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   وحدة سكنية1000مراسالت إسرائيلية داخلية الستئناف هدم منازل الفلسطينيين تشمل : القدس .1

كشفت مؤسسة المقدسي، عن رسائل متبادلة ما بين وزارة الداخلية اإلسرائيلية :  يوسف الشايب–رام اهللا 
اخلية ضد بلدية االحتالل لعدم والوحدة القطرية لمراقبة البناء، تبين شكوى تقدمت بها الوحدة لوزير الد

  .قيام األخيرة بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة بحق منازل المقدسيين
إلى أن الوثائق المتوافرة لديها تدل على ) الجمعة(نسخة منه، أمس " الغد"وأشارت في بيان صحافي تلقت 

في القدس " القانوني "على البناء الفلسطيني غير" تطبيق القانون"مساهمة الوحدة القطرية في سبيل 
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الشرقية، وذلك بمساعدة البلدية بعشرات األفراد التابعين لها للقيام بمهمة الترقب ومتابعة البناء غير 
 ملف قضائي نافذة معلقه بقرار من 200ولفتت إلى أن الوثائق تشير إلى أن هناك ما يزيد على  .القانوني

 6 منذ  أعوام، وحاليا3ً منذ  قرار هدم قضائيا27ًفهناك منطقة الولجة : المحاكم اإلسرائيلية من بينها
شهور يتم العمل على متابعتها من قبل الوحدة القطرية لتطبيق قانون األراضي عليهم، وحي دير القنطار 

، وفي وادي ياصول المطلة على حي  قرار هدم قضائيا53ًصور باهر، حيث هناك  ودير العامود في
 قرار 28 قضائيا بعد رفض المخطط المقدم للمنطقة، في منطقة الطور هناك  قرار هدم30الفاروق هناك 

 قرار 118 ولتعليمات المحكمة اإلسرائيلية، ومنطقة السواحرة هناك 12500هدم قضائيا وفقا لمخطط 
 مبان تحتوي على عشرات الوحدات السكنية صدر بحقها قرارات 3، منطقة بير عونه هناك هدم قضائياً
 مبان تحتوي على 9يوجد مساعدة شرطية لتنفيذ عمليات الهدم، ومنطقة كفر عقب هناك بالهدم وال 

عشرات الوحدات السكنية وال يوجد هناك مساعدة أمنية لتنفيذ عمليات الهدم، ومنطقة بيت حنينا هناك 
وأكدت مؤسسة المقدسي أن  . مبنى، أي مئات الوحدات السكنية والتي صدر بحقها قرارات هدم84
ائق والمراسالت تؤكد نوايا االحتالل الحقيقية الستئناف عمليات الهدم بالقدس، مشيرة إلى أن األرقام الوث

  .الواردة ما هي إال عينة من جملة قرارات الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين بالقدس
ات يعني وحذرت من تداعيات استئناف قرارات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس، حيث أن تنفيذ تلك القرار

 وحدة ما يعني تشريد آالف الفلسطينيين وتهجيرهم 1000هدم مئات الوحدات السكنية والتي تزيد على 
ودعت المقدسي، المجتمع الدولي إلى إلزام االحتالل بقواعد وأحكام . إلى خارج حدود المدينة المحتلة

 طابع جغرافي أو ديموغرافي في القانون الدولي اإلنساني، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير أي
  .المدينة المحتلة

  3/7/2010الغد، عّمان، 
  

  عباس يقدم لميتشل اقتراحات مكتوبة للتسوية .2
 قال مسؤول فلسطيني إن ميتشل الذي قام بعشرين زيارة لألراضي الفلسطينية : محمد يونس-رام اهللا 

لم يسمع من نتنياهو سوى بضع "لية السالم، وإسرائيل حتى اآلن منذ تعيينه مبعوثاً للرئيس األميركي لعم
 ألتقي عباس، أريد أن أناقش ذلك مع عباس، ال يمكن أن نبحث في مقترحات على أنأريد : جمل مثل

  ."هذا القدر من األهمية من دون أن نجلس إلى طاولة مفاوضات واحدة
 حديثة مع الرئيس عباس في رام اهللا، يستهل) مقر الرئاسة(وفي كل مرة يأتي ميتشل إلى المقاطعة 

إنه يصر على عدم البحث في أي شيء خارج المفاوضات . ال تقدم مع نتنياهو. ال جديد":  بالقولهوفريق
وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن عباس بدأ المفاوضات غير المباشرة بتقديم أفكار مكتوبة  ."المباشرة

فكار على ملفي الحدود واألمن اللذين اتفق الجانبان وتركز هذه األ. لميتشل الذي حملها بدوره إلى نتنياهو
على بحثهما أوالً، ألن أي اتفاق على الحدود سيشمل معظم قضايا الوضع النهائي مثل القدس والمياه 

  .والمستوطنات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اقتراحات عباس المكتوبة تضمنت إقامة دولة فلسطينية على مساحة تساوي 

وقال مسؤولون إن اقتراحات . ةالمائ في 2.3ن الضفة الغربية، وإجراء تبادل بنسبة  مةالمائمئة في 
الرئيس عباس التي قدمها عبر ميتشل بنيت على أساس المفاوضات السابقة الرسمية وغير الرسمية، 

.  ووثيقة جنيف التفصيلية التي صدرت العام الماضي2000خصوصاً كامب ديفيد ومفاوضات طابا عام 
 "غبعات زئيف" و"عتصيون" هذه النسبة من األراضي إلسرائيل ضم الكتل االستيطانية الرئيسة مثل وتتيح

بن " وغيرها، إضافة إلى شريط من األرض مقابل لمطار "مودعين عيليت"وبعض المستوطنات مثل 
ها ويحصل الفلسطينيون مقابل تلك األراضي على شريط يحاذي منطقة الخليل بالمساحة نفس. "غوريون

  ."إسرائيل"التي تحصل عليها 
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 من القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، باستثناء الحي "إسرائيل"وتضمنت االقتراحات انسحاب 
اليهودي وحائط المبكى، على أن تظل البلدة مفتوحة ألبناء مختلف األديان، إضافة إلى إقامة معبر آمن 

األمن التزام الجانبين باتفاق على منع أي عنف متبادل وتضمن ملف  .يربط الضفة الغربية وقطاع غزة
واالمتناع عن أي سياسات من شأنها تغذية التطرف وإيجاد بيئة مؤاتية للعنف، وتشكيل لجنة ثالثية تحت 
إشراف أميركي لضمان ذلك، كما يشمل نشر قوات دولية من حلف شمال األطلسي على الحدود والمعابر 

ولفتوا إلى أن عباس يدرك أن نتانياهو غير راغب في إنجاز اتفاق  .منيلضمان تطبيق االتفاق األ
تاريخي بين الجانبين، لكنه يحاول جر الفلسطينيين إلى مفاوضات ال نهائية تضمن له وقف الضغط 
الدولي، خصوصاً األميركي واإليحاء للعالم بوجود عملية سالم فيما تستمر مشاريع التوسع االسيتطاني 

  .ال توقف في حسم الصراع على األرض بصورة عمليةالمتواصلة ب
  3/7/2010، الحياة، لندن

  
  غزة الى الحكومة لن تسمح بعودة الفلتان األمني: هنية .3

أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة لن تسمح بعودة الفلتان األمني إلى قطاع               : غزة
وقال هنيـة خـالل صـلح       . األهداف التي تسعى لتحقيقه   غزة، مشدداً على أن السلم االجتماعي من أهم         

يجـب أن يكـون     " بين عائلة الجملة وعائلتي البغدادي ولبـد         2/7عشائري عقد بعد عصر يوم الجمعة       
  ". المجتمع الفلسطيني كاألسرة الواحدة المتماسكة التي تخلو من أية ضغينة أو قتال

وااللتزام بالقانون والحكم الشرعي في العديد من       استطعنا أن نحمل الناس على الصبر والصفح        "وأوضح  
، مؤكدا أن تطبيق حكومته ألحكام اإلعدام جاء للحفاظ علـى           "القضايا المعقدة والتي وصلت إلى حد القتل      

أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى األمن واالستقرار عوضا           "وأضاف  . المجتمع الفلسطيني 
". ن يعيشها خالل السنوات السابقة، لذلك لن نسمح بعودة الفلتان وعدم االستقرار           عن حالة الفلتان التي كا    

ودعا هنية كافة العائالت الفلسطينية إلى ضرورة العمل على تسوية الدماء من خالل اللجوء إلى القضاء                
ـ             " الطائشين"والجهات المختصة داخل الحكومة ورجال اإلصالح في المناطق وعدم السماح لمن وصفهم ب

  . للتعرض للدماء الفلسطينية
  2/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   حول حصانة نواب التشريعي من القدس"إسرائيل"عريقات يؤكد وجود اتفاق مع  .4

ن أ أمـس  صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريـر           . د أعلن:  اشرف الهور  -غزة  
 سيتم البدء بها بشكل فوري عند موافقـة رئـيس     "إسرائيل"وة  المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطيني    

 على وقف كامل لالستيطان في الضفة والقدس واستئناف المفاوضات من النقطة التي             اإلسرائيليالوزراء  
 لعملية السالم مارك    األوروبيوقال عريقات في تصريحات صحافية عقب لقائه المبعوث          .توقفت عندها 

 على وقـف    اإلسرائيليباشرة سيتم بدؤها بشكل فوري عند موافقة رئيس الوزراء          ن المحادثات الم  إ" أوت
  .كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس

 نواب القدس المنتمين لحركة حماس عن المدينة المقدسـة طالـب عريقـات الحكومـة                إبعادوفي ملف   
 بعدم المس بهؤالء النواب     اإلسرائيليةحكومة   وجود اتفاق مع ال    إلى، مشيرا   اإلبعاد قرار   بإلغاء اإلسرائيلية

يتابع هذه القضية   'ن الرئيس محمود عباس     أ إلىشار عريقات   أو. اإلبعاد أو بتقييد الحركة    أوال باالعتقال   
 تعليماته للمسؤولين الفلسطينيين بمتابعة هذه القضية مـع الحكومـة           أعطى انه   إلى، الفتا   "بشكل شخصي 

  .ولي والمجتمع الداإلسرائيلية
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 استمرار هـدم    إلى إضافة النواب والوزير،    إبعاد على   اإلسرائيلية الحكومة   إقدام أنوشدد عريقات على    
تعني التدمير الفعلـي    ' وخاصة في مدينة القدس      األرضالبيوت وبناء المستوطنات وفرض الحقائق على       

  ." عملية السالمإلطالقلكافة الجهود المبذولة 
لسيد اوت نسخا من محاضر االجتماعات وتبادل الرسائل والبيانات حول هذه           وخالل اللقاء سلم عريقات ا    

  .اإلسرائيليةالمسألة مع الحكومة 
  3/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  المفاوضات غير المباشرة لم تحقق تقدماً: فياض .5

ضات غير  قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض خالل زيارة لفرنسا، الخميس، إن المفاو           : )رويترز(
وقال فياض عقب اجتماع    .لم تحقق بعد تقدما كافيا يبرر البدء بمفاوضات مباشرة          " إسرائيل"المباشرة مع   

... لم نر بعد التقدم الذي يمكـن أن يبـرر النظـر فـي             "بشأن المساعدات مع مسؤولين أوروبيين كبار       
باشرة أم غير مباشرة ولكـن      القضية في الواقع ليست هل المحادثات م      "وأضاف قوله   ". مباحثات مباشرة 

  ".القضية هي التقدم السياسي
  3/7/2010، الخليج، الشارقة

 
  في عملياتها االستيطانية" إسرائيل" تمادي راحمد قريع يستنك .6

 في مـؤتمر    يذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،   استنكر أحمد قريع عضو اللجنة التنف     :  سهام أشطو  -الرباط
اط، تمادي إسرائيل في عملياتها االستيطانية وسعيها المتواصل لتغيير المعالم          ترعاه األمم المتحدة في الرب    
وقال إن الحفريات التي تقوم بها الدولة العبرية تحـت مـسجد األقـصى              . الدينية والثقافية لمدينة القدس   

ليل وأعلن قريع أن المخطط اإلسرائيلي الحالي هو تق       . أصبحت الكارثة الكبرى التي تهدد مشروع السالم      
عدد الفلسطينيين مقابل الرفع من عدد اإلسرائيليين ومصادرة أراضي الفلـسطينيين وتوسـيع عمليـات               

  .االستيطان
أميركا قدر ال بد منـه بـسبب قوتهـا          ": وفي معرض حديثه حول الدور األميركي في النزاع، قال قريع         

آلونة األخيـرة لـوحظ تحـول       لألسف، الواليات المتحدة تدعم إسرائيل، لكن في ا       ": وأضاف. "ومكانتها
وقال إن أوباما أبدى رغبته في إيجاد حل نهـائي          . "بطيء في السياسية األميركية تجاه القضية الفلسطينية      

وعادل للنزاع، ودعا إلى وقف االستيطان قبل أن يحصل تراجع عن الموقف، وأضاف في هذا السياق أن             
  .تيطان مع أنها قادرة على ذلكالواليات المتحدة األميركية لم تتمكن من وقف االس

 يجب أن يتم ترجمته على أرض الواقع، داعيا إلـى           "إسرائيل"وقال قريع إن الشجب الدولي لما تقوم به         
  .فرض عقوبات على الدولة العبرية على غرار إيران

 وفي ما يخص الموقف اإلسرائيلي من قضية القدس، قال قريع إن هذا الموقف يقوم على أساس أن القدس                 
الشرقية والغربية هما مدينة واحدة ولكن تحت الهيمنة اإلسرائيلية وسـيادة االحـتالل وشـريعة الغـاب      
وستبقى كذلك مع إمكانية إجراء بعض االنسحابات الشكلية من بعض األحياء العربية المقدسية بما يقـدم                

  .صورة مشوهة للحل ويترك الباب مفتوحا الستمرار الصراع
  3/7/2010 ،الشرق األوسط، لندن

   
  التبادل جديدة حول صفقة ألمانيةالزهار ينفي وجود مقترحات " .7

محمود . د، أن اشرف الهور غزة نقال عن مراسلها من 3/7/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
 إلتمام عرض جديد أيالزهار عضو المكتب السياسي لحماس قال في تصريحات صحافية انه ال يوجد 

متعطلة " مفاوضات الصفقة أن إلى  وأشار.األلماني، تقدم به الوسيط "إسرائيل" مع األسرىصفقة تبادل 
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 برئاسة بنيامين نتنياهو، اإلسرائيلية سبب تعطلها يعود لتعنت الحكومة أن إلى، الفتا "أشهرمنذ عدة 
  .ورفضها تلبية شروط حركة حماس

 عن اإلفراج انه وافق على وجاءت تصريحات الزهار ردا على تصريحات نتنياهو التي ادعى خاللها
 يعود أنليط، دون ا في غزة غلعاد شاألسير اإلسرائيلي سراح الجندي إطالق فلسطيني مقابل أسير ألف

  . الضفة الغربيةإلى األسرىهؤالء 
قال الزهار الذي قاد في السابق عدة جوالت من المفاوضات غير المباشرة بشأن اتمام صفقة التبادل و

 450، أسير 1000 سراح إطالقمصر انه جرى خالل هذه الجوالت االتفاق على التي جرت في غزة و
 550 أسماء، في حين تسمي حماس إسرائيل الشعب الفلسطيني تسميهم أبطالمنهم يعدون من كبار 

 الصفقة من خالل فرض إتمام المصغرة رفضت اإلسرائيلية اللجنة الوزارية أن إلى  وأشار.آخر أسيرا
 أن الزهار  وأكد. نتنياهو في حديثهأشار عنهم، كما اإلفراج بعد األسرىل في نفي شروط جديدة تتمث

 أن إلى، الفتا "األسماءغير قواعد اللعبة التي اتفق عليها وغير " نتنياهو أن األلماني الوسيط أبلغتحماس 
  . توقف الصفقةإلى أدىهذا السبب هو ما 

  فوزي برهومالمتحدث باسم حماس في غزة أن  من غزة2/7/2010قدس برس،  في نفس السياق نقلت
نتنياهو يريد أن يخفف الضغط الذي يتعرض له ويبرر للرأي "إن " قدس برس"قال في تصريح لوكالة 

ونفى برهوم تسلم ". العام اإلسرائيلي عدم تماشيه مع الجهود التي بذلها الوسط األلماني مطلع هذا العام
ليس لدينا أي " مفاوضات صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل، وقال حركته مقترحات جديدة بشأن استئناف

علم حول ما إذا كانت األرقام التي تحدث عنها نتنياهو هي عرض جديد أم أنها محاولة الجترار 
حماس ليس لديها مانع في أن يتم "، حسب تعبيره، مضيفا "الماضي، إلرضاء الرأي العام اإلسرائيلي

  ".تبادل من حيث انتهت لكنها لن تتخلي عن أي من شروطها السابقةاستئناف مفاوضات صفقة ال
ليس من حق نتنياهو وضع الشروط المسبقة فيما يتعلق بنوعية "لكن برهوم رفض تلك الشروط وقال 

  ". األسرى المفرج عنهم ومكان اإلفراج ألن هذه المعايير مجحفة وغير مقبولة لدى الشعب الفلسطيني
  

 هرة لوفد عربي من دخول غّزة دليل على أّن المعبر مغلق عملياً منع القا: أبو زهري .8
المركز "لـ) 7-2( سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، في تصريحٍ خاصٍ الجمعة . دقال: غزة

حماس تستهجن منع السلطات المصرية وفد هيئة التعبئة الشعبية العربية لرفع ": "الفلسطيني لإلعالم
يؤكد أن معبر رفح مغلق من الناحية العملية؛ "، مشدداً على أن ذلك "رة القطاعالحصار عن غزة، من زيا

وأن كل ما يجري على المعبر هو إجراءات شكلية ال تعكس أي تغيير مصري تجاه المعبر وتسهيل 
ودعا أبو زهري كل الجهات التضامنية العربية واإلسالمية، ". حركة المرور والتنقل عبره في االتجاهين

ر العالم، إلى استمرار تدافع الوفود باتجاه معبر رفح وعدم القبول باإلجراءات والعراقيل التي وأحرا
يفرضها األمن المصري، كما طالب من ناحية أخرى باستمرار تدفق سفن وأساطيل الحرية؛ لتدشين خط 

 . بحري في ظل رفض القاهرة فتح المعبر بشكل طبيعي
  2/7/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مشعل يستقبل وفداً برلمانياً إندونيسياً بدمشق .9

استقبل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، في مكتبه بالعاصمة السورية دمشق، الجمعة : دمشق
، وفداً برلمانياً إندونيسياً، برئاسة النائب حسن الدين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في )2/7(

وقالت مصادر في حماس إن الوفد نقل لمشعل تحيات الشعب اإلندونيسي وتضامنه  .البرلمان اإلندونيسي
مع الشعب الفلسطيني، كما عبر عن سعي جمهورية إندونيسيا الدؤوب لفك الحصار ورفعه نهائياً عن 
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من جانبه؛ رحب مشعل بالوفد، وعبر عن سعادته بلقائه وتقديره العميق للمواقف اإلندونيسية  .قطاع غزة
  .اصرة للقضية الفلسطينيةالمن

  2/7/2010قدس برس، 
  

  "تجميد االستيطان"نتنياهو يؤكد رفضه تمديد قرار  .10
جدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على موقف حكومته الـرافض            : )فلسطين(الناصرة  

مفعوله في شـهر أيلـول   لتمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات لعدة أشهر أخرى، عند انتهاء سريان           
  .المقبل) سبتمبر(

إنه لم يطرأ أي تغيير علـى  "، عن نتنياهو قوله )3/7(ونقلت وسائل اإلعالم العبرية، صباح اليوم السبت       
  ".موقف إسرائيل الذي يقضي بانتهاء مفعول القرار تجميد البناء في شهر سبتمبر المقبل

لية موقف السلطة الفلسطينية من االنتقال إلى المفاوضات        وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الحكومة اإلسرائي      
  .من مسؤولية دفع عملية السالم في المنطقة" التهرب"المباشرة، متهماً إياها بـ 

وأكّد نتنياهو على استعداده االجتماع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بغية إطالق المفاوضـات              
  .المباشرة بين الجانبين

  3/7/2010، قدس برس
  

  لن نعتذر لتركيا عن مهاجمة أسطول الحرية: نتنياهو .11
بنيامين نتنياهو ووزيـر الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان          " اإلسرائيلي"رفض  رئيس الوزراء     : )وكاالت(

  .ومسؤول آخر تقديم أي اعتذار لتركيا عن مجزرة أسطول الحرية
إسرائيل ال يمكنها االعتـذار، ألن      «د نتنياهو أن    وفي مقابلة مع القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي، أك        

رغـم  . »جنودها اضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم لإلفالت من عملية ضرب حتى الموت من جانب حشد              
ذلك، قال نتنياهو إنه يريد تجنب حدوث المزيد من الضرر للعالقات بين إسرائيل وتركيا، موضحاً أنـه                 

  . »ولكنه أمر جيد أن نحاول وقف هذا التدهور...  تركياال يزال هناك عدم اتفاق بيننا وبين«
مكانة إسرائيل الدولية ستتضرر إلى حد كبير في حال قدمت اعتذاراً لتركيـا             «بدوره، اعتبر ليبرمان أن     

  . »على خلفية أحداث قافلة السفن، أو صرفت تعويضات للمصابين في هذه األحداث
  3/7/2010السفير، بيروت، 

  
   التصالح مع ليبرمان بشأن األزمة بين إسرائيل وتركيانتنياهو يحاول .12

 حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة التصالح مع وزيـر خارجيتـه              -القدس المحتلة 
اليميني الشعبوي افيغدور ليبرمان الغاضب من عدم استشارته قبل إجراء لقاء سري بين وزير التجـارة                

  . تركيااإلسرائيلي ووزير خارجية
وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن الرجلين اتفقا على انه كان يجب ابالغ ليبرمان باللقاء الـذي عقـد هـذا                   

  .االسبوع في بروكسل سعيا الستئناف الحوار بين اإلسرائيلين واالتراك
ف وكشف انعقاد هذا اللقاء دون استشارة وزير الخارجية االسرائيلي، االختالفات القائمـة فـي االئـتال               

  .الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو
والتقى الرجالن في منزل نتنياهو بالقدس المحتلة لبحث المحادثات التي دارت االربعاء في بروكسل بين               
وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ووزير التجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر والذي لم يكـن                

بيان عقب اللقاء لكن الزعيمين اتفاقا على أن تلك الخطوة كانـت خطـأ              ولم ينشر أي     .يعلم بها ليبرمان  
  .ووعد نتنياهو بحسن التنسيق مع وزيره، كما اضافت ذات المصادر
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وأعرب ليبرمان زعيم اليمين القومي المتطرف في الحكومة في بيان عن استيائه من االستخفاف باصول               
  . بين وزير الخارجية ورئيس الوزراءالتصرف المتعارف عليه وتوجيه ضربة قاسية للثقة

  .وفي معرض شرحه غياب التنسيق مع وزارة الخارجية تحدث مكتب نتنياهو عن أسباب تقنية
  3/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  اللقاء مع أوباما فرصة تاريخية لتغيير وجه الشرق األوسط: مكتب نتنياهو .13

ديوان رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين         اعتبر مصدر سياسي رفيع في      :  نظير مجلي  -تل أبيب 
فرصة تاريخيـة   «نتنياهو، أن لقاء القمة مع الرئيس األميركي باراك أوباما، المقرر يوم الثالثاء القادم،              

وقال في تصريحات نشرت في ثالث صحف إسرائيلية، أمس، إن مواضيع           . »لتغيير وجه الشرق األوسط   
  .رى لدفع مسيرة المفاوضات السلميةالبحث في اللقاء ستكون ذات أهمية كب

وأضاف هذا المصدر أن نتنياهو ينوي إعطاء أجوبة قاطعة في عدد من القـضايا الجوهريـة للـصراع                  
ولكنـه  . اإلسرائيلي الفلسطيني وإمكانيات استئناف المفاوضات مع سورية وإغالق الملف اللبناني أيـضا           

  .يارفض إعطاء تفاصيل عن مواقف نتنياهو في هذه القضا
  3/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  مقبلة مع حزب اهللا اللحرب ل يتدرب على احتالل جنوب لبنان استعدادا "إسرائيل"جيش :تقرير .14

يتدرب الجيش اإلسرائيلي على خطط الحتالل مناطق فـي جنـوب لبنـان     :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ريخ كاتيوشا قصيرة المـدى باتجـاه       حزب اهللا من أجل منع إطالق صوا      ' محميات'بهدف السيطرة على    

شمال إسرائيل رغم أن التقديرات الحالية تشير إلى أن جميع األطراف ليست معنية بنشوب حرب جديدة                
جاء ذلك في الوقت الذي تحدث فيه االمين العام لالمم المتحدة بان كي مـون عـن                 . في الصيف الحالي  

بين حزب اهللا واسرائيل    ' عودة العمليات الحربية  ' من   في جنوب لبنان، متخوفا   ' ارتفاع ملموس في التوتر   '
  .لذلك على المنطقة' نتائج مدمرة'ومن 

للجـيش  (نجاحـا   'عاموس هارئيـل الجمعـة الجميـع أن         ' هآرتس'وذكر المحلل العسكري في صحيفة      
ـ                ) اإلسرائيلي ا في الجولة المقبلة يجب أن يستند إلى الدمج بين احتالل منطقة وإجراء مسح جزئـي فيه

بقدر ما يسمح الوقت وضرب المواقع الهامة لحزب اهللا وحكومة          ) بحثا عن صواريخ ومالجئ حزب اهللا     (
  .'لبنان

وأشار هارئيل إلى أن هذا المنظور العسكري هو جزء من العبر التي استخلصها الجيش اإلسرائيلي مـن               
  .2006لعام من ا) يوليو( تموز 12إخفاقاته خالل حرب لبنان الثانية التي اندلعت في 

ولفت في هذا السياق إلى أن الجيش اإلسرائيلي بدأ يدرك مؤخرا ضرورة احتالل مناطق فـي جنـوب                  
احتالل مناطق يـتم    (لبنان، بالرغم من أن ضباطا في الجيش األمريكي أشاروا إلى ضرورة القيام بذلك              

' هـآرتس ' وقالت صحيفة    .خالل لقائهم مع ضباط إسرائيليين بعد الحرب مباشرة       ) إطالق الصواريخ منها  
ان الجيش االسرائيلي قام ببناء محمية طبيعية على جبال الكرمل مشابهة تماما للتحصينات التي اقامهـا                 
حزب اهللا في جنوب لبنان، وان الجيش بعد مرور اربعة اعوام على حرب لبنان الثانية يقـوم بـاجراء                   

  .تدريبات لمحاكاة هجوم اسرائيلي محتمل ضد حزب اهللا
  3/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  الجيش اإلسرائيلي يمنع ضابطا من السفر إلى لندن تحسبا من اتهامه بارتكاب جرائم حرب .15

منع الجيش اإلسرائيلي أحد ضباطه من السفر إلى لندن للدراسة الجامعية تحـسبا  : تل ابيب ـ يو بي آي 
  .فلسطينيين والمطالبة باعتقالهمن تقديم دعوى قضائية ضده بتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد ال



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1838:         العدد       3/7/2010السبت  :التاريخ

 موحا، من السفر إلى لندن      -الجمعة ان الجيش منع العقيد أودي بن        ' يديعوت أحرونوت 'وذكرت صحيفة   
  .خوفا من اعتقاله بشبهة ضلوعه في جرائم حرب في األراضي الفلسطينية

  3/7/2010، القدس العربي، لندن
  

  » أسطول الحرية«جوم على الجيش اإلسرائيلي يؤخر نتائج التحقيق في اله .16
 أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه سيؤخر ألسبوع نتائج التحقيق الذي يجريه فـي شـأن               - أ ف ب     -القدس  

  .»أسطول الحرية«هجوم قواته البحرية على سفن 
، »)يوليـو ( تموز   11رئيس األركان غابي اشكينازي قرر ان تقدم النتائج في          «وقال ناطق عسكري إن     

من دون أن   » أسباب فنية «وأكد أن اإلرجاء يعود إلى      . ها كان مقرراً أصالً في الرابع منه      علماً أن تقديم  
  .يدلي بتفاصيل إضافية

  3/7/2010، الحياة، لندن
  

  طلإلفراج عن شالي» حماس«تفاقم الضغوط على نتانياهو إلبرام صفقة مع  .17
» حماس«اوضات مع حركة     تزايدت الضغوط أمس في إسرائيل من أجل استئناف المف         : أ ف ب   -القدس  

لإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، غداة توضيح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين            
  .»بأي ثمن«نتانياهو أن إسرائيل ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق 

فيمـا بـدأت   وذكّر نتانياهو في مقابلة تلفزيونية بشروط تبادل محتمل ألسرى فلسطينيين مقابل شـاليت،    
. عائلة الجندي المخطوف مسيرة تضامن عبر إسرائيل إلقناع رئيس الوزراء بإبرام صفقة تضمن إطالقه             

وتوقف المتظاهرون أمام الفيال التي يمضي نتانياهو فيها نهاية أسبوعه، في منتجـع سـيزاريا البحـري             
  .الفخم

ن باهظ للتوصل إلى تحرير شـاليت،  إسرائيل مصممة على دفع ثم«وأوضح نتانياهو في كلمة متلفزة أن      
  . »لكن ال يمكننا القول إن هذا سيحصل بأي ثمن

بعـودة إرهـابيين    «لكنه أكد أنه لن يـسمح       . فلسطيني» لإلفراج عن ألف أسير   «وأعرب عن استعداده    
حيث يمكنهم مواصلة العمل على إيذاء مـواطنين        ) الضفة الغربية (خطيرين إلى مناطق يهودا والسامرة      

  .»يليينإسرائ
ضرورية للتوصل إلى   » قرارات صعبة « حض والد الجندي نوعام شاليت رئيس الوزراء على اتخاذ           كما

أطلب منكم االستماع إلى الجماهير التي تسير معنا واستمداد القوة منهم التخاذ هـذا              «: وقال. تحرير ابنه 
  .»القرار الصعب قبل فوات األوان

  3/7/2010، الحياة، لندن
  

  من نقل شاليط إلى خارج غزة عبر األنفاق" خشية: "سرائيلية تسريبات إ .18
 سربت مصادر أمنية إسرائيلية نبأ مقتضباً، نُشر في وسائل اإلعالم العبريـة، عـن               :)فلسطين(الناصرة  

احتمال نقل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، األسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والذي دخل               
إلى خارج القطاع عبر األنفاق المحفورة تحت الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة،             عامه الخامس،   

  .دون أن تشير إلى سبب هذا التحرك المزعوم
" حماس"خشية في الدوائر األمنية من إقدام حركة        "وأفادت القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي أن هناك         

، دون ذكـر أي     "نفاق إلى خارج األراضي الفلسطينية    على تهريب الجندي شاليط من قطاع غزة عبر األ        
  .تفاصيل

 3/7/2010، قدس برس
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  إسرائيليون يطالبون المغرب باستعادة دورها السابق في التقريب بينهم وبين الفلسطينيين .19

 إسرائيلي في مؤتمر ترعاه األمم المتحدة في الرباط، وطالب          -ساد تناغم فلسطيني    : سهام أشطو : الرباط
 سـنة فـي التقريـب بـين اإلسـرائيليين           15يون المغرب بالعودة إلى لعب دور كان يلعبه منذ          إسرائيل

  .والفلسطينيين
وقال دانييل بن سيمون، عضو الكنيست وحزب العمال اإلسرائيلي، خالل اجتماع الرباط إن اإلسرائيليين              

.  الحالي بنيامين نتنيـاهو    ليسوا سعداء باألوضاع في إسرائيل وكانوا ينتظرون الكثير من رئيس الوزراء          
لست سعيدا بما يحدث، واإلسرائيليون غير راضين أيضا وكانوا يعتقدون أن نتنيـاهو األول              «: وأضاف

إسرائيل لم تنجز شيئا إلى اآلن، لكن ساعة الحقيقة اقتربـت وعليهـا             «: وزاد. »ليس هو نتنياهو الثاني   
  .»إظهار ما هي ماضية إليه

 اإلسرائيلي، وقال إنه تقلـص      -لى الدور المغربي في مسلسل النزاع العربي        دانييل بن سيمون، إ    وأشار
 سنة  15حبذا لو يسترجع المغرب المكانة التي كان يحظى بها في هذه المشكلة قبل              «: وتابع. بشكل كبير 

  .»وأتمنى أن يعود إلى الساحة بقوة
 3/7/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  ات مع واشنطنتل أبيب تطلع القاهرة على المحادث .20

ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أمـس أن رئـيس مجلـس األمـن القـومي      : هشام عليوان ـ بيروت 
اإلسرائيلي عوزي أراد ومستشار نتنياهو السياسي المحامي يتسحاق مولخو سيتوجهان إلى مـصر غـدا               

تنياهو أمـام أوبامـا     للقاء وزير المخابرات المصرية عمر سليمان وإبالغه بالمواقف التي سيستعرضها ن          
  .وبينها المطالبة بانتقال المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية إلى مفاوضات مباشرة
  3/7/2010، عكاظ، جدة

  
  لستة أشهر أخرى" األقصى"السلطات اإلسرائيلية تمنع الشيخ صبري من دخول  .21

ي، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا،  قررت سلطات االحتالل تمديد منع الشيخ عكرمة صبر:القدس المحتلة
وزعم القرار، الذي وقعه وزير الحرب . من دخول باحات المسجد األقصى لمدة  ستة أشهر إضافية

، واستناداً إلى توصيات من أجهزة األمن "حسب قانون الطوارئ"اإلسرائيلي إيهود باراك، أن ذلك يأتي 
  . يمس في األمن العام وسالمة الجمهورالتي تعتقد أن دخول الشيخ صبري لساحة األقصى قد

  2/7/2010قدس برس، 
  

  إصابة العشرات في قمع االحتالل مناهضي الجدار في الضفة .22
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس عدداً من المسيرات المنددة باالستيطان وجدار : الرحيم حسين عبد

يب العشرات باالختناق في قرى بلعين الفصل العنصري في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أص
  .ونعلين والنبي صالح في الضفة الغربية

ونظمت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين مسيرة حاشدة ضد بناء جدار الفصل، 
 وسياسة االحتالل التعسفية بحق أبناء القدس تحت عنوان الوحدة الوطنية في مواجهة سياسة االحتالل،

 المسيرة شوارع القرية مرددة الهتافات الوطنية المنددة بالسياسة التعسفية لالحتالل في القدس وما وجابت
حولها وعند وصول المسيرة موقع بناء الجدار، هاجمتها قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي 

الصوتية من النوع المتمركزة خلف الجدار وقامت بمطاردة المشاركين وإطالق عشرات القنابل الغازية و
الصاروخي، ما أدى إلى اندالع مواجهات بين المشاركين وجيش االحتالل أدت إلى عشرات حاالت 
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االختناق بالغاز واندالع النيران في حقول الزيتون، حيث التهمت النيران العديد من أشجار الزيتون من 
  .النوع الرومي

ددة بعدم استخدامها بعد القرار العسكري الذي يمنع وأقام أهالي نعلين صالة الجمعة على األراضي المه
أهالي بلدة نعلين من التواجد ما بين جدار الفصل المقام على األراضي الجنوبية وامتداد لمسافة قريبة من 

واستمرت المسيرة بمشاركة . البلدة، وانطلقت المسيرة وسط هتافات وطنية موحدة ورفع العلم الفلسطيني
منين الدوليين ودعاة السالم، مؤكدين أن الجدار لن يفصل ما بين الفلسطينيين العشرات من المتضا

وأراضيهم ومسيراتنا الشعبية ومقاومتنا ضد االحتالل حتما ستزيل االحتالل كما تحرر شعوب العالم من 
  . كل أشكال االستعمار

وقالت المواطنة، . لخليلإلى ذلك، أحرق مستوطنون يهود سيارتين للفلسطينيين في البلدة القديمة من ا
هناء أبو هيكل، إن مجموعة من المستوطنين، أضرموا النار بمركبتين إحداهما تعود إلي في البلدة 

  . القديمة
وأضافت أن إحراق المركبتين من قبل المستوطنين يأتي في إطار ممارساتهم اليومية بحق سكان البلدة 

ولفتت إلى أن مجموعة أخرى من .  من منازلهمالقديمة، التي تهدف إلى إرغامهم على الرحيل
  .المستوطنين حاولت أمس، اقتالع عشرات أشجار الزيتون والعنب

  3/7/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   آالف خالل شهر3 آالف مسافر غادروا عبر رفح والسلطات المصرية منعت 10: غزة .23
 غادروا  مسافرا10531ً، أن )3/7( أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم السبت :غزة

وجاء في اإلحصائية التي  .القطاع عبر معبر رفح البري مع مصر خالل شهر كامل من إعادة افتتاحه
نسخة منها، أن السلطات المصرية رفض السماح بالسفر لحوالي  " قدس برس"أصدرتها الهيئة وتسلمت 

 معظمهم من العالقين الفلسطينيين 10172وذكرت الهيئة أنه عاد عبر المعبر نحو  . مسافرا3223ً
  .والمرضى الذين أنهوا عالجهم في المستشفيات المصرية

  3/7/2010قدس برس، 
  

  دخول ربع المعدل األسبوعي من الشاحنات إلى غزة منذ تخفيف الحصار: )أوتشا( .24
انه في ) اوتشا(دة  المتحلألمم التابع اإلنسانيةقال مكتب تنسيق الشؤون :  عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 

 بشأن تخفيف الحصار يونيو/  حزيران20أعقاب القرار الذي أعلنت عنه الحكومة اإلسرائيلية في 
 صنفاً من البضائع التي سمح بدخولها، 34 صنفا من بين الـ 22المفروض على غزة، دخل إلى غزة 

التة، والمناشف، وشفرات مبيناً أن معظم البضائع الجديدة هي بضائع استهالكية كالدمى، والشوكو
  .ومعجون الحالقة، والبسكويت، والجوز، والفواكه المعلبة إلى جانب بعض المواد الزراعية

 انه طرأ، خالل األسبوع الماضي ارتفاع على كمية مواد البناء المسموح لها بالدخول إلى إلىوأشار 
رغم " من منظمات دولية، وقال غزة، والمخصصة للمشاريع التي تشرف عليها األمم المتحدة، وغيرها

ذلك استمرت اإلجراءات المكثفة وجهود التنسيق المطلوبة من أجل الحصول على موافقة لدخول كل 
شاحنة إلى أي مشروع من تلك المشاريع، في زيادة التكلفة اإلدارية، وإبطاء تقدم المشاريع، مؤكداً أنه لم 

لمشروع اإلسكان الذي تنفذه وكالة األونروا في خان  من كمية المواد المطلوبة %36يسمح بدخول سوى 
، كما استمر دخول الزجاج، واأللمنيوم 2010 مارس/ يونس، منذ استئناف هذا المشروع في آذار

  .واألخشاب للقطاع التجاري
 مركبات مخصصة لمصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، وهي الشحنة 6وأوضح أنه دخلت إلى غزة 

  .2007 يونيو/ بات التي حصلت عليها المصلحة منذ فرض الحصار في حزيرانالثانية من المرك
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 مقارنة %6 حموالت الشاحنات التي دخلت إلى غزة األسبوع الماضي ارتفعت بنسبة أنوذكر التقرير 
باألسبوع الماضي، وأن هذا الرقم ال يمثل سوى ربع المعدل األسبوعي من عدد حموالت الشاحنات التي 

، وأنه على غرار األسابيع السابقة، كان للطعام 2007 األشهر الخمسة األولى من عام أدخلت خالل
ومواد النظافة نصيب األسد من البضائع المستوردة وأن الصادرات من غزة بقيت محظورة منذ فرض 

، ولم يتم شملها في إجراءات التسهيل التي أعلنت عنها الحكومة )مع بعض االستثناءات(الحصار 
 %19 الماضي لم يتم توريد سوى يوينو/  حزيران26 و20واكد انه في الفترة بين  .ائيلية مؤخراًاإلسر

من كمية الوقود المطلوبة لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، بقدرتها التشغيلية الكاملة، ونتيجة لذلك 
  .اضطرت المحطة إلى اإلغالق كليا بعد استنفاد مخزونها من الوقود الصناعي

اإلسرائيلية " اإلدارة المدنية"، إال أن )ج(لى انه رغم عدم تنفيذ أية عملية هدم في المنطقة إ التقرير وأشار
سلّمت أوامر طرد وإخالء ضد خيام سكنية وحظائر ماشية تعود للمجمعين السكنيين البدويين عين الفو 

وأوضح أن هذه األوامر  .والفارسية، شمال غور األردن، بذريعة أنهما يقعان في منطقة عسكرية مغلقة
 أمراً 13" اإلدارة المدنية" طفالً، كما سلّمت 32 شخصا، من بينهم 115 عائلة تتألف من 17استهدفت 

 منها مبان مأهولة في قرية عين 12، )ج(بالهدم وبوقف البناء ضد مبان يمتلكها مواطنون في المنطقة 
 على تراخيص للبناء، وأصدر أمر بوقف البناء ، بذريعة عدم حصولها)الخليل(والبرج ) طوباس(البيضا 

منذ مطلع العام الجاري، "وقال  .ضد شارع زراعي تحت االنشاء في قرية ارطاس بمحافظة بيت لحم
 شخصا، مقارنة 129، ما أدى إلى تهجير )ج( مبنى يمتلكها مواطنون في المنطقة 70هدم االحتالل 

  .لفترة المماثلة من العام الماضي شخصاً هجروا في ا319 مبنى هدمت، و163بـ
  3/7/2010 رام اهللا، األيام،

 
  "كويكات"بحكاية قرية " حكاية قرية من فلسطين"مشروع تبدأ " منظمة ثابت" .25

 "المركز العربي الفلسطيني"يطلب رجل مسن من أحد الشبان مساعدته للوصول إلى قاعة : زينة برجاوي
 وجه الرجل المتكئ على عكازه، لشوقه إلى قريته تظهر الحماسة على. في مخيم برج البراجنة

  .1948الفلسطينية التي هجرها طفالً صغيراً في العام 
، كما يسمي سكان قرية كويكات أنفسهم، موعد الرحلة التي "الكويكاتيون"في داخل القاعة، ينتظر 

صبت داخل القاعة لعرض فالشاشة الكبيرة التي ن. ستأخذهم إلى قريتهم الفلسطينية الواقعة في قضاء عكا
أفالم عن القرية المحتلة هي وسيلتهم الوحيدة للتعرف على معالم قرية هجرها مسنوها وهم أطفال، وال 

  . يعرف عنها شبابها الناظرون إلى شاشة العرض سوى اسمها
ع  أمس األول مشرو"منظمة ثابت لحق العودة"، هي أولى الحكايات التي افتتحت عبرها "كويكات"حكاية 

، الذي يهدف إلى حماية الذاكرة الشفوية الفلسطينية، وتمسك الالجئين "حكاية قرية من فلسطين"
وفي كل أسبوع سيكون أهل المخيم على . الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها

  . موعد مع حكاية قرية أخرى، فيتجمع أهالي القرية ليسمعوا ويقصوا حكايات عنها
يتولى أربعة مسنين سرد قصصهم للحضور . عد التعريف وإلقاء الكلمات، يحّل السكوت على القاعةب

  .  قبل النكبة وبعدها"كويكات"المصغي إلى كل كلمة تتحدث عن 
، وفي الليلة الحادية عشرة منه سقطت كويكات بيد 1948في حزيران العام ": وهنا تبدأ الرواية

وكان ...  على أن كويكات تشتهر بالفالحة فتكلموا عن أرضها ومزروعاتها"الحكواتيون"يتفق . "االحتالل
  . هذا ما رواه المسن عبد المحيد علي.  نسمة قبل االحتالل1200عدد سكان كويكات 

مشروع حكاية من " علي هويدي قد ألقى كلمة اللقاء أشار فيها إلى أن "ثابت"وكان المدير العام لـ
ولدوا " فقط من سكان المخيمات %7ولفت إلى أن . "لفلسطينية كافة في لبنانفلسطين سيشمل المخيمات ا

نتطلع إلى حق العودة إلى فلسطين، ": وأضاف. "في فلسطين ويحملون الذاكرة التي تنتقل إلى األجيال
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ا م"ورد هويدي على . "ونوجه رسالة إلى الحكومة اللبنانية بإعطاء الفلسطيني حقوقه المدنية واالجتماعية
، من "يعتبره بعض السياسيين من أن منح الفلسطيني حقوقه سيساهم في التوطين ونسيان حق العودة

 يتطلعون %80 يرفضون المعادلة هذه و%87هناك " وتظهر أن "ثابت"خالل اإلشارة إلى دراسة أجرتها 
صا أن الالجئ توفير الحقوق يمثل حماية الفلسطيني واللبناني، خصو"واعتبر هويدي أن . " العودةإلى

 زيادة في %14 التسرب المدرسي، مع مالحظة نسبة %18 الفقر، و%12 البطالة، و%60يعاني بنسبة 
  . "عدد السكان داخل المخيمات

إذا متنا فلن يموت معنا األمل من العودة "كما تحدث عبد المجيد علي باسم أهالي كويكات فأكد على أنه 
  . "جاهدون من أجل تحريرهاإلى فلسطين ألن أوالدنا وأحفادنا سي

، معرض مصور لقرية "عهد التمسك بحق العودة"وتخلل اللقاء تكريم عدد من أهالي القرية، توقيع 
 قبل النكبة وبعدها، معرض تراثيات وأوراق ثبوتية من القرية، عرض فيلم وثائقي عنها، تقديم "كويكات"

، إضافة إلى عرض فقرات فنية ألهالي  والخريطة الفلسطينية للحضور"حن الوطن"نسخ من إصدار 
  . القرية ترافقهم الدبكة الفلسطينية

  2/7/2010السفير، بيروت، 
  

   بعد انتهائهلمدة طويلةللعدوان على غزة بقيت مرتفعة والصحية اآلثار النفسية  .26
خبراء صحيون ، أن  كيت كيالند،لندننقالً عن مراسلها في  2/7/2010وكالة رويترز، نشرت 
 ضرر بإلحاق المفروض على قطاع غزة انه يهدد اإلسرائيليون قال يدرسون تأثير الحصار فلسطيني
 . عرضة لضعف النمو أو سوء التغذيةاألطفال بصحة الفلسطينيين حيث يجعل الكثير من األجلطويل 

يوم الجمعة أن الهجوم ) Lancet(وذكر باحثون في سلسلة من الدراسات نشرتها دورية النسيت الطبية 
 وعمليات نزوج إصابات كان له تأثير مدمر حيث أنه سبب 2009 على القطاع في مطلع اإلسرائيلي

  .األطفالومعاناة اجتماعية خاصة بين 
وتحدثت نساء عن الرعب الذي واجهنه في الوالدة . ومستويات التوتر بين سكان القطاع مرتفعة أيضا

  ."دق أنني لم أمتال أص" قولها إحداهنتحت الحصار حيث نقل البحث عن 
  ."لم يسبق له مثيل"ووصف خبراء الصحة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية بما في ذلك المنازل بأنه 

 إنوقالت نيفين أبو رميلة من معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية 
  .تحسين ظروف معيشة وحياة السكانالحصار المفروض على المنطقة الزال يمثل العقبة الرئيسية أمام 

 على القطاع قام فريق نيفين بتحليل الظروف الصحية اإلسرائيليوفي دراسة للتداعيات الصحية للهجوم 
  .لسكان القطاع باستخدام بيانات من مسح عشوائي لنحو ثالثة االف أسرة فلسطينية

 من منازلهم كليا أو %39رب ودمرت وتعرض قرابة ثلث العينة التي تناولها المسح للتشريد أثناء الح
 سوى ربع المنازل إصالح لم يكن قد جرى 2009 أغسطس /وعند االنتهاء من الدراسة في اب. جزئيا

  .المتضررة
 %57 تعتمد على المساعدات الغذائية ووصف األسر من %70وتوصلت الدراسة أيضا الى أن أكثر من 

  ".أقل من جيدة"من المشاركين في الدراسة ظروف الحياة بأنها 
 امرأة للحديث عن 11وأجرت دراسة ثانية بشأن الوالدة تحت الحصار مقابالت مع خمس قابالت و

 .ووصفت النساء كيف تعاملن مع الخوف والعنف وعدم اليقين حولهن. تجاربهن في ظل التفجيرات
 اآلخرينكن أفكر مثل لم أ"وقالت .  كان عندما يحل الظالماألسوأ إن قولها إحداهنونقلت الدراسة عن 

 الوالدة األم بدأت إذاماذا سيحدث .  كنت أفكر فحسب في حالتيوإنماالذين يواجهون الموت أو القصف 
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كنت كل . كانت الليالي كالكوابيس. اإلسعافأثناء الليل؟ كيف سأتعامل؟ لقد كانوا يقصفون حتى سيارات 
  ."صباح أتنفس الصعداء لطلوع النهار

 على وآثارها الفلسطينيين لألطفال الغذائية األنظمةمن وزارة التعليم في رام اهللا وبحثت خلود ناصر 
 أن واحدا من بين كل إلىوأجرت دراسة على حوالي ألفي طفل ومراهق وتوصلت  .صحتهم وتعليمهم

 الصحية وأن واحدا من كل األكل وهي المؤشر الرئيسي لعادات اإلفطارأربعة منهم ال يتناول وجبة 
.  منهم مصاب بضعف النمو17 أن واحدا من بين كل إلىوتوصلت أيضا . باألنيميامنهم مصاب عشرة 

  . مصابون بزيادة الوزن أو بالبدانةإما %15 منهم مصابون بنقص الوزن وأن %2وذكرت أن حوالي 
 وكتبت خلود في الدراسة تقول إن هناك حاجة لبرامج تغذية مدرسية شاملة وفعالة تستهدف كل الفئات

العمرية وتركز بشكل خاص على المراهقين والبنات الن البيانات عن زيادة الوزن وأنيميا نقص الحديد 
  .مثيرة للقلق
أن دراسة أفادت ال ، أن.)ب.ف.أ( نقالً عن وكالة، باريس من 3/7/2010الحياة، لندن، وأضافت 

ذين ظلوا حتى ستة أشهر بعد ف آثاراً نفسية عميقة على السكان الفلسطينيين الخلّالعدوان على غزة 
وبحسب باحثين في الصحة العامة قادتهم نيفين ابو رميله  .الهجوم يعانون من القلق وضغوط نفسية عالية

 البريطانية "ذي النست"من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية وأجروا الدراسة التي نشرتها مجلة 
 مشاعر انعدام أمن وخوف عالية أو متوسطة  ممن شملتهم الدراسة في غزة أبدوا%85المتخصصة، فإن 

وشملت الدراسة نحو ثالثة آالف منزل في غزة  . أبدوا شعوراً بالضغط والقلق معتدالً أو عالياً%49و
  .  ألف شخص، وأجريت بعد ستة أشهر من الهجوم اإلسرائيلي18يعيش فيها نحو 

  
  " الحريةأسطول" غزة كانت ضمن حمولة إلى تدخل معدات طبية "إسرائيل" .27

 إلى معدات طبية بإدخال سمحت اإلسرائيلية السلطات إنقال مسؤول فلسطيني :  اشرف الهور-غزة 
وذكر رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق  ." الحريةأسطول"قطاع غزة الخاضع للحصار، كانت على متن 

يستخدمها  كرسيا متحركا 52 سمحت بدخول اإلسرائيلية السلطات إن قطاع غزة إلى البضائع إدخال
  ." الحريةأسطول"المعاقون، كانت ضمن حمولة 

  3/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

   تقّيد وصول مرضى قطاع غزة إلى العالج الطبي الطارئ"إسرائيل": منظمات حقوقية .28
 دعت ثالثة منظمات حقوقية السلطات اإلسرائيلية أن تسمح لكل مريض يحتاج إلى العالج :الناصرة

  .فر في قطاع غزة بالوصول إلى ذلك العالج خارج القطاع بدون أي تأخيرالطبي غير المتو
جاء ذلك خالل استعراض ورقة موقف جديدة أصدرتها ثالث منظمات لحقوق اإلنسان، وهي رابطة 

 المتعلقة "إسرائيل"أطباء لحقوق اإلنسان ومركز الميزان لحقوق اإلنسان وعدالة، وذلك فيما يخص سياسة 
  .يسعون إلى الحصول على عالج طبي غير متوفر في قطاع غزةبالمرضى الذين 

وتدفع ورقة الموقف بوجود سياسة إسرائيلية متواصلة قوامها التمييز بين المرضى الذين يهدد المرض 
على حياتهم، وأولئك الذين يعانون أوضاعاً تؤثر على جودة حياتهم، حيث يستخدم هذا المعيار كأساس 

ج لكثير من مرضى القطاع للوصول إلى العالج الطبي، مما يخالف مبادئ لرفض إصدار تصاريح خرو
  .أخالقيات مهنة الطب والقانون الدولي

  2/7/2010قدس برس، 
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  مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيينبتسليم السالح في المخيمات قبل البحث  :سامي الجميل .29
م إعطاء حقوق لغير اللبنانيين، في إشارة إلى أكد النائب سامي الجميل، أن حزب الكتائب ال يسمح بأن يت

نيين، مؤكدا انه مقابل الحقوق التي تطلب من الدولة تقديمها ال بد من الحقوق المدنية لالجئين الفلسطي
واجبات تقدم لها، أولها االعتراف بسيادتها وحقها بتطبيق القانون على األراضي اللبنانية خصوصا في 

وقوفنا في مجلس النواب في وجه محاولة "واعتبر خالل حفل افتتاح قسم بياقوت الكتائبي، أن . المخيمات
 توطين مقنع، إلىل أبعادها ومن يقف وراءها، وهي محاولة تمرير أربعة قوانين كان يمكن أن تؤدي نجه

  . "وبالتالي ستؤدي إلى اندماج الالجئين الفلسطينيين في المجتمع اللبناني في شكل كامل
نية احتلت وتساءل عن واجبات الالجئين الفلسطينيين تجاه الدولة اللبنانية، مشيرا إلى وجود أراض لبنا

من قبل الالجئين مثل مخيم المية ومية، مطالبا بتسليم السالح في المخيمات قبل البحث في مسألة الحقوق 
  . المدنية للفلسطينيين، مشيدا بتوحد المسيحيين لمواجهة هذه القضية

  3/7/2010، السفير، بيروت
  

  ة في توطين الفلسطينييناحتمال أن يكون للطائفة السنية مصلح يشير إلى نعمة اهللا أبي نصر .30
،  اللبناني التي برأسها النائب اللبناني ميشيل عونأشار نعمة اهللا أبي نصر عضو تكتل التغيير واإلصالح

إلى احتمال أن يكون للطائفة السنية مصلحة في توطين الالجئين الفلسطينيين، ألنها "في حديث تلفزيوني 
  ."رافيال تزال في إطار التسابق في المجال الديموغ

  3/7/2010، السفير، بيروت
  

  سرائيليةمام الطائرات اإلأنقرة تحذر من إغالق مجالها الجوي بشكل كامل أ .31
 أن الجانب التركي أبلغ الجانب اإلسرائيلي أن أنقـرة قـد توسـع              ، التركية "زمان" ذكرت صحيفة    :أنقرة

وقالت مصادر   .ئرات التجارية الحظر الجوي الذي تفرضه على الطائرات العسكرية التركية ليشمل الطا         
دبلوماسية أن تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو خالل لقائه وزير الصناعة والتجارة              

 كانت واضـحة وحـادة بقـدر انتقاداتـه العلنيـة            ،والعمل اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر في بروكسل      
  ."إسرائيل"ـل

 أرسلت إشارات تفيد أنها قد تقدم اعتذاراً وتعويـضات          "ائيلإسر" أن   ،"حريت"من جهتها، ذكرت صحيفة     
سيعقد اجتمـاع   "ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله        .لعائالت الضحايا الذين سقطوا في الهجوم     

كما دافع أوغلو عن لقائه مـع بـن         . "ثانٍ في حال اتخذ الجانب اإلسرائيلي خطوات باتجاه تلبية مطالبنا         
  ."إسرائيل" اللقاء كان فرصة لقول المطالب التركية مباشرة في وجه أن معتبراً أليعازر في بروكسل،

وزيـر  "ونقلت وكالة أنباء األناضول الجمعة عن داوود أوغلو قوله أمام البرلمان التركي الخمـيس ان                
لقـاء  الصناعة والتجارة اإلسرائيلي نيابة عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي طلب ال             

 تطلب لقاء مع تركيـا منـذ الهجـوم علـى            "إسرائيل"وأشار إلى ان     ."ففعلنا ذلك وقمنا باألمر الصواب    
لم نجد انه مـن الـصواب االتـصال         "وأضاف   .أسطول الحرية سواء برسائل مباشرة أو غير مباشرة       
هم شروطنا ونبلغهم   قمنا بذلك كي نقول ل    "وتابع  . "بإسرائيل من دون القيام بعمل كاف في الساحة الدولية        

بمطالبنا األساسية، فقد عبرنا عن موقفنا بصوت عال أمام العالم بأسره وفي الساحة العالمية وفي مجلس                
خطـوة  "وأكد انه ليس نادماً على عقد اللقاء معتبراً ان هذه           . "األمن واآلن مباشرة في وجه اإلسرائيليين     

 "إسـرائيل " عزلة أمام المحافل الدولية، مضيفاً ان         في "إسرائيل"وقال ان الجانب التركي وضع      . "صائبة
 أكثر في الساحة الدولية، معرباً عن ثقته بإنشاء لجنة          "إسرائيل"وأشار إلى انه سيتم عزل       .تركت بمفردها 

 .دولية تجري تحقيقاً مستقالً في الهجوم اإلسرائيلي على أسطول المساعدات اإلنسانية إلى قطـاع غـزة               
وماسية تكون علناً أو سراً، وال بد من السؤال عن سبب سرية اللقاء تجـاه الطـرف                 الدبل"وشدد على ان    
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فـإن لقـاء   ) اإلسـرائيلية (اإلسرائيلي وليس تجاهنا، فإذا تسبب لقاء سري بمثل هذا الشرخ في الحكومة     
  ."مفتوحاً ما كان ليعقد أبداً

ركية رجب طيب أردوغان مع الرئيس      كما نفى أن يكون لقاؤه مع أليعازر قد تلى لقاء رئيس الحكومة الت            
االمريكي باراك أوباما في تورونتو، وأوضخ أن تركيا ال تتخذ قرارها بموجب اقتراح أي دولـة وقـد                  

  .ظهر ذلك من خالل تصويتها ضد قرار العقوبات على إيران الصادر عن مجلس االمن
  3/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  دى األمم المتحدة لمساندة إقامة دولة فلسطينية العرب سيسعون لالزعماء :أبو الغيط .32

 عقب اجتماع بشأن المساعدات مـع مـسؤولين         ،قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط      : رويترز
 فإن الزعماء العرب سيـسعون       الفلسطينية تقدماً  -  انه إذا لم تحقق المناقشات اإلسرائيلية      ،أوروبيين كبار 

  . قامة دولة فلسطينيةلدى األمم المتحدة لمساندة إ
  3/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  نريد السالم ولكن ال نراه قريباً : األسد .33

خـالل لقـاءه     الرئيس السوري بشار األسد، في بوينس ايريس امس،          قال: بوينس ايريس  - زياد حيدر 
اج لـه فـي   كنتم بحاجة للسالم ألنكم عرفتم االضطراب ونحن نحت  "نظيرته ألرجنتينية كريستينا كيرشنر   

سوريا عملت من أجل السالم في الشرق األوسط، وأطلق العرب مبادرة           "، مضيفاً أن    "سوريا بشكل كبير  
إننا "، ولكنه حسم قائالً     "للسالم إلنهاء الصراع وفقاً لقرارات مجلس األمن، وهناك دعم دولي لهذا التوجه           

، والعـدوان علـى     2006لى لبنان في العام     ، مشيراً إلى العدوان اإلسرائيلي ع     "ال نرى هذا السالم قريباً    
  . غزة والحصار غير اإلنساني لمليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع

وقال إن سوريا تعمل مع دول العالم من أجل السالم وفقاً لقرارات مجلس األمـن والمبـادرة العربيـة                   
، وإنما يجـب أن يحـدث علـى         السالم الشامل ال يتحقق فقط وفقاً للمسار السوري       " وأضاف أن    .للسالم

  . "ضرورة رفع الحصار عن غزة"، مؤكداً "المسار الفلسطيني
كيرشنر مؤيدة لحق سوريا في استعادة الجوالن، وتدعم وجـود دولـة            "شعبان أن   بثينة  من جهتها، قالت    

ـ                 ا فلسطينية، وهي أيضاً ضد االحتالل والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ومع دور مهم بـين أميرك
  . "الجنوبية والعالم العربي ومن المشجعات لعالقة بين اميركا الجنوبية والعالم العربي

  3/7/2010، السفير، بيروت
  

  األميركيون لديهم خطة بديلة إذا لم ينجحوا في المفاوضات المباشرة: أبو الغيط .34
 -ليـل الخمـيس     التقى أمس أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، الذي شـارك            : ميشال أبو نجم  

الجمعة في اجتماع لجنة متابعة مؤتمر باريس لمانحي الدولة الفلسطينية، جان دافيـد ليفيـت، مستـشار                 
وفي لقاء صباحي في فندقه     . الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية، وذلك قبل مغادرته العاصمة الفرنسية        

أوسطي من زاوية المفاوضات غير     ، تناول الوزير المصري بإسهاب الوضع الشرق        "الشرق األوسط "مع  
ورد قائالً عند سؤاله    . المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين، مؤكدا أنها حتى تاريخه لم تحقق أي تقدم           

أؤكد لك أن الجانب األميركي لن يكشف عـن         "،  عما إذا كان الرئيس أوباما تحدث عن خطة بديلة للسالم         
ن سوف يسعى لتحقيق بعض النجاحات بما يؤدي إلـى االنتقـال            ولك. خططه البديلة في المرحلة الحالية    

أعتقد أن هناك   . وإذا لم يتحقق هذا الهدف، أستطيع أن أؤكد أن الخطة البديلة ستظهر           . لمحادثات مباشرة 
خطة أميركية بديلة، وأعتقد أن لدي فكرة عما يمكن أن يسعى إليه األميركيون، ولكن لست في الوضـع                  

  ." فيه اآلنالذي يمكن أن أتحدث
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كاترين أشتون مفوضة الـشؤون      إذا كان من بين المعابر التي تحدثت عنها           معبر رفح  وعندما سئل عن  
معبر رفح ال يـدخل     ، قال أن    الخارجية األوروبية عن استعداد أوروبي للمساعدة، لفتح المعابر وتشغيلها        

ضائع، ولم يستخدم لهذا الغـرض منـذ    لنقل الب مخصصاًعلى اإلطالق؛ ألنه لم يكن أبداًفي كالم أشتون   
 من غزة، لم يستخدم لنقل      "إسرائيل" وانسحاب   2005وبعد عام   . ، حتى اليوم  1993اتفاق أوسلو في عام     

وفي أي حال، الموضوع لم يطرح في اجتماعنا؛ ألن المعبر المذكور مفتـوح، والفلـسطينيون               . البضائع
ناقشته هو أن تفتح المعابر اإلسرائيلية بالـشكل الـذي          في المقابل ما تمت م    . يعبرون منه في االتجاهين   

يؤمن للفلسطينيين جميع احتياجاتهم الثقيلة والخفيفة، وكل متعلقات الحياة لهم ولالقتصاد الفلسطيني، مـن              
  .وأضيف أن ثمة حاجة لتوسيع المعبرين، وحاجة لفتح بقية المعابر. خالل معبري كرم أبو سالم وقرني

، للعودة إلى الصيغة التي كانت قائمة في السابق والناظمة للعبور في رفح          عداد مصر   وعندما سئل عن است   
ولكن من أجل هذا الغرض يجـب عـودة الـسلطة           . 2005مصر توافق على العودة إلى صيغة       قال أن   

الفلسطينية التي كانت أحد الموقعين على االتفاق، مما يعني أن توجد السلطة مجددا علـى المعبـر مـن                   
  .الفلسطيني، لكي تؤمن مصالح الفلسطينيينالجانب 

 3/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ال حرب على األبواب والحديث عن مواجهة مبالغة: موسى من بيروتعمرو  .35
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بيروت أمس، أنه ال يرى حربـاً فـي                  : بيروت

أعتقد أن هناك حرباً على األبواب، وأرى أن هناك مبالغة من الجانب            أنا ال   "المنطقة على األبواب، وقال     
 ".اآلخر الذي يتحدث دائماً على هذا المستوى من المواجهة والحرب، وإنما المهم أن نكون علـى حـذر                 

وعما إذا كان تطرق خالل لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى ظاهرة سفن المساعدات إلـى                 
 نشهده ليس ظاهرة بقدر ما هو رد فعل لحصار ظالم أدى إلى الكثير من المآسي اإلنسانية                 ما"غزة، قال   

في غزة، إضافة إلى أنه حصار هو أساساً غير قانوني، تقوم به دولة تحتل أراضي أخرى على جزء من                   
ألراضي هذه األراضي المحتلة، على الرغم من التزامها طبقاً للقانون الدولي، بأن ترعى مصالح سكان ا              

المحتلة الذين هم تحت االحتالل أو تحت الحصار، وبالطبع موضوع الحصار وآثاره وردود الفعل عليـه             
  " .يبقى دائماً جزءاً من الحديث بين المسؤولين العرب

الحاجة إلى موقف إزاء الرفض اإلسرائيلي وإزاء االحتمال الكبيـر          "وحول المبادرة العربية، أكد موسى      
علـى االسـتمرار فـي      " إسـرائيل "المباحثات المقبلة، والحاجة إلى موقف إزاء إصرار        لعدم التقدم في    

  ".        اإلحالل، وعدم الدخول في أية مباحثات جدية إلنهائه
البحث تناول الوضع في المنطقة واحتماالت      "وكان الجانبان بحثا الوضع في المنطقة، وأوضح موسى أن          

، إذ إن الكل يتحدث عن آفاقه، وعما إذا كانت حقيقية،           "اإلسرائيلي "-ما قد يحدث في إطار النزاع العربي      
  ".كما بحثنا ردود الفعل عليه، وموقف لبنان العضو العربي في مجلس األمن، ووضع لبنان الخاص

  3/7/2010، الخليج، الشارقة
 

  على األمم المتحدة تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء القضية الفلسطينية: المغرب .36
اجتماع اللجنة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلـة         "دعا مشاركون في    :   سهام أشطو  - الرباط

قـال الطيـب الفاسـي      و الواليات المتحدة إلى التدخل من أجل حسم الخالفات بين الجانبين،            "للتصرف
بعـة  الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن األمم المتحدة ال يمكن أن تظل مجـرد محفـل دولـي لمتا                 

تطورات القضية الفلسطينية واالقتصار على التنديد باالنتهاكات المتكررة للـسلطات اإلسـرائيلية فـي              
ال خيار لديها لفرض مصداقيتها في المشهد الدولي سوى تحمل مسؤولياتها           ": األراضي المحتلة، وأضاف  

ـ        . "كاملة إزاء القضية الفلسطينية    سطينية فـي غيـاب دولـة    وقال الفهري إنه ال سالم في األراضي الفل
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فلسطينية مستقلة وموحدة ومتصلة الحدود جغرافيا بين الضفة الغربية وغزة عاصمتها القدس الـشرقية،              
  .وال سالم دون حدود واضحة ثابتة، وال سالم في ظل الحلول األحادية الجزئية والقرارات المؤقتة

  3/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   ما يستطيع الفلسطينيةلواجب على كّل مسلم أن يقّدم للمقاومةمن ا:  المسلمينعلماءاتحاد  .37
مجدداً أن المقاومة الفلسطينية الباسلة تمثّل واحدة من أنبل          لعالمي لعلماء المسلمين  اأكد االتحاد   : إسطنبول

 مقاومة االحتالل الـذي  - بل واجب-مواقف هذه األمة في القديم والحديث، وهي ممارسة مشروعة لحق  
اإلسالم وسائر الشرائع الدينية، وتنص عليه شرعة جنيـف وسـائر قـرارات األمـم المتّحـدة                 يقرره  

ونبـه  . ومن الواجب على كّل مسلم أن يقدم للمقاومة الفلسطينية ما يستطيع من دعم             .والمنظمات الدولية 
المسجد األقـصى   االتحاد أمة اإلسالم إلى الخطر الداهم الذي يواجهه المسجد األقصى، مؤكدا أن حماية              

الشريف واجب الحكومات والعلماء والشعوب والجمعيات والمؤسسات اإلسالمية واإلنسانية كافة، بحيـث    
ودعـا  . يصبح فرض عينٍ على كّل مسلم أن يهب لبذل النفس والنفيس فداء للمسجد األقصى ودفاعاً عنه               

ي العالم وبين العائالت الفلـسطينية فـي        إلى تعميم مشروع المؤاخاة بين العائالت العربية واإلسالمية ف        
ونبه االتحاد إلى أن الشعب الفلسطيني وال سيما فـي قطـاع غـزة              . الداخل وال سيما في مدينة القدس     

وأضاف أنه من واجب كّل مسلم أن يعمل بكّل         . المصابر المرابط، يتعرض لحملة ضارية ظالمة لتجويعه      
  . وسيلة ممكنة على فك الحصار الظالم

  3/7/2010، رق، الدوحةالش
  

   "إسرائيل"وال خالف مع .. لقاء أوباما نتنياهو لبحث االنتقال إلى المفاوضات المباشرة: واشنطن .38
المدير  أن ،مينا العريبي واشنطننقال عن مراسلتها من  3/7/2010الشرق األوسط، لندن، نشرت 

في تصريحات لعدد من قال بيرو األعلى للشرق األوسط وشمال أفريقية في البيت األبيض دانيال شا
المحادثات غير المباشرة آلية للدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى سالم "الصحافيين أمس إن 
كان الهدف من المحادثات غير المباشرة تقليص بعض الفجوات بين ": ، مضيفا"شامل في المنطقة

ستكون حول ) األسبوع المقبل(من محادثاتنا الكثير "وتابع أن . "اإلسرائيليين والفلسطينيين وقد حدث ذلك
 5كانت هناك ": وقال شابيرو ."التقدم في المحادثات غير المباشرة واالنتقال إلى المفاوضات المباشرة

تحاورنا مع ": وأضاف. ، من دون توضيحها"فيها تفاصيل كثيرة.. جوالت من المحادثات غير المباشرة
والفجوات قلت وهناك فرص للمزيد من تقليص .. هذا النزاعالطرفين حول كل القضايا المتعلقة ب

وأكد شابيرو أن محادثات نتنياهو مع . "نحن متشجعون": وعبر عن تفاؤل البيت األبيض، قائال. "الفجوات
من "وأضاف أنه . أوباما لن تختصر على المسار الفلسطيني بل على المسارين اللبناني والسوري أيضا

نتوقع أولوية كبيرة لتقدم هذه القضية "على أجندة المحادثات بين نتنياهو وأوباما،  "المؤكد أن تكون غزة
  ." شاليطدولكن مع ضمان أمن إسرائيل وإبقاء تركيزنا على تأمين إطالق سراح  جلعا
 وإدارة "إسرائيل" بين "انشقاقا"وردا على سؤال من أحد الصحافيين حول التصور اإلسرائيلي بأن هناك 

ال يوجد أي انشقاق بين ":  بين رودزاإلستراتيجيةال نائب مستشار األمن القومي لالتصاالت أوباما، ق
. "الواليات المتحدة وإسرائيل، هذه عالقة قوية جدا ومهمة جدا مبنية على مصالحنا وقيمنا المشتركة

ري والسياسي الثراء الرائع وشدة وجودة التبادل بين حكومتينا على الصعيد العسك"واعتبر شابيرو أن 
نعتبر رئيس الوزراء شريكنا في السعي وراء ": وأضاف. "اإلستراتيجيةواألمني تمثل عمق عالقاتنا 

لدينا مصالح ": وأضاف. "ال نرى أي انشقاق بل نرى عالقة قوية ووثيقة من التعاون": ، موضحا"السالم
  ."مشتركة وقيم مشتركة ولدينا الكثير من العمل مع شركائنا
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 حزيران بسبب الهجوم على أسطول الحرية، / كانت قد أرجئت بداية شهر يونيونتنياهوزيارة يذكر أن 
 بين أوباما "بناء جدا" ويساعد على انتهاز فرصة لقاء "جيد"ولكن اعتبر رودز أن توقيت الزيارة الجديدة 

مشجعة، منذ ذلك الرئيس راجع هذا التقدم مع الرئيس عباس وقد سمعنا أمورا "وقال شابيرو إن . وعباس
اللقاء يأتي مع بعض ":  وأوضح"الوقت أجرى السيناتور ميتشل جولتين إضافيتين أحدثتا تقدما أيضا

  .، مشيرا إلى إطالق المحادثات غير المباشرة وتخفيف الحصار على غزة»التحرك
ن نتطلع نح": وقال. ورفض رودز تحديد صورة المفاوضات المباشرة، في حال تم االتفاق على إطالقها

فيما يخص مكان وطبيعة هذه .. إلى التحرك إلى المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
لم نتوصل إلى السيناريوهات مثل لقاء هنا في واشنطن، تركيزنا على تقليص الفجوات " : قالالمحادثات

  ."مباشرةحول قضايا كثيرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين للتحرك إلى مفاوضات 
نحن واإلسرائيليون وشركاء آخرون قلقون .. هناك تطورات مهمة في ما يخص إيران": واعتبر شابيرو

  ."من البرنامج النووي ونحن عازمون على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية
 ايع رفمسؤوال، أن واشنطن حنان البدري نقال عن مراسلتها من 3/7/2010الخليج، الشارقة، وجاء في 

إلى أن إدارة أوباما تعمل بشكل جدي على نقل محادثات " الخليج"في تصريح لـأشار في البيت األبيض 
وقال إن هذا الموضوع سيكون محل بحث بين أوباما . السالم إلى مرحلة المفاوضات المباشرة الشاملة

، مستبعداً عقد اجتماعات  واشنطنإلىورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل زيارته المقبلة 
ثنائية أو ثالثية أو على أي مستوى آخر في الوقت الراهن بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وذلك 

 ورداً على سؤال .رداً على سؤال حول إمكانية اجتماع نتنياهو ومحمود عباس في البيت األبيض
أيلول /  األمم المتحدة في سبتمبرإلىلسطينية حول الموقف من إعالن العربية نقل القضية الف" الخليج"ـل

  ".اإلدارة األمريكية تدرك هذا األمر"المقبل إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات قال 
  

  الحدود التي اغتصبتهاال لعيش ضمن حدودها المعترف بها دولياً ا "إسرائيل"حق األرجنتين تؤكد  .39
السوري خالل لقاءها الرئيس ريستينا كيرشنر  كرئيسة األرجنتين أكدت: زياد حيدر -بوينس ايريس 

تأييد بالدها لسوريا في استعادة الجوالن السوري المحتل، وفقاً  ،أمس ،بشار األسد، في بوينس ايريس
ندعم إعادة هضبة الجوالن لسوريا، ونحن مقتنعون تماماً بأن حل مشكلة "وقالت . لمبادرة السالم العربية

وأضافت . "لسالم واألمن العالميين، وليس فقط للشرق األوسط لأساسيالشرق األوسط هو حل 
األرجنتين تريد أن تكون فاعلة في الشرق األوسط، ونحن نثمن المبادرة العربية القائمة على مبدأ "

األرض مقابل السالم وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وكذلك حق إسرائيل في العيش 
  . "دولياً وليس الحدود التي اغتصبتهاضمن حدودها المعترف بها 

  3/7/2010السفير، بيروت، 
  

  األمم المتحدة تعّبر عن قلقها من سعي السلطات اإلسرائيلية إبعاد النواب المقدسيين .40
التقارير الواردة بإبعاد السلطات اإلسرائيلية ألربعة " تتابع عن كثب"قالت األمم المتحدة إنها : نيويورك

وعبر رتشارد ميرون، المتحدث باسم  .تشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلةنواب في المجلس ال
منسق األمم المتحدة الخاص المعني بعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري عن قلقه من هذا 

نحن قلقون من كل التدابير التي يمكن أن تزيد من حدة التوتر في المدينة : "اإلجراء اإلسرائيلي وقال
ندعو "وأضاف ". والنتائج الواسعة لهذا القرار على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة

  ".إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي
  3/7/2010قدس برس، 
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   وحماس بعرقلة صفقة شاليط"إسرائيل"الوسيط األلماني يتهم ": يديعوت" .41
 المتلفز، الذي ألقاه نتنياهو، الليلة قبل الماضية لمجابهة المسيرة بعد ساعات من الخطاب: تل أبيب

الضخمة لعائلة شاليط، وقال فيه إن حكومته وافقت على اقتراح الوسيط األلماني، جرهارد كونراد، 
بخصوص صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس، حرصت مصادر مقربة من الوسيط على إبالغ 

يديعوت "وجاء في هذه التسريبات، كما نشرتها صحيفة . اهو ال يقول الحقيقةالصحافة اإلسرائيلية أن نتني
 وحماس ولكن "إسرائيل"، أمس، أن الوسيط األلماني عرض فعال اقتراح حل وسط بين "أحرونوت

إسرائيل وافقت على اإلطار العام ولكنها اقترحت تعديالت ووضعت شروطا ال تتيح . الطرفين لم يقباله
  . قبلت اإلطار العام ووضعت شروطا ال تتيح التقدم في الصفقةالتقدم، وحماس

وكان الخالف مركزا حول . وحسب هذا النشر، فإن تقدما حصل في المفاوضات مع بداية حكم نتنياهو
ووافقت حكومة نتنياهو على أن تقدم حماس قائمة أخرى .  أسيرا طلبتهم حماس ورفضتهم إسرائيل125

ووافقت حماس على تغيير قائمة األسماء وقدمت فعال هذه القائمة، وقبلتها  أسيرا آخرين، 125بأسماء 
 اسما وأن يتم طرد الباقين إلى الخارج أو إلى قطاع غزة 40إسرائيل لكنها اشترطت أن يسقط منها 

ولم ترد حماس على هذا االقتراح ال . وعدم العيش في الضفة الغربية من دون أن يوقع اتفاق سالم دائم
  .فقة وال بالرفض، وعليه بقيت المفاوضات معلقة حتى اليومبالموا

وكتبت الصحيفة أن توضيحات الوسيط األلماني تؤكد أن نتنياهو يخدع الجمهور اإلسرائيلي وال يقول له 
الحقيقة، وقالت إن على نتنياهو أن يغير مستشاريه، فهم يدفعون به إلى الهاوية ويجعلونه يفقد الثقة به 

  .تماما
  3/7/2010 األوسط، لندن، الشرق

  
  رفع الحصار عن غزة" إسرائيل"ألمانيا ترحب بمطالبة برلمانها  .42

رحبت الحكومة األلمانية، أمس، بالقرار الذي اتخذه البرلمان األلماني باإلجماع يطالب فيه : )د ب أ(
 بهذا الشأن الحكومة اإلسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة، ورأت الحكومة أن القرار يؤكد توجهها

أن " إسرائيل"لقد أوضحنا مراراً أن على "حيث قال المتحدث باسم حكومة برلين أولريش فيلهلم في برلين 
  " .تسهل الدخول لغزة ألسباب إنسانية ومن أجل إعادة إعمار القطاع

  3/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

  "الموساد"استخدامه من قبل روسيا ترفض طلباً إسرائيلياً إلنشاء مركز ثقافي خشية : "هارتس" .43
العبرية النقاب عن أن السلطات الروسية رفضت " هآرتس"كشفت النسخة اإللكترونية لصحيفة : الناصرة

رسمياً طلبات متكررة لوزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان لفتح مركز ثقافي إسرائيلي في إحدى 
وذكرت أن  ".الموساد" االستخبارات اإلسرائيلي المدن الروسية، وذلك خشية استخدامه من قبل جهاز

ليبرمان كان يسعى للحصول على إذن روسي إلنشاء مركز ثقافي يديره مكتب االرتباط اإلسرائيلي 
  . ، ثالث أكبر المدن الروسية"نوفوسيبيرسك"في مدينة " ناتيف"

سي سيرغي الفروف الثالثاء وقد أثار ليبرمان المسألة مجددا خالل لقاء جمعه مع وزير الخارجية الرو
  . غير متورطة بأي نشاطات تجسسية في روسيا" ناتيف"الماضي، وتعهد أن 

  3/7/2010قدس برس، 
  

  خشى فقدان القدس لهويتها ن: وزير خارجية دولة حاضرة الفاتيكان .44
 يحدث عبر وزير خارجية دولة حاضرة الفاتيكان المونسينيور دومينيك مامبرتي عن خشية الفاتيكان مما

في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس تحديداً من عمليات تهويد ممنهجة، ورأى فيها تطورات 
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، بحسب ما نقل عنه أحد أعضاء الوفد "ألنها تقوض التعايش المشترك في هذه المدينة المقدسة"خطرة 
  . المرافق، مقترحاً بأن توضع القدس في عهدة دولية

كس وجهة نظر الكرسي الرسولي، جاءت عقب اجتماعه، أمس بوزير الخارجية مقاربة مامبرتي التي تع
 أن مامبرتي قدم للشامي مقاربة الفاتيكان للصراع في الشرق "السفير"وعلمت ،  علي الشامياللبناني

األوسط، معتبراً بأن أي حّل ينبغي أن يكون من باب القانون الدولي، حيث توجد أدوات حلول متعددة 
  .  سواء في القانون أم عبر المنظمات الدولية إليجاد حّل لهذا النزاع الذي استمر طويالًومتنوعة

  3/7/2010السفير، بيروت، 
  

   بوقف عمليات اإلخالء القسري للفلسطينيين"إسرائيل" تطالب "منظمة العفو الدولية" .45
سري للفلسطينيين وهدم  طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل الجمعة بوقف عمليات اإلخالء الق:لندن

منازلهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن السلطات اإلسرائيلية أصدرت في اآلونة األخيرة سيالً من 
  .أوامر الهدم في منطقة شمال وادي األردن

وقالت المنظمة إن سبع عشرة عائلة فلسطينية في منطقة وادي األردن معرضة لخطة اإلجالء القسري 
أوامر بإخالئها في األسبوع الماضي، وهناك اآلن ووفقاً إلحصائيات األمم المتحدة ما الوشيك بعد صدور 

 فلسطيني، أكثر من نصفهم من األطفال، فقدوا منازلهم بعد هدمها بناء على أوامر من 600يربو على 
  .السلطات اإلسرائيلية

حصول على مسكن بديل أو وأضافت إن العائالت الفلسطينية التي يتم إجالؤها ليس لها الحق في ال
  .تعويض بموجب القانون اإلسرائيلي، ما يعني أن العديد منها يمكن أن يواجه التشرد

  3/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "خارج الصندوق"مقاربة أمريكية من  .46
  عريب الرنتاوي

 أوروبيـين  مـن " محدثيي"ذات مؤتمر دولي في أثينا قبل خمسة أعوام أو يزيد، أذكر أنني اقترحت على           
للحديث معهم بدل االستمرار فـي التحـدث   " حركة حماس"و" حزب اهللا"وأمريكيين استضافة ممثلين عن     

عنهم، يومها قامت الدنيا ولم تقعد، وبدا أنني قد قارفت جرماً ال يغتفر، ولوال بقايـا حيـاء فـي وجـه                      
  .ليه والترويج لهالضيوف والمضيفين، لطردت من القاعة بتهمة مساندة اإلرهاب والتحريض ع

وأجانـب،  ) معتـدلين (، مع دبلوماسيين عرب     "المواجهات المماثلة "منذ تلك الواقعة، مررت بالعديد من       
وغالبا ما تبادلنا ذات الحجج والذرائع، إلى أن بدأت اللهجات بالتبدل والمواقف بـالتغيير، وآخـر مـرة                  

 غضون الشهرين الفائتين، حيث جـاءت       دخلت فيها في حوار مع أوروبيين حول هذه العناوين كانت في          
  .الحوار سيتم، واالعتراف سيتحقق والمسألة مسألة وقت: اإلجابات مختلفة كثيرا هذه المرة

مناسبة حديث الذكريات هذه، تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية باألمس، لمراسلها في واشنطن، غيـر               
ه إن فريقا من المسؤولين االستخباريين العاملين       المحسوب على حماس وحزب اهللا، هشام ملحم، ويقول في        

في القيادة المركزية األميركية لجنوب آسيا والشرق األوسط، شكك في جدوى السياسة االميركية الحاليـة             
وتهميـشهما، وأوصـى باسـتخدام      " حمـاس "وحركة المقاومة اإلسالمية    " حزب اهللا "والرامية الى عزل    

 التنظيمين في المؤسسات السياسية والعسكرية فـي لبنـان والـسلطة            استراتيجيات بديلة تهدف الى دمج    
  .الفلسطينية

 مـايو الفائـت تحـت عنـوان     /وجاء في التقرير الذي يتكون من خمس صفحات وصدر في أوائل أيار       
ونشره المحلل السياسي والعسكري مارك بيري على الموقع اإللكترونـي     " التعامل مع حزب اهللا وحماس    "

، أنه من األفضل للواليات المتحدة أن تعمل على دمج حزب اهللا فـي مؤسـسات                "بوليسيفورين  "لمجلة  
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الدولة اللبنانية المدنية والعسكرية، وإدماج حماس في مؤسسات السلطة الفلسطينية، المدنية والعـسكرية،             
نا وهناك على   من أن تكتفي بدعم الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، اللتين تمثالن جزءا من الشعب ه             

  .أبعد تقدير
إحدى مهمات الفريق االستخباري الذي أعد التقرير هي تقديم تحليالت وتقويمات استخبارية خارج اطار              

وتتـضمن  " خارج الصندوق"المألوف والمتوقع، والخروج بسيناريوات ومقترحات بديلة وغير تقليدية من         
جيات المعتمدة، تكـون وظيفتهـا تحـدي المـألوف          احيانا افتراضات تتحدى التفكير التقليدي واالستراتي     

  .والتفكير األرثوذوكسي السائد
نشاطات حزب اهللا تعكس على نحو متزايد حاجات الحزب وتطلعاتـه فـي لبنـان،               "ويالحظ التقرير أن    

 2006، ويرى التقرير أن الحرب التي شنتها إسرائيل على الحزب عام            "وليس مصالح مؤيديه االيرانيين   
فان اعمال إسرائيل فـي لبنـان       ... وبدل استغالل النزعة االستقاللية لحزب اهللا     "تائج عكسية،   ادت الى ن  

  ".ربما كانت لها نتائج مناقضة لذلك وادت الى تعزيز روابط الحزب بايران
الذي كان يقاتل الحكومـة     " الجيش الجمهوري االيرلندي  "و" حزب اهللا "ويتحدث عن وجود نقاط تشابه بين       

وقواتها، والذي شارك الحقا في عملية السالم في ايرلندا الشمالية، ويرى انـه يمكـن جـذب                 البريطانية  
ويذكّر باالجتماع الذي عقده السفير البريطـاني       . في المستقبل لالضطالع بدور سياسي مماثل     " حزب اهللا "

مـوذج  ، ويرى ان هذا االجتماع يمكن ان يخـدم كن         2009في لبنان مع بعض قادة الحزب في لبنان في          
ويوصي بالدفع الى محادثات في لبنان مماثلـة        . في الجيش اللبناني  " حزب اهللا "مناسب للبدء بعملية دمج     

كما قامت الواليات المتحدة بدور قيادي في محادثات السالم في ايرلنـدا            "لتلك التي جرت في ايرلندا، النه     
  ".في لبنان" حزب اهللا"ين الجيش اللبناني والشمالية، فان البريطانيين يمكن ان يقودوا مثل هذه المحادثات ب

وأستميح السادة القراء عذرا عن هذه االقتباسات المطولة من تقرير هشام ملحم في النهار، والتي أملتهـا                 
  :أهمية فريق البحث ومصادره، مكتفياً باإلشارة إلى ثالث حقائق رئيسة

ينن سبق وأن أدلـى بتقـديرات مماثلـة         أن مستشار الرئيس لشؤون مكافحة اإلرهاب جون برا       : األولى
لتقديرات الفريق االستخباري، وهناك معلومات نشرت قبل أيام أكدت ميل واشنطن لتعزيز اتصاالتها مع              
  .حماس، مباشرة وغير مباشرة، األمر الذي يعكس ميل المستوى األمني والعسكري لهذه المقاربة الجديدة

هاية المطاف لوجهة نظر حميد كرزاي بخصوص التعامل مع         أن الواليات المتحدة رضخت في ن     : الثانية
طالبان ورفع الحظر المضروب عليها ومحاولة إدماجها في العملية السياسية، األمر الذي يشير إلى ميـل               

  .لتعميم هذه المقاربة دوليا
رسـمياً   -إلى أن تنضج شروط الحوار واالعتراف واإلدماج، ستظل واشنطن تقابل هذه األنباء             : والثالثة

  ال تغيير على سياسة واشنطن حيال هذه المسألة ؟،:  بالتعقيب التقليدي-على األقل 
  3/7/2010الدستور، عّمان، 

  
  ماذا بعد؟: بعد فشل الجولة العشرين لميتشل .47

  هاني المصري
كما هو متوقع عاد جورج ميتشل من جولته العشرين الى المنطقة بخفي حنين، فلم يحصل على األجوبة                 

سرائيلية على األسئلة التي سبق ان طرحها واجاب عليها الرئيس ابو مازن والتي تتعلق اساساً بالحدود                اإل
  .واألمن

" خففـت "بدالً من تقديم األجوبة أغرقت حكومة نتنياهو زيارة ميتشل في االجراءات اإلسـرائيلية التـي                
سه معبر كرم ابو سالم وشـاهد       الحصار عن قطاع غزة، والتي أشاد بها ميتشل خصوصاً بعد ان زار بنف            

  .التغيير بشكل ملموس
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كما تمسك نتنياهو بضرورة االنتقال من المفاوضات التقريبية الى المفاوضات المباشرة قبل البحث فـي               
، وال يمكـن    "الريمـوت كنتـرول   "فال يمكن برأيه ان يبحث الجانبان قضايا جوهرية ب        . تفاصيل الحدود 

ض الذي سبب خيبة امل لميتشل كما جاء على لسان مسؤول اميركـي،             توضيح الموقف اإلسرائيلي الغام   
  .من رسم الحدود قبل ان يأخذ تطمينات فلسطينية كاملة بالنسبة لألمن اإلسرائيلي

بدالً من التقدم، الذي لم يتوقعه أحد، حلقت في سماء جولة ميتشل، انباء حول ما قيل انه اقتراح اميركي                   
 التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان، الـذي ال يـشمل القـدس وال آالف              يقضي بأن تمدد إسرائيل فترة    

الوحدات االستيطانية قيد البناء وال المرافق العامة مقابل ان يوافق الفلـسطينيون علـى الـدخول فـي                  
  .مفاوضات مباشرة

بة لمسألتي  الجانب الفلسطيني أكد لميتشل مجدداً أنه بدون احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بالنس             
الحدود واألمن، وبدون وقف االجراءات اإلسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وابعاد المواطنين خصوصاً من             

  .القدس ووقف االستيطان وقفاً شامالً، ال يمكن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة
نية على ملف الحـدود     يذكر ان الرئيس الفلسطيني اخبر مراسلي الصحف اإلسرائيلية ان األجوبة الفلسطي          

واألمن التي قدمت لميتشل في جولة سابقة تقوم على التفاهمات ذاتها التـي أنجزهـا رئـيس الحكومـة                   
، 1967اإلسرائيلية السابقة ايهود أولمرت التي تعتمد مبدأ االنسحاب إلى حدود الرابـع مـن حزيـران                 

ترفض بدء المفاوضـات القادمـة مـن        ، هذا مع العلم ان الحكومة اإلسرائيلية        1:1وتبادل اراض بنسبة    
النقطة التي انتهت اليها المفاوضات السابقة، كما ترفض وقف االستيطان وااللتزام بمرجعيـة واضـحة               
ومحددة لعملية السالم، وهي المتطلبات الثالثة التي طالب بها الفلسطينيون قبل استئناف المفاوضات غير              

رغم تحقيقها نزوالً عند الرغبة األميركيـة وانتظـاراً لتحقـق           المباشرة، ووافقوا بعد ذلك على استئنافها       
  .الضمانات االميركية الوهمية

الالفت للنظر ان جوالت ميتشل، مثلها مثل زيارات اي مسؤول اميركي الى المنطقة، يرافقهـا صـدور                 
القدس الـى   قرارات إسرائيلية تتعلق بمخططات استيطانية جديدة، أو بهدم منازل، أو بإبعاد مواطنين من              

خارجها، أو من الضفة الى غزة، وكأن الحكومة اإلسرائيلية تجعل الفلسطينيين يدفعون ثمناً لكل زيـارة                
في تحد واضح للعيان لإلدارة األميركية التي تدعي بأن الحكومة اإلسرائيلية تعهدت لها سراً بعدم اإلقدام                

  .على ما من شأنه المساس بالمفاوضات وعملية السالم
فت للنظر أكثر، ان القرارات اإلسرائيلية األخيرة، منذ بدء المفاوضات غير المباشرة، لم تعد تواجـه                الال

وكلنا نذكر الغضبة األميركيـة علـى اعـالن         . بردة فعل اميركية أو دولية قوية مثلما كان يحدث قبلها         
جو بايدن نائب الرئيس     وحدة استيطانية في مستوطنة رامات شلومو اثناء زيارة          1600إسرائيل عن بناء    
  .األميركي للمنطقة

 غرفة فندقية قرب جبل المبكر في القدس، وبلعـت االدارة االميركيـة             1400اآلن تم االعالن عن بناء      
هذه الخطوة مثلما بلعت غيرها من الخطوات االستفزازية اإلسـرائيلية          ) والفلسطينيون والعرب و العالم   (

ضع لم يعد حرجاً، والمفاوضات التقريبية خففت التوتر وتوحي للجميع          فالو. التي ال تتوقف وال ليوم واحد     
بأن عملية السالم ما زالت حية، وان هناك شيئاً قادماً على الطريق، وهذا يمنع نشوء فـراغ يمكـن ان                    

  .تملؤه الخيارات و االطراف االخرى المناوئه لعملية السالم
تعايشوا مع هذا األمـر، وكـأن       ) نقصد الجانب الرسمي  و(الالفت للنظر أكثر وأكثر، هو ان الفلسطينيين        

االمر المهم هو انهم استطاعوا حتى اآلن ان يفلتوا من ضغط اميركـي جـدي علـيهم لالنتقـال الـى                     
  .المفاوضات المباشرة

فحسبما اشارت تقارير موثوقة فان اوباما اثناء لقائه األخير في البيت األبيض مع الرئيس الفلسطيني، لم                
ب االنتقال الى المفاوضات المباشرة، ولم يضغط من اجله، كمـا كـان مخططـاً، ألن هنـاك            يطرح طل 
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توصيات من الخارجية األميركية بعد مجزرة اسطول الحرية تفيد بأنه من غير المناسب الـضغط علـى                 
  .الرئيس الفلسطيني في مثل هذه الظروف

دة الكافية لتنفيذها، وانتهت السياسة األميركيـة       لقد اظهرت ادارة اوباما نوايا حسنة، ولكنها لم تملك اإلرا         
في عهدها الى اتخاذ قرارات اسوأ احياناً من سابقاتها، او ال تقل سوءاً عنها، األمر الذي ادى الى تراجع                   
التوقعات واآلمال حولها، والى سقوط األوهام بانها ستطرح مبادرة جريئة لحل الصراع فـي المنطقـة،                

  .ع األطرافوأنها ستفرضها على جمي
، وشهر ايلول القادم يقترب، وهو الموعد الـذي تنتهـي فيـه فتـرة               "تتكتك"ان الوقت يمضي، والساعة     

مسرحية التعليق الجزئي والمؤقت لالستيطان، وتنتهي فيه ايضاً المهلة التي منحتها لجنة المتابعة العربية              
ل يعلم ان هـذه المفاوضـات لـن تحقـق           لالدارة االميركية الحراز تقدم في المفاوضات التقريبية، والك       
  .اختراقاً، وانها تمثل نوعاً من الخضوع للموقف اإلسرائيلي

إسرائيل، التي خرجت منتصرة من معاركها مع ادارة اوباما، ال تكتفي بانتصار ضعيف وغير مـستقر،                
على اسـتئناف   دوراً اوسع، لذلك تصر     " للوسيط األميركي "وال ترتاح للمفاوضات التقريبية ألنها تعطي       

المفاوضات المباشرة، ألنها تمكنها من االستفراد بالفلسطينيين كلياً، بدون تدخل احـد، وبـال مرجعيـة                
واضحة وملزمة لعملية السالم، وبدون وقف السياسة اإلسرائيلية الرامية لخلق واقع على األرض يجعـل               

 الحل الذي سيفرض نفسه على األرض       وهو. الحل اإلسرائيلي أكثر وأكثر هو الحل الوحيد الممكن عملياً        
  .اذا وافق الفلسطينيون عليه على طاولة المفاوضات ام ال

اذاً افضل شيء متوقع هو استمرار المفاوضات التقريبية وتمديدها لفترة اخرى مع تخلي إسـرائيل عـن           
 نتنيـاهو   مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان، المشكوك اصالً وأيضا باستمرارها بعد اعـالن           

نفسه بانها تنتهي في شهر ايلول القادم، وبعد ان صادق مركز الليكود في اجتماعه األخير، باالجماع على                 
  . القادم26/9انتهائها في 

اما أسوأ شيء يمكن أن يحدث فهو استئناف المفاوضات المباشرة بعد عقد مؤتمر دولي شـبيه بمـؤتمر                  
، تعود حليمة لعادتها القديمة، اي تعود المفاوضـات الـى           انابوليس سيء الصيت والذكر، وهذا ان حدث      

  .الحلقة المفرغة التي سارت بها منذ توقيع اتفاق اوسلو حتى االن
ال مفر اذا اردنا انقاذ القضية واألرض واإلنسان، من مراجعة مسيرة المفاوضات ومـا يـسمى عمليـة                  

لورة استراتيجية جديدة مكافحـة تفـتح       السالم مراجعة عميقة و جريئة، واستخالص الدروس والعبر، وب        
جميع الخيارات والبدائل وتعتمد اوالً واساساً على الشعب الفلسطيني واستنفار قواه وكفاءاته داخل الوطن              
المحتل وخارجه، وتركز على انهاء االنقسام واستعادة الوحدة باعتبار ذلك اولوية قصوى ال تعلوها أيـة                

  !مهمة اخرى
  3/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
  جهود استعادة الثقة: أوباما ونتنياهو .48

  مارتن إنديك
فقد بدأ كل مـن     : تخفي الضجة المثارة حالياً بشأن العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل تطوراً الفتاً           

الرئيس األميركي أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو في تطوير عالقة بناءة تراعي االنـشغاالت              
وعة لكل طرف على حدة، فمثال أعلن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي خالل شهر مـايو الماضـي أن                 المشر

 شهد تجميداً كلياً لعمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وهو مطلـب     2010الربع األول من العام     
ديد للبنـاء، أو    كان أوباما قد أصر عليه منذ بدء إدارته، ويبدو أن نتنياهو منع بهدوء تام أي عطاءات ج                

عمليات تهديم تطال البيوت الفلسطينية، أو طرد الفلسطينيين من القدس، وذلك منذ الزيارة المحرجة التي               
وفي رده على هذا التوجه اإلسـرائيلي       . قام بها نائب الرئيس بايدن، إلى القدس في شهر مارس الماضي          
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ماليين دوالر إلسرائيل لدفع كلفة نـشر        205أعلن أوباما مؤخراً عن مساعدة عسكرية إضافية بحوالي         
وخالل الشهر المنصرم أشاد نتنيـاهو بـإدارة        . أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ لحماية البلدات الحدودية      

أوباما لدروها في تمرير القرار األممي األخيرة الصادر عن مجلس األمن الدولي والذي يشدد العقوبـات                
قيقة أن مؤسستي األمن القومي في الجانبين انخرطتا ألكثر من عام           والح. على البرنامج النووي اإليراني   

وبالطبع لن يجد الذين يعتبـرون إسـرائيل        . في تنسيق مواقفهما لمنع إيران من تحقيق تطلعاتها النووية        
مسؤولية ثقيلة ويريدون من أوباما فرض السالم عليها في هذه التطورات بين الجانبين أخباراً مرحباً بها،                

بالنسبة للذين يبحثون عن اختراق في عملية سالم الشرق األوسط ومنع فعـال لطموحـات إيـران                 لكن  
النووية، بمن فيهم القادة العرب المعتدلون، يمثل االعتراف المتبادل بين أوباما ونتنياهو بأن ال أحد منهما                

يتعين عليهما العمـل    يستطيع بلوغ أهدافه بمعزل عن اآلخر، وبأنه بدال من العمل ضد بعضهما البعض،              
  .يجدون فيها تطوراً إيجابياً... معاً

وقد جاءت حادثة أسطول الحرية لتشكل اختباراً حقيقياً لهذه العالقة الجديـدة، حيـث وضـعت عمليـة                  
أوباما في موقف حرج دفعه إلى االختيار بين التنديد بإسرائيل وبالتالي           " مرمرة"االعتراض الفاشلة لسفينة    

عالم اإلسالمي، أو الوقوف إلى جانب حليفته إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكـن               كسب نقاط في ال   
بالعمل المشترك والوثيق مع نتنياهو، حيث أجريا ثالث مكالمات هاتفية أثناء األزمة، اسـتطاع أوبامـا                

يـد  التوصل إلى مقاربة تحول دون حصول قطيعة في العالقات التركيـة اإلسـرائيلية، إذ تجنـب التند                
بإسرائيل في مجلس األمن، وفي الوقت نفسه صاغ مقترحاً لفتح تحقيق يكون مستساغاً إلسـرائيل مـع                 
العمل على تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة بطريقة تستجيب لمتطلبات الحياة الطبيعية لسكان              

ايـة أوبامـا    لكن رغم ذلك لـم تمـر حم       . غزة، وفي الوقت نفسه تراعي االنشغاالت األمنية إلسرائيل       
إلسرائيل في وقت انشغل فيه العالم باالحتجاج على قتل إسرائيل المأساوي لنشطاء عزل دون تكلفة، فقد                
أضاع أوباما محاوالت التواصل مع العالم اإلسالمي ليبقى التعويض الوحيد هو التحـرك الجـدي لحـل        

 للبناء االستيطاني في الضفة الغربيـة       وفي هذا السياق يمكن النظر إلى تجميد نتنياهو       . المسألة الفلسطينية 
كما أن قـدرة الـسلطة      . وتفادي التحركات االستفزازية في القدس الشرقية، كخطوة في االتجاه الصحيح         

الفلسطينية على ضبط األمن في الضفة الغربية ومنع تنفيذ عمليات ضد اإلسرائيليين، بدأت تبرهن علـى                
كثر من ذلك، فقد أيدت الجامعـة العربيـة رسـمياً دخـول             وأ. وجود شريك فلسطيني يتمتع بالمسؤولية    

  .مع إسرائيل، وهو التفويض الذي لم تسحبه حتى بعد أزمة غزة" محادثات تقارب"الفلسطينيين في 
لكن، ومع ذلك، فإنه ما لم يتحقق تقدم ملموس خالل أقل من أربعة أشهر يعالج قضايا الحـدود واألمـن                    

 نتنياهو لضغوط كبيرة الستئناف االسـتيطان، كمـا أن الجامعـة            ويطلق مفاوضات مباشرة، فسيتعرض   
وبالطبع لن يكون ذلك في صالح أوباما وال نتنياهو مادام هذا األخير سـيجد              . العربية ستسحب تفويضها  

تنطوي على  "نفسه في صراع مع االنتقادات الدولية، فيما سيكون األول مطالباً باختراق حقيقي في مسألة               
والسؤال هنا هو ما إذا كان الرجالن يستطيعان تخطي مشاعر انعدام           ". النسبة لألمن القومي  أهمية حيوية ب  

فهل يـستطيع   . الثقة التي تسربت إلى العالقات بينهما وساهمت في تسميمها لبناء شراكة من أجل السالم             
ني ما يقـول عنـدما      أوباما إقناع نتنياهو بأنه يريده كصانع للسالم وليس إسقاط تحالفه اليميني، وبأنه يع            

؟ وهل بمقدور نتنياهو إقنـاع أوبامـا        "مصمم على منع إيران من امتالك السالح النووي       "يتحدث عن أنه    
بأنه جاد بشأن بلوغ حل الدولتين، وأنه ال يسعى فقط لربح مزيد مـن الوقـت قبـل بـدء االنتخابـات                      

ن خالل القيام بدوره والمساهمة فـي       األميركية؟ وباإلضافة إلى ذلك هل يستطيع نتنياهو تشجيع أوباما م         
عزل إيران بالدخول في مفاوضات سالم مع سوريا، وتهدئة األمور في الجهة الـشمالية مـن الحـدود                  

فعلى : اإلسرائيلية؟ وهو ما يجرنا إلى تحركين إنسانيين يمكنهما خلق بيئة مناسبة الختبار هذه المقترحات             
نطن األسبوع المقبل للقيام بجولة مشي في منتجـع كامـب           أوباما أن يستضيف نتنياهو عندما يزور واش      
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ديفيد، ومن جانبه يتعين على نتنياهو استضافة أوباما في إسرائيل بعدما يكون قد كسب ثقته وأذاب الجليد                 
  .بينهما

  مارتين إنديك
  األميركي" بروكينجز"نائب رئيس وحدة السياسة الخارجية بمعهد 

  "ن بوستواشنط"ينشر بترتيب خاص مع خدمة 
  3/7/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ترطيب مع تركيا وتصعيد ضد سورية .49

  عبد الباري عطوان
تبذل االدارة االمريكية جهوداً مضنية هذه االيام الخراج إسرائيل من حال العزلة المتفاقمة التي تعيش في                

ة مرمرة التركية فـي    ظلها حالياً بسبب عدوانها على قطاع غزة ومجزرتها التي ارتكبتها على ظهر سفين            
  .المياه الدولية

  : محاور دبلوماسية رئيسيةأربعةهذه الجهود تنصب في 
ترطيب األجواء بين تل ابيب وأنقرة، واصالح العالقة بين الجانبين، بدءا من ازلة التوتر              : المحور األول 

الـسري بـين وزيـر      ويتضح هذا التوجه في اللقاء      . الحالي في العالقات او تقليصها في حدودها الدنيا       
الخارجية التركي داوود اوغلو مع وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر في بروكـسل               

  .قبل يومين
ترتيب لقاء سريع بين السيد سالم فياض رئيس الوزراء اإلسرائيلي وايهود باراك وزيـر              : المحور الثاني 

ال المعيشية لمواطني الضفة الغربية حسب البيان الرسمي        الدفاع اإلسرائيلي لمناقشة قضايا تتعلق باألحو     
  .الفلسطيني

ايفاد السناتور جورج ميتشيل مبعوث السالم االمريكي الى رام اهللا وتل ابيب، لاليحـاء              : المحور الثالث 
  .بأن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تسير في االتجاه الصحيح، وان عملية السالم لم تمت

اللقاء الحار بين الرئيس االمريكي باراك اوباما والعاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبـد              : رابعالمحور ال 
العزيز في البيت األبيض، وطلب األول من حليفه الثاني بذل جهود أكبر في عملية الـسالم حـسب مـا         

رانـي وكيفيـة   جرى اعالنه، ولكن ما لم يعلن هو طبيعة المناقشات والحوارات التي تتعلق بـالملف االي          
  .او حرباً) عبر الحصار(التعاطي مع الطموحات النووية االيرانية سلماً 

' ' '  
اللقاء التركي اإلسرائيلي تم نتيجة ضغوط امريكية، ومن الرئيس اوباما نفسه، وال نستغرب ان يكون هذا                

ة ان تتـصاعد  فلم يكن مـن قبيـل الـصدف    . الضغط قد توازى مع تهديدات او اغراءات او االثنتين معاً         
هجمات حزب العمال الكردستاني ضد اهداف تركية، مدنية وعسكرية بعد ايام معدودة من توتر العالقات               
التركية اإلسرائيلية، والشيء نفسه يقال ايضاً عن اثارة ملف مجازر االرمن في الكونغرس وفي أجهـزة                

  .االعالم االمريكية، بتحريض مباشر من اللوبي اليهودي
 اآلخر المنتظر بين السيد فياض وايهود باراك فهو تدشين للمفاوضـات المباشـرة، وتعزيـز                اما اللقاء 

للتنسيق االمني بين الجانبين، وااليعاز للرأي العالم العالمي الغاضب على مجازر سفن اسطول الحريـة               
وال بان الطرف الفلسطيني صاحب القضية المركزية في حال ود وانسجام مـع الحكومـة اإلسـرائيلية،               

مثلما تعتقدون، فاذا كان أصحاب الشأن راضين، يعانقون اإلسـرائيليين          ' مارقة'يعتبرها حكومة ارهابية    
  !فما شأنكم انتم
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الالفت ان لقاء فياض باراك هذا يتزامن مع انعقاد اجتماع الدول المانحة في باريس، والسيد فياض هـو                  
الى السلطة، وال بد ان من يعطي المال والمساعدات هو          القناة الوحيدة المعتمدة لألموال الغربية والعربية       

  .الذي أمر بهذا اللقاء ووجد السمع والطاعة واال ال رواتب ستدفع، وال امتيازات اخرى ستتواصل
وال نستغرب ان نقرأ في األيام القليلة المقبلة انباء عن قرب لقاء بين بنيامين نتنيـاهو رئـيس الـوزراء                   

ود عباس في القدس المحتلة او في رام اهللا، فالترتيب لهذا اللقاء يبدأ بلقاء فياض               اإلسرائيلي والرئيس محم  
باراك، وتعمد الرئيس عباس تكرار نغمة تقول باستعداده لالنتقال من مرحلة المفاوضات غير المباشـرة               

  . بزيارة القدسالى المباشرة فوراً في حال تحقيق تقدم، ودعوته لنتنياهو لزيارة رام اهللا، ودعوة الثاني له
بين تركيا وإسرائيل من ناحية وإسرائيل والسلطة       ' الترطيبية'المريب في األمر ان هذه الجهود االمريكية        

الفلسطينية من ناحية اخرى تتزامن مع أخرى تصعيدية مع سورية وايران األمر الذي يطرح الكثير مـن    
  .يجري اعدادها في الغرف المغلقة' خطة ما'عالمات االستفهام حول النوايا االمريكية، واحتمال وجود 

وزارة الخارجية االمريكية تثير هذه االيام ضجة كبرى حول معلومات غير مؤكدة عن تزويـد ايـران                 
  .لسورية بنظام رادار يردع صواريخ إسرائيلية ويكشفها قبل وصولها لضرب اهداف ايرانية

ت ضجة أخرى استمرت اسـابيع تمحـورت        وتبلغ عملية التحريض هذه ذروتها ضد سورية بعد ان هدأ         
  .'بعيدة المدى' سكود'اللبناني بصواريخ ' حزب اهللا'حول تزويد سورية 

' ' '  
زنتها الـف طـن لقـصف       ' ذكية'االدارة االمريكية تزود إسرائيل ببطاريات صواريخ باتريوت، وقنابل         

لك امرا عاديا، امـا ان تـزود        المواقع االيرانية المحصنة، وطائرات هي األحدث في العالم، وترى في ذ          
' ام الكبـائر  'ايران سورية بنظام رادار يرصد الصواريخ التي ستطلقها إسرائيل لتدمير البلـدين فهـذه               

  .وجريمة كبرى
بمعنى آخر مطلوب من سورية وايران واي دولة عربية اخرى ان ال تفعل اي شيء لعرقلة الـصواريخ                  

د الرصد فقط، والعلم بمرورها، ناهيك عـن التـصدي لهـا            مجر' رصدها'اإلسرائيلية حتى لو كان ذلك      
وعلى مواطني البلدين ان يقفوا فوق سطوح منازلهم والتصفيق والتهليل لكل صاروخ إسرائيلي ينطلـق               

  .لتدمير البلدين او احدهما
نعرف جيداً ان السلطة الفلسطينية التي تعيش وتتغذى من الحبل السري االمريكي ال تستطيع ان تـرفض    

لباً امريكياً باللقاء مع اإلسرائيليين وتبييض وجههم االجرامي عربياً وعالمياً، ولكننا ال نفهم هذا اللقـاء                ط
التركي اإلسرائيلي السري وغير المبرر خاصة ان إسرائيل لم تلب شرطاً واحداً من الـشروط التركيـة                 

يق دولية، واعادة السفن المحتجزة     االربعة، وهي االعتذار عن مجزرة السفينة مرمرة، والقبول بلجنة تحق         
  .في ميناء اسدود، ودفع تعويضات مالية السر الشهداء

' ' '  
ال نطالب حكومة رجب طيب اردوغان بالتطرف او االنتحار سياسيا ودبلوماسيا، فـنحن نفهـم ان لهـا                  

الدولية، ولكـن   استراتيجيات محددة تحكم عالقاتها وآلية عملها في التعاطي مع ملف العالقات االقليمية و            
مثل هذه اللقاءات، وبهذه السرعة، تهز صورة هذه الحكومة في الداخل التركي اوال والعـالم االسـالمي                 
ثانيا اللذين وجدا في موقفها من إسرائيل وعربدتها وقفة رجولية ردت االعتبار لمليار ونـصف مليـار                 

  .مسلم عانى كثيرا من العربدة اإلسرائيلية واالذعان العربي لها
حكومة نتنياهو تخدع تركيا والسلطة والعالم باسره في الوقت نفسه عندما توفد شخصيتين مـن حـزب                 
العمل االول مجرم حرب ملطخة يداه بدماء شهداء غزة اي ايهود باراك والثاني بنيامين بن اليعازر كان                 

ب مجزرة قانـا فـي      وزيرا للدفاع وقائدا لالركان، يدعي االعتدال مثل رئيسه شمعون بيريس الذي ارتك           
  .جنوب لبنان
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استقبال وزيرين من حزب العمل من قبل تركيا ورئيس الوزراء الفلسطيني هو التسليم رسميا بالخدعـة                
. اإلسرائيلية التي تقول ان هؤالء يختلفون عن حزب الليكود ونتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمـان              

  .ر محلها على االطالقفي غي' براغماتية'انه استقبال يكشف عن سذاجة و
ال فائدة من الحديث مع السلطة او نصحها، ولكن نعتقد ان الحديث مع الحكومة التركية وتحذيرها شـيء                  
ضروري، الن السيد اردوغان شخصية مستقلة تتمتع بصفات الزعامة التاريخية، واظهر شجاعة غيـر              

 المتحدية لجرائم الحرب اإلسـرائيلية      عادية في الوقوف الى جانب الحق، ولذلك نتمنى ان يواصل مواقفه          
  .حتى النهاية، او على االقل ان ال يتراجع عن مطالبه االربعة، واالنتصار لدماء الشهداء االتراك

 انه لن يعتذر ولن يدفع تعويضات السر ضحايا المجـزرة فـي تحـد             باألمسخاصة بعد ان اكد نتنياهو      
  ."استفزازي صلف ومتغطرس
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