوت فلسطين "وقال عبد ربه في تصريحات إلذاعة       

حتى ": وأضاف ".تتوقف فهي لم تحقق أي نتائج، وال اعتقد أن قرار وقفها أو استمرارها هو األمر المهم               
ميتشل آت إلينـا    ) المبعوث األمريكي للسالم جورج   (قد توقفت ألن    ) المفاوضات(اآلن نحن لم نعلم بأنها      

  ".األسبوع المقبل والمهم بالنسبة لدينا ليس شكل المفاوضات بل جوهرها ومضمونها
ـ   :"وحول نية ميتشل عرض محفزات أمنية واقتصادية للجانب الفلسطيني ، قال عبد ربه               روض هـذه الع

ليس مكانها المفاوضات غير المباشرة أو المباشرة وقد استمعنا عشرات المرات في الماضي لخطـوات               
  ".بناء ثقة ولم يتحقق أي شيء من ذلك

في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بأن المنتدى الوزاري السباعي برئاسة رئيس الوزراء بنيـامين               
بلورة حزمة من اجراءات بناء الثقة بهـدف تـشجيع الـسلطة            "نتنياهو سيبدأ هذا األسبوع التباحث حول     

  ".الفلسطينية على خوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
اليوم، فإن من بين هذه الخطوات وقف نشاطات الجيش االسرائيلي في           " هآرتس"ووفقا لما ذكرته صحيفة     

لسماح بفتح ستة مراكز جديـدة      بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وإزالة المزيد من الحواجز وا          
  ".ب"للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اإلجراءات تحظى بدعم وزير الدفاع إيهود باراك والوزير دان مريدور 
كما أنها تلقى دعما جزئيا من الوزير موشيه يعالون بينما يعارض وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تقديم 

  ".بوادر حسن النية للفلسطينيين ما لم تبدأ المفاوضات المباشرة"مزيد من ال
 11/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  الغربيةاألمن في الضفة  بالسعي الى زعزعة" حماس" تتهم السلطة .3

أمس بمحاولة ما أسمته زعزعة االمن في الضفة " حماس"كة راتهمت السلطة الفلسطينية ح: رام اهللا
بية وتشويه سمعة االجهزة االمنية الفلسطينية في الوقت الذي تسعى الى عقد صفقات مشبوهة مع الغر

وقد استنكر اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي . االحتالل االسرائيلي
ة ضد السلط" حماس"باسم المؤسسة األمنية، حملة التشهير والتشويه التي تمارسها قيادة حركة 

  .الوطنية وقيادتها
حركة حماس تقوم باختالق األكاذيب والفبركة الدعائية للنيل من "وقال في تصريح صحافي أمس إن 

المؤسسة األمنية التي استطاعت تحقيق األمن واألمان لشعبنا وتوفير أجواء التنمية وحماية النظام 
  ".األساسي التعددي الديموقراطي وإنفاذ القانون

س تسعى الى زعزعة األمن واالستقرار في الضفة الغربية، في الوقت الذي تعقد حما"وأضاف أن 
الصفقات المشبوهة مع االحتالل عبر وسطاء ومباشرة، لتثبيت انقالبها وإمارتها الظالمية في قطاع 
غزة، ومواصلة ميليشياتها لممارساتها القمعية ضد شعبنا في القطاع بتنفيذ اإلعدامات خارج إطار 

ن واالعتقاالت وفرض اإلقامات الجبرية ومصادرة وثائق السفر والهويات من خصومها القانو
  ".السياسيين

هذه الحملة تأتي في سياق تعليمات من دول إقليمية في المنطقة، للضغط على الرئيس "وذكر أن 
حملتها محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلضعافها أمام حكومة اليمين في إسرائيل وتعتمد حماس في 

  ". على مصادر إسرائيلية في معلوماتها، وأخرى مفبركة تقودها دوائر استخباراتية إقليمية
  11/7/2010المستقبل، بيروت، 
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  ومن دون إطار محدد لألجندة والوقت الزمني تريد مفاوضات سائبة" إسرائيل: "عبد ربه .4

 عبد ربه، بشكل قاطع وجود تحـضيرات        نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر        
بنيامين نتنيـاهو، مؤكـدا ان    ” اإلسرائيلي“لعقد لقاء مشترك بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء          

القيادة الفلسطينية ليست بحاجة إلى الدخول في لقاءات واجتماعات للعالقات العامة بقدر ما تحتـاج إلـى                 
  . التي ستتم العودة إليها للمفاوضات المباشرة الحصول على أجوبة قاطعة بخصوص األرضية

وأشار إلى ان االسئلة الفلسطينية تدور حول العديد من القضايا المفصلية المرتبطة بمرجعية المفاوضات              
وتحديد اطارها الزمني والقضايا التي سوف تتناولها، والضمانات المتوفرة إلنجاح العملية، مؤكـداً فـي               

  .دخول في المفاوضات غير المباشرة لم تحقق نتائجها ولم تفض الى تقدم حقيقي الوقت ذاته ان تجربة ال
تريد مفاوضات سائبة ومن دون إطار محـدد لألجنـدة      ” إسرائيل“إن  ” تلفزيون فلسطين ”وقال عبد ربه ل   

والوقت الزمني وضمانات االلتزام بما يتم التوصل اليه وفق مرجعية واضحة، مـشيراً إلـى ان القيـادة            
سطينية ابلغت االدارة االمريكية موقفها القاطع بعدم البدء في المفاوضات المباشرة مـن دون التـزام                الفل
  .حقيقي بوقف االستيطان ومن دون توفر مستلزمات حقيقية لنجاح هذه المفاوضات ” إسرائيلي“

ـ     “، وقال ”السالم“وحذر من مخاطر فشل عملية   سوا إذا فشل خيـار المفاوضـات فـإن الفلـسطينيين لي
  ”اسرائيل“الخاسرين وحدهم بل ستكون هناك اطراف عديدة خاسرة بما فيها 

  11/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  االقصى دخل في مراحل التهويد النهائية: وزير شؤون القدس السابق .5
صرح وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد ابو عرفة المهدد باالبعاد           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

ان النواب المهددين باالبعاد عن القدس مصرون على البقاء في مدينة القدس ومصرون على              " دستورال"لـ
حقنا الشرعي في البقاء في مدينتنا ، ونؤكد اننا لن نرجع الى الوراء بل نتقدم دائما ، وقضيتنا عادلة لـذا          

ـ وقال ابو عرفة في لقاء خا      .سنصل الى هدفنا عبر الثبات والصمود في ارضنا          من مقر  " الدستور"ص ب
الصليب االحمر في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة حيث يعتصم والنواب احمـد عطـون ومحمـد                  

ان الحملة اإلسرائيلية علينا جميعاً كنـواب ومـواطنين مقدسـيين           "طوطح المهددين باالبعاد عن القدس      
ختلف حسب الجهة التي تشنها البلـدة       وفلسطينيين في هذه المدينة المقدسة ، مشيراً الى ان شكل الهجمه م           

اإلسرائيلية تهدم المنازل والداخلية تسحب الهويات والجيش اإلسرائيلي يبني الجدار ويقمع كل من يعمـل               
  .على انهاء االحتالل 

هم يريدون ابعاد هذه الشخصيات واذا ما نجحوا في ابعادنا نحن اوال ومن ثم ابعاد الشخصيات                "واضاف  
سمة وقاطعة من قبل المجتمع الدولي والعربي واالسالمي فانهم سينجحون في عمليات            دون ردات فعل حا   

التهجير الشاملة والتي ازعم انا ان سلطات االحتالل لن تتوانا عنها ابدا خاصة وان بلدية االحتالل كانت                 
فـت ابـو   ول.  الف وحدة استيطانية في القدس المحتلة    187قد كشفت سراً في انها قد اعدت مخطط لبناء          

و الف مستوطن قادم الى مدينة القدس المحتلـة         200عرفة الى ان هذا الرقم المهول يشير الى ان مليون           
ومحيطها خالل عشرة سنوات قادمة ، االمر الذي يوضح سبب قيام االسرائيليين بابعـاد هـذه الكـوادر      

  . من القدس والقيادات وهذه الهجمة على الشيخ جراح والبستان وسلوان والبلدة القديمة
. واكد ان هذه الخطوات واإلجراءات اإلسرائيلية تستهدف المواطن المقدسي والمسجد االقصى المبـارك            

وقال المسجد االقصى يعيش في بؤرة الخطر ، وانا اعتقد ان الخطر في االقصى دخل في مراحل التهويد                 
 اما الحديث االن يـدور علـى        النهائية فقد كان يدخل اليه عشرات االلوف وفي رمضان مئات االلوف ،           

بضعة االف وبالمقابل هناك مئات االف من اليهود الذين يقتحمون المسجد المبارك عبر ما يسمى برنامج                
  .السياحة الذي فرض على األوقاف االسالمية في القدس
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  11/7/2010الدستور، عّمان، 
  

  "إسرائيل"السلطة تتكفل بتعليم أبناء األسرى لدى  .6
أعلن وزير شؤون األسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع ، امس إطالق برنامج             :  ا  د ب  -رام اهللا   

وقال قراقع ، في بيـان      . حكومي لكفالة تعليم أبناء األسرى واألسيرات المعتقلين في السجون اإلسرائيلية         
 2011 - 2010دعم أبناء األسرى سيدخل إلى الخدمة مع بداية العام األكـاديمي الجديـد              "صحفي ، إن    

وأوضح ان نسبة الدعم في     ". بناء على النظام المقرر من مجلس الوزراء في دعم التعليم لألسرى وأبنائهم           
 بالمئة ألبناء األسرى الذين يقضون أكثر من خمـس سـنوات وأبنـاء              80أقساط الجامعات ستصل إلى     

ت وزوجـات األسـرى   وأشار إلى أن عدد أبناء وبنـا . األسيرات اللواتي يقضين أكثر من ثالث سنوات   
  . طالبا وطالبة130الحالي والملتحقين بالجامعات يبلغ 

  11/7/2010الدستور، عّمان، 
  

   فياض تبحث استكمال تنفيذ خطة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينيةحكومة .7
سـالم  . خصص مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته التي عقدها امس فـي رام اهللا برئاسـة د           :رام اهللا 
 ، والتي تتعلـق     2011 رئيس الوزراء لمناقشة وثيقة التدخالت الحكومية حتى شهر حزيران           فياض

باستكمال تنفيذ خطة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة في عامها الثاني واألخير ، بما يشمل تنفيذ العديـد                 
   .من المشاريع األساسية والحيوية التي وردت في الخطة التنفيذية للوثيقة

 أن وثيقة التدخالت الحكومية تهدف إلى التركيز على المؤشرات األساسـية المطلـوب              وأكد المجلس 
إنجازها الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في كافة المجاالت ، وتأكيد الجاهزيـة               
الوطنية إلقامة دولة فلسطين ، األمر الذي يتطلب المزيد من انخراط الجميـع فـي هـذه العمليـة ،       

الرتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ، وبصورة خاصة اإلسراع في إنهاء االنقـسام               وا
  .وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته

  11/7/2010الدستور، عّمان، 
  

   على أن الورقة المصرية لن تعدلحماس مع اتفقنا: المصريهاني  .8
لوطنية والمستقلين يضم كالً من االقتـصادي       يعقد اليوم وفد من الشخصيات ا     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

منيب المصري واألمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي ورئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا             
ومـن المفتـرض أن     . في غزة » حماس«ناصر واالكاديمي هاني المصري، محادثات مع قيادات حركة         

قوى الفاعلة، سواء في القطاع الخاص أو المنظمـات غيـر           يكون الوفد التقى أمس وفداً من الفصائل وال       
  .الحكومية

وكان الوفد وصل إلى غزة أمس قادماً من القاهرة عبر معبر رفح بعد أن أجرى محادثات مـع الطـاقم                    
وكان الوفد زار دمشق حيث التقى رئـيس        . المساعد لرئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان      

  .خالد مشعل» حماس «المكتب السياسي لحركة
االجتماع مع قيـادة    «: »الحياة«وعلى صعيد المحادثات التي أجراها الوفد في دمشق، قال المصري لـ            

، الفتاً  »حماس استغرق نحو ست ساعات، ولمسنا من الحركة تقبالً ألمور كانت تتحفظ عليها في السابق              
: وأضـاف . »ا، ولن يكون هناك ملحق لهـا      لن يتم تعديله  «إلى أنه تم االتفاق على أن الورقة المصرية         

األمر سيقع على عاتق وفد المستقلين في إيجاد حلول إبداعية وصياغات من أجل تذليل العقبـات التـي       «
لم «: وزاد. »تحول دون التوقيع على اتفاق المصالحة من أجل إنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية            
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، موضحاً أن تحرك الوفد مبني على عـدم تعـديل           »ي أشعر به اآلن   أشعر بمثل هذا الكم من التفاؤل الذ      
األمر صعب، وسنعمل   «الورقة المصرية والعمل على إيجاد صيغة خالقة لتجاوز التحفظات، واعتبر أن            

  . »جاهدين من أجل التوصل إلى هذا االنجاز
مؤثرة في فـتح تـدعم      لمسنا تجاوباً من حماس وتشجيعاً على التحرك، وهناك أصوات كثيرة و          «: وتابع

نحن شكلنا مبادرة مستقلة من أجل انجاز المـصالحة ألن اسـتمرار هـذا االنقـسام                «: وقال. »خطواتنا
سيعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني وباآلمال في تحقيق حلم اقامة الدولة الفلسطينية واستعادة الحقوق             

 لمبادرات عربية ودولية ولشخـصيات      ورأى أن مبادرة الوفد هي تراكم     . »المشروعة للشعب الفلسطيني  
  . ولمبادرة الوفاق الوطني ومبادرة منتدى فلسطين االقتصادي

وأوضح أن الوفد سيقوم بجوالت في عواصم عربية مثل دمشق واالردن والرياض وطرابلس لدعم جهود               
، الفتـاً إلـى     المصالحة، كما سيزور أطرافاً اقليمية فاعلة يمكن أن يكون لها دور ايجابي في هذا الصدد              

سنضعهم في  «: وأشار إلى أهمية دور فلسطينيي الشتات، وقال      . أهمية استمرار الحراك العربي والدولي    
ألنها إذا لم تتحقق فـإن      ... الصورة، وسنقوم بتجييش واستنفار كل الطاقات لدفع جهود المصالحة قدماً           

  .»آثار االنقسام ستكون مدمرة على مصالح الشعب الفلسطيني بأسره
نحن على تشاور مستمر مع     «: من جانبه، قال هاني المصري الذي يشارك في الجولة التي يقوم بها الوفد            

االخوة في فتح، فهي عمود الحركة الوطنية الفلسطيني، ونضع الرئيس محمود عبـاس فـي الـصورة،                 
تي عقدها الوفد مع    وعلى صعيد المحادثات ال   . »ونطلعه على نتائج محادثاتنا أوالً بأول، فمكانته محفوظة       

االخوة في مصر رحبوا بجهودنا وبكل خطوة تقاربية يمكن إنجازها بـين            «: المسؤولين المصريين، قال  
وعن ماهية األفكـار التـي طرحـت علـى          . »ايجابياً«، واصفاً اللقاء بأنه كان      »فتح وحماس وشجعونا  

عمل بعزيمة وإرادة، وسننحت فـي      طرحنا أفكاراً جديدة لكنها لم تتبلور بعد، فنحن ن        «: ، أجاب »حماس«
  .»الصخر في سبيل تحقيق هذا االنجاز

  11/7/2010، الحياة، لندن
  

   لبنانية بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيينتلقينا وعوداً: زكيعباس  .9
يني تلقى  الجانب الفلسط " قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن           :نادية سعد الدين  ،  عمان

وعوداً من قيادات لبنانية مؤثرة في صنع القرار بإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلـسطينيين               
  ".في لبنان على قاعدة السيادة للبنان والعدالة لالجئين

أجرى مؤخراً سلسلة إتصاالت وحـوارات مـع القيـادات          "من األراضي المحتلة إنه     " الغد"وأضاف لـ   
المختلفة التي وعدت بحسم جلسة مجلس النواب اللبناني المقررة قبل نهايـة األسـبوع الحـالي                اللبنانية  

  ".لصالح إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية والسياسية لالجئين
الموضوع بات اليوم خارج إطار التجاذبات التي أثيرت األسبوع الماضي داخل أروقـة  "واعتبر زكي أن  

عارضة بعض التيارات منح الالجئين تلك الحقـوق بذريعـة الخـوف مـن              البرلمان اللبناني في ظل م    
  ".التوطين

منح الحقوق لالجئين الفلسطينيين أصبح محل إجماع لبناني بعدما أيقن الجميع ضـرورة             "وأشار إلى أن    
إنصاف الفلسطينيين ووقف معاناتهم ريثما يتوفر لهم حق العودة إلى فلسطين، من دون أن يكـون ذلـك                  

  ".ب الداخل اللبناني وعلى قاعدة رفض التوطين وتأكيد حق العودةعلى حسا
 اللبنانيـة بتزويـد فاقـدي األوراق        –تم قطع شوط أكبر خالل الحوارات الفلسطينية        "وأوضح زكي بأنه    

 فلسطيني باألوراق الثبوتيـة     5000 – 3000 من أصل    1400الثبوتية بإثباتات شخصية، حيث تم تزويد       
  ".الالزمة
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القيادة اللبنانية وعدت باستكمال بحث الموضوع ووضعه في سلم األولويات، وذلـك بعـد              " أن   ولفت إلى 
  ".دراسته وفق شروط معينة

قضية الالجئين سياسية بالدرجة األولى، مما يحتم إبراز دور المخيم في التأكيد على حـق               "وأكد على أن    
، مؤكـداً بـأن     "فة إلبقاء القضية حاضرة   العودة ورفض التوطين، من خالل القيام بأنشطة وفعاليات مختل        

الفلسطيني لن يقاسم اللبنانيين في سياستهم أو يتدخل في شؤونهم، كما ال يريد أن يتحمل لبنان أكثر ممـا         "
  ".تحمله

في لبنان وإسقاط الحجج والذرائع التي تنظر       " إعالن فلسطين "لقد حسم موضوع الحقوق منذ      "وتابع قائالً   
  ".اره خطراً على أمنه وسيادته واالخالل بالتوازن الديمغرافي فيهإلى الفلسطيني باعتب

التيـارات  "، معتبـراً أن     "الفلسطيني واللبناني يرفضان التوطين ويصران على حق العودة       "وأكد على أن    
اللبنانية باتت معنية بتوفير الكرامة للفلسطيني على قاعدة السيادة للبنان والعدالة لالجئ الـذي ال يـشكل                 

اً أو مساساً باألمن، ولن تكون المخيمات للهاربين من وجه العدالة واإلساءة للعالقـات الفلـسطينية                خطر
  ".اللبنانية

  11/7/2010، الغد، عّمان
  

  ال بد من توفير مقومات العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين في لبنان: حماس .10
قضية الالجئين هي   "علي بركة على أن      أكد المسؤول السياسي لحماس في لبنان        :نادية سعد الدين  ،  عمان

قضية سياسية ناتجة عن تهجير االحتالل اإلسرائيلي لالجئين الفلسطينيين من ديارهم وأراضـيهم عـام               
  .، ولكن ريثما يتمكنون من العودة ال بد من توفير مقومات العيش الكريم لهم1948

ني بإقرار الحقوق المدنيـة واإلنـسانية       حماس تطالب مجلس النواب اللبنا    "من بيروت إن    " الغد"وقال لـ   
لالجئين على قاعدة التمسك بحق العودة، وفي مقدمتها حق العمل والتملك، األمر الذي ال يتعارض مـع                 

  ".رفض التوطين
الالجئين ليس لديهم مشروع في لبنان، ويحترمون سيادته وحريصون على أمنه وإستقراره،            "وأضاف إن   

مـن  "، مؤكـداً أن     "ينية، ولكنهم يريدون العيش الكريم ويرفضون التمييـز       مما يشكل قوة للقضية الفلسط    
  ".مصلحة لبنان منح الالجئين حقوقهم

المطالبة تتركز اليوم حول الحقوق المدنية واإلنسانية، والحقاً السياسية التي تـشكل موضـع              "واعتبر أن   
قـضية الفلـسطينية وتأسـيس      جدل وخالف، رغم انحصارها في المطالبة بحق العمل السياسي لصالح ال          

جمعيات أهلية وأندية مرخصة وتنظيم فعاليات وأنشطة للتأكيد على حق العودة ورفض التـوطين، مـن                
  ".دون أن يدخل في هذا اإلطار المشاركة في السياسة والوظائف الحكومية

  11/7/2010، الغد، عّمان
  

  شاليط مقابل مطالب المقاومة: حماس .11
ة حماس بلسان عضو مكتبها السياسي، خليل الحية، رفضها اإلفراج عـن            جددت حرك :  حامد جاد  -غزة

  .الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط ما لم يستجب االحتالل لمطالب المقاومة
شاليط "وقال الحية، في كلمة باحتفال بإحياء ذكرى اإلسراء والمعراج أقامته حركة حماس في مدينة غزة                

الستجابة لشروط المقاومة ما لم يتم االستجابة لمطالب الفصائل المتعلقـة           لن يخرج من موقعه من دون ا      
  .بإطالق سراح األسرى ذوي األحكام العالية من سجون االحتالل

وأشار إلى وجود اعترافات من قبل العمالء الذين اعتقلتهم األجهزة األمنية في غزة، تؤكد أن االحتالل لم                 
كل هذه المحاوالت ستبوء بالفشل بـإذن اهللا،        "يط، مشددا على أن     يتوقف عن السعي إلى معرفة مكان شال      

  ".حتى يفرج عنه بعد إطالق سراح أسرانا األبطال
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وأكد الحية استعداد حركته للدخول في مفاوضات جدية للتوصل إلى صفقة تبادل تحقق الحرية لألسـرى                
  .الفلسطينيين الموجودين ضمن قائمة فصائل المقاومة

  11/7/2010، الغد، عّمان
  

  المفاوضات المباشرة جبهة التحرير الفلسطينية ترفض االنتقال إلى .12
رفضه الذهاب إلى المفاوضـات المباشـرة مـع         " أكد المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية        :عمان

بمواصلة جهود  "، مطالباً   "الجانب اإلسرائيلي في ظل فشل المفاوضات غير المباشرة واستمرار االستيطان         
واعتبر في اجتماع عقده أمس في األراضي المحتلة برئاسة األمين العام           ". اء الحصار على قطاع غزة    إنه

الدعوات األميركية لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة بعـد لقـاء الـرئيس    "للجبهة واصل أبو يوسف إن   
اشنطن تؤشـر إلـى     باراك أوباما مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األسبوع الماضي في و           

  ".خطورة ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني للقبول باإلمالءات واالشتراطات اإلسرائيلية
القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية إلى الصمود السياسي في مواجهة الضغوطات األميركيـة             "ودعا  

  "...اإلسرائيلية وعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة
  11/7/2010، انالغد، عّم

  
   من أنصارها في الضفةتسعةحماس تتهم السلطة باعتقال  .13

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية، باعتقال تسعة من أنصارها فـي            : ردينة فارس  -غزة  
وقالت في بيان أمس إن االعتقاالت جرت في محافظات القدس،           .الضفة الغربية خالل الساعات األخيرة    

م، قلقيلية، سلفيت والخليل، الفتة إلى أن ستة من المعتقلين هم أسرى محررين من السجون               نابلس، طولكر 
  .اإلسرائيلية

 11/7/2010، عكاظ، جدة
  

   محاولة ليبية إلرسال سفينة لكسر الحصار عن غزة إفشال تعلن "إسرائيل" .14
ة انها بذلت خالل االيام      اكدت وزارة الخارجية االسرائيلية الجمع     : وكاالت – سمر خالد    -القدس المحتلة   

االخيرة جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع سفينة ليبية من التوجه الى غـزة لكـسر الحـصار االسـرائيلي                  
  .المفروض على القطاع

وجاء في بيان للوزارة ان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان تحدث مرارا خالل االيـام الماضـية مـع                  
  . معهما الى تفاهم بشأن التعامل مع السفينة الليبيةوزيري خارجية اليونان ومولدافيا وتوصل

في هذه االثناء، ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية امس ان اسرائيل طلبت من االمم المتحدة التدخل لوقـف                 
  .ارسال السفينة التي اكدت مؤسسة القذافي انها تحمل الفي طن من االدوية والمساعدات

 المتحدة غابرييال شاليف برسالة الى االمين العام لالمم المتحدة بان           وبعثت السفيرة االسرائيلية لدى االمم    
كي مون، تطلب فيها بتدخل المجتمع الدولي لمنع السفينة من االقتراب من القطاع، على ما اورد الموقع                 

  .االلكتروني لصحيفة هارتس
ه على حكومة ليبيـا،     وجاء في الرسالة بحسب هارتس اسرائيل تدعو المجتمع الدولي الى ممارسة تاثير           

  .الظهار حس المسؤولية ومنع السفينة من التوجه الى قطاع غزة
وحذرت شاليف من ان اسرائيل تحتفظ بحقها في اطار القوانين الدولية، بمنع هذه الـسفينة مـن كـسر                   

  .الحصار
للـواء  واجرى وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك امس اتصاال برئيس جهاز االستخبارات المـصرية ا         

  .عمر سليمان يساله عما اذا كانت مصر قبلت دخول السفينة الى مرفأ العريش
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. واعلن بتروس ارفانيتيس الوكيل البحري لسفينة المالثيا بعد ظهر امس ان كل الوثائق على متنها قانونية               
  وتدل على ان وجهتها مرفأ العريش المصري

دس العربي انـه قـدم قائمـة باالحتياجـات مـن            أكد د الطيبي ما نشرته امس صحيفة الق        من جانبه   
ونقلـت االذاعـة     . المساعدات لمنظمي رحلة السفينة الليبية التي تحاول كسر الحصار على قطاع غزة           

االسرائيلية عن الطيبي قوله امس انه نقل الى منظمي الرحلة قائمة باحتياحات سكان قطاع غزة شـملت                 
  .كهربائيةادوية وحليب االطفال ومولدات الطاقة ال

  11/7/2010الرأي، عّمان، 
  

  فاشلبال االجتماع  يصفنعوم شاليطو... عائلة شاليت ب يجتمع نتنياهو  .15
مكتب رئيس الوزراء أن  ،أ ف ب نقالً عن وكالة،القدس المحتلة من  11/7/2010الحياة، لندن، ذكرت 

 لفترة وجيزة عائلة الجندي غلعاد  التقىنتنياهواالسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة أعلن ان 
وافادت االذاعة . شاليت المعتقل في غزة منذ اربع سنوات، وذلك لدى عودته من زيارة للواليات المتحدة

االسرائيلية بأن نتانياهو أطلع نوعام وأفيفا شاليت في اللقاء الذي أجري في مقر سكنه في القدس مساء 
وحضرت سارة، زوجة نتانياهو، . يركيين في شأن مصير ابنهماالجمعة، على لقاءاته بالمسؤولين االم

  .اللقاء
مع عائلة شاليت قبل عطلة السبت » اللقاء غير الرسمي«واعلن مسؤول حكومي اسرائيلي سابقاً ان هذا 

  .»لقاء آخر اكثر رسمية االسبوع المقبل«سيليه 
االمر ال يقتصر على «لة شاليت ان واصدر مكتب نتانياهو بياناً اكد فيه ان رئيس الوزراء ابلغ عائ

هناك ايضاً اآلالف «: وتابع. »عشرات آالف المشاركين في المسيرة، بل ان جميع االسرائيليين وراءكم
في جميع لقاءاتي في الخارج شددت على ضرورة الضغط . في الخارج معكم، اضافة الى زوجتي وانا
  .»على حماس من اجل اإلفراج عن غلعاد

نعوم شاليط والد  أن  قنا نقالً عن وكالة القدس المحتلة من 11/7/2010، الدوحة، الشرق وأوردت
الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة وصف اجتماعه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

 وذكرت. بالفاشل ، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي أمل باإلفراج عن شاليط خالل اجتماعه مع نتنياهو 
اإلذاعة اإلسرائيلية أن شاليط قرر البقاء في الخيمة التي أقامها أمام منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  . حتى يعود ابنه من األسر من خالل إتمام صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس 
  

  نحن فقط سنطلق سراح شاليط:  مستخفاً بنتنياهوباراك .16
ائيلي إيهود باراك، عن استخفافه بجهود رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية           عبر وزير الدفاع اإلسر   : أ ف ب  

بنيامين نتنياهو في واشنطن من أجل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطـاع غـزة جلعـاد                  
إن حل هذه المشكلة يكمن في قرار       “اإلسرائيلية أمس   ” معاريف“شاليط، قائالً في تصريح نشرته صحيفة       

  .”ي جهد دوليإسرائيلي وليس ف
ودفعه في هذا االتجاه ولكن ال أعتقد أن        ) باراك أوباما (من المهم بمكان تأييد الرئيس األميركي       “وأضاف  

في نهاية األمر، نحن الملزمون ببذل كل جهد مستطاع من أجل إعادة            “وتابع  . ”ستأتي من البيت األبيض   
  .”الجندي إلى أهله وذويه

  11/7/2010اإلتحاد، أبو ظبي، 
  

   يدعو لمحاصرة إيران بنظم مضادة للصواريخيريزب .17
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شيمون بيريز الى نشر نظم مضادة للصواريخ في المنطقة المحيطة          ” اإلسرائيلي“دعا الرئيس   : )ا.ب  .د  (
وقال بيريز في مقابلـة مـع صـحيفة         . ” التهديد النووي الذي يشكله هذا البلد     “بإيران لمواجهة ما أسماه     
وعلى روسـيا   . . وإنما على العالم بأسره     “فحسب،  ” إسرائيل“خطرا على أمن    يابانية إن إيران ال تشكل      

ممارسة لإلرهاب ولديها وسـائل    “، متهماً إيران بأنها دولة      ”والواليات المتحدة وفرنسا وحتى على اليابان     
  .” نووية

وسائل “هناك  غير انه أعرب عن اعتقاده بأنه يجب عدم القيام بعملية عسكرية ضد إيران، مشيراً إلى أن                 
إلى معاهدة منع انتشار األسلحة     ” إسرائيل“ورفض بيريز المطالب بانضمام     . ” أخرى يجب تجربتها أوالً   

لم تعلن أبدا أنها تمتلك قنبلة نووية وإذا ما كانت هناك شبهات في حيازتها              ” إسرائيل“النووية، مضيفاً أن    
واتهم كوريا الشمالية بأنها تبيـع      . ” وال بأس بذلك   عامالً رادعاً “مثل هذه القنبلة، فان هذه الشبهات تشكل        

ووصف بيونغ يانغ   . األسلحة إليران التي تبيعها بدورها لسوريا، التي تقوم بدورها بتزويد حزب اهللا بها            
  .   ” محل تجارة حرة للصواريخ والمنشآت النووية“بأنها 

  11/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   الثالثاء يجري مباحثات مع مباركنتنياهو  .18
يبحث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل زيارة قصيرة لمصر يوم           :  صالح متولي  -القاهرة

الثالثاء المقبل مع الرئيس المصري حسني مبارك بمنتجع شرم الشيخ عملية السالم في الشرق األوسـط                
ـ             راء مفاوضـات جـادة بـين       والجهود التي تقوم بها مصر مع عدد من األطراف العربية والدولية إلج

  .الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي للتوصل إلى حل دائم وعادل للمشكلة الفلسطينية
يأتي لقاء مبارك نتنياهو بعد أيام من إعالن نتنياهو أمس في واشنطن استعداده لبدء مفاوضـات سـالم                  

سطيني محمود عباس بزيـارة      ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الفل      .مباشرة مع الفلسطينيين األسبوع المقبل    
  .إلى مصر نهاية األسبوع المقبل

  11/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   الليبية"األمل"الضغوط اإلسرائيلية لن تفلح في تحويل وتغيير وجهة سفينة : الطيبيو الخضري .19
 القـائمون   صوب غزة الليلة الماضية، حسبما أكد     " آمالثيا" أبحرت سفينة األمل الليبية      : حامد جاد  -غزة  

وحسب بيـان مـشترك      .عليها، متحدية إسرائيل التي توعدت بمنعها من الوصول إلى القطاع المحاصر          
لرئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار، النائب جمال الخضري، والنائب العربي في الكنيست اإلسـرائيلي              

لـى الـرغم مـن كـل        أحمد الطيبي، ان المنظمين لسفينة األمل يتمسكون بهدفهم الوصول إلى غزة ع           
وشدد المتضامنون على أن رحلتهم إنسانية بإيصال المساعدات االغاثية          .المعوقات والتهديدات اإلسرائيلية  

  .نسخة منه" الغد"واألدوية، وسياسية بكسر الحصار والعزلة عن غزة، وفق البيان، الذي تلقت 
يل وتغييـر وجهـة الـسفينة، وأن        وشدد النائب الخضري على أن الضغوط اإلسرائيلية لن تفلح في تحو          

  .انتفاضة السفن مستمرة حتى كسر الحصار بشكل كامل عن غزة
وكان الخضري طالب في بيان سابق السلطات اليونانية بتسهيل إجراءات إبحار سـفينة األمـل الليبيـة                 

صا وأن  من موانئها إلى غزة، ورفض االنصياع للضغوط اإلسرائيلية الرامية إلى منعها، خـصو            " آمالثيا"
وأكد، أن تسيير سفينة األمل ينسجم مـع         .السفينة تنتظر الحصول على موافقة السلطات اليونانية لالبحار       

قانون المالحة البحرية الذي يتيح لهذه الرحالت المرور، كما ينسجم مع مواثيق األمم المتحدة واالتفاقيات               
  .ينوالقوانين الدولية التي تدعو إلى رفع المعاناة عن المحاصر
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إن السفينة تقل متضامنين مدنيين، ومساعدات إنسانية وأدوية وجاءت بالتنسيق مع اللجنة            "وقال الخضري 
أحمد الطيبي، الذي نقل إلى     " الكنيست" الشعبية لمواجهة الحصار والنائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي       

  ".منظمي السفينة قائمة باحتياجات غزة أعدتها اللجنة
أن دعوات وتحركات االحتالل ستفشل في وقف ما اسماه بانتفاضـة الـسفن، وأن أيـة                وأكد الخضري   

محاوالت لحرف مسار هذه االنتفاضة الهادفة للوصول إلى غزة وكسر الحصار سيكون مصيرها الفشل              
وشـدد علـى     .، معتبرا أن خيار االحتالل الوحيد رفع الحصار وافتتاح الممر المائي بين غزة والعـالم              

ستمرار انتفاضة السفن في وجه األكاذيب الصهيونية حول تخفيف الحصار، مـشيدا بموقـف              ضرورة ا 
  .اليونان وليبيا الداعم للشعب الفلسطيني

  11/7/2010، الغد، عّمان
  

   مليون نسمة عدد الفلسطينيين في الضفة والقطاع4,05: الحصاء الفلسطيني اجهاز .20
ال عوض القائم باعمال رئيس الجهـاز المركـزي         صرحت ع :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   

 2010لالحصاء الفلسطيني ان عدد الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية قدر في منتصف العام الحـالي               
مليـون   ) 1,54(مليون نسمة في الضفة الغربيـة ، و         ) 2,51(مليون نسمة موزعين إلى     ) 4,05(بنحو  

 صحافي بمناسبة اليوم العالمي للسكان الـذي يـصادف          واوضحت عوض في بيان    .نسمة في قطاع غزة   
الحادي عشر من تموز كل عام ، بانه بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز ، فقد بلـغ عـدد الـسكان             

 مليون ذكر   2,06 مليون نسمة ، منهم      4,05 في األراضي الفلسطينية حوالي      2010المقدر منتصف عام    
 مليون نـسمة ، مـنهم       2,51عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي       في حين بلغ    .  مليون أنثى  1,99و

 مليـون  1,54بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي .  مليون أنثى 1,24 مليون ذكر و   1,27
  . و ألف أنثى756 ألف ذكر 779نسمة ، منهم 

 حيث قدر عـدد سـكانها       وتعتبر محافظة الخليل أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان ،           
 ألف نسمة ، في حين تعتبر محافظة أريحا واألغوار أقـل محافظـات   600 بحوالي   2010منتصف عام   

فيما تعتبر محافظـة غـزة أكبـر        .  ألف نسمة  45الضفة الغربية سكاناً ، حيث قدر عدد سكانها بحوالي          
 نسمة ، وتعتبر محافظـة       ألف 535محافظات قطاع غزة من حيث عدد السكان ، إذ قدر عددهم حوالي             

  . ألف نسمة189رفح أقل محافظات قطاع غزة من حيث عدد السكان ، فقد قدر عدد سكانها حوالي 
  11/7/2010، الدستور، عّمان

  
  "عمداء األسرى" ناجح مقبل ينضم إلى قائمة األسير .21

االحتالل، وبهـذا   ، امس، عامه الواحد والعشرين في سجون        ) عاما 50(دخل األسير ناجح مقبل     : رام اهللا 
وبين مدير دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحـررين، عبـد           . »عمداء األسرى «ينضم إلى قائمة    

-10الناصر فروانة، أن مقبل غير متزوج، وهو من سكان مخيم العروب شمال الخليل، واعتقل بتاريخ                
جن المؤبد، وتنقل خالل فترة     ومقاومة االحتالل، وحكم عليه بالس    » فتح« بتهمة االنتماء لحركة     7-1990

عمداء «ونوه إلى أن انضمام مقبل لقائمة        .اعتقاله بين عدة سجون، وهو أسير اآلن في سجن نفحة الجديد          
، وهو مصطلح يطلق على األسرى الذين أمضوا عشرين عاماً وما يزيد في سجون االحـتالل                »األسرى

  . أسيراً) 118(وبشكل متواصل، ارتفعت القائمة إلى 
  11/7/2010، لحياة الجديدة، رام اهللا

  
   مواطنين خالل تظاهرتين ضد اإلغالق واالستيطان في الخليل وبيت ُأمرثمانية إصابة .22
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 مواطنين جراء اعتداء قوات االحتالل على       8أصيب في الخليل وبلدة بيت ُأمر، امس،        ": األيام "-الخليل  
 بالمدينة، وضد االستيطان الذي يحـول دون        المشاركين في تظاهرتين ضد اجراءات االغالق والحصار      

بات "و" كارمي تسور "وصول مزارعي بيت ُأمر الى مئات الدونمات من اراضيهم في محيط مستوطنتي             
شاركوا في  " ابراهام ابينو "واشارت المصادر الى ان المستوطنين المقيمين في         .جنوب وشمال البلدة  " عين

في التظاهرة، وذلك برشقهم بالمياه القذرة عند وصولهم محاذاة         االعتداءات على المشاركين والمشاركات     
  .الموقع االستيطاني

  11/7/2010، األيام، رام اهللا
  

   كثفت اجراءاتها لتجريد المقدسيين من حق اإلقامة بالقدس"سرائيلإ":  المسيحية الفلسطينيةالمبادرة .23
لسطينية نداء امس تفيد فيـه ان الـسلطات          اطلقت المبادرة المسيحية الف    : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

اإلسرائيلية اخذت في الفترة األخيرة تكثف من إجراءاتها لتجريـد الفلـسطينيين المقدسـيين، مـسلمين                
وجاء في النداء ان تلك اإلجراءات قد استهدفت فـي هـذه            . ومسيحيين، من حقهم في اإلقامة في القدس      

وبـات  .  عائالت بأكملها من حقها في البقاء في مدينتها        األيام شخصيات وطنية وسياسية، بعد أن جردت      
الوجود المسيحي بالذات في القدس مهددا بصورة خاصة بسبب التجريد مـن الهويـات والفـصل بـين                  

واكد النداء ان وزارة الداخلية اإلسرائيلية تقوم اليوم وفي األمس بتجريد المقدسي الفلسسطيني             . العائالت
  .من حق اإلقامة الدائمة 

  11/7/2010، الرأي، عّمان
  

  آالف األطفال يشاركون في مهرجان صندوق طفل األقصى الثامن: القدس .24
شارك آالف األطفال من داخل الخط األخضر ومن القدس الــمحتلة وذووهـم فـي               ": وفـا "-القدس  

رك مهرجان صندوق طفل األقصى الثامن، الذي نظمته مؤسسة البيارق إلحياء الـمسجد األقصى الـمبا            
ومؤسسة األقصى للوقف والتراث، وذلك في باحات الـمسجد األقصى الـمبارك، بحضور عدد كبيـر              

وكان الـمسجد شهد منذ ساعات صباح أمس، حركـة نـشطة            .من الـمصلين والشخصيات االعتبارية   
ت وتوافد عدد كبير من األطفال وأهاليهم، والذين تم نقلهم من مختلف الـمناطق بواسطة عشرات حـافال               

  .النقل الخاصة التي وفرتها الجهات الـمنظمة
وتغّيب عن الـمهرجان عدد من قيادات القدس وأهالي الداخل بسبب األوامر العسكرية التـي يمنعـون                
بمقتضاها من دخول القدس واألقصى، من أبرزهم الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا              

الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل، وحـاتم          في القدس وخطيب الـمسجد األقصى، و     
  .عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح

وتضمن الـمهرجان العديد من الفقرات والفعاليات الخطابية والفنية واألدبية، حيث ألقيت قصيدة شـعرية     
" نحن أشـبال األقـصى    "وان  للطفلة نيرين بشناق، وأنشودة للفتى نسيم عرابة، وتم عرض فقرة فنية بعن           

لفرقة األنوار بإشراف مؤسسة الفجر، كما تم تكريم الفائزين في مهرجان الرسم الثاني، الذي حمل اسـم                 
  ".بأناملنا نرسم األقصى"

نحن مـع   : "من جهته، قال ناصر إغبارية رئيس مؤسسة البيارق إلحياء الـمسجد األقصى، في كلـمته            
هرجان سواء كان من مدينة القدس أو من مدن الداخل، ونحن كـذلك             فرحة كل طفل من أبطال هذا الـم      

  ".مع فرحة كل أم وأب جاءا ليشاركا ابنهما الفرحة خالل هذا الـمهرجان السنوي
 ألـف   20أن عدد الـمشاركين في مهرجان صندوق طفل األقصى زاد هذا العام ليصل إلـى               : "وأوضح

، حيث أراد هؤالء األطفال أن يأخذوا دورهم في دعم          طفل، وتجاوزت األموال التي جمعت مليوني شيكل      
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مشروع إعمار وإحياء األقصى، فكان ال بد من تنمية الثقافة عند أطفالنا فـي ظـل الحـصار الخـانق                    
  ".والـمؤامرات ضده

وكانت الكلـمة الرئيسة في الـمهرجان للشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة االسالمية في الداخل،              
مية دور األطفال وأهاليهم في الحفاظ على األقصى، مؤكداً أن الطفل الـمقدسي هو وحـده               الذي أكـد أه  

  من يستطيع الوصول الى الـمسجد األقصى الـمبارك، وطالبه بضرورة التواجد الدائم فيه
  11/7/2010، األيام، رام اهللا

  
  ستخدمة بغزة عن احتمال تخفيف إسرائيل للحصار توقف االتجار في السيارات المالشائعات .25

بعدما أعلنت إسرائيل عـن تخفيـف الحـصار         «: قال تاجر السيارات زياد غبن    :  صالح النعامي  - غزة
وزيادة التوقعات بالسماح بدخول السيارات توقفت حركة البيع والشراء بشكل كامل ألن سعر الـسيارات               

وأضاف غبن الذي يمتلك    . »الجديدة التي ستدخل ستكون أقل بكثير من تلك المستخدمة الموجودة في غزة           
ـ         بسبب الحـصار منعـت     «: »الشرق األوسط «معرضا كبيرا للسيارات في شارع الجالء بمدينة غزة ل

إذ % 100إسرائيل دخول أي سيارة أو قطعة غيار إلى غزة وهو ما رفع سعر هذه الـسيارات بنـسبة                   
 وحسب ما يقوله غبن فـإن       .»أصبح سعر السيارة المقدرة بستة آالف دوالر يزيد على خمسة عشر ألفا           

الكثير من أصحاب السيارات عرضوا سياراتهم للبيع خالل هذه الفترة إال أن أحدا ال يرغب في شـرائها                  
  .لغالء أسعارها وخوفا من انخفاض سعرها وعودته للسعر الطبيعي في حال دخول السيارات الجديدة

وا في السابق بيع سياراتهم أمال في تحقيق        وأكثر المتضررين من هذا الواقع هم أولئك الناس الذين رفض         
وقال التـاجر أبـو     . ويخشى أصحاب السيارات والتجار من أن يتكبدوا خسائر فادحة        . مزيد من األرباح  

 ألف دوالر كأقصى حد، وهو مـا        18 ألف دوالر سيصبح     30رامي نوفل إن السيارة البالغ حاليا ثمنها        
  .يشعر التجار بالخوف على رؤوس أموالهم

  11/7/2010، لشرق األوسط، لندنا
  

  فلسطيني بتحقيق أرقام قياسية جديدة" هوس" .26
أتاحت موسوعة جينس لألرقام القياسية لآلالف فـي        :  جون دونيسون  -الضفة الغربية، بي بي سي نيوز     

أنحاء مختلفة من العالم فرص بذل محاوالت لتحقيق أرقام قياسية في مجاالت مختلفة بعضها غير مألوف                
وقد الحظت أن الفلسطينيين بدورهم منذ استلمت منصبي في الضفة الغربية وغزة لهم افتتـان                .وغريب

ويبدو أن هناك محاوالت جديدة لتحقيق       .خاص بتحقيق أرقام قياسية والدخول بالتالي في موسوعة جينس        
ليهـا فـي    ففي الشهر المقبل، ستشهد شواطئ غزة تدفق آالف األطفال ع         . أرقام قياسية كل بضعة أسابيع    

  .محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد بشأن إطالق أكبر عدد ممكن من الطائرات الورقية في السماء
 آالف فلسطيني في وقت الحق من فصل الـصيف فـي            10وكذلك، من المقرر أن يشارك ما يصل إلى         

ـ    يكون حفل الدبكة وهو رقص فلسطيني تقليدي علما بأن مشاركة هذه العدد الضخم في رقصة الدبكـة س
وقد حاول الفلسطيني، ناصر عبد الهادي، خمس مـرات          .بمثابة رقم قياسي جديد على المستوى العالمي      
وقد كللت مساعيه في بعض األحيان بالنجاج إذ يعلق فـي            .على األقل لتسجيل اسمه في موسوعة جينس      

 الحائط تفيد بأنه تمكن من صنع أكبر سلطة تبولة على           مطعمه وسط مدينة رام اهللا بفخر كبير شهادة على        
  .مستوى العالم

وكذلك، حقق عبد الهادي الرقم القياسي العالمي فيما يخص إعداد صحن المسخن المـصنوع مـن     . تبولة
  .قطع الخبز والدجاج والبصل

فمنـا الطهـاة   ...نريد أن نظهر للعالم أن الفلسطينيين أكبر مما يعرض فـي األخبـار     "يقول عبد الهادي    
بعض محاوالت عبد الهادي أثارت      ".والراقصون والنجارون نحن أشخاص عاديون مثل بقية سكان العالم        
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األراضي التي خضعت ألطول مدة من      "الكثير من الجدل إذ حاول الدخول إلى موسوعة جينس تحت بند            
ائلين إنه استفزازي، مضيفا أنه     يقول عبد الهادي إن القائمين على موسوعة جينس كتبوا إليه ق           ".االحتالل

لكن االبتسامة الساخرة التي انطبعت على محيـاه         ".أروع احتالل "قرر أن يدخل الموسوعة تحت مسمى       
  .تنبئ بأنه ليس واثقا من نجاحه هذه المرة

  10/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  من مياه قطاع غزة ملوثة ومالحة% 90 : دراسة .27
 .من مياه قطاع غزة ملوثة، وغير صالحة للشرب       % 90أظهرت أبحاث ودراسات أن     ": وفـا"غزة ــ   

 .ويحذر مختصون من خطورة النتائج الصحية التي تصيب الفرد بسبب استخدامه للمياه المالحة والملوثة             
وأرجع مسؤولون سبب هذه المشكلة إلى تعطل مشاريع الصرف الصحي، وعدم إدخال المعـدات إلـى                

وحذّر الدكتور أكرم الحالق، أستاذ الجغرافيا الطبيعية فـي          .المعالجة بسبب الحصار اإلسرائيلي   محطات  
 لن يكون هناك لتر واحد من المياه العذبة في قطاع غزة،            2014جامعة األقصى بغزة، من أنه في العام        

نزاف الضخمة للمياه مـع     مبيناً أن أسباب زيادة نسبة التلوث في المياه الجوفية للقطاع؛ تعود لكمية االست            
  .عدم التعويض

 مليون متر مكعب سنوياً، بينمـا يـصل اسـتخدام    100وأشار إلى أن استخدام المياه للزراعة يصل إلى   
 ملم؛ أي يقـدر     360 مليون متر مكعب، في حين إن الداخل إلى الجوف من مياه األمطار            50السكان إلى   

  .، ما يجعل نسبة االستهالك أكثر من التعويض2004 مليون متر مكعب حسب دراسة العام 43بحوالي 
من جهته، نبه المهندس منذر شبالق، مدير مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، مـن تـدني الوضـع                   
المائي في قطاع غزة؛ بسبب الحصار الذي يمنع دخول المعدات الالزمة من أجل المساهمة في تحـسين                 

  .نوعية المياه وجودتها
م تعد صالحة لالستخدام اإلنساني، مدلالً على ذلك بنتائج التحاليل والدراسات الدوليـة،             وأكـد أن المياه ل   

التي أشارت إلى أن مياه قطاع غزة باتت غير صالحة لالستخدام، ما ينذر بحدوث خطر حقيقـي علـى                   
، ولخص الدكتور عبد الرحمن التميمي، مدير عام مجموعة الهيـدرولوجيين الفلـسطينيين            .حياة اإلنسان 

عدم وجود تغذية للحوض المائي الجـوفي فـي         : "مشاكل المياه في القطاع بمجموعة من األسباب أهمها       
الشتاء؛ وذلك لسيطرة االحتالل على المياه في وادي غزة، إضافة إلـى االسـتخدام المفـرط للمبيـدات                  

ه فـي ظـل قلـة       الحشرية، كما يؤدي النمو السكاني المطرد في القطاع إلى تقليل حصة الفرد من الميا             
  ". الكميات المتوفرة منها، وزيادة الطلب عليها

أهالي غزة يعانون من انقطاع المياه عن منازلهم بشكل مستمر، بسبب تلوث الميـاه              "وأكـد التميمي أن    
في القطاع بشكل عام، إضافة إلى احتضار خزان الماء الجوفي وانخفاض منسوبه، وحل هـذه المـشكلة                 

  ". لبحر وهي من الحلول المكلفةيكمن في تحلية مياه ا
الحالق أن قوات االحتالل قامت بعمليات قرصنة مائية،        . وعن دور االحتالل في أزمة مياه غزة، أكـد د        

 بئراً على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، كمصائد مائية يتم حفرهـا            37من خالل حفر ما يقرب من       
وفق طبيعتها االنسيابية تتجه من الشرق والشمال باتجاه        بمنسوب أقل من مستوى الخزان الجوفي، والتي        

  . غزة
وبّين أن قوات االحتالل عمدت لبناء الخزانات والحواجز المائية، من أجل منع المياه القادمة من جبـال                 
جنوب الضفة الغربية، خاصة جبال الخليل، والتي كانت ترفد وادي غزة بمقدار مليوني لتر مكعب مـن                 

ع، والساللة، وشنيق، والشريعة، بشكل يعزز المخزون الجوفي، إضافة إلى استخدام كمية            مياه وادي السب  
  .كبيرة من المياه في الزراعة، بما يقلل نسبة استخدام المياه الجوفية
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وعن الحلول المقترحة ألزمة المياه في قطاع غزة، أكـد شبالق أن العالج يتم باإلسـراع فـي إنـشاء                   
 وتمديد األنبوب القطري الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، لتوزيع المياه العذبة            محطة تحلية مياه البحر،   

الـمحالة للجميع، بالتزامن مع إنشاء محطة التحلية، والعمل على تحسين شـبكة توزيـع الميـاه فـي                  
  .المحافظات المختلفة، والحد من الوصالت غير القانونية للشبكة

جة مياه الصرف الصحي المقررة في الخطة الوطنية، ليتم إعادة          ودعا إلى العمل على إنشاء محطات معال      
استخدامها للزراعة، ما يحد من الضغوط على الخزان الجوفي، وكذلك للحد من عملية تداخل مياه البحر                

  .بترشيح المياه المعالجة للخزان الجوفي
ي محطات خاصة، ما يزيد من      ويعتمد غالبية سكان القطاع على شراء المياه العذبة، التي تتم معالجتها ف           

  .تكاليف حياتهم اليومية
  11/7/2010، األيام، رام اهللا

  
   اإلسرائيلي-الفلسطينيال أمن وال سالم دون حل الصراع : ناصر جودة .28

 اجرى وزير الخارجية ناصر جودة في واشنطن مساء امس االول مباحثات مع - بترا -واشنطن 
  .نز تركزت على سبل تحقيق التقدم المطلوب في جهود السالممستشار االمن القومي االميركي جيم جو

وأكد وزير الخارجية خالل المباحثات موقف االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، على أن المنطقة 
  .اإلسرائيلي -لن تنعم باألمن والسالم من دون حل الصراع الفلسطيني

يات المتحدة االميركية بحل الدولتين وتحقيق السالم الشامل من جانبه، جدد جونز خالل اللقاء التزام الوال
مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني , في منطقة الشرق االوسط 

  .وجهود جاللته المكثفة لتحقيق التقدم المنشود في جهود السالم
  

  11/7/2010الرأي، عّمان، 
  

  طين الذين يمتلكون الممانعة هم المسلّحون أي المقاومة والفلسطينيونالمعارضون للتو:عون .29
النائب ميشال عون مؤتمراً صحافياً في دارته في الرابية أمس تناول " تكتل التغيير واالصالح"عقد رئيس 

فيه األوضاع والسيما موضوع التوطين، محذراً اللبنانيين من الوقوع في فخ التحريض واإلشاعات التي 
: وقال. ئ أجواء الفتنة وتفسح الطريق أمام المؤامرة المعدة لحل المشكلة الفلسطينية على حساب لبنانتهي

وكي تدافع . نحن نعرف أّن المشكلة األساس في الشرق األوسط محصورة باسرائيل وبالتزايد السكاني"
ما تخشاه .  ملك كل ذلكاسرائيل عن نفسها ال تحتاج الى سالح أو الى تفّوق تقني أو للتدريب ألنّها ت

ومن هنا كان رفضها الدائم . في اسرائيل نفسها والضفة الغربية) للفلسطينيين(فعالً هو التزايد السكاني 
 مشروعاً وخطة لتوطين الفلسطينيين في العالم، وفي 49إلعادة الالجئين الى ارضهم، وقد تم تقديم 

لكننا نعرف أّن . لعودة واحترام حق الفلسطينيينالمقابل صدرت قرارت عن االمم المتحدة تتعلق بحق ا
القرار يبقى بدون قيمة إذا لم يقترن بفعل او بتخطيط وبعمل معّين، بينما تتضّمن الخطط المقترحة 

  .للتوطين محاوالت وضغط لتنفيذها
 هناك  كالم خطر جداً لحزب التحرير، يتضمن تحريضاً وتحفيزاً على اصطفاف لبناني لبناني،: "أضاف

  ".أي تحريض اللبنانيين بعضهم ضد البعض، طوائف أو مذاهب ال فرق
بالعودة الى موضوع التوطين، نحن نعلم أّن المعارضين للتوطين حالياً والذين يمتلكون إمكان : "وأضاف

تجريد الفلسطينيين " بند 1559لماذا ُأدرج في القرار . الممانعة هم المسلّحون، أي المقاومة والفلسطينيون
 وجردوا قوى 1559لو تمكنوا من تطبيق القرار . ؟ ألّن لديهم قّوة الممانعة"لمقاومة من السالحوا
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الممانعة من سالحها لكانت المشكلة انتفت لديهم، لكن، بما أن ذلك لم يحصل هم يحاولون ضرب هذه 
  .القوى بعضها ببعض

سرائيلية أكثر من مّرة، ولست أعلم إن اليوم، اإلعتداءات دائمة، ففي كّل يوم تحلّق فوقنا الطائرات اإل
كانت تصّورنا،  كما أنّنا نستطيع سماع صوت طائراتهم من دون أن نقوى على رؤيتها، ما الذي يفعلونه 
فوق أرضنا؟ إذاً الغاية هي دائماً تجريد المسلّحين الذين يملكون قّوة الممانعة من السالح، وهذا لم ينجح 

يحاولون ضرب األسلحة بعضها ببعض، وهذا ما تعمل اليوم إسرائيل على بالتفاوض الى اآلن، لذلك هم 
تحقيقه، وهذا المؤتمر الصحافي اليوم غايته تنبيه اللبنانيين والفلسطينيين والسياسيين، جميع اللبنانيين، 
النصارى والمسلمين وغيرهم، الى أّن الغاية اليوم من كّل هذا التشويش والتحريض الذي نراه هو ضرب 

  (...).  ّوة الممانعةق
أبو "أما في موضوع حقّ العمل للفلسطينيين، فمن قال إننا نعارض هذا الحق؟ زارني ممثّل الرئيس 

" حماس"على رأس وفد ورافقه السفير، وتكلمنا في هذا الموضوع، كما زارني وفد من حركة " مازن
 هم مندمجون، يعملون في السر، أي وتكلّمنا أيضا في هذا الموضوع، فمن قال أنّنا نعارض حقّ العمل؟

باألسود، فليعملوا باألبيض، فحقّ العمل ليس المشكلة، حتّى للسكن أصوله، نحن ال نريد أن يبقوا في 
  .المخّيمات، من قال أنّنا نريد إبقاءهم في المخّيمات؟ نريد أن نحافظ على تقاليدهم وعاداتهم وهوّيتهم

نحن ال نريد ".  غيتو"تهم وعادوا بعد ألفي عام؟ ألنّهم عاشوا في وهنا أسأل كيف حافظ اليهود على هوّي
، فهم يستطيعون الخروج والدخول ساعة يشاؤون، ولكن عندما يريدون "غيتو"ان يعيش الفلسطينيون في 

جميعكم تعلمون أّن . حرية التحرك، يجب أن يتجّردوا من االستقاللية التي يتمتّعون بها داخل المخّيمات
شحادة، هم موجودون في المخّيمات وال تستطيع القوى األمنية ) سمير(ا اإلعتداء على المقّدم من حاولو

عندما يريدون أن يدخلوا ويخرجوا بحرّية، يجب ان يتعاملوا مع . القبض عليهم ليمثلوا أمام القضاء
لمخّيمات لحفظ السلطات اللبنانية ويجب أن يسمحوا للقضاء اللبناني والقوى النظامّية بالدخول إلى ا

  ".األمن
تتصل بحقوق " تيار المستقبل"على صعيد آخر، عرض عون مع النائب نهاد المشنوق افكاراً يقترحها 
وتسلم منه ملفا كامال في هذا . الالجئين الفلسطينيين في لبنان، خالل لقاء في دارته في الرابية امس

 .الشأن، على ان يدرس ضمن التكتل
  11/7/2010النهار، بيروت، 

  
  لن نحّرر المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الفلسطينيين: كنعان إبراهيم  .30

خالل تمثيله رئيس التكتل النائب ميشال عون في العشاء السنوي لهيئة الدكوانة   النائب ابراهيم كنعانقال
حرر المجتمع نؤيد مساعدة الفلسطينيين لتحسين أوضاعهم، لكننا لن نقبل بأن ن "التيار الوطني الحر"في 

لبنان ليس مكسر "وشدد على ان ". الدولي، سياسيا وماديا، من التزاماته حيال الفلسطينيين أو تجاه لبنان
  ".عصا، وعلى الفلسطيني أن يتمسك بحق العودة وبحقوقه، ونحن مستعدون لدعمه حتى النهاية لتحقيقها

  11/7/2010النهار، بيروت، 
  
  

  حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنانفرصة إلجماع نيابي على اقتراح  .31
، سّجل تقدم كبير في "اليونيفيل"في موازاة االهتمام الرسمي والسياسي بالتطورات المتعلقة بعمل 

فبعد . االتصاالت الممهدة لصدور قرار عن مجلس النواب االسبوع المقبل يتعلق بحقوق الفلسطينيين
الرئيس فؤاد السنيورة بهدف " المستقبل"كتب رئيس كتلة االجتماع الرابع الذي انعقد اول من امس في م

 آذار من الموضوع، توسعت مروحة االتصاالت فشملت في الساعات الثماني 14صياغة موقف قوى 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1846:         العدد       11/7/2010الجمعة  :التاريخ

تكتل التغيير "واالربعين الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس امين الجميل ورئيس 
  .النائب وليد جنبالط" ء الديموقراطياللقا"النائب ميشال عون ورئيس " واالصالح
 آذار في شأن حقوق 14ان الرئيس بري ينتظر ان يتلقى غداً رسمياً اقتراح قوى " النهار"وعلمت 

الفلسطينيين في اطار اجتماع لجنة االدارة والعدل ثم ضمن اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي سينعقد 
 سبق لجنبالط أن قدمها على ان ترفع الى الهيئة العامة لمجلس برئاسة بري تمهيداً لضمه الى اقتراحات

  .النواب الخميس المقبل
  جنبالط

ورداً على ما نشر امس حول موافقة جنبالط على سحب اقتراحات القوانين التي تقدم بها مقابل اقتراح 
 حول هذا الموضوع ال معلومات لدّي: "مساء امس" النهار"يتعلق بحق العمل للفلسطينيين، قال جنبالط لـ

  ".انا في انتظار جلسة مجلس النواب االسبوع المقبل. ولم أسمع شيئاً حول هذه الطروحات
  الكتائب

وفيما يترأس الجميل سلسلة اجتماعات مع قيادة حزب الكتائب تمهيداً إلتخاذ موقف سيجري اعتماده في 
كومة الدكتور سليم الصايغ مجلس النواب، صّرح وزير الشؤون االجتماعية ممثل الحزب في الح

حققت حتى اآلن بموقفها الواضح تطوراً في الموضوع يتصل بعمق المصلحة "بأن الكتائب " النهار"لـ
اللبنانية مع االعتراف الكامل بتحسين وضع الفلسطينيين على أساس انه مسؤولية دولية وعربية وليس 

  ". كل األعباء فيما هو يواجه معضالت كبيرةلبنانية فقط باعتبار انه ال يمكن لبنان أن يتحمل وحده
 وإذ لفت الى الموقف المبكر الذي اتخذه نائب الحزب سامي الجميل في البرلمان، أشار الى توسيع دائرة 
االستشارات لتضم أهم الفاعليات، السيما الفاعليات الروحية، مما ستظهر معالمه في الساعات المقبلة في 

  .حةاطار تحسين النصوص المطرو
وأشار اخيراً الى انه طرح في الجلسة االخيرة لمجلس الوزراء اقتراح تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ما 
ورد في البيان الوزاري لجهة إعداد خطة وطنية لمنع التوطين، فاستعيض عن االقتراح بآخر قدمه وزير 

  .لموضوعالطاقة جبران باسيل ويقضي بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمتابعة هذا ا
  المشنوق

النائب نهاد المشنوق، وبتكليف من االجتماع االخير في مكتب الرئيس السنيورة، " المستقبل"عضو كتلة 
 آذار 14جال تباعاً اول من امس وامس على الرئيس بري والعماد عون والنائب جنبالط لعرض تصور 

وافقة من التفاهم على التصور بأنه لمس م" النهار"في شأن حقوق الفلسطينيين، وصّرح المشنوق لـ
ولفت الى أن جنبالط تفّهم تأجيل مسألة تملك الفلسطينيين على ان يتجه البحث الى موضوعي . المطروح

التأكيد على هوية : وحدد ثالث نقاط أساسية في االقتراح المطروح للمناقشة هي. العمل والضمانات
لمجتمع الدولي في تقديم الضمانات الصحية الالجئ الفلسطيني من خالل إجازة العمل واستمرار ا

  .والتعليمية وعدم تحميل الخزينة والضمان االجتماعي أية أعباء مادية
الحوار مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصراهللا بطرس " القوات اللبنانية"ومن جهتها تتولى 

  .صفير لوضعه في آخر التطورات
  مجلس النواب

 غداً أسبوع نيابي حافل، وقد يكون حامياً، انطالقاً من الموضوع الفلسطيني، وينطلق في ساحة النجمة
سيبدأ باجتماع لجنة االدارة والعدل ثم باللجان المشتركة برئاسة بري ليتناول موضوعي النفط وحقوق 

لبحث وبعد غد الثلثاء تلتئم اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ل. الفلسطينيين
ومن المنتظر بعد توقيع رئيس . في امكان إعداد عدد من بنود جدول أعمال الجلسة العامة الخميس المقبل

 فور وروده من االمانة العامة 2010الجمهورية ميشال سليمان امس مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 
لنواب اعتباراً من غد االثنين لمجلس الوزراء، أن يأخذ المشروع طريقه الى مجلس النواب حيث سيبدأ ا
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تسلم نسخهم على ان يتم الحقاً برمجة اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية التي ال يقتصر الحضور 
فيها على اعضاء اللجنة بل يشمل من يرغب من النواب من أجل متابعة ما ورد في المشروع تمهيداً 

 .لمناقشته قبيل وصوله الى الهيئة العامة
  11/7/2010ر، بيروت، النها

  
  شيخ األزهر يدعو الفلسطينيين إلى استخدام حقهم في المقاومة للحصول على حقوقهم .32

 ، فـي حـوار مـع جريـدة األهـرام،      دعا شيخ األزهر اإلمام األكبر أحمد الطيـب : مكرم محمد أحمد  
لـن  ” إسـرائيل “ن  الفلسطينيين إلى استخدام حقهم المشروع في المقاومة للحصول على حقوقهم، مؤكداً أ           

ما ينبغـي أن يعرفـه العـرب والفلـسطينيون أن           “وقال الطيب،   . تعيد لهم حقوقهم على طبق من فضة      
من يرى غير ذلك فهو فـي       “وتابع  . ” لن تعيد حقوقهم على طبق من فضة أو نحاس أو ورق          ” إسرائيل“

ن يستخدموا حقهم المـشروع     الحقيقة يحلم، وعلى الفلسطينيين أن يتّحدوا دفاعا عن حقوقهم المشروعة وأ          
المقاومة ينبغي أن تتوجه إلى قـوات االحـتالل         “وأوضح ان   . ” في مقاومة المحتل بما في ذلك المقاومة      

  .” وإضعاف القدرة العسكرية للمحتل والمستوطنين
شيمون بيريز إذا   ” اإلسرائيلي“وردا على سؤال حول إمكان استقباله بعض الحاخامات ومصافحة الرئيس           

ال أسـتطيع أن أسـتقبل      “لتقاه صدفة كما فعل شيخ األزهر الراحل محمد طنطاوي، قـال الطيـب              ما ا 
ال أستطيع أن أوجد معه في مكان واحد، وال أظـن           “وأضاف  . ” الحاخامات وال أستطيع مصافحة بيريز    

  .” أن الشيخ سيد طنطاوي كان يعرف أنه يسلم على بيريز
الصارخ على الـشعب    ” إسرائيل“ه أحد الذين خططوا لعدوان      ليس ألنه يهودي ولكن ألن    “وأوضح الطيب   

” الفلسطيني واالستيالء على القدس التي هي واحدة من أهم المقدسات اإلسالمية التي أشعر بقيمتها الهائلة              
، وسوف  ”إسرائيل“لو أنني صافحت بيريز فسوف أحقق له مكسبا ألن المعنى أن األزهر صافح              “وتابع  . 

ن رصيدي، وخصماً من رصيد األزهر ألن المصافحة تعني القبول بتطبيع العالقات            يكون ذلك خصماً م   
  .” للفلسطينيين حقوقهم المشروعة” إسرائيل“وهو أمر ال أقره إلى أن تعيد 

  10/7/2010، القاهرة، االهرام العربي
  

  بتزازنا كي نوقف إرسال السفينة إلى غزة واشنطن تشهر ملف المقرحي ال:  ليبيمسؤول .33
أن اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية سعتا، أمس،       » الشرق األوسط «علمت  :  خالد محمود  - قاهرةال

إلى ممارسة ضغوط سرية على المهندس سيف اإلسالم، النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي،               
ؤول بمؤسسة القذافي للتنمية    فيما قال مس  . إلثنائه عن تنظيم رحلة لسفينة مساعدات ليبية متجهة إلى غزة         

التي يترأسها نجل القذافي، المشرفة على رحلة السفينة التي تنقل مساعدات إنسانية، إن الرحلة قائمة إلى                
  .وجهتها األصلية غزة وليس إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي، كما زعمت وزارة الخارجية اإلسرائيلية

لقذافي للتنمية، الموجود في ميناء الفور جنوب اليونان،        وكان يوسف الصوان، المدير التنفيذي لمؤسسة ا      
ـ  عبر الهاتف، بأن السفينة كان مقررا لها أن تبحر في الساعة الثامنة والنـصف              » الشرق األوسط «أفاد ل

وإزاء الضغوط التي شاركت    . من مساء أمس بالتوقيت المحلي لليونان، إذا لم تحدث مفاجآت غير متوقعة           
ركية وإسرائيلية وغربية بدا أن المهندس سيف اإلسالم النجل الثاني للعقيد القـذافي             فيها عدة أطراف أمي   

رئيس مؤسسة القذافي للتنمية، ال يزال حتى مساء أمس صامدا في مواجهة محاوالت إقناعه بالعدول عن                
  .إرسال السفينة

وال مرتعدا مـن هـذه      لست خائفا   . كل هذا ال يهمني   «ونقل مسؤول ليبي عن سيف اإلسالم القذافي قوله         
  .»مهمتنا إنسانية لعمل الخير، ولسنا في عمل عسكري أو إرهابي. األشياء
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من مصادر ليبية رفيعة المستوى أن جين كيرتـز، الـسفير األميركـي فـي       » الشرق األوسط «وعلمت  
علـى  العاصمة الليبية طرابلس الذي أجرى اتصاال مع مدير عام مؤسسة القذافي، قد قدم احتجاجا رسميا                

رعاية مؤسسة القذافي للسفينة، وأبلغه استهجان واستنكار إدارة الرئيس األميركي بارك أوباما لما وصفه              
وقال كيرتز إن اتصاله جاء بطلب من وزارة الخارجية األميركية، معربا عن أملـه              . بالعمل االستفزازي 

  .في عدم قيام مؤسسة القذافي بأي عمل استفزازي، على حد تعبيره
توقف التدخل األميركي عند هذا الحد، بل طالب بعض أعضاء الكونغرس األميركي بإعـادة فـتح                ولم ي 

التحقيق في مالبسات اإلفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أفرج عنه ألسباب صـحية                
اء ودعا أربعة من أعـض    . 1989بسبب إصابته بمرض السرطان بعد إدانته بتفجير طائرة لوكيربي عام           

مجلس الشيوخ األميركي، في رسالة إلى السفير البريطاني في واشنطن، إلى فتح تحقيق لتوضيح األسباب               
  .الحقيقية لإلفراج عن المقرحي

ـ     ردا على موقف نجل القـذافي      » هذا ابتزاز واضح  «: »الشرق األوسط «وقال مسؤول بمؤسسة القذافي ل
ونقل المسؤول عـن    . محاصرين في قطاع غزة المحتل    ومؤسسته الخيرية من تقديم الدعم للفلسطينيين ال      

حاولوا عمل ضغط علي وسربوا أخبارا عن موضوع تحقيق في ملف المقرحي، لكن             «نجل القذافي قوله    
. »مهمتنا سلمية إنسانية، وليس هدفنا إحراج أو استفزاز أو مواجهة إسرائيل بل مـساعدة الفلـسطينيين               

ست بصدد الدخول في مواجهـة مـع إسـرائيل وال أسـعى             ليس عندي جيش وال غواصات، ول     «وتابع  
  .»لحربها

أن إسرائيل حاولت إجراء اتصاالت عبر أطراف ثالثة مع نجـل القـذافي             » الشرق األوسط «كما علمت   
وقالت مصادر ليبية مطلعة إن إسـرائيل حاولـت أيـضا           . شخصيا إلقناعه بالعدول عن إرسال السفينة     

ين مع سيف اإلسالم القذافي لتوصيل رسالة تستهدف حثه على وقف           االتصال عبر أصدقاء أجانب وغربي    
ووجهت إسرائيل رسالة إلى األمم المتحـدة ومجلـس         . الرحلة وعدم إبحارها من اليونان كما كان مقررا       

األمن الدولي، فيما أجرى وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتصاالت مع نظيريه في كل مـن                
، تمحورت حول تغيير وجهة السفينة إلى ميناء إسرائيلي بدال من التوجه مباشـرة إلـى            اليونان ومولدوفا 

  .قطاع غزة
ـ    النقاب عن أن منظمي رحلة السفينة اكتشفوا وجود اتفـاق      » الشرق األوسط «وكشفت معلومات خاصة ب

دات إلـى  سري بين اليونان وإسرائيل ينص على عدم موافقة اليونان على تسيير أي سفن لتقديم المـساع  
  .غزة إال بعد التشاور والتنسيق مع إسرائيل

ـ    كنا قد رتبنا األمور مع اليونان، لكن إسرائيل دخلت بقوة على           «: »الشرق األوسط «وقال مسؤول ليبي ل
الخط مع اليونان، واتضح لنا أن هناك اتفاقا سريا يقضي بإطالق سراح البحارة اليونانيين المشاركين في                

  .»هد اليونان بعدم خروج أي سفينة إلى غزة إال بعد التنسيق مع إسرائيلأسطول الحرية مع تع
ولفت إلى أن الحكومة الليبية تنكرت للسفينة وتبرأت منها تماما، واتخذت إجراءات لمنـع وصـول أي                 
مساعدات أو أموال، وقالت إنها ليس لديها القدرة على حماية السفينة أو رد أي عدون إسرائيلي محتمـل                  

ما لدينا هو تبرعات، جزء منها من عرب اليونان، لكن ليبيا على المـستوى الرسـمي                «وأضاف  . عليها
  .»ليست لها أي عالقة بالسفينة، بل إنها رفضت تقديم أي نوع من أنواع الدعم

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي للتنمية، الموجود في ميناء الفرو بجنوب شرقي اليونـان،            
 ضغوطا عالية المستوى من كل األطراف ذات العالقة مع الشركة ومؤسسة القذافي للحيلولـة               هناك«إن  

كل األشياء كانت جاهزة لخروج السفينة أول من أمس قبل ضـوء النهـار لكـنهم    . دون وصول السفينة 
وكشف صوان عن أن مالك السفينة الموجود       . »اخترعوا مجموعة تعقيدات وحجج روتينية بهدف اإلعاقة      

لى متنها تلقى رسالة من السلطات اليونانية بشكل غير رسمي مفادها أن هنـاك محـاوالت لتعطيـل                  ع
  .السفينة



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1846:         العدد       11/7/2010الجمعة  :التاريخ

إن السلطات اليونانية كانت متعاونة، وحاولت أن تنأى بالموضوع عـن سـاحة             «ومع ذلك، قال صوان     
واعتبـر أن مـا     . »المراهنات السياسية، وقامت بإجراءات روتينية لكسب الوقت للمناورات الدبلوماسية        

وقفـوا معنـا علـى اخـتالف        «يستحق التقدير هو موقف العمال ونقاباتهم في الميناء اليوناني، مضيفا           
انتماءاتهم بشكل جدي، ورغم وجود إضراب فإنهم قاموا بتحميل المساعدات على ظهر السفينة، واستثنوا              

  .»السفينة من اإلضراب
  11/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "سرائيلإ"األسد طلب توسط سيناتور أميركي للتفاوض مع : "يديعوت" .34

 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عـن أن أرلـين سـبيكتر الـسيناتور               : سمر خالد  -القدس  
األميركي نقل رسالة من دان إيالون نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي إلى الرئيس السوري بشار األسـد                

ة، وأنه تلقى دعوة من األسد للقيام بمحاولة إلطالق مفاوضـات بـين             ولكنها لم تكشف عن فحوى الرسال     
  .دمشق وتل أبيب

وقالت الصحيفة في عددها الصادر امس، إنه المقرر أن يعقد األسد وسبيكتر اجتماعا األسبوع الحـالي،                
  .ولكن السيناتور األميركي كان أراد االجتماع مع المسؤولين اإلسرائيليين أوال

، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمـان خـارج              وأشارت الصحيفة 
البالد حاليا، ولذا اجتمع سبيكتر مع إيالون، نائب ليبرمان الذي نقل رسالة رسمية من تـل أبيـب إلـى                    

  .دمشق
ـ               د الـسالم،   وذكرت الصحيفة، أنه خالل االجتماع الذي عقد بالقدس، أبلغ إيالون سبيكتر أن إسرائيل تري

  .مضيفا أن المفاوضات يجب أن تبدأ بدون شروط مسبقة
  .وتابع، إيالون أن بالده ستوافق على إجراء المحادثات في أي وقت وفي أي مكان، عالنية أو سرية

وأبلغ إيالون السيناتور األميركي أن إسرائيل ال تعتزم مهاجمة جيرانها في الشمال، وطالبه بـأن ينقـل                 
دها أن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط سيكون بمثابة إيماءة طيبـة لحـسن               رسالة لألسد مفا  

  .النوايا، قبل بدء المحادثات
  11/7/2010، الرأي، عّمان

  
   االسبوع المقبل الى المنطقة لبحث شروط اطالق المفاوضات المباشرةيعودميتشل  .35

لسالم جورج ميتشل الى المنطقة االسبوع المقبل       يعود المبعوث االميركي لعملية ا    :  محمد يونس  -رام اهللا   
للبحث مع الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في شروط االنتقال الى المفاوضات المباشرة بعد ان اخفق في               

  .الماضي) مايو(تحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية منذ أيار 
 اوقف المفاوضات غير المباشرة التي يجريهـا        ان ميتشل » الحياة«وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية ل      

وقالـت المـصادر ان     . بين الجانبين، وبدأ يتحاور معهما في شروط االنتقال الى المفاوضات المباشـرة           
الجانب الفلسطيني يطالب برسالة ضمانات اميركية واسرائيلية تحدد هدف المفاوضات، وهو اقامة دولـة              

، وبضمنها القدس الشرقية، مـع تعـديالت        1967عام  ) يونيو (فلسطينية على حدود الرابع من حزيران     
خريطـة  «حدودية طفيفة، وتحديد مرجعية هذه المفاوضات، وهي القـرارات الدوليـة ذات الـشأن و                

  .والمبادرة العربية للسالم» الطريق
في هذه االثناء، قال مسؤولون فلسطينيون إن الجانب االميركي يرى ان الوقـت حـان لالنتقـال مـن                   

غير ان الرئيس عباس يطالب     . المفاوضات غير المباشرة التي ال تحقق اي تقدم الى المفاوضات المباشرة          
  . بتحديد هدف وإطار ومرجعية واضحة لهذه المفاوضات قبل االنتقال اليها

  11/7/2010، الحياة، لندن
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  مشكلة كبيرة أللمانيا" الموساد"تسلّم عميل ": شبيغلدير " .36

مـشكلة  “األلمانية أن قرار بولندا بتسليم عميل موساد أللمانيا يمثل         ” دير شبيغل “مجلة  ذكرت  : )أ.ب  .د  (
بالنسبة للحكومة األلمانية، ألن قرار وارسو ينص على ضرورة أن تتم محاكمة العميل في ألمانيا               ” كبيرة

  .بتهمة تزوير وثائق وليس بتهمة التجسس 
 حكماً يقضي بتسليم عميل الموساد، يوري برودسكي،        يذكر أن محكمة بولندية أصدرت األسبوع الماضي      

محمـود  ” حمـاس “إلى السلطات القضائية األلمانية لالشتباه في صلته بجريمة اغتيال القيـادي بحركـة              
  .المبحوح، في دبي

وجاء في تقرير المجلة، التي تصدر غداً االثنين، أنه إذا أصبح القرار البولندي نافذاً فمـن المحتمـل أن                   
الدعاء االتحادي في ألمانيا إلى ترك القضية، حيث من الممكن أن يخرج برودسكي من القضية               يضطر ا 

وأشارت المجلة إلى أن المخرج الوحيد من هذه المشكلة هو الطعن في قرار المحكمة إمـا                . بغرامة مالية 
  . من قبل برودسكي نفسه أو من االدعاء العام في وارسو 

  11/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  في غزة" حماس"وزراء الخارجية األوروبيون لن يلتقوا قيادة : فرنسا .37
إن وزراء خارجية الـدول األوروبيـة       " كريستوف بيغو "قال سفير فرنسا لدى إسرائيل      : القدس  وكاالت  

ب " حمـاس "، الذين سيزورون قطاع غزة الشهر الحالي لن يجتمعوا مع قيـادة             "فرنسا، ايطاليا وإسبانيا  "
وقال السفير بيغو في تصريحات لالذاعة االسرائيلية ،امس، إن         . كما قال " كة منظمة إرهابية  اعتبار الحر "

وقـال  . هدف زيارة الوزراء الثالثة للقطاع هو الوقوف عن كثب على اوضاع السكان المـدنيين هنـاك             
لة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي الثالثاء الماضـي إنـه فـي رسـا                 

مشتركة مؤرخة في الخامس من تموز وموجهة الى المسؤول االسرائيلي، وافق وزراء خارجية المانيـا               
  .وبريطانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا من حيث المبدأ على هذه الزيارة

  11/7/2010، األيام، رام اهللا
  

  سيع المستوطناتالكنيسة المشيخية تطالب واشنطن بوقف دعمها السرائيل اذا واصلت بناء أو تو .38
دعت الكنيسة المشيخية األميركية الحكومة األميركية الى وقف دعمها السرائيل اذا واصلت بناء             : رام اهللا 

جاءت دعوة الكنيسة كجزء مـن تقريـر حـول    . أو توسيع مستوطناتها في األراضي الفلسطينية المحتلة    
العمومية للكنيسة أمـس، حـسب موقـع         االسرائيلي وعملية السالم اقرته الجمعية       -الصراع الفلسطيني 
للمعـدات لـسماحها باسـتخدام      » كاتربيلر«وتضمن التقرير ايضا توبيخا لشركة       . الكنيسة االلكتروني 

  .، في اشارة الى البناء االستيطاني»أغراض غير سلمية«اسرائيل منتجاتها في 
وهو أحد المذاهب   . ت المتحدة يشار إلى أن اكثر من مليوني مسيحي يتبعون المذهب المشيخي في الواليا           

  .المعروف بأن اعضاءه يتبنون مواقف ليبرالية» االصالحية«البروتستانتية 
للمـسيحيين الفلـسطينيين    » وقفة حق «وقال بيان صحفي صادر عن الكنيسة المشيخية انها تحيي وثيقة           

البيـان ان   واضـاف   . وخصوصا ما تضمنته من قيم التحرر والالعنف والتسامح والحب حتى للغـريم           
وقـال   .الكنيسة المشيخية تطالب الحكومة األميركية بوقف دعمها للحصار االسرائيلي على قطاع غـزة            

مـن  » االبارتهايد« بيان الكنيسة انها قررت حذف وصف االحتالل االسرائيلي بنظام الفصل العنصري            
  .التقرير

  11/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1846:         العدد       11/7/2010الجمعة  :التاريخ

  يتعلم صرب وألبان كوسوفو والفلسطينيون واإلسرائيليون الحوار" الممخيم الس"في : ألمانيا  .39
، "لن نغير رأينا لكننا نستطيع على االقل االستماع لوجهة النظـر المناوئـة            : " ا ف ب   -) المانيا  (راست  

هذا هو لسان حال نحو خمسين شابا جاءوا من كوسوفو والشرق االوسط والقوقاز ليجتمعوا هذا االسبوع                
  .السابع لمجلس اوروبا لمعاودة الحوار" مخيم السالم "في اطار

وقد شارك اسرائيليون وفلسطينيون والبان وصرب من كوسوفو اضافة الـى اخـرين مـن اذربيجـان                 
 عاما، في ورشات عمل بهدف كسر الجليد ومحاربـة االفكـار            25 و 18وارمينيا، تتراوح اعمارهم بين     

  .النمطية المسبقة
وقالت . غة االنكليزية وهي تتسم بالحدة واالنفعال لكن في جو من االحترام المتبادل           وتجري المناقشات بالل  

ما اكتشفته هنا هو اننـا      "وهي البانية من كوسوفو طالبة في االقتصاد في بريشتينا          )  عاما 19(مريم ريخا   
  ".وقد روى كل واحد منا تجربته بكثير من التأثر. جميعا عانينا من الحرب، انتم ونحن

ى عالم النفس االسرائيلي مايكل رفايل الذي يشرف على التدريب ان الهدف ليس حتما التقريب بـين                 وير
ال اطلب منهم   "، مضيفا   "التعارض هو فرصة ليتعرف كل منهم الى االخر       "المواقف بل افهام الشبان بان      

  ".خرونتغيير رأيهم او اعطاء الحق للطرف المعارض بل فهم االحتياجات التي يعبر عنها اال
ويلخص أومري كالمـان    . وفي الشرق االوسط ايضا ال يوجد سوى القليل من فرص التبادل بين الشعبين            

هنا اتحدث مع فلسطينيين، لكـن فـي        "وهو طالب علوم سياسية في تل ابيب، الوضع بقوله          )  عاما 24(
مس سـنوات فـي     واضاف الشاب الذي امضى خ     ".ففي اسرائيل ال التقي بهم ابدا     : بالدي االمر مختلف  

فان لم نتحدث في السياسة     : ادركت هنا انهم يشبهوننا اكثر مما كنت اتصور       "الجيش االسرائيلي كضابط    
امر اخر ادهشني وهو انني شعرت عند مناقـشتهم بـانني           : واضاف   ".لدينا الكثير من االمور المشتركة    

  .ادافع عن موقف قومي جدا فيما اعتبر في بالدي من اليسار المتطرف
  11/7/2010، األيام، رام اهللا

  
   الرهان على اوباماسقوط .40

  هاني المصري
ان القمة الرابعة التي جمعت ما بين باراك اوباما وبنيامين نتنياهو وما رافقها من تغطية اعالمية وحفاوة                 

لمـدة  ) بليرهـاوس (وحرارة في االستقبال شملت منح رئيس الحكومة االسرائيلية بيت الضيافة الرسمي            
ة ايام خالفا للعادة التي اقتصرت على اعطاء بيت الضيافة ألي ضيف لمدة الزيارة على يوم واحـد،                  ثالث

وما انتهت اليه من فتح صفحة جديدة بين رجلين بعد مرحلة الجفاء وشد الحبل، لدرجة وصف القمة من                  
بناء الثقة فـي الـضفة      داعيا الحكومة االسرائيلية الى اتخاذ اجراءات       " بالممتازة" قبل الرئيس االمريكي    

  .في قطاع غزه لجهة تخفيف الحصار" واحراز المزيد من التقدم"
وتوقع اوباما وباالحرى ، طالب اوباما في المؤتمر الصحافي المشترك باإلنتقال للمفاوضات المباشرة قبل              

كم هـذه   وقت كبير من انتهاء فترة تجميد االستيطان بدون ان يشير الى اطار الحل النهائي الـذي سـيح                 
المفاوضات كما اكد بأن نتنياهو مستعد للمجازفه من اجل الـسالم ولخـوض مفاوضـات جديـة مـع                   

  ، ، . الفلسطينين
واكد اوباما ان ادارته ستستمر في فرض العقوبات على ايران لمنعها من حيازة السالح النووي وستصل                

  .في هذه االمر الى الحد االقصى
الطالق علنا على االقل،الى ايه مسائل خالفية مثل تجميد االسـتيطان         لم يتطرف الرئيس االمريكي على ا     

وتحديد االطار النهائي الذي طالبت االدارة االمريكية سابقا بتحقيقهما لتوفير شروط مناسـبة النطـالق               
  .المفاوضات المباشرة ولضمان وصولها للنجاح باسرع وقت ممكن
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ضات غير المباشرة الى المفاوضات المباشرة قبـل وقـت          على العكس من ذالك يريد اوباما انتقال المفاو       
كبير من انتهاء فترة تجميد االستيطان بدون ربط بين االمرين ،اي ربط االنتقال للمفاوضـات المباشـرة                 
بتمديد الوقف الجزئي المؤقت لالستيطان الذي ال يشمل القدس وال الوحدات االستيطانية قيد البنـاء ، وال                 

  .الربط اصبح اقصى ما يمكن تحقيقه قد يتحقق وقد ال يتحققف. المرافق العامة 
ان ما سبق يضع المفاوض الفلسطيني في وضع صعب وتحت ضغوط لالنتقال للمفاوضات المباشرة التي               
ستستأنف قريبا مثلما صرح نتنياهو وغيره من المسؤولين االسرائيليين ،بدون ان يضمن حتـى تمديـد                

يطان ،بل مقابل مجرد توسيع صالحيات السلطة في الضفة على طريـق            التجميد الجزئي والمؤقت لالست   
) ج( ،والسماح لها بإقامة مشاريع في المنطقة المصنفة         2000\9\28عودة االمور الى ما كانت عليه قبل        
هذا مع العلم ان هذه النقاط وغيرهـامن النقـاط تعتبـر التزامـات              .،خصوصا في منطقة البحر الميت      

 حتى اآلن   2003ائيل تطبيقها في المرحلة االولى من خارطة الطريق المقرة منذ عام            اسرائيلية على اسر  
بدون ان تلتزم بها اسرائيل لقد تراجعت ادارة اوباما عن وعودها ،وقللت من طموحاتها وتوقعاتها ،وهذا                

  .سمح بعودة الحرارة بين اوباما ونتنياهو ،وبين االدارة االمريكية والحكومة االسرائيلية 
ان ما سبق يعني ان ادارة اوباما تتخلى عن سياستها المعلنة و تكتفي بما وافق عليه نتنياهو وهو تبنـى                    
مشروط لحل الدولتين يجعل قيام دولة فلسطينية حقيقية امرا مـستحيال والتجميـد الجزئـي والمؤقـت                 

 بعدم اتخاذ خطـوات      ايلول القادم بدون ضمانات بتمديده والتعهد السري       26لالستيطان الذي سينتهي في     
  .استفزازية في القدس الشرقية المحتلة خصوصا في المناطق االهلة بالسكان 

وحتى تكتمل الصورة يجب ان نقول ان تركيز اوباما على االنتقال للمفاوضات المباشرة قبل وقت كبيـر                 
والمؤقـت بعـد    من انتهاء فترة تجميد االستيطان يرجع الى خشيته من عدم تحديد هذا التجميد الجزئـي                

 ،وبعد  9\26اعالن نتياهو الغنمي بأنه ال يستطيع ان ينكث بوعوده للمستوطنين باستئناف االستيطان بعد              
ان المتوقع هو ايجاد تخريجه مثل تخريجة االتفاق        .قرار مركز الليكود باالجماع بعدم تحديد فترة التجميد         

  .قدس على عدم اتخاذ خطوات استفزازية في المناطق االهلة بال
الجانب الفلسطيني الذي فوجىء باعالن ناطق باسم البيت االبيض بعد جولة ميتشل االخيرة ،عشية زيارة               
نتنياهو عن حدوث تقدم بالمفاوضات غير المباشرة طالبا بتقديم تفسيرات وتوضيحات ،مطلوب منـه ان               

سـرائيل بمرجعيـة واضـحة      ينتقل للمفاوضات المباشرة بدون وقف االستيطان وقفا تاما وبدون التزام ا          
وملزمة لعملية السالم يتضمن انهاء االحتالل واالستعداد القامة دولة فلسطينية عاصمتها القـدس علـى               

 ،وبدون االتفاق على استئناف المفاوضات القادمة من النقطة التي انتهت اليها المفاوضـات              1967حدود  
ل البحث في كيفية الخروج من المآزق طلبـت         من اج .السابقة واذا وافق على ذلك يقوم بانتحار سياسي         

القيادة الفلسطينية بعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية ،التي اعطت الموافقة والغطاء على الـدخول               
  .بمفاوضات تقريبية لمدة اربعة اشهر كفرصة اخيرة لالدارة االمريكية 

ة ،في ظل الضعف وفقـدان االدارة العربيـة         ان الجواب على المتوقع على االرجح للجنة المتابعة العربي        
،هو الموافقة على االنتقال للمفاوضات المباشرة ،والتبرير سيكون سحب الذريعة من ايدي حكومة نتنياهو              
التي ترفض البحث في قضايا الوضع النهائي قبل الدخول في مفاوضات مباشرة ،فالعرب سيسيرون وفقا               

  .الحق الكذاب لباب الدار :للمثل 
 القضية ليست االن ، ولم تكن ابدا شكل المفاوضات وال مستواها وانما مرجعيتها وهل هنـاك اتفاقـا                   ان

وهـي  .على شكل الحل النهائي ،أو يترك كل شيء للتفاوض ،بحيث تصبح المفاوضات هي سيدة نفسها                
  :المرجعية الوحيدة للمفاوضات ،وهذا يناسب اسرائيل تماما النه 

فراد مرة اخرى بالفلسطينيين بدون تدخل جدي من اي طرف ثالث ،حنى لو كـان               يمكنها من االست  :أوال  
  .هذا الطرف هو الواليات المتحدة االمريكية الحليف االستراتيجي الموثوق السرائيل 
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تعطي المفاوضات المباشرة السرائيل الوقت الالزم السـتكمال تطبيـق مخططاتهـا التوسـيعية              : ثانياً  
ة والعدوانية التي تستهدف ايجاد امر واقع يجعل الحل االسرائيلي هو الحل الوحيد             واالستيطانية والعنصري 

  .الممكن ،كما تعطي المفاوضات على ما تقوم به اسرائيل من خلق حقائق احتاللية 
ان العودة للمفاوضات المباشرة تمنع نشوء فراغ يمكن ان تستغله االطراف والـدول والخيـارات               : ثالثاً  

  .بقى ما تسمى عملية السالم هي الخيار الوحيد واللعبة الوحيدة في المدينة االخرى بحيث ت
لقد سقط الرهان على ادارة باراك اوباما ،الن من يراهق على غيرة يخسر دائما ،والن اوبامـا خـضع                   

 االسرائيلية المشتركة والضغوط العربية المؤيد السرائيل ومن اجل الحصول على           –للمصالح االمريكية   
ت اليهود في انتخابات الكونجرس النصفية في شهر تشرين ثاني القادم ومن يراهن على خيار واحد                اصوا

يكون عمليا ليس لديه اي خيارحتى تغير االدارة االمريكية سياساتها المنحازة كليا السـرائيل يجـب ان                 
راتيجية جديـدة  تتعرض المصالح االمريكية في المنطقة للخطر ،وهذا لن يكون بدون اتباع العرب السـت            

تكف عن االستجداء وتقديم الطلبات والتمنيات وتجمع اوراق القوة والضغط العربية وتوظفها في الصراع              
عنـدها  .بحيث تشعر الواليات المتحدة االمريكية انها تخسر من دعمها المطلق السرائيل اكثر مما تربح               

  .ستتغير السياسة االمريكية حتما 
ي المنظقة والعالم كله تتراجع والدليل على ذلك يظهر فـي مجـيء القـوات               لقد بدأت مكانة اسرائيل ف    

االمريكية للمنطقة لحماية اسرائيل التي أنشأت اصال لحماية المصالحة االمريكية والغربية فـي المنطقـة      
،كما يظهر في صعود ايران وتركيا الذي يجعل اسرائيل ليست الالعب الوحيد وال حتى الرئيـسي فـي                  

  هل يدرك العرب ذلك ،ويتصرفوا على اساسة؟المنطقة ف
هل يظهر مشروع عربي الستنهاض العرب وجعلهم يقرروا مصير منطقتهم ،ان لم يكن لوحدهم ،فليكن               

فهل ! بالمشاركة مع الالعبين االخرين ؟ هذا سؤال ينتظر االجابة عليه منذ عقود من الزمن بدون جواب                 
  تأتي االجابة االن ؟

  10/7/2010، )بدائل(لالعالم واألبحاث المركز الفلسطيني 
  

   شاهدناه من قبلالفيلمهذا  .41
  ياسر الزعاترة

تقول قيادة السلطة إنها لن تذهب إلى المفاوضات إال إذا لبـى الطـرف              . نعم هذا الفيلم شاهدناه من قبل     
يكية مـن   ، بينما تتواصل الضغوط األمر    ) وقف االستيطان في المرة الماضية    (اإلسرائيلي الشرط الفالني    

يخـرج عمـرو موسـى      . يجري الحديث عن مرجعية عربية لتلك العودة      . أجل العودة إلى المفاوضات   
ليتحدث عن المفاوضات الفاشلة ، ثم تجتمع لجنة المتابعة العربية لتمنح الغطاء للسلطة من أجل العـودة                 

اع قبل انعقاده ، في إهانة      في المرة الماضية لم تتورع هيالري كلينتون عن إعالن نتائج االجتم          (للتفاوض  
  ).سياسية من العيار الثقيل

اآلن يتكرر الفيلم من جديد ، الفلسطينيون يريدون تقدما في التفاوض بشأن قضايا األمن والحـدود لكـي                
، لكن نتنياهو ال يقـدم شـيئا ، يـضغط           ) ال حديث عن وقف االستيطان في القدس      (يعودوا للمفاوضات   

للمفاوضات غير المباشرة ،    " الفشل الذريع "خرج عمرو موسى ليتحدث عن      . األمريكيون من أجل العودة   
فيما نحن بانتظار اجتماع لجنة المتابعة العربية لكي تقول للسلطة إن من األفضل العودة إلى المفاوضات                

هل صدقت نظرية اإلحراج هذه مرة واحدة رغـم       (، ودائما من أجل إحراج نتنياهو أمام المجتمع الدولي          
  ).خدامها منذ عقود؟،است

يتحدث مصدر فلسطيني لصحيفة القدس العربي عن مطالبة واشنطن للسلطة بالتشدد من أجـل الـضغط                
على نتنياهو ، ونحن ال نستبعد ذلك البتة ، ألن أوباما الذي ال يريد إغضاب اللـوبي الـصهيوني علـى             

يعجبه تشدد نتنياهو الـذي يفـشل       مرمى أربعة شهور من انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب ، ال            
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حتى لو لم تؤد إلى نتيجة عملية ، األمر الذي يؤثر على مـصالح              " جادة"مساعيه إلطالق عملية تفاوض     
  .بالده في المنطقة

ربما يأمل األمريكيون في أن يؤدي التشدد الفلسطيني إلى دفع نتنياهو نحو تقديم بعض الحوافز للسلطة ،                 
، وتتمثل في نقل الـصالحيات      ) الدولة المؤقتة (ريع مسيرة السالم االقتصادي     وهي حوافز تساهم في تس    

األمنية في عدد من المدن الفلسطينية من الجيش اإلسرائيلي ألجهزة األمن الفلـسطينية التـي يرعاهـا                 
في المخطط األساسـي ، حيـث سـيجري نقـل كامـل             " كبيرة"الجنرال دايتون ، والتي ستصل حدودا       

بحسب تصنيفات أوسلو ، مع     ) ب(في مناطق   ) أوباما أثنى على عملها   (نية لتلك األجهزة    الصالحيات األم 
، مع طموح أكبر قـد يتحقـق فـي          ) أ(األمل بأن يكف الجيش اإلسرائيلي عن التوغل فيها وفي مناطق           

 إلى عهدة السلطة أيضا ، األمر الذي يعني أن الدولة قـد           ) ج(غضون عام يتمثل في إمكانية نقل مناطق        
باتت فسيحة بما يكفي للقول إن األمور تسير على ما يرام ، سواء نجحت المفاوضات النهائية أم جـرى                   
تأجيل قضاياها وفي مقدمتها القدس إلى زمن بعيد بحسب المخطط ، وبحسب المرحة الثانية من خريطـة          

  .الطريق
تـرف وقـف التفـاوض ، ألن        نحن إذن أمام ذات الفيلم الذي ال مجال إال لتكراره ، فالسلطة ال تملـك                

بالنسبة لها ولقيادتها ، وكذلك حال محور االعتدال العربي ، فـضال عـن الطـرف                " المفاوضات حياة "
اإلسرائيلي الذي يعيش أجمل أيامه مع سلطة تحمي أمنه بإخالص مقابل معونات خارجية يـستفيد منهـا                 

عملية التفاوض الخاصة به ، والتي تتجاوز       االقتصاد اإلسرائيلي أيضا ، واألهم أوباما الذي يريد إطالق          
الحاجة التقليدية التي توفرت مع أسالفه ألن جنوده في أفغانستان والعراق سيكونون في خطر ، ومعهـم                 

  .مصالح بالده في المنطقة إذا أدى استمر الفراغ السياسي وأدى إلى انتفاضة جديدة
ضين إلى عملهم سنكون إزاء األجزاء األولـى مـن          في انتظار قرار لجنة المتابعة العربية وعودة المفاو       

الفيلم ، وهي دائما أجزاء ضرورية لكي يبدو التفاوض بمثابة نضال حقيقي يكلف أصحابه الكثيـر مـن                  
المعاناة ، وخالل هذه المرحلة ال بأس بتكرار كل الحوارات التقليدية عن المـصالحة وحمـاس وعبثيـة     

 تحققها حكومة السلطة على األرض ، ودائمـا برعايـة الطـرف             المقاومة ، إلى جانب اإلنجازات التي     
الدولي الذي يقدم المال ويساعد في األمن ، مع رعاية أكبر من الطرف اإلسرائيلي الذي يـسمح بتـدفق                   

للقوم حتى يدخلوا معركة التفاوض وهم في أحسن حال وأهدأ          ) الفي آي بي  (االستثمارات ويمنح بطاقات    
  .بال،،

  11/7/2010، الدستور، عّمان
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  محمد خّروب

» الخامسة«توازي االنجازات التي حققها بنيامين نتنياهو خالل زيارته         , بطعم المرارة » طرفة«ليس من   
سوى تلك التصريحات التي صدرت     , لواشنطن منذ تسلم رئاسة الحكومة االسرائيلية قبل عام وربع العام         

(...) كالمة الهاتفية التي قيل أن الرئيس االميركي باراك اوباما اجراها مع محمود عباس الطالعه               بعد الم 
وهنا يجب االنتباه الى الكالم المعسول والعمـومي        (مؤكداً  , على نتائج المباحثات التي اجراها مع نتنياهو      

  ..لة فلسطينية مستقلةالتزامه اقامة دو) الذي يواصل االميركان اطالقه في مناسبة وغير مناسبة
مثل هذه العبارات الجاهزة التي يرددها كل مسؤول اميركي وأوروبي وال مانع من اضافة عربي               , طبعاً
فيمـا الكـالم ال     , ال قيمة لها على أرض الواقع والحقائق الميدانية التي تواصل اسرائيل تكريسها           , أيضاً

أما مفاهيم العدالة وحق تقرير المصير      , نية وغيرها يتوقف عن السالم العادل والحقوق والمساعدات االنسا      
وايضاً التطبيق الكامل التفاقية جنيف الرابعـة       , وانهاء االحتالل وعدم جواز احتالل اراضي الغير بالقوة       
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هل تذكرون هذه العبارة فـي      (تحت طائلة العقوبات والعواقب الوخيمة      , واحترام القانون االنساني الدولي   
  ..فالغياب كامل والطمس عليها مستمر والتواطؤ حيالها ال ينتهي).. الصربي؟بعديها العراقي و

في الدالالت والمآالت التي انتهت اليها زيارة نتنياهو والتي يمكن رصدها           , ثمة ما يمكن التوقف عنده اذاً     
طلقات سياسـية  من مواقع ومن, في المقاالت التحليلية الطويلة والعميقة التي تناولها المحللون االسرائيليون     

توزعت على الصحف اليومية االربع هاآرتس، يديعوت احرونوت، معاريف واسـرائيل           , وفكرية مختلفة 
  ).اول من امس(اليوم وخصوصا في اعداد السبت التي صدرت يوم الجمعة 

الرئيس اوباما الذي بدا لنا صلبا، استخدم كل حيلة ممكنة كي يرضي بيبي، بداية اسـتخدم الحيلـة                  .. «
 فـي هـذه     -معروفة، التي يعلن بموجبها بان حديث اوباما وبيبي سيستغرق ساعة، ولكنهما يطيالنـه              ال

 لالثبات بان الحديث كان هاما، وفي هذه الفرصة يسمح للضيف بالتباهي بمدتـه،              -الحالة بأربعين دقيقة    
  .» وهي بادرة محفوظة لعظماء العالم-بل ان اوباما رافق ضيفه الى السيارة 

اوباما ال بد انه غير فرح النه يقرأ في احد التحليالت فـي             .. «مضيفاً  , وئيل ماركوس في هاآرتس   قال ي 
الواشنطن بوست، بان فوق بليرهاوس، يرفرف علم اسرائيل، بينما جانب العلم االميركـي فـي البيـت                 

 هناك ذبابـة    وألنه لم تكن  «، بعد ان يستطرد     »)أي االستسالم امام نتنياهو   (االبيض، يرفرف علم ابيض     
بأن بيبي حاول اقناع    , على الحائط في مكتب الرئيس، عندما تحدث الزعيمان، فلم يتبق لي غير التخمين            

اوباما بانه جدي ومتمسك بوعده في موضوع الدولتين للشعبين، ولعل هذا هو السبب في ان عناق اوباما                 
ون اسهل عليه مواصلة تجميد البنـاء       كان اكثر مما خطط له، ومع ذلك اوضح نتنياهو لمحادثه، بانه سيك           

انـه  ) والكالم لمـاركوس  (ليس صدفة   ..  ايلول 26اذا ما بدأت المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين قبل         
وبحثا ضمن امور اخرى، فـي      ) ليس للمرة االولى  (بالتوازي التقى ايهود باراك وسالم فياض في القدس         

  .» السلطةامكانية توسيع الصالحيات والمناطق التي بيد
علـى  , يسعى السترضاء اللوبيات اليهوديـة    » نسبياً«الصورة اكثر من واضحة، رئيس اميركي مأزوم        

... «التي ما تزال قوية     » ايباك«تلك اللوبيات وعلى رأسها     , ابواب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس    
 يوماً حتى السادس والعشرين     خمسين, نفسه) مرق(وقد تركه االن ينضج في      , أجل احتضن اوباما نتنياهو   

تخدم الزيـارة فـي األمـد       , االن كالهما راض  . وهو أجل انقضاء تجميد البناء في المناطق      , من ايلول 
, والى ذلك ترى اسرائيل ان االحتضان االميركي الحار       . المباشر الحاجات السياسية لكل واحد منهماً جيداً      

فاسرائيل ما تزال حليفاً قريباً جـداً       , اليرانيين ان ال تتبلبلوا   إشارة الى العالم العربي والى االتراك والى ا       
وسنستمر على تأييدها سياسـياً وسنـستمر علـى تفوقهـا           , ونحن سنظل على منحها ضمانات ذرية     , لنا

  .هذا ما قاله اليس فيشمان في يديعوت احرونوت» العسكري على جاراتها
  .. الموضوع ذاتهتبقى االشارة الى ما كتبه الوف بن في هآرتس حول

, وهم ملزمون بالعمل مـع نتنيـاهو      , اوباما ومساعدوه يفهمون بأن ليس لديهم في هذه اللحظة بديل         ... «
 بالمائة مـن    80 - 70وهم يعرفون بأن كل اتفاق سياسي يوقع عليه نتنياهو سيحظى بتأييد جارف عبر              

لنبرة في واشنطن وعلى االنتقـال مـن        هذا االعتراف االميركي أثّر على تغيير ا      .. الجمهور االسرائيلي 
  ..انتهى االقتباس.. »الضغوط الى المداعبات

أو هل يقلع الذين يواصلون ضـخ األوهـام فـي صـفوفنا عـن               , فهل ثمة من يراهن على كالم اوباما      
  ..على صدره متعهداً قيام دولة فلسطينية مستقلة» يدق«بأن ثمة من ال يزال , اسطوانتهم المشروخة
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