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   ميالً عن شواطئ غزة70على بعد البوارج اإلسرائيلية الليبية تقاوم " األمل"سفينة  .1
بواريج اإلسـرائيلية التـي     الليبية إبحارها باتجاه ميناء غزة مصحوبة بعدد من ال        " األمل"استأنفت سفينة   

  . تحاصرها في عرض البحر
إن سفينة المساعدات أصـبحت     : "وقال مدير مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية يوسف الصواني        

 كيلومترا من سواحل غزة، وإن البوارج الحربية اإلسرائيلية تالحقهـا وتقـوم             50 إلى   40على بعد نحو    
  ". بالتشويش على اتصاالتها

كد أن السفينة ماضية إلى غايتها نحو غزة ولن تغير وجهتها، ويشير إلى أن السفينة لم تتوقف ولكنهـا                   وأ
باسـتخدام  ) إسـرائيل (وأوضح الصواني أنه في حال قامت       . تسير ببطء بسبب عطل في أحد المحركات      

 الخطـوات   العنف ضد السفينة فإنه سيجري عندها دراسة احتماالت ردود الفعل، لكنه لم يفصح بـشأن              
  . السفينة الليبية) إسرائيل(المتوقع اتخاذها من قبل مؤسسته إذا هاجمت 

ونفى الصواني صحة أنباء ذكرت أن السفينة ستغير مسارها إلى مدينة العريش المصرية، وفق ما نقلت                
  . وكاالت أنباء عن مصادر مصرية وإسرائيلية لم تكشف عن هويتها

ش اإلسرائيلي أن إنذارا قد أعطي للسفينة، بل جرى تقديم توضيح لمن            في المقابل نفى متحدث باسم الجي     
بدأت األعمـال   "لكنه أكد أن البحرية اإلسرائيلية      ". ال يستطيعون الذهاب إلى غزة    "على متن السفينة بأنهم     
  . ، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية"التحضيرية لوقف السفينة

قد أفـاد أن األخيـرة   " األمل"ياش دراجي المتواجد على متن سفينة وكان مراسل قناة الجزيرة القطرية ع     
، بسبب خلل فني، بفعـل قـوات        2010-7-14توقفت عن الحركة منذ الساعة التاسعة صباح األربعاء         

  . بحرية االحتالل اإلسرائيلي
 من ليـل     بوارج عسكرية تتبع لبحرية االحتالل تحاصر السفينة منذ ساعة متأخرة          8وأشار إلى أن قرابة     

، موضحاً أن التشويش اإلسرائيلي ال يزال مستمراً على السفينة لقطع أي اتـصال              2010-7-13الثالثاء  
  . مع العالم الخارجي منذ الساعة السادسة صباحاً

وبين دراجي أن سلطات االحتالل تدفع السفينة نحو ميناء بور سعيد المصري، بدالً عن العريش، خـشية    
  .  من الوصول إلى غزة نظراً لقرب ميناء العريش من غزةمن أن تتمكن السفينة

وكانت مصادر في بحرية االحتالل قد أكدت أن ربان السفينة انصاع ألوامر البحرية المتمثلة في التوجه                
  .إلى ميناء آخر غير غزة، وشددت على أنها لن تسمح لها بالوصول إلى غزة

 14/7/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  س قدم لنتنياهو عرضاً مكتوباً التفاقية سالمعبا: دحالن .2
ان الرئيس محمود " فتح"كشف محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس-رام اهللا 

عباس قدم عرضاً مكتوبا التفاقية سالم عبر الوسيط األميركي جورج ميتشل في المفاوضات غير 
 مع تبادل اراض بنسبة محدودة، 1967لة على حدود العام المباشرة، يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستق

ونشر قوات من حلف شمال األطلسي على الحدود مع األردن وفي مواقع اخرى من اراضي الدولة 
  .وقال ان نتانياهو لم يقدم اي رد على هذا العرض حتى اآلن .الفلسطينية

به في رام اهللا ان مؤسسات حركة وكشف دحالن أمس في حديث إلى عدد محدود من الصحافيين في مكت
ومنظمة التحرير ستجتمع عقب زيارة المبعوث األميركي السبت المقبل لدراسة العرض الذي " فتح"

ان يطلب ميتشل من السلطة "وتوقع . سيقدمه للرئيس الفلسطيني لالنتقال الى المفاوضات المباشرة
  ".من رفع حواجز وغيرها) ءاتاغرا(الفلسطينية الذهاب الى مفاوضات مباشرة ومعه حزمة 

األولى حدوث : "لن تقبل االنتقال الى المفاوضات المباشرة اال في حالتين" فتح"وقال دحالن ان حركة 
تقدم في ملف الحدود في المفاوضات غير المباشرة، والثانية الموافقة على تجميد فعلي لالستيطان، وقبول 
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 مع جدول زمني 1967عام ) يونيو(لرابع من حزيران التفاوض على اقامة دولة مستقلة على حدود ا
  ".واضح لهذه المفاوضات

وفي شأن الزيارة القادمة التي يقوم بها خمسة وزراء خارجية اوروبيون الى قطاع غزة قال دحالن ان 
هناك تفاهماً بين السلطة الفلسطينية ودول االتحاد األوروبي يقوم على رفع الحصار عن قطاع غزة على 

وقال ان االتحاد األوروبي جاهز إلرسال المراقبين . 2005 اتفاقية العبور والحركة الموقعة عام اساس
األوروبيين الى معبر رفح، وإن الرئيس عباس مستعد إلرسال حرس الرئاسة الى المعبر، لكن اسرائيل 

  .تعيقان ذلك حتى اآلن" حماس"وحركة 
 توفر حالً لكل مشاكل العبور والحركة لألفراد 2005ولفت الى ان اتفاقية المعابر والحركة للعام 

والبضائع من وإلى قطاع غزة، على نحو يبقي على الرابط بين غزة والضفة، مشيراً الى انها تتضمن 
: وأضاف. فتح كل معابر القطاع مع اسرائيل، وفتح الممر اآلمن بين القطاع والضفة، وفتح معبر رفح

  ".ار على انه فقط فتح معبر رفحالمشكلة ان حماس تفهم رفع الحص"
واسبتعد دحالن قيام الرئيس عباس بزيارة لقطاع غزة مع الوزراء األوروبيين بسبب ما سماه الموقف 

وقال ان عباس اعلن غير مرة عن استعداده للقدوم الى قطاع غزة، . من الرئيس" حماس"السلبي لحركة 
  .الخطوةاعلنت مواقف سلبية جداً من هذه " حماس"لكن حركة 

وفي حال رفض العرض األميركي للمفاوضات المباشرة قال دحالن ان القيادة الفلسطينية ستتجه الى 
مجلس األمن الدولي الختبار صدقية العالم في مسعاه إلقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة 

ن ستظهر حينها ربما تمارس الواليات المتحدة حق النقض في مجلس األمن لك: "وأضاف. اسرائيل
  ".انحيازها وستفقد قدرتها على القيام بدور الوسيط النزيه

  ".اإلدارة األميركية الحالية، مثل اإلدارات السابقة، تمارس ادارة األزمة وليس حل األزمة"وأضاف ان 
و ما يمكن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو عرضه في المفاوضات المباشرة ال يعد"وقال ان 

لقد رفضنا دولة الجدار حتى في عهد شارون، : "وأضاف". ان يكون دولة وهمية او دولة خلف الجدار
  ".ولن نقبلها في عهد نتانياهو او غيره

  14/7/2010الحياة، رام اهللا، 
  

   امكانية تشكيل لجنة وزارية فلسطينية بلغارية مشتركة لتنمية العالقاتعباس يبحث .3
محمود عباس، بعمق العالقات التي تربط فلسطين ببلغاريا، وشكر نظيره أشاد الرئيس : وفا–صوفيا 

  .البلغاري جيورجي بارفانوف في مؤتمر صحفي مشترك، على دعوته لزيارة صوفيا
وأثنى الرئيس عباس على مواقف بلغاريا في االتحاد األوروبي، كما أثنى على العالقات والتبادل الذي 

  .اقيات التعاون الموقعة بين الجانبينيتم بين بلغاريا وفلسطين، واتف
إنه بحث مع الرئيس البلغاري إمكانية تشكيل لجنة وزارية فلسطينية بلغارية مشتركة لتمتين : "وقال

وأضاف الرئيس أنه أطلع نظيره البلغاري على مضمون مفاوضات التقريب التي ". العالقات بين الجانبين
سالم جورج ميشيل، للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات تتم برعاية المبعوث األميركي لعملية ال

  .سيادة
من جانبه، شكر الرئيس عباس نظيره البلغاري على موقف بلغاريا الموضوعي ازاء الصراع، وموقفها 

واشار الرئيس عباس الى انه استعرض مع الرئيس البلغاري المفاوضات التقريبية . الداعم لحل الدولتين
وضح عباس انه قدم افكارا حول قضايا الحدود واألمن الى المبعوث االميركي جورج مع اسرائيلي، وا

  .ميتشل وانه ينتظر ميتشل ليسمع منه أجوبة على هذه القضايا
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وقال عباس انه جرى تشكيل لجنة وزارية فلسطينية بلغارية مشتركة لتطوير العالقات الثنائية، كما جرى 
  .ل التعاون االستثماري في البلدينتشكيل مجلس اعمال مشترك لبحث سب

  14/7/2010الحياة، الجديدة، رام اهللا، 
  

  "كسر الحصار"غزة على أعتاب مرحلة : هنية .4
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية إن إستراتيجية الصمود في :  سمير حمتو-غزة

كسر "أعتاب مرحلة جديدة عنوانها غزة انتصرت على إستراتجية االحتالل ، مؤكدا أن قطاع غزة على 
  ".الحصار

وأكد هنية أن طريق الصمود على المواقف هي إستراتيجية ناجحة ، متعهدا بعدم التخلي عن هذه 
  .اإلستراتيجية ، ألن طريق المفاوضات وإرضاء اإلدارة األمريكية إستراتيجية أثبتت فشلها

ة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أن صمود وقال هنية خالل حفل تخريج الفوج الحادي عشر من طلب
غزة جعل المعركة تنقلب لصالح الشعب الفلسطيني، ووضع االحتالل في مأزق أخالقي وقانوني وسياسي 

  .، وأصبح رفح الحصار مطلبا عالميا
على صعيد متصل استقبل هنية أمس النائب في البرلمان المصري مصطفى الجندي ، وعبد اهللا القوتلي 

  .يد الرئيس السوري األسبق شكري القوتليحف
واستمع هنية إلى شرح تفصيلي حول بعض األفكار التي يقترحها الوفد لتطوير منطقة الجندي المجهول 

  .في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة ، والتي تحيي ذكرى الشهداء المصريين في مجزرة خانيونس
  14/7/2010الدستور، عّمان، 

  
   لالنتقال للمفاوضات المباشرةوإقليمي ضغط عربي إلى األمريكيول الضغط تحعميرة يحذر من  .5

حذر حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الثالثاء من : وليد عوض-رام اهللا 
  .تحول الضغط االمريكي على القيادة الفلسطينية لالنتقال للمفاوضات المباشرة الى ضغط عربي واقليمي

بأن هناك مخاوف فلسطينية من تحول الضغط االمريكي بشأن ' القدس العربي'ضح عميرة لـواو
  .ضرورة االنتقال للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين الى ضغط عام

االدارة االمريكية عندما تضغط معنى ذلك انها تشغل عددا كبيرا من ' 'القدس العربي'واضاف قائال لـ
الضغط االمريكي يتحول الى ضغط 'وتابع عميرة  .'االطراف والوسائل العربية وغير العربيةالقنوات و

  .'عام وهذا ما نخشاه
وبشأن امكانية ان تمارس ضغوط عربية على القيادة الفلسطينية للذهاب للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل 

ك ضغوط عربية ولكن المخاوف آمل ان ال تكون هنا'كما تريد حكومة بنيامين نتنياهو قال عميرة 
واشار عميرة الى وجود ضغوط تمارس حاليا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالنتقال . 'موجودة

بوقف االستيطان والتقدم في مجالي 'للمفاوضات المباشرة اال ان الموقف الفلسطيني ما زال متمسكا 
  .مع اسرائيل' قال للمفاوضات المباشرةالحدود واالمن ولغاية اآلن لم يحصل تقدم حتى يتم االنت

  14/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

   لعقد لقاءات مباشرة معها خالل زيارتهم لغزةأوروبا تدعو وزراء خارجية هنيةحكومة  .6
دعا الدكتور محمد عوض امين مجلس الوزراء في الحكومة المقالة التي تديرها : اشرف الهور-غزة 

الوروبية الن يكون لها دور حقيقي وتنسيق مع حكومته لالطالع على حركة حماس في غزة الدول ا
  .وضع القطاع من الجانب السياسي واالقتصادي واالنساني
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حتى ال تكون زيارة وزراء 'نسخة منه بهذا التنسيق ' القدس العربي'وطالب عوض في تصريح تلقت 
ب عوض وزراء الخارجية االوروبيين وطال. 'الخارجية االوروبيين المرتقبة في الجانب االنساني فقط

يطلعوا على الوضع بشكل 'مع حكومته، لـ ' فتح بوابة سياسية'الذين من المقرر ان يصلوا الى غزة بـ 
مباشر، وان تكون معهم لقاءات مباشرة، واقامة تواصل مباشر ليعرفوا مواقف الحكومة مما يوضح 

  .'الحقيقة
وزراء االوروبيين ان يكون الوروبا دور حقيقي وتنسيق بيننا اريد القول بوضوح ان رسالتنا لل'وقال 

  .'وبينهم لالطالع على وضع غزة من الجانب السياسي واالقتصادي واالنساني
يضطلعوا على الوضع بشكل 'مع الوزراء االوروبيين كي ' بوابة سياسية'واشار الى ان حكومته تريد فتح 

ال بد ان تليها خطوات، ليكون ' خطوة على الطريق'وبيين وذكر عوض ان زيارة الوزراء االور. 'مباشر
التحول ليس في االتجاه االنساني فقط بل تحول في االتجاه السياسي عبر انشاء عالقات مباشرة مع 

  .حكومته
  14/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  لدولية بقرارات الشرعية ا"سرائيلإ"مصداقية العملية السياسية يرتبط بمدى التزام : فياض .7

 اكد رئيس الوزراء سالم فياض على ان مصداقية العملية السياسية، ومستقبل السالم في :رام اهللا
المنطقة، يرتبط بمدى التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وبصورة خاصة 

ي مدينة القدس الشرقية، ووقف الوقف التام لالنشطة االسرائيلية في االرض الفلسطينية المحتلة، سيما ف
كافة االنتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في مدينة القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية 

، بما في ذلك احترام وحدة االرض الفلسطينية المحتلة، من خالل تشغيل 2005العبور والحركة لعام 
دة جغرافية وسياسية واحدة، وبما يؤكد لشعبنا الثقة الممر اآلمن الذي يربط بين قطاع غزة والضفة، كوح

بامكانية انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل االرض 
   .1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  14/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   وقافلة األنصار األردنية الستقبال سفينة األمل الليبيةجاهزون: أحمد يوسف .8
أكد رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود الدكتور أحمد يوسف أن قوافل كسر : غزة

الحصار البحرية والبرية ستتواصل خالل األيام القادمة من جهات عديدة متضامنة مع الشعب الفلسطيني، 
  . وتهدف لكسر الحصار الظالم المضروب على أهل قطاع غزة

وأشار يوسف في تصريح له بأن اللجنة قد أعدت التجهيزات الستقبال سفينة األمل في ميناء غزة، على 
الذي استطاعت قوات االحتالل " أسطول الحرية"غرار التجهيزات التي أعدتها اللجنة الستقبال سفن 

قافلة "ستعد الستقبال كما أكد أن اللجنة ت. إيقافه، لكنها لم تستطع إيقاف رسالته التي وصلت اآلفاق
األردنية التي تضم عدداً كبيراً من المتضامنين األردنيين من مختلف األحزاب والهيئات " 1األنصار 

والنقابات والشخصيات االعتبارية باإلضافة إلى كمية كبيرة من المساعدات اإلغاثية والدوائية ألهالي 
  . القطاع المحاصرين

سطينية في غزة العميق لهؤالء األبطال الذين تتشرف غزة بهم وأعرب يوسف عن شكر الحكومة الفل
  ، "وهم يدقون مسمارا تلو مسمار في نعش الظلم والحصار"

وأشار يوسف بأن هناك وفداً تضامنياً من جنوب أفريقيا قادم إلى غزة، وهو اآلن في القاهرة من أجل 
  .التنسيق للدخول
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لي لسفينة األمل التي تنقل بوادر األمل بكسر حصار الظلم كما حذر رئيس اللجنة من أي استهداف إسرائي
والجور المفروض على قطاع غزة، واعتبر أن السكوت الدولي على االحتالل اإلسرائيلي الذي استهدف 

  .أسطول الحرية عبر جريمة قرصنة منظمة
ظمة، وأن ذلك كما اعتبر يوسف أن السكوت وعدم لجم االحتالل يشجعه على االستمرار في جرائمه المن

يشكل خطراً على األمن والسلم الدوليين، وسابقة خطيرة تحتاج إلى موقف واضح وإجراءات فعلية على 
  .األرض

  13/7/2010قدس برس، 
  

  "إبعاد االنقسام عن اإلعالم" مبادرة الحريات اإلعالمية لـاطالق :حسن ابو حشيش .9
إلطالق "بو حشيش مبادرة إعالمية أطلق رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة حسن أ: غزة

وقال أبو حشيش في  ".الحريات اإلعالمية في غزة والضفة وللسماح بالتبادل للصحف بين شطري الوطن
نطلق هذه المبادرة اإلعالمية التي تهدف إلى إطالق الحريات اإلعالمية : "نسخة عنه" السبيل"بيان وصل 

  ". عن الخالف واالنقسام، وذلك على ثالث مراحلفي الضفة والقطاع، وإبعاد الحالة اإلعالمية
وأشار إلى أن المبادرة تأتي انطالقا من حرص الوزارة على تعزيز مكانة اإلعالم، وترسيخ مالمح حرية 
الرأي والتعبير والعمل اإلعالمي، ولخطورة اإلعالم ودوره في تأجيج أو تهدئة الخالف الداخلي في 

  ".الساحة الفلسطينية
أيلول القادم، أي / رحلة األولى في العشرين من الشهر الجاري حتى العشرين من سبتمبروتبدأ الم

لشهرين، وتتضمن إطالق سراح كافة المعتقلين اإلعالميين، وتخفيف لهجة الخطاب اإلعالمي، واالعتماد 
وزيع على النقد الموضوعي بعيداً عن الهبوط واإلسفاف والشتم والكذب، وثالثا عودة عمل وطباعة وت

  .صحيفة فلسطين في الضفة الغربية، والسماح لجريدتي القدس واأليام بالتوزيع في قطاع غزة
أيلول القادم حتى نهاية العام، وتتضمن تعزيز الخطاب / فيما تبدأ المرحلة الثانية في العشرين من سبتمبر

ماح بعمل وطباعة اإلعالمي التصالحي، واعتماد مبدأ الحوار والنقاش الموضوعي اإلعالمي، والس
وتوزيع صحف الرسالة واالستقالل في الضفة الغربية وبقية المطبوعات الصادرة في غزة، والسماح 
لجريدة الحياة الجديدة بالتوزيع والعمل في قطاع غزةن على أن تعتمد الصحف كلها مضمونا هادئا 

  .اعر، وال تثير األضغانوموضوعيا وصادقا، واستخدام مصطلحات ال تكرس االنقسام، وال تؤجج المش
أما المرحلة الثالثة فهي مرتبطة بالتوقيع على المصالحة من كافة األطراف، وتتضمن عودة الحرية 
الكاملة للعمل اإلعالمي الحزبي والرسمي واألهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك حرية 

ة قانون إعالم عصري للمطبوع فتح المؤسسات اإلعالمية أو إنشاؤها من جديد، عدا عن صياغ
  .والمسموع والمرئي واإللكتروني ينظم كل الحالة الفلسطينية

 14/7/2010السبيل، عّمان، 
  

  نريد ما يطمئن الفلسطينيين ويضمن السيادة اللبنانية : عبد اهللا عبد اهللا .10
هللا عبد اهللا، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع ممثل السلطة الفلسطينية السفير عبد ا

  . للعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية، وأوضاع الفلسطينيين في المخيمات وخارجها
أن من األجدى البحث في ملف "الرئيس أمين الجميل، الذي أعلن " الكتائب"وزار عبد اهللا رئيس حزب 

ى ان يصار بعدها الى الحقوق الفلسطينية بعيدا من التسييس بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، عل
طرحه في مجلس النواب للمناقشة، والتصديق على نتائج المفاوضات تحاشياً إلقحام هذه المسألة ذات 
الطابع االنساني واالجتماعي في سجاالت ومزايدات داخلية ال تصب في مصلحة الفلسطينيين في لبنان 

  ". وتعقد األمور عوض تسهيلها
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جهود تبذل لمتابعة هذا الشأن بعدما وصل الى مجلس النواب للخروج بما هناك : من جهته، قال عبد اهللا
  . يطمئن الفلسطينيين على كرامتهم اإلنسانية ويؤمنها

المستقبل "وقال عبد اهللا بعد زيارة الرئيس فؤاد السنيورة انه تم تدارس الورقة التي أنجزتها كتلتا 
ر، واعتبر أنها تغطي الجوانب كافة، ال سيما لجهة  آذا14واألمانة العامة لقوى " القوات اللبنانية"و

    .اإلضافة األخيرة المتعلقة بالصندوق الخاص بالعاملين الفلسطينيين
  14/7/2010السفير، بيروت، 

  
   في السجون اإلسرائيلية"القسام"وأسرى " الشاباك" بين مفاوضاتال  :حماس .11

 اتقرير، أن  اشرف الهور غزةمن  نقال عن مراسلها 14/7/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
 الثالثة الماضية األسابيع اجروا خالل "الشاباك" اإلسرائيلي األمن مندوبين عن جهاز أن إخباريا ذكر

 الحلول إيجاد بهدف اإلسرائيلية حماس في السجون أسرىثالثة لقاءات مطولة مع قيادات بارزة من 
والدفاع العربي االلكتروني نقال عن مصدر مطلع في  األمنوبحسب ما نشره موقع . ليطا صفقة شإلبرام

 اللقاءات الثالثة عقدت في أن فقد ذكر اإلسرائيليةقيادة القسام الجناح العسكري لحماس داخل السجون 
 أن إلى  وأشار."الشاباك"، وبمبادرة من جهاز إسرائيلسجني النقب وايشل قرب بئر السبع جنوب 

 يوفال ديسكين ومندوب عن "الشاباك"المستوى من مكتب رئيس جهاز اللقاءات حضرها مسؤولون رفيعو 
  .ليط حجاي هداساالمسؤول المكلف بملف ش

 خاللها اإلسرائيلي األمنيوقال المسؤول في القسام ان كل لقاء استمر ما يزيد عن ساعتين، استمع الوفد 
تصر حركة حماس على  التي األسماءالى وجهة نظر قيادة القسام من قطاع غزة والضفة بخصوص 

 عن تلك اإلفراج بنيامين نتنياهو اإلسرائيلي الصفقة بينما يرفض رئيس الوزراء إلتمامتضمينها كشرط 
  .األسماء

من قيادة القسام في قطاع (وبحسب ما نشر فقد حضر اللقاءات عن حركة حماس كل من يحيى السنوار 
ومن مكتب ديسكين الجنرال حاييم والعميد ) ةمن قيادة القسام في الضفة الغربي(وحسام بدران ) غزة

  . مستعارةأسماء هي اإلسرائيليين الضباط أسماء أن إلىرسمي، مشيرا 
 قيادة حماس العسكرية في السجون إن والدفاع العربي األمن المصدر الذي تحدث لموقع وأوضح

 مباشرة معهم، وبضرورة  بعدم رغبتها بفتح قناة تفاوضية"الشاباك" مندوبي جهاز أبلغت اإلسرائيلية
 على عدم التنازل عن إصرارهاااللتزام بالقناة التفاوضية الحالية حتى ال تتشتت الجهود، كما عبرت عن 

 التي وردت األسماء عن كل اإلفراج سراحهم وبضرورة إطالق التي تصر حركة حماس على األسماء
  . قبل توقف المفاوضاتاألخيرة في الجولة ئيلياإلسرا الجانب إلى األلمانيفي القائمة التي نقلها الوسيط 

 األسرى مفاوضات صفقة تبادل إن "القدس العربي"وفي غزة قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ
 اتصاالت بهذا أجرت تكون حركته أن متوقفة منذ ستة شهور، نافيا ألمانيا التي تتوسط فيها إسرائيلمع 

  .وإسرائيل حماس أسرىالشأن بين 
في الحركة صالح  أن القيادي )يو بي آي(نقال عن وكالة  14/7/2010الخليج، الشارقة،  ء فيوجا

ال توجد معلومات لدينا عن هذه " "الرسالة"في تصريح نقله الموقع االلكتروني لصحيفة قال البردويل 
ت رحمة اللقاءات، وهذه اللقاءات إن وجدت فهي مفاوضات من طرف واحد ألن المعتقل في النهاية تح

في كل مرة حاول االحتالل مساومة أسرانا "وأضاف  ".االحتالل ويمكن استدعاؤه في أي وقت لمساومته
  ".كان يصطدم بصخرة صمودهم، ونحن نثق بقيادات القسام األسرى ونثق بصمودهم ورؤيتهم
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  فشلت ومبادرة موسى..  تضغط لتغيير موقف حماس السياسيالقاهرة: محمد نزال .12
أكد عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال، أن جهود : وره من غزة محمد األيوبي حا- دمشق

وصلت إلى طريق مسدود، بعد إفشال المبادرة التي توصلت إليها " فتح"المصالحة الفلسطينية مع حركة 
  . حركته مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بسبب التدخالت األمريكية

هذه المبادرة التي " إن : 13/7/2010، الثالثاء "فلسطين" حوار خاص أجرته صحيفة وقال نزال في
نوقشت مع موسى أثناء زيارته إلى قطاع غزة حظيت في البداية بموافقة جميع األطراف المعنية 

  ".بالمصالحة، لكن االعتراض األمريكي عليها أجهضها
، وعلى إزالة االنقسام الفلسطيني، كل الحريصين على مصلحة الشعب الفلسطيني"إن : وأضاف

" حماس"يصطدمون بعقبة الفيتو األمريكي الذي ال يريد مصالحة فلسطينية حقيقية، ويريد إخراج حركة 
وشدد نزال على أن العقبة األساسية التي تعيق إنجاح ".  كرهاً أو طوعاً من الملعب السياسي الفلسطيني

لإلمالءات والضغوط األمريكية واإلسرائيلية، مبيناً " فتح"ركة جهود المصالحة الفلسطينية هي استجابة ح
  .أن ملف المصالحة سيبقى معلقاً، وستصطدم كل المبادرات بهذه العقبة األمريكية

وفيما يتعلق بجهود الشخصيات المستقلة، أوضح أن الجهود ال تزال جارية، إال أنها فشلت، مشيراً إلى أن 
  .ةتلك الجهود تواجه عقبات كبير

وفد المستقلين لم يحمل أي جديد خالل لقائه بحماس، وعندما حاصرت الشخصيات عباس بأسئلة متالحقة 
هل تريدون مني أن : عن السبب في االنقالب على التفاهم بشأن مبادرة عمرو موسى، قال عباس لهم

لحة الفلسطينية، أغضب المصريين؟  ورحب نزال بالجهود التي تبذلها الشخصيات المستقلة إلتمام المصا
إن اللقاء الذي جمع حركة حماس وهذه الشخصيات في دمشق يأتي في سياق جولة تقوم بها هذه : "وقال

وكان وفد المستقلين قد عقد ".  الشخصيات في دمشق والقاهرة وغزة لتقريب وجهات النظر الفلسطينية
ألول على ضوء أخضر للتحرك لقاءين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحصل في اللقاء ا

ضمن خطوط المبادرة التي تم التوصل إليها مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والثاني 
  .جاء بعد أن انقلب عباس على التفاهم الذي تم مع هذه الشخصيات

فلسطينية -نيةوانتقد نزال رفض القيادي في حركة فتح عزام األحمد أي حديث عن ورقة تفاهمات فلسطي
إن األحمد ينتمي إلى تيار متضرر من المصالحة الفلسطينية، ومتضرر : "مرفقة بالورقة المصرية، وقال

  ".من أي انفراج يمكن أن يحدث في الوضع السياسي الفلسطيني
، حيث انعكس هذا التوتر على مواقف "بفترة توتر"وأوضح أن عالقة حركته بالجانب المصري تمر 

لسلطات المصرية على جميع الصعد ومنها عدم السماح ألي مسؤول فلسطيني أو أي متشنجة من ا
، الفتاً إلى أن التصرف المصري يأتي في "شخص ينتمي إلى حماس المرور إلى القطاع أو الخروج منه

  . لتغيير موقفها السياسي" حماس"إطار الضغط على حركة 
  :ولالطالع على نص الحوار اضغط الرابط التالي

8404/details/ps.felesteen.www://http/فشلت-موسى-ومبادرة-عالقة-المصالحة-نزال.htm  
  13/7/2010موقع فلسطين، أون الين، 

  
  والخالف يتقلص لنقطتين.. ماس للقاهرةوفد المصالحة يحمل رسائل من ح": األيام الفلسطينية" .13

، إن وفد لجنة المصالحة الذي يترأسه االقتصادي منيب "األيام"قالت مصادر موثوقة لـ :حسن جبر
المصري حمل في جعبته عدة رسائل موجهة من قيادة حماس إلى المسؤولين المصريين، خاصة الوزير 

رت المصادر ذاتها إلى أن الرسائل تتمحور حول وأشا .عمرو سليمان الذي سيلتقيه الوفد في القاهرة
ووفقاً لهذه  ).مرجعية اللجنة المشتركة واألجهزة األمنية(قضايا الخالف التي تقلصت إلى نقطتين فقط 

  .المصادر، فإن حماس قدمت مواقف في الرسائل غير مواقفها السابقة لكنها ال تختلف عنها كثيراً
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لقيادي في المبادرة الوطنية، إن جولة وفد المصالحة في غزة كانت بدوره، قال الدكتور عائد ياغي، ا
إيجابية وخلصت إلى قضايا يمكن الوصول من خاللها إلى تفاهمات فلسطينية فلسطينية تنهي حالة 

، أن الوفد وبعد لقاء المسؤولين المصريين الذين "األيام"وأكد لـ .االنقسام دون فتح الورقة المصرية
الوطني سيتوجه إلى رام اهللا للقاء الرئيس محمود عباس ووضعه في صورة ما جرى من يتابعون الحوار 

وبشأن وجود أفكار أو مبادئ محددة يجري تداولها، قال  .لقاءات وحوارات وأفكار لتجاوز حالة االنقسام
ى ياغي إن هناك بعض الصيغ الخالقة التي يمكن أن تنهي حالة االنقسام، مؤكدا أن الوفد سيعمل عل

  .إيجاد مقترحات يمكن أن تنهي حالة االنقسام وتعزز الوحدة الوطنية
  14/7/2010األيام، رام اهللا، 

  
   وفد المستقلين إلى دمشق وغزة إلنجاز المصالحة مسعىحماس تثّمن  .14

ثمن عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق النتائج التي انتهت إليها زيارة وفد الشخصيات : دمشق
المستقلة برئاسة رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري إلى قطاع دمشق وقطاع غزة، الفلسطينية 

وأعرب عن أمله في أن تكلّل جهود الوفد بالنجاح وأن تتجاوب كل األطراف مع مسعى المصالحة التي 
  .قال بأنه ال بديل للفلسطينيين عنها

شخصيات الفلسطينية إلى دمشق نتائج زيارة وفد ال" قدس برس"ووصف الرشق في تصريحات خاصة لـ
نحن في حماس نثمن وندعم الجهود التي تبذلها الشخصيات المستقلة برئاسة "وغزة بأنها إيجابية، وقال 

وقد تجاوبنا في حماس وسنستمر . منيب المصري التمام المصالحة، ونرجو أن تكلل هذه الجهود بالنجاح
  ".لحةفي التجاوب مع كل الجهود الرامية إلنجاز المصا

  13/7/2010قدس برس، 
  

   جهود المصالحةإفشال مسؤولية حماسفتح تحمل  .15
 كافة الجهود الفلسطينية والعربية إفشالحملت حركة فتح حركة حماس مسؤولية :  سمير حمتو-غزة 

وقال المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف في بيان . واإلقليمية الهادفة إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني
نسخة عنه في معرض رده على تصريحات القيادي في حماس محمد نزال التي " الدستور"قت صحفي تل

إن هذه التصريحات عندما تأتي من عضو مكتب سياسي في حماس " المصالحة إلىاستبعد فيها التوصل 
  .وليس من محلل سياسي أو مراقب فإنها بالتأكيد تعبر عن موقف حماس الحقيقي من المصالحة

  14/7/2010مان، الدستور، ع
  

  في بناء المغتصبات وتوسيعها" إسرائيل"المفاوضات غطاء لـ: حماس .16
، أن حماس قالت محمد جمال القدس المحتلةنقال عن مرسلها من  14/7/2010الشرق، الدوحة، نشرت 

 وحدة استيطانية وهدم ثالثة 32بيان رسمي تعقيباً على قرار بلدية االحتالل في القدس، بناء أمس في 
إنَّنا في حركة حماس ندين الهجمة االستيطانية الجديدة في مدينة القدس، ونعد : "نازل عربية في المدينةم

 . قرار بلدية االحتالل جريمةً جديدةً ضد شعبنا الفلسطيني، واستمرارا للسياسة العنصرية لتهويد القدس
خارجها إلى التضامن من أجل وقالت الحركة إننا في حركة حماس ندعو جماهير شعبنا داخل فلسطين و

وقف كافة أشكال التنسيق األمني، والتفاوض المباشر وغير المباشر مع "حماية القدس، ونطالب السلطة 
االحتالل، كما ندعو لجنة المتابعة العربية إلى التوقف عن إعطاء الغطاء للمفاوضات العبثية وإلى اتخاذ 

   . المتصاعد في ظل التسوية السياسية التي ثبت فشلهاإجراءات عملية للتصدي لالستيطان اإلسرائيلي
فوزي ، أن  كفاح زبون رام اهللانقال عن مراسلها من  14/7/2010لشرق األوسط، لندن، اوجاء في 

إن العدو اتخذ من المفاوضات بينه وبين سلطة فتح غطاء حتى يستمر "  قالبرهوم الناطق باسم حماس،
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فتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الدعم الذي أعلنه الرئيس أوباما لحكومة ، ال"في بناء المغتصبات وتوسيعها
إن هذا التهويد اإلسرائيلي مستمر في ظل "وأضاف . نتنياهو المتطرفة الستمرار التهويد واالستيطان

غياب العدالة الدولية وغياب إرادة سلطة فتح، وتوافر الدعم األميركي، وهذا ما يشجع هذا العدو على 
  ."معان في هذه االنتهاكاتاإل
  

   في ظل استمرار مصادرة األراضي وبناء المستوطناتيتحقق السالم لن :فتح .17
إن إسرائيل ومن خالل ممارساتها على األرض، تريد أن ": قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي

ر مساحة ممكنة من ترسم معالم الحل النهائي وفق الرؤية اإلسرائيلية القاضية بالسيطرة على أكب
وأكد رفض فتح المطلق لسياسة . "األراضي الفلسطينية المحتلة، وتريد األمن والسالم في الوقت نفسه

السالم واألمن لن يتحققا ألحد في ظل استمرار مصادرة "اإلمالءات واألمر الواقع، مشددا على أن 
  . "ااألراضي وبناء المستوطنات، وإنما باالعتراف الكامل بحقوق شعبن

  14/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "  لسفينة األم"ـ الدولي لتوفير الحماية لالمجتمعحماس تدعو  .18
المجتمع الدولي إلى توفير "دعا عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق : ا ف ب -شادي محمد 

قطاع غزة المحاصر الحماية لسفينة األمل إلى أن تصل بحمولتها من المواد اإلغاثية والطبية إلى شواطئ 
األمم المتحدة مسؤولية تأمين الحماية للسفينة "وحمل الرشق في بيان صدر في دمشق  ."منذ أربع سنوات

مغبة اقتراف االحتالل لعملية إرهابية على غرار ما حصل على متن "، محذرا من "ولكل من على متنها
  ".سفينة مرمرة

  14/7/2010العرب، الدوحة، 
  

   لعقد لقاء وطني عاجل بمشاركة حماس الفلسطينيةالرئاسة تدعو "الشعبية" .19
 التحرك العاجل لعقد لقاء وطني إلى الرئاسة الفلسطينية أمسدعت الجبهة الشعبية :  اشرف الهور-غزة 

شامل تحضره كافة القوى السياسية واالجتماعية الفلسطينية بما فيها حركة حماس، في ضوء انهيار 
 على ضرورة عقد "الشعبية"  وأكدت. تجاه عملية السالماألمريكية اإلدارةالرهان على وعود ومواقف 

مضي االحتالل في استيطانه وتكثيف بناء الوحدات السكنية في مدينة القدس "هذا المؤتمر في ظل 
  . " الفلسطينية المحتلةواألراضي

ينية الراهنة التي تزداد سوءا محطة لمراجعة الحالة الفلسط" يمثل بأنهورأت الجبهة في دعوتها لهذا اللقاء 
باتا يشكالن مصلحة خالصة لدولة " كليهما أن، مؤكدة "يوما بعد يوم في ظل االنقسام والمفاوضات

االحتالل توظفها لتصفية قضية فلسطين ومؤسساتها السياسية الشرعية وحقوق شعبها في الحرية 
المدخل لترتيب البيت الفلسطيني 'ي هو  هذا اللقاء الوطنأنواعتبرت  ."واالستقالل والقدس والعودة

 المصلحة الوطنية العليا، بفتح كافة الخيارات وإعالءديمقراطيا لوضع حد لطغيان المصالح الخاصة 
 وقيادة وطنية موحدة تحمي التضحيات إلستراتيجية األساس وإرساء شعبنا أمامالوطنية النضالية 

  ."بقيادة منظمة التحرير(..) والمنجزات الوطنية 
  14/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
   جلسة لمناقشة ملفات شائكة لعقد يستعد "ثوري فتح" .20

 من الشهر 19 يلتئم يوم أنيناقش المجلس الثوري لحركة فتح الذي من المقرر  : اشرف الهور- غزة
والتعديل  االنتخابات أهمهاالجاري بمدينة رام اهللا بالضفة الغربية عدة ملفات تنظيمية ساخنة وشائكة 
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 في جلسات سابقة بشأنها بعضها جرى اتخاذ قرارات إن الحركة والتقرير المالي، حيث وأمالكالوزاري 
  . تطبيقأي تجد على ارض الواقع أندون 

  14/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  منعهالسلطة ب رغم قرار  في رام اهللا ماضٍ في عقد مؤتمرهأنهيؤكد " حزب التحرير" .21
اإلسالمي في الضفة الغربية المحتلة، أنه ماض في استعداداته، لعقد " حزب التحرير"ن أعل: رام اهللا

، رغم "ذكرى هدم الخالفة اإلسالمية"مؤتمره في مدينة رام اهللا، في الذكرى التي يطلق عليها الحزب اسم 
 الثالثاء "قدس برس"وقال الحزب، في بيان صحفي تلقته  .قرار السلطة الفلسطينية، منع عقد المؤتمر

إن الحزب أعلن عن تنظيم سلسلة نشاطات تبدأ مع بداية الشهر الجاري، مرورا بمؤتمر حاشد ) 13/7(
في رام اهللا في السابع عشر منه، لكن ما أن بدأت هذه النشاطات حتى بدأت معها مضايقات السلطة 

 المدن ومضايقات هذا فضالً عن إقامة الحواجز على مداخل.. ومحاوالت التشويش والمنع والقمع
، واعتبر البيان السلطة الفلسطينية "عناصر األجهزة التي تحضر إلى النشاطات بكثافة لمحاولة منعها

وأوضح الحزب، أنه تقدم بطلب قانوني لدى السلطة إلقامة  .عبر إجراءتها المذكورة" تحارب شرع اهللا"
مه على المضي قدما في نشاطاته وعقد الفعاليات، إال أن الطلب جوبه بالرفض، فيما أعلن الحزب، عز

  .مؤتمره ن رغم القرار
  13/7/2010قدس برس، 

  
   الليبية"سفينة األمل" توصي بعدم اعتراض  اإلسرائيليةالخارجيةوزارة : "هآرتس" .22

أوصت وزارة الخارجية اإلسرائيلية الجيش بعدم اعتراض سفينة األمل الليبية :  فرح سمير-القدس 
 خارج المياه اإلقليمية اإلسرائيلية أو الفلسطينية أو بقربها كي ال يخالف القانون لكسر الحصار عن غزة

  .الدولي ويثير انتقادات ضد إسرائيل مثلما حدث لدى اعتراض أسطول الحرية التركي
وذكرت صحيفة هآرتس أمس أن الدائرة القانونية التابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية وزعت على جهاز 

تب رئيس الحكومة تقريرا تضمن وجهة نظر حيال اعتراض السفينة الليبية المتوجهة نحو األمن ومك
  .قطاع غزة

بما أن الوجهة الرسمية للسفينة هي ميناء العريش في مصر «ووفقا للصحيفة فقد شدد التقرير على أنه 
» اق الحصار البحريوليس غزة فإنه ال يمكن التأكيد على وجود نية لدى النشطاء الذين على متنها الختر

  .الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة
يشار إلى أن سفينة األمل الليبية انطلقت منذ يومين من الشواطئ اليونانية وهي تحمل مساعدات إنسانية 

  ."إلى قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ نحو أربع سنوات
  14/7/2010، عكاظ، جدة

  
   من وصول غزة"األملسفينة " سية إسرائيلية لمنع  وجهود دبلوماعسكريةاستعدادات  .23

في حين فرضت البحرية اإلسرائيلية حصارا مشددا على مقربة من سفينة :  صالح النعامي- غزة
» الشرق األوسط«الليبية الناقلة للمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني المحتل، علمت » األمل«

سلطات اإلسرائيلية ومؤسسة القذافي للتنمية عبر أطراف عربية أن مفاوضات غير معلنة تجرى بين ال
وغربية بهدف احتواء هذه األزمة والتوصل إلى حل وسط يقضي بنقل المساعدات إلى غزة دون وقوع 

  .أي هجوم إسرائيلي على السفينة
 ، في13من ناحية اخرى شرعت الوحدة الخاصة في سالح البحرية اإلسرائيلية المعروفة بالقوة 

  .الليبية قبل دخولها المياه اإلقليمية لقطاع غزة» األمل«االستعداد العتراض سفينة 
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وفي إطار هذه االستعدادات وتعبيرا عن القلق اإلسرائيلي جراء النتائج المترتبة على التصدي اإلسرائيلي 
 مطالبا إياه بالتوجه للسفينة المتوقع أن تصل ظهر اليوم، اتصل سالح البحرية اإلسرائيلية، بقبطان السفينة

  .إلى ميناء العريش وليس إلى غزة
وفي هذا السياق أيضا طالب مسؤولون إسرائيليون كبار اإلدارة األميركية واألمين العام لألمم المتحدة 
وبعض وزراء الخارجية األوروبيين، بالعمل على إقناع منظمي الرحلة بتوجيه السفينة الليبية إلى ميناء 

ريش، مشددين على أنه لن يسمح بأي حال من األحوال للسفينة الليبية بالوصول إلى أو الع» أسدود«
  .القطاع

أجروا ) الكوماندوز البحرية(جنود الوحدة التي يطلق عليها أيضا «أن » معاريف«وذكرت صحيفة 
 أسطول(تدريبات مكثفة العتراض السفينة الليبية بناء على العبر التي استخلصت من عملية اقتحام 

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس إلى أن التعليمات صدرت . » أتراك9، التي قتل فيها )الحرية
لقيادة الوحدة بالعمل على منع السفينة من الوصول إلى غزة، مشيرة إلى أن حامالت صواريخ ستشارك 

  .في اعتراض السفينة الليبية
  14/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  " الحريةسطولأ" لجان تحقيق في مجزرتي غزة والثثتواجه " إسرائيل" .24

بنيامين نتنياهو ووزير الحرب " اإلسرائيلي"يتوقع أن يدلي رئيس الوزراء :  أحمد رمضان-رام اهللا 
الداخلية في " تقصي الحقائق"إيهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي بشهاداتهم أمام لجنة 

  .آب المقبل /ئاسة القاضي يعقوب تيركل في أغسطسالتركي بر" أسطول الحرية"مجزرة 
، أمس، أن نتنياهو سيدلي بشهادته أمام اللجنة في التاسع من "إسرائيلية"وذكرت وسائل إعالم 

آب / أغسطس11آب، فيما سيدلي باراك بشهادته في اليوم التالي، وسيدلي أشكنازي بشهادته في /أغسطس
.  

عقد سلسلة مداوالت استعداداً لمواجهة ثالث لجان " إسرائيل"في وتعتزم المؤسسة السياسية واألمنية 
وقالت . للتحقيق في قضايا تتعلق بمجزرة أسطول الحرية ومحرقة غزة " إسرائيل"تحقيق في طريقها إلى 

، شكلتها األمم المتحدة "إسرائيل"، أمس، إن اللجنة األولى واألكثر إثارة للقلق بالنسبة ل"هآرتس"صحيفة 
  .في أعقاب تقرير غولدستون " اإلسرائيلي" في صدقية جهاز القضاء للتحقيق

إضافة إلى ذلك يتوقع أن تبدأ قريباً لجنتا تحقيق دوليتان عملهما حول مجزرة أسطول الحرية، واحدة 
عينها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، واألخرى شكّلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

  .المتحدة 
إلى أن اللجنة برئاسة الخبير القانوني الدولي األلماني كريستيان توماشات، وقالت إن " هآرتس"أشارت و
  .تتابع بقلق بالغ هذه اللجنة التي يتوقع أن تبدأ عملها في األسابيع القريبة " إسرائيل"

 العالم من أن صدور تقرير متشدد سيؤدي إلى عدم اعتراف العديد من الدول في" إسرائيل"وتخشى 
واتساع عدد الدول التي سيفتح المجال في محاكمها لتقديم لوائح اتهام ضد " اإلسرائيلية"بقرارات المحاكم 

  .   ضباط في جيشها الرتكابهم جرائم حرب 
  14/7/2010، المستقبل، بيروت

  
     حنين زعبي البرلمانية للنائبالحقوقالكنيست تقر سحب  .25

، توصية 16 صوتاً مقابل 34، بأغلبية 13/07/2010 اليوم الثالثاءـ أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء
.   لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية

ويشكل قرار الهيئة العامة للكنيست قراراً نهائياً بعد أن ناقشت لجنة الكنيست التوصية وأقرتها في تاريخ 
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 بموجبها تسحب من النائبة زعبي ثالثة حقوق تمنح عادة ألعضاء الكنيست، وهي حرمانها من 7.6.10
بعض حقوق السفر إلى الخارج، وسحب جواز السفر البرلماني، وحرمانها من تمويل مرافعات قضائية 

  . في حال تعرضها لمحاكمة
إن القرار يشكل سابقة خطيرة : وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً

في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار المالحقة 
لم أتوقع عكس ذلك، " وأضافت زعبي ". السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها

نصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من ألن الدولة التي تفرض حصار إجرامياً على مليون و
حقوقهم األساسية، فال غرابة على سلبها حقوق برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت 

القرار يزيدنا إصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد االحتالل وضد "وتابعت ". الحق والعدل
يل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست العنصرية، ولن يثنينا عن االستمرار في تمث

وأنهت زعبي بالقول إن حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من أسطول ". وخارجها
الحرية ستستمر، وأن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفذ جميع الوسائل المتاحة أمامها محلياً 

    ". ستيرية على التجمع الوطني والقيادات العربية في الداخلوعالمياً للجم الحملة اله
  13/7/2010، 48موقع عرب

  
  الكنيست تبحث مجدداً في قانون االستفتاء على انسحاب من القدس الشرقية والجوالن .26

يتوقع أن يتم اليوم التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على :  أسعد تلحمي–الناصرة 
الذي يقضي باشتراط انسحاب إسرائيل من أرض احتلتها لكنها ضمتها » االستفتاء العام«انون مشروع ق

إلى تخومها بقانون سنّه الكنيست، مثل قانوني ضم القدس الفلسطينية المحتلة والجوالن السوري المحتل، 
حاولت مستقبالً ويراد من هذا القانون تكبيل يدي الحكومة اإلسرائيلية في حال . بإجراء استفتاء عام

  .التوقيع على اتفاق سالم مع الفلسطينيين أو سورية
  14/7/2010، الحياة، لندن

    
  إخفاقات حرب لبنان الثانية على حالها": إسرائيلية"دراسة  .27

جديدة أنه رغم مرور أربع سنوات على حرب لبنان الثانية فإن إخفاقاتها " إسرائيلية"أكدت دراسة : حيفا
مركز "وأوضحت الدراسة الصادرة أمس، عن . سين جيش االحتالل بعض قدراته ظلت كما هي رغم تح

التابع لجامعة بار إيالن في تل أبيب، أن هيئة األركان في جيش "  سادات للدراسات االستراتيجية-بيغن 
االحتالل متضخمة وضعيفة، ونوهت بنقص في مروحيات مقاتلة ومدرعات وسفن حربية، وعجز 

ير رد على الصواريخ قصيرة المدى، واستمرار تقاليد تنظيمية مهترئة في مجاالت عن توف" إسرائيل"
  .مختلفة 

فإن الجيش ما زال بعيداً عن توفير رد على صواريخ " القبة الحديدية"رغم تقدم "وقالت الدراسة إنه 
  " .قصيرة المدى شكلت واحدة من أهم المشكالت التي واجهته خالل حرب لبنان الثانية

 البحث أنه في حال نشوب حرب جديدة فإن التهديدات ستكون أشد من التحديات التي مثلت أمامها ويذكر
 لكن الباحث عمير ربابورت أكد أن جيش االحتالل نجح في تحسين مركبات 2006في ،" إسرائيل"

وهري، المعركة واالستخبارات، اإلنذار، الدفاع، الهجوم مثلما نجح في معالجة أسس بناء القوة بشكل ج
  .نظرية القتال، وسائل القتال، مقرات القيادة، التنظيم والتدريبات 

يتسحاق هرتسوغ احتماالت نشوب حرب جديدة، وقال خالل زيارته " اإلسرائيلي"واستبد وزير الرفاه 
بتحضيرات " إسرائيل"ونفى قيام .  إنه غير معني بزيادة التوتر 48لبلدات عربية داخل أراضي 

هذه مجرد تدريبات " ثالثة على لبنان في ضربة استباقية لهجوم محتمل على إيران وقال وتدريبات لحرب
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أن المخاوف تتزايد في المؤسسة " اإلسرائيلية"من جهتها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست " . عادية
قع العسكرية من أن حزب اهللا يقوم بحفر أنفاق من لبنان بهدف مهاجمة سكان المناطق الحدودية أو موا

وينتاب المؤسسة العسكرية قلق من أن يستخدم حزب اهللا هذه األنفاق لزرع متفجرات تحت . الجيش 
  .مواقع الجيش أو إلى جانبها 

وأضافت الصحيفة أن قادة الجيش على طول الحدود مع لبنان قلقون أيضاً من أن يكون الهجوم التالي 
  .لمستوطنات الحدودية والتسلل إلى ا" إسرائيلي"لحزب اهللا هدفه خطف جندي 

  14/7/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  "القبة الحديدية" تُجّرب "إسرائيل" :اإلسرائيليإذاعة صوت االحتالل  .28
، أن دولة االحتالل أجرت 2010-7-14ذكر موقع إذاعة صوت االحتالل اإلسرائيلي صباح األربعاء 
ية وصواريخ قصيرة المدى المعروفة تجربة ناجحة الختبار المنظومة العتراض القذائف الصاروخ

  ".القبة الحديدية"بـ
  .وعلم أن المنظومة اعترضت عدة قذائف صاروخية تم إطالقها في آن واحد خالل هذه التجربة

ويشار إلى أن سلطة تطوير الوسائل القتالية في جيش االحتالل هي التي تعمل على تطوير وإنتاج هذه 
  .المنظومة

  14/7/2010 ،موقع فلسطين أون الين
  

   اإلسرائيلي يعرب عن مخاوف من حفر حزب اهللا أنفاقا عبر الحدود اللبنانيةالجيش": جيروزاليم" .29
اإلسرائيلية إن ثمة مخاوف متزايدة داخل » جيروزاليم بوست«قالت صحيفة :  كفاح زبون- رام اهللا

لبنان وإسرائيل يمكن من المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من احتمال قيام حزب اهللا بحفر أنفاق بين 
  .خاللها شن هجمات على تجمعات إسرائيلية قريبة من الحدود أو على نقاط عسكرية تابعة للجيش

وبحسب الصحيفة فإنه، إلى جانب استمرار القلق من محاولة الحزب خطف جنود إسرائيليين، هناك 
دخول إسرائيل عبر األنفاق » ونإرهابي«مخاوف جديدة في المؤسسة الدفاعية اإلسرائيلية من أن يحاول 

  .ودخول منازل إسرائيليين والتحصن بداخلها مع ساكنيها) شلومي(والوصول إلى تجمعات حدودية مثل 
ومن بين المخاوف األخرى أن يستخدم حزب اهللا مثل هذه األنفاق لزرع متفجرات تحت أو بمحاذاة 

جربة حركة حماس، ونجاحها في تنفيذ مثل هذه النقاط التابعة للجيش اإلسرائيلي، مستفيدا في ذلك من ت
  . عندما فجرت نفقا تحت نقطة للجيش اإلسرائيلي جنوب غزة2004العمليات عام 

وقالت مصادر إسرائيلية إنه على الرغم من أن كل شيء ممكن في الحروب فثمة فرق كبير وجوهري 
  . بين طبيعة المنطقة في الجليل وفي غزة

  14/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  سبب هزيمتنا أمام حزب اهللا" الجزيرة: ""يديعوت" .30
شنت صحيفة يديعوت أحرنوت في تقرير لها حول الحرب الثانية بين حزب اهللا  :محمود علي-القاهرة

وإسرائيل هجوماً شديداً على قناة الجزيرة، متهمة إياها بدعم حزب حركة المقاومة اللبنانية في الحرب 
 إسرائيلياً من 91إن مجموعة من : وقالت الصحيفة. ا السبب في هزيمة اسرائيلإنه: األخيرة، وقالت

أقارب قتلى وجرحى الحرب قاموا برفع دعوى ضد قناة الجزيرة بمحكمة امريكية مطالبين الجزيرة بدفع 
إن : وقالت يديعوت أحرنوت على لسان المحامين الذين يمثلون المدعين.  مليار دوالر1.2تعويض بقيمة 

اة الجزيرة تعمدت القيام بهذه التغطيات الحية الحصرية لتحديد المواقع اإلسرائيلية واستهدافها من جانب قن
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حزب اهللا، معتبرة ذلك انتهاكاً لقواعد الرقابة العسكرية، متناسية المآسي والمجازر التي ارتكبتها في لبنان 
  .وما ترتكبها إلى اآلن في األراضي الفلسطينية المحتلة

  14/7/2010، ق، الدوحةالشر
  

  باإلخالل بالواجب واستغالل الثقة" كاديما"إدانة أحد قادة  .31
أدانت محكمة لالحتالل في القدس، القيادي في حزب كاديما، تساحي هانغبي، أمس، باإلدالء : ب.ف .أ 

ما، وكان رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والحرب مالحقاً بتهمتين أخريين ه. بشهادة زور
وكان متهماً بالقيام بتعيينات سياسية مستغالً سلطته، عندما كان ". استغالل الثقة"و" اإلخالل بالواجب"

 وجاء في محضر االتهام أنه أفاد مقربين منه في حزب الليكود الذي 2003 إلى ،1999وزيراً للبيئة من 
  .              كان عضواً فيه 

  14/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   غزةجراء تعرضهم لقصف مدفعي وسط قطاع  آخرينخمسةهاد مواطنة وإصابة استش .32
، مواطنة فلسطينية، 13/7/2010ستشهد في ساعة متأخرة من مساء الثالثاء ا:  عبد اهللا التركماني- غزة

وأصيب خمسة مواطنين آخرين جراء تعرضهم لقصف مدفعي، من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية، 
  .على الحدود الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة" جحر الديك"طقة المتمركزة في من

  13/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   ألف مستوطن جديد في القدس15الستيعاب  ةإسرائيلي مخططات سبعة .33
إن  المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية قال: وليد عوض -رام اهللا 

 مخططات استيطانية جديدة 7 من أكثري الرئاسة رصدت خالل الشهرين األخيرين وحدة القدس ف"
 مستوطن ألف 15 اللجنة اللوائية لبلدية القدس الغربية وان هذه الوحدات ستستوعب تقريبا أقرتهابعضها 

 ماضية في مخططها التهودي للقدس وتكثيف الوجود إسرائيل أنجديد في القدس الشرقية مما يعني 
 تخطط بان يصبح عدد اليهود في القدس الشرقية بشقيها أنهادي فيها وتقليص الوجود العربي بحيث اليهو

 من مجمل السكان، ةبالمائ 15 ما نسبته إلىالشرقي والغربي مليون يهودي، وتقليص عدد الفلسطينيين 
 ةبالمائ 20رد  طإلى عن بناء وحدات استيطانية جديدة اإلعالن مع أيضا تخطط إسرائيل أنوهذا يعني 

 الطرد إلى إضافة ... بالكاملأحياءمن مجمل السكان الفلسطينيين من خالل الطرد الجماعي لسكان 
 لطرد شخصيات دينية أولى عن طرد النواب المقدسيين في خطوة اإلعالنالفردي كما هو الحال في 

  ."أخرىووطنية وشعبيه 
  14/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  سالمية اإل"باب الرحمة" اإلسرائيلي إزالة مقبرة حتاللاالالكشف عن نية  .34

، عن مخطط )الثالثاء(كشفت الهيئة العالمية الشعبية لنصرة القدس، أمس :  يوسف الشايب–رام اهللا 
، "باب الرحمة" إلزالة المقبرة اإلسالمية 2020إسرائيلي بمدينة القدس ضمن ما يسمى مخطط القدس 

وتظهر الخرائط التي كشفتها الهيئة العالمية . 2015ية على أنقاضها حتى العام وإقامة حديقة تلمودية يهود
  .، وإقامة مكانها حديقة تلمودية يهودية"باب الرحمة"الشعبية لنصرة القدس إزالة مقبرة 

  14/7/2010الغد، عّمان، 
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   منازل في القدسستةاالحتالل يهدم  .35

 جرافات بلدية القدس ، أنرام اهللاو ،القدس المحتلة  من14/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
 متفرقة بالمدينة المقدسة شملت العيسوية وبيت حنينا وحي الصلعة في أحياء ستة منازل في أمسهدمت 

المنطقة الواقعة بين سلوان وجبل المكبر جنوب المدينة المقدسة، فيما عبر العديد من المواطنين عن 
  .ازلمخاوفهم من هدم مئات المن

حركة ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/7/2010الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
نير بركات " على هدم المنازل، إن رئيس المجلس البلدي اليهودي في القدس  قالت تعقيباً"السالم اآلن"

أن البلدية تقوم "ضافت وأ. "يقوم بتطبيق القانون بشكل انتقائي لتحقيق مكاسب سياسية ألحزاب اليمين
الذين ال يتمتعون بحقوق متساوية ولكنها تعطي ) الفلسطينيين(بتطبيق القانون على سكان شرق المدينة 

  ."في الوقت نفسه حصانة شاملة للمستوطنين القاطنين في بيت يوناتان في حي سلوان
  

  شهرأ خمسة الشيخ رائد صالح بالسجن علىاالحتالل يحكم  .36
المحكمة إبراهيم، أن  كامل ،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  14/7/2010ان، الرأي، عّمنشرت 

 أشهر بحق الشيخ رائد صالح 5 يقضي بالسجن الفعلي  قراراًأمس أصدرت بالقدس اإلسرائيليةالمركزية 
 ،أيالون في سجن 25/7/2010 في الداخل الفلسطيني على أن يبدأ الحكم في اإلسالميةرئيس الحركة 

  .7/2/2007 هدم طريق باب المغاربة االحتالللك في ملف باب المغاربة من أحداث جريمة وذ
بداية أؤكد نحن ما همنا في يوم من األيام "وفي تعقيبه على قرار المحكمة المركزية قال الشيخ صالح 

م المؤسسة  ال زلنا نحن الذين نتهأننامدة الحكم، ولن يهمنا مدة الحكم في الوضع الجديد، ما يهمنا 
، نحن نعتبر أن هذا القرار باطل، ألنه األساس، وعلى هذا األياماإلسرائيلية، ما كنا متََهمين في يوم من 

 باطل، وما يصدر عن الباطل فهو باطل، وهذا لن يثنينا عن عزمنا إسرائيليصدر عن احتالل 
 اإلسرائيلي، وهذا القرار لاالحتال المحتلين، حتى زوال األقصى للقدس والمسجد لالنتصارالمتواصل 

  ."أسطوري نحو بناء هيكل األقصى سعيه في تهويد القدس والمسجد االحتالليأتي ضمن مواصلة 
 النائب العربي في الكنيست، جمال ، أنرام اهللا من 14/7/2010الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

انتقام سياسي من "ية في القدس زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قال إن قرار المحكمة المركز
  . "الشيخ صالح بسبب مواقفه ونشاطه دفاعا عن األقصى والمقدسات اإلسالمية

أما النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، فقال إن قرار المحكمة المركزية في 
حقيقة أن اإلدانة أساسا كانت بتهمة القدس المحتلة بتخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ رائد صالح ال يلغي 

 من أساسه، الحكم األولي كان جائراً"وأضاف بركة أن مجرد التخفيض يؤكد أن  .واهية، هي قرار جائر
  ."ولكن التخفيض ال يمكن أن يخفف من قناعتنا ببراءة الشيخ صالح وإدانة االحتالل

  
  كامل للبدء بعملية اإلعماربشكل ر لحصاا األمم المتحدة برفع تطالب غزة فيالمنظمات األهلية  .37

 على لسان مديرها في غزة أمجد  في قطاع غزةطالبت شبكة المنظمات األهلية :كتب فايز أبو عون
روبرت سيري، مبعوث األمين العام  مع الشوا، وعضو الهيئة اإلدارية فيها حسام النونو، خالل االجتماع

، األمم المتحدة باستمرار جهودها لرفع الحصار عن قطاع لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط
غزة وفتح المعابر بشكل كامل وفي االتجاهين، خاصة أمام حركة األفراد والمواد الخام ومواد البناء التي 

   .تلزم إلعادة إعمار قطاع غزة وكذلك حركة تصدير المنتجات
  14/7/2010 رام اهللا، األيام،
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  األعالم الليبية دعما لسفينة األمل والقذافيغزة ترفع صور  .38

في وقفة تأييد ودعم لسفينة األمل الليبية ) 12/7( شارك العشرات من الفلسطينيين مساء االثنين :غزة
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجنة الشعبية لمواجهة  .التي تبحر في طريقها إلى غزة

وكذلك صور الرئيس الليبي معمر القذافي ونجله سيف اإلسالم الحصار العلم الليبي إلى جانب الفلسطيني 
وأبدى المشاركون في الوقفة في ساحة ميدان  .رئيس مؤسسة القذافي الخيرية التي تشرف على السفينة

التي تحاول إسرائيل منعها بكل السبل، مشيدين بليبيا " األمل"فلسطين وسط مدينة غزة ترحيبهم بسفينة 
  .ا وهم يحملون شعارات ترحيب بالسفينةرئاسة وحكومة وشعب

  13/7/2010قدس برس، 
  

   يمنع العودة إلى المفاوضات ما لم يتم إيجاد حلول عملية لقضية األسرىبقانونطالب يمركز أحرار  .39
 والمؤسسات األسرى أهالي اإلنسان وحقوق األسرى لدراسات أحرارطالب مركز  : اشرف الهور-غزة 

 في غزة وتحركاتهم األسير طشالي جلعاد اإلسرائيلي تحركات عائلة الجندي الحقوقية بضرورة الرد على
 سراح ابنهم المأسور لدى فصائل المقاومة باعتصامات إطالقالضاغطة على حكومتهم من اجل 

  .ومظاهرات ممنهجة
 والوسائل التي تستخدمها للضغط على طشالين تحركات عائلة إ أحراروقال فؤاد الخفش مدير مركز 

، اإلسرائيلي من عموم المجتمع  وتعاطفاً كبيراً تالقي تأييداًأنها كما أكلها صفقة ستؤتي إلبراممتها حكو
 الذي يحتم علينا الرد على هذه التحركات بتحركات مضادة تقودها المؤسسات الحقوقية ومنظمات األمر

 إيجادات طالما لم يتم  المفاوضإلىوطالب الخفش بسن قانون فلسطيني يمنع العودة  .المجتمع المدني
  رسمياًاألسرى الذي تعانيه قضيه لإلهمالوعبر الخفش عن استغرابه  .األسرىحلول عملية لقضية 

  ."عملية موت بطيء وممنهج" يتعرضون لـاألسرى أن إلى في الحالة الفلسطينية، مشيرا وشعبياً
  14/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  قال من آثار االعتمحرراستشهاد أسير  .40

حمل وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة : غزة
األسرى محمد فرج الغول، سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير المحرر ربيع علي 

ل اعتقاله من وقال الغول إن الشهيد عانى خال. حرب نتيجة تردي وضعه الصحي خالل فترة االعتقال
اإلهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلصابته بالشلل النصفي وتقطع في األمعاء ومشكالت في المسالك البولية 

 .2006  نوفمبر/ بعيارات نارية خالل اعتقاله في تشرين الثانيإصابته جراء جسدهوآالم حادة في أنحاء 
، حيث سافر إلى الصين 2008أكتوبر  /وأشار إلى أن االحتالل أطلق سراح حرب في تشرين األول

  .للعالج وعاد قبل شهر تقريباً، إلى أن تم اإلعالن عن استشهاده األحد، أول أمس
واعتبر الغول ما يجري لألسرى المحررين سياسة ممنهجة ومقصودة بهدف االنتقام منهم بعد خروجهم 

سرهم ومجتمعهم، حيث استشهد من السجن، وتحويلهم إلى أجساد مريضة منهكة تتحول إلى عالة على أ
  .بعضهم وال يزال البعض اآلخر طريح الفراش يعاني من آثار السجن 

  14/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   تعمدت إذالل المعتقلين واستخدمتهم كدروع بشرية"إسرائيل":  على غزةالعدوانتقرير جديد عن  .41
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 يظهر أنه خالل "إسرائيل"هضة التعذيب في واللجنة العامة لمنا" عدالة"من الشهادات التي جمعها مركز 
الحرب العدوانية على قطاع غزة قام الجيش اإلسرائيلي بخرق جسيم لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، 

  .واحتجزهم لفترات طويلة دون محاكمة خالفًا للقانون
رس ضدهم ويظهر التقرير أن الجيش اإلسرائيلي احتجز المعتقلين بظروف اعتقال غير إنسانية، وما

كما تم تعريف جزء من المعتقلين . العنف والتعذيب خالل التحقيق واستخدمهم كدروع بشرية للجنود
 بعدم تطبيق تعاليم القانون الدولي بشأن "إسرائيل"األمر الذي أتاح المجال أمام " مقاتلين غير شرعيين"كـ

قامة لجنة تحقيق رسمية تحاكم وأوصى التقرير باتخاذ سلسلة من اإلجراءات وإ .أسرى الحرب تجاههم
    .المسؤولين عن خرق حقوق المعتقلين

  12/7/2010، 48موقع عرب 
  

   نواب مقدسيينأربعة دمشق ينددون بقرار إبعاد فيالجئون فلسطينيون  .42
، نفذ "مؤسسة أحرار للدفاع عن األسرى في السجون الصهيونية"بدعوة من :  جانبالت شكاي-دمشق 

ينيين في سورية أمس، اعتصاما أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في عشرات الالجئين الفلسط
 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة 4دمشق، تنديدا بقرار الحكومة اإلسرائيلية إبعاد 

ورفع المعتصمون األعالم الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل  .القدس
لغاء القرار اإلسرائيلي، كما حمل المشاركون الفتات رسمت عليها صور النواب األربعة وكتبت عليها إل

  ."لنقف صفا واحدا ضد سياسة إبعاد النواب األسرى"عبارات تدعو لمواجهة سياسة اإلبعاد منها 
  14/7/2010الراي، الكويت، 

  
  في ورشة عمل "واقع المرأة الفلسطينية" يناقش  في لبنانالفلسطينيةاالتحاد العام للمرأة  .43

تجاوزت ورشة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان التي انعقدت في مخيم  :محمد صالح -صيدا 
 إلى اإلضاءة على واقع المرأة الفلسطينية ليس في "واقع المرأة في المخيمات الفلسطينية"عين الحلوة 

الورشة بمداخلة لمسؤولة االتحاد في لبنان آمنة جبريل تناولت استهلت . لبنان فحسب بل في كل الشتات
فيها العديد من المفاصل المتعلقة بواقع اتحاد المرأة وتعزيز مكانته وتطوير مستوى أدائه إضافة إلى 
القضية الفلسطينية وتمايزها في مخيمات اللجوء في لبنان، ومستوى انعكاس ذلك على موقع المرأة 

  .  النساء الفلسطينيات وتمكينهن من االنخراط بنشاطاتهواستقطاب االتحاد
وشملت محاور الورشة نقاشات طالبت بضرورة انخراط المرأة الفلسطينية في مجاالت العمل 

 ورياض األطفال، وورش محو األمية، المكتبات الثقافية "االجتماعي، والتربوي، واالقتصادي والسياسي"
رعاية المسنات والمسنين، ثقافة حقوق اإلنسان، حقوق المرأة، الحماية ودروس التقوية، التوعية الصحية، 

  .من العنف األسري والمجتمعي، حماية حقوق الطفل، مشروع الدعم االقتصادي
وتطرقت الورشة إلى المفاهيم التي أرساها اللجوء في الشتات ومسألة غياب مؤسسات العمل المجتمعي 

أمام العديد من االستحقاقات الضرورية للنهوض بدور اإلتحاد كما توقف المشاركون . ذات االختصاص
وتعزيز حضوره من دون أن يعفي نفسه من تحمل المسؤوليات مع التأكيد على حاجة االتحاد 

  . إلستراتيجية خاصة تلحظ واقع المرأة الفلسطينية، وواقع فرع االتحاد في لبنان
طوير نظم العمل الوطني الفلسطيني، والمؤسساتي أكدت على الدفع باتجاه ت وصدر عن الورشة توصيات

في منظمة التحرير على قاعدة وقف قرارات المنع وإقصاء المرأة من المشاركة بصنع القرار السياسي 
بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى صياغة برامج تتوافق مع اهتمامات وتطلعات شرائح المجتمع 

يدا الشابات من ذوات االختصاصات، والمؤهالت العلمية والمهنية كافة، ال سيما المرأة الفلسطينية وتحد
على اختالفها وتطوير الموقف من القضايا الحقوقية عموما وقانون األحوال الشخصية أيضاَ، بما يضمن 
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وشددت التوصيات على وقف التدخالت . للمرأة حضوراَ يتالءم ومستوى حقوقها وعطاءاتها وتطلعاتها
 الفصائل بطرقها المباشرة وغير المباشرة، مع ضرورة توقف االستنسابية والفئوية والتأثيرات من قبل

، "بموازنة مستقلة من قبل الصندوق القومي الفلسطيني"تجاه االتحاد، مع ضرورة تخصيص االتحاد 
 باعتبارها مدخالَ لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمرأة الفلسطينية وللتحلل من اشتراطات وبرامج مؤسسات

  ..الدعم والتمويل األهلية الدولية
  14/7/2010السفير، بيروت، 

  
  الخارج  في لتوزيع منتجاتها في األردن تفتتح مركزاً"الفلسطينيةالمصنوعات الورقية " .44

 لها في  تجارياًافتتحت الشركة الفلسطينية لتوزيع المصنوعات الورقية مركزاً:  عمر القضاة-عمان 
وقال مدير عام الشركة محمد  . الشركة من القرطاسية داخل السوق المحلي، بغية توزيع منتجاتاألردن

 هو انطالقة الشركة للعالم العربي حيث لدينا نظرة األردن مركز التوزيع الذي افتتح في إنالحرباوي 
 السوق المحلي أن إلى وأشار الخليجية ودول المغرب العربي، األسواق سوق لمنتجات الشركة في بإيجاد
 عالي الجودة حيث يتم استيراد مثل هذه المنتجات من بأنه بحاجة منتج الشركة والذي يتميز نياألرد

  .عاب منتجات ورقية عربيةي استاألردني، مما يدل على قدرة السوق المحلي األوروبية األسواق
مفروض  وجود عقبات تواجه الصناعة في فلسطين، وتتمثل هذه المعاناة بالحصار الإلى الحرباوي وأشار

 أو) فلسطين وقطاع غزة( الصناعة تعاني من تسويق المنتج في السوق المحلية أصبحتعلى غزة حيث 
للتصدير للخارج مما الحق خسائر فادحة في الصناعة، وتقدر نسبة ضياع التوزيع للشركة في غزة بـ 

  . جديدةأسواق البحث عن إلىمما دفع الشركة  %50  إلى40%
  14/7/2010الدستور، عّمان، 

  
  كاتب جديد لمؤسسة الدراسات الفلسطينية" فلسطينالحكم المصري في " .45

الحكم المصري "صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب للباحث خالد محمد صافي عنوانه 
يحاول الكتاب أن يرصد ما فعله هذا الحكم في ميدان الحداثة التي . "1840 – 1831: في فلسطين

ويستنتج الكاتب أن محمد علي رغب في استغالل الموارد .  فلسطين في ذلك العهدزرعت بذورها في
البشرية واالقتصادية لسورية، ومن ضمنها فلسطين، لترسيخ استقالل مصر عن الدولة العثمانية، وضمان 

ويتناول الكتاب أيضاً ردود فعل الفلسطينيين على سياسات محمد . حكم ساللته في مصر وسورية معاً
، وكيف قاوموا هذه السياسات، وما هي التحوالت التي شهدها المجتمع الفلسطيني عشية استالء علي

ويتوسع الكتاب في دراسة . محمد علي على فلسطين وبقية بالد الشام، وأثر ذلك كله في عملية التحديث
 الغزو المصري إلى 1916األحوال الفلسطينية قبل وصول المصريين، وبالتحديد منذ الفتح العثماني عام 

 ثم يتناول األوضاع في فلسطين تحت الحكم المصري الجديد، ويركز على ثورة السكان 1831عام 
المحليين ضد الحكم المصري، عالوة على موقف الدولة العثمانية آنذاك، وعلى التغيرات الديموغرافية 

  .التي وقعت غداة انتهاء الحكم المصري في فلسطين
  14/7/2010الحياة، لندن، 

    
   في طريقها إلى غزةاألردنية" 1أنصار "قافلة  .46

المتجهة إلى غزة،   " 1أنصار  " وصلت إلى مدينة العقبة مساء أمس، قافلة         :مؤيد أبو صبيح ومحمد الكيالي    
 سيارة، تحمل أطنان مـساعدات إنـسانية        25وعلى متن حافلة كبيرة و    . بهدف كسر الحصار عن القطاع    
ة ومواد بناء، إضافة إلى المشاركين، وبعد تأخير دام قرابـة الـساعة،             وأدوية ومعدات ومستهلكات طبي   

 امرأة، يمثلون النقابات المهنية واألحزاب الـسياسية ومنظمـات          16 شخصا، بينهم    150توجه أكثر من    
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مجتمع مدني، وأيضا منهم صحافيون ومتبرعون ومواطنون إلى غزة، مرورا بالكرك ومعـان والعقبـة               
  .ريشونويبع، ومن ثم الع

  14/7/2010، الغد، عّمان
  "إسرائيل"الحكومة سلمت مواطنا أردنيا إلى ": األردنيةالنقابات المهنية  .47

 قالت النقابات المهنية إن الحكومة قامت بتسليم المواطن األردني سـامر            :محمد محسين وأيمن فضيالت   
تخاذ جميع اإلجرءات القانونية    البرق الى الكيان الصهيوني األحد الماضي، مطالبة بإعادته الى األردن وا          

  .بحق من ارتكب هذه المخالفة الجسيمة بحق المواطن
تود النقابـات أن    "وجاء في رسالة بعث بها رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور أحمد العرموطي              

تضع بين يديكم االستدعاء المقدم من زوجة المواطن األردني سامر البرق تشير فيه الـى أن سـلطات                   
األمن االردنية قامت بتسليم زوجها لسلطات االحـتالل الـصهيوني يـوم األحـد الماضـي الموافـق                  

 عبر جسر الملك حسين، وذلك بعد توقيفه في سـجن المخـابرات العامـة منـذ تـاريخ                   11/7/2010
25/4/2010."  

ف قوله بأن   من جهته نقل موقع عمون االلكتروني عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشري             
الشاب سامر البرق تم تسليمه للسلطات الفلسطينية تطبيقا لقرار فك االرتبط اإلداري والقانوني مع الضفة               
الغربية، وقد طلب منه مغادرة األراضي األردنية لتجديد تصريحه الصادر عن الـسلطات اإلسـرائيلية               

 أن تكون الـسلطات األردنيـة قـد        ونفى الشريف  .وذلك بهدف المحافظة على حقوقه وهويته الفلسطينية      
  .سلمت برق للسلطات اإلسرائيلية

  13/7/2010السبيل، عمان، 
  

     ال توجد حقوق ألحد بل تسهيالت ظرفية  الفلسطينيفي الشأن : عون .48
العماد ميشال عون، في الشأن الفلسطيني، أنه خارج إطار القانون          " تكتل التغيير واإلصالح  "أعلن رئيس   

د حقوق ألحد بل تسهيالت ظرفية، فنحن مستعدون إلعطاء تـسهيالت تحـسن الحيـاة               ال توج "اللبناني  
؛ فـال   "حقوقاً"ولكن ال يمكن أن نسميها      . االجتماعية وتحسن الظروف اإلنسانية التي يعيشها الفلسطينيون      

ألجنبـي  حقوق ثابتة خصوصاً أننا ندرس قانون تملّك، وقد يكون مشابهاً للقانون السوري الذي ال يسمح ل       
  . وحزب الكتائب" التيار الحر"وأشار الى وجود تقارب في الموقف بين . بتوريث أمالكه ألوالده

  14/7/2010، السفير، بيروت
 

   عون ويراهن على مكانته فلسطينّياًهواجسحزب اللّه يبّدد  .49
ين التزامه تأمين   أدى حزب اللّه دوراً في بلورة موقف عون وما هو المقبول وغير المقبول بالنسبة إليه ب               

ظروف حياة أفضل للفلسطينيين المقيمين في لبنان ومراعاته هواجس حليفه التيار الوطني الحر، يحـاول               
حزب اهللا االستفادة من النقاش الحاصل اليوم لتحقيق ما أمكن من مطالـب الفلـسطينيين التـي ينـادي                   

  . بتوفيرها منذ سنوات
لى مختلف وجوه المسؤولين في حزب اهللا حين يـسألون عـن    عالمات االطمئنان نفسها ترتسم ع    كما إن   

العالقـة  : الفلسطينيين، وسواء كانوا مسؤولين سياسيين أو نواباً أو مرافقين للنواب، يكررون الكالم نفسه            
وطيدة وال يخشى عليها من أي تدخالت، فصغير الفلسطينيين المقيمين في لبنان كما كبيـرهم يعلـم أن                  

وسرعان ما يتحول االطمئنان إلى ضحك حين يـسمع         . ة الوحيدة التي لم ولن تتاجر به      حزب اهللا هو القو   
أهل الحزب أن ثمة احتماالً لتعبئة المخيمات الفلسطينية ضد حزب اهللا أو رشوتهم لجر الحزب صـوب                 

 قلـيالً   لكن هذه الثقة المطلقة عند حزب اهللا بمكانته لدى الفلسطينيين سرعان ما تتراجع            . الداخل اللبناني 
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حين يسأل أحد نواب الحزب عن المجموعات األصولية التي تنمـو علـى هـامش بعـض المخيمـات                   
  . الفلسطينية وبعض المجموعات العسكرية الفلسطينية التي تدللها قوى سياسية ترى حزب اهللا خصماً لها

 14/7/2010، األخبار، بيروت
 

  نسانية لالجئين الفلسطينيينتتعلق بتحسين الظروف االالتي  الورقة عن  يكشفجعجع .50
سمير جعجع، عن فحوى الورقة التي حضرها بعـض         " القوات اللبنانية "كشف رئيس الهيئة التنفيذية في      

تتعلق بتحسين الظروف المعيـشية     "، والتي   "القوات اللبنانية "و" تيار المستقبل " آذار وخصوصاً    14فرقاء  
تنص في اي مكان فيها على حق التملّك كما أنها ال تُرتّـب             واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وال       

أي اعباء على الخزينة او على كاهل المواطن اللبناني فضالً عن انها ال تأخذ فرص العمـل مـن أمـام        
  ". اللبنانيين

الى اآلن لم نتلقَ اي مالحظـة مـن أي طـرف مـن              "واعلن، بعد لقائه النائب السابق جواد بولس، انه         
  ."لتي سلمت اليهم ورقة االقتراحاالطراف ا

 14/7/2010، السفير، بيروت
  

   الفلسطينيين في موازاة حقوق اللبنانيين حقوق :شمعون النائب .51
أمس، رئيس حـزب    " السادات تاور "الرئيس فؤاد السنيورة، في مكتبه في       " المستقبل"استقبل رئيس كتلة    

راحات المتداولة لمنح الالجئين الفلسطينيين حقوقاً      الوطنيين االحرار النائب دوري شمعون وبحثا في االقت       
بحثنا في الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان وكيف في         : "وبعد اللقاء، قال شمعون   . انسانية واجتماعية 

إمكاننا كدولة لبنانية أن نساهم في هذا الموضوع، وتناول البحث موضوعات عدة كسلة متكاملـة، مـن                 
للبنانيين إلى قضية السالح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، واحتـرام            حقوق الفلسطينيين وا  

الفلسطينيين وجود الدولة اللبنانية، إلى موضوع األمن والقانون اللبناني ووجودهمـا داخـل المخيمـات               
  .الفلسطينية

السير بالتوازي فـي    يبقى الموضوع اإلنساني طاغيا بقوة، نريد أن نفكر والقيادات الفلسطينية في طريقة             
الموضوعين، الموضوع اإلنساني بالنسبة الى الفلسطينيين وطريقة منحهم اجازات عمل بعد قوننة طريقة             

يجب عدم التـسرع    . عملهم في لبنان، من جهة، وحقوق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، من جهة أخرى            
  ".ما دامت النيات حسنةهناك إمكان أن تستقيم األمور . فنحن في حاجة إلى وقت كاف

 14/7/2010، النهار، بيروت
 

   المطالبة بتطبيق مبادئ حقوق االنسان تطبيقها تجاه الفلسطينيينالدولعلى : النائب كنعان .52
النائب ابراهيم كنعان أن اللقاء الرباعي الذي عقد أول أمـس           " التغيير واإلصالح "أوضح أمين سر تكتل     

يأتي في سـياق منهجيـة      "أالن عون، سامي الجميل وسامر سعادة،       في المجلس النيابي وضمه والنواب      
التكتل وفي اطار السعي الى التوصل الى قواسم مشتركة، وفيما بعد إلى رؤى مشتركة بما يخص المسألة                

  ".الفلسطينية، وتحديدا اقتراحات القوانين المطروحة أمام لجنة اإلدارة والعدل والهيئة العامة
 او الـذين يحملـون      1967 او الجئـو     1984ا نعني بكلمة الالجئين، هل هم الجئو        تحديد ماذ "ودعا الى   

  ".تعريفا من االمن العام وليس االوراق الثبوتية، وما اكثرهم
تكـون جلـسة    "وعن الجلسة التشريعية غداً حيث من المتوقع إعادة طرح الحقوق الفلسطينية، أمـل ان               

هذه المسألة ال تحتمل التجاذب والضغط والتوتر، بـل  "ن ، مشدداً على أ"موضوعية وليس جلسة مزايدات  
يجب أن تتم المعالجة بشكل هادئ حتى نحفظ حقوق الجميع وتحديدا حقوق لبنان وفق اإلمكانـات التـي                  

  ".يمكن تقديمها للفلسطينيين لناحية الظروف المعيشية
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اقا حول العمل للفلـسطينيين وفـق       هناك اتف "، مشيراً إلى أن     "إعطاء الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية   "وأيد  
أن يتحمـل  ) الوطني للضمان االجتمـاعي (هل بإمكان الصندوق "، متسائالً   "القانون المعمول به في لبنان    

  ".الفلسطينيين في حين نصف الشعب اللبناني غير مضمون؟
ن تحمل الدولة   الدول التي تطالب بتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان ان تطبقها تجاه الفلسطينيين، قبل ا            "ودعا  

  ". اللبنانية أي مسؤولية
 14/7/2010، المستقبل، بيروت

  
  وفدا من حماس في لبنان يستقبل  قنديلالنائب السابق ناصر  .53

في لبنان برئاسة المـسؤول عـن العالقـات         " حماس"استقبل النائب السابق ناصر قنديل وفدا من حركة         
تم التشاور في حمالت التضامن التي تنظمهـا        "قنديل انه   وبعد اللقاء قال     .اللبنانية في الحركة رأفت مرة    

جهات لبنانية إلرسال سفن الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة بعناوين نسائية واعالمية وبرلمانية، كما               
دار نقاش معمق حول عنوانين اساسيين، اولهما الحاجة الى تضافر كل الجهود لبلورة مرجعية موحـدة                

ن تضع جانبا قضايا الخالف السياسي بين الفصائل، وتكون قادرة على متابعـة             للشعب الفلسطيني في لبنا   
 فلسطيني  –الملفات الشائكة التي يعانيها االخوة الفلسطينيون، وثانيهما العمل من أجل اطالق حوار لبناني              

وسـائر الفـصائل الوطنيـة    " حمـاس "و" فـتح "تشارك فيه خصوصا الرئاسات الثالث في لبنان وقيادتا         
مقاومة في فلسطين لبلورة حل منصف لمعادلة الهواجس والحقوق حتى يتسنى للفلـسطينيين العـودة               وال

  ".الكريمة الى ديارهم
 14/7/2010، النهار، بيروت

 
   في منح الفلسطينيين حقوقهمإلسراعبايطالب " منبر الوحدة" .54

ـ    رئاسة الرئيس سليم الحص في     خالل اجتماعها األسبوعي ب   " منبر الوحدة الوطنية  "طالبت األمانة العامة ل
مركز توفيق طبارة، بتسريع الخطى لمنح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية أو اإلنسانية قطعا للطريق              

  . أمام قلة قليلة من اللبنانيين وبعض القوى الخارجية التي يهمها تمييع هذا التوجه أو إجهاضه
نان والعالم العربـي مـع المطالبـة بمـنح الالجئـين            وقالت في بيان لها إن تعاطف الرأي العام في لب         

وال نسقط مـن الحـساب      . الفلسطينيين حقوقهم هو ظاهرة إيجابية للغاية من الوجهتين اإلنسانية والقومية         
  . وجود قوى خارجية تسعى إلى إثارة الفتن بين اللبنانيين خدمة لمآرب صهيونية

ية واإلعالمية إلعادة التركيز على خطـورة الموضـوع         ودعا المنبر العرب الى استنفار طاقاتهم السياس      
  . االستيطاني في أرض فلسطين 

 14/7/2010، السفير، بيروت
 

  يلمس تقدما تجاه إقرار الحقوق الفلسطينية"  االجتماعيالقوميالحزب السوري " .55
" فتح"ة  النائب أسعد حردان، لدى لقائه رئيس كتلة حرك       " الحزب السوري القومي االجتماعي   "رأى رئيس   

اننا نتلمس تقدماً في اتجـاه اقـرار الحقـوق المدنيـة            "في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد،       
واالجتماعية للفلسطينيين، ألن هناك قناعة باتت شبه تامة لدى مختلف القوى اللبنانية بـأن مـنح هـذه                  

 بل أن إعطاء هذه الحقوق عامـل     الحقوق للفلسطينيين ال يرتبط، ال من قريب وال من بعيد، بالتوطين، ال           
  ". من عوامل التمسك بحق العودة

  ". موضوع الحقوق وضع على نار حامية، ونحن ال نرى عقبات تذكر امام اقرار هذه الحقوق"وقال إن 
  14/7/2010، السفير، بيروت
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  حزب البعث في لبنانيزور  "الفلسطينيةتحالف القوى "وفد من " .56
تحالف القـوى  "بعث في لبنان الوزير السابق فايز شكر امس مع وفد من عرض االمين القطري لحزب ال  

  .اوضاع الالجئين في لبنان وما يحدث داخل فلسطين المحتلة" الفلسطينية
ال يريد التوطين في لبنان وال في غيره بل هـو         "الشمال باسم الوفد فأكد ان الفلسطيني       " ابو خالد "وتحدث  

هي ابسط الحقوق للشعب الفلسطيني سواء كـان فـي          "لحقوق المدنية   ورأى ان ا  ". يطمح الى حق العودة   
  ".داخل المخيمات ام في خارجها

على رغم المواقف التي صـدرت      "ودعا شكر الدولة الى اعطاء الفلسطينيين حقوقهم االجتماعية والمدنية          
قليـة اقـرب الـى      على خلفية مشاريع ال تبشر بالخير اطالقا النها تقوم على عقلية الربح والخسارة، ع             

  ".العنصرية منها الى المسألة االنسانية
 14/7/2010، النهار، بيروت

 
  "إسرائيل"بإعدام مواطن بتهمة التعامل مع  تحكم العسكريةالمحكمة : لبنان .57

أصدر رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن نزار خليل حكماً يقضي بإعدام علي حسين منتش               :بيروت
  ".وإعطائها معلومات عن بعض األهداف" إسرائيل"لتعامل مع ا"بعدما أدانه بتهمة 

  14/7/2010المستقبل، بيروت، 
  

  مباشرة يقوم على تحقيق تقدم مناسب ال مفاوضاتال إلى االنتقال: أبو الغيط .58
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن انتقـال          ": وكاالت"،  "الخليج "-فلسطين المحتلة، القاهرة    

إلى مفاوضات مباشرة يقوم علـى تحقيـق تقـدم          " إسرائيل"ت غير المباشرة بين الفلسطينيين و     المفاوضا
وأوضح، أمس، أن لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في         ". اإلسرائيلي "- مناسب في الوضع الفلسطيني   

صيفه بأنه  تموز الحالي سبق لها أن اتخذت هذا الموقف، ما يعني ضرورة تحقيق تقدم يمكن تو              / يوليو 29
  .مرحلة متقدمة، وبعد ذلك تبدأ المفاوضات المباشرة

  14/7/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل" القدس بتأشيرة من زيارةالقرضاوي يحّرم  .59
وجه الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي للعلماء المـسلمين انتقـادات            : إسالم محمد -القاهرة

. وتأييد عدد من الدعاة لتلك الدعوة " إسرائيلية"بزيارة القدس بتأشيرة    حادة لدعوة وزير األوقاف المصري      
التي تعقدها جامعة الدول العربية بالمشاركة مـع اتحـاد األطبـاء            " المعارف المقدسية "وقال خالل ندوة    

هي التي تتحكم فيها    " إسرائيل"العرب إن زيارة القدس حرام على كل مسلم بخالف الفلسطينيين طالما أن             
  .الما أن الزيارة لن تتم إال بحصول الزائر على تأشيرة من الكيان الصهيونيوط

مهاجماً الذين نادوا المسلمين    " عار"ووصف القرضاوي وجود ختم الكيان على جواز سفر أي مسلم بأنه            
ـ                   الم بشد الرحال إلى القدس مطالبين إياهم بأن يفهموا الفقه فهماً حقيقياً وال يزورون فيه، وقال إن أي ع

  .مسلم لديه ذرة من العلم والنظر إلى مقاصد األمور عليه أن يحرم هذه الزيارة
  14/7/2010، الشرق، الدوحة

  
  "أسطول الحرية" باتخاذ تدابير بعد إعالن نتائج التحقيق حول "إسرائيل"أنقرة تطالب  .60

اتخاذ التدابير  "ائيل   طلب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الثلثاء من اسر          - أ ف ب     -اسطنبول  
خالل الهجوم على اسطول الحريـة الـذي        " اخطاء"ألن الجيش اإلسرائيلي اعترف بارتكاب      " الضرورية

  .كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة
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 ".مجرد اعترافهم على األقل بحصول اخطاء امر ايجـابي        "وقال الوزير التركي في تصريح صحافي ان        
ان ما حصل جريمة    . اخطاء، ننتظر منهم ان يتخذوا التدابير الضرورية      ألنهم اعترفوا بحصول    "وأضاف  

سنتابع التطورات لنرى هل تتخذ اسرائيل تدابير بعـدما اعترفـت        "وأوضح الوزير التركي     ".وليس خطأ 
  ".بحصول اخطاء، ولتندد بهذه األخطاء لجنة دولية

  14/7/2010، الحياة، لندن
  

  انية بالقدس المحتلة وحدة استيط32 بناءموسى يدين عمرو  .61
 وحـدة   32أدان األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بشدة القرار اإلسرائيلي ببنـاء              : القاهرة

وشـدد  . استيطانية جديدة بالقدس، وهدم سلطات االحتالل لممتلكات العائالت الفلسطينية في غور األردن           
، على ضرورة وقـف تلـك       "قدس برس "وصل  ) 13/7(موسى، في بيان لمكتبه اإلعالمي اليوم الثالثاء        

الممارسات التي تؤكد عدم جدوى مسار المفاوضات وتقضي على الجهود المبذولة لدفع عمليـة الـسالم                
  .وتكشف زيف الوعود المتعلقة بالسالم وبالمفاوضات، حسب تعبيره

  13/7/2010قدس برس، 
  

  ال إذا طلبت األطراف المعنية ذلك لن تتوسط بين حماس والقاهرة إالسعودية: الحارثيزهير  .62
استبعد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي إمكانية توسط الـسعودية فـي              : الرياض

، وأكد أن الرياض تثق فـي حيـاد مـصر إزاء    "حماس"المرحلة الراهنة لنزع فتيل التوتر بين القاهرة و      
رى في الوقت الراهن أي حاجـة لتـدخلها إال إذا           األطراف الفلسطينية في إنجاز المصالحة بينها، وال ت       

، "حماس"أعتقد أن الرياض ال ترى أن القاهرة منحازة ضد           وقال الحارثي    .طلبت األطراف المعنية ذلك   
  ".طيلة المرحلة الماضية" حماس"وأنها استمرت في استقبال قادة 

 الفلسطينية أو دعوة المـصالحة      ونفى الحارثي أن تكون السعودية في موقع المتفرج إزاء ملف المصالحة          
  .والقاهرة ليست جديدة" حماس"الدعوة إلى وساطة السعودية بين : "العربية ـ العربية، وقال

  13/7/2010قدس برس، 
  

   مناسب إلنهاء التوتر بين حماس والقاهرة وسيطالسعودية : لاألشع .63
بد اهللا األشعل مصر وقيادة حركـة       حث الديبلوماسي المصري السابق وأستاذ العلوم السياسية ع       : القاهرة

حماس إلى وقف التالسن اإلعالمي بينهما، ألنه ال أحد منهما يستطيع االستغناء عن اآلخر، وناشد العاهل                
فـي غـزة    " حمـاس "السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز إلى التدخل لوقف تدهور العالقات بـين               

  .والقاهرة
ـ      أن يكون قرار الـسلطات المـصرية بمنـع قـادة           " دس برس ق"ورجح األشعل في تصريحات خاصة ل

هناك توتر في العالقـة بـين مـصر         "من الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة مؤقتا، وقال          " حماس"
، وهذا التوتر زاد بعد المقابلة التي أجراها الدكتور محمود الزهار في أحد الصحف المـصرية،    "حماس"و

  .إال بعد تغير الظروفوالتي قال فيها بأنه لن يزور مصر 
  13/7/2010قدس برس، 

  
   السالم ستجتمع ألن األمر خطير مبادرةلجنة : صبيحمحمد  .64

قال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لـشؤون فلـسطين             :  أحمد علي  -القاهرة  
سطينيين واإلسرائيليين لـم    واألراضي العربية المحتلة إن المعلومات لدى الجامعة أن المفاوضات بين الفل          

  تحقق أي شيء، وسوف تعقد لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، التي تترأسها دولة قطر، اجتماعا بنـاء                 
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على طلب فلسطين، وقد يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألن الموضوع خطير جـدا، التخـاذ                

  .القرار المناسب
  14/7/2010 ، )قطر(العرب، الدوحة،

  
   منطقة صناعية في الضفةببناءيا تجدد التزامها ترك .65

جدد وزير الدولة التركي للتجارة الخارجية ظافر شاغليان، أمس، التزام بالده ببناء منطقة             ): آي.بي  .يو  (
التركيـة عـن    " األناضـول "ونقلت وكالة أنباء    . صناعية في الضفة الغربية رغم كل معوقات االحتالل       

في باسطنبول بعد لقائه وزير االقتصاد الفلسطيني حـسن أبـو لبـدة، إن              شاغليان قوله في مؤتمر صحا    
في الماضي، واآلن فإن اتحاد الغرف الصناعية في تركيا ينفذ          " إسرائيل"المشروع في بيت حانون أعاقته      "

  ".مشروعاً لبناء منطقة صناعية في الضفة الغربية
 إلى أن جزءاً ملحوظاً من الصادرات التركية        ، ولفت ""اإلسرائيلية"يجب بناؤه رغم كل العوائق      "وأضاف  

  .أرسلت إلى فلسطين" إسرائيل"إلى 
وأشار إلى أن السلطات الفلسطينية طلبت من الحكومة التركية المساعدة من أجل تحقيق تجارة مباشـرة                

وقال إن مجموعة من رجال األعمال األتراك سيرافقونه فـي زيـارة    . بين الشركات التركية والفلسطينية   
  .       قريبة إلى فلسطين

  14/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   ر عن غزة أهمية تكثيف الجهود من أجل كسر الحصايشددان على والتونسيالرئيسان السوري  .66
شدد الرئيس السوري بشار األسد ونظيره التونسي زين العابدين بن علي، في تونس أمس، على               : )سانا(

، وتنسيق المواقف إزاء قضايا العرب المصيرية، وال سيما القضية          ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك    
  . الفلسطينية

أهمية تكثيف الجهود عربيا وإسالمياً ودوليـاً مـن أجـل كـسر الحـصار         "وشدد األسد وبن علي على      
الالإنساني المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، ودعم صمود أهلنا في القطـاع بكـل الوسـائل                 

أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها عنصراً أساسـياً لـدعم نـضال الـشعب              "دا  وأك". الممكنة
الفلسطيني السترجاع حقوقه المغتصبة، وفي مقدمتها ضمان حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين وإقامـة               

  ". الدولة الفلسطينية المستقلة
  14/7/2010، السفير، بيروت

  
  في صفوف جيشها" فيروس إسرائيلي "انتشاردمشق تنفي  .67

وورلـد  "نفت مصادر سورية مطلعة صحة األخبار التي نقلتها صـحيفة           :  من جانبالت شكاي   -دمشق  
، عن انتشار مرض بين الجنود السوريين بسبب فيروس نقلته إسرائيل، ما دفع، حـسب زعـم                 "تريبيون

مرا بوقف التـدريبات    الحكومة السورية إلى إصدار الرئيس بشار األسد أ       "الصحيفة األميركية ونقال عن     
  ".العسكرية الصيفية للجيش بسبب انتشار موجة الحر

مفبركة بالكامل ولم يتحدث أحد فـي الحكومـة بمثـل هـذه             "وهزأت المصادر من الرواية، وقالت إنها       
التصريحات، ومازالت الدورات التدريبية تتم وفق برامجها المعتادة، ومن الطبيعي أن يمرض أحدهم أو              

  ". شمسيتعرض لضربة
  14/7/2010، الراي، الكويت
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  للفلسطينيين منحة دراسية خمسينقدم يشيخ األزهر  .68

أعلن الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية، اليوم، أن وزارة األوقاف حصلت             : ةالقاهر
  . منحة  للدراسة بجامعة األزهر50على 

  .د الطيب شيخ األزهر، بمقر مشيخة األزهر بالقاهرةجاء ذلك خالل لقاء الوزير الهباش مع الدكتور أحم
وأكد الدكتور الطيب أن األزهر سيظل داعما قويا للقضية الفلـسطينية وللـشعب الفلـسطيني وللقيـادة                 

وأضاف أن المصالحة الفلسطينية هي الخيار األمثـل للـشعب           .الفلسطينية حتى نيل الحقوق المشروعة    
ي يرفض المصالحة آثم ألنه يهدم القضية الفلسطينية ويخدم االحـتالل،           إن الطرف الذ  ': وقال. الفلسطيني

واالستمرار باالنقسام يؤدي إلى تراجع القضية الفلسطينية إلى الوراء ويبعدها كثيراً عن إنجاز المشروع              
  .'الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا
  

  رمضانشهر  قافلة مساعدات إلى غزة خالل تسييرالبرلمان العربي يقرر  .69
قررت لجنة تسيير القوافل إلى غزة التابعة للبرلمان العربي والتي عقدت اجتماعها بمقر األمانة : القاهرة

، توجيه )13/7( الجزائري اليوم الثالثاء العامة للجامعة العربية برئاسة عبد القادر السماري البرلماني
قافلة مساعدات إلى قطاع غزة في بداية شهر رمضان المقبل، وذلك تضامنا مع أهل غزة وإسهاما في 

  .كسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع
 ستحمل وأوضح المتحدث أن هذه القوافل لن تكون آنية، وإنما ستتنوع لتلبية احتياجات أهل القطاع، حيث

القافلة األولى احتياجات شهر رمضان الكريم بتبرع مباشر من البرلمان العربي، كما ستتبعها قوافل 
  . احتياجات المدارس واالحتياجات الشتوية

  13/7/2010قدس برس، 
  

   المفاوضات غير المباشرة لم تحقق الهدف منها حتى اآلن:األمريكيةوزارة الخارجية  .70
سعى الواليات المتحدة إلى دفع الفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة          ت: ي أحمد عبدالهاد  - واشنطن

واعترفت وزارة الخارجية األمريكية بأن المفاوضات غير المباشرة بـين الفلـسطينيين             ،مع اإلسرائيليين 
واإلسرائيليين لم تحقق الهدف منها حتى اآلن كما رفضت الوزارة النظر إلى األول من أغسطس المقبـل                

  .عتباره موعد بدء المفاوضات المباشرة كما تروج السلطات اإلسرائيلية في الوقت الحاليبا
وقال الناطق باسم الوزارة فيليب كراولي أول من أمس ردا على سؤال حول التقارير اإلسرائيلية التـي                 

بين أي  أنت تحتاج إلى موافقة الجـان     " أشارت إلى األول من أغسطس كموعد لبدء المفاوضات المباشرة          
ونحن نحاول الوصول إلـى     . الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية لتبدأ المفاوضات المباشرة       

ذلك بأسرع ما يمكن إال أننا لم نضع تاريخا محددا على الخريطة ولم نقل إن المفاوضات المباشرة ستبدأ                  
 هذا األسبوع لمواصلة مناقشاته     إن جورج ميتشل سيكون في المنطقة في وقت ما من         . عند توقيت محدد  

المعتادة مع اإلسرائيليين والفلسطينيين ونحن نواصل تقييم مدى اقترابنا من موعد المفاوضات المباشـرة              
  ".بناء على محادثاتنا مع الطرفين

ولو بدأت تلـك    . إن األول من أغسطس ليس موعدا محددا لبدء المفاوضات المباشرة         " وأضاف كراولي   
وإذا لم تحدث حتى سبتمبر فإن علينا أن نكرر مـا قلنـاه             .  أغسطس فسيكون أمرا رائعا    المفاوضات في 

  ".مرارا من أنه من الصعب الوصول إلى تسوية نهائية دون مفاوضات مباشرة
14/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  
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  و شاملساسية الي حل سلمي دائم أ الفلسطينيةالسلطة عالقتنا مع : وروبيةاألالمفوضية  .71

رئيس المفوضية االوروبية خوسي مانويل باروسو خالل مؤتمر صحفي مـشترك مـع              اعتبر: رام اهللا 
هو اشارة واضحة على مـدى قـوة        ) امس(سالم فياض، ان االجتماع الذي عقد اليوم        .رئيس الوزراء د  

وطنية لبناء دولـة    العالقات السياسية واالقتصادية بين اوروبا، خاصة المفوضية االوروبية، مع السلطة ال          
  .ساسية الي حل سلمي دائم و شاملأفلسطين الديمقراطية والتي اعتبرها 

واكد باروسو على الدعم االوروبي المتواصل لتنفيذ هذه الخطة في كافة المجاالت معلنا عن دعم السلطة                
 رئـيس المفوضـية   وجدد.  مليون يورو اضافية، مطالبا الدول المانحة بتنفيذ التزاماتها     20الوطنية بمبلغ   

االوروبية استعداد االتحاد االوروبي للمساهمة في االشراف على تشغيل المعابر، ومعبرا عن قلقه البـالغ       
من التطورات االخيرة في القدس الشرقية، معتبرا ان االستيطان وهدم المنازل غير مشروعة، وتتناقض              

يال، وطالب كافـة االطـراف بوقـف كافـة          مع القانون الدولي، وتجعل امكانية حل الدولتين امرا مستح        
  .االجراءات التي تعيق الجهود السياسية

كد رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم دعم بالده واالتحاد االوروبي لخطة السلطة الوطنيـة القامـة                وأ
  .الدولة الفلسطينية لكافة الجهود الكفيلة بتحقيق االستقرار والسالم في المنطقة

14/7/2010، رام اهللالحياة الجديدة،   
  

  "لجنة الطوارىء من أجل إسرائيل" يشكلون  في الواليات المتحدةالجددمتطرفو المحافظين  .72
 من غـالة    اًعدد، أن    محمد سعيد  نقالً عن مراسلها  واشنطن  ، من   14/7/2010،  الدستور، عّمان ذكرت  

ة موالية إلسـرائيل اطلـق      متطرفي المحافظين الجدد في الواليات المتحدة أعلن عن تشكيل منظمة جديد          
وتستهدف باالساس ، حسب مـراقبين ، الـرئيس االمريكـي           ". لجنة الطوارىء من أجل إسرائيل    "عليها  

باراك اوباما بسب مساعية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي والتقرب من العالم اإلسالمي اضافة الـى               
  .وق الشعب الفلسطينيكل المناهضين لسياسات دولة االحتالل او المتعاطفين مع حق

وبدأت اللجنة نشاطها بالهجوم على العضو الديمقراطي في مجلس النواب األميركـي والمرشـح لمقعـد                
مجلس الشيوخ عن والية بنسلفانيا جوزيف سيستاك الذي كان هزم منافسه العضو اليهودي المخضرم في               

تاك وغيره ممن يـستهدفونهم إلـى       ويعزو قادة المنظمة الجديدة حملتهم ضد سيس      . المجلس آرلين سبكتر  
  .انتقاداتهم للممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

سيستاك بسبب توقيعه على رسـالة ينتقـد فيـه الحـصار            " لجنة الطوارئ من أجل إسرائيل    "وهاجمت  
ي فضال عن رفـضه التوقيـع       اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي يعتبره بمثابة عقاب جماعي وغير إنسان          

تطالب حكومة أوبامـا بتأكيـد      " إيباك"على رسالة وزعتها على أعضاء مجلس النواب األميركي منظمة          
كمـا تهـاجم الحملـة      .  والتزامها بالدفاع عنها وضمان تفوقها العسكري في المنطقة        "إسرائيل"ـدعمها ل 

لجمع التبرعات التي تصفها    ) كير(المية  مشاركة سيستاك في حفل نظمه مجلس العالقات األمريكية اإلس        
  .  وتعتبر واجهة لحماس"إسرائيل"ـبأنها منظمة معادية ل

ت نشاطها بحملة ضد سياسات الرئيس االميركى باراك أوباما         أ بد "إسرائيل"ـوالمنظمة الجديدة الموالية ل   
مي، وضد الـديمقراطيين    المنطقة ومساعيه لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي والتقرب من العالم اإلسال         

  .الذين يبدون أي تردد في تأييد الممارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين
وبالرغم من رفضهم الكشف عن حجم التمويل الذي يحظون به ومصدره إال أنهم أكدوا أنهم جمعوا مـا                  

ن إن و فـوكس     سي إ : يكفي لتغطية نفقات حملة إعالنية هذا األسبوع على شبكتي التلفزيون األميركيتين          
  .مع انطالق دوري البيسبول األميركي في بنسلفانيا غدا
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نوح بوالك في معرض الحديث عن خططهم       " لجنة الطوارئ من أجل إسرائيل    "وقال المدير التنفيذي لـ     
". إننا سنضرب بـشدة   "اإلعالنية ضد كل من ال يؤيد بالكامل إسرائيل من المرشحين لعضوية الكونغرس             

  .أن تستهدف الحملة باألساس الرئيس اوباماويتوقع مراقبون 
إن قرار تشكيل منظمتهم الجديدة جاء فـي        " ويكلي ستاندارد " وقال ويليام كريستول ، رئيس تحرير مجلة      

مواليـة  " معتدلة"كجماعة ضغط   " جي ستريت "بتشكيل  " الليبراليين"جانب منه ردا على قيام بعض اليهود        
هناك بعض الناس الذين يقولون إنهم      " "جي ستريت "ض وصفه لـ    وقال كريستول في معر   . "إسرائيل"ـل

  ".موالون إلسرائيل ولكنهم ليسوا كذلك
يبث كخلفية صـور لعناصـر مـن        الذي سيبثونه   الشريط  أن  ،  14/7/2010،   السفير، بيروت  وأضافت

وف الـى   الطلب منه الوق  «ويطلب من المواطنين في بنسلفانيا االتصال بمكتب سيستاك و        » كتائب القسام «
  . »جانب اسرائيل

مكتب سيستاك، الذي نافس مرشح البيت االبيض في االنتخابات التمهيدية، رد على هذه الحملة في بيـان                 
سجله واضح حول هذه المسألة في تنـاقض        . سرائيلإداعم قوي لدولة    «جاء فيه بأن النائب عن بنسلفانيا       

ه موسم سياسي سخيف لهذا ليس مفاجئاً ان        ان. صارخ مع خصمه الذي صوت ضد المساعدات إلسرائيل       
   .»المحافظين يحاولون تشويه سجله

  
   في العيسوية ال يسهل المحادثات غير المباشرةثالثة منازل  اإلسرائيلياالحتالل هدم: باريس .73

 في العيـسوية شـمال   ثالثة منازل  االحتالل اإلسرائيليهدمباريس اعتبرت : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
ة المحتلة ليس توجهاً صحيحاً، بل إنه ال يسهل المحادثات غير المباشرة الجارية حالياً بـين                شرق المدين 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، في رد له أمس على سؤال لمراسل وكالـة                 

لثابتة لبناء إسرائيل للمستوطنات ولـسياستها      أنباء الشرق األوسط المصرية في باريس، معارضة فرنسا ا        
في هدم منازل الفلسطينيين، وأملها في أن تتحول المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة بـين                

  .الجانبين بأسرع وقت
14/7/2010، الغد، عّمان  

  
  غير المباشرة لالنتقال بها إلى مفاوضات مباشرة السالم مفاوضاتندعم : بارفانوف .74

 رئيس السلطة الوطنيـة      خالل لقائه  أكد الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف    :  نادية سعد الدين   –ا  صوفي
، ولرفع الحصار عن قطاع غزة، والمـضي قـدماً فـي            "لحل الدولتين "الفلسطينية محمود عباس دعمه     

  . اإلسرائيلية غير المباشرة لالنتقال بها إلى مفاوضات مباشرة–المفاوضات الفلسطينية 
، "المصالحة الفلسطينية مقدمة مهمة جداً من أجل إنجاح المفاوضات وإنجاح التوصل إلى حـل             "ل إن   وقا

نجاح تلك المفاوضات ونجاح المصالحة سواء بالجهود المصرية أو مـن خـالل جهـود               "مؤكداً أهمية   
  ".الرئيس عباس
، "لة إلى جانب إسرائيل   موقف الموقف البلغاري ثابت من ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستق         "وأضاف إن   
الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الشهر الماضي غير شرعي وتم باستخدام قوة غيـر              "معتبراً أن   

  ".كافية، مما يتطلب إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز للحقيقة
 وأيد جهود تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ولكنه أكد على ضرورة رفعه، مجدداً دعمه القتراح االتحاد               

  .األوروبي بفتح معابر جديدة على قطاع غزة
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استمرار الجهود الدبلوماسية البلغارية لدعم حل الدولتين، بخاصة وأنها باتت تتمتع بوسـائل             "وأشار إلى   
، في الوقت الدي تقيم فيـه عالقـات         )2007في عام   (جديدة من خالل انضمامها إلى االتحاد األوروبي        

  ".جيدة مع الجانب اإلسرائيلي
14/7/2010، لغد، عّمانا  

  
   على اتخاذ القرارات الصحيحةأوباما ال يثقون بقدرة ميركييناأل من %58: استطالع رأي .75

اي بي  «وقناة  » واشنطن بوست «كشف استطالع مشترك للرأي بين صحيفة       : واشنطن   - جو معكرون 
 علـى   كي باراك أوبامـا    األمري  في المئة من االميركيين ال يثقون بقدرة الرئيس        58االخبارية ان   » سي

اتخاذ القرارات الصحيحة، مؤكداً أن اغلبية شعبية واضحة تعترض على اسلوب تعامله مـع االقتـصاد                
الرضا الشعبي على اوباما ال يزال يتجاوز التشجيع للكـونغرس،          ).  في المئة موافقة   43 في المئة، و   54(

 في المئة فقط من االميركيين      36. قلص بينهما لكن القلق بالنسبة الى البيت االبيض يكمن في ان الفجوة تت          
  .ال يزال لديهم ثقة بالرئيس

14/7/2010، السفير، بيروت  
  

   تطالب برفع كامل للحصار للبدء بعملية إعادة اإلعمارستظلاألمم المتحدة : سيري .76
األوسط، أكد روبرت سيري، مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق              :فايز أبو عون  

  .على ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل للبدء بعملية إعادة اإلعمار
بمدينة غزة، أمـس، إن     " االونسكو"وقال سيري خالل اجتماع عقده مع شبكة المنظمات األهلية في مقر            

  .إسكان المدنيينرفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع بشكل كامل ضروري للبدء بعملية إعادة اإلعمار و
 تخفيف حصارها عن غزة ليس هو المطلوب كامالً لكنه خطوة جيدة وهامـة  "سرائيلإ"واعتبر أن إعالن   

ويمكن أن تكون فرصة للبدء بعملية بناء بغزة، مشدداً على أن األمم المتحدة ستظل تطالب برفع كامـل                  
  .للحصار للبدء بعملية بناء كاملة

المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المواطنين والتخفيف من معاناتهم،          وأكد سيري أهمية دور منظمات      
مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة العاملـة               

  .في األراضي الفلسطينية بما يخدم مصلحة المواطنين والتخفيف من معاناتهم
14/7/2010، األيام، رام اهللا  

  
  ال تحترم الميثاق الدولي" إسرائيل: " المتحدةلألمملجنة حقوق اإلنسان التابعة  .77

لعـدم  " إسرائيل"وجهت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، أمس انتقادات حادة إلى            : )ب.ف  .أ  (
  .اضي المحتلة احترامها الميثاق الدولي المتعلق باحترام الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين في األر

وقالت الخبيرة الفرنسية كريستين شانيه في جنيف خالل المناقشة الدورية الثالثة حـول مـدى تطبيـق                 
  " .أعتقد أنه ال يمكن بهذه الطريقة تجاهل تطبيق الميثاق في األراضي الفلسطينية"لهذا الميثاق " إسرائيل"

" غامـضة "في هـذا اإلطـار جـاءت        " إسرائيل"ورأت هذه األستاذة في القانون أن األجوبة التي قدمتها          
المسألة القانونية ال يمكن أن تكون أكاديمية خصوصاً أنـه قـد تكـون لهـا                "وأضافت إن    " .أكاديمية"و

  " .تداعيات على آالف األشخاص
" التشريعات حول حقـوق اإلنـسان     "أن  " إسرائيل"وفي ردودها الخطية على لجنة حقوق اإلنسان شرحت         

 مجال النزاعات المسلحة التي تطبق في إطار أنظمة اشتراعية مختلفة إنما تطبـق فـي                التشريعات في "و
  " .ظروف مختلفة
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عسكرياً في  " إسرائيل"لقد تدخلت   "وأضافت  " . هذه الحجة مردودة  "وشددت شانيه في هذا اإلطار على أن        
نة الوصول إلى غزة     تدخلت في غزة، وأخيراً عندما حاولت سفي       2008كانون األول   /لبنان، وفي ديسمبر  

وفي كل هذه الحاالت وقع قتلى، أي حصل مساس بالحياة، وهذا يعني أنه ال يمكن أال نتـساءل عـن                    . 
  "األساس القانوني لهذه التدخالت؟

14/7/2010،  الخليج، الشارقة  
 

   ضرب ضابط ألخوين تضامنا مع غزةعنالشرطة البريطانية تعتذر  .78
 ضجة كبيرة في بريطانيا إثر قرار القيادة العامة للـشرطة، بتقـديم   أثيرت أمس،:  إلياس نصراهللا-لندن  

اعتذار إلى أخوين توأمين آشلي وراسل إنجليس عن تعرضهما العتداء بالضرب المبـرح مـن ضـابط                 
 ألـف جنيـه     25شرطة نقال على أثره إلى المستشفى لتلقي العالج ودفعها تعويـضاً لألخـوين قيمتـه                

سية وقانونية تترتب على هذا القرار الذي حمل في طياته اعترافاً واضحاً من أن             إسترليني، ألن أبعاداً سيا   
الشرطة استخدمت العنف في شكل غير مبرر ضد مجموعة من المتظاهرين من ضمنهم األخوان أمـام                

  . احتجاجاً على الحرب على غزة2009السفارة اإلسرائيلية في يناير عام 
14/7/2010، الراي، الكويت  

  
  من السكان تحت خط الفقر% 13.3 :األردن .79

 من سكانه تحت خط الفقر %13.3 أدرجت نتائج مسح عن الفقر في األردن : وكالة بترا-عمان 
، أن حد الفقر 2009 وانتهى منتصف عام 2008وأظهرت نتائج المسح الذي انطلق بداية عام . المطلق

  .ء والخدمات بأنواعها ديناراً في السنة تكفي حاجة الفرد من الغذا680العام يبلغ 
.  ديناراً لغير الغذاء388 ديناراً للفرد في السنة، و292يبلغ ) المدقع(وبينت الدراسة أن خط فقر الغذاء 

 ديناراً سنوياً أي ما يعادل 3876بلغ )  فرد5.7( أن خط الفقر المطلق لألسرة المعيارية إلىوأشارت 
  . ديناراً في الشهر323

 لقياس معدل انفاق األسرة على احتياجاتها 2008خل األسرة ونفقاتها لعام واعتمد المسح بيانات د
 6166 ديناراً ومعدل دخلها 7057وبحسب البيانات ذاتها، بلغ متوسط نفقات األسرة السنوي . السنوية
 2325وبينت النتائج أن متوسط احتياجات الفرد من السعرات الحرارية اليومية انخفضت الى . ديناراً
وأظهرت أن متوسط االستهالك الفعلي للفرد من السعرات . 2006 عام 2340 في مقابل 2008عام 

  .2006 لعام 2772 في مقابل 2008 عام 2977الحرارية اليومية بلغ 
  14/7/2010الحياة، لندن، 

  
   النووية"إسرائيل"اآلفاق المستقبلية إلستراتيجية  .80

  وليد عبدالحي
أحـد مـسلمات    ) النووي، الجرثومي، الكيماوي  (الشامل بكل أصنافه    بات امتالك إسرائيل ألسلحة الدمار      

حسابات القوى في الشرق األوسط،، وأصبح البحث في طبيعة اإلستراتيجية المـستقبلية إلسـرائيل فـي                
  .توظيفها لهذه الترسانة هو هاجس البحوث اإلستراتيجية

يجي اإلسـرائيلي، فـإن دالـة المنظـور         هو قاعدة الفكر اإلسترات   " بقاء الكيان السياسي  "ونظرا العتبار   
  .اإلستراتيجي هي حرمان القوى المعادية من كل ما يمكن أن يهدد هذا البقاء

مثـل المتغيـر    (ورغم أن عناصر التهديد للكيان قد تأتي من متغيرات أخرى غيـر متغيـرات القـوة                 
أو في صراع داخلـي علـى       الديموغرافي على المدى البعيد، واحتماالت التحول في التحالفات الدولية،          
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، )المدى البعيد أيضا، ال سيما إذا تعرض الكيان لمالبسات غير معهودة في التجربة التاريخية الصهيونية              
  :رغم ذلك فإن اإلستراتيجية النووية تساهم في ضمان استمرار وجود الكيان عبر المبادئ التالية

  الحرمان: مبدأ بيغن
 امتالك لهذه األسلحة، ولتحقيق ذلك ال بد مـن اعتمـاد التكتيكـات              حرمان البيئة المحيطة من أي    : أوال
  :التالية

، والتي تعني إجهاض محـاوالت دول المنطقـة   )preemptive strike( اعتماد الضربات االستباقية -أ
امتالك األسلحة غير التقليدية في بداياتها، وهو ما كان واضحا في ضرب المفاعل النووي العراقي عـام                 

  .2007ضرب ما قيل أنه منشأة نووية سورية عام ، و1981
وتقوم الضربة االستباقية على أساس استخدام أسلحة تقليدية لتدمير أهداف غير تقليديـة، ألن اسـتخدام                
أسلحة تكتيكية غير تقليدية قد يعزز نزوع دول المنطقة نحو الخيارات النووية أو الجرثومية، وقد يكـون                 

  .ك دول المنطقة لهذه األسلحة أقل اعتراضا من الوضع الحاليالتقبل الدولي لخيار امتال
ويتوارى وراء فكرة الضربة االستباقية في العقل اإلستراتيجي اإلسرائيلي اإلدراك التام لنقـاط ضـعف               

  :جوهرية في البنية اإلسرائيلية تتمثل في النقاط التالية
 مـع   2006جي، وهو ما اتضح في حـرب         صغر المساحة الجغرافية، وفقدان الدولة للعمق اإلستراتي       -

  .حزب اهللا الذي تمكن من إيصال صواريخه للعمق اإلسرائيلي
 االرتفاع الشديد في نسبة الكثافة السكانية في إسرائيل، مما يجعل حجم الخسائر عاليا إلى حد يـصعب                  -

، مقابـل   2009 عـام     أفراد 310احتماله، حيث تبلغ الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد حوالي           
، وهي من أعلى النسب في العالم، مما يجعل الخسائر البشرية فـي حالـة               1990 عام   2كم/ نسمة   220

  .استخدام أسلحة غير تقليدية عالية إلى حد ال يطاق
 تركز المرافق الرئيسية للمجتمع في مناطق محددة بما يجعل نسبة الـدمار عاليـة جـدا فـي حالـة                     -

  .االستهداف العسكري
 توظيف الضغط الدولي لتفكيك المشروعات المحتملة في هذا االتجاه، وقد اتضح ذلك في النمـوذج                -ب

الليبي، وقبله في ضغوط أقل حدة مع مفاعل عين وسارة الجزائري، وكما يجري حاليـا مـع البرنـامج                   
  .النووي اإليراني

اسة في الجامعات األجنبية من قبـل        المراقبة الشديدة للعلماء ومراكز األبحاث والبعثات العلمية للدر        -ج
طالب دول المنطقة، وليس هناك ما يمنع من التصفية الجسدية لهؤالء العلماء كما حدث مع عـدد مـن                   
العلماء المصريين والعراقيين واإليرانيين، أو إغراء العلماء لترك مواقع عملهـم أو االلتحـاق بمراكـز                

  .غربية
ا على هذا الجانب الخاص بحرمان أية دولة من االمتالك للـسالح            وقد كان مناحيم بيغن هو األكثر تأكيد      

  .النووي، وهو ما عرف بمبدأ بيغن
  علي وعلى أعدائي: خيار شمشون

ويـضع المخطـط    : إستراتيجية إسرائيل في حالة امتالك أحد األطراف في المنطقة لهذه األسـلحة           : ثانيا
  :لتاليةاإلسرائيلي في هذا االتجاه االحتماالت المستقبلية ا

   أن تمتلك دولة أو أكثر من دول المنطقة أسلحة نووية أو بيولوجية-أ
 أن تمتلك تنظيمات سياسية أسلحة نووية أو بيولوجية، السيما مع التطور وانتشار التكنولوجيا، ويتم               -ب

  .التركيز في هذا الجانب على حزب اهللا وتنظيم القاعدة
  .لحة نووية وبيولوجية أن تتحالف دول وتنظيمات في امتالك أس-ج

  :ولمواجهة هذه االحتماالت، فقد بنى اإلستراتيجيون اإلسرائيليون تصوراتهم على النحو التالي
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 التحلل التدريجي من إستراتيجية الغموض النووي التي اعتمدتها إسرائيل منذ بداية برنامجها النووي              -1
ألكيـد مـن ناحيـة، كمـا أن الغمـوض           في الخمسينات من القرن الماضي، إذ أن ذلك سيحقق الردع ا          

اإلستراتيجي كان بهدف عدم إعطاء المبرر القانوني لدول المنطقة المتالك هذه األسـلحة مـن ناحيـة                 
  .أخرى، فإذا امتلكت إحدى الدول لهذه األسلحة فإن الغموض يفقد أحد وظائفه

يحات شيمون بيريز في     وقبلها تصر  2006كانون األول   / ويبدو أن تصريحات يهود أولمرت في ديسمبر      
 عن التخلي عن الخيار النووي تسير في هذا االتجـاه التـدرجي بغـرض               1995كانون األول   / ديسمبر

  .تحقيق الردع الكافي
وقد أخذ هذا التـصور قـدرا كبيـرا مـن المناقـشات بـين       ): Samson Option( خيار شمشون-2

) Project Daniel(تضح في مشروع دانيال اإلستراتيجيين اإلسرائيليين أو من يتعاون معهم، وهو ما ي
الذي كان قريبا من الحكومة اإلسرائيلية، أو ) Louis Rene' Beres(أو في  مناقشات لويس رينيه بيغ 

  .الخ)..Yehezkel Dror(النماذج التي طرحها يحزقئيل درور
يناريو على أسـاس    ، ويذهب هذا الس   "غير عقالنية "ويقوم هذا الخيار على افتراض المواجهة مع أطراف         

على غرار وجود أفراد انتحاريين، سواء استجابة لتصور لدى ) Suicide States"(دول انتحارية"وجود 
هذه الدول بأنها قادرة على تحمل الضربة األولى بينما ال تستطيع إسرائيل تحملها، أو استجابة لتصورات                

  ".غير اآلبهين بالنتائج"قادة في المنطقة من 
حكمـة التظـاهر بعـدم      "الة فإن المواجهة مع هذا االحتمـال يقـوم علـى مـا يـسمى                وفي هذه الح  

، أي العمل على إقناع كافـة األطـراف بـأن    )Rationality of pretended irrationality"(الحكمة
كما يسميها ) Crazy State"(سلوك الدولة المجنونة " إسرائيل على استعداد للذهاب في المواجهة إلى حد

  .لذي ال يرى أهمية للبعد األخالقي في صراع يقوم في جوهره على إفناء أحد األطرافدرور، وا
في مجال التكنولوجيا، ويقـوم  ) Paradigm Shift"(تحول المنظور، أوالنموذج المسلمة"اعتماد مبدأ -3

ذلك على أساس التقليص في نسبة اإلنفاق العسكري على األسلحة التقليديـة، والتركيـز علـى تطـوير                  
لتكنولوجيا في المجال غير التقليدي، استنادا إلمكانية تحقيق تفوق تقني يقود إلى تعطيل إمكانيات العـدو                ا

مثل تطوير أجهزة اإلنذار المبكـر، تطـوير الـصواريخ االعتراضـية، تطـوير نظـم                (غير التقليدية   
  ).الخ...الحماية

يصنف الباحـث اإلسـرائيلي أريـه       :  عدم الثقة في الضمانات الدولية أيا كان مصدر هذه الضمانات          -4
ضمانات مشتركة تقدمها الدول العظمـى      : شليف استنادا لدراسة داوتي الضمانات الدولية إلى نوعين هما        
  .وضمانات فردية تقدمها دولة كبرى أو أكثر ضد دولة أخرى

ـ   170، أي خالل 1985-1815ويدل تاريخ العالقات الدولية أنه خالل الفترة من      دول  سـنة أعطـت ال
بناء عليه، فـإن    .  مرة، غير أن جدوى هذه الضمانات كان محدودا بشكل واضح          115الكبرى ضمانات   

إسرائيل ال تعول على الضمانات الدولية في أمنها إال كعامل مساعد وليس كعامل إستراتيجي، بل تـرى                 
  .أن ضمانها ألمنها بنفسها هو األساس اإلستراتيجي

رائيل قد تلجأ للعمل العسكري إذا أدركت بشكل كاف أن هناك خطـرا            يترتب على التصور السابق أن إس     
فعليا يهدد وجودها، حتى لو لم توافق الواليات المتحدة على هذا التـصرف، ألن إسـرائيل ال تحتمـل                   

  ".هزيمة واحدة"
ويتعزز هذا التصور بعدد من المؤشرات التي تدل علـى احتمـال تراجـع المكانـة اإلسـرائيلية فـي                    

  :يجية األميركية بشكل خاص والغربية بشكل عام، منهااإلسترات
  ).الذي لم يعد موجودا( فقدان إسرائيل لوظيفتها في مواجهة االتحاد السوفياتي -أ
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فقد أصبحت منابع النفط تحت السيطرة      ( فقدان جدوى المساعدة اإلسرائيلية للسيطرة على منابع النفط          -ب
  ).من القواعد األميركية في المنطقةالعسكرية األميركية وفي حماية عدد هام 

 تحول إسرائيل إلى نوع من العبء اإلستراتيجي في كثير من الحاالت، وهو ما عبر عنـه بـشكل                   -ج
واضح عدد من أبرز اإلستراتيجيين األميركيين المعروفين بتعاطفهم التقليدي مع إسرائيل، مـن أمثـال               

  .غوردسمان وغيره
سرائيل في المجتمع الدولي، وهو ما أكدته استطالعات الرأي العام فـي             الصورة السلبية المتزايدة إل    -د

في هذا الجانب يدل على التصاعد الخطي، وهو أمر         ) Trend(أوروبا والواليات المتحدة، كما أن االتجاه     
  .قد يكون له أهمية أكبر على المدى الطويل

  السيناريوهات المستقبلية
ستمرار عناصر التهديد لوجودها، فإن توجهاتها قد تأخذ المسارات         نظرا لإلحساس المتزايد في إسرائيل با     

  :التالية
  :التركيز التام خالل السنوات الخمس القادمة على إيران لتحقيق أحد االحتماالت التالية:أوال
 تمكن المجتمع الدولي من الوصول إلى رقابة تامة للبرنامج النووي اإليراني، مـن خـالل التعزيـز                  -أ

  .لحصار االقتصادي والتقني والمالي، والقبول بوجود دائم للمراقبين الدوليين في إيرانالمتواصل ل
  . التواصل مع المعارضة اإليرانية لتغيير النظام السياسي عبر تعاون غربي إسرائيلي عربي-ب
  . تشديد المراقبة على تسليح سوريا وحزب اهللا-ج
  .شمالية رصد العالقات السورية اإليرانية مع كوريا ال-د

 استخدام القوة التقليدية لتدمير أية مشروعات ذات صله بالبرامج النووية في سـوريا أو مخـزون                 -هـ
  .محتمل لدى حزب اهللا من األسلحة غير التقليدية ال سيما األسلحة الكيماوية أو البيولوجية

لوزراء اإليطـالي   القيام بضرب المنشآت اإليرانية بهدف تعطيل المشروع النووي، وقد رجح رئيس ا           -و
 خالل اجتماع قمة الثمانية في أونتاريو هذا االحتمال، ورأى          2010حزيران  / برلسكوني في أواخر يونيو   

كوردسمان من ناحيته أن يتم ذلك باستخدام أسلحة نووية تكتيكية قادرة على تدمير مكثف لمنشآت معينـة   
  .في مساحة محددة

تيجية الغموض اإلستراتيجي على غرار النموذج اإلسـرائيلي،        من الواضح أن إيران ستعتمد إسترا     : ثانيا
توزيع واسع لمرافق البرنـامج، الغمـوض فـي         (ونظرا للتعقيدات الهائلة في البرنامج النووي اإليراني        

طبيعة هذه المرافق، التحصينات القوية التي كشفت عنها بعض صور األقمار الصناعية، المخاوف مـن               
فإن إسرائيل قد تجد نفسها مع إيران في ظروف تـشبه          ) يران ومن حزب اهللا   ردود فعل غير محددة من إ     

ظروف قبولها بالقنبلة النووية الباكستانية التي كانت تعارضها، بل هناك من يشير لدعوة إسرائيلية للهنـد   
النوويـة،  للتعاون معا لتدمير المرافق النووية الباكستانية في الفترة األولى إلعالن امتالك باكستان للقوة              

  .في فترة حكم ضياء الحق
في حالة التأكد من    (في ظل التصور السابق فإن إسرائيل ستسعى إلى التعامل مع االحتماالت التالية             : ثالثا

  ):امتالك إيران للسالح النووي
  . احتمال التحول في التوجهات اإليرانية بعد مرحلة خامنئي-أ
  .خرى عربية أو غير عربية احتمال دخول إيران في مواجهات مع دول أ-ب
  . احتمال االضطرار لقبول بإيران نووية-ج

وبالتالي احتمال تفكيك   , تنطوي اإلستراتيجية اإلسرائيلية على عدم االعتراض على تفكك باكستان        : رابعا
  .برنامجها النووي، خوفا من وقوع منشآتها النووية في يد جماعات سياسية أو نظام حكم بديل للقائم حاليا

من الضروري االنتباه إلى األسلحة النوويـة       : "قد عبر شيمون بيريز عن ذلك بشكل واضح عندما قال         و
  ".الباكستانية،ألن باكستان دولة غير آمنة، ومستقبلها غير مؤكد



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1849:         العدد       14/7/2010األربعاء  :التاريخ

ولعل هـذا   . احتمال تحقق السالم في الشرق األوسط بشكل يضعف إلى حد بعيد السباق النووي            : خامسا
 القوى الدولية، لما في ذلك من فوائد تحول دون السباق النووي فـي المنطقـة،                الخيار هو المفضل لدى   

وتدفع إلى النمو االقتصادي واستقرار أسعار وتدفق النفط، وتحجيم تنـامي التيـارات الراديكاليـة فـي                 
  .غير أن الطرف اإلسرائيلي ال يرى ذلك أمرا متاحا في المستقبل القريب. المنطقة
 إسرائيل إلى حلف شمال األطلسي كعضو كامل العضوية، وينسجم هذا التـصور             احتمال انضمام :سادسا

ورغـم أن   . مع فكرة توسيع نطاق عمل الحلف باتجاه الجنوب نحو البحر المتوسط ونحو غـرب آسـيا               
انضمام إسرائيل قد يفقدها حرية اتخاذ القرار، إال أنه يوفر لها مظلة واقية من المخـاطر التـي تهـدد                    

  .وجودها
كان وزير الخارجية اإلسرائيلي الحالي أفيغدور ليبرمان من أكثر المتحمسين لهذه الفكرة، وقد عبـر               وقد  

،عندما دعا إلى االنضمام إلى حلف األطلـسي ودخـول االتحـاد            2007كانون الثاني   /عن ذلك في يناير   
  .األوروبي

حتها النووية والقبول بتحويل    القبول اإلسرائيلي تحت ضغوط دولية وإقليمية بفكرة التخلي عن أسل         : سابعا
الشرق األوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقد يتعزز هذا الجانـب بتحقـق االحتمـال                  

  .السادس من ناحية، ونجاح مشروع االتحاد من أجل المتوسط الذي يتبناه األوروبيون من ناحية أخرى
يدية في احتكار السالح النووي على المدى القصير        ويمكن القول بأن إسرائيل ستواصل إستراتيجيتها التقل      

   سنوات قادمة، وبمقدار نجاحها في هذه اإلستراتيجية أو فشلها تتحدد الـسيناريوهات األكثـر                 5-3من  
  .ترجيحا في المدى البعيد، لكن االستقرار لن يكون من نصيب المنطقة في المدى المتوسط
  13/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  !حقوق الفلسطينية وتبييض اإلفالسـاتال .81

  فواز طرابلسي
عندما تُجمع قوى رئيسية لجماعة طائفية على موقف معين يجب تناوله بما يستحق من الجـد والحـذر                  

هذا هو حال الموقف الذي تلتقي عليه اآلن أكثرية القوى المسيحية السياسية الفاعلة، مدنيـة               . والمسؤولية
  . ح وضع حقوق الفلسطينيينودينية، بصدد مشروع تصحي

فزاعة المؤامرة لفرض تـوطين الفلـسطينيين، مقولـة    : تخيم على النقاش ثالثة هواجس قديمة ـ حديثة 
  . الغريب الذي يسرق اللقمة من فم اللبناني، وخواف اإلغراق الطوائفي

فقة على الفلـسطينيين    لنطرح جانباً المزايدة المنا   . ال بد بادئ ذي بدء من تنقية النقاش من بعض الزوائد          
فهي تنتمي إلى مضمار القحة والعيـب ومعهـا         . من حيث الحرص على عودتهم إلى وطنهم أكثر منهم        

  . القذف العنصري المستورد من زمن الحرب ولغته
واالفتـراض أن تمتـع سـكان       . »من الجئين إلى مقيمين دائمين    «الخوف األكبر هو تحول الفلسطينيين      

ى من شروط الحياة اإلنسانية الالئقة، من حيث السكن والميـاه الجاريـة والعنايـة               المخيمات بالحد األدن  
الصحية، ونيل حق تملّك الفلسطينيين شقة سكنية واحدة وتوريثها، وحق العمل وضماناته، من شـأنه أن                

زار الجنرال عـون دمـشق      . ما يبدد الهاجس هو المقارنة البسيطة     . يشّل رغبتهم في العودة إلى وطنهم     
مؤخراً ولسنا نحسب أنه سمع من محاوريه، وال هو شاهد بأم العين ما يدل على أن فلسطينيي سوريا أقل                   
تمسكاً بحق العودة من فلسطينيي لبنان على ما يتمتعون به من حقوق من الوظيفة العامة وصـوالً إلـى                   

  . حقوق العمل والتملّك
بـل العكـس    . على الخزينة جراء حق التملّـك     أي عبء اقتصادي يستتبعه حق العمل والتملّك؟ ال كلفة          

هنا يصح اتهام حزب الكتائب لفؤاد السنيورة، الذي يحاوره حول هذا الموضـوع باسـم تيـار                 . صحيح
، بأنه يروج لحق التملّك للفلسطينيين ليجني عائدات ضريبية إضافية للخزينـة ومـن أجـل                »المستقبل«
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زب يدعي أنه من أشد أنصار بناء الدولة ومن المتطـرفين           عجباً له من اتهام لح    . تحريك السوق العقارية  
  . »االقتصاد الحر«في الدفاع عن 

المقترح هنا هـو    . حقوق العمل والضمانات تثير قضية المنافسة بين العمالة الفلسطينية والعمالة اللبنانية          
ـ    . منح الفلسطينيين الحق في إجازة عمل أسوة بسائر المواطنين العـرب           ازات العمـل   وللتـذكير إن إج

 ألف إجازة عمل ممنوحة لعمـال غيـر لبنـانيين           136 من أصل    236الممنوحة للفلسطينيين ال تتجاوز     
  . متفرقي الجنسيات

وهذه مصدر األيدي العاملة المرشحة للعمـل فـي البنـاء           . يعيش نصف فلسطينيي لبنان في المخيمات     
وال » سلب اللقمة من فم اللبنـانيين     «بـوالحرف والزراعة والصناعة والخدمات؟ فهل أن هؤالء يهددون         

يسلبها مئات األلوف من جيش العمالة الوافدة السورية والعربية واآلسيوية الرخيصة وعديمـة التنظـيم               
  النقابي والضمانات؟ 

المفارقة المأسوية هنا أن معارضي حق العمل للفلسطينيين ليسوا معروفين، ال هـم وال زمالؤهـم فـي                  
اشدة أرباب العمل اللبنانيين إعطاء األولوية لليد العاملة اللبنانية وال هم معنيون كثيراً             الطبقة الحاكمة، بمن  

  . بتطبيق القوانين اللبنانية التي تحدد شروط استخدام غير اللبنانيين
أما إذا كان األمر يمس مصالح المهن الحرة، من أبناء الطبقات الوسطى، فمطلوب اإلفصاح عـن ذلـك                  

علماً أن أعداداً ال بأس بهـا       . واعتماد التخصيص بدالً من التعميم    . تناول الموضوع عينياً  جهاراً نهاراً و  
  . من أبناء المهن الحرة من الفلسطينيين يمارسون العمل بإجازات أو بدونها

ال يمكن االنتقال إلى موضوع آخر من دون التشديد على الفارق بين نيل الفلسطينيين حق العمـل وبـين                   
لعلهم عند نيلهم ذلك الحق سوف يكتشفون أن البطالة وتقلّص فرص العمـل ال عالقـة                . ملتحصيلهم الع 

لهما بالقوانين، إنما هما، نتاج للتركيب البنيوي لنظام اقتصادي ريعي قائم على تهجير القسم األكبر مـن                 
  . أكانوا فلسطينيين أم لبنانيين. شبابه وخريجيه للعمل خارج البالد

ومع أن الجميع يقر ويعترف بأن اللبنانيين والفلـسطينيين مجمعـون           . وضوع جدي إن خواف الطغيان م   
ثمة من يستبق األمور،    . على رفض توطين الفلسطينيين في لبنان، ال يبدو أن المشكلة تقف عند هذا الحد             

قيعهـا  بل يشطح شطحاً، إلى موعد توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية ـ اللبنانية فيدعو إلى رفض لبنان تو 
عندما نـصل إليهـا نـصلي       «كان يمكن أن نقول هنا      . إال بعد حل موضوع عودة الالجئين الفلسطينيين      

  . ولكن، ال» عليها
ماذا لو فشل لبنان في فرض حق العودة وكان عليـه إبقـاء نـصف مليـون                 . توارد الهواجس ال ينتهي   

  . فلسطيني على أرضه
 وما شأن التوازن الطوائفي مـا دام هـؤالء المقيمـون ـ     .ماذا لو؟ َمن يتضرر؟ التوازن الطائفي. نعم
ـ مندمجين، مثلما هم اآلن، في المجتمع اللبناني مع بقائهم خارج أطر الجنـسية              » دائمين«أم  » مؤقتين«

وهل هو متوازن حالياً حيث     . والمواطنة والنظام السياسي؟ يختل التوازن الطائفي بين مسلمين ومسيحيين        
أكثر من ثلث عدد السكان مع أن الحقوق السياسية للجماعات محتسبة علـى قاعـدة               يبلغ المسيحيون ال    

  المناصفة ال على القاعدة العددية؟ 
إال عالج واحد هو العالج المكبوت      » رفض تحول الالجئين إلى مقيمين دائمين     «ال يبقى ألصحاب فزاعة     

  . دعا إليه البعض في مسميات مختلفة. التهجير: والالمسمى
ل األحوال، الخوافات والفزاعات من عدة الشغل السياسية، خاصة عندما تفقد أي رؤية أو مـشروع              في ك 

أي أنهـا   . فتصير وسائل تهييج وتعبئة وتعويض وحرف لألنظار      . أو برنامج أو حتى القدرة على الفعل      
خـصوصاً  تصير وسائل لتبييض اإلفالسات الفكرية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة و            

  . اإلفالسات في المخيلة
     14/7/2010، السفير، بيروت
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  ..! فلسفة طحن المياه .82
  نواف الزرو

إننا نسمع قعقة وال نرى طحنا      ''ما كان اعلنه عميد البيت العربي عمرو موسى قبل ثالث سنوات كاملة ب            
غيـر احـوال وارادات   ، ما يزال ساري المفعول، وسيستمر الوضع كذلك الى حـين تت        "في عملية السالم  

  .العرب على نحو يرتقي الى مستوى التحدي الصهيوني
 -اذن–نـسمع   : هذه هي الحقيقة الكبيرة الصارخة التي يفترض ان يتوقف عندها الفلسطينيون والعـرب            

، وهذا ما يؤكده الفلسطينيون تباعا على مدار الساعة من الـرئيس ابـو              "قعقعة وجعجعة وال نرى طحينا    
  .اب السلطة وفتح اآلخرينمازن الى اقط

االميركيون يفهمون القانون الحديـدي     "انه القانون الحديدي الذي يحكم قصة المفاوضات منذ البدايات، ف         
السياسيون في الشرق االوسط ملزمون بإجراء مفاوضات ولكن مـن المحظـور            : الذي تجذر منذ اوسلو   

اما اتخاذ القرارات فيعني الموت الـسياسي،       عليهم الوصول الى الهدف، فالتفاوض يعني البقاء والحكم،         
 –يـديعوت / اليكس فيشمان   / وهذه الوصفه الموثوقة لضمان حياة طويلة للسياسيين هي مفاوضات عقيمة         

12/9/2008."  
فاالستخالص الرئيس من كل حكاية المفاوضات سواء المباشرة او غير المباشرة الجارية منذ تسعة عشر               

، ما بين الفلسطينيين والعرب مـن جهـة ،          -ربما لعشرات االعوام االخرى   والحبل على الجرار    –عاما  
ليس " طحن للمياه "ومعها االدارة االميركية من جهة اخرى، هو ان هذه المفاوضات انما هي             " اسرائيل"و

  "...!.اسرائيل"له اي سقف زمني او جدول اعمال محدد او خرائط واضحة او نهاية مرضية اال ل
، "المفاوضات هي الخيار الوحيد امامنا    "، وعند كثير حوله     "المفاوضات الحياة "ضين باتت   عند كبير المفاو  

  ...! ال فرق..او فلسفة طحن المياه ..فلسفة المفاوضات المفتوحة: فتحولت الى فلسفة لديهم
  ..بهدف المفاوضات.. من أجل المفاوضات.. فهم ليس أمامهم إال المفاوضات

يون والعرب معهم يطحنون المياه منتظرين معجزة اميركيـة تنتـشلهم مـن             فتسعة عشر عاما والفلسطين   
  ..!.الغرق ولكن بال طائل، فاالدارة والسياسة واالجندة والمصلحة واللوبيات االميركية المؤثرة ليست لهم
  .والمنطق ان يخرج العرب من دوامة الطحن بعد هذا الزمن، اال انهم يعودون لها بال حول وال قوة

  ...!. العربي منزوع االرادة والسيادة-عجيب هذا المشهد الفلسطينيفغريب 
والذي تابعناه اميركيا اسرائيليا قبيل وخالل وبعد اللقاء الدرامي االخير بين الرئيس االميركـي ورئـيس                
الوزراء االسرائيلي حول حكاية المفاوضات مع الفلسطينيين جاء على نحو مذهل وصادم للكثيرين، فلـم               

 ان ينسحب اوباما من كافة مواقفـه وتـصريحاته          -الذين اقاموا اآلمال الرحبة عليه    -ال العرب يخطر بب 
وتعهداته للفلسطينيين والعرب، وان يرفع العلم االبيض او العلم االسـرائيلي هكـذا فـوق قبـة البيـت                   

  ...!.االبيض
قف وراء هذا التكتيـك الـذي       يقول البعض انها الحسابات الحزبية االنتخابية الداخلية القريبة، هي التي ت          

  ...!انتهجه اوباما مع نتنياهو
ويقول البعض اآلخر انها االزمة االقتصادية والمشاكل االجتماعية المتفاقمة التي تشل الرئيس االميركي،             
بينما تقول وجهة نظر ثالثة انها سطوة اللوبي الصهيوني التي يذعن لها اوباما، في حين يلقـي الـبعض                   

انه الغياب العربي المذهل عن لعبة الموازين والحـراك الـسياسي           :في الملعب العربي قائال   الرابع الكرة   
  ...!.االميركي الداخلي
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ونقول بدورنا انها كل هذه العوامل مجتمعة، يضاف اليها ذلك البعد االيديولجي والتحالف االسـتراتيجي               
  ..!.الذي ال يكسر كما وصفه الرئيس اوباما في مكرحلة سابقة

، وبعد ذلك يتم    "اربعة شهور محادثات تقريبية   "جندة السياسية التفاوضية قبل شهرين قامت على اساس       فاال
" اسئلة االمن والحدود  "اذا ما تم تحقيق تقدم، واذا ما اجاب نتنياهو على           " المفاوضات المباشرة "االنتقال الى 

ليون واالميركيون اليـوم الـى      كما يطالب الفلسطينيون، ولم يمض اكثر من شهرين حتى ينتقل االسرائي          
  ..!.المطالبة بالدخول في المفاوضات المباشرة، دون ان تتقدم تلك المحادثات التقريبية انشا واحدا

  ...!فما الذي يجري ولماذا هذه الدراما التفاوضية 
ات مباشرة  الشروع في مفاوض  "الرئيس األميركي أوباما، يدعو في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية الثانية الى            

بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد ان كان هو الذي طالب الفلسطينيين والعرب في حينه بالمحادثـات                
  ...!التقريبية

، ويتوقع أن تكون بالغة     "أن تبدأ المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين في وقت قريب جدا         "ونتنياهو يرجح   
إن المفاوضـات المباشـرة     "ت اليهودية بالواليات المتحدة     ، ويقول في لقائه ممثلين عن المنظما      "الصعوبة

، ويتعطف في تـصريحات أخـرى لمحطـة         " أن هذا األمر سيتحقق    -بثقة-، ويرجح "يجب أن تبدأ فورا   
إنه مستعد ألن يناقش علـى الفـور مـستقبل          :" ، على الفلسطينيين قائال   "سي أن أن  "التلفزيون األميركية   

 وكأنه لم تكن هناك     -"لفلسطينيون في محادثات سالم مباشرة مع إسرائيل      المستوطنات اليهودية إذا دخل ا    
إن الوقـت قـد حـان ألن يتخلـى          :"؟، ويضيف ..-مفاوضات مباشرة على مدى نحو عقدين من الزمن       

ان القدس ستبقى تحت الـسيادة      "، لكنه يشدد على     "الفلسطينيون عن الشروط المسبقة للمحادثات المباشرة     
نريد أن يمسك الرئيس الفلسطيني بيدي ويجلس ويتفاوض على اتفاق سالم نهـائي             :"ما، مختت "االسرائيلية

  ".بين إسرائيل والفلسطينيين
فنتنياهو يريد العناق والمصافحة االعالمية التضليلية المخادعة، خدمة الجندته في هدر الوقت وتكـريس              

  .حقائق االمر الواقع
  . ؟...فماذا يتوقع اذا من المفاوضات المباشرة

ان حفـل   :" قـائال  8/7/2010هآرتس  /الكاتب االسرائيلي جدعون ليفي يصف ما جرى بين الرئيسين في         
فقد برهن اوباما ونتنياهو على أن طبقة الزينة الثخينة التي وضعاها لن تستطيع بعـد               : األقنعة في ذروته  

ي التاريخ، التي استطالت    األطول ف " مسيرة السالم "اخفاء التجاعيد، فالوجه ملتح، وثم الوجه المغضن لـ         
  ".اآلن استطالة غامضة ال معنى لها في سيرها الى الالمكان

أنهم فقط يتوهمون اذا ما اعتقدوا      "وزير التعاون االقليمي االسرائيلي، سيلفان شالوم يحذر الفلسطينيين من        
نجازات سياسـية   ان بوسعهم الجلوس مكتوفي االيدي واالنتظار من االدارة االميركية ان تقوم بتحصيل ا            

ان الواليات المتحدة ليست وسيطا محايدا في الشرق االوسـط  "والكاتب زئيف بارئيل يؤكد فيهآرتس "..لهم
  ...!، ثم يواصل العرب وضع كل بيضهم في السلة االميركية"

دون ان يعززوه بالمقومـات الالزمـة، والجميـع         " السالم كخيار استراتيجي وحيد   "الجميع يتمسكون ب  
  يتمسكون 

طحـن  "والجميـع يواصـلون العمـل بفلـسفة         ..من اجـل المفاوضـات    ..باسئناف عملية المفاوضات    
  ...!وهكذا"المياه

والحكاية كلها من الفها الى يائها تضليل بتضليل ومضيعة للوقت، الذي يخسره الفلسطينيون والعرب من               
رالواقع الثقيلة علـى االرض     من جهتها في زرع المزيد والمزيد من حقائق االم        " اسرائيل"جهتهم، وتكسبه 

  .الفلسطينية
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يجـب إن   : "مؤكدا" كان السيد عمرو موسى طالب العرب بوقفة حاسمة ازاء سياسة االستيطان والتهويد             
، وقد لدغنا عشرات المـرات وآن األوان لعـودة          "ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين     "نتبع القول الصادق    

  ".اليقظة والوعى العربي
 العرب في حكاية المفاوضات المباشرة، ويرتقوا الى قول جملة مفيدة مؤثرة في هـذا       فهل يا ترى سيتعظ   

  !؟...الصدد
  !؟...أم سيضعوا يدهم في ذات الجحر الذي لدغوا منه عشرات المرات

 14/7/2010، المستقبل العربي
     

  :كاريكاتير .83
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