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ـ    .1 تمهيداً  تفرغ حمولتها في ميناء العريش       "األمل سفينة "":صفقة سياسية ناجحة  "سيف اإلسالم يصفها ب

  إلدخالها إلى غزة
المهندس سيف اإلسـالم    ، أن   القاهرةمن  خالد محمود    عن،  15/7/2010،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
ـ             النجل   الـشرق  "الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية كشف النقاب لـ
ـ   "األوسط صفقة سياسية ناجحة تمكن من إبرامها مع مسؤولين في الحكـومتين المـصرية             " عما وصفه ب

اإلعمار فـي  واإلسرائيلية تقضي بالسماح لمؤسسة القذافي التي يترأسها بالبدء في مشروع طموح إلعادة         
  ."قطاع غزة الفلسطيني المحتل

 التي سيرتها مؤسسة القذافي قبل نحو أربعة أيام مغامرتها المحفوفة بالمخاطر وهى             "األمل"وأنهت سفينة   
تحمل مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة، بالرسو في ميناء العريش المصري بدال مـن الوصـول                 

ـ     مباشرة إلى غزة، في إطار الصفقة التي       وبعـد اتـصاالت    . "الشرق األوسط " كشف عنها نجل القذافي ل
 إسرائيلية رفيعة المستوى، كانت مؤسسة القذافي طرفا فيها بشكل غير مباشر، اتجهت السفينة              -مصرية  

التي تحمل نحو ألفي طن من المساعدات وعددا من النشطاء الليبيين والعـرب واألجانـب إلـى مينـاء                   
 40وارج إسرائيلية لمنعها من الوصول إلى غزة بينما كانت على بعد نحـو               ب 8العريش، بعدما طوقتها    
  .كيلومترا من شواطئها

 عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس عن        "الشرق األوسط "وعبر سيف اإلسالم القذافي في مقابلة مع        
ون مع وكالة غـوث      مليون جنيه بالتعا   50سنبدأ قريبا بضخ    ": سعادته وفخره بما تم التوصل إليه، وقال      

التابعة لألمم المتحدة إلعادة إعمار غزة وتوصيل المـساعدات         ) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    
  . "اإلنسانية ومواد البناء من دون فيتو من الحكومة اإلسرائيلية
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 الذي   اإلسرائيلية إن رجل األعمال اليهودي السويسري مارتن شالف،        "يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
تربطه عالقات قوية بكل من وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان والليبيين، توسط بين السلطات              

وحسب الصحيفة فإن شالف كان يعمل على إقناع الليبيين بأن يـتم تفريـغ حمولـة        . الليبية واإلسرائيلية 
  .السفينة في ميناء العريش

ـ من جهته، قال يوسف الصواني المدير التنفي       ـ "مؤسسة القذافي "ذي ل  قبـل مـؤتمر     "الشرق األوسـط  " ل
صحافي عقده أمس في طرابلس لشرح تفاصيل االتفاق إن الهدف وراء تنظيم رحلة الـسفينة لـم يكـن                   

إننا لسنا في معركة مع أحد وإن هـدفنا هـو           ": لتحقيق دعاية إعالمية أو القيام بعملية استفزازية، مضيفا       
انية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر وتقديم أكبـر دعـم           الحرص على إيصال مساعدات إنس    

  ."ممكن له
 200وفيما يشبه الممر اإلجباري حاصرت القطع الحربية اإلسرائيلية السفينة من الجانبين، وعلـى بعـد             

متر فقط منها، للحيلولة دون اتجاهها إلى غزة، فيما شكا طاقم السفينة في وقت سابق من قيام إسـرائيل                   
  .التشويش المتعمد على االتصاالت التي تجريهاب

وقال مصدر أمني مصري إنه كان من المفترض وصول السفينة إلى ميناء العريش فجـر أمـس إال أن                   
وأضاف أنه سيتم إدخال الحافالت التـي       .  ساعة 12حدوث عطل في المحركات تسبب في التأخير نحو         

  .معبر رفح على الحدود بين مصر وغزةتقل األفراد وشاحنات المعونات الطبية عن طريق 
وتابع أن دخول األنواع األخرى من المعونات سيكون بالتنسيق مع مسؤولي السفينة إال أنه لم يفصح عما                 
إذا كان سيتم السماح بدخول المساعدات األخرى غير الطبية عبر معبر رفح أما معبـر العوجـة علـى                   

ني وصول المعونات إلى قطاع غزة مرورا باألراضـي         الحدود بين مصر وإسرائيل بوسط سيناء مما يع       
  .اإلسرائيلية

 9 بحارا من جنسيات مختلفة، ما بين سورية وكوبية وهايتية وهندية، باإلضـافة إلـى                12وتقل السفينة   
  . ليبيين ونيجيري ومغربي وجزائري6نشطاء، هم 
 بيانـا جـاء فيـه أن        14/7/2010،  مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنميـة      ونشر موقع   

تؤكد مجدداً على أن الهدف وراء تنظيم رحلة سفينة األمل لم يكن لتحقيق دعايـة إعالميـة أو                   المؤسسة
القيام بعملية استفزازية، إننا لسنا في معركة مع أحد وإن هدفنا هو الحرص علـى إيـصال مـساعدات                   

  .أكبر دعم ممكن لهإنسانية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر وتقديم 
سفينة األمل وهي مجرد سفينة شحن ال تمتلك أية مقومات وقـد تكـون مهترئـه أحـدثت ردة الفعـل                     
اإلسرائيلية التي تابعها العالم وجعلتهم يشنون ضدها مختلف أنواع التشويه والتشويش والـضغط علـى               

  .مختلف المستويات 
ي غزة من أجل تحقيق هدف التخفيف مـن معانـاة           إن هدفنا كان دائما الوصول إلى غزة ومساعدة أهال        

  .الشعب الفلسطيني ودعمه
وأمام اإلصرار اإلسرائيلي على منع السفينة األمل من الوصول إلى غايتها فإننا نشعر بأن سفينة األمـل                 

إن الموقف الذي واجهته األمل جعلنا فـي حاجـة          . قد حققت غايتها وبينت للعالم أجمع حقيقة ما يجري        
إن رسو السفينة في اشدود كان دائما خياراً غير مطروح وغيـر            . ر والمفاضلة بين البدائل المتاحة    للتفكي

إن البديل الوحيد الذي نفكر فيه      . مقبول مثلما لم يكن وارداً لدينا الدخول في مواجهة وسفك دماء األبرياء           
أجل تحقيقه وهو عمل كـل      هو الذي يحقق الهدف اإلنساني واألخالقي والسياسي الذي أبحرت األمل من            

ما من شأنه تقديم أقصى دعم ممكن وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في غـزة حتـى                  
  .يتمكن من نيل حقوقه اإلنسانية كاملة

لم تتمكن كل المحاوالت السابقة في إنجاز شيء لصالح الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، ولـم تبـدأ                 
مع أن قمة قطر خصصت مبالغ مالية إلعادة األعمار لكن لم تتمكن أي دولة مـن                عملية إعادة األعمار    
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إدخال أي شيء لغزة حتى اآلن، لم يدخل غزة كيس إسمنت أو سيخ حديد بناء ولم يصرف درهم واحـد                    
  .مما تم التعهد به في قمة قطر

كانت الرسـالة التـي   . لقد تغيرت الصورة اآلن حيث تقدم إلينا طرف أوروبي يعرض التدخل والوساطة  
نقلها إلينا الوسيط هي إن كان هدفنا مساعدة أهالي غزة فإن ذلك يمكن تحقيقه أما إذا كان هدفنا غير ذلك                    

أكـدنا  . فالبديل هو الدخول في مواجهة مع اإلسرائيليين وعلينا تحمل نتائجها وما يترتب عنها من ضحايا  
أوضحنا للوسيط طلباتنا وكان    .  ذلك ال يحقق مصلحة    أن هدفنا تحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني ألن غير       

لقد اشترطنا جملة من الشروط التي تبدأ من غزة ورفع الحصار والبـدء فـي إعـادة                 : جوابنا تعجيزياً   
  .كنا نشعر بأن إسرائيل لن تقبل لكن يبدو أنه كان لألمل آثارها وأننا أخطأنا تقدير موقفهم. األعمار 

 فيها السماح بدخول مواد البناء من اسمنت وحديد إلعادة األعمار وهو ما كـان               تـم القبول بشروطنا بما   
  .أبلغنا الوسيط أنهم يقبلون بشروطنا وعمل كل ما يلزم للتنفيذ. مرفوضا باستمرار

لقد تمت الموافقة على السماح لليبيا بإنفاق مبلغ خمسين مليون دوالر كانت تعهدت بها في قمة قطر لتنفيذ                  
كما تمت الموافقة   . انية حتى ال يحل فصل الشتاء وتجد العائالت الفلسطينية نفسها في العراء           مشاريع إسك 

على السماح بدخول مواد البناء واإلسمنت والحديد، وهكذا ستدخل هذه المواد ألول مرة وألول مرة سيتم                
أ عمليـة إعـادة     إنجاز مشروعات إعادة األعمار ويمكن لألونروا البدء في مشاريعها اإلنـشائية ولتبـد            

  .األعمار
لقد نجحت االتصاالت المتعددة األطراف في انتزاع جملة من التنازالت لصالح الفلسطينيين المحاصرين             
تتمثل في السماح بتنفيذ مشروعات إلعادة أعمار غزة، كما تعهدت األطراف المعنيـة بالـسماح بنقـل                 

  .المرضى للعالج خارج القطاع
 مسكن جاهز كدفعة أولـى علـى وجـه          500ة المؤسسة المتعلقة بتوفير عدد      هذا إضافة إلى تنفيذ مبادر    

  .السرعة وذلك لتوفير مساكن الئقة بالكرامة اإلنسانية قبل حلول فصل الشتاء
وبالمقابل وأمام ما تحقق من مكاسب فإن المؤسسة وتأكيداً على عدم الرغبة فـي المواجهـة مـع أحـد                    

السفينة قررت النظر في تغيير وجهة الـسفينة إلـى مينـاء            وحرصاً على سالمة كل من هو على ظهر         
  .العريش المصري وعلى أن يتم السماح بإدخال حمولة السفينة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري

وأمام هذا الشعور اإليجابي والنتائج التي أمكن الوصول إليها عبر التفاوض عن طريق الوسطاء وتقـديم                
 بتنفيذ االتفاق من كل األطراف ذات العالقة بما فيها الشقيقة مصر التي قدمت لنا               كافة الضمانات بااللتزام  

فإن هدف أمل قد تحقق دون سفك الدماء وأن النتيجة هـي            . كل الضمانات على تنفيذ ما تم االتفاق عليه       
  .تحقيق مكاسب للفلسطينيين لم تكن حتى موضع حلم

      ة ال ينبغي أن تكون محل مزايدة أو مهاترة من أي طـرف             إن المعاناة اإلنسانية للشعب المحاصر في غز
  .إن معاناة غزة ال يمكن مقايضتها بأهداف سياسية ألي طرف. حتى ولو كان فلسطينياً

أما األصوات التي تقول بأن على الليبيين الدخول في مواجهة مسلحة فإننا نرد عليهم بالقول بأن ذلك لـم                   
 إن ذلك الطلب ينبغي توجيهه للجيوش العربية وليس لسفينة شـحن  .ولن يقدم للشعب الفلسطيني أي شيء 

بسيطة مهترئة ليس عليها إال مواد غذائية وعدد محدود من الشباب المؤمنين بضرورة تقديم كل مساعدة                
  .ألهالي غزة وفك الحصار عليهم

غايات ال أن نتخـذ     إن كل من يعنيه شأن الشعب الفلسطيني ينبغي أن يعمل بكل الطرق الممكنة إلنجاز ال              
  .معاناة الشعب الفلسطيني سبباً أو أداة سياسية لتحقيق مكاسب في معارك قد ال تكون واجبة

  
  "إسرائيل"هناك صعوبة في التعامل مع حركة حماس والتفاوض مع  :عباس .2

أمس، صحيفة جورنال ناتسيونال  قال الرئيس محمود عباس، في مقابلة نشرتها ":وفا" - بوخارست
  ".بين الواليات المتحدة االميركية وايران لن نكون أبداً طرفاً في الصراع: "نيةالروما
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وحول دور رومانيا في عملية السالم في الشرق األوسط، أشار الرئيس إلى أن لرومانيا عالقات ممتازة 
  .مع اسرائيل ودول عربية وحين ترغب في القيام بدور فإننا نرحب بذلك

ارته الى رومانيا مع الرئيس ترايان باسيسكو، في عدة قضايا سياسية ولفت إلى انه بحث خالل زي
  .واقتصادية وثقافية وفي الوضع الدولي، كذلك سبل تعزيز العالقات الثنائية

وأضاف الرئيس، إنه تم االتفاق على انشاء لجنة مشتركة لتشجيع العالقات االقتصادية والتجارية بين 
  .ان الى فلسطين وسيحضر الى رومانيا رجال أعمال فلسطينيونالبلدين، وسيتوجه رجال أعمال روم

رومانيا عملت "وفي رده على سؤال حول تقييمه للموقف الروماني خالل الحرب على غزة، قال، إن 
بإخالص، وتفهمت ما تحتاج فلسطين وما تحتاج اسرائيل، ورومانيا أكدت لنا رغبتها في رفع الحصار 

  ".عن غزة
ان هناك صعوبة في التفاهم مع حركة حماس، وصعوبة في التفاوض مع : لرئيسمن جانب آخر قال ا

  .اسرائيل
إن : ؟ إسرائيلأو التفاوض مع " حماس"واضاف الرئيس ، في رده على سؤال أيهما أصعب التفاهم مع 

  . الصعوبة في الحالتين، نحن نريد وحدة الشعب الفلسطيني ونريد استقالل فلسطين
  15/7/2010األيام، رام اهللا، 

  
  األمريكية لإلدارة بتعطيل المصالحة بسبب خضوعها فتحهنية يتهم  .3

قال اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة ان : اشرف الهور-غزة 
  .المصالحة الفلسطينية معطلة بسبب خضوع قيادة السلطة الفلسطينية لالدارة االمريكية

ان سبب تعطيل المصالحة 'تخليدا لشهداء اسطول الحرية ' شهداء الحرية'احه شارع وقال هنية خالل افتت
  .'هو ان القرار الفلسطيني في الضفة الغربية محكوم باالدارة االمريكية

  .'االرادة والعزيمة الحقيقية للدفع في اتجاه المصالحة'وطالب هنية خالل تصريحاته حركة فتح بامتالك 
الجهود المبذولة لكسر الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وطالب الى ذلك، اشاد هنية ب

وطالب في ذات الوقت . الليبية بعدم تغيير مسارها واالستمرار باالبحار تجاه قطاع غزة' االمل'سفينة 
  .بمزيد من السفن لكسر الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل، رغم التهديدات االسرائيلية

استمرار القوافل واالعتماد على األمة 'ول الى مرحلة انهاء الحصار تحتاج الى واكد ان عملية الوص
  .'العربية واالسالمية، الى جانب تنشيط المالحقة القانونية لالحتالل وابراز المعاناة المستمرة لقطاع غزة
زة وشدد على ان حكومته لن تقبل بتخفيف الحصار وتجميله، وبين ان مطلب رفع الحصار عن قطاع غ

  .بالكامل
الى ذلك، اعلن هنية عن تضامنه الكامل مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه ادعاءات من قبل 

  .'جرائم حرب'محكمة العدل الدولية بارتكاب 
  15/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
   خارج القدساإلبعاد طير بين السجن أو أبو تخير النائب المقدسي إسرائيليةمحكمة " .4

 طير،  أبومحمد  " حماس"، النائب عن حركة     األربعاء اليوم   إسرائيلية خيرت محكمة    :   ا ف ب    -دس  الق
 منذ اقل من شهر، بين البقاء في السجن او الخروج بكفالة مالية والتعهـد بمغـادرة   إسرائيلالمعتقل لدى   
  .مدينة القدس

د ابو طير اليوم لوكالة فرانس برس       الذي مثل النائب محم   " عدالة" السعدي من مركز     أسامةوقال المحامي   
تقـرر فـي     (اإلجراءات في القدس قررت ان تبقيه في السجن حتى نهاية           اإلسرائيليةان محكمة الصلح    "

  . الف دوالر اميركي13قيمتها نحو " والشرط هو ان يدفع كفالة مالية نقدية) جلسة الحقة
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 الـف   26(ية خطية يوقع عليها بمئة الف شيكل        كفالة مال " الى ذلك عليه دفع      باإلضافةوتابع السعدي انه    
  ".وان يوقع اثنان من مدينة القدس على كفالة خطية بقيمة مئة الف شيكل لكل منهما ايضا) دوالر

على تعهد يوافق فيه على طرده من مدينة القدس         ) ابوطير(ان يوقع هو    "حسب السعدي   " واالهم من ذلك  "
وقال المحامي الـسعدي     ". على تصريح دخول من وزير الداخلية      ويلتزم بان ال يعود اليها اال اذا حصل       

  ".انا سالت القاضي اين حدود القدس ؟ لكنه لم يجب"
  14/7/2010، )األراض المحتلة(القدس، 

  
   وأطراف عربية وإقليمية طلبت منا التوجه للمفاوضات المباشرةأوباما: عريقات .5

لمفاوضات في منظمة التحريـر وعـضو اللجنـة         كشف رئيس دائرة شؤون ا    :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
صائب عريقات ان الرئيس األميركي باراك أوباما طلب وبـشكل رسـمي مـن              .المركزية لحركة فتح د   

الرئيس محمود عباس خالل االتصال الهاتفي االخير بينهما االنتقال إلـى المفاوضـات المباشـرة مـع                 
  .إسرائيل

ن القيادة الفلسطينية بانتظار ما سيحمله المبعـوث األميركـي   ، إلى ا"الغد"واشار عريقات، في حديث مع   
جورج ميتشل خالل مهمته الجديدة في المنطقة، السبت المقبل، نافيا ما تطرقت اليه بعض وسائل االعالم                

المقبل، وهو الموعد المحدد لبـدء      ) اغسطس(من تحديد موعد النطالق المفاوضات المباشره في بداية آب        
  .ادرة العربية لفترة الشهور االربعة من محادثات التقريب غير المباشرةتقييم لجنة المب
تمسك القيادة الفلسطينية بقرارها، حتى لو تداعت عليها كل االطراف الدولية وضـغطت             "واكد عريقات   

عليها، للذهاب الى المفاوضات المباشرة، قبل قيام نتنياهو بوقف شامل وكامل لمشروع االسـتيطان فـي                
  ".غربية والقدس المحتلة وتوضيح رأيه في قضايا األمن والحدودالضفة ال

وجود اطراف فلسطينية وعربية تطالب بضرورة االنتقال للمفاوضات المباشـرة،          "وكشف عريقات عن    
مستنكرا موقف هذه القيادات من االستخفاف بالطريقة التي تتبعها القيادة الفلـسطينية فـي المفاوضـات                

 لهؤالء القلة ما تطالبونا به ال يقل ثمنا عن بيع القدس ولن نسمح بتمرير مخططاتكم                قولوا: الحالية، قائال 
  ".وسنحافظ على االرث والثوابت الفلسطينية

إذا أوقفت حكومته االستيطان    .. مفتاح العودة إلى المفاوضات بيده      .. الكرة اآلن في ملعب نتنياهو      : وقال
 توقفت عندها، وليس العودة إلى نقطة الصفر سيكون ذلـك،           وقبلت باستئناف المفاوضات من النقطة التي     

القضية واضحة بالنسبة لنا، وموقفنا معلن، وجميع       .. وإال ال جدوى من الحديث عن تسهيالت هنا وهناك          
  ".األطراف، وعلى رأسهم الواليات المتحدة تعلم ذلك جيدا

  15/7/2010الغد، عًمان، 
 

  عي للحفاظ على نسيج المجتمع الفلسطيني متكامل للضمان االجتمابرنامج: فياض .6
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض في حديثه اإلذاعي األسبوعي أن مشاركته  -رام اهللا 

في اجتماعات لجنة الموازنة ولجنة الشؤون الخارجية والتنمية في البرلمان االوروبي في العاصمة 
ائنا في البرلمان االوروبي على انجازات السلطة الوطنية إلطالع اصدق"تأتي " بروكسيل"البلجيكية 

وأشار إلى أن زيارته تأتي ". والشوط الذي قطعته الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية
أيضاً لحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا والمشاريع الحيوية التي تبلورها الحكومة لمتابعة انجاز خطة 

لتي ترتكز على تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتكريس الوقائع االيجابية على السلطة الوطنية ا
  .االرض

وشدد فياض على أن خطة بناء الدولة في غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية تتضمن نظاماً شامالً 
  حالي تشكيل في هذه االطار قررت الحكومة منذ بداية الشهر ال: "عادالً وفاعالً للحماية المجتمعية وقال
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لجنة خاصة للعمل على إنشاء صندوق التمكين االقتصادي لألسر المحتاجة ويأتي هذا الجهد في إطار 

  .محاوالت الحكومة الحثيثة للتخفيف من حدة الفقر
  15/7/2010الدستور، عًمان، 

  
   الدولة كبديل عن المفاوضاتوإعالن للجنة المتابعة العربية بشأن ترسيم العودة :دحالن .7

النائـب محمـد    ” فـتح “ قال مفوض اإلعالم والثقافة عضواللجنة المركزية لحركة         :نائل موسى  –البيرة  
. دحالن، أمس، ان القيادة ستبلور موقفا من المفاوضات المباشرة على شكل توصية مطلع االسبوع المقبل              

قرارها فـي آذار الماضـي   وتوقع دحالن أن ينحى القرار باتجاه العودة إلى لجنة المتابعة العربية لتفعيل     
  .1967 حدود الدولة الفلسطينية على حدود وإعالن مجلس األمن الدولي لترسيم إلى للتوجه باإلعداد

بل يحتاج الى قرار من     .. ولفت إلى ان االنتقال من مفاوضات التقريب الى المفاوضات لن يتم بشكل آلي            
 التنفيذية لمنظمة التحرير المقررين بعد الجولـة        االطر القيادية يتبلور في اجتماعي مركزية فتح واللجنة       

المقبلة للسيناتور جورج ميتشل لمناقشة االجوبة المنتظر ان ينقلها الوسيط االميركـي ردا علـى اسـئلة                 
  .الرئيس ابو مازن

ورجح دحالن ان يأتي ميتشل برزمة من التفصيالت وبتسهيالت تتعلق بتحسين الحيـاة اليوميـة علـى                 
ن المطلوب هو أن يأتي المبعوث االميركي برزمة سياسية تمس الجوهر اذا اراد النجاح              وقال ا . االغلب

  .في مساعي استئناف المفاوضات المباشرة، وبخالف ذلك ستجابه افكاره برفض فلسطيني قوي
جاءت تأكيدات القيادي هذه خالل لقاء مطول عقده النائب دحالن، أمس، بمقر مفوضية االعالم والثقافـة                

من الخيـارات   ” بنكا“ة البيرة، مع ممثلي وسائل االعالم المحلية أكد فيه ان لدى الجانب الفلسطيني              بمدين
  .واالوراق في مجابهة تعنت اسرائيل ازاء تحقيق السالم العادل

وآثر دحالن عدم الخوض في طبيعة الخيارات المتاحة االن، لكنه قال ان من ضمنها تعزيـز المقاومـة                  
 ورفض محاوالت نتنياهو وشروطه لالنتقال غير المبرر من مفاوضات التقريب ودون            الشعبية وتعميمها، 

  .بلوغ اتفاق فيها حول قضيتي الحدود واألمن الى المفاوضات المباشرة بشروطه
ولفت دحالن الى توجه مركزية فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لعقد اجتماعات منفصلة لدراسة ما               

قتراحات الى الرئيس ابومازن السبت المقبـل، مرجحـا صـدور توصـية بـشأن               سيحمله ميتشل من ا   
المفاوضات المباشرة قبل توجه الرئيس الى القاهرة ولقاء الرئيس مبارك، وهو لقـاء يـسبق االجتمـاع                 

  .المقرر للجنة المتابعة العربية
يتخفى وراء الموقـف    وأوضح القيادي الفتحاوي ان الموقف الفلسطيني بشأن المفاوضات مع اسرائيل لن            

نثق بموقف االشقاء ودعمهم وهناك تنسيق على       “العربي منها، وفق ما يحاول البعض تصويره، واردف         
 الشأن االول وال مناص من المبادرة والمبـادءة بـاعالن           أصحاباعلى مستوى، ولكن نحن الفلسطينيين      

  .”موقفنا الوطني القوي والواضح
لتقليدي والذي اعترف انه يعتريه خلل يدلل عليه غالبا البدء بالتـصعيد            وانتقد دحالن الموقف الفلسطيني ا    

والرفض المطلق يعقبه نقاش عام سرعان ما يتجه نحو نقاش في المخـاطر ينتهـي بـالقبول المطلـق                   
  :واالنهيار

ونفى دحالن تضمن الورقة التي قدمها الرئيس عباس لميتشل نسبا وتفصيالت بـشأن تبـادل اراض او                 
 المحتلة  األراضيمن  % 100 قضايا الحل النهائي، وقال ان الورقة تشتمل بشأن الحدود على          غيره بشأن 

 مع امكانية تبادل اراض بما ال يمس بتواصل االراضي الفلسطينية وبما ال تزيد نسبته عـن                 1967عام  
  .م السالأرادت ال تريد اكثر منها ان إسرائيل وهي نسبة قال دحالن ان 67من اراضي العام % 1.9
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  :لإلطالع على نص الحوار يرجي الضغط على الرابط التالي
1931=cid&115780=id&3=opt?php.details/com.j-alhayat.www://http  

 15/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ثالث في أي محادثات ثنائيةالسلطة تطلب وجود طرف  .8
 قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان المفاوضات المباشرة بين - أ ف ب -صوفيا 

وأوضح المالكي، .  لن يكون لها معنى من دون مشاركة المجتمع الدولي فيهاواإلسرائيليينالفلسطينيين 
  لغارياعلى هامش زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الى ب

قلنا دائماً اننا بحاجة الى حضور طرف ثالث، إذ من دون تدخل هذا الطرف ستكون المباحثات مضيعة "
الجانبين االسرائيلي والفلسطيني حاوال حل الصراع بينهما من خالل محادثات "واضاف ان . "للوقت

 "ينا استخالص الدروسقبل ان نباشر مجدداً عل"وقال . "، لكن لم ينتج اي شيء عنها1991مباشرة منذ 
من المفاوضات السابقة، منتقداً المجتمع الدولي الذي يدفع الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي الى غرفة 

  ."ويغلق الغرفة"المفاوضات الثنائية 
وهذا جو غير مالئم، وال يؤدي الى . المحتل والواقع عليه االحتالل يجلسان مع بعضهما"ولفت الى ان 
  ."نه ال يوجد تكافؤنتائج مفيدة أل
نريد طرفاً ثالثاً ليس فقط ليجلس معنا ويراقب، بل ليتدخل ويحفز، ويساعد على تقريب "وقال المالكي 

."المسافات بين مواقف الطرفين، ويقدم اقتراحات ويساعد الطرفين في المضي في االتجاه الصحيح
    

  15/7/2010الحياة، لندن، 
  

   بتأشيرة إسرائيليةاوي بتحريم زيارة القدس فتوى القرضنتقدت حكومة رام اهللا .9
انتقد علي خشان، وزير العدل الفلسطيني، فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بتحريم زيارة : سمر بسيونى

القدس المحتلة بتأشيرة إسرائيلية، مؤيدا في الوقت ذاته دعوة وزير األوقاف المصري الدكتور حمدي 
  .  الشعب الفلسطينيزقزوق إلى زيارة المدينة تعزيزا لصمود

وقال خشان عقب لقائه أمس عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية ردا على أسئلة الصحافيين بشأن 
التضارب بين دعوة وزير األوقاف الدكتور حمدي زقزوق لزيارة القدس في مقابل رفض القرضاوي 

اء في هذه األرض وال يمكن إطالقا أن إننا أسرى وسجن: لذلك وتحريمه الدخول للمدينة بتأشيرة إسرائيلية
ننعزل عن شعبنا وأمتنا في الخارج وعدم زيارتنا هي حقيقة ضرب لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا 
ضرورة تعزيز الصمود الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وأن تكون هناك مشاريع اقتصادية 

  . يشعر الشعب الفلسطيني أنه ليس منعزالوزيارات دبلوماسية وسياسية ومن كل الفئات والجهات لكي 
إن هذه القضية ليست قضية عواطف وإنما قضية قانون وسياسة ويجب دعمها، فالشعب الفلسطيني : وقال

تحت االحتالل اإلسرائيلي ونحن عندما نتنقل ونذهب يكون لألسف الشديد بتصاريح إسرائيلية، مؤكدا أن 
ن الشعب الفلسطيني صاحب هذه األرض وال يمكن لدولة محتلة أن السيادة القانونية للشعب الفلسطيني، أل

لكن من الناحية العملية والفعلية فإن ": واستطرد قائال. تدعي قانونا أن لها السيادة من الناحية القانونية
إسرائيل تقوم بإجراءات احتاللية ومن ضمنها السماح أو عدم السماح للناس بزيارة فلسطين، هذا المنع 

 .مع اإلسرائيلي أمر غير شرعي أو قانوني ويخالف كل القوانين الدوليةوالق
  15/7/2010المصريون، القاهرة، 
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   بتجزئتهم"إسرائيل" موحدة ونرفض شروط األسرىقضية : قراقع .10
التقى وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع في مقر وزارة األسرى برام اهللا مع لجنة               : رام اهللا 

وقال قراقع للوفد أن وزارة      . وممثلي قوى وشخصيات وطنية    1948ة في فلسطين المحتلة     المتابعة العربي 
األسرى تولي االهتمام الكبير ألسرى الداخل وأسرى القدس وأنها ترفض وضع حـدود فـي ذلـك وال                  

 بتجزئة األسرى وفصلهم ألن الحركة األسيرة هي حركة واحـدة لـشعب             اإلسرائيليةتخضع للمحاوالت   
وأكد قراقع أن قضية األسرى قضية موحـدة وتحظـى           .ت من أجل حرية واستقالل فلسطين     واحد ناضل 

  .بإجماع الشعب الفلسطيني وتتطلب وحدة الجميع وتكاتفهم إلطالق سراح جميع األسـرى دون اسـتثناء              
 يجب أن ال تستثني الداخل وأسرى القـدس فـالمطلوب كـسر             لألسرىوأكد قراقع أن أي صفقة تبادل       

  . الظالمةاإلسرائيلية وعدم تركهم رهائن للمقاييس اإلسرائيليةالمعايير الشروط و
  15/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أسعد عبد الرحمن يطالب واشنطن الكف عن التحركات المصلحية الضيقة .11

 عبـد    دعا العضو المستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أسـعد            : الغد –عمان  
عدم االستمرار في خوض تحركات عبثية مع حكومـة         "الرحمن، المبعوث األميركي جورج ميتشل إلى       

اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تسلك مـسلكا تفاوضـيا يتجنـب البحـث فـي القـضايا         
  ".الجوهرية

ـ         باشرة، بات على مبعـوث      يوماً للمفاوضات غير الم    120وقال، في بيان أمس، إنه مع اقتراب انتهاء ال
مع إصرار نتنياهو علـى   ،"باتت ال طائل منها"اإلدارة األميركية إدراك أن جوالته المكوكية إلى المنطقة      

  ).االستيطان(تجاهل الضغوط األميركية أقلها تجميد االستعمار 
ها دائماً عدوى   الكف عن المواقف والتحركات المصلحية والضيقة التي يصيب       "ودعا اإلدارة األميركية إلى     

  ".تكرار التجارب الفاشلة
وشدد عبد الرحمن على ضرورة اقتناع الفلسطينيين بأن السياسة األميركية التي تقوم على مجرد اللعـب                

بائـسة لتـسويق الـوهم      "في الوقت الفلسطيني الضائع، جعلت جوالت ميتشل المكوكية مجرد محاوالت           
  ". أساسهاوتمرير السياسة اإلسرائيلية والتفاوض على

وأشار إلى تزامن الجوالت عادة مع تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية على القدس، وتزايد استهداف المسجد              
  .األقصى وعموم أراضي الضفة الغربية

 15/7/2010الغد، عًمان، 
  

  نفي أي تقدم في المصالحةي البردويل .12
 المصالحة  أي تقدم في ملفنفى صالح البردويل القيادي في حركة حماس في قطاع غزة وجود: غزة

 بعيد زيارة رئيس لجنة المصالحة منيب المصري إلى القطاع األسبوع الماضي، مؤكدا أن الفلسطينية
هي التي أفشلت الدور المصري ودور األمين العام للجامعة ) أبو مازن(إجراءات الرئيس محمود عباس 

  .العربية من قبل
اصمة السورية دمشق مساء أمس، قد اجتمع مع خالد مشعل ويفترض أن يكون موسى الذي وصل إلى الع

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبحث معه سبل الخروج من مأزق المصالحة التي ال تزال تراوح 
  .مكانها

 إن الرئيس محمود عباس رفض مقترحات وفد "الشرق األوسط"وقال البردويل في تصريحات لـ
ها مؤخرا األمين العام لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن المصالحة كما رفض الورقة التي قدم

لقد رفض عباس كل المبادرات التي قدمت ": وأضاف. المصالحة تحتاج إلى التحرر من الفيتو األميركي
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للمصالحة، وقام بسحب تفويض اللجنة، وطالبها بالعمل على إقناع حماس بوجهة نظره، على الرغم من 
المناخ وتهيئة األجواء للمصالحة، ولم يكتف بذلك بل تراجع عن الورقة التي قدمها أن هدف اللجنة توفير 

  ."عمرو موسى بعد أن رضخ للفيتو األميركي الرافض للمصالحة
وحول ما كان يحمله وفد المصالحة خالل زيارته لغزة، أكد البردويل أن الوفد أيد فكرة إيجاد ورقة 

وأشار إلى . يات في المصالحة، تتضمن مالحظات حركة حماسمشتركة بين الفلسطينيين لحل اإلشكال
وجود قناعة لدى الوفد كما كانت لدى عمرو موسى بضرورة إتمام المصالحة لكنها اصطدمت بالفيتو 

   .األميركي، مؤكدا أن المطلب اآلن من حركة فتح هو أن تتحرر منه
ها حتى تتم المصالحة بين فتح وحماس، ودعا البردويل مصر إلى الموافقة على دمج المالحظات في ورقت

  .مشددا على أن هذا هو المخرج الوحيد للمصالحة في ظل التعنت من قبل السلطة
  15/7/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   نبقى تحت سقف القانون أنلبنان وحريصون بنريد أن نتعامل كسائر الرعايا العرب  :علي بركة .13

حركة حماس في لبنان علي بركة، المقايضة الجارية حول رفض المسؤول السياسي ل: لبنان/ صيدا
الوجود الفلسطيني في لبنان، مشدداً على أن هذا التواجد قسري وهو سابق على مسألة السالح 
الفلسطيني، آسفاً لتصنيف الفلسطينيين على أساس مذهبي ألن الشعب الفلسطيني هو شعب عربي، وهو 

  . "وإن مشروعنا هو العودة إلى فلسطينشقيق للبنان، وليس لديه أطماع فيه، 
وشدد خالل جولة على رأس وفد من الحركة، شملت مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، قائد 

 سعد أسامة الداخلي العميد منذر األيوبي والنائب السابق الدكتور األمنمنطقة الجنوب اإلقليمية لقوى 
 الحرص على آمنه واستقراره والسلم األهلي فيه، والتمسك والشيخ ماهر حمود، على احترام سيادة لبنان

  . بحق العودة
أن إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، يساعد على استقرار المخيمات "وأكد 

  . "والوضع في لبنان، ويعزز العالقات األخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني
البرلمانية في المجلس النيابي إلى الحوار لوضع برنامج مشترك لمواجهة مشاريع الكتل "ودعا بركة 

نحن نريد أن "وأضاف . ، معتبراً أن حق التملك هو حق إنساني ال يتعارض مع رفض التوطين"التوطين
نتعامل كسائر الرعايا العرب في لبنان بل نرفض أن نميز عنهم وحريصون ان نبقى تحت سقف القانون 

  . "انياللبن
، في لبنان علي فيصل، بعد لقائه الرئيس " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "أكد مسؤول ثانية من جهة 

أن المنطق اإلنساني والسياسي القانوني واألخالقي يفرض على "فؤاد السنيورة برفقة وفد من الجبهة، 
عيداً عن أية إسقاطات أو رغبات ذاتية الدولة اللبنانية إقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان ب

  ."يحاول البعض ممارستها خدمة ألهداف معروفة للجميع
  15/7/2010السفير، بيروت، 

  
   في فتح يتهم حماس بتخريب كل جهد يبذل لتحقيق المصالحةقيادي .14

قدس "ه اتهم محمد حمدان، الناطق باسم فتح في نابلس شمال الضفة المحتلة، في بيان صحفي، تلقت: نابلس
حركة حماس بأنها تقوم بسحب جوازات عدد كبير من كوادر فتح، في قطاع غزة، واستدعاء " برس

وممارستها أساليب قمعيه مخالفه لكل أخالقيات الشعب الفلسطيني ومعتقداته تجاه "أعداد كبيره منهم 
 الجهود المبذولة هذه الممارسات خطوه إضافية تريد منها حماس أن تفشل كافة"وقال إن  ".المناضلين

للمصالحة، التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ومجموعه من الشخصيات المستقلة وبمباركه معلنه من 
إجراءات حماس تعكس عدم جدية من جهة وعدم امتالكها  القرار الذي يؤهلها "واعتبر أن  ".حركة فتح
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 المصالحة تمهيدا إلجراء االنتخابات أن تعكس توجهات الشارع الفلسطيني المتعطش لنبذ الفرقة وتحقيق
  ".الرئاسية والتشريعية وإعادة الحياة للمؤسسات الفلسطينية

  14/7/2010قدس برس، 
  

  جرائمها" إسرائيل"تصعد  باالنتقال لمفاوضات مباشرة أمريكافي الوقت الذي تطالبنا فيه : فتح .15
الذي تطالبنا فيه اإلدارة األمريكية  في بيان صحافي إنه في الوقت فتحقال أحمد عساف المتحدث باسم 

بحق أبناء الشعب " الجرائم"تصعد األخيرة من " اإلسرائيلية"باالنتقال إلى مفاوضات مباشرة مع الحكومة 
الفلسطيني، مشيراً إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة سبعة آخرين في قصف لالحتالل على قطاع غزة 

  .إلى جانب هدم ستة منازل في القدس
على جرائمها " إسرائيل"قال المتحدث إن المطلوب من اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي محاسبة و

. وإلزامها قبول استحقاقات عملية السالم بدل تقديم هدايا مجانية لسلطة االحتالل ومكافأته على أفعاله
الحديث عن االنتقال القاضي بضرورة إحراز تقدم في ملفي الحدود واألمن قبل "وأكد موقف حركة فتح 
  ".خيارات عديدة"والقيادة الفلسطينية " فتح"، مضيفاً أن لدى "إلى المفاوضات المباشرة

  15/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   المفاوضات المباشرة تضليل وتغطية على فشل غير المباشرة :الفلسطينية التحريرجبهة  .16
تحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، أن ما اعتبر األمين العام لجبهة ال : سليم تايه-رام اهللا 

يسمى بالمفاوضات غير المباشرة والدعوات لتحويلها إلى مباشرة  بالرعاية األميركية ال تعدو أن تكون 
سوى ملهاه لمضيعة الوقت، حيث تمثل إمعانا في التضليل وإشاعة األوهام لتشكل ستاراً تخفي به حكومة 

قدس "وسف في تصريح خاص لـيوأضاف أبو  .اصلة، ضد الشعب الفلسطينياالحتالل جرائمها المتو
، أن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، كان يفترض أن يتم بعد أن تحقق المفاوضات غبر المباشرة "برس

تقدما ملحوظا، ال سيما على صعيد القضيتين المطروحتين، وهما األمن والحدود، ولكن لم تحقق هذه 
 نتائج، ومن الخطأ الذهاب إلى المفاوضات المباشرة وعلى القيادة الفلسطينية مواجهة المفاوضات أي

  .الضغوطات األمريكية وعدم العودة إلى المفاوضات
وكشف أبو يوسف إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حمل المبعوث األمريكي لعملية السالم 

دود، وما تم التوصل إليه خالل المفاوضات جورج ميتشل، ورقة مالحظات، حول قضيتي األمن والح
السابقة، إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نتنياهو، لتقديم وجهة نظره، إال أن ميتشل، لم يتلقى إجابة، 

وهذا يعني أن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق أي تقدم، واآلن تقوم أمريكا بمحاولة التفاف على هذا "
  ".النتقال إلى المفاوضات المباشرةالفشل، من خالل السعي إلى ا

  14/7/2010قدس برس، 
  

   مهرجانإقامةبمنعه من الحكومة في غزة  يتهم "حزب التحرير" .17
 األمنية الحكومة في غزة، على اثر اتهامه لقواتها اإلسالميهاجم حزب التحرير : اشرف الهور -غزة 

وقال الحزب في بيان له  . بالهراواتأنصارهبمهاجمة مكان احتفال كان يقيمه الحزب واالعتداء على 
 هاجمت عصر الثالثاء "سلطة غزة" التابعة لـاألمنية األجهزة إن نسخة منه "القدس العربي"تلقت 

 مكان انعقاد المهرجان في ارض إلى كانت متوجهة بكل هدوء وأنصارهجماهير من حزب التحرير 
  .المقوسي
 منطقة االحتفال أنانونية قبل عقد المهرجان، لكنه ذكر  انه استوفى كافة الشروط القإلى الحزب وأشار

اعتدوا عليهم " الحزب للمنطقة أنصار بأنهم عند وصول األمن أفراد، واتهم " بمنطقة عسكريةأشبهبدت "
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، "نقياء األاألتقياء العديد من شباب الحزب إصابة إلى أدىما (..)  رحمة أيبالضرب بالهراوات دون 
 ترقد "طفلة بريئة" إصابة عن أسفر  كما.ن بين من اعتدي عليهم رجال كبار في السن انه كان مإلىالفتا 

  .اآلن في المستشفى
  15/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  الليبية " األمل"سفينة  انتصاراً في مواجهة سجلت" إسرائيل": أيالون .18

نية، بعد محاصرتها بثماني نجاحها في منع سفينة مدنية تحمل مساعدات إنسا" إسرائيل"وصفت : وكاالت
واعتبر نائب . ، فيما وافقت القاهرة على رسو السفينة في ميناء العريش "انتصار"بوارج حربية، بأنه 

" األمل"سجلت انتصاراً في مواجهة السفينة الليبية " إسرائيل"داني أيالون أن " اإلسرائيلي"وزير الخارجية 
ا سترسو في ميناء العريش المصري، وشدد على أن لمصر لكسر الحصار عن قطاع غزة، التي يبدو أنه

" إسرائيل"إنه بإمكان " اإلسرائيلية"وقال لإلذاعة " . حماس"مصلحة مشتركة بمنع تسلح حركة " إسرائيل"و
  " .أن تسجل انتصاراً في المواجهة مع السفينة الليبية

تمنح " إسرائيل"نة باالستجابة لمطالب ورأى أن دعوات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لربان السفي
  .التجويعية لمليون ونصف مليون فلسطيني " إسرائيل"الشرعية لسياسة 

، في إشارة إلى "تجاه القافلة السابقة تسهم في سياسة ناجعة" إسرائيل"اإلصرار الذي أبدته "واعتبر أن 
سلطات المصرية للبضائع وقال رداً على سؤال بشأن تفتيش ال" . أسطول الحرية"مجزرتها بحق 

" مصلحة مشتركة بمنع تسلح حماس في القطاع" إسرائيل"لمصر و"الموجودة على متن السفينة الليبية إن 
.  

الوزارية في الكيان قد عقدت اجتماعا الثالثاء قررت فيه منع السفينة الليبية من " السباعية"وكانت هيئة 
قررت إصدار تعليمات لسالح " السباعية"إن " سرائيليةاإل"وقالت اإلذاعة . االقتراب من شواطئ غزة 

  "      بكبح السفينة"البحرية 
  15/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   الستئناف المفاوضات مع سوريا بدون شروط مسبقةمستعدة "إسرائيل": بيريز .19

ة صرح الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز مساء االربعاء بان إسرائيل مستعد:  د ب ا-تل ابيب 
الستئناف المفاوضات مع سوريا بدون شروط مسبقة ومناقشة جميع القضايا المطروحة على جدول 

  .االعمال
وكانت إسرائيل وسوريا عقدتا أربع جوالت من محادثات السالم غير المباشرة بوساطة تركية خالل عام 

د أولمرت في ايلول ، لكن المحادثات توقفت في أعقاب استقالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهو2008
  .من ذلك العام) سبتمبر(

وأعرب بيريز في تصريحات خالل حفلة اقيمت في منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل كريستوف 
  .بيجوبيافا بمناسبة عيد استقالل فرنسا عن أمله في ان تستأنف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين قريبا

الى قطاع غزة، نقلت االذاعة االسرائيلية عن بيريز قوله إنه وحول موضوع السفن التي تحاول الوصول 
ال توجد حاجة الى ذلك نظرا الن المعابر الحدودية مع القطاع مفتوحة وليس هنالك قيود على دخول 

  .المنتجات واالغذية الى غزة
  14/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
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  "ون الجوالن والقدسقان"  تقر اإلسرائيليللكنيست البرلمانيةاللجنة  .20
قانون الجوالن "أقرت اللجنة البرلمانية للكنيست اإلسرائيلي، أمس، ما سمي بـ:  كفاح زبون- رام اهللا
، الذي يرمي إلى إلزام الحكومة بعدم المصادقة على أي اتفاق يتضمن االنسحاب من مرتفعات "والقدس

ادقة أغلبية أعضاء الكنيست أوال، ومن ثم الجوالن السورية المحتلة ومدينة القدس المحتلة، إال بمص
وسيعرض . وتمت الموافقة على مشروع القانون بخمسة أصوات مقابل صوتين. إجراء استفتاء شعبي

مشروع القانون على الكنيست في األسبوع المقبل، لمناقشته ثم طرحه للتصويت في قراءتين، ويحتاج 
لمفعول كقانون في القراءتين الثانية والثالثة خالل جلسة لموافقة األكثرية عليه حتى يصبح قانونا ساري ا

  .مقررة األسبوع المقبل) البرلمان(عامة للكنيست 
وينص مشروع القانون على أن أي اتفاق يتضمن انسحابا من هضبة الجوالن أو القدس الشرقية، تحتاج 

، يصار بعدها إذا ما وافق 120 صوتا من أصل 61مسبقا إلى موافقة األكثرية المطلقة في البرلمان، أي 
  . يوما80الكنيست على االتفاق، إلى طرحه على استفتاء شعبي في غضون 

وكان اقتراح القانون نوقش يوم األحد الماضي، وتقرر حينها تأجيل مناقشته لمدة ثالثة شهور، بعد تدخل 
لبرلمانية ياريف ليفين مباشر من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، بيد أن رئيس اللجنة ا

  .عرضه للتصويت أمس، وتم إقراره من قبل اللجنة البرلمانية) الليكود(
  15/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "أسطول الحرية"تصاعد التوتر بين باراك والجيش بسبب تسريب معلومات أمنية بشأن  .21

اراك ورئيس أركان الجيش ارتفعت حدة التوتر بين وزير الدفاع إيهود ب:  كفاح زبون- رام اهللا
اإلسرائيلي غابي اشكنازي، وانضم كبار ضباط الجيش وفتحوا نيران هجومهم على باراك ومكتبه، 

 "أسطول الحرية"واتهموهم بتسريب معلومات أمنية خطيرة تم بحثها في مكتب الوزير قبل وصول سفن 
ه بتسريب معلومات أمنية سرية واتهم الضباط باراك شخصيا ومكتب. الماضي) أيار(التركي في مايو 

 "أسطول الحرية"للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أفادت أن باراك قام قبل أسبوعين من وصول 
بالطلب من قيادة الجيش العمل على معالجة الثغرات االستخبارية واالستعداد لمواجهة إمكانية وجود 

  . على متن السفن التركية"إرهابيين"
النشر بعد ساعات من إعالن الجنرال احتياط غيورا آيالند الذي ترأس اللجنة العسكرية وجاء هذا 

، أن قائد الجيش اشكنازي "أسطول الحرية"للتحقيق في مجريات العملية العسكرية التي استهدفت سفن 
ة، يقول بعث بكتاب إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك إلى باراك قبل أيام من العملية العسكري

فيه إن عملية عسكرية ضد أسطول السفن يعتبر خيارا منخفضا جدا، وذلك بسبب المخاطر التي قد 
  .ولم تمر ساعات على هذا اإلعالن حتى قامت القناة الثانية بنشر الخبر. تترتب على ذلك
يب  اإلسرائيلية إن قيادات الجيش اتهمت بشكل صريح باراك ومكتبه بتسر"معاريف"وقالت صحيفة 

معلومات إلى القناة الثانية، وذلك ألن االجتماع األمني جرى في مكتبه وكان يبحث في كيفية مواجهة 
  .األسطول، وتم عرض معلومات أمنية سرية في االجتماع يمنع تسريبها بالمطلق لوسائل اإلعالم

م جهاز فحص وطالبت هذه القيادات بإجراء تحقيق عميق لمعرفة الشخص الذي قام بالتسريب واستخدا
ونفى مكتب باراك تسريب أي معلومات عن هذا االجتماع وما ورد فيه من . الكذب للوصول إلى الحقيقة

  .معلومات سرية
  15/7/2010، الشرق األوسط، لندن
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   سقطت في امتحان الديموقراطية"اسرائيل": عبيزالنائب حنين  .22
 النائب حنين زعبي حسن مواسي، أنعن مراسلها من القدس  15/7/2010، المستقبل، بيروتذكرت 

امتحان حقيقي "دانت في تصريحات قرار الكنيست سحب حقوقها البرلمانية، وقالت إن قضيتها 
، مشيرة الى ان اسرائيل سقطت في هذا االمتحان، وإلى ان تهديدات اليمين "للديموقراطية اإلسرائيلية

  .ن العرب واليهودالمتطرف لها هو تهديد إلمكانية المساواة الحقيقية بي
وكان الكنيست اإلسرائيلي قرر الليلة قبل الماضية سحب االمتيازات والحقوق البرلمانية لحنين زعبي 

  .الذي حاول أخيراً كسر الحصار على قطاع غزة" أسطول الحرية "بسبب مشاركتها في 
 القمع وضد انتخبت ممثلة للجمهور في الكنيست ألمثل صوتاً ضد االحتالل وضد: "وقالت زعبي

الحصار وألناضل ضد سياسة االحتالل، واليوم أناضل من أجل الدفاع عن حقي في النضال من أجل 
  ".كسر الحصار واندحار االحتالل

 من هم ممثلوهم وما 48النواب اليهود ال يملكون حق التصويت ليقرروا لفلسطينيي الـ"وبينت زعبي أن 
  ". هو االمتحان الحقيقي للديموقراطيةهي مواقفهم، وقرار سحب حقوقي البرلمانية
لم أشارك لكي أفرض حصاراً على تل أبيب، وشهداء : "وحول مشاركتها في أسطول الحرية قالت

أسطول الحرية التسعة لم يقتلوا ألنهم أرادوا فرض حصار على تل أبيب، هم استشهدوا في نضالهم من 
  . أجل تحرير غزة من الحصار
لن تستطيعوا "، ة قائلت استمرانيست من اليمين مقاطعة النائب حنين لكنهوحاول عدد من أعضاء الك

إسكاتي ولن تستطيعوا إسكات أي نائب آخر، ألن الحديث ال يدور فقط حول سلب امتيازت النائب حنين 
  ".زعبي، وإنما الهجوم موجه إلى األسس األولية للديموقراطية التي تواجه خطراً محدقاً

الزعبي قالت إن  أن عن مراسلها من لندن علي الصالح، 15/7/2010، ط، لندنالشرق األوسوأضافت 
التي ) أسطول الحرية(هذا القرار ينطوي على شيئين اثنين؛ األول هو معاقبتي بسبب المشاركة في "

وثانيا تعريف كل عمل سياسي خارج اإلجماع بأنه غير . تشكل تحديا لإلجماع الحكومي اإلسرائيلي
  ."شرعي
في البلدان "وقالت إنه في . ت أعضاء الكنيست بتطبيق قوانين عنصرية لقمع نظرائهم العربواتهم

وتابعت . "الحضارية، فإن من يحرض ضد نائب أو يهدده هو الذي يعاقب وتفرض عليه العقوبات
ة الزعبي القول إنها ستسعى للحصول على مساعدات دولية وقانونية لمواجهة النزعات االنتقامية للغالبي

 والليكود، لها "العظمى في الكنيست، التي تمثلت، كما قالت، في قول عضوي كنيست من حزبي كديما
  ."هذه هي بداية النهاية": بعد انتهاء التصويت

ما يحصل في الكنيست أن أشخاصا مثل ميخائيل بن اري اليميني العنصري "واختتمت الزعبي بالقول إن 
بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أصبحت اآلن في ) اإسرائيل بيتن(المتطرف وأحزاب مثل 

مركز السياسة اإلسرائيلية وتؤثر على سياسة الدولة إزاء العرب، بعد أن ظلت لسنوات طوال على 
  ."أطرافها

 
  ى ألمريكا وبالدرجة االولسلطة والسورياهو رسالة الى "  والقدسالجوالنقانون : "الطيبي .23

' القدس العربي'اكد النائب العربي في الكنيست االسرائيلي احمد الطيبي لـ: وليد عوض - رام اهللا
االربعاء بانه تم اقرار قانون اسرائيلي يمنع االنسحاب من الجوالن السوري المحتل والقدس الشرقية 

ا الى  في لجنة القانون والدستور في الكنيست االسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، مشير1967المحتلة عام 
  .ان مشروع القانون بحاجة لالقرار بصورة نهائية في هيئة الكنيست العامة ليصبح قانونا
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وحذر الطيبي من خطورة القانون الذي سيكون عقبة في طريق السالم بالمنطقة كونه يمنع اي رئيس 
 اكثر  عضوا في الكنيست اي61وزراء اسرائيلي من االنسحاب من االراضي المحتلة دون اخذ موافقة 

  .من نصف اعضاء البرلمان االسرائيلي اضافة الجراء استفتاء عام داخل المجتمع االسرائيلي
المعني بعدم 'واشار الطيبي الى ان القانون االسرائيلي الجديد جاء من قبل اليمين االسرائيلي المتطرف 
ي الجوالن التوصل الى تسوية تفضي لالنسحاب من اراض عربية محتلة تم ضمها السرائيل، وه

  .'السوري والقدس المحتلة
وشدد الطيبي على ان الهدف من القانون االسرائيلي الجديد تعطيل اية مساع سلمية مستقبلية لالنسحاب 

الهدف هو تعطيل اي مساع لالنسحاب مستقبال من اي ارض محتلة 'من االراضي العربية المحتلة، وقال 
  .'سواء الجوالن السوري او القدس المحتلة

ظاهريا 'ونوه الطيبي الى ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف وراء ذلك القانون، وقال 
نتنياهو عارض هذا القانون ولكنني على يقين انه لو اراد وضع كل ثقله البرلماني لما حصل اليوم ما 

  .'كان بامكانه منع االجتماع. حصل
 على ان اقرار القانون االسرائيلي الجديد بالقراءة الثانية 'القدس العربي'وشدد الطيبي في حديثه مع 

التي تسعى ' هو رسالة موجهة الى السوريين والفلسطينيين وبالدرجة االولى لالدارة االمريكية'والثالثة 
  .لتحريك عملية السالم في المنطقة وخاصة على المسار الفلسطيني

  15/7/2010، القدس العربي، لندن
  

   في القرصنة أمام لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدةا حقهعنفع تدا" إسرائيل" .24
في " حقه"دافع الكيان، أمس، أمام لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عن  :أ ف ب - الناصرة

وأوضحت . الحصار المفروض على قطاع غزة " كسر"القرصنة على أي سفينة أو قارب يحاول 
ساري روبنشتاين أمام اللجنة المجتمعة في جنيف لتقييم تطبيق " اإلسرائيلية"ارجية مسؤولة في وزارة الخ

ال يمكن ألي سفينة أن تخرق "الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية في األمم المتحدة، إنه 
ت وأصر" . الحصار سواء كانت مدنية أو عسكرية، فاألمر يشكل انتهاكاً للحصار ويتوجب الرد عليه

يمكن فرض حصار في . . . الحصار شرعي تماماً وبموجب القانون الدولي "روبنشتاين على الزعم أن 
  " .البحر

يعار في معرض دفاعه -لدى األمم المتحدة في جنيف أهارون ليشو" اإلسرائيلي"من جهته زعم السفير 
رغبتهم في الموت على عن مجزرة أسطول الحرية، أنه من أصل الشهداء التسعة كان سبعة أعربوا عن 

  " .  متن هذه السفينة
  15/7/2010، الحياة، لندن

  
   ان تقول لالمم المتحدة ما اذا كانت تلجأ الى التعذيب اثناء االستجوابترفض "اسرائيل" .25

 رفض ممثلو السلطات االسرائيلية االربعاء في جنيف ان يكشفوا للجنة حقوق االنسان : ا ف ب-جنيف 
  .حدة ما اذا كان التعذيب يستخدم كاسلوب استجواب من قبل محققيهمالتابعة لالمم المت

 المستقلون للجنة عبثا اسئلة الى الوفد االسرائيلي اثناء اجتماعهم في جنيف لتقييم 16ووجه الخبراء الـ
تطبيق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لالمم المتحدة على االراضي االسرائيلية 

  ".راضي الفلسطينية المحتلةواال"
ما هي التدابير المتخذة لضمان عدم اللجوء الى التعذيب او سوء المعاملة خالل عمليات : "وسأل الخبراء
  ".النتزاع اعترافات خاطئة؟(...) االستجواب 
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اتخاذها لتضمن "كما طلبوا من اسرائيل ان تعطي معلومات اوفر حول االجراءات التشريعية التي تنوي 
  ". قوانينها الداخلية الحظر التام لكافة اشكال التعذيب او المعاملة السيئة او الالانسانية او المهينةفي

كافة اشكال التعذيب محظورة بموجب "واكد مساعد المدعي العام االسرائيلي مالكيال بالس للخبراء ان 
سرائيل الى التعذيب واذا كان ولم يوضح هل لجأت ا". مبدأ الضرورة"قبل ان يتذرع بـ" القانون االساسي

  .هذا المبدأ يسمح بممارسته
قنبلة ستنفجر في االيام او االسابيع "مستشهدا بحالة " الضرورة وليدة الحاجات الفورية"وقال بالس ان 

  ".المقبلة واذا لم يكن هناك طريقة اخرى لتفكيكها
  ".على البالد انقاذ حياة االبرياء: "وتابع

اسرائيل ال تعطي "بأن " فرانس برس"لجنة العامة ضد التعذيب غير الحكومية لـوصرحت ناطقة باسم ال
  ".هذه المعلومات سرية"مشيرة الى ان " ابدا اجوبة بشأن التعذيب

نأمل في ان تطلب اللجنة في توصياتها من اسرائيل كشف كل حاالت االستجواب التي : "واضافت
  ".يق مستقل وغير منحاز في كل واحدة من هذه الحاالت وستوصي بفتح تحق"مبدأ الضرورة"استخدم فيها 

 منذ 20 و2009 و2005 شكوى بتهمة التعذيب لدى اسرائيل بين 160وقدمت المنظمة غير الحكومية 
  .مطلع السنة

  14/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   شبكة األنفاق تحت األرض في حي وادي حلوةيزور جلعاد أردان .26
شبكة األنفاق تحت األرض في حي وادي " جلعاد أردان"ربعاء الوزير المتطرف  زار أمس األ:القدس

  .حلوة ببلدة سلوان، وهو الحي األقرب إلى المسجد األقصى المبارك من خاصرته الجنوبية
وجرت زيارة الوزير وسط حراسات عسكرية وشرطية كبيرة، وصاحبتها اعتداءات عناصر شرطة 

  .لفتيان واألطفال في المنطقةوجنود االحتالل على عدد من ا
وكانت قوة مشتركة من جنود وشرطة االحتالل قد اقتحمت سلوان وشرعت بوضع المتاريس ونشر 
الجنود قبل زيارة الوزير، وأغلقت الشارع الذي يعتبر الرئيسي بين مركز المدينة وسلوان وأحيائها 

اراتهم وعدم وضعها على رصيف المختلفة، كما طالبت المواطنين من سكان وادي حلوة إزاحة سي
  .الشارع وأمام منازلهم

  15/7/2010، السبيل، عّمان
  

   ايران"اسرائيل"ستقوم حرب طويلة اذا هاجمت :  للبحوثأوكسفوردمجموعة  .27
قالت مجموعة أوكسفورد للبحوث التي تروج للحلول غير العنيفة للنزاعات ان : ادريان كروفت – لندن

وقالت في تقرير  .اده كرد على طموح ايران في الحصول على أسلحة نوويةالعمل العسكري ينبغي استبع
ان هجوما اسرائيليا على ايران سيكون بداية لصراع مطول من المستبعد أن يحول دون حصول ايران "

  ."في نهاية االمر على أسلحة نووية بل ربما يشجعها على ذلك
 .منية التي ال يمكن توقعها في المنطقة وفي العالمكما سيقود الى حالة من عدم االستقرار والعواقب اال

وأفادت التقديرات الواردة في تقرير أوكسفورد بأن ايران قد تحتاج الى ما بين ثالثة وسبعة أعوام لصنع 
واضاف التقرير انه ليس ثمة . ترسانة صغيرة من االسلحة النووية اذا قررت صنع مثل هذه االسلحة

  .اتخذت مثل هذا القراردليل واضح على ان ايران 
وقال التقرير ان اي هجوم اسرائيلي لن يتركز على تدمير اهداف نووية او اهداف تتعلق بالصواريخ 
فحسب وانما سيشمل ايضا مصانع ومراكز بحوث بل ومختبرات الجامعات اللحاق الضرر بما تملكه 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1850:         العدد       15/7/2010الخميس  :التاريخ

قد يشمل االنسحاب من معاهدة وقال التقرير ان رد ايران على اي هجوم اسرائيلي  .ايران من خبرة
  .حظر االنتشار النووي والعمل على الفور لصنع أسلحة نووية لردع اي هجمات اخرى

كما قد يتضمن ايضا هجمات صاروخية على اسرائيل واغالق مضيق هرمز لرفع اسعار النفط وهجمات 
  .صاروخية او باستخدام هيئات شبه عسكرية على منشات النفط الغربية في الخليج

وذكر التقرير انه بعد الضربة االولى قد يتعين على اسرائيل تنفيذ ضربات دورية لمنع ايران من صنع 
سيكون رد ايران ايضا طويل االمد مما ينذر "وقال روجرز . قنابل ذرية وصواريخ متوسطة المدى

  ."بحرب طويلة ذات عواقب عالمية واقليمية
 المتاحة للغرب مضاعفة الجهود للتوصل الى تسوية وقال التقرير ان من بين الخيارات االخرى

دبلوماسية او قبول ان ايران قد تحوز في نهاية االمر قدرة نووية واستخدام ذلك كبداية عملية متوازنة 
  .لنزع السالح النووي على المستوى االقليمي

  15/7/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  1998قدسيين عام  يهودي قتل مواطنين ممتطرفالكشف عن اعتقال  .28
" كاخ" سمحت المحكمة االسرائيلية بمدينة بيتح تكفا امس بنشر نبأ اعتقال احد اعضاء حركة :رام اهللا

المتطرفة والتي جرى اخراجها عن القانون االسرائيلي لقتله مواطنين فلسطينيين من سكان مدينة القدس 
سرائيلية ان قوات كبيرة من الشرطة وقالت المصادر اال . 1990 وعمليات قتل اخرى عام 1998عام 

" االسرائيلية وعناصر جهاز الشاباك حاصرت امس االول منزل المتطرف حاييم فريلمان في منطقة 
وتتهم االجهزة االمنية االسرائيلية المتطرف اليهودي بتنفيذ . جنوب اسرائيل واعتقلته" غفعات واشنطن

 فيما عرف وقتها 1990نين فلسطينيين خالل عام سلسلة من اعمال القتل ومحاوالت القتل ضد مواط
 المواطنين أسامة النتشة، 1998قتل عام )  عاما28(وتبين أن فرلمن ".الطاعن المتسلسل " بقضية 

وخيري عليقم في القدس، ولم يتم التوصل إلى الجناة حتى تم اعتقال المستوطن المقرب من اليمين 
ا تمكنت من الحصول على أدلة حول تورط المستوطن وأكدت الشرطة اإلسرائيلية أنه. المتطرف

يذكر أنه تم اعتقال المستوطن عدة مرات بسبب محاوالته االعتداء على المسجد . بالجرائم المنسوبة إليه
  .األقصى المبارك ورفع العلم اإلسرائيلي عليه، وكتابة شعارات معادية للعرب

  15/7/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   صالح رائد الغتيال الشيخعميالًوظف " الشاباك" .29
، عن أن 14/7/2010كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية، مساء األربعاء :  محمد القيق- القدس المحتلة

، دفع أمواالً لمستوطن إسرائيلي الغتال رئيس الحركة اإلسالمية "الشاباك"جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
وأفادت القناة التي بثت مقابلة مع المتطرف .  الشيخ رائد صالح48عام في األراضي الفلسطينية المحتلة 

، والذي طلبه منه "الشاباك"في نشرة الثامنة مساء، أن فرلمن عمل لصالح جهاز " حاييم فرلمن"اليهودي 
وقال فرلمن للقناة  .اغتيال الشيخ صالح بإطالق الرصاص الحي أو زرع متفجرات في مركبته الخاصة

ولقد زارني أحد عناصر الشاباك في بيتي .. معلومات عن أشخاص لهم عالقة بقتل فلسطينيين"إن لديه 
وحاول أن يقنعني بأن أعتدي على الفلسطينيين وقتل الشيخ رائد صالح بالرصاص أو بزرع متفجرات 

  ".في سيارته
" فرلمن"أن مقربين من وأوردت القناة الثانية . وكان فرلمن قد أدين قبل أشهر بقتل اثنا عشر فلسطينياً

يحاول أن يوظفه كعميل لجمع " الشاباك"أدعوا أن سبب اعتقاله هو حيازته أشرطة تدل على أن 
  .مقابل كل معلومة)  دوالراً أمريكي400(  شيقالً 1500المعلومات مقابل 
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صالح إن استهداف الشيخ " فلسطين أون الين"من جهته قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة لـ
 في محاولة لالستفراد بالمدينة ،يأتي في إطار حرب متكاملة على أنصار وحماة المسجد األقصى المبارك

  .المقدسة وتمرير المخططات التهويدية واالستيطانية
  14/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   دفاعاً عن القدس شهادة شرفالسجن: رائد صالح .30

 رئيس الحركة اإلسالمية الشق الشمالي أن القرار اإلسرائيلي أكد الشيخ رائد صالح: القدس المحتلة
بسجنه خمسة أشهر يندرج ضمن مساعي تهويد القدس والمسجد األقصى، مشدداً على أن السجن دفاعاً 

أوضح صالح الذي سيسجن للمرة الثالثة، أنه لم يفاجأ " الخليج"ـوفي تصريح ل. عن القدس شهادة شرف
 أشد من احتالل بات يتصرف بأسلوب هستيري ومجنون وصوالً لمشروع تهويد إطالقاً، بل توقع ما هو

وأوضح أن مشاركته في أسطول الحرية زادت من مطاردته ورفاقه . القدس طامعاً ببناء هيكل مزعوم
وقال صالح إن التفاعل اإلسالمي ال يرقى إطالقاً لمستوى المأساة التي  .في قيادة الفعاليات السياسية

 من خالل التواصل مع 48 ـلقدس واألقصى، لكنه أشار إلى تفاعل طيب من أهل القدس والتعيشها ا
  .سلوان وحي الشيخ جراح، والنواب المهددين بالطرد من القدس

  15/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ردود فعل غاضبة على قرار سلطات االحتالل سجن الشيخ رائد صالح .31
، سجن الشيخ رائد صالح خمسة أشهر، ردود فعل غاضبة في  أثار قرار سلطات االحتالل:رام اهللا

  . وفي الضفة الغربية وقطاع غزة48األوساط الفلسطينية، في األراضي المحتلة عام 
إن "، الشيخ كمال الخطيب 48من جهته قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام 

و ذراع مساعد للمؤسسة اإلسرائيلية السياسية واألمنية، محاكمة الشيخ هي سياسية والجهاز اإلسرائيلي ه
ووصف الحكم على الشيخ صالح بالظالم الهادف إلقصائه عن أدائه ودوره في القدس والمسجد 

إن غياب الشيخ صالح ووجوده داخل السجن لن  "ووجه الخطيب كالمه لإلسرائيليين قائالً ".األقصى
.. الشيخ وسنكمل المشروع والمشوار الذي يمشي به الشيخيحول من استمرار الرسالة التي حملها 

  ".والسجون لن تحول في أداء الواجب لخدمة القدس واألقصى
إن الحكم على "قال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل محمد زيدان في بيان صحفي و

هو استمرار في الظلم والسياسة الشيخ هو مالحقة سياسية تهدف فتح الباب لتهويد القدس واألقصى، و
العنصرية، ونحن  نشهد مسلسل لمالحقات كافة القيادات في الداخل الفلسطيني والقدس لتفريغ المدينة من 

  ".كافة شخصياتها االعتبارية
، "قرار االحتالل الصهيوني الجائر القاضي بسجن الشيخ صالح"وأدانت رابطة علماء فلسطين بشدة 

ي الصلف والغطرسة الصهيونية المتجاوزة لكل المبادئ والقيم والقوانين، والماضية واعتبرته تمادياً ف
بإصرار وعناد في طريق تحقيق األوهام التلمودية بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى 

  ".المبارك، ساعية بشتى السبل من أجل إقصاء المدافعين عن ساحات وقباب األقصى
  14/7/2010قدس برس، 

  
  األقصىالمسجد حملة عالمية لنصرة تطلق  "الدوليةمؤسسة القدس " .32

، باالشتراك مع "مؤسسة القدس الدولية"في الذكرى الواحدة واألربعين إلحراق جامع األقصى، تستعد 
، إلطالق حملة عالمية لنصرة األقصى، تبدأ في "لجنة فلسطين الخيرية" و"التحالف من أجل فلسطين"

إيجاد حالة "وتهدف الحملة إلى . الشهر الجاري، وتستمر حتى التاسع من أيلول المقبلالتاسع عشر من 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1850:         العدد       15/7/2010الخميس  :التاريخ

تعبوية لدى الجمهور العربي واإلسالمي تستبق ذروة العدوان الصهيوني على المسجد، وتساهم في منعها 
 عام، من بلوغ أهدافها، كما تهدف إلى تسليط الضوء على األخطار المحدقة بالمسجد، والتي تتزايد كل

  . ، بحسب البيان الصادر عنها"في مواجهة صمت وتجاهل عربي وإسالمي
وسوف تطلق الحملة نشاطات وفاعليات، أبرزها عقد مؤتمر صحافي متزامن في وقت واحد بين دول 

. وسوف تلقى الكلمات مداورة، من كل بلد. عربية عدة، يبث مباشرة، بواسطة إخراج مركزي مقره لبنان
، وهو تقرير معلوماتي يرصد أحوال األقصى خالل عام، "عين على األقصى"ملة تقرير كما ستطلق الح

 إلى المسجد متزامنة في بلدان عدة، على أن تتوجه "شد الرحال"وستنظم مسيرات . ويستشرف مستقبله
  .المسيرات إلى النقاط الحدودية األقرب مع فلسطين المحتلة

  15/7/2010السفير، بيروت، 
  

   دونماً وتعلن عن مشروع لمصادرة عشرات الدونمات48صدر أمراً بإخالء ت االحتالل قوات: ضفةال .33
 دونماً من 48 نحو بإخالء الماضية، أمراً عسكرياً األيام قوات االحتالل، خالل أصدرت: الخليل

، "شمال غربي الخليل"غرب بلدة بيت اوال " واد القلمون"و"  الخنازيرأم" الزراعية في منطقتي األراضي
 شملت، اإلسرائيلية النشاطات االستيطانية أن بالمحافظة، األراضيفيما ذكرت مصادر لجنة الدفاع عن 

يقضي بمصادرة عشرات الدونمات من " مشروع تفصيلي" عن مخطط اإلعالنخالل اليومين الماضيين، 
 الغرب من لىإالمقامة " مجدال عوز" عائدة لمواطنين من بلدة بيت أمر تقع في محيط مستوطنة أراض

  .بلدة بيت فجار
  15/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  الليبية" األمل" تضامناً مع سفينة بحريةتظاهرة : غزة  .34

شارك عشرات من المواطنين والصحافيين ورئاسة وأعضاء اللجنة الشعبية لمواجهة  :كتب فايز أبو عون
صباح أمس، من ميناء غزة إلى الحصار واللجنة الحكومية لكسر الحصار في مسيرة قوارب انطلقت 

الليبية التي كانت تحاصرها قوات البحرية " األمل"عمق عدة كيلو مترات بحرية تضامناً مع سفينة 
  .اإلسرائيلية إلجبارها على التوجه إلى ميناء العريش المصري

ياً في وعقد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي، مؤتمراً صحاف
المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنين على متن "إسرائيل"ل خالله الميناء عقب التظاهرة البحرية، حم 

الليبية، ودعا إلى تشكيل شبكة أمان وحماية دولية للسفينة لضمان وصولها إلى غزة، وذلك " األمل"سفينة 
 أن السفينة عملت وفق محددات وأشار الخضري إلى .قبل أن تجبر على التوجه نحو ميناء العريش

إذ إنها تأتي تحت مظلة مؤسسة القذافي العالمية الخيرية وهدفها إيصال رسالتين، األولى إنسانية "رئيسة، 
بإيصال المساعدات، والثانية سياسية بكسر حصار غزة، وال تريد مواجهة مع أي أحد ألنها سلمية 

على الوصول إلى غزة، حيث كان يتقدم بسفينته ببطء وبين الخضري أن قبطان السفينة أصر  ".ومدنية
  .رغم تشويش االتصاالت عليها، ومحاصرة قوات البحرية اإلسرائيلية لها

  15/7/2010 رام اهللا، األيام،
  

   غزة تؤكد على إخضاع كل المستهلكين لقانون الجباية والتحصيلكهرباءشركة توزيع  .35
 بيان لها أنها سوف تتخذ جملة من اإلجراءات المتاحة  أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة في:غزة

  حسب القوانين المنظمة لعملها في مجال الجِباية والتحصيل وستمارس حقها القانوني على كافة 
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المشتركين وفي مقدمتهم الفئات المقتدرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجهات الحكومية المسؤولة 
  . على رواتب موظفيها لصالح فاتورة الكهرباءستقوم بإجراءات مالية مباشرة

  14/7/2010قدس برس، 
  

   أسير من العالج1500 تحرم "إسرائيل" ويؤكد أن لجنة تقصي حقائق بإرسالطالب قراقع ي .36
 والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع رعاية وزارته األسرىكد وزير شؤون أ: إبراهيم محمد -رام اهللا 

 المحررين بالمجتمع األسرىعائالتهم موضحا مدى نجاحها في دمج لحوالي ثمانية آالف أسير و
ضاف في حوار خاص أو. اإلسرائيلية فترات طويلة في السجون أمضىالفلسطيني، خاصة وان بعضهم 

  قراقعوتمنى ،"اإلسرائيلية حالة مرضية داخل السجون والمعتقالت 1500كثر من أهناك "ن أ "البيان"لـ
 السجون للتحقيق في إلى لجنة تقصي حقائق إرسال إلىلصحة العالمية الهادف ينفذ قرار منظمة ا" أن

 أهاليسلطات االحتالل تمنع جميع " أنكاشفا . "1967 قرار يتخذ منذ أول، خاصة وانه األسرىوضع 
 عائلة من الضفة الغربية 1200 من أكثرهناك "ن ألى إ إضافة. " في السجونأبنائهمقطاع غزة من زيارة 

  ." في معتقالت االحتاللأبنائها من زيارة محرومة
  15/7/2010، البيان، دبي

  
  "سرائيلياتاإلجنائيات ال" للضرب على يد نتعرضي ياتفلسطينال اتسيراأل .37

أن األسيرة المحامية شيرين عيساوي، تعرضت " التضامن الدولي لحقوق اإلنسان" أكدت مؤسسة :نابلس
، وفق ما نقلته المؤسسة عن األسيرات في سجن "سرائيلياتالجنائيات اإل"لالعتداء على يد عدد من 

إلى استمرار المضايقات التي يتعرض لها األسيرات أثناء " التضامن"وأشارت مؤسسة  ".هشارون"
 تعرض المحامية خروجهن للمحاكم، سواء من قبل إدارة مصلحة السجون أو السجينات الجنائيات، مؤكداً

الصهيونية التي لم " نحشون" من األسيرات المدنيات؛ وذلك أمام قوات عيساوي للضرب من قبل مجموعة
  .تحرك ساكنًا لوقف هذا االعتداء

وفي السياق ذاته اتهمت األسيرة الفلسطينية، أحالم التميمي، المحكومة بالسجن المؤبد، إدارة مصلحة 
ئل العائلية واالجتماعية السجون اإلسرائيلية بانتهاك خصوصية األسيرات؛ وذلك من خالل قراءة الرسا

وأشارت إلى تعمد  .وما تحتويه من مشاعر وعواطف بصوت مرتفع أمام جنود االحتالل وبقية األسيرات
اإلدارة إحراج األسيرات واستفزازهن من خالل التهكم على بعض األلفاظ والكلمات الواردة في الرسائل 

  واضحاًعائلتها، وهو األمر الذي يعتبر انتهاكاًالتي تكون موجهة في غالبها من األسيرة إلى زوجها و
  .لخصوصية األسيرة التي ترى في الرسائل المساحة الحرة للتعبير عن المشاعر واألحاسيس

  14/7/2010قدس برس، 
  

   بمحاسبة صحفيين فلسطينيين اجتمعوا بإسرائيليينيطالبمنتدى اإلعالميين  .38
 قبل أيام بالمشاركة مع صحفيين  فلسطينياً صحفيا13ً قيام  ندد منتدى اإلعالميين الفلسطينيين بشدة:غزة

التي " األرضية المشتركة"إسرائيليين في لقاء بفندق هيلتون بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، نظمتها مؤسسة 
وأعرب المنتدى في بيان له عن استهجانها مما نشر عبر وسائل  .تتخذ من بلجيكا وواشنطن مقرا لها

ف البعض للخالف الكبير في المفاهيم بين الجانبين وهي بديهية واضحة لكل حر اإلعالم عن اكتشا
  ".شعب وقوة احتالل واستيطان"و" مجرم وضحية"و" قاتل ومقتول"وشريف فالحديث هنا بين 

واعتبر المنتدى ما حدث جريمة خطيرة ال تقيم وزنا لدماء الشهداء وآهات الجرحى وصرخات األسرى، 
 تهويد القدس وابتالع األرض ونهب المقدسات، متسائال عن الفائدة المرجوة من ويأتي وسط استمرار

اللقاء مع صحفيين إسرائيليين سبق وان تجندوا في جيش االحتالل ويساهمون يوميا في حرب الدعاية 
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 ضد الشعب الفلسطيني ضمن حرب نفسية مدروسة، األمر الذي يحتم علينا مقاطعتهم واإلشاعة
  . ونبذ أي عالقة معهماإلعالميلميدان ومواجهتهم في ا

ورفض المنتدى المبررات التي يسوقها الصحفيون الذين شاركوا في االجتماع، داعيا الصحفيين 
  .واإلعالميين في فلسطين إلى مقاطعة كل من يثبت مشاركته في االجتماع

  14/7/2010قدس برس، 
  

  الفلسطينياالنقسام لحصار والثاني يعيشون مأساتين األولى هي ا غزة أهل ":نيويورك تايمز" .39
 أهلها إن سكان غزة التي قالت أوضاع عن "نيويورك تايمز" في تقرير لصحيفة : وكاالت–واشنطن 

 هي الحصار المفروض من األولىعالقون في الحصار ويخيم عليهم شبح اليأس، يعيشون مأساتين 
 الفلسطينيين مأساة إن وقالت - ح وحماس بين فت- ومصر عليهم والثاني الخالف الفلسطيني "إسرائيل"

 األخيرة السنوات الثالث أن إال عاما وتراكمت مشاكلهم النفسية لسنين 60 إلىفي القطاع وان عادت 
فمعظم عائالت غزة كبيرة وعائلها الزوج بدون عمل مما يعني تواجد . تعتبر امتحانا حقيقيا للسكان

  . الزوج وزوجته ومشاكل نفسية تنتهي عند الطبيب النفسي شجار بينإلىالرجل في البيت مشاكل تؤدي 
 لم تكن عبر إنن الشجار هذا على الرغم من توفر المواد الغذائية بشكل كبير، أ إلىوتشير الصحيفة 

 إنفي الحقيقة، تقول الصحيفة . ن المشكلة ليست عن الطعام والغذاءأ إال والتهريب وعبر المعابر األنفاق
ن مشكلة سكان القطاع هي عن الطعام وليست عن قيمة أ إلى يشير ألنه هو المشكلة الحديث عن الطعام

 من سكان أسوأو مستقبل، حياتهم أ أملفأهل القطاع هنا عالقون بال . وكفاءة الحياة التي يبحثون عنها
ظم  الفلسطيني من التملك والعمل في مع"الشقيق العربي"مخيمات الالجئين في لبنان التي يمنع فيها 

 ظهرت ألياموبناء على سلسلة من المقابالت وساعات في بيوت السكان استمرت . الحرف كما تقول
 في وقت األيامصورة لمجتمع مهشم وقانط غير قادر على تخيل حصوله على حياة كريمة في يوم من 

  .يسير فيه كل المجتمع نحو اليأس والتشدد
 نوع من السالم في وقت أي تحقيق أودة دولة فلسطينية  والإمكانية من غير المؤكد أنوتعتقد الصحيفة 

 اإلجباري ولكن الكسل "الجوع"فالمشكلة كما تقول تظل ليست .  كما هي في غزةاألوضاعتستمر فيه 
والقنوط الذي يعلم كل مظاهر الحياة في المنطقة ويخيم عليها صيف حار، وانقطاع في التيار الكهربائي 

ي نقاش حول غزة هو في النهاية أ إنولكن الصحيفة تقول . فيما بينهاوعائالت منقسمة ومتشاجرة 
 في إنسانية أزمة ال أن والتي تظل تقول "إسرائيل" التصريحات القادمة من إلىسياسي الطابع، مشيرة 

 في القطاع وتحاول أعمالها التعمية على إلى تهدف "إسرائيل" تصريحات أنويرى السكان هنا . غزة
 سياسات الحصار إلى إضافةولكن التقرير يشير .  السيئة ضد السكانأعمالها ينسى أوجاهل جعل العالم يت
 عن مواقف حكومة حماس من السلطة الوطنية، ومظاهرة قام  الفرقة الفلسطينية، متحدثاًإلى اإلسرائيلية

 ، وحملوا يافطات عليها صور2007بها مؤيدون لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 
لمصاص دماء هو بنيامين نتنياهو وسالم فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية، وهي الحكومة التي يعتبرها 

  . المتظاهرين بالحكومة غير الشرعيةأمام رضوان الذي تحدث إسماعيلمسؤول حماس، 
 بل  خالين من المشاكل، فلم تعد لديهم حكومة واحدةأصبحوان الفلسطينيين كأنهم أ إلىوتشير الصحيفة 

 العداء بينهما يقدم صورة عن عمق التنافس وال إنوتقول .  في غزةوأخرىواحدة في رام اهللا : حكومتان
 إسرائيل للتنافس بينهما هي الكهرباء التي تزودها األخيرةوالضحية .  عن التراجعإشارة أييظهر 

 حماس ال تدفع ما يكفي ولهذا إنوبسبب النزاع تقول رام اهللا . للقطاع وتدفع فاتورتها حكومة رام اهللا
  ."إسرائيل"لـتوقفت عن الدفع 

 جزء أنهم، مؤكدا باألموال مسؤولي رام اهللا يمألون جيوبهم أنويؤكد القيادي في حماس، محمود الزهار 
 النزاع حول الكهرباء في القطاع هو أن في غزة األونرواويعتقد جون غينغ، رئيس . من الحصار
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 بإدارة ال منافس لحماس في القطاع وتقوم أنوتضيف الصحيفة . نقسام الفلسطينيانعكاس مثير للحزن لال
  . من مصراألنفاق من خالل اقتصاد التهريب عبر األمنالمدارس والمستشفيات والمحاكم وقوات 

وتتحدث الصحيفة عن جيل تدفعه الظروف . األنفاق الكثير من المشاكل تم حلها عبر إنويقول الزهار 
 لم إن، وهو "بالنسبة لي حماس تعني الوظيفة"ماس وآخر يؤمن بها وتنقل عن احدهم قوله للعمل مع ح

وتشير .  انه قلق من استمرار االحتراب الداخليإال "إسرائيل"لـيوافق حماس على رفض الركوع 
 أتباع أن إال هناك تناقضا ظاهريا في القطاع، ففي غياب المنافس الحقيقي للحركة أن إلىالصحيفة 

 عدد من المقابالت تردد فيها كثيرون عن الثناء أنوتضيف . ماس في القطاع كما تقول الصحيفة قلةح
وبسبب الوضع فهناك تشوش لدى الفلسطينيين . "كلهم كذابون"نهم إعلى حكومتهم، فبحسب خباز قال 

ن لعملة  حماس وفتح هما وجهاإن دولتان، لكن فلسطينيين يقولون أمدولة واحدة : حول طبيعة الحل
 أحالم والصبيان بال األطفالواالهم من النزاع بين حماس وفتح تركز الصحيفة على جيل من . واحدة

 يعمل في محل للهواتف النقالة، كل هذا في ظل تزايد الكثافة أنوبدون طموحات، طموح واحد منهم 
 مليون ونصف إلى 2007- 1997 القطاع حيث ارتفعت نسبة السكان في الفترة ما بين ألهلالسكانية 

  .مليون نسمة
وبسبب الحصار وانقطاع فرص العمل زادت نسبة المشاكل في البيوت، وتنقل عن سيدة في عيادة 

 يقال األمرونفس .  من الحياة في مثل هذه الظروفأحسن الموت إن قالوا لها أبناءها إنللصحة النفسية 
وا ودرسوا في حدود وجغرافيا محددة ذات  المتخرجين منها الذين ولدوا وتربأوعن طالب الجامعات 

 جيله ولد هنا وسنموت وندفن هنا، وكان الشاب يتحدث وعينه على إنطابع سياسي، حيث قال احدهم 
فبالنسبة للشاب .  لو حاولوا الخروج ألطلق عليهم الجيش النارإنهم، حيث قال إسرائيليةبارجة حربية 

  .بقدرهم وسفنها ونزواتها تتحكم "إسرائيل"طائرات 
  15/7/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  ق الفلسطينيةاسودعو الشركات التركية إلى منافسة البضائع اإلسرائيلية في األت الفلسطينيةالسلطة  .40

حسن أبو لبدة، وزير االقتصاد الوطني، دعوة مفتوحة إلى . وجه د : عبد الرؤوف أرناؤوط-إسطنبول 
سرائيلية في األسواق الفلسطينية، بعد أن دعا تركيا إلى وقف الشركات التركية لمنافسة البضائع اإل
نقول للشركات التركية إن إسرائيل تصدر إلينا : "وقال أبو لبدة .استيراد منتجات المستوطنات اإلسرائيلية

  ". مليارات دوالر، ونحن ندعوكم إلى منافستها، ونحن جاهزون الستيراد المنتجات التركية3 حوالي
  ". دعوة مفتوحة لكم من أجل تعزيز العالقات التجارية مع أشقائكم في الجانب الفلسطينيهذه: "وأضاف

في المقابل، وعدت تركيا من خالل ظافر تشاغلبان، وزير الدولة للشؤون االقتصادية التركي، بالعمل 
ضي على منع تسويق منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في تركيا، ومنع هذه البضائع من عبور األرا

 التركية الموقعة العام -واتفق الفلسطينيون واألتراك على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الفلسطينية  .التركية
كما أعلن الجانب التركي أن العمل جار على قدم وساق في إقامة المنطقة الصناعية في جنين في  .2005

  .الضفة الغربية
  15/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
   بالضفة وغزةانالسرطنقص عالج  .41

يعاني مرضى السرطان بالضفة الغربية وقطاع غزة من عدم توفر بعض : عوض الرجوب - الخليل
عالجات هذا المرض، وأهمها العالج اإلشعاعي وزراعة النخاع، مما يضطرهم إلى البحث عن عالج 

سلطة الفلسطينية  فتقوم ال،وترفض سلطات االحتالل إدخال أجهزة العالج اإلشعاعي .مماثل في الخارج
  .، لكن بعض المرضى ال يسمح لهم بالسفر"إسرائيل"بتحويل الحاالت المرضية إلى مصر واألردن و
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وال تتوفر لدى السلطة الفلسطينية أرقام محددة حول عدد مرضى السرطان، لكن مصادر عديدة تقول إنها 
دل انتشار سرطان الدم أعلى من في المستوى الطبيعي مقارنة مع دول الجوار، بينما يرى البعض أن مع

  .الدول المحيطة
وقال أخصائي األورام السرطانية فؤاد سباتين إن اإلحصائيات الموجودة تدل على أن معدالت السرطان 

   ".وال دليل على انتشاره في فلسطين بشكل أكبر من الدول المجاورة "،في فلسطين مماثلة للمحيط
رطان الثدي لدى النساء، وسرطان الرئة لدى الرجال، وسرطان وذكر من أكثر السرطانات المنتشرة س

وسرطان الغدد اللمفاوية وهما " اللوكيميا"القولون المنتشر بكثرة بين الجنسين، إضافة إلى سرطان الدم 
   .أعلى من الدول المجاورة

لسفر من حاالت السرطان يمكن عالجها في الضفة والقدس، والباقي يتطلب ا% 90وذكر سباتين أن 
  .للخارج، وهذا بيد االحتالل الذي يسيطر على المعابر

  14/7/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  إلبعاد المهددين بيتضامن مع النواب االردني يرفض القرار االسرائيلي والسفير .42
زار السفير االردني لدى السلطة الفلسطينية يحيى القرالة االربعاء خيمة اعتصام النواب فـي الـصليب                

ي حي الشيخ جراح للتضامن معهم ونقل موقف الحكومة االردنيـة وتـضامنها مـع قـضيتهم                االحمر ف 
  .العادلة

وشدد القرالة على دعم االردن للحق الفلسطيني بشكل عام ولحق المقدسيين بشكل خاص، مؤكـدا علـى                 
وطـنهم  رفض االردن الحازم لالجراءات االحتاللية الهادفة الى تهجير الشعب الفلسطيني بشكل عام عن              

  .والمقدسيين اسالميين ومسيحيين منهم بشكل خاص عن مدينتهم المقدسة
ونقل القرالة موقف االردن حكومة وقيادة وشعبا مع الفلسطينيين ودعمهم للفلسطينيين الرجال الـذين لـم    

  .يقهروا يوما وسيفوتون الفرصة على االحتالل بتنفيذ مخططاته في مدينة القدس وغيرها من المدن
نبهم شكر النواب السفير على زيارته وموقفه الداعم وسلموه رسالة للملك االردني عبد اهللا الثـاني                من جا 

  .فيها تفصيل عن آخر المستجدات حول قضيتهم
  15/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   الشرقية منازل في القدس"إسرائيل"األردن يدين هدم  .43

ل فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، معتبـراً         دان األردن امس هدم اسرائيل مناز      : أ ف ب   -عمان  
وقال وزير اإلعالم واالتصال والناطق باسم الحكومة األردنية        . "غير قانوني وغير شرعي   "هذا اإلجراء   

ندين استئناف اسرائيل هدم عشرات المنازل فـي القـدس الـشرقية            ": نبيل الشريف في مؤتمر صحافي    
  ."انونية وغير شرعيةالمحتلة، هذه اإلجراءات تعد غير ق

على اسرائيل التزام عدم تغيير الهوية التاريخية للمدينـة المقدسـة وعـدم مـصادرة حقـوق                 "وأكد ان   
  ."المواطنين الفلسطينيين فيها

  15/7/2010، الحياة، لندن
  

   تتنظر في العقبة رد مصر على مقترحات نقابية أردنية"1 أنصار"قافلة  .44
 وصول موافقة السلطات المصرية علـى قـوائم أسـماء         " 1أنصار  "فلة   تتنظر قا  : حمزة حيمور  -العقبة  

المشاركين في القافلة إلكمال مسيرتها نحو قطاع غزة، بحسب ما أعلنه رئيس القافلة عبدالفتاح الكيالنـي               
  .في مؤتمر صحفي أمس
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فـي  رئيس الوفد أبدى تفاؤله بخصوص طبيعة الرد المصري، لكنه أكد في نفس الوقت أن المـشاركين                 
  "مستعدون للبقاء ألطول فترة ممكنة لتحقيق الهدف السامي بكسر الحصار عن غزة: "القافلة
، وذلك بهدف تذليل العقبـات      3 شخصا شاركوا بقافلة شريان الحياة       30سحبنا كبادرة حسن نية     : "وتابع

مع رئـيس   وكشف الكيالني عن لقاء تم عقده بين وزير الخارجية ناصر جودة             .وتحقيق الهدف المنشود  
مجلس النقباء أحمد العرموطي في عمان، بعد لقائه مع القنصل المصري، معتبرا أن هذا مؤشر ايجابي،                

  .مضيفا أن الخارجية طلبت تزوديها بكافة األسماء على شكل قوائم
  15/7/2010، السبيل، عّمان

  
  "الديموقراطية"مع لومباردو ووفد  السنيورة يبحث الشأن الفلسطيني .45

الجبهة "النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في السادات أمس، مسؤول           " المستقبل"يس كتلة   استقبل رئ 
الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل، يرافقه عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيـدان،               

ولـة فـي نقـاش      وتركز البحث على أوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ال سيما االقتراحات المتدا           
  .مشروع قانون الشؤون اإلنسانية واالجتماعية

في لبنان سالفاتوري لومبـاردو والمـديرة اإلقليميـة         " االونروا"وإلتقى السنيورة مدير عام مكتب شؤون       
للمكتب العربي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وجرى عرض ألوضاع الالجئين الفلسطينيين داخـل              

  .المخيمات
  15/7/2010، بيروتالمستقبل، 

  
   "إسرائيل" لـ يملك بنك أهداف واسعاً ودقيقا"حزب اهللا" .46

وأكـد نائـب    . واسعاً ودقيقـاً    " إسرائيلية"أكد حزب اهللا أنه يملك بنك أهداف        : )ب.ف  .آي، أ   .بي  .يو  (
لـن تمـر أي     "اللبنانيـة   " النهار"األمين العام للحزب نعيم قاسم في تصريحات صحافية، أمس، لصحيفة           

حزب اهللا عمل على تطوير جهوزيته ليكون علـى قـدر           "وأضاف أن   " . من دون ثمن  " إسرائيلية"طوة  خ
" في فترة السنوات األربع الماضية    " إسرائيل"التحدي، ونستطيع القول إن الحزب أفضل بمراحل من تقدم          

  ."هذا ال يعني ان الحرب على االبواب" لكن. 
 أقل بكثير من التجربة التي يمكـن أن تنـشأ فـي             2006جربة العام   ت"اللبنانية إن   " البناء"وقال لصحيفة   

   ."المستقبل
  15/7/2010، الخليج، الشارقة          

 
  "إرهابيين" يدعو لتعديل االتفاقية األمنية مع فرنسا العتبارها آالف الالجئين الفلسطينيين "حزب اهللا" .47

النقاش الذي دار حول    "ف الموسوي على أن     شدد عضو كتلة حزب اهللا النائب نوا      : بوال أسطيح : بيروت
موضوع االتفاقية األمنية مع فرنسا تمحور حول مفهوم اإلرهاب في ظل التباين بين تعريفنـا وتعريـف                 

هذا األمر أساسي وخطير ألن لبنان يحتضن       "، مضيفا أن    "االتفاقية العربية من جهة مع التفسير الفرنسي      
يعتبر أن عشرات اآلالف من هؤالء إرهابيون وهم كمـا هـو             ألف فلسطيني، والتعريف الفرنسي      400

  . "معروف منتظمون في فصائل، ولذا كان هناك اتفاق على وجوب أن يدرج التعريف في صلب االتفاقية
لماذا االستعجال في إقرار االتفاقية، فالجانب اللبناني يجب أن يكـون واضـحا مـع               "وتساءل الموسوي   

ما الفرنسيون ضمن إطار التعاون أمرا يمكن أن يمس الفلسطينيين فسنصل           الجانب الفرنسي، فلو طلب يو    
عندها إلى تصادم، ولدينا تجربة مريرة ال تزال مستمرة تحت عنوان التعاون، أدت إلى كشف لبنان عبر                 

  ."تقديم معلومات وغيرها من العمليات
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ـ        سـتعجال فـي إقـرار هـذه         اال "الشرق األوسط "واستغربت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري ل
ها نحن نعيش دون إقرارها فلماذا نتخطى تعريف مفهوم أساسي كمفهـوم اإلرهـاب،              ": االتفاقية، وقالت 

  . علما أن الخالف واضح بيننا وبين الفرنسيين حول تعريف هذا المفهوم
  15/7/2010،ن الشرق األوسط، لندن

  
  لفلسطيني ليس دقيقاًفي الموضوع ا االصطفاف بين مسلمين ومسيحيين: الجميل .48

االصطفاف بين مسلمين ومسيحيين في مقاربة الموضـوع        "أمين الجميل ان    " الكتائب"الحظ رئيس حزب    
تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين وقف في وجه قانون التملك           "، ولفت الى    "الفلسطيني ليس دقيقا  

  ".ألنه كان يدرك انه خطوة في اتجاه التوطين
لدينا مخاوف كبيرة جراء معلومـات عـن مخطـط          "امس، ان   " الجزيرة"بر تلفزيون   وأكد في حديث ع   

اسرائيلي يتجدد لتوفير توطين الفلسطينيين في اماكن وجودهم وال سيما في لبنان وأصبح لبنان يحتـوي                
على اكبر مجموعة من الرعايا الفلسطينيين، في وقت ان الكثير من الدول العربيـة تعـالج الموضـوع                  

لدينا معلومات ان هناك مخططا اسرائيليا وهو معزز من جهود دوليـة            "، وأشار الى ان     "مختلفةبطريقة  
لتحقيقه بمشاركة بعض المؤسسات الدولية وهذا ما نشعر به في لبنان من خالل مساع سياسـية لتـوفير                  

حسين وضـع   الظروف الندماج الرعايا الفلسطينيين في النسيج اللبناني كمرحلة اولى، وهذا يتقاطع مع ت            
  ".الفلسطينيين

  ". نحافظ في الوقت نفسه على حق العودة"، اكد اننا "تحسين وضع الفلسطينيين"واذ شدد على 
صحيح ان ليس   . الواجب تجاه الفلسطينيين هو واجب دولي ولبنان ليس مسؤوال عن تهجيرهم          "ورأى ان   

تلزمنـا أن نـوفر العـيش الكـريم         هناك من حقوق بالمعنى القانوني المطلق لكن هناك تقاليد لبنانيـة            
هناك واجب لبناني ونقوم به انما قانونيا ليس الشعب اللبناني وال لبنان مسؤوال عن النكبـة                . للفلسطينيين
  ".في فلسطين

يجب اال  "، مشددا على انه     "اي دولة عربية تقبل بالفلتان الموجود في بعض المخيمات في لبنان؟          : "وسأل
من الطبيعي ان يسعى اللبنـانيون      . نتذكر ما تحمل لبنان بسبب حرب المخيمات      نحمل لبنان كل التبعات و    

  .الى بسط سلطة الدولة على كل األراضي اللبنانية
رئـيس كتلـة    (وتباحثـت مـع     " القـوات "و" المستقبل"لم نرفض الصيغة التي توصلت اليها كتلتا        "وأكد  

، وأمل  "تجاوبون مع بند العمل في هذا االتفاق      السنيورة في كل المجاالت ونحن م     ) الرئيس فؤاد " المستقبل"
  ".التوصل سريعا الى حل العطاء الفلسطينيين حقوقهم"

  15/7/2010، المستقبل، بيروت
  

   حقوق الالجئين الفلسطينيينبحثلتتمكن من  تطلب شهرين إضافيين "اإلدارة والعدل" .49
نيابي نبيه بري للجنة اإلدارة والعـدل       انتهت مهلة الشهر التي أعطاها رئيس المجلس ال       : الفرزلي. إيلي م 

لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من اللقاء الديموقراطي، من دون وصول اللجنـة إلـى أي                 
التوصية الوحيدة للجنة عبر عنها رئيسها النائب روبير غانم الذي طلب مهلة شهرين آخرين              . نتيجة تذكر 

اتخاذ االجراء القانوني الالزم الذي يفي بالحاجـة ويـؤمن          حتى نتمكن من بحث مجمل هذا الموضوع و       "
  . "الغرض الذي من اجله تقدم الزمالء النواب بهذه االقتراحات

وبناء عليه، ونظراً لعدم اتفاق القوى السياسية في مساعيها، خارج المؤسسات الدستورية، للوصول الـى               
وال يضمن للفلسطيني إال فتات حقوقه، مـن        اقتراح مشترك يراعي كل الحساسيات والهواجس الطائفية،        

المرجح أن يتم، في اجتماع الهيئة العامة اليوم، تأجيل البت باقتراحات القوانين األربعة المتعلقة بحقـوق                
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وذلك إما عبر اتفاق الرئيسين بري وسعد الحريري أو عبر          . الفلسطينيين والمدرجة على جدول األعمال    
  . ثر ترجيحاتطيير النصاب وهو الخيار األك

 15/7/2010، السفير، بيروت
 

  " أخطر من شربل "مخابرات الجيش اللبناني توقف موظفاً ثانياً يعتبر .50
الى القضاء العسكري الستكمال التحقيق معه، بدأ فصل آخر مـن           .  شربل ق  " جاسوس االلفا "بعد احالة   

 اللبناني من القاء القبض علـى       االختراق االسرائيلي للهاتف الخلوي في لبنان مع تمكن مخابرات الجيش         
  . موظف كبير في الشركة نفسها مشتبه بتعامله مع العدو االسرائيلي

، في العقد الرابع من العمر مـن        .)طارق ر (وحسب مصادر امنية واسعة االطالع فان المشتبه به يدعى          
صاالت يعمل فـي    سكان عرمون حاليا وقبلها في الطريق الجديدة، متأهل من دون اوالد، وهو مهندس ات             

، ووظيفته تحديد المحطات ونمط عمل االرسال، ويعد من المتميزين فـي هـذا              1996الشركة منذ العام    
  . االختصاص

ولم تؤكد المصادر االمنية او تنفي ان يكون المشتبه فيه قد تم اكتشافه باالستناد الى االعترافات التي ادلى                  
ارة الى ان القاء القبض عليه تم ظهر يوم االثنين الماضي، وقد            ، اال انها اكتفت باالش    "جاسوس االلفا "بها  

  . بوشر التحقيق معه في اطار من السرية البالغة
ـّرها شربل للعدو    "واكتفت المصادر بالقول ان      مفتـاح  "، بحيث اعترف بأنه اعطـى       "اخطر الخدمات وف

ـّل لهم "الدخول   ية الى الشبكة الخلو"دخوال مزدوجا" لالسرائيليين وسه
 ان حجـم الخـرق      :تولى مسؤوليات في قطاع الخلوي حاليا     قاموا ب   الذين االختصاصيون والخبراء وقال  

  . "كبير جدا ويفترض استنفارا سريعا الحتوائه"الذي قام به شربل 
  :  الخرق في مجموعة نقاط ابرزهاواواوجز

  . بط او عوائق امامهـ ان طبيعة عمله تخوله الدخول اينما اراد في الشركة، حيث ال توجد ضوا
ـ                   "سـيرفير "ـ انه يستطيع ان يقدم معلومات عن كل مشترك في الهاتف، ويستطيع ان يدخل الـى الـ

  . المركزي، على اساس ان كل الشفيرة بين يديه، من موقعه في الصيانة
  . ـ يستطيع ان يحدد مكان أي متصل او مشترك ضمن شركة الفا وفي أي نقطة في لبنان

ت المرور العائدة لحواسيب الشركة ويستطيع الدخول بحرية مطلقـة وان يفـسح المجـال               ـ يمتلك كلما  
  . للتحكم بالشركة عن بعد

  . ـ يستطيع ان يتالعب بالداتا والقاعدة المعلوماتية
ـ يستطيع ان يكشف الشبكة بالكامل الية جهة خارجية بحيث يتيح لتلك الجهة حرية ان ترى كل شـيء                   

  . وان تتنصت وتتعقب بكل حريةوان تتصرف بكل شيء 
. ، أي ان يضع خطا ثانيـا عليهـا        "سيم كارت "ـ يمتلك القدرة على برمجة خط اضافي على أية بطاقة           

 رقم سري، وبمجرد ان يفتح هذا الرقم السري يستطيع ان يـدخل             "سيم كارت "والمعروف انه لكل بطاقة     
  . دمة لالسرائيلي تضع كل شيء امام عينيهالى بنك المعلومات الخاص بصاحب البطاقة ووصول هذه الخ

  15/7/2010، السفير، بيروت
 

  جلسة نيابية حامية اليوم وحقوق الفلسطينيين إلى التأجيل: لبنان .51
 بعد مناقشات مستفيضة في اللجان النيابية أمس ظهرت مرة أخرى الخالفات بين القوى الساعية               :بيروت

جتماعي والصحي للعاملين في القطـاع الخـاص وانتـساب          إلعطاء حق العمل واإلفادة من الضمان اال      
 فـي معالجـة     "أونـروا "الطالب الى الجامعة اللبنانية، وغرقت مجدداً في أرقام الالجئين ودور وكالـة             

  .أوضاعهم
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 إن كتلة الرئيس نبيه بري، ممثلة بالنائب علي حسن خليـل، اقترحـت              "الحياة"وقالت مصادر نيابية لـ     
شتركة الخروج بتوصية تقترح تأجيل بحث اقتراحات القوانين التي كان قدمها رئيس            أمس على اللجان الم   

 بالتعـاون   "المستقبل" وليد جنبالط، طالما أن االقتراح البديل الذي أعدته كتلة           "اللقاء النيابي الديموقراطي  "
ن أجـل المزيـد مـن        لم يرسل الى أمانة البرلمان م      " آذار 14" واألمانة العامة لـ     "القوات اللبنانية "مع  

لكن اللجان لم تصوت على اقتراح التأجيل ولم تستبعد مصادر نيابية أن يتكرر اقتراح التأجيـل                . التشاور
  .اليوم

 الـرئيس فـؤاد   "المستقبل" آذار أن التأجيل قد يتم بحجة سعي رئيس كتلة           14فيما رأت مصادر في قوى      
قوى أخرى على اقتراح القانون الذي سـبق أن          و "الكتائب"السنيورة الى الحصول على توافق مع حزب        

أعده مع الكتلة والقوات، ويتناول حق العمل واالنتماء للضمان االجتماعي من دون حق التملـك الـذي                 
واعتبرت مصادر بري أن األخير سيسعى الى إرضاء جميع األطراف الـذين سـيدلون          . اقترحه جنبالط 

  .برأيهم قبل التأجيل
 15/7/2010الحياة، لندن، 

  
  لهمطلبوا الدعم ليعادوا  وأطباء لبنانيون زاروا قطاع غزة .52

 حاالت عاشها االطباء الذين قرروا زيارة القطاع المحاصر عـن طريـق معبـر رفـح                 :زينة برجاوي 
  . المصري، فعادوا بشهادات حية تروي عن الوضع الطبي المأساوي الذي يعيشه القطاع

يا، بعد عودتهم من غزة في دار النـدوة، عرضـوا خاللـه             وكان األطباء قد عقدوا أمس مؤتمرا صحاف      
شارك في اللقاء منـسق عـام       . للوضع الصحي واالنساني في مستشفيات القطاع والمستلزمات المطلوبة       

لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة معن بشور، منسق تجمع االطباء لكسر الحصار عن غزة                
غسان جعفر، وأعضاء الوفد األطباء أحمد عياش، صالح عـصفور،          . ورئيس تجمع االطباء في لبنان د     

لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحـصار علـى        " و "تجمع أطباء لبنان  "كما حضره أعضاء في     . ونمر سليم 
  . ، وحشد كبير من األطباء والشخصيات والجمعيات السياسية والطبية اللبنانية والفلسطينية"غزة

وفد جسد عمليا رسالة لبنان الحضارية واإلنسانية، ورسالة الجسم الطبي الذي           هذا ال "وأشار بشور الى أن     
يقسم افراده، اطباء وصيادلة وممرضين، بأن يتحركوا الى كل جرح لتضميده والى كل نزيـف لوقفـه،                 

وحيـا  . "فكيف إذا كان الجرح والنزيف والمعاناة ألهلنا في غـزة         . والى كل معاناة للتخفيف على آثارها     
رغـم كـل الـضغوط      " الليبية المتجهة نحو غـزة،       "سفينة االمل "ر كل مبادرة تجاه غزة، كما حيا        بشو

  . "والتهديدات
حالة الترقب والحذر واالستنفار النفسي الدائم لدى الفلسطيني، حالة الشعور العام بالخيبة            " عن   واتحدثكما  

الشعور باألسى العـام لـدى الفلـسطيني        "، باإلضافة الى    "والعتب لتخلي المجتمع العربي عن مسؤولياته     
  . "بسبب تأخر مجتمعه في مسيرة النمو االقتصادي واالجتماعي والعلمي والطبي

    15/7/2010، السفير، بيروت
  

   وحدة استيطانية في القدس 34 بناء "إسرائيل" يدين إعالن "الخليجي التعاونمجلس " .53
اون لدول الخليج العربية أمس بشدة إعالن الحكومة        أدانت األمانة العامة لمجلس التع    : QNA –الرياض  

 وحدة استيطانية في القدس، والذي يأتي في وقـت تطالـب فيـه إسـرائيل                34اإلسرائيلية عزمها بناء    
الفلسطينيين باالنتقال للمفاوضات المباشرة، واعتبرتها خطوة اسـتفزازية، تـشكل اسـتخفافا بقـرارات              

  .انون الدوليالشرعية الدولية، وعدوانا على الق
إن سياسـات االسـتيطان وهـدم       : وقال سعادة عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون         

المنازل التي تنتهجها إسرائيل ترمي إلى تكريس االحتالل وفرض سياسة األمـر الواقـع، فـي سـياق                  
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محتلة، ومن خالل أعمال التهويد     محاوالتها المتواصلة لتغيير التركيبة السكانية في األراضي الفلسطينية ال        
  .الجارية في مدينة القدس، وتوسيع المستوطنات القائمة

وطالب العطية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة، لوقف هذه الممارسات اإلسرائيلية المرفوضـة،             
انية ووضع حد لها، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات اإلنـس              

  .ومواد البناء وإعادة اإلعمار
وجدد دعم دول مجلس التعاون، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلـسطيني، مـن أجـل اسـترداد حقوقـه                   
المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا في الوقت نفسه أن الوحدة الوطنيـة          

  .لفلسطيني وقضيته العادلةالفلسطينية تمثل صمام األمان الذي يحمي الشعب ا
  15/7/2010 ، )قطر(العرب، الدوحة،

  
     تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة"اإليسيسكو" .54

األعمال "ما أسماه بـ    " إيسيسكو"أدان المجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة         : الرباط
 التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيـة             "العدوانية اإلرهابية 

  .وقطاع غزة
فـي المقـر الـدائم      ) 14/7( اليـوم االربعـاء      31وطالب المجلس في بيان له أصدره في ختام دورته          

ـ            "االيسيسكو"لإليسيسكو، وأذاعته    سانية ، برفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح لقوافـل اإلغاثـة اإلن
  .بدخول القطاع، لتقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر

وناشد المجلس الدول األعضاء في اإليسيسكو تقديم مختلف أنواع الدعم للمؤسسات التربويـة والعلميـة               
والثقافية في عموم األراضي الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع من أجل رفع المعاناة               

 الشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة                عن
  .كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشريف

ودعا المجلس التنفيذي المنظمةَ اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إلى مواصلة مساعيها لرفـع الـدعوى               
 الحرب في إسرائيل من المدنيين والعسكريين، علـى الجـرائم التـي             أمام القضاء الدولي، ضد مجرمي    

  . ارتكبوها في حق الممتلكات الثقافية والمواقع التاريخية والحضارية والمقدسات اإلسالمية الفلسطينية
وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي للقيام بتحرك فاعل وسريع لالحتجاج على إقامة الجـدار العـازل فـي                 

سطينية، والضغط على إسرائيل إلزالته، وذلك على ضوء قرار محكمة العدل الدولية بهـذا              األراضي الفل 
  .الخصوص

وأدان المجلس التنفيذي لإليسيسكو بشدة السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في             
ربيـة اإلسـالمية وانتهـاك      مدينة القدس المحتلة والرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتهـا الع           

  . المقدسات اإلسالمية فيها بمواصلة الحفريات في محيط المسجد األقصى
 14/7/2010قدس برس، 

  
   وهدم المنازل في القدسالستيطانا تدين مصر .55

استنكر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قيام االحتالل بعمليـات           ": وكاالت"،  "الخليج "-عواصم  
" إسـرائيل "إلعالن عن مخطط استيطاني جديد شمال القدس، معتبراً أن ذلك يعكس نيـة              هدم المنازل وا  

في تغيير الوضع في    " اإلسرائيلية"وضع العراقيل في طريق المفاوضات، ويمثل استمراراً لنهج الحكومة          
  .وأكد أن هذه األعمال تهدد إمكان تحقق حل الدولتين. القدس استباقاً لنتائج المفاوضات 

  15/7/2010، ج، الشارقةالخلي
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  حزب اهللا يجعله خارج التيار العربي المحافظ وحماس ل  األسددعم": الغارديان" .56
تنشر صحيفة الجارديان تقريرا بمناسـبة مـرور عـشرة          " سورية لم تستخدم أوراقها بعد    "وتحت عنوان   

ألسد قد ال يكون رجل     أعوام على تسلم الرئيس السوري بشار األسد للسلطة، تقول فيه إن الرئيس بشار ا             
  ".التحديث كما أمل الغرب، إال أن هناك دالئل على حدوث بعض التقدم في نظامه

يحق للرئيس السوري بشار األسد أن يهنئ نفسه هذه األيام بمناسبة مـرور             "ويقول إيان بالك في مقالته      
ط جوار قـاس، إال     عشرة أعوام على تسلمه مقاليد الحكم، فوالده حافظ كان شخصا يصعب مضاهاته وس            

  ".أن اإلبن قد قطع شوطا في تحديث البالد بعد سنوات من العزلة
الرئيس يشعر بالرضا قطعا بأن لسورية نفوذا كما يدل عليه توافد كبار الشخـصيات مـن                "ويستطرد أن   

  ".الواليات المتحدة وأوروبا كل يوم تقريبا على قصره المحمي بشكل ال يلفت النظر في جبل قاسيون
ألسد الذي ال يتمتع بجاذبية والده ـ كما يقول الكاتب ـ شخصية رئيسية في الشرق األوسـط، فهـو     وا

قومي فخور بقوميته مؤيد للفلسطينيين، ويريد بشدة ـ إال أنه فشل حتى اآلن ـ تحـسين عالقاتـه مـع      
يي حماس والتـي    عالقات األسد الوثيقة بإيران ودعمه إلسالم     "ويعزو الكاتب ذلك إلى     . الواليات المتحدة 

تعد ـ مع حزب اهللا اللبناني ـ على جانبي األطلسي منظمة إرهابية، مما يجعله خارج التيـار العربـي     
  .المحافظ والمؤيد للغرب

عالقات األسد هذه أوراق ثمينة يمكن التخلي عنها في اللحظة المناسبة ـ وفقا لبعض  "ويقول الكاتب إن 
  ". من الصعب التنبؤ متى قد تحين تلك اللحظةالمراقبين للشؤون السورية ـ إال أنه

وبعد استعراض ألوضاع حقوق اإلنسان ومدى حرية اإلعالم في سورية وتخفيف قبضة الحكومـة فـي                
  .يختم الكاتب مقاله بالقول إن االضطهاد قد عاد" ربيع دمشق"

قبل خمسة أعـوام    " أنه   تحليله أن الدرس ببساطة هو    " في السر "وينقل عن أحد المثقفين المنتقدين للرئيس       
! واآلن انظـر  . كانت األمور سيئة بالنسبة للنظام، كان هناك لبنان والعراق وبوش والمحافظون الجـدد            

  "والسؤال هل هؤالء الناس شديدو الذكاء أم أن بقية العالم ـ حقيقة ـ باحتياج لهم؟
  15/7/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  ام سواحل مدينة رفح المصرية حاوال التسلل إلى األراضي المصرية أمفلسطينييناعتقال  .57

اعتقلت قوات حرس الحدود المصرية فلسطينيين اثنين أمام سواحل مدينة رفح           :  يسري محمد  - لعريشا
المصرية حاوال التسلل إلى األراضي المصرية بحرا بينما اعتقل مصري أثناء محاولـة التـسلل إلـى                 

  .حد األنفاق األرضية على الحدود بين مصر وغزةاألراضي المصرية عبر أ
  15/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  مام السالم أ الفلسطينيين في القدس الشرقية عقبة منازلهدم : كيةيمرالخارجية األ .58

انتقد الناطق باسم الخارجية االميركية االربعاء عمليات الهدم التي نفذتها اسرائيل في            : واشنطن، تل ابيب  
نـوع العمـل    "ة االخيرت ودمرت فيها منازل فلسطينيين في القدس الشرقية، قائالً ان هذا بالضبط              االون

  ".االحادي الجاني الذي يقوض الثقة
، "انه تحديداً نوع العمل الذي يشكل ما يمكن ان يكون عقبة امام مفاوضـات مباشـرة    : "واضاف كراولي 

 والفلسطينيين الى طاولة المفاوضات للعمـل       "سرائيلإ"مشيراً بذلك الى سعي الواليات المتحدة الى جلب         
الطريق الوحيـد  "وزاد ان مفاوضات السالم المباشرة في المستقبل ستكون         . على التوصل الى اتفاق سالم    

و أنحو معالجة قضايا الوضع النهائي، سواء كانت وضع القدس، او حدود دولة فلسطينية قابلـة للبقـاء،                  
  ".حسم قضية الالجئين في هذه االراضي وفي كل انحاء المنطقةو أ "سرائيلإ"من لشعب األ
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ان اي خطوات يتخذها االسرائيليون او الفلسطينيون او اي اطراف اخرى لتغيير الحقائق             : "وقال كراولي 
  ".نعتقد انها غير مساعدة) هي خطوات(على االرض 

15/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس   
  

  سرائيلية عند أدنى مستوى تاريخياإل لمانيةالعالقات األ: لمانياأ في لليهودالمجلس المركزي  .59
مانيا يوم االربعاء إن انتقاد المانيا      ألقال االمين العام للمجلس المركزي لليهود في        :  ديف جراهام  - برلين

  .لمعاملة اسرائيل لغزة هوى بالعالقات السياسية بين الدولتين الى أدنى مستوى على االطالق
ين العام ستيفن كريمر لرويترز ان الخطوة النادرة التي اتخذتها المانيا التي كانت مؤيـدا قويـا                 وقال االم 

اننـا  "وقال   .في المجلس المركزي لليهود   " صدمة وغضبا " منذ الحرب العالمية الثانية أثارت       "سرائيلإ"ـل
ي العالقات الـسياسية    نعتقد ان هذا يمثل نقطة انخفاض تاريخية ف       "وأضاف  ." نشعر بقلق بالغ بشأن ذلك    

  ."ال يطالب أحد بذلك من دولة اوروبية"وأضاف  ."االلمانية االسرائيلية
 ويخدم فقط في اذكاء التـوترات بـين   "سرائيلإ"لماني ان حصار غزة ليس في مصلحة ألوقال البرلمان ا 

  .االسرائيليين والفلسطينيين
وأصر علـى   . "سرائيلإ"لسياسة االلمانية نحو    في ا " تغير اساسي "وقال كريمر ان هذا االجراء يشير الى        

  .فراج عن الجندي جلعاد شليط من جانب حماسسرائيلية مثل اإلإان محتواها منحاز ولم يذكر مطالب 
وقال انه من خالل التقاعس عن التصدي لهذه الخطوة غير المسبوقة فان المستشارة انجيال ميركل سببت                

  .عطاء االنطباع بأنها تؤيدهإفزعا في الطائفة اليهودية من خالل 
 فان هذا يتعارض تماما مع كلماتها السابقة        -- وان كان بامكانها توضيح ذلك       --حسب فهمي   "وأضاف  

مما أسمعه من اصدقائي من داخـل       "وأضاف  . "سرائيل وحقها في الوجود   إبشأن العالقة الوثيقة جدا مع      
  ."اية لعدم تدخل ميركلفان الجميع صدموا للغ... وخارج الحكومة االسرائيلية 

 بطريقة لم   "سرائيلإ"وقال كريمر انه في ضوء ماضي المانيا كان مزعجا للغاية ان البرلمان اختار انتقاد               
  .تفعلها البرلمانات االوروبية االخرى

  . على احترام العدالة"سرائيلإ"وقال ان هذا القرار أظهر ان النواب االلمان فقدوا الثقة في قدرة 
 وهو --و ان المانيا تشعر بأنه ال يتعين عليها فقط ان تظهر اننا تعلمنا كل الدروس من التاريخ         يبد"وقال  

لم يكن كريمر متفائال من ان العالقات ستتحـسن          و ."سرائيلإ عن انتقاد دولة     --ما يعني اننا مسؤولون     
  .قريبا

15/7/2010، وكالة رويترز لألنباء  
 

   القدس المحتلة  هدم المنازل فيبعملياتتندد روسيا  .60
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو لوكالة ريا           : وكاالت -عواصم  

الرامية إلى بناء وحدات اسـتيطانية      " إسرائيل"نوفوستي لألنباء الروسية أن  روسيا قلقة للغاية من خطط           
 مشيراً إلى أن هذه اإلجراءات يمكن لهـا أن          جديدة في القدس وهدم المنازل التابعة للسكان العرب هناك،        

وأضـاف أن    ،حول القـضايا الرئيـسية    " اإلسرائيلي"تؤثر سلباً في المحادثات بين الجانبين الفلسطيني و       
  .    موسكو تنطلق من عدم جواز اتخاذ أي خطوات أحادية تسبق نتائج التسوية النهائية

15/7/2010، الخليج، الشارقة  
  

   أمريكية جمعت تبرعات لالستيطان ات في نشاط منظمبالتحقيق تطالب" جي ستريت" .61
األمريكية، أمس حملة مطالبة بالتحقيق في نشاط       " جي ستريت "بدأت مجموعة    : حنان البدري  -واشنطن  

 مليون دوالر مـن التبرعـات المعفـاة مـن           200 منظمة وجمعية خيرية أمريكية جمعت أكثر من         40
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ودعت المجموعة أنصارها لالنضمام إليها فـي  . ضفة الغربية والقدس الضرائب لصالح االستيطان في ال 
بعـض  "تقديم عريضة دعوى تحقيق إلى وزارة الخزينة األمريكية لفتح التحقيق باألمر استناداً إلـى أن                

إلى تقرير كانـت    " جي ستريت "واستندت  ". البؤر االستيطانية غير قانوني ويقوض مساعي حل الدولتين       
  .قد نشرته مؤخراً كشف العالقة بين هذه التبرعات وجماعات يهودية إرهابية " نيويورك تايمز"

15/7/2010، الخليج، الشارقة  
  

   "إسرائيل" مع  الليبية تجنب أي مواجهةسفينة المساعدات من طلبنا: الخارجية األمريكية .62
لقد طلبنا مـن    "ولي  قال المتحدث باسم الخارجية األميركي فيليب كرا      : )وكاالت (-  حامد جاد  -واشنطن  

ليبية إلى  المساعدات  السفينة  عند وصولها ب  " إسرائيل"مع  ( الحكومة الليبية تجنب أي مواجهة ال طائل منها       
ندعو كافة االطراف الى التصرف بمسؤولية في تحركهم لتلبية احتياجات سـكان            . )قطاع غزة المحاصر  

  ".غزة
السفن الناقلة للمساعدات الى غزة الخضوع للتفتيش       وكرر كراولي الموقف األميركي الذي يعتبر ان على         

  .اإلسرائيلي قبل نقل المواد عن طريق البر
وقال انها احدى المسائل التي سيبحثها المبعوث االميركي جورج ميتشل خالل زيارته المقبلة الى المنطقة               

  .التي بدأت أمس
  15/7/2010، الغد، عّمان

  
  سرائيلية اإل"العال"عطل العمل في مكتب  حصار غزة تضدثينا أتظاهرة في مطار  .63

أعلن مصدر مالحي أن عشرين ناشطاً شيوعياً يونانياً أخروا صباح امس في مطـار               :)أ ف ب  ( –أثينا  
ونظمت هذه التظاهرة فيما تـسعى      . "دعماً لغزة "اثينا عمليات التسجيل في مكتب شركة العال االسرائيلية         

  .سرائيلي األراضي االسرائيلية على رغم الحصار اإلسفينة مساعدات ليبية الى الوصول الى
جورج بونتيكوس لوكالـة    ) التي دعت الى هذا التحرك    ( النقابية الشيوعية    "بامي"وأكد الناطق باسم جبهة     

  . "انه تحرك رمزي لالحتجاج على حصار غزة": "فرانس برس"
15/7/2010، الحياة، لندن  

  
  ضد الرئيس البشير"  الدوليةالجنائية"قرار ب شيدي المتحدة الوالياتاللوبي اليهودي في  .64

صفق اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة، أمس، لقرار        : واشنطن، الخرطوم حنان البدري، عماد حسن     
المحكمة الجنائية الدولية الثاني في غضون أشهر بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بزعم تورطـه               

بواشنطن إحدى كبرى   " متحف ذكرى الهولوكست  "وأشادت مؤسسة   . ورفي جرائم إبادة جماعية في دارف     
منظمات اللوبي اليهودي بمذكرة التوقيف، وتضمين المذكرة اتهامات جديدة للبـشير، وتحديـداً اتهامـه               

إن قرار استدعاء المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة نحـو تقـديم            "باإلبادة الجماعية، وجاء في البيان      
ساءلة عن جرائم فظيعة، ال سيما أن هذه المذكرة  سجلت للمرة األولى تقديم رئـيس دولـة                  الزعماء للم 

  " . للمحكمة وهو في الحكم
15/7/2010ة، الخليج، الشارق  

  
  )2( فلسطيني سياسيحو برنامج عمل ن .65

  سلمان ابو سته
ا تحت ضـغط     دخلت بعض الدول العربية فلسطين بعد خروج االنجليز للدفاع عن أهله           1948في العام   

ولـم تكـن مـستعدة    . المظاهرات التي عمت شوارع عواصمها احتجاجاً على مذابح دير ياسين وغيرها    
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وعندما دخلت القوات العربية فلسطين كان اليهود يسيطرون علـى          . لتحرير فلسطين ال بالفعل وال بالنية     
  . من فلسطين% 78من فلسطين وخرجت منها بالهزيمة واحتالل إسرائيل لما يساوى % 5,5مساحة 

والحروب الحدودية كانت لرد اعتداء إسرائيل      . ولم تدخل أي دولة عربية حرباً بعد ذلك لتحرير فلسطين         
 أصبحت تلك الدول تـدعم حركـة التحريـر الفلـسطينية بالمـال              1967وبعد هزيمة   . على تلك الدول  

ودعمـت  . و، تخلت عن هذا أيضاً    وبعد معاهدتي السالم مع إسرائيل واتفاقية المبادئ في اوسل        . والسياسة
التيار الذي يدعو الفلسطينيين إلى القبول بما يأتي به االمر الواقع من فتـات، ووقفـت ضـد البرنـامج                    

  . السياسي الذي يدعو إلى تحرير فلسطين
ولكن الشعوب العربية، ومعها الشعوب اإلسالمية، وقفت موقفاً وطنيـاً مـشرفاً إلـى جانـب الحقـوق                  

لبنان واألردن  . وعلى الرغم من ذلك، هناك تطابق عرضي في بعض وجهات النظر الرسمية           . الفلسطينية
ولذلك فإن من مـصلحة     . والفلسطينيون لديهم رغبة مشتركة في رفض مشاريع التوطين السباب مختلفة         

وهو أمر يجب االستفادة منه إلى أقصى الحـدود بتقويـة           . لبنان واألردن الوقوف إلى جانب حق العودة      
كة حق العودة في تلك البالد، والسماح لالجئين بإنشاء مؤسساتهم الوطنية التـي تمـثلهم، ومـنحهم                 حر

الحقوق المدنية التي يتمتع بها الالجئ الفلسطيني المقيم في بلد أوربي، وهو الذي يكون اآلن أهم القـوى                  
  . الشعبية المطالبة بحق العودة

  ما العمل؟ 
نية وعجز القائمين عليها عن القيام بعمل فعال للـدفاع عـن الحقـوق              في غياب منظمة التحرير الفلسطي    

الفلسطينية، يجب على الشعب الفلسطيني، أفراداً وهيئات ولجانا، القيام بواجباتهم في ميادين كثيرة متاحة              
له، وال تحتاج إلى إذن من أحد، ولكنها تحتاج إلى كثير من الجهد والتنظيم وقليل من المال، أقل بكثيـر                    

  . من ثمن دبابة عربية يعلوها الصدأ في المخازن
وهـذا  . لقد تدهورت صورة إسرائيل في الغرب الذي يمدها بالسالح والمال         . الميادين المتاحة كثيرة جداً   

بجهد الجمعيات األهلية األجنبية المدافعة عن حقوق االنسان في أوروبا وأميركا مع مساهمة هامـة مـن                 
هذا الجهد يجب أن يضاعف ويتوسع ويشترك فيه عدد أكبر من الفلـسطينيين             . الفلسطينيين في تلك البالد   

ومن العيب أن يـأتي     . ومن باب أولى يجب أن ينتشر هذا الجهد في اوساط الشعوب العربية           . في الشتات 
االيرلندي والبريطاني، ثم المسلم التركي لكسر الحصار على غزة وال نجد مثل هذا النشاط في االوسـاط   

  . ةالعربي
بعد تقارير دوجارد وفالك وأخيـراً جولـد سـتون،          . ثم هناك الميدان القانوني المفتوح على مصراعيه      

باإلضافة إلى تقارير هيومان رايتس ووتش وجمعية العفو الدولية، هناك رصيد كبير من توثيق جـرائم                
ورغم أن كثيـراً مـن      . الحرب والجرائم ضد االنسانية، يجرم بموجبه قادة إسرائيل في كثير من الدول           

. الجهات العربية الرسمية والشعبية لديها لجان جرائم حرب، إال أن إنجازاتها ضعيفة أو معدومة ومتفرقة              
ومن الجدير بالذكر أن اوامر     . وهناك حاجة إلى اختيار الصالح منها وتجميع القوى األخرى تحت إدارتها          

ى يد مكاتب محاماة بريطانيـة متعاطفـة مـع          القبض على بعض قادة إسرائيل في بريطانيا قد تمت عل         
  . فلسطين ومتحالفة مع جمعيات قانونية فلسطينية
محاكمة مجرمي الحرب والقصاص منهم، ومنعهم مـن        : والنجاح في هذه المهمة يكفل ثالثة أمور هامة       
  . التنقل والسفر، وفضح جرائم إسرائيل أمام العالم

عن غزة الذي أصبح يمثل أبشع مثال علـى الجـرائم التـي     وفي هذا الميدان تبرز أهمية كسر الحصار        
  . ترتكب في وضح النهار وعلى شاشات التلفزيون، دون أن يتحرك أحد إال القليل من أصحاب الضمائر

وفي هذا الميدان، يجب إبراز قضية أكثر من عشرة آالف فلسطيني أسير لدى إسرائيل، دون مـسوغات                 
من الشباب الذكور فـي الـضفة       % 40 نسبة في تاريخ أي احتالل الن        وهذه أكبر . قانونية، وال أخالقية  

  . 1967وغزة اعتقلتهم إسرائيل على االقل مرة واحدة في حياتهم منذ احتاللها عام 
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ولذلك فـإن الفلـسطينيين     . ومع تطور االتصاالت اإللكترونية والفضائيات، لم تعد المسافات ذات أهمية         
تطيعون شن حمالت إعالمية بالرد على مزاعم إسرائيل وكشف جـرائم           والمتضامنين معهم في العالم يس    

ولقد حدث تطور كبير في هذا الميدان عن طريـق نجـاح حملـة المقاطعـة                . إسرائيل السابقة والحالية  
)BDS (التي انضمت عليها عدة نقابات وجامعات في العالم، وهي ال تزال في نمو كبير .  

زعجت إسرائيل، وجندت لها آالفاً من أنصارها في العالم في حملـة            كل هذه النشاطات، على تواضعها، أ     
  . ، وتستثير لها االعوان تحت شعار الحملة ضد نزع الشرعية عن إسرائيل)هزبرا(تسمى 

وهناك ايضاً الميدان المفتوح للتواصل مع برلمانات العالم والمحافل الدولية ووكاالت األمم المتحدة بمـا               
عن طريق زيارات وفود شعبية من المخيمات والجاليـات واألسـرى المحـررين             فيها اليونسكو، وذلك    

في البالد المختلفة التـي تـستطيع ترتيـب هـذا           ) NGO(وهنا يبرز دور الجمعيات األهلية      . وغيرهم
  . التواصل وتفعيله

 علـى   وكما سبق ذكره فإن التـأثير     . وهناك أيضاً أهم ميدان يؤثر على إسرائيل وهو الميدان االقتصادي         
وعلى الرغم من عفوية حركة مقاطعة إسرائيل الشعبية        . اقتصاد إسرائيل أوجع من حرب الدبابات الفاشلة      

)BDS (                   وانتشارها في أوربا وإلى حد ما في أميركا فإنها تقلـق إسـرائيل مـن نـاحيتين، اإلعالميـة
  . واالقتصادية

ات التي تتعامل مع إسرائيل والتي كانت       لكن الضربة الحقيقية تأتي من مقاطعة العرب االقتصادية للشرك        
وبحساب بسيط نجد أن الدول العربيـة إمـا         . مع األردن ومصر  ) السالم(سارية إلى أن وقعت معاهدات      

شعبياً أو رسمياً تستطيع بمقاطعة البضائع من أميركا وهولندا وألمانيا وبريطانيا فقط، اعتمـاداً علـى أن       
لذي يعاقب االحتالل والفصل العنـصري، واسـتناداًَ إلـى القـرار     إسرائيل خارجة عن القانون الدولي ا 

 والذي أقرته األمم المتحدة، أن تجبر هـذه         2004 يوليو   9االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في       
وإذا توقفت مبيعات المرسيدس ومنتجات سيمنز مـثال        . الدول على إعادة حساباتها حول التحيز إلسرائيل      

كر مرتين قبل تصنيع غواصات نووية إلسرائيل والمشاركة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل             فإن المانيا تف  
  . البيولوجية والكيماوية التي تقوم بها اآلن، لصالح إسرائيل

فكيـف لـو    . وها نحن نجد أميركا تطبقه بدون مسوغات قانونية       . والمقاطعة سالح معروف ومعترف به    
وليست في حاجة إلى    . لدولي؟ الدول العربية لديها هذا المسوغ القانوني      كانت المقاطعة بناء على القانون ا     

 "الترشيد"وال تحتاج فقط إال إلى      . إعالن الحرب على إسرائيل أو إخراج دباباتها وطياراتها من المخازن         
  . يينفي االنفاق االستهالكي او الترفيهي في االستيراد من الدول التي ال تساعد إسرائيل على قتل الفلسطين

وقد توسعت دائرة تأثيره فوق كل وصف باستعمال االنترنت وانتـشار           . ثم هناك ميدان اإلعالم الخارجي    
وهو ما أدى مباشرة إلى مظاهرات في عدة دول أوروبية استنكاراً لمحرقة غزة، وأدى كذلك               . الفضائيات

  . إلى المظاهرات االسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في بلعين
، فهي تتعدى حدود الفصائل واالحزاب      "حق العودة "ع الفلسطيني، ال تزال الكلمة الجامعة هي        وفي المجتم 

وقد تطورت حركة حق العودة منذ كارثة أوسلو، وأصبح التنوير لها ناجحاً في كل              . والمطامع الشخصية 
ك ال بد من مؤتمر     ولذل. مناطق الشتات، ولكنها ال زالت مبعثرة، الختالفها في التوجه واألهمية والفعالية          

  . دولي يجمع كل هؤالء تحت مظلة واحدة إن لم يكن بالدمج فليكن بالتنسيق
ميدان التربية الوطنية للشباب هو المعركة الحقيقية، فشبابنا يتجاوز عدده خمسة ماليين، لم يعاصر الثورة               

م المباالة والرغبـة فـي      الفلسطينية، ولم ينضم للفدائيين، وولد في عصر االحباط، ولذلك فإن اليأس وعد           
  . الهجرة تسيطر على معظم فئاته، إال من اعتصم بالعقيدة والوطنية

المعركة طويلة جداً ولكن ال بد من الثبات على المسيرة واستدامة الفعاليات ونقل المسؤوليات من جيـل                 
ر يموتون والصغار   الكبا"إسرائيل لن تنهزم اليوم أو غداً لكنها تراهن على أن           . الحرب طويلة . إلى جيل 
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 ويدب الوهن في الشعب ويتنازل عن حقوقه حقاً بعد حق، وتكسب إسرائيل شـرعيتها بتوقيـع                  "ينسون
  . الضحية

  : وهناك معطيات يجب أخذها في الحسبان
كما أنها رغم   . إسرائيل ستستمر في عنصريتها وإجرامها، ومن رضي بها لن ترضى به          : المعطى األول 

وال بد من االستفادة مـن هـذه        . جيوش النظامية فإنها هشة جداً جغرافياً وسكانياً      قوتها العسكرية ضد ال   
  . الهشاشة

  . ان العالم الذي دعم إسرائيل قد بدأ بالتحول عنها، وسيأتي وقت يراها عبئاً وليس ميزة: المعطى الثاني
وقه، تـسانده فـي ذلـك    ان الشعب الفلسطيني يتطلع إلى القيام بواجبه في الدفاع عن حق       : المعطى الثالث 

ولكنه يحتاج إلى هيكلية عمل وقيادة كفؤة تتـولى         . الشعوب العربية واإلسالمية والقوى الشريفة في العالم      
  . تفعيل هذه القوى كلها

 مليون فلسطيني نصفهم ولد منذ      11والمسعى األول المطلوب هو إعادة انتخاب مجلس وطني جديد يمثل           
لمعارضة الحالية النتخاب مجلس وطني ستنهار قريباً، الن القائمين على          وال شك أن ا   . انتفاضة الحجارة 

  . منه ولم يقدموا أي إنجاز للشعب الفلسطيني% 70الوضع الحالي ال يملكون ثقة الشعب ولم ينتخبهم 
ومن أهمها الدفاع عـن حقـوق       . وأول واجباته هو ملء الفراغ الناجم عن غياب أجهزة منظمة التحرير          

وذلك ). 1967أو ثالثة أرباعه لو حسبنا النازحين عام        (ذين تبلغ نسبتهم ثلثا الشعب الفلسطيني       الالجئين ال 
بتفعيل كل مخيمات الالجئين في الوطن العربي، وبتفعيل قدرات الجاليات في الخارج حول الدفاع عـن                

  . حق العودة
اع نخبة من الفلـسطينيين، ذوي      وكخطوة عملية أولى لتفعيل الشعب الفلسطيني وتمثيله، نقترح أوالً اجتم         

المصداقية العالية العارفين بكل هذه الميادين لوضع برنامج سياسي فلسطيني ذي طـابع عملـي قابـل                 
  . للتطبيق

وهذا المؤتمر تمثيلي شعبي يعبـر      . ومنه ينبثق مؤتمر موسع يشمل ممثلي الجاليات والنقابات والفعاليات        
ولـيس  . مة التحرير الفلسطينية عندما يعاد بناؤها على نسق قديم        عن المجتمع المدني، ويكون رديفاً لمنظ     

في هذا أي غرابة، فالصهيونية لديها مؤسسات كثيرة منها الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهـودي               
والهدف األول هو تجنيـد كافـة فئـات         . والمؤتمر العالمي اليهودي وغيرها كثير بجانب دولة إسرائيل       

 والسعي الحثيث نحو انتخاب مجلس وطني جديد وبناء منظمة التحرير الجديدة، التـي              الشعب الفلسطيني 
  . 1969تتكون من الفئات الفاعلة على الساحة الفلسطينية على أساس الميثاق الوطني لعام 

  خطة أم حلم 
لقد خاض  . هي ليست كذلك  . قد يقال انه في الجو العربي البائس، تبدو هذه االقتراحات ضرباً من االحالم            

ولم تعزه التضحية وال الصمود وال الثبات       . الشعب الفلسطيني أطول معركة في التاريخ ضد شعب أعزل        
لكن هناك جـيال جديـدا      . وإنما افتقد القيادة الحكيمة، وافتقد ايضاً الكفاءة في العمل والتنظيم         . على المبدأ 

  . يختلف عن سابقه، قادرا على العطاء وراغبا فيه
اج إلى قيادة كاريزمية انفرادية، بل نحتاج إلى مؤسسات تتبدل فيها القيـادات بحـسب االداء                نحن ال نحت  

واألكيد أن الشباب قادرون على انـشاء       . فالمؤسسات ال تموت وهي قابلة لإلصالح     . وبحسب المتطلبات 
طـب العـالم،    وتطوير هذه المؤسسات، فقد ولدوا في المنافي وتسلحوا بالعلم والمعرفة والثقافة التي تخا            

وفيهم يكمن أمل الشعب الفلسطيني، الذي عانى الكثير، لكنه لم          . وهذه كلها صفات أعوزت أبائهم وقادتهم     
  . ولن يستسلم أبداً

  15/7/2010السفير، بيروت، 
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  ة الفلسطيني"الشياطين"...توطين و ال"أوادم" والعنصرية "زعران" .66
  نصري الصايغ

أرحب بموتهم جميعـاً ولـن أمـانع فـي          ... ، ألنهم مرض أنى ذهبوا    أتمنى أن أرى الفلسطينيين أمواتا    "
  )1982جندي إسرائيلي إبان اجتياح لبنان عام (."المساعدة على تحقيق ذلك

ال بد من اتخاذ قرار في يوم من األيام ونـشن حـرب             ... إن الذين يريدون تقسيم لبنان هم الفلسطينيون      "
 وبال  "جيتهن"بال وسخهم وبال    .. نان بالكميونات إذا لزم األمر    وسننقل الفلسطينيين إلى خارج لب    ... تحرير

  )بشير الجميل قبل انتخابه رئيسا باالقتراع اإلسرائيلي(."قلعاطن"
I ـ صورة اللبناني في مرايا العالم   

ال (فكل من أفتى برأي     . "الزعرنة"أطلق الجنرال ميشال عون على من تصدى للعنصرية اللبنانية، صفة           
 بأنها تصب في خانة التمييـز، هـو         "الهشة" أو   "الوازنة"تبر مواقف بعض القيادات المسيحية      ، واع )فعل
  . أزعر

نقترح وضع ترسـيمة واقعيـة، لحـال    . ال نتوقف عند العبارات واللغة والقدح العشوائي والذم االنفعالي   
 العربـي   "الغـوييم "، أو   "ارباالغي"اللبنانيين، في عالقتهم مع من ليس لبنانيا، أو، مع من يمكن ان يسموا              

  . والعالمثالثي
الصورة ليست وردية، فالشخصية اللبنانية األنيقة والمنفتحة والمعاصرة، ال طاقة لها علـى إخفـاء مـا                 

الصورة تبرز هشاشة القيم وضحالة الحداثة، والعوم على قشرة         .. يعتورها من وهن قيمي وتخلف إنساني     
  . من الزيف الحضاري

هـو  . صورته في السودان أكثر بؤساً    .. هو أشبه بتاجر رقيق   . في سيريالنكا، بائسة جداً   صورة اللبناني   
األبواب أغلقت بين البلـدين،     . صورته في مدغشقر فضيحة   .. أشبه بعنصري أبيض في زمن االستعمار     

.. ةدونية سياسية، واستعالئية طبقية ـ اجتماعي . صورته إزاء السوري، يرثى لها.. لسوء أخالق اللبناني
.. صورته إزاء الفلسطيني، كالحة ومزمنة السواد، أكثر من ستين عاماً مـن اإلذالل والمنـع والتحـريم                

فمقام الذيلية أرقى ما وصل إليه      . ذيلية وكفى : تثير الشفقة ) فرنسا، انكلترا، أميركا  (صورته إزاء الغرب    
  . "التحضر"من كفاءة في 

جه التعميم من دون التخصيص طبعـاً، يمكـن أن تكـون            الصورة المرسومة للشخصية اللبنانية، على و     
فاللبناني إزاء الغريب، إما عدواني، أو تبعي ونسخي، فكيف هي صورة           . ميدان بحث في مصح اجتماعي    

 المقفلة؟ كيـف    "غيتواتها"المقيمة في   ) وهي بال روح بالمرة    ("الروحية" في العائالت    "أخيه"اللبناني إزاء   
  م والمسلم السني إلى المسلم الشيعي وكيف ينظر بعضهم إلى بعض؟ ينظر المسيحي إلى المسل

هذا الكالم الوارد أعاله، يختصر آراء عدد       . حروب لبنان كتاب مفتوح للفتك الطائفي، والسفك العنصري       
بشرعة حقوق اإلنسان، نقيـضاً للتمييـز العنـصري         ) فعالً وقوالً (كبير من الكتاب والمثقفين المؤمنين      

قومي، والمؤمنين بالديموقراطية، نقيضاً للطائفية والمذهبية، والمـؤمنين بالمـساواة، نقيـضاً            والديني وال 
  . نقيضاً لتطييف السياسة وتديين الحقوق) عن جد(للتفرقة والتراتبية، والمؤمنين بالعلمانية 

 فمـاذا عـن     .. برتبة الشرف الممتـازة    "أزعر"هذا الكالم الوارد أعاله، يستحق قائله والمؤمن به، تهمة          
نهايـة  " التوطين؟ ماذا عمن يدعي الوصل بامرأة قيصر، وهي قد هجرت البلد بعدما بلغ مرحلـة               "أوادم"

  ؟ "التوطين": متى نصل إلى نهاية الكذبة. "األخالق
IIفي لبنان ...  ـ يوسف الفلسطيني  

قامـة، وال انتهـزه     لم يدخل يوسف صالح لبنان باحثاً عن عمل، وال قصده سائحا، وال أمه بحثاً عـن إ                
، وال قدم إليه لقضم أراضـيه       "أبيض كولومبي "القتناص فرصة الستئجار رأس مال ربوي أو نفطي أو          

هو، كغيره من يتامى الوطن الفلسطيني، هج من المجـزرة وهـرب مـن              ... واالنقضاض على عقاراته  
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ه أن يعود، ألن من حقـه       حضر إلى لبنان وأقام في وطن صغير بحجم خيمة، ريثما يتسنى ل           ... االحتالل
  . أن يعود

اللجـوء  : عاش المعادلة بمرارتهـا   . هو الجئ هنا وعائد إلى هناك     . ظل يوسف ملتصقاً بلجوئه كقضية    
سـمرته، بطاقـة    . لكنته، نشيده الوطني  . احتفظ من أجل ذلك، بفلسطينيته كاملة     . الدائم والعودة المؤجلة  

  . انتمائه، أحالمه، كل مد المدى الفلسطيني
عوض ...  إلى أوسلو فوادي عربة وطابا     "نكسة" إلى   "نكبة"انتقل من   . بر يوسف، وابتعدت فلسطين أكثر    ك

السكر وحده يعوض تواطؤ المخيلة، ويفلـت       . يشرب، كمن يحتسي العودة   . عذاب الفراق بسحر الويسكي   
ي تعيـده   وعندما كان يوشك في سكره على بلوغ فلسطين، كانت عودة الوع          . الحواس الخمس من جسده   

  . "أنت الجئ في لبنان": إلى رشده
خرج من وطن األبجدية إلى الربع العربي الخالي وخـدم بـالحرف            . صار محرراً صحافياً  . كبر يوسف 

وهناك، اشتد به حنينه إلى أمه في عين الحلوة، فحج إليها حجة اللقاء، فتلقفتـه               . فلسطينه مدة من الزمن   
  . يداقوات الغزو اإلسرائيلي عندما وصلت ص

وأبقي يوسف مع اآلالف على الـشاطئ       . "أنت مخرب ": اعتقل بتهمة شملت فلسطينيي لبنان ومن ساندهم      
  ... لكن الظلم محرقة. شمس حزيران حارقة. حر صيدا حارق... مقيداً بفلسطينيته

، وضاقت السبل وأقفلت األبواب، ألزمت منظمة التحرير الفلـسطينية علـى            "المحرقة"ونجا يوسف من    
خروج من لبنان، وألزم الفلسطيني بأن يعيش رعب المذبحة مرة أخرى، بعد مجزرة صبرا وشـاتيال،                ال

  . إحدى مآثر العنصرية اللبنانية
رفض يوسف لسبب   . مرسوم التجنيس على األبواب   .. جاءه من يعرض عليه، ذات يوم، الجنسية اللبنانية       

. "أحب لبنان، ولكن فلسطين وطنـي     . ن بطاقة عمل  ال أريد بطاقة هوية، بديالً م     ... أنا فلسطيني ": وحيد
  . وظل مع عائلته، بال هوية لبنانية، برغم إغراءات اليسر وعواقب العسر اللبناني

 عمل، مـن تـولى إدارة تحريـر وإدارة بـرامج            "كالمكتوم"ارتقى يوسف بتسلله إلى مواقع إعالمية، و      
  . ة، من موقع محاذ للحدود اللبنانية الفلسطينيةتلفزيونية، أوصلته بعد التحرير إلى بث حلقة تلفزيوني

فلسطين خلفـه   . لم يرفع بصره إلى مكان أبعد من قدميه       . رفض التقدم باتجاه الحدود   . وقف يوسف بعيداً  
طلبت منه المذيعة، وقد حان وقت البث       ... الخط األزرق وراءه وكذلك األخضر الفلسطيني     . ولبنان أمامه 

كان يوسـف   . لم يجب . كادت أن ترفع المذيعة نزقها المحق     . ها، فلم يتحرك  المباشر، أن يقف في مواجهت    
لن أقـف   . لن أقف هناك  ": قال: اقتربت منه المذيعة وسألته عن السبب     ... قد أصيب بالسكتة الخاصة به    

ال أحد يستطيع منعي    . سأمشي عائداً . إذا شاهدت فلسطين أمامي، فسأمشي    ... في مكان أرى فيه فلسطين    
وسـأظل أمـشي،    ... سأمشي وأمشي وأمشي إلى فلسطين، حتى يرديني الرصاص       . ز الحدود من اجتيا 

  . "منتصب القامة أمشي"
. انقباض في الـصدر وفقـدان للـشهية      : انتابته سويداء كالحة  . لم تعد إليه صحته   . وسكت يوسف طويال  

  . هدأ يوسف قليال، ولكنه لم ينس... فنصحه الطبيب بالمسكنات كي ينسى
ومركـز الزيتونـة أجـرى      . عدده كثير جداً، بعدد آالف الالجئين     . لفلسطيني هذا، ليس وحيداً   ويوسف ا 

ثـم يحـدثونك عـن      . العودة ديـنهم  ... من الفلسطينيين، هم إخوة يوسف    % 92استطالعاً تبين فيه أن     
والسخرية أن من يتحدث عن التوطين، ال يكلف نفسه بشرح كيفيـة حـصوله، إذا أعطـي                 ... التوطين

سطيني ـ سليل الجلجلة، حقوقه في اإلنسانية، وتملك شقة، ليسكن فيها، وعمل عمالً مكـداً، ليقتـات    الفل
  . منه
III الحالل" ـ التوطين المستحيل والتسلل"   
  كيف يمكن أن يحدث التوطين؟ : نسأل

  : العينات، أفضل جواب
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كامل الحقوق والواجبات، حوالى مئـة      يبلغ عدد الذين توطّنوا من الفلسطينيين في لبنان، وباتوا لبنانيين ب          
فالفلسطينيون المسيحيون، في أكثريتهم الساحقة، أعطوا الجنـسية اللبنانيـة فـي عهـود              . ألف فلسطيني 

يتم خلسة، بحسابات طائفيـة،     ) التوطين(كان التجنيس   . الرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو      
 المسيحيين صاروا لبنانيين، من قبـل رافعـي شـعار     من الفلسطينيين % 95. وبأسلوب الزعبرة اللبناني  

  متى يتوقف هذا الدجل؟ . خطر التوطين
ومع صعود النفوذ الشيعي، تم تجنيس فلسطينيين من أصول لبنانية، أكثـريتهم الـساحقة مـن الـشيعة                  

 بالحجة المطلوبـة المؤيـدة بـالقوة الـشيعية          "مستوطنين"وهؤالء صاروا   . المتحدرين من القرى السبع   
  . الصاعدة

 السهل، فيحصل عليه كبار التجار والرأسماليين وأصحاب الشركات العمالقة، التـي تهـتم              "التوطين"أما  
جنة "ومن هؤالء من لم يجد صعوبة في دخول         . بالعقارات واألراضي وما عليها من إنشاءات ومصارف      

من لم يسمع باألسماء    . والنفوذ، من بوابته العريضة، ليقيم في مركز الصدارة وفي مراكز الثقل            "التوطين
؟ حسيب صباغ   )بنك انترا وكازينو لبنان، طيران الشرق األوسط، وستوديو بعلبك        (يوسف بيرس   ": التالية

؟ ورفعت النمر وبدر الناهوم وباسم فارس       )مؤسسا شركة اتحاد المقاولين العرب العمالقة     (وسعيد خوري   
 وعطا اهللا فريج وتوفيق غرغور وجورج عويـضه         واسعد نصر وعبد المحسن القطان وتيوفيل يوتاجي      

  ).  لصقر أبو فخر"مثيلة روما بعد سقوط القسطنطينية"من مقالة  ("ورضا إيراثي وفؤاد سابا وغيرهم
  فماذا عن مشروع التوطين الكبير؟ .  بالمفرق"التوطين"هذه أنماط 

ستعرض القـوى العاملـة مـن أجـل         لإلجابة على استحالة هذا المشروع، باألدوات اللبنانية والدولية، ن        
  . التوطين والرافضة له

  : يتألف معسكر التوطين من القوى التالية
  . أ ـ اسرائيل والصهيونية العالمية والجاليات اليهودية في العالم

ويمكن مراجعة مذكرات من كتب مذكراته من الوفود الفلسطينية، إبان . ب ـ الواليات المتحدة األميركية 
  .  قبل وما بعد، كامب ديفيدمحادثات، ما

  . ج ـ المجموعة األوروبية، التي ترى في حق العودة خطراً على يهودية الدولة
والدليل، محاولة التهـرب مـن أدراج   . د ـ أغلبية النظام الرسمي العربي، بثقله المالي ونفوذه المذهبي 

 السريري، كأرييل شـارون الـذي        في مبادرة السالم العربية المصابة منذ والدتها بالموت        "حق العودة "
  . قصفها في رام اهللا، فسقطت على عتبة فندق الفينيسيا ولم يلمها أحد بعد

  : أما المعسكر الرافض للتوطين فيتألف من القوى التالية
  %) 92أكثرية . (أ ـ الفلسطينيون في لبنان

  . ب ـ القوى الفلسطينية السياسية والكفاحية المسلحة
الموارنة، الدروز، الشيعة، السنّة، ومن لف لفهم من الطوائف الركيكـة  : نانية العظمىج ـ الطوائف اللب 

  . عددياً
  . د ـ دول الممانعة والمواجهة، سوريا وإيران

  ). حزب اهللا(هـ ـ المقاومة اإلسالمية 
  . يضاف إلى ذلك، النص الدستوري الذي يحرم التوطين

  ار القضايا الكبرى برخص وابتذال، مسألة التوطين؟ إذاً، من أين يبتدع الساسة اللبنانيون، تج
قال، مدافعاً عن   . لقد وفر ايهودا باراك، منذ أيام، الدليل الناصع والواضح، لحل مشكلة الالجئين في لبنان             

، إن سبب االنسحاب نتيجة فشل الحـرب        2000 أيار   25قراره بسحب الجيش اإلسرائيلي من لبنان في        
  . 1982التي خاضها شارون عام 
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لقد نجح شارون في تنفيذ خطته التي قضت، بطرد منظمة التحرير من لبنان، وفشل في تنفيذ الشق الثاني                  
في لبنان إلى   ) بعد انتخاب بشير الجميل ومجزرة صبرا وشاتيال      (من الخطة، والقاضية بدفع الفلسطينيين      

  . لة الفلسطينية العتيدةاألردن، وفرض توطين هؤالء بالقوة على المملكة، ليصبح األردن، الدو
ظن شارون أن الحرب التي شنها، ستكون فاتحة إليجـاد حـل نهـائي وشـامل، وبـالقوة، للقـضية                    

  ... الفلسطينية
وعليه، ليس بوسع أي قوة أن توطن الفلسطينيين في لبنان، قد يستمرون في إقامتهم في لبنان عقوداً، ولن                  

يون في لبنان، لممارسة حروبهم الساذجة، تغطية لقـضايا         يكون التوطين سوى فزاعة، يلجأ إليها السياس      
  . متهافتة

التوطين أو حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، رهن بحرب اقليمية كبرى، قد تعيد الفلسطيني الى                
  . فلسطين او تشتته الى ما يشبه االبد

يـا مبيتـة ضـد بعـضها        ومتى عاشت الطوائف في لبنان، بال هواجس ونوا       ! يقولون هواجس مسيحية  
  . غبار عنصري. الهواجس، سفاسف سياسية... البعض

ولن يشفى بعض لبنان، وهـو بعـض        . بعض لبنان، حلة براقة من الخارج، واهتراء وتعفن من الداخل         
كثير، من عنصريته؟ ألن تتوافر له ذمة ليعامل الفلسطيني كبشري؟ أي برهان ضـروري كـي يثبـت                  

  حقوق تامة، باستثناء حق التوطين؟الفلسطيني أنه إنسان، وله 
  15/7/2010السفير، بيروت، 
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  حسام كنفاني
هذا لسان حال قادة أجهزة األمن الـوطني        . "يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلِ         "

زيارة لـم   . ي يوفال ديسكين   اإلسرائيل "الشاباك"الفلسطيني، الذين فتحوا مكاتبهم في جنين الستقبال رئيس         
تكن عابرة، بل إن المذكور قضى يومه كامالً في رحاب رجال األمن الفلسطيني، الذين ال شـك تبـاهوا                   

، وهي مطالب إسرائيلية ألبست رداء      "األمان والسكينة والهدوء  "أمام الرجل بما حققته أيديهم لجهتة تأمين        
كان قد تحدث عنها رئيس السلطة محمود عباس األسـبوع          فلسطينياً مستعاراً خدمة ألغراض استثمارية      

  .الماضي
ومرة جديدة سيخرج من الفلسطينيين من يقول إن زيارة ديسكين، التي لم تكن األولى، ليست مصنّفة في                 

ففي قاموس السلطة الفلسطينية يبدو أن تعريف المفاوضات المباشـرة يقـف        . إطار المفاوضات المباشرة  
  .وكل ما دون ذلك هو غير مباشر. باس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوحكراً عند لقاء ع

 الفلـسطينية مفتـوح علـى مـصراعيه أمـام المـسؤولين       "كرم الضيافة"وعلى هذا األساس، فإن باب   
ربما ديسكين كان يقصد السياحة في جنين أو التبضع من أسـواقها            . اإلسرائيليين على مختلف مستوياتهم   

  . اإلسرائيلية ــــ الفلسطينية"الجيرة"شعبية، وكان ال بد من استضافته حرصاً على ال
وكما هو معلوم فإن هـذا التنـسيق،        . الزياة كانت فعالً سياحية، لكنها سياحة تنسيق أمني عالي المستوى         

االنتقـال  حتى وإن رفضت السلطة االعتراف به، خاضع كلياً لملف العملية السياسية، وال سيما أن عقبة                
إلى المفاوضات المباشرة، التي تصر الرئاسة الفلسطينية على أنها لم تبدأ بعد، مرتبط أساساً بالتقدم فـي                 

  .مسألتي األمن والحدود
وبغض النظر عن زيارة ديسكين، فإن السلطة مقدمة في األيام المقبلة على ضـيافة أخـرى للمبعـوث                  

 الجديد يحمل معه رزمة من المقترحـات إلـى الـسلطة            الضيف. األميركي لعملية السالم جورج ميتشل    
؟ إجابة الـسؤال    "مكسور الخاطر "هل ستعيد السلطة ضيفها     . الفلسطينية لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة    

 محمـد   "عنتريات"غير محسومة، وال شيء يشير إلى أن السلطة قد ترفض فعالً الطلب األميركي، رغم               
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دة عليه، وقد ال تتناسب مع مواقفه التاريخية، حين طلب من ميتـشل             دحالن الذي خرج بتصريحات جدي    
على عكس ما يتوقع البعض، وحتى الجمهور الفلـسطيني ودول          "، أو حين أكد أنه      "توفير عرضه لنفسه  "

  ."عديدة، لن نذهب من دون االستجابة لمتطلبات المفاوضات المباشرة
 ال أحد مطلقاً يتوقع من السلطة الصمود في وجـه           دحالن كان صريحاً في هذا الشأن حين أشار إلى أن         

أساساً التجارب السابقة ال تشجع على ذلك، وال شيء يوحي بأن التجربـة الحاليـة               . المطالب األميركية 
  .ستكون مختلفة كثيراً

لكنـه أضـاف جملـة      . "الضغوط ستكون كبيرة وليست سهلة    "دحالن لمح إلى ذلك عندما أشار إلى أن         
وواجبنا أن نتحمل من أجـل مـستقبل الـشعب          "، حين قال    "الفتحاوي"سق مع هذا القيادي     طوباوية ال تت  

  ."الفلسطيني
التنسيق األمني، الذي ابتدأه أصـالً      . جملة تُطرب في سياقها اللغوي، لكنها ال تنسجم مع الواقع التطبيقي          

مستقبل الشعب  "ذه مع   محمد دحالن خالل رئاسته األمن الوقائي في غزة، ال يتعارض من وجهة النظر ه             
، حتى وإن جرد    "لحماية هذا المستقبل  "، ومواجهة أي تحركات مقاومة في الضفة الغربية هي          "الفلسطيني

  .الشعب من أي وسيلة دفاع عن النفس
 من حركة تحرر إلى حزب حاكم فـي ال          "فتح"مسار التنازل التفاوضي بالنسبة للسلطة، وتحريف مسار        

إطار عملية الحماية، التي يبدو أن دحالن يأخذها على عاتقه، تمامـاً كمـا كـان                دولة، كذلك تندرج في     
  . قادة المقاومة في قطاع غزة قبل فك االرتباط"يحمي"
 أيضاً، سنتابع قريباً مسلسل شجرة الشروط مرة أخرى، بعدما طالب أبـو             "ومن أجل الشعب الفلسطيني   "

  .ل إلى المفاوضات المباشرةمازن بتقدم في األمن والحدود قبل االنتقا
عنـدها  . المشهد السياسي هذا تابعناه حين كان تجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية سيد الـشروط             

جرت محاوالت ومحاورات أثمرت تجميداً صورياً، وأعادت الدوران لعجلة المفاوضات، وإن على نحو             
اورات ستدور حول فكرة االنتقال إلى التفاوض       اليوم القصة ستكرر نفسها، المحاوالت والمح     . غير مباشر 

إنها عودة بعقارب الساعة إلى     . المباشر، الذي تحدد موعده أصالً من دون العودة إلى الطرف الفلسطيني          
تماماً كما عليه الحال    . ، بالترغيب أو الترهيب، لتطبيق اإلعالن األميركي      "اإلقناع"الوراء لمرحلة عنوانها    

تنفيذ اإلعالن األميركي   : المشهد معروف ومتابع ومكرر، ونهايته واضحة     . الستيطانيعند عقدة التجميد ا   
  .مع حفظ بعض ماء الوجه الفلسطيني، من دون أن يعني ذلك تنفيذ شروط عباس، بل إنقاذه من شروطه

ـ  "الصمود"ولكن يجب عدم التعويل كثيراً على       . تبيان صحة هذا السيناريو أو عدمه لن يطول كثيراً         ي  ف
  . فلسطيني"كرم ضيافة"ظل ما يظهر من 

  15/7/2010، االخبار، بيروت
  

  الخيارات اإلستراتيجية لتركيا على المحّك".. الحريةأسطول "بعد  .68
  محمد نور الدين

تداخلت العناصـر المشكّـلة للمشهد التركي، داخليا وخارجيا، بحيث يمكـن القول أن المرحلة المقبلـة              
 موعد اإلنتخابات النيابية المقبلة، ستكون حبـلى بكل المــفاجآت          2011ى يوليو   المـمتدة من اآلن حت   

والتجاذُبات بين الفرقاء المحليـين والقـوى الخارجية، التي وضعت تركيا تحت مجهر المراقبة الشديدة             
  .في األشهر واألسابيع األخيرة

التركية " مرمرة الزرقاء " استـهداف سفينة    وال شك أن اإلعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية، والسيما        
وقتل تسعة أتراك في أعالي البحار، كان نقطة التحول األساسية في تغيير األجندة التركية نفـسها، كمـا                  

  .أجندات الدول المعنـية بالشأن التركي
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ركي قـد ســال     وإذا كانت الحادثة قد أوجدت مشكـلة ثنائية بين تركيا وإسرائيل، والسيما أن الدم الت             
للمرة األولى على الطريق بين أنقرة وتل أبيب، فإن الحدث كان أبعـد من هذا التّــوصيف الثنـائي،                  

 بـرأي   -ليطُـول منظومة العالقات الدولية على اعتبار أن اإلعتداء كان بأداة إسرائيلية، لكنـه كـان                
  . آخرمنه إلى أي شيء" تحالف دولي" أقرب إلى -مراقبين أتراك وأجانب 

  "مصداقية ووضوحا"رسالة أكثر 
الحادثة تضغَـط في اتجاه منطوق تحليلي، يضع تركيا فـي عـين       " دولية"بعض التقديرات تشير إلى أن      

العاصفة، ذلك أن ردود الفعل األمريكية تحديدا على اإلعتداء اإلسرائيلي، تقطع بـأن اإلدارة االمرييكـة                
  .ء اإلسرائيلي بل مـؤيـدة له، برأي البعض في مناخ االعتدا- بشكل أو بآخر -كانت 

، لـم يــدن     )2010 مـايو    31(فالبيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس األمن الدولي مساء اليوم نفسه            
وفي اليوم التالي، كان نائب الرئيس األمريكي جو بايدن يــدافع علـى إسـرائيل               . الهجوم اإلسرائيلي 

  .ويمنحـها الحقّ في ما فعلَـته
أما ردود الفـعل الغربية األخرى، فلم تختلف عن الموقـف األمريكي، بل أعطـى بعـضها صــفة                 

بين الجنود اإلسرائيليين المـعززين بالطائرات والـسـفن الحربيـة، والمدنيــين األتـراك             " المعركة"
 رسالة إلـى تركيـا      وبدا واضحا أن االعتداء على أسطول الحرية كان       . واألجانب العـزل من السـالح   
، حسب تعبير ورد في عـدد مـن         "مـصداقية ووضوحا "أكثر  ) الرسالة(مغمسة بالدم هذه المرة، لتكون      

  .التحاليل التركية لما حدث
  "تهديد للسلم الدولي"اتفاق طهران 

جاه أن تكون   وعنوان الرسالة، أن تركيا بالَـغت، بل تخطَّـت دورها كقُـوة إقليمية لها حيـثيتها، في اتِّ             
وفي هـذا   . ، والسيما في ملف له بعد عالمي، مثل البرنامج النووي اإليراني          "متوسطة القوة "قوة عالمية   

السياق، بدا غريبا جدا أن تصـف وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون اتِّـفاق طهران النَّـووي              
واندفعت اإلدارة األمريكيـة مــباشرة بعـد    ". دوليتهديد للسـلم ال  "الذي أنجزته تركيا والبرازيل، بأنه      

  .التوقيع عليه إلى الدعوة لتشديد العقوبات على إيران عبـر قرار يصدر عن مجلس األمن
وفي هذا السياق، كان التأييد الروسي والصـيني غير المتحفِّـظ على قرار فـرض العقوبـات، رغـم                 

النووي، مؤشِّـرا على أن استهداف أنقرة كـان الهــدف          توصـل تركيا والبرازيل إلى اتفاق طهران       
اتفاق طهران، هو بمثابة إلغاء للدور التُّـركي في التوصـل إليـه           " قتل"المركزي للتحرك الدولي، ألن     

، هو في الوقت نفسه عقوبات على تركيا المتضررة األكبر من أية عقوبـات              1929وقرار العقوبات رقم    
  .ات توتير األجواء في المنطقة عموماعلى جارتها ومن مناخ

  ارتباك تركي
لم يـواجه بعد من جانـب تركيـا بمـا          " أسطول الحرية "في سياق متصل، يمكن القول أن الهجوم على         

ربما كان التردد التركي في اتِّـخاذ إجراءات فورية وكبيرة، مرده إلى أنهـا             . يتناسب مع حجـم الحدث   
ريد أن تواجه بمـفردها الطَّـواحين الدولية، خصوصا أن الوضع العربـي           فهمت الرسالة الدولية وال ت    

واإلسالمي لم يكن صارِما في دفاعه عن تركيا، بل إن قرار لبنان في مجلس األمن الدولي باإلمتناع عن                  
التصويت على قرار العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، تناقض مع الموقـف التركي وبـدا أنـه                

دور أنقرة، خصوصا أن لبنان عكَـس في تصويـته موقف المجموعة العربية أو جزءا مهما              معارض ل 
  .منها على األقل

لم تتَّـخذ تركيا مواقف نارية ضد إسرائيل، بل كانت حريصة على أن تترك للحّل السـلمي مجاال مـن                  
لى أسـطول الحريـة، مثـل    خالل مطالب تُـعيد الوضع فقط إلى النقطة التي كان عليها قبل اإلعتداء ع           

اإلعتذار والتّـعويض وتشكيل لجنة تحقيق دولية، وال تصل المطالب التركية إلى حد مـعاقبة إسـرائيل               
  .على جريمة اإلعتداء على السيادة التركية وفي المياه الدولية وقتل تسعة مدنيين أتراك



  

  

 
 

  

            43 ص                                     1850:         العدد       15/7/2010الخميس  :التاريخ

 الغد عن العالقات التركية مع الغـرب        ال يمكن فصل العالقات التركية اإلسرائيلية اآلن وال أمس وال في          
إن التضامن الغربي العملي مع إسرائيل كان رسالة واضحة علـى           . عموما، وخصوصا الواليات المتحدة   

، كمـا قـال رئـيس       "ينظُـر إلى إسرائيل على أنها جزء منه وأن أي انهيار لها هو انهيار للغرب             "أنه  
  .الوزراء اإلسباني السابق خوسي ماريا أزنار

) النـاتو (مما يزيد في اإلرباك التركي وحراجة الموقـف، أن الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي   و
  .أيضا، لم تقف عمليا إلى جانب تركيا، عضو الحـلف وحليفتهم على امتداد ستّـة عقود ونيف

  انحياز وتطلّـع
لى أن تكون العبا مؤسـسا فـي       تركيا إلى القضية الفلسطينية وتطلُّـعها إلى دور عالمي وإ        " انحياز"إن  

نظام إقليمي ودولي جديد، قد ارتبط بحكومة حزب العدالة والتنمية والسياسة الجديدة، التي اتّـبعها منـذ                
  .2002وصوله إلى السلطة عام 

ومع أن الحزب ليس بهذه الدرجة من الحـدة في موقـفه مـن القـضية الفلـسطينية أو غيرهـا مـن                     
 حاول أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، بمـا فـي ذلـك مـن إسـرائيل                الموضوعات، حيث أنه  

والفلسطينيين وسوريا، غير أن مجرد الوقوف في منطقة حيادية أو رمادية، ال يبدو أنه مقبول أو محبـذ                  
  .من جانب الغرب ومن طرف أمريكا، بل تعتبِـره خطرا يهدد أمن إسرائيل كما أمن الغرب

ومـع أن   . ن قد اتّـخذ بعد قرارا بإسقاط حزب العدالة والتنمية وإخراجه من السلطة           إن الغرب قد ال يكو    
شرعية الحـزب وقوته تستمـد من الشعب الذي أعطاه ثقته مرتيـن في انتخابـات ديمقراطيـة، فـإن                 
الهدف األساسي، حسبما يبدو في المدى المنظور، قد يقتصر على إضعاف سلطة الحزب والضـغط عليه              

  .وأقل تطرفا من إسرائيل وأكثر تشددا من القضايا المتّـصلة بإيران" معتدلة"تخاذ مواقـف ال
وفي هذا اإلطار، تستخدم الواليات المتحدة أدوات ضغط قد يشتَـم منها الحزب أنها تشكِّـل خطرا على                

  .2011شعبيته وإمكانية الفوز في اإلتخابات النيابية المقبلة في صيف 
وقف فتح اهللا غولن، رجل الدين التركي المـقيم في الواليات المتحدة والذي انتقـد موقــف                من ذلك، م  

. الحكومة التركية من إرسال قافلة أسطول الحرية، وقال إنه كان يجب أن تأخذ إذْنا مـسبقا من إسرائيل                
اضحة إلى أن تأييـد     وموقف غولن هذا، بما له من نفوذ وقاعدة اجتماعية داخل تركيا، رسالة أمريكية و             

  .لحزب العدالة والتنمية قد ال يستمـر) وأنصاره الذين يعدون بالماليين داخل تركيا(غولن 
  ِحـرص على العالقات مع واشنطن

على صعيد آخر، هناك حزب العمال الكردستاني الذي وإن كان يعتنق إيديولوجيا معارضـة لـسياسات                
ياته العسكرية الكبيرة والنوعية في االسكندرونة وفـي شـمدنلي          الهيـمنة األمريكية، غير أن تزامن عمل     

وقرار العقوبـات علـى     " أسطول الحرية "وفي إسطنبول وغيرها من المناطق التركية، مع اإلعتداء على          
إيران والضغوط الغربية على تركيا، يـمكن أن يكون فرصة تستفيد منها الواليات المتحـدة وإسـرائيل                

 العدالة والتنمية بمعزل عمـا إذا كانت هنـاك صــلة مباشـرة أم ال بـين        للضغط على حكومة حزب   
  .العمليات الدموية األخيرة واالعتداء اإلسرائيلي على القافلة البحرية المتجهة إلى غزة

في هذه المناخات، كانت تركيا تحرِص على التّـواصل المباشر أو الهاتفي مع المسؤولين األمـريكيين،               
ومن الواضح أن تركيا، التـي عانـت        . ك اوباما إلى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون      من الرئيس بارا  

األمريـن في عهد جورج بوش، والسيما من خالل التوجهات الرامية إلى تقـسيم العـراق، تريـد أن                  
  .تواصـل سياسة ترميم العالقات مع واشنطن بعد وصول أوباما إلى الرئاسة

  مع إسرائيلتواصل مع الغرب وعدم القطع 
ومع أن غضبها من الموقف األمريكي من أسطول الحرية ومن اتِّـفاق طهران النووي كان كبيرا، لكـن          
حـرصها على اعتماد أسلوب الدبلوماسية لحّل المشكلة مع إسرائيل، يعكـس رغبة تركية في استمرار              

ن الدور الوسيط لتركيا هـو      التّـواصل مع الغرب، وفي الوقت نفسه، عدم القطْـع مع إسرائيل، حيث أ           
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من عوامل قوتها ونفوذها وهو أيضا مطلب سوري، كما أشار غلى ذلك الرئيس السوري بـشار األسـد                  
  .مؤخّـرا

األكيد أن األيام واألسابيع، بل الفترة الفاصلة عن االنتخابات النيابية المقبلة في تركيا، ستحمل في طياتها                
 تُـجاه التحديات التي تُـواجهها البالد والتـي سـتحدد أكثـر            عالمات ومؤشرات حول السلوك التركي    

مالمح المرحلة المقبلة، وما إذا كانت تركيا ستُـواصل سياساتها السابقة أم أنها ستكون أكثر حذرا فـي                 
والواضح أن القرار لن يكون سهال، ألنه يتّـصل في نهاية المطـاف            . اإلقدام على أية خُـطوة مستقبلية    

  .ات اإلستراتيجية لتركيابالخـيار
  14/7/2010سويس انفو، 

  
  أوباما" صدمة "بعدمراجعات ما  .69

  محمد السعيد ادريس
الصدمة التي أحدثها اللقاء الذي جرى األسبوع الماضي بين الرئيس األمريكي باراك أوباما في واشنطن               

رئيس األمريكي بخـصوص    بنيامين نتنياهو وخاصة الوعود التي قدمها ال      " اإلسرائيلية"ورئيس الحكومة   
عملية السالم والقبول بإعطاء األولوية في المواجهة إليران وبرنامجها النووي ودعم القـدرات النوويـة               

أنفسهم، ولكنهـا كانـت     " اإلسرائيليين"، لم تقتصر على العرب فقط ولكنها امتدت أيضاً إلى           "اإلسرائيلية"
  .إليرانيين عكس ما كانت عليه بالنسبة للعرب وا" صدمة سعادة"

وإذا كان اإليرانيون قد أخذوا ما ورد من تعهدات أمريكية محمل الجد، وبدأوا علـى الفـور مراجعـة                   
، ووضعوا شروطاً ثالثة لهذا التفـاوض       "1+5مجموعة  "الموقف الخاص باحتماالت تجديد التفاوض مع       

، وجعـل نـزع هـذا       "سرائيلياإل"المحتمل أبرزها الربط بين البرنامج النووي اإليراني والتسلح النووي          
هم أيضاً، وعلى رأسهم نتنياهو نفسه، بدأوا في        " اإلسرائيليين"السالح أحد أسس التفاوض مع إيران، فإن        

مراجعة العالقة مع الواليات المتحدة بهدف الوصول إلى فهم دقيق لمركز الضعف فـي هـذه العالقـة                  
فـي  " اإلسـرائيلي "جة ما ورد على لسان الـسفير  ومعالجته، ومركز القوة فيها وتضخيمه وتقويته، لمعال  

األمريكية قبيـل لقـاء نتنيـاهو مـع الـرئيس           "  اإلسرائيلية"واشنطن من تقديرات دقيقة لحال العالقات       
  .في هذه العالقات " شروخ"و" تصدع"األمريكي، وحديثه عن 

" اإلسـرائيلية "االستخبارات  أدركوا ذلك منذ فترة، وما جاء على لسان مائير داغان رئيس            " اإلسرائيليون"
تتحول تدريجياً إلـى عـبء      " إسرائيل""أمام لجنة العالقات الخارجية واألمن في الكنيست بأن         ) الموساد(

فهذه النجاحات  . ، أكد ذلك، ولم تغيره نجاحات نتنياهو مع أوباما          "على الواليات المتحدة وليس ذخراً لها     
تـشرين  / روف االنتخابات األمريكية التي ستجرى في نوفمبر      يمكن أن تكون طارئة أو استثنائية بحكم ظ       

فـي  ) حزب الرئيس (، والموقف الصعب للحزب الديمقراطي      )التجديد النصفي للكونجرس  (الثاني المقبل   
هذه االنتخابات، وتدني شعبية الرئيس إلى أدنى معدالتها، ومن ثم الحاجة الماسة لدعم اللوبي اليهـودي                

  .االنتخابات للرئيس وحزبه في هذه 
: لهذا التحول ترى أن هناك عاملين أساسيين هما المسؤوالن عن هـذا التحـول             " اإلسرائيلية"التقديرات  

التي كانت تقوم بها    " اإلسرائيلية"العامل األول، والذي أشرنا إليه، وهو تراجع األهمية االستثنائية لألدوار           
هاء الحرب الباردة، ومع حدوث تغيرات جوهرية في        الدولة الصهيونية لمصلحة الواليات المتحدة بعد انت      

نظم الحكم في دول الشرق األوسط، وتدني قدرات القوى اإلقليمية شرق األوسطية القادرة علـى تهديـد                 
المصالح األمريكية، وتحول معظم هذه الدول إلى حليف أو صديق أو متطلع للود األمريكي، ما يفـرض                 

دة في الشرق األوسط ال تستلزم إبقاء تلك العالقة االسـتثنائية أو            على واشنطن توجهات استراتيجية جدي    
  " .إسرائيل"الفريدة مع 
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أما العامل الثاني والذي يعتبر من أهم نتائج التحوالت الشاملة التي حدثت داخل الواليات المتحدة وعلـى                 
ألمريكيـة باتـت   مستوى النظام العالمي وعلى مستوى نظام الشرق األوسط فهو أن المصلحة القوميـة ا  

  .تحظى باألولوية في تخطيط السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط 
بروز عامل المصلحة القومية كمحدد أساسي للسياسة األمريكية في الشرق األوسـط هـو الـذي جعـل       

على " عبئاً"باتت تشكل   " إسرائيل"الجنرال بترايوس القائد الحالي للقوات األمريكية في أفغانستان يعتبر أن           
المصالح األمريكية والقوات األمريكية، فهو يرى أن كثيراً أو بعض العداء الذي يواجه القوات األمريكية               
في أفغانستان والعراق، والكراهية التي يحظى بها األمريكيون في أماكن قواعدهم العـسكرية بالـشرق               

ضد الـشعب الفلـسطيني أو      " إسرائيلية"األوسط يرجع معظمها إلى الدعم واالنحياز األمريكي لسياسات         
  .لدول عربية وإسالمية " إسرائيلية"لتهديدات 

للعالقة مع الواليات المتحدة بهدف اإلبقـاء قـدر         " اإلسرائيلي"من هنا سوف يبدأ التخطيط االستراتيجي       
، "ائيليةإسـر "اإلمكان على هذه العالقة في حدودها الفريدة واالستثنائية باعتبار أن ذلك مصلحة حيويـة               

التي تخدم بها   " إسرائيل"بالعمل في االتجاهين، اتجاه استعادة المكانة واألهمية الفريدة واالستثنائية ألدوار           
المصالح األمريكية في الشرق األوسط، واتجاه استعادة العوامل المعنوية كعوامل أساسية أو كمحـددات              

  " .اإلسرائيلية"أساسية للعالقات األمريكية  
جعون ويدرسون ويخططون وال تبهرهم تحوالت طارئة، ويحرصـون علـى توظيـف كـل               هكذا يرا 

من تحوالت أوباما، أو التشفي والسخرية من كل        " الصدمة"أما نحن فقد اكتفينا ب      . المتغيرات لصالحهم   
  .الذين راهنوا من العرب على الرئيس األمريكي الجديد 

  15/7/2010، الخليج، الشارقة
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