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  36  :كاريكاتير

***  
  

  حماس تحاول نقل نشاطها العسكري إلى الضفة الغربية: عباس .1
حركة حماس تحـاول   "قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إن         :  نادية سعد الدين   -عمان  

عسكري إلى الضفة الغربية، حيث يتم الكشف أسبوعياً عن خاليا عسكرية ومخابئ لجمـع              نقل نشاطها ال  
  ".السالح والصواريخ

لن يتم السماح ألي    "وأضاف عباس في حديث مع عدد من الصحافيين والكتاب مساء أمس في عمان أنه               
ة أبداً، ولكن ما عدا    نشاط عسكري في الضفة الغربية، فقضايا السالح واألمن وتبييض األموال غير مقبول           

  ".ذلك يعتبر نشاطاً مسموحاً به
عدم امتالك القدرة   "، فضالً عن    "الضفة الغربية تدمرت بالكامل ولن نقبل بتدميرها مجدداً       "وأشار إلى أن    

  ".على مواجهة إسرائيل عسكرياً
يني قـدم إلـى     الجانب الفلـسط  "، الفتاً إلى أن     "عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة       "وأكد  

  إضـافة إلـى قـضية األسـرى          ،اإلدارة األميركية رؤية متكاملة ومكتوبة حول قضايا الوضع النهائي        
والمعتقلين لدى سجون االحتالل، وذلك من أجل أن ينقلها إلى الجانب اإلسرائيلي حتى يقول األخير رأيه                

  ".فيها، بخاصة في قضيتي الحدود واألمن على األقل
الجانب الفلسطيني على اتصال وتشاور دائم مع الدول العربية، بخاصة دول الجـوار             "وأوضح عباس أن    

  ".وفي مقدمتها األردن ومصر، حيث ال يتم اتخاذ أي خطوة في هذا السياق إال ويتم إبالغها بها
الموقف الفلسطيني من قضيتي الحدود واألمن واضح وتم بحثه في عهد رئيس الـوزراء              "وأشار إلى أن    

  .يلي السابق ايهود أولمرت والموافقة عليها من قبل األطراف الفلسطينية واألميركية واإلسرائيليةاإلسرائ
الجانب الفلسطيني مستعد للموافقة على وجود طرف ثالث مثل حلف الناتو للقيـام بواجـب               "وأوضح بأن   

د أكـان جنـدياً أم      األمن وتدريب األجهزة األمنية لفترة زمنية محددة، ولكنه يرفض وجود إسرائيلي واح           
تم طرح هذا الموضوع على األردن ومصر، حيث        "وأوضح بأنه    ".مدنياً، ألن وجوده يعني بقاء االحتالل     

  ".لم تعترضا على ذلك شريطة البقاء في األراضي الفلسطينية المحتلة
ـ             "وأكد على أن     ة الموقف الفلسطيني من قضية الحدود واضح حيث يقصد بها قطاع غزة والضفة الغربي

أي القدس الشرقية والبحر الميت وحوض األردن والمنطقة الواقعة بـين المملكـة األردنيـة الهاشـمية                 
  ". كم، مع إمكانية االتفاق على إجراء تعديالت طفيفة والتبادل46وإسرائيل وهي ال تتجاوز مساحتها 

ـ        "كما تم االتفاق على أن       ة مـستقلة وأن القـدس      القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولها بلدي
  ".الغربية هي عاصمة الجانب اإلسرائيلي ولها بلدية مستقلة، بحيث يتم التنسيق بين البلديتين

الجانب الفلسطيني لن يتنـازل عـن       "، مؤكداً أن    "إسرائيل تريد نسبة كبيرة للتعديل ال مبرر لها       "غير أن   
الجانب الفلسطيني لن يقدم أي حل يتعلـق        "ن  وقال إ  ".القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولته المستقبلية     

بقضية الالجئين الفلسطينيين بمعزل عن الدول المضيفة التي سيكون لها موقف ورأي بالحل والمستند إلى               
ولكن ال بد مـن     " إسرائيل"قد ال يرجع الستة ماليين فلسطيني إلى        "، معتقداً بأنه    "المبادرة العربية للسالم  

، مؤكـداً   "لم يحدث أي تقدم في موضوع المصالحة الفلـسطينية        "وقال إنه    ".نهماالتفاق على عودة عدد م    
عـدم  "، مجدداً موقفـه مـن       "ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية        

  ".الترشح لألخيرة
 عندما أذهـب    لم أقل أنني ذاهب إلى غزة، وأنا      "وحول ما تردد بشأن زيارته إلى قطاع غزة، قال عباس           

  ".إلى هناك ال أذهب زائراً وإنما أذهب إلى بلدي، وسيأتي الوقت المناسب لذلك
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ال نصدق مقولة دولة الممانعة والمقاومة، حيث ما نسمعه من الجميع أن المفاوضات هي األساس،               "وقال  
اوضـات أو ال  في وقت بات فيه العالم مجمعاً على تلك المسألة، رغم عدم وجود خيارات أخرى، فإما مف        

  ".مفاوضات، مما جعل إسرائيل في الزاوية، ولكننا ال نقبل بالمقاومة العسكرية
ال تشوبها شائبة، حيث سيبقى األردن لألردنيين       " األردنية التي    -وأكد على خصوصية العالقة الفلسطينية      

ن نقبل به أبـداً، فـنحن       فل" الوطن البديل "وفلسطين للفلسطينيين، أما ما يثار في الداخل اإلسرائيلي حول          
  ".مكتفون بوطننا واألردن ألهله وال توجد لدينا مشكلة في ذلك األمر

علينا التزام الواقعية والشرعية الدولية والقبول بحدود الواقع الذي قبله          "وأكد رفضه للدولة الواحدة، قائالً      
  .، كما أكد رفضه للحدود المؤقتة"العالم

  5/7/2010، الغد، عمان
  

  وعريقات ينفي.. عباس يقترح تبادل أراض يشمل حائط البراق": سهارت" .2
مـصادر فلـسطينية    ، أن    يوسف الشايب  نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   5/7/2010الغد، عمان،   ،  ذكرت

مطلعة، لم تنف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم مقترحات خطية عبر المبعوث األميركي جورج               
اإلسـرائيلية  " هآرتس"لكن هذه المصادر قالت إن ما أوردته صحيفة         .  والقدس ميتشل حول قضايا الحدود   

  .غير دقيق خصوصا في ما يتعلق بالقدس وحائط البراق
وقالت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الحديث عن تبادل محدود وعادل لألراضي                

  .أمر ليس بالجديد
الت في عددها أمس، ان رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين            اإلسرائيلية، ق " هآرتس"وكانت صحيفة   

نتنياهو تجاهل مقترحات خطية قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس له فيمـا يتعلـق بملفـي األمـن                  
  .والحدود

وأوضحت الصحيفة ان هذه المقترحات تم تقديمها من خالل المبعوث األميركي لعملية الـسالم جـورج                
  .نتنياهو رفضها متذرعا بأنها تحتاج الي مفاوضات مباشرةميتشل، مشيرة الي ان 

وكشفت الصحيفة عن فحوى المقترحات الخطية التي قدمها عباس لنتنياهو وهي اقتـراح إقامـة دولـة                 
، ما يضمن حـال مناسـبا        %2.3، مع إمكانية تبادل لألراضي بنسبة       1967فلسطينية على حدود العام     

ليه سيتنازل الفلسطينيون عن هذه المناطق التي تشمل الكتل االستيطانية          لقضية التكتالت االستيطانية، وع   
ووفـق  ". بـن غوريـون   "، والمنطقة التي تُشرف على مطار       "موديعين"و" غوش عتصيون "الكبيرة، مثل   

مقترح عباس فستحصل السلطة على ممر آمن يربط بين الضفة وغزة وأراض أخرى جنـوب الـضفة                 
  .الغربية

قدس، يقترح عباس، وفق الصحيفة اإلسرائيلية، أن يبقى الحي اليهودي وحائط البـراق             وفي ما يتعلق بال   
  .تحت السيطرة اإلسرائيلية، وتعود القدس الشرقية للسيطرة الفلسطينية وبمثابة عاصمة للدولة الفلسطينية

ـ            صول وأوضحت الصحيفة أن ميتشل يشعر باالستياء من الجانب اإلسرائيلي، وذلك لعدم تمكنه مـن الح
على ردود شافية من نتنياهو، الذي يلوح دائما بعصا المفاوضات المباشرة من أجل التخلص من الضغط                

  .الدولي على إسرائيل
رئيس دائرة شـؤون المفاوضـات فـي          أن ،كاالت نقالً عن الو   5/7/2010االتحاد، أبو ظبي،    وأوردت  

ي إسرائيلي ذكر أن الرئيس الفلسطيني       صحة تقرير صحف   نفى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات    
، مؤكداً  .للقضية الفلسطينية ” الحل النهائي “محمود عباس قدم لرئيس الوزراء اإلسرائيلي مقترحات بشأن         

إن الجانـب الفلـسطيني قـدم       “وقال  . ”سرية وال يمكن نشر محتواها    “أن المحادثات الجارية مع ميتشل      
الدولي وال يستطيع الكشف عنها، ألنه اتفق معه علـى أن مـا             لميتشل مواقف فلسطينية مستندة للقانون      

ال يمكن إجراء مفاوضات عبر     . يدور بين الفلسطينيين واألميركيين في الغرف المغلقة يبقى طي الكتمان         
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وذكر أن عباس مع المفاوضات غير المباشرة على أساس القانون الدولي، فيما تعمـل              . ”وسائل اإلعالم 
  .1967لقدس وترفض مبدأ إقامة دولتين على حدود عام إسرائيل على تهويد ا

  
  بتعطيل االنتقال إلى مفاوضات مباشرة" إسرائيل"يتهم عريقات  .3

عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب          اتهم  : كفاح زبون : رام اهللا 
ـ  . أمس إسرائيل بتعطيل االنتقال إلى مفاوضات مباشرة       إن اإلدارة  «: »صـوت فلـسطين   «ة  وقال إلذاع

األميركية ترغب منذ البداية في االنتقال للمفاوضات المباشرة لكن مـن يعرقـل ذلـك هـو الحكومـة                   
وأرجع عريقات ذلك إلى رفض إسرائيل اإلعالن عن وقف األنشطة االستيطانية والموافقة             .»اإلسرائيلية

  .على استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها
وأعرب عريقات مجددا عن تفاجئه بإعالن البيت األبيض عن حصول تقدم في المحادثات التقريبية غيـر           
المباشرة التي ترعاها اإلدارة األميركية، موضحا أن السلطة الفلسطينية ما زالت تنتظر توضيحا أميركيا              

  .بهذا الشأن
سلم أي إجابات من اإلدارة األميركيـة       وجدد المسؤول الفلسطيني تأكيده على أن الجانب الفلسطيني لم يت         

  . بشأن الرد اإلسرائيلي على ملفي األمن والحدود
، ولمح المسؤول   »نسف عملية السالم  «واعتبر عريقات أن اإلعالن عن أي أعمال استيطان جديدة يعني           

ـ                صدار الفلسطيني مجددا إلى اعتزام السلطة الفلسطينية والدول العربية التوجه إلى مجلـس األمـن الست
 في حال استمرار فشل عملية السالم       1967اعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة عام         

  .مع إسرائيل
  5/7/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   عن القدسباإلبعاداالحتالل يمدد اعتقال النائب المقدسي أبو طير المهدد  .4

ترة اعتقال النائب الفلسطيني عن حركة حماس       مددت محكمة اسرائيلية يوم امس ف     :  اشرف الهور  -غزة  
محمد ابو طير تمهيدا البعاده هو ونائبين آخرين ووزير سابق عن المدينة المقدسة، فيما اتهم نائب مـن                  
الحركة السلطة الفلسطينية برفض تسليم النواب المهددين باالبعاد نسخة من االتفاق المبرم مع اسـرائيل               

  .ي االنتخاباتالخاص بمشاركة سكان القدس ف
وجاء في قرار محكمة الصلح بمدينة القدس انه جرى تمديد اعتقال النائب ابو طير الذي اعتقل قبل اربعة                  

  .ايام حتى الثاني عشر من الشهر الجاري
وقال محامي النائب االسير انه تم توجيه رسالة الى وزير الداخلية االسرائيلي بطلـب الـسماح لموكلـه                  

ة بالبقاء في المدينة، بعد ان قررت السلطات االسرائيلية ابعادهم عنها، الفتـا الـى               ولنواب حماس الثالث  
  .تجرى بهذا الشان بين السلطة الفلسطينية واسرائيل' على مستوى عال'وجود اتصاالت 

من جهته قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس عبد الرحمن زيدان ان الـسلطة                 
ضت تسليم نواب مدينة القدس المهددين باالبعاد عن مدينتهم، نسخة من االتفـاق الخـاص               الفلسطينية رف 

  .بمشاركة المقدسيين في االنتخابات البرلمانية
رفضت السلطة الفلسطينية تزويد النواب     'وقال زيدان في تصريحٍ صحافي انه عقب صدور قرار االبعاد           

وقع عليه الجانب االسرائيلي الستخدامه فـي المحكمـة         بنسخة التفاق اجراء االنتخابات في القدس الذي        
حتى في لحظة غمرة الصراع لمنع قرار االبعاد بعد االفراج عـن النـواب، لـم                'واضاف   .'االسرائيلية

، مشيرا الى ان حماس تنظر بعين الخطورة الـى          'تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا لمنع تنفيذ قرار االبعاد       
  .من جانب السلطة' بالسكوت المري'ما اسماه بـ

  5/7/2010، القدس العربي، لندن
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   يتسلّم دعوة من القذافي لحضور قمتين في ليبياعباس .5

تسلّم الرئيس محمود عباس، امس، دعوة من قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، حملها              ": وفا"-عمان  
ي التاسع من تشرين ثاني المقبل، والقمة       إليه مبعوثه عمران أبو كراع، لحضور القمة العربية اإلفريقية ف         

  .العربية االستثنائية التي ستعقد في العاشر منه
وأطلع الرئيس المبعوث الليبي، خالل استقباله في مقر إقامته في العاصمة األردنية عمان، علـى آخـر                 

  .التطورات الجارية على القضية الفلسطينية، وآخر مستجدات جهود المصالحة الوطنية
  5/7/2010، م، رام اهللاأليا

  
   تستدعي من اإلدارة األميركية تحركا فوريا وجادا"الليكود"مبادرة نواب :  الخطيبغسان .6

حذرت السلطة الفلسطينية من أن مخاطر كبيرة تتهدد الجهود الدولية التي ترعاها اإلدارة األميركية              : غزة
الة قبول الكنيست مبادرة نواب حـزب        اإلسرائيلي في ح   -لتحقيق تقدم على طريق حل الصراع العربي        

لتمرير مشروع قانون في الكنيست اإلسرائيلي يلزم الحكومة اإلسرائيلية باسـتئناف البنـاء فـي                الليكود
القادم، وهـي   ) أيلول(المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بمجرد أن تنتهي فترة التجميد في سبتمبر             

  .سرائيلية أمام اإلدارة األميركية بوقف األنشطة االستيطانية خاللهاالفترة التي التزمت فيها الحكومة اإل
ـ        ، إنـه علـى الـرغم مـن أن          »الشرق األوسط «وقال غسان الخطيب، مدير مكتب اإلعالم الحكومي ل

االستيطان لم يتوقف بالكامل خالل الفترة الماضية، فإن مبادرة الحزب الـذي يقـوده رئـيس الـوزراء                  
  .ن هذا القانون تدل على أنه لم يعد هناك معنى للحديث عن تسوية سياسية للصراعاإلسرائيلي تحديدا لس

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن مبادرة نواب الليكود تستدعي من اإلدارة األميركيـة تحركـا فوريـا       
وجادا إلنقاذ المساعي المبذولة لتحقيق تقدم والحفاظ على صدقية التحركـات األميركيـة التـي يقودهـا                 

  .لسيناتور جورج ميتشل ويرعاها الرئيس األميركي باراك أوباماا
واستدرك قائال، إن الموقف األميركي إزاء السلوك اإلسرائيلي االستفزازي ال يتعدى الجانب النظـري،              
حيث إن اإلدارة األميركية فشلت في وقف التجاوزات اإلسرائيلية، معتبرا أن سلوك حكومة نتنياهو على               

  .تحركا أميركيا جادا لردعها وإلزامها بالوفاء بمتطلبات عملية التسويةاألرض يستدعي 
العكس هو  «: ونفى الخطيب التصريحات األميركية حول حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة، قائال           

الصحيح، هناك تراجع كبير في ظل المواقف اإلسرائيلية المعلنة التي ال يمكن معها الحديث عـن تقـدم                  
  .» العملية التفاوضيةحقيقي في

  5/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  زمن الفوضى ولّى إلى غير رجعة: فياض .7
سالم فياض ان ما تقوم به المؤسسة األمنية يستحق الثناء، وهـو            . أكد رئيس الوزراء د    :سائد أبو فرحة  

  .عمل مشرف في الطريق لبناء الدولة ومؤسساتها
يج دورة الضباط في أكاديمية العلوم األمنية بأريحا، إن هـذه           فياض، في كلمة خالل حفل تخر     .وأضاف د 

المؤسسة صمدت، وواصلت عملها رغم كل محاوالت التشكيك والتضليل، وثابرت، وبشجاعة، لترسـيخ             
األمن والنظام، ولم تلتفت، أمام مصلحة الوطن والمواطن، لمحاوالت التشويه أو مساعي التقويض، على              

  .حد سواء
ضى وأخذ القانون باليد قد ولى إلى غير رجعة، وال مجال لالزدواجية األمنية تحت أيـة                زمن الفو : وقال

وان ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن ليتم لوال توفر عـاملين أساسـيين، أولهمـا اإلرادة                  . ذريعة كانت 
اية المشروع  السياسية الحازمة بشأن الرؤية المستندة أساساً إلى الدور المحوري للمؤسسة األمنية في حم            
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الوطني، وحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم، وثانياً، االلتفاف الشعبي حول هذه الرؤية، وما تقوم بـه               
المؤسسة األمنية ممثلة بقيادتها وضباطها ومنتسبيها من كافة األجهزة، دون استثناء، مـن جهـد لتنفيـذ                 

سلطة الوطنية الهادف الستكمال اإلعـداد      الخطط التفصيلية المتصلة بهذا الشأن كما وردت في برنامج ال         
  .لقيام دولة فلسطين المستقلة

 5/7/2010، األيام، رام اهللا
  

  كون أشد تمسكًا بشروطنا في أي مفاوضات قادمةنسنحرر األسرى بكل الوسائل وس: الزهار .8
ير أكد القيادي في حماس محمود الزهار أن حركته لن تتردد في استخدام كافة الوسائل لتحر: غزة

األسرى من سجون االحتالل، وهي على استعداد للعودة والتفاوض في صفقة شاليط، ومستعدة بنفس 
  .ذلك" إسرائيل"الوقت للقتال إن أرادت 

لجندي اإلسرائيلي وقال الزهار في كلمته خالل وقفة التأييد والمساندة لموقف الفصائل الفلسطينية اآلسرة ل
عهدنا مع أسرانا أال نفرط بقضيتهم مهما : "سرى أمس األحد في غزةشاليط، التي نظمها أهالي األجلعاد 
ال يحلم اليهود بالحصول على أي تنازل أو شرط من شروطنا من خالل الضغط على أهالي .. حدث

  ".األسرى والمعتقلين
وشدد الزهار على أن حماس والفصائل اآلسرة لشاليط ستكون أشد تمسكًا بشروطها ومطالبها في أي 

ضات قادمة مع االحتالل، واصفًا تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة مفاو
  .باألكاذيب التي ال تنطلي على أحد

 إذا كان: "وأشار إلى أن حكومة االحتالل وافقت على أمور مهمة بالصفقة، إال أنها تراجعت عنها، وقال
  ". القبول بصفقة تشرف الشعب الفلسطيني وأهالي أسراهاإلسرائيليون يريدون اإلفراج عن شاليط فعليهم
أنتم هنا في قلب فلسطين، نجدد معكم العهد على أال : "وتابع القيادي في حماس موجهاً حديثه لألسرى

  ".نقيل وال نستقيل حتى ولو بذلنا الدماء لنخرج كل المعتقلين من السجون اإلسرائيلية
 زرناكم أمام مقر الصليب األحمر، وقلنا لكم 2006 في مارس منذ تسلمنا الحكومة العاشرة: "وأضاف

  ".إننا لن نفرط في أسرانا
 أشهر، وفق 3منذ تسلمنا مسؤولية خدمة الوطن وأبنائه من األسرى والشهداء، وبعد أقل من : "أضاف

حرير اهللا المقاومة في أسر الجندي شاليط من داخل دبابته، وكان ذلك أول عهد وقعناه على أنفسنا لت
  ".أسرانا، واستمرت المفاوضات، واستمرت المعركة الوطنية لتحرير األسرى

وأكد تقدير حركته لكل من شارك في وساطة صفقة التبادل التي استطاعت أن تحرك جزءاً مقبوالً على 
 سنوات عانى فيها الشعب الفلسطيني كثيراً، مشددا أنه لن تكسر عزيمة شعبنا الذي يتمسك بكافة 4مدار 

  .ثوابته دون تفريط
  5/7/2010السبيل، عمان، 

  
   "السخيفة"وجود مبادرات سرية للمصالحة ويصف مالحظات حماس بـينفي شعث  .9

 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات خاصة .دقال  : اشرف الهور-غزة 
 اللوم على إلقاء، رافضا " وطي صفحة االنقسامإنهاء إلىال تسعى " حركة حماس إن "القدس العربي"بـ

  . الطرف المعطل لالتفاقأنهاحركة فتح وتقديمها على 
 االنقسام، وتجاوزت إنهاء جوالت الحوار في القاهرة بهدف إلى حركته ذهبت أن إلى شعث وأشار

 انه تم خالل هذه إلى، مشيرا "االنقالب"شروطها آنذاك للمصالحة التي كانت تقضي بعودة حماس عن 
 األشقاءعمل " المتبقية ةبالمائ 5 الـ أن إلى المصالحة، الفتا أمور من ةبالمائ 95نجاز الجوالت ا

  ."المصريون على جسرها بين الطرفين
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 حل لمالحظاتها على الورقة المصرية، من بإيجاد تعطيها التزام أن حماس طلبت من فتح إنوذكر شعث 
  ."راجعت عنه حماس وتاألمروافقت على " فتح أن إلىخالل دراستها، مشيرا 

حماس بعد كل " انزعاجه الشديد من توجيه اللوم إلى حركته بخصوص تعطيل المصالحة، وقال وأبدي
  ." الوقت فقطإلضاعةاتفاق تبدأ بالحديث عن استدراكات ثم مالحظات 

، "مالحظات سخيفة"وعاد شعث وتحدث عن مالحظات حماس على ورقة المصالحة التي وصفها بأنها 
 في حماس يطلبون مثال التوافق على اختيار لجنة االنتخابات ثم يقوم الرئيس محمود عباس همإن"وقال 

 على االنتخابات أشرفت اللجنة الحالية لالنتخابات هي من أن، موضحا " والتوقيع عليهابإقرارها
  .باألغلبية التي فازت فيها حركة حماس 2006التشريعية في العام 

 بأنها اتهام الحركة أو اتفاق ينهي الخالف، إلىمسؤولية تعثر الوصول ورفض شعث تحميل حركة فتح 
 فتح من خالل "تحدي" يمنعها من ذلك، وطالب في ذات الوقت حماس بـ"أمريكيفيتو "خاضعة لـ

 فتح وافقت على اخذ مالحظات حماس عليها باالعتبار، أن وأكدالتوقيع على الورقة المصرية التي عاد 
  ."يوقعوافليحرجونا و"وقال 
  ."سيظهر وقتها من يريد المصالحة ومن ال يريدها:"وتابع

 في المجلس أعضاءوكشف شعث عن رفض حماس استقبال وفد قيادي رفيع من حركة فتح يضم 
  . بعدم استقبال لجنة المصالحة التي يرأسها منيب المصري"التحجج" جانب إلىالثوري، 

 هذه إندث فيها عن رغبته في زيارة غزة، وقال  تصريحات الرئيس عباس التي تحإلىوتطرق شعث 
  ." ترحيب من حماسأيلم تالق "التصريحات 

، " حدث تعده انتصارا شخصيا لهاأي أمامتؤجل الوصول التفاق " ذلك، اتهم شعث حركة حماس بأنها إلى
 مع األسرى حماس عطلت المصالحة بسبب تقرير غولسدتون، وقضية صفقة تبادل أن إلىمشيرا 
 كان يجب استغاللها في عملية األسطول مسألة إن الحرية، الذي قال أسطول، والهجوم على ئيلإسرا

 عملية إلتمام جهود سرية تجرى في الخفاء أو مبادرات أيونفى شعث خالل وجود  .المصالحة
  .المصالحة

  5/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ة المصالحة ال تلبي إال مطالب عباسورق و..الجهاد عنصراً من 11مصر ال زالت تعتقل : نخالة .10
كشف نائب رئيس األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين زياد نخالة النقاب في : دمشق

 عنصراً من عناصر الجهاد اإلسالمي ال يزالون في 11عن أن " قدس برس"تصريحات خاصة لـ
د اإلسالمي وبقطاع غزة ة ال تزال لألسف الشديد فإن عالقات مصر بالجها: "السجون المصرية، وقال

 عنصرا من الجهاد اإلسالمي في السجون المصرية، ويوجد 11تراوح مكانها حتى اآلن، فال يزال 
العشرات من الفلسطينيين خارج قطاع غزة ممنوعون من العودة إلى غزة، وعلى الرغم من وجود وعود 

  ". على األرض حتى اآلنلحسم هذا الملف خالل هذا األسبوع، فإننا ال ترى طحينا
من الناحية النظرية؛ فإن : "، وقال"الغامض"ووصف نخالة الموقف المصري من القضية الفلسطينية بـ 

مصر ال يمكنها إال أن تكون طرفا منحازا للفلسطينيين، لكن توجد بعض السلوكات التي ال نستطيع 
نقل، نحن نفهم أن مصر تستطيع أن تقول فهمها، ال سيما ما يتصل منها بحرية األفراد في الحركة والت

أنها غير مستعدة لتحمل أعباء معبر رفح لكننا ال نفهم اعتقالها للفلسطينيين، فهذه سياسات مصرية خاصة 
  ".ال نجد لها مبررا وال نفهمها حتى اآلن

مطالب وجدد نخالة موقف الجهاد اإلسالمي الرافض لورقة المصالحة المصرية وأكد بأنها ال تلبي إال 
نحن في الجهاد اإلسالمي ال نراهن على الورقة المصرية، ونعتقد أن هذه : "محمود عباس وحده، وقال

الورقة المطروحة ال تعالج المشكلة الفلسطينية، خصوصا أنها خلطت الوضع الحكومي بالشأن الفلسطيني 
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العام، ونعتقد أننا نحتاج إلى العام، نحن لدينا رؤية تقول بفصل الوضع في الحكومة عن الشأن الفلسطيني 
ورقة تتصل بمشروع المقاومة ومرحلة التحرر الوطني باإلضافة إلى إعادة ترتيب أوضاع منظمة 

  ".التحرير الفلسطينية، أما الورقة المطروحة حاليا فهي ال تلبي إال مطالب محمود عباس وحده
، "جيدة واستراتيجية"حماس بأنها على صعيد آخر؛ وصف زياد نخالة عالقة الجهاد اإلسالمي بحركة 

على أرض واحدة وبيننا وبينها روابط كثيرة منها اإلسالم واألرض والمقاومة " حماس"نحن و: "وقال
والمواطنة واألهداف والرؤى، وبالرغم من وجود بعض االشكاليات الميدانية على األرض التي تتم 

ن عام الجهاد اإلسالمي الدكتور رمضان عبد اهللا شلح معالجتها ميدانيا، فإننا نتواصل، وحبل الود بين أمي
، "خالد مشعل قائم والتواصل بينهما مستمر" حماس"ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

  .هعلى حد تعبير
  4/5/2010قدس برس، 

  
  ملوح يناقش مع السفير المصري لدى السلطة ملف المصالحة .11

 العام للجبهة الشعبية انه ناقش في اجتماع عقده األمينحيم ملوح نائب قال عبد الر:  اشرف الهور-غزة 
جهودا " تنظيمه بذل أنمع السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان ملف المصالحة، مؤكدا 

 موافقتها على الورقة المصرية على أبدت، وان الجبهة 'متواصلة لتذليل العقبات في طريق المصالحة
  .اتها عليها باعتبارها تشكل اتجاه عمل للوحدة والمصالحة الفلسطينيةرغم مالحظ

 من دونها لن ألنهستستمر ببذل كل جهدها من اجل المصالحة الوطنية الفلسطينية " الجبهة أن ملوح وأكد
 انه أيضا، مؤكدا " من ذلك فان االنقسام مصلحة سياسية صهيونيةأكثر شعبنا، بل أهدافنستطيع تحقيق 

وطالب  ." في صون وحدة وتماسك شعبناأو في المفاوضات أوال نتوقع النجاح في المقاومة 'الوحدة بدون 
 الموحد اإلطار مراجعة سياسية شاملة تصون البرنامج الوطني وحقوق الشعب، وتوفر بإجراءملوح 

  .سياسيا لمواجهة االحتالل
  5/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  سياسة االستيطان والتهويدال سالم في المنطقة مع : فتح .12

أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي خالل مشاركته في مسيرة ضد االستيطان وسط : رام اهللا
مدينة الخليل أن ال سالم وال استقرار في المنطقة مع سياسة االستيطان ومصادرة األراضي والتهويد 

ن ما تقوم به حكومة االحتالل في البلدة القديمة إل وقا. التي تمارسها حكومة اليمين اإلسرائيلي المتطرفة
وسط مدينة الخليل وفي القدس وبناء جدار الفاصل لهو أكبر دليل على عنصرية هذه الحكومة التي تدعي 
أنها تريد تحقيق السالم، وأن من يريد أن يرى حجم االضطهاد وسياسة التطهير العرقي عليه أن يرى ما 

من محاوالت مبرمجة لتزوير التاريخ والحاضر واالستيالء بقوة السالح على يحدث في الخليل والقدس 
  . بيوت المواطنين وأماكن العبادة

  5/7/2010الشرق، الدوحة، 
  

  العالقات المشتركة بين فتح واألحزاب الفرنسيةوفد فلسطيني في باريس لتعزيز  .13
اف ان قيادة الحركة أكدت مجدداً أحمد عس» فتح«قال الناطق باسم حركة :  محمد المكي أحمد-باريس 

خالل اجتماع للرئيس محمود عباس قبل أيام في عمان مع النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال 
المطلوب من حركة حماس أن توقع أوالً على وثيقة المصالحة الفلسطينية التي وقعتها «الخضري أن 
وأنه بعد التوقيع سيتم األخذ بمالحظات الفصائل ، 2009عام ) أكتوبر( تشرين االول 15حركة فتح في 

  .»عند التنفيذ) وبينها حماس(كافة 
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خالل زيارته فرنسا ضمن وفد فلسطيني بدعوة من الحكومة الفرنسية، أن » الحياة«وأوضح عساف لـ 
على وثيقة المصالحة أبدتها » مالحظات«جاء رداً على ما نقله الخضري الى عباس من » فتح«موقف 

على ما أكدته القيادة الفلسطينية في شأن ) حتى اآلن(وأضاف ان الخضري لم يحمل رداً . »سحما«
كانت تذرعت عند » حماس«وأضاف أن . »فتح تنتظر الرد«، مشيراً الى ان »مالحظات حماس«

رفضها التوقيع على وثيقة المصالحة بأنها تضمنت شروط اللجنة الرباعية واالعتراف بإسرائيل والتخلي 
» حماس«ن المقاومة، وقيل هذا الكالم في اإلعالم، لكن الذي سلم في شكل رسمي الى القاهرة من ع

في ثالثة مواضيع هي منظمة » حماس«تضمن فقط المحاصصة في السلطة الفلسطينية، وحددتها 
  .التحرير، واألجهزة األمنية الفلسطينية، ولجنة االنتخابات المركزية

ي باريس حالياً، قال إنها تأتي بدعوة فرنسية وفي اطار العالقات المشتركة بين وعن زيارة الوفد الفلسطين
. واألحزاب الفرنسية، وأيضاً في سياق العالقة الرسمية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الفرنسية» فتح«

ينية التقينا مسؤولين فرنسيين وبحثنا العالقات المشتركة والدعم الفرنسي للسلطة الفلسط«: واضاف
والشعب الفلسطيني، وطالبنا بأال يكون الدعم اقتصادياً فقط بل دعونا الى المزيد من الدعم السياسي 

يمكن فرنسا «، الفتاً الى انه »األوروبي للضغط على اسرائيل لتلتزم استحقاقات السالم التي تتهرب منها
  .لدعم القضية الفلسطينية» ي العالمواوروبا لعب دور أكبر من الدور الحالي من خالل استخدام نفوذهما ف

  5/4/2010الحياة، لندن، 
  

  يونيو الماضي/  من أنصارها خالل حزيران150حماس تتهم األجهزة األمنية بالضفة باعتقال  .14
 مواطناً فلسطينياً من أنصارها، 150اتهمت حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة باعتقال 

يونيو /رموز وقادة، وطالب، وأكاديميون، ونساء، وتجار، خالل شهر حزيرانبينهم أسرى محرَّرون، و
  . الماضي

نسخة عنه، أنه تم استدعاء " فلسطين أون الين" وصل 2010-7-4وذكرت الحركة، في بيان األحد 
أكثر من مائتي مواطن فلسطيني، من أنصار حماس إلى مقار األجهزة األمنية، من بينهم زوجات 

  .  الشهداء واألسرى، وكبار السنوأخوات وبنات
تصاعد الفصل من الوظائف على خلفية االنتماء السياسي، حيث تم إقصاء واحداً وعشرين "وأشارت إلى 

  ". معلماً ومعلمة وظيفياً، وتقديم إنهاء الخدمة في السلك التربوي ألكثر من خمسين موظفاً
تكميم أفواه الصحافة " األجهزة األمنية، وفي سجون" تصاعد وتيرة التعذيب"وكما تحدث البيان عن 

لتغييب الحقائق، وازدياد وتيرة التنسيق األمني مع جيش االحتالل، من خالل تكثيف عمليات االعتقال، 
  ". وتبادل األدوار في مالحقة المقاومين، والتضييق على مناصريها

، %20بة الطلبة المعتقلين من المعتقلين هم أسرى محررين، فيما بلغت نس% 70أن " حماس"وأوضحت 
مؤكدة أنه تم نقل عشرات المعتقلين إلى المستشفيات لتلقي العالج، وذلك إثر التعذيب الشديد داخل 

  .السجون، بحسب البيان
  5/7/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  حماس تنعى المرجع الشيعي محمد حسين فضل اهللا .15

العالمة فضل اهللا قضى عمره إن ت في بيانٍ لها نعت حركة حماس السيد محمد حسين فضل اهللا، وقال
في العلم والعطاء خدمة للمشروع اإلسالمي، ووحدة األمة اإلسالمية في مواجهة االحتالل والعدوان، كما "

كان رحمه اهللا من دعاة التقريب بين المذاهب اإلسالمية، وعامالً على جمع كلمة المسلمين، ومناصراً 
  . "مقدمتها القضية الفلسطينية التي أوالها بالغ االهتماملقضاياهم المصيرية، وفي 

  5/7/2010السفير، بيروت، 
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  حماس تنصب شاشات لمشاهدي المونديال يتخللها مواعظ دعوية: غزة .16

حماس شاشات عرض كبيرة في محافظات قطاع غزة لبث مباريات  نصبت حركة:  محمد األيوبي-غزة
 . ريقيا، يتخللها عروض حول القضية الفلسطينية وأخرى دعوية في جنوب أف2010نهائيات كأس العالم 

 كمنبر إليصال األفكار والمبادئ -التي خصصت لها سبع مراكز عرض-وتستخدم الحركة هذه المناسبة 
التي تحافظ على القضية الفلسطينية في نفوس الشباب واألجيال بطريقة أكثر تأثيراً، كما يقول الناطق 

  . ان يونس حماد الرقبباسمها في محافظة خ
أن حركته في ظل التفاعالت التي تطرأ في المجال اإلعالمي " فلسطين"وأوضح الرقب في حديث لـ

تستطيع من خاللها نشر مبادئ الحفاظ على الوطن وقضية الالجئين , تحاول إيجاد منابر إعالمية جديدة
ي إلشعاره بنشوة االنتماء لفلسطين وتكريس هذه الثقافة في نظر المواطن الفلسطين, واألسرى والقدس

  . واإلسالم
من جهته، أوضح مسؤول اللجنة الرياضية في حركة حماس في خان يونس عبد الغني الشيخ أن المبادرة 
جاءت بهدف إيصال أفكار دعوية وتربوية وقيم وطنية وأخالقية تعالج بعض السلوكيات واألخالقيات في 

. والتخابر مع االحتالل، وأمور تتعلق بالجانب اإليماني, والمخدرات, المجتمع الفلسطيني كظاهرة التدخين
يتخللها مواعظ دعوية قبل بداية المباراة وبين شوطيها، مشيراً إلى " المونديال"وذكر أن عرض مباريات 

أنه تم توجيه الدعوات لكافة المواطنين لمتابعة المباريات، حيث تم توزيع الدعوات في المساجد 
  .  واألماكنوالطرقات

  5/7/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  مع الفلسطينييننتنياهو يركز مع أوباما على المحادثات المباشرة  .17
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء االسرائيلي، ان االنتقال الى المحادثات المباشرة سيكون : القدس

  .ك اوباما في البيت االبيض يوم غدالموضوع األبرز على جدول اجتماعاته مع الرئيس االميركي بارا
، سأغادر الى الواليات المتحدة للقاء مع )اليوم(وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة االسبوعية لحكومته، غداً

الرئيس اوباما ومسؤولين آخرين في االدارة االميركية، سألتقي ايضاً في نيويورك القادة اليهود وصانعي 
 من المحادثات مع الرئيس اوباما سيكون دفع المحادثات المباشرة في الرأي العام، ان الهدف االساس

العملية السياسية بيننا وبين الفلسطينيين، وسنتعامل ايضاً مع قضايا امنية مهمة لكل من اسرائيل 
  ".والواليات المتحدة بما فيها الموضوع االيراني

وضات، ال يوجد بديل، ال يمكن للمرء في موضوع المحادثات المباشرة، فال بديل عن هكذا مفا: واضاف
ان يثير القضايا سواء في االعالم او اي وسيلة اخرى ويتجنب المحادثات المباشرة، انها الطريق الممكن 

 10ال نبعد عن بعضنا سوى ) والرئيس عباس(الوحيد لجلب نهاية للصراع بيننا وبين الفلسطينيين، نحن 
، لقد كنت مستعداً للقاء مع ابو مازن منذ اليوم االول لي في منصبي، دقائق، رام اهللا تالمس تقريباً القدس

ان من يرغب بالسالم يجري محادثات سلمية مباشرة وآمل ان يكون ذلك أحد نتائج زيارتي الى 
  ".واشنطن

ويأمل رئيس الوزراء االسرائيلي في اضفاء طابع اقل توتراً على عالقاته مع الرئيس االميركي باراك 
  . الثالثاء، في البيت االبيض، بعد لقاء سابق في آذار انتهى بفتور شديد بين الرجليناوباما،

في المقابل، ال يتوقع المحللون اي اختراق كبير وخصوصاً ان الجانبين ال يتمتعان اليوم سوى بهامش 
  .مناورة محدود، كل منهما ألسباب تتصل بالسياسة الداخلية

بين اسرائيل " غير المباشرة"ية ان اوباما ونتنياهو سيبحثان المفاوضات وأفادت وسائل االعالم االسرائيل
والفلسطينيين وانتهاء مفعول التجميد الجزئي لبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة في 
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الوضع في قطاع غزة بعد تخفيف الحصار االسرائيلي البري عنه : وبين الملفات االخرى .ايلول المقبل
  .ألزمة النووية االيرانيةوا

  5/7/2010، األيام، رام اهللا
  

  ممنوع المس بالجنود: فينوغرادلجنة تيركل بصالحيات لجنة  .18
الموكل إليها » تيركل«صدقت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، على توسيع صالحيات لجنة : محمد بدير

سة الوزراء أن الصالحيات التي وأعلن مكتب رئا. التركية» مرمرة«التحقيق في االعتداء على سفينة 
وإلزامهم باإلدالء بشهاداتهم تحت ) للتحقيق معهم(تتعلق باستدعاء الشهود «تضمنها قرار الحكومة 

القرار ال يسري على جنود الجيش، ويحفط استقالل مؤسسة التحقيق «، مشدداً على أن »القسم
  .»العسكرية

أ من قانون أساس / 8ى لجنة فحص حكومية وفقاً للمادة ومع القرار الجديد، تحولت لجنة تيركل إل
. الحكومة، األمر الذي يتيح لها أيضاً طلب الحصول على أدلّة من أي نوع، وإصدار إنذارات قضائية

، التي حقّقت في إخفاقات عدوان »لجنة فينوغراد«وبهذا، تكون اللجنة قد تحولت إلى لجنة شبيهة بـ 
  .تموز

ت اللجنة بناء على طلب رئيسها، يعقوب تيركل، الذي طالب أيضاً بزيادة عضوين وجاء توسيع صالحيا
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن أحد . إلى عدد أعضائها الخمسة، وهو ما لم يتطرق إليه قرار الحكومة

أسباب عدم تجاوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع طلب توسيع نصاب اللجنة، هو صعوبة العثور 
ى مرشحين يمتلكون خبرة في القانون الدولي، على أن يصار إلى بحث هذا المطلب لدى توافر عل

  .أشخاص يتمتعون بهذه المواصفات
وفقاً لرأي الحكومة، فإن الصالحيات التي جرى «وحرص بيان مكتب نتنياهو على اإلشارة إلى أنه 

لكن .  لتمكين اللجنة من القيام بمهمتها حزيران كانت كافية14تحديدها في قرار الحكومة الصادر يوم 
بعد األخذ بعين االعتبار طلب رئيس اللجنة، تقرر السماح لوزير القضاء بمنح اللجنة الصالحيات 

  .»المطلوبة
ويقضي القرار الجديد بمنع التحقيق مع عناصر الجيش، باستثناء رئيس هيئة أركان الجيش، غابي 

لنسبة إلى فحص العمليات العسكرية التي جرى اتخاذها لفرض با«وجاء في نص القرار . أشكينازي
، فقد تقرر أن عناصر الجيش وقوات األمن األخرى، الذين 2010 أيار من عام 31الحصار البحري في 

يفترض أن يشرحوا رؤيتهم لما حصل في إطار التحقيق العسكري، لن يستدعوا لتقديم شهادتهم أمام 
  .»اللجنة

  5/7/2010، االخبار، بيروت
  

  تجميد االستيطان بالضفة خطأ استراتيجي: موفاز .19
 تجميد أعمال البناء في مستوطنات -من أقطاب كتلة كاديما-اعتبر النائب شاؤول موفاز : وكاالت

  . مشيراً إلى أنه ناجماً عن افتقار الحكومة الحالية لخطة سياسية, "خطًأ استراتيجياً"الضفو الغربية بأنه 
والكتل االستيطانية , إن مكانة اصغر نقطة استيطانية أصبحت مشابهة لمكانة القدس": وقال موفاز

إال أن هذا يلزم الحكومة بتبني خطة , معارضة تجميد البناء) إسرائيل(ورأى انه يجب على ". الكبرى
  . سياسية واضحة

  .ة البحر الميتبمنطق" مغيلوت"وقد وردت أقوال موفاز هذه خالل جولة قام بها في المجلس المحلي 
  4/7/2010، موقع فلسطين أون الين
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  ! وسوف أبيدك... أنا عراقي: بن أليعزر لمستشار باراك .20
، أمس، أن نقاشاً حاداً انفجر بين وزراء حزب العمل، قبل بدء »يديعوت أحرونوت«ذكرت صحيفة 

رة والصناعة بنيامين بن بين وزير التجا» اللقاء السري«االجتماع األسبوعي للحكومة، وذلك على خلفية 
  .أليعزر ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو االسبوع الماضي

. أن بن أليعزر اتهم وزير الدفاع ايهود باراك بتسريب خبر اللقاء إلى الصحافة» يديعوت«وذكرت 
حفظ باراك هل أنت من فبرك نبأ ت«: وأضافت أن بن أليعزر توجه إلى المستشار اإلعالمي لباراك قائالً

، فصب بن اليعزر غضبه »لم أقل إال الحقيقة«، فرد عليه األخير »على لقائي وزير الخارجية التركي؟
  .»أنا عراقي، وسوف أبيدك. أنت لن تستطيع أن تقوم بأمر كهذا. لن أنسى لك ذلك«: عليه قائالً
دأوا، ليس هناك شيء مهم إه«: إلى أن باراك تدخل شخصياً لتهدئة األجواء، بقوله» يديعوت«وأشارت 

  .»يستحق هذا التوتر
  5/7/2010، السفير، بيروت

  
   "إسرائيل" على  إطالق سراح أسرى حماس إلى الضفة ال يشكل خطرا أمنيا:آفي مزراحي .21

، آفي مزراحي ، إن إطالق " المركز"قال القائد العسكري اإلسرائيلي لمنطقة  : زهير اندراوس- الناصرة
 .س إلى الضفة الغربية في إطار صفقة تبادل أسرى ال يشكل خطرا أمنيا ملموساسراح أسرى حركة حما

وتتناقض هذه التصريحات لمزراحي تماما مع أقوال رئيس الحكومة اإلسرائيلية ، بنيامين نتانياهو ، 
والتي جاء فيها أن إسرائيل ال تستطيع التخلي عن مطلبها بإبعاد األسرى خشية حصول تصعيد ملموس 

وقال مزراحي إنه ال يخشى من إطالق سراح األسرى إلى الضفة .اق العمليات التي تستهدفهافي نط
هذا وقد . الغربية ، وبحسبه فإن الجيش اإلسرائيلي وأجهزة األمن على أتم االستعداد لمثل هذا الوضع

صرحت مصادر عسكرية بانه حتى في حال إطالق سراح عدد كبير من أسرى حركة حماس إلى الضفة 
الغربية لن تكون هناك بنى تحتية تستطيع استيعابهم ، وبالتالي سيكون من السهل على الشاباك متابعة 

، اس في الضفةوأضافت المصادر ذاتها أن قوات األمن الفلسطينية ، التي تخشى تعزز قوة حم. تحركاتهم
  . سوف تبذل جهودها للتضييق على تحركاتهم

  5/7/2010، القدس العربي، لندن
  

    لمنع تجميد البناء االستيطانيإسرائيليروع قانون مش .22
عشية توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الى :  وكاالت األنباء-جمال جمال  - فلسطين

اللجنة المحلية "واشنطن ولقائه مع الرئيس األمريكي كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن أن ما يسمى 
 وحدة استيطانية في 60حتالل في القدس المحتلة ستصادق ، على إنشاء في بلدية اال" للتنظيم والبناء

قالت اذاعة و. في المدينة المحتلة ، فيما رفض نتنياهو التعقيب على هذه الخطة" بسغات زئيف"مستوطنة 
جيش جيش االحتالل اإلسرائيلي ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتصل خالل الساعات االخيرة 

ة الوزارية لشؤون التشريع وطلب منهم معارضة مشروع القانون الذي طرح على اللجنة باعضاء اللجن
أمس والقاضي بضرورة احالة اي قرار يخص تجميد اعمال البناء في المستوطنات الى الكنيست 

ولم يعرف بعد ما اذا كانت هناك اغلبية بين اعضاء اللجنة لدعم هذا المشروع الذي . للمصادقة عليه
ويهدف  .و الكنيست كرميل شاما من الليكود والنائب اوري أريئيل من كتلة االتحاد الوطنيقدمه عض

مشروع القانون الى منع تمديد مفعول القرار الحكومي الخاص بتجميد اعمال البناء في المستوطنات لدى 
  .انتهائه في ايلول المقبل

  5/7/2010، الدستور، عمان
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  نية اإلسرائيلية تجاوز المحكمة العليااقتراح قانون يجيز لألجهزة األم .23
 قدم وزير العدل اإلسرائيلي يعكوف نئمان اقتراح قانون يجيز ألجهزة المخابرات : باقة الغربية-القدس 

اإلسرائيلية طلب تمديد فترة اعتقال سجناء أمنيين دون عرضهم على الدوائر القضائية المعروفة ، وفق 
  .مقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينامين نتنياهوال" يسرائيل هيوم"ما ذكرت صحيفة 

وذكرت الصحيفة انه من المحتمل ان تصادق لجنة التشريعات الحكومية ، على طلب الوزير نئمان ، ما 
يعني تجاوز المحكمة العليا ، وخصوصا ان الطلب حظي بموافقة وترحيب أجهزة األمن اإلسرائيلية ، 

وبينت ".القنبلة الموقوتة"اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يطلَق عليهم ألنه يسهل على تلك األجهزة 
ا تتطلب تحقيقا متواصال دون الصحيفة ان الوزير نئمان برر طلبه طرح هذا القانون ، بأن بعض القضاي

، قيق ، وربما الكشف عن بعض أمورها، وأن مثل هذه اإلجراءات من شأنها أن تُعيق مجريات التحتوقف
  .تمس بحياة اإلنسان" تخريبية" األهم من ذلك هو أن هذا اإلجراء قد يعيق منع عملية مبينة أن

  5/7/2010، الدستور، عمان
  

  وفد أمني إسرائيلي يبحث صفقة شاليط بالقاهرة  .24
قام وفد أمني إسرائيلي، أمس، بزيارة قصيرة استغرقت ساعات للقاهرة، اجتمع :  إيهاب حسين-القاهرة 

 جهاز االستخبارات المصري الوزير عمر سليمان، لبحث صفقة تبادل األسرى مع خاللها مع رئيس
وقالت مصادر . حماس، التي تتوسط فيها القاهرة، باإلضافة إلى ملفي المفاوضات غير المباشرة والمعابر

مصرية إن مستشار األمن القومي اإلسرائيلي عوزي أراد والمحامي العام إسحاق مولوخو زار القاهرة 
قضايا تديرها القاهرة أو تتوسط فيها مع «مس ساعات وبحثا مع الوزير سليمان ما وصفوها بـ لخ

، وفي مقدمتها ملف صفقة تبادل األسرى، كما تطرقت المباحثات إلى ملف »الجانب الفلسطيني
وأضافت أن مصر أبلغت الوفد اإلسرائيلي قلقها تجاه بعض مواقف تل أبيب . المفاوضات غير المباشرة

  .السلبية وأن القاهرة تسعى إلى تقدم المفاوضات لترقى لمرحلة المباحثات المباشرة في وقت قريب
وتأتي زيارة الوفد اإلسرائيلي عقب زيارة قام رئيس الدائرة السياسية واألمنية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية 

سرى والمعابر عاموس جلعاد األسبوع الماضي تناول خاللها والوزير عمر سليمان ملفات األ
  .والمفاوضات

  5/7/2010، )قطر( العرب، الدوحة،
  

  األمريكية  - "اإلسرائيلية" يوتر العالقات" خاٍل من األسلحة النووية  شرق أوسط" .25
تحولت دعوة األمم المتحدة إلى إنشاء شرق أوسط خاٍل من األسلحة النووية، وتسمية : آي.بي .يو 

، "تل أبيب"، إلى مصدر جديد للتوتر في العالقات بين واشنطن وبشكل خاص في هذا السياق" إسرائيل"
  .التي ال ترى انه بامكانها االعتماد على إدارة الرئيس باراك اوباما 

كانت تعتقد أن لديها ضمانات " إسرائيل"قوله إن " إسرائيلي"عن مسؤول " نيويورك تايمز"ونقلت صحيفة 
رة إليها في البيان، وقد رأت في إذعان اإلدارة األمريكية من إدارة أوباما برفض الموافقة على اإلشا

  .على الواليات المتحدة كالحليف األهم لها " االعتماد"للضغوط العربية إشارة جديدة على عدم تمكنها من 
وعلى الرغم من ظهور بعض بوادر التحسن في العالقة بين تل أبيب وواشنطن بعد موافقة رئيس 

الحصار المفروض على قطاع غزة، إال أن المحللين " تخفيف"بنيامين نتنياهو على " اإلسرائيلي"الوزراء 
  .غير مطمئنة لنيات إدارة أوباما " إسرائيل"يرون أن المسألة النووية ترمز إلى سبب بقاء 

في البيان الختامي لألمم المتحدة، دعا االجتماع إلى عقد مؤتمر إقليمي " إسرائيل"وباإلضافة إلى تحديد 
  . أن توجه فيه انتقادات إلسرائيل لوضع أرضية لمنطقة خالية من األسلحة النووية يتوقع 2012 العام في

  5/7/2010، الخليج، الشارقة
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  إقرار إسرائيلي رسمي بفشل خطة توزيع األقنعة الواقية من الغازات .26

ن رسمياً بأن خطة توزيع في الجيش اإلسرائيلي يائير غوال" الجبهة الداخلية"أقر قائد ما يسمى : الناصرة
، مشيرا إلى أن "فشلت"الكمامات واألقنعة الواقية من الغازات الكيماوية على جميع الجمهور اإلسرائيلي 

نقص الميزانية المخصصة لذلك األمر، الذي لم يسمح بإنتاج كمامات تكفي "أهم أسباب هذا الفشل هو 
  .، على حد قوله"لجميع السكان

عقدت في تل أبيب إنه " األمن القومي"اركته في ندوة في معهد األبحاث لـ وقال غوالن، خالل مش
اقترح االنتقال إلى طريقة أخرى تتضمن نقل المسؤولية من الحكومة إلى السكان، كما حدث بالنسبة "

للمالجئ والمناطق اآلمنة، حيث يتوجب على معظم السكان شراء كمامات على نفقتهم الخاصة مقابل 
  ".لكمامة الواحدة شيكل ل220

إن الحكومة ستختار ماذا تعالج وقت وقوع األزمة حسب : "وتابع المسؤول العسكري اإلسرائيلي القول
األولية، ولكن الباقي ملقى على عاتق السكان، حيث أنه من المعروف أن خطة توزيع الكمامات ال زالت 

  ".مستمرة
 عن عزمها توزيع أقنعة واقية من الغازات يشار بهذا الصدد إلى أن السلطات اإلسرائيلية أعلنت

الكيماوية على جميع الجمهور اإلسرائيلي تحسباً من تعرض الدولة العبرية إلطالق صواريخ كيماوية أو 
 .بيلوجية في حال إندالع أي حرب مقبلة

  5/7/2010قدس برس، 
  

  مشروع استيطاني ضخم في قمة الشيخ جراح على أراضي مسروقة .27
كشف محامي آل الحسيني في القدس المحتلة سني خوري النقاب عن :  جمال جمال-القدس المحتلة 

مخطط استيطاني جديد في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قرب فندق شبيرد ومنزل مفتي القدس 
 وحدة استيطانية قدمها المليونير اليهودي الداعم لالستيطان ارفين 128 الحسيني بواقع أمينالراحل الحاج 

  .وفيش سيلتهم قمة حي الشيخ جراح ويخلق بؤرة توتر وصراع جديد في القدس المحتلةموسك
 إلى لقد توجهت باسم عائلة حسن عارف موسى الحسيني "الدستور"ه وقال خوري في تصريح خاص ب

 منزل إلى باإلضافة كبير يلتهم استيطاني وقف احترازي ضد تنفيذ مخطط أمرالمحكمة واستصدرت 
 بصورة إلحاقها الشيخ جراح تعود لعائلة الحسيني تم أراضي دونماً من 2,5مفتي نحو وفندق وارض ال

 المجاورة لعائلة عارف واألرضغير قانونية ضمن مشروع استيطاني كبير يلتهم منزل المفتي والفندق 
 التي بجانب فندق شيبرد وتقع من بيت األرض أصحابنحن نمثل " خوري  وأوضح.الحسيني وورثته

 اوراق طابو فندق الشيبرد أن الشارع الرئيسي، القضية خطيرة جداً فمن ناحيتنا اكتشفنا إلى المفتي
ن ورثة أ إلى مشيراً - العدو أمالك حارس - الغائبين أمالكمسجل باسم موسكوفتش من قبل حارس 

 إلىمهم  غير القانوني بنقل الملكية بشكل سري وتحويله دون علاإلجراءالمفتي يستطيعون مهاجمة هذا 
 لسنا من ألنناراعي االستيطان في القدس العربية المحتلة موسكوفيش ولكن نحن ال نستطيع فعل ذلك 

  . وال يوجد احد منهم في القدس للقيام بذلكأمينورثة الحاج 
وقال خوري لقد توجهنا برفقة خالد الحسني احد ورثة حسن عارف موسى الحسيني لرؤية المشاريع 

 جماعة موسكوفتش أن والمجاورين، واتضح لنا األرض أصحابا باعتراض باسم االستيطاني وتقدمن
 التي هي عبارة عن قطعتين قدمتها كقطعة واحدة مملوكة من قبلهم، والقطعتان األرضاالستيطانية قدمت 

 ، 9 الشارع الرئيسي هي القطعة رقم إلى والقطعة الثانية من الفندق 40هما ارض فيها فندق الشبرد رقم 
  . تحت تصرفهمأنها قطعة واحدة مدعية أساسلكن تم تقديمهما على و
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لفحص كيف انتقلت ) الطابو (األراضي دائرة إلىعندما توجهنا كانت ن المفاجئة الثانية إ خوري قالو
 المستوطنين وموسكوفيتش اتضح انه ال إلى من حسن عارف موسى الحسيني 9 رقم لألرضالملكية 
  .في الطابو لهذه القطعة أوراقيوجد 

  5/7/2010الدستور، عمان، 
  

   غرفة فندقية1400و  وحدة استيطانية1600و معتقالً 250 شهيداً و16 :يونيو/ حزيرانخالل  .28
التقرير الشهري ، أن  ميسرة شعبان،غزةنقالً عن مراسلتها في  5/7/2010، بيروت، المستقبلنشرت 

 15، أفاد أن جيش االحتالل قتل أمسية الصادر لدائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطين
 غرفة فندقية في القدس 1400 وحدة استيطانية و1600 آخرين، وصادق على بناء 246فلسطينيا واعتقل 

  . الماضييونيو/ المحتلة، خالل شهر حزيران
مدينة سلطات االحتالل ماضية في سياسة تهويد  "إن" شعب تحت االحتالل"وقالت الدائرة في تقريرها 

القدس المحتلة، عبر وسائل شتى على رأسها سياسة هدم المنازل والتي تصاعدت خالل الشهر في حي 
 منزال وتشريد أصحابها الشرعيين وإحالل المستوطنين مكانهم، كما أغلق 22سلوان بصدور أوامر هدم 

 .يد حي سلواناالحتالل طريق واد حلوة في بلدة سلوان أمام حركة السيارات، في إطار مخطط تهو
  .ووصفت الدائرة عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات االحتالل بالسياسة العنصرية

االحتالل وضمن سياسة التطهير العرقي التي يمارسها في القدس المحتلة أصدر  "أنوأضاف التقرير 
، عن أوامر إبعاد بحق كل من محمد أبو طير، أحمد عطون، محمد طوطح، والمهندس خالد أبو عرفة

  .مكان سكناهم في مدينة القدس ومنعهم من دخول المدينة حيث منازلهم وعائالتهم
 وحدة استيطانية في الشيخ جراح، فيما أقرت 20سلطات االحتالل، شرعت في أعمال بناء "وأوضح أن 

 وحدة استيطانية في حي رمات شلومو شمال مدينة 1600 غرفة فندقية في جبل المكبر وبناء 1400بناء 
 وحدة استيطانية جديدة شمال المدينة، وفي 600القدس، فيما شرعت بتجريف أراضي فلسطينية لبناء 

لدعم التعليم في القدس، ودهمت قواتها مقر نادي " إيالف" سياق آخر أغلق االحتالل جمعية القدس األهلية
  .بيت حنينا وقامت بحملة تفتيش وعبث بمحتوياته

ل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين من أبناء القدس المحتلة االحتال"ونوه التقرير إلى أن 
 المدينة أبناء معاناة إلىللمسجد األقصى ألداء الصالة فيه وحول محيطه إلى ثكنة عسكرية، فيما أشار 

 250من اإلجراءات العنصرية المتخذة ضدهم، حيث تمنع سلطة البريد اإلسرائيلية إيصال البريد لنحو 
  ".طيني، ما يكيدهم أموال وغرامات مالية إضافية فلسألف

 مستوطن منطقة قبر يوسف 300 تواصل اعتداءات المستوطنين، فمن جهة اقتحم نحو إلىوأشار التقرير 
، في وقت صعد المستوطنون إسرائيلية عسكرية آلية 30في نابلس، وأدوا طقوسا دينية، تحت حماية 

 دونمات في تل الرميده، وعشرات الدونمات في مناطق 3 حربهم ضد الحقول الزراعية فقد احرقوا
ونصب المستوطنون كمائن للسيارات  .نابلس ورام اهللا، مزروعة بمحاصيل القمح في وقت حصادها

الفلسطينية المارة عبر شارع بيت لحم في الخليل ورشقوها بالحجارة، في حين احرقوا سيارة المواطن 
ية، فيما أطلق المستوطنون النار باتجاه طلبة كلية العروب في الخليل، ما من قرية اماتين بين نابلس وقلقيل

  . طالبين بجروح مختلفةإصابة إلى أدى
جيش االحتالل واصل مالحقة الصحافيين الفلسطينيين ومنعهم من القيام بأعمالهم  "أنوذكر التقرير 

 في حين تم احتجاز مصور الصحفية، فقد اعتقل المصور الصحافي محمود عميرة، وحطموا كاميرته،
ناصر الشيوخي، ومصور الوكالة الصينية فادي العاروري، ومصور الوكالة ) االسوشيتيدبرس(وكالة 

وأصيب ".  السلمية في بلعين في رام اهللاألسبوعيةاألوروبية عاطف الصفدي، خالل تغطيتهم للمسيرة 
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لنرويجية كارينا أبوا، وهيثم الخطيب كل من الصحافيين فادي جبر مصور تلفزيون فلسطين والصحفية ا
  .اإلسرائيلية وجورج خوري مصور قناة العربية الفضائية" بيتسيلم"مصوراً 
 فلسطينياً 16قتلت   قوات االحتالل اإلسرائيلي، إلى أنغزةمن  5/7/2010الخليج، الشارقة، وأشارت 

 من الشهداء ارتقوا في الضفة، وقالت مؤسسة التضامن الدولي إن ثالثة، يونيو الماضي/ خالل حزيران
وأوضحت المؤسسة في بيان، أمس، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي  . في قطاع غزة13في حين استشهد 

 250شنت حملة اعتقاالت كبيرة في صفوف الشبان المقدسيين وبالذات في حي سلوان، في حين اعتقلت 
 طفالً، منهم عشرون طفالً مقدسياً، 38 اعتقال وأشارت إلى .مواطناً في الضفة والقدس بينهم ثالثة نساء

موضحة أن قوات االحتالل قامت بحملة اعتقاالت كبيرة للعمال الفلسطينيين العاملين في فلسطين المحتلة 
  . عامل400 حيث طالت ما يقارب ،1948عام 

  
  لجدارخالل اعتداء قوات االحتالل على مسيرة ضد ا  بينهم مصور صحافيخمسةإصابة : بيت جاال .29

أصيب، أمس، خمسة مواطنين بينهم المصور الصحافي محمود عليان خالل  :كتب حسن عبد الجواد
، على مسيرة ضد جدار الفصل العنصري واالستيطان في بلدة أمس، اإلسرائيلياعتداء قوات االحتالل 

قاومة الجدار وقال مشاركون في المسيرة التي نظمتها اللجنة الشعبية لم .بيت جاال بمحافظة بيت لحم
ومواجهة االستيطان في محافظة بيت لحم، واللجنة الوطنية لمقاومة الجدار ومناهضة االستيطان في بيت 

  . عشرات من جنود االحتالل هاجموا بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوتإن: جاال
  5/7/2010 رام اهللا، األيام،

  
   في صفقة التبادلم بالثبات على مواقفهأهالي األسرى يطالبون حماس وفصائل المقاومة .30

عضو المكتب السياسي   أمس، أمام منزل أقامهمااعتصخالل أعرب أهالي األسرى :  رائد الفي-غزة 
لحركة حماس محمود الزهار في مدينة غزة، عن تأييدهم للطريقة التي تدير فيها حماس وفصائل 

وردد أهالي األسرى . ومعاييرها لإلفراج عنهمالمقاومة ملف صفقة تبادل األسرى، وتمسكها بشروطها 
خالل المسيرة التي انطلقت من أمام وزارة األسرى نحو منزل الزهار، شعارات تطالب بالتمسك بإنجاز 

  .صفقة تبادل مشرفة تضمن إطالق سراح أكبر عدد ممكن من األسرى في سجون االحتالل
نحن راضون عن إدارتكم لمعركة التفاوض : "فيهاوسلم ممثلون عن أهالي األسرى رسالة للزهار، قالوا 

  ".ونشد على أيديكم وندعم مواقفكم
  5/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
   غزةإلىاالحتالل يحظر وصول صحف الضفة  .31

 عن استنكاره منع أمس، في بيان صحفي صدر ، أعرب المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية: بترا–غزة 
صحف الفلسطينية الصادرة من الضفة إلى قطاع غزة والعكس، منذ بدء  دخول الاإلسرائيلياالحتالل 

 بشكل 2008 على قطاع غزه في أواخر العام اإلسرائيلياالنتفاضة الثانية بشكل متقطع ومنذ العدوان 
  .كلي

  5/7/2010الرأي، عمان، 
  

  اإلسرائيلي يجبر أهالي غزة على البناء بأكياس الرمل الحصار .32
دأ بعض البنائين في قطاع غزة استخدام مواد بديلة لبناء منازل غير تقليدية، حيث ب: )رويترز، ايرين(

تخلى سكان غزة عن انتظار وصول األسمنت والحديد إلعادة بناء منازلهم وبدأوا استخدام أكياس معبأة 
  .بالرمل والطين بدالً من مواد البناء التقليدية
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 نمألها رمالً وطينة ونخلطها ونضغطها ثم نثبتها فوق نبدأ بأكياس طحين: وقال عامل يدعى محمد عواد
وذكر المهندس أحمد . بعضها من خالل تمرير سلك معدني من خاللها، فيتشكل حائط من هذه األكياس

الخالدي المشرف على أحد المواقع التي تستخدم فيها أكياس الرمل في البناء بشمال غزة أن نقص مواد 
وقال إن قلة األسمنت ومواد البناء كالحديد دفعتنا  .زة للبحث عن مواد بديلةالبناء التقليدية دفع سكان غ

  .للبحث عن بدائل، فكانت فكرة البناء في الطين واآلن فكرة البناء بأكياس الرمل
وقال مهندس آخر إن المباني التي يستخدم الطين وأكياس الرمل في بنائها تحتفظ ببرودة الجو في الصيف 

وبعد مرور ثمانية عشر شهراً على المجزرة اإلسرائيلية، ال تزال ثالثة أرباع . اءوبالدفء في الشت
المنازل والمباني والبنى التحتية المتضررة من دون إصالح، وفقاً لتقييم احتياجات إعادة اإلعمار الصادر 

  .عن مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في القدس
لتتمكن من العودة إلى وضعها قبل المحرقة، حسب البرنامج  مليون دوالر 527وتحتاج غزة لحوالي 

الذي أضاف أن هذا الرقم ال يشكل سوى جزء بسيط من المبلغ اإلجمالي الالزم إلصالح األضرار 
ووقف التدهور الذي لحق بالبنية التحتية للمرافق العامة والخاصة خالل السنوات األربع للحصار 

 من المرافق %78م إصالح معظم المرافق الصحية إلى جانب حوالي وذكر التقييم أنه ت .اإلسرائيلي
ومع ذلك، لم يتم إصالح سوى نصف األضرار التي لحقت بشبكة . العامة للمياه والصرف الصحي

  .الكهرباء في حين لم تشهد البنية التحتية للنقل أية إصالحات تذكر
  5/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  وا حفظ القرآن كامالً خالل شهر طالباً وطالبة أتم117: غزة .33

 أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة أن مائة وسبعة عشر طالباً وطالبة من :غزة
مخيمات وزارة األوقاف في القطاع أتموا حفظ القرآن الكريم كامالً في أقل من شهر، مؤكدةً أن مخيماتها 

  ".ظ القرآن الكريم من قبل الطلبة المنتسبين للمخيمات إنجازات وإبداعات متميزة في حفتشهد يومياً"
  5/7/2010قدس برس، 

  
  االلتزام بالقانون يعطّل األونروا: مخيم برج البراجنة .34

 الماضي أن تسمح السلطات األمنية اللبنانية لوكالة مايو/  أيار29كان من المفترض في : قاسم. قاسم س
األونروا ولعمالها بإدخال مواد بناء إلى مخيم برج البراجنة إلكمال عملهم في مشروع الوكالة المتوقف 

حينها قالت مصادر في . أشهرحالياً في المخيم بسبب منع إدخال مواد البناء الساري منذ أكثر من خمسة 
 الجيش اللبناني، أركان لالتفاق الذي تم بين الوكالة وقيادة األخيرةظار وضع اللمسات  بانتإنها األونروا

  . يعترضها أحدأن اآلليات التابعة للوكالة للسماح لها بدخول المخيم دون أرقاموالقاضي بتسجيل 
 تزال  الماضي، لكن حتى يومنا هذا، المايو/ أيار 31 يبدأ العمل به في أناالتفاق كان من المفترض 

 بانتظار السماح لها بإدخال مواد البناء التي تحتاجها، من دون مشاكل وعقبات كالتي أوقفت األونروا
من ..  الماضي بإدخال ثالث جباالت باطون لكناألسبوع في لألونرواورشتها هنا، مع العلم بأنه سمح 

  !دون باطون
 فال جديد لألونروا بالنسبة أما المخيم، إلى أبناء المخيم مضطرين مواد بنائهم بطرق ملتوية "يمرر"

 على قرار السماح المفترض بإدخال مواد البناء التي يحتاجها أسبوعين من أكثرعندها، وخصوصاً بعد 
 المتابعين له أو من ناحية المشرفين عليه إنإذاً، ضرب اليأس رسمياً المعنيين بالمشروع، .  المخيمإلى

 المخيم، اآلن يجري العمل على إلى شيء أيلن يسمحوا لنا بإدخال سلمنا بأنهم ". من جانب الوكالة
 يطرح هذا الموضوع مع رئيسي أنالمستوى السياسي، آملين من المفوض العام للوكالة فيلبو غراندي 

هكذا، وبعد لقاء . األونروا يقول احد المسؤولين في "الجمهورية والحكومة للسماح لنا بإكمال المشروع
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 بأن الموضوع قد طُرح مع المسؤولين "األخبار" لـإعالنهسؤولين اللبنانيين وبعد غراندي مع الم
 بإدخال مواد البناء التي لألونروا أسبوع منذ األمنيةسمحت القوى . اللبنانيين وانه حل مع السلطات

  . غير معروفةألسباب عادت ومنعتها من ذلك األمنية القوى أن إالتحتاجها، 
 أال بمتابعة عملها، لألونروا رموز الدولة سمحوا أنوف من يتحكم بها، وخصوصاً مسألة المنع غير معر

اللجنة تتوجه " إن رياض المسؤول في اللجنة الشعبية أبوويقول .  يخالف ذلكاألرض ما يجري على أن
رات  استخباإلى الداخلي، من هناك يحولوننا األمن مديرية قوى إلى قيادة المنطقة هناك فيحولوننا إلى

 المسألة هي بيد إن وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع قالت إلى حولت األونرواالجيش ضمن الضاحية، لكن 
 إلىأعتقد أن هناك قراراً نهائياً بمنع إدخال مواد البناء "يضيف . "قائد منطقة الضاحية وهكذا دواليك

بر مماطلتها التي تعتمدها معنا كلجنة  ذلك، بل تخبرنا باألمر عإعالنالمخيم والدولة اللبنانية ال تريد 
  ."األونرواشعبية ومع 

 المخيم مضطرين، فهي مجبرة على أبناء تخالف القانون اللبناني مثلما يفعل أن الوكالة ال يمكنها أنوبما 
لكن على ما يبدو فإن الصراط المستقيم الذي تسير .  وكالة رسمية دوليةألنهاسلوك الصراط المستقيم 

 تأخير تسليم مشروعها، ألنه حتى اآلن لم تحصل على تصريح "جهنم" إلى سيوصلها نروااألوعليه 
  . مزاجيتهاأو األمنيةرسمي فعلي للسماح بإدخال مواد البناء دون اعتراض القوى 

، سيسبب مطّ مشروع البنى التحتية لمخيم األونرواالمماطلة في السماح بإدخال مواد البناء لمشروع 
 مأساتهم التي وعدوا بالخروج منها هذا العام، أال إلىموسم الشتاء، ما سيعيد الالجئين البرج لما بعد 

  .وهي طوفان مياه المجاري الصحية من المخيم على بيوتهم
البناء سيبقى ممنوعاً حتى إقرار " حسب مصدر فيها، فهو أن  األمنيةأما آخر ما وصل للوكالة من القوى

 المخيم، ألن مخططات المشاريع التابعة للوكالة إلى بإدخال مواد البناء  اللبناني السماحالوزراءمجلس 
  .األونروا كما يقول احد مسؤولي "مطروحة على جلسة مجلس الوزراء

  5/7/2010األخبار، بيروت، 
  

  تردي حالة منشآت الصرف الصحي بغزة يلوث البحر المتوسط .35
إن أكثر من ستة كيلومترات ونصف من  قال تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية : عسقالن،غزة

 القطاع تصنف على أنها شواطئ من 11 وغير صالح للسباحة وان  في قطاع غزة يعتبر ملوثاًالشاطئ
 ألف متر 80ويتم ضخ مياه الصرف الصحي في غزة في البحر المتوسط بمعدل يقدر بحوالي  .ملوثة

 . من مياه الصرف غير المعالجة يومياً ألف متر مكعب20 و،مكعب من مياه الصرف المعالجة جزئيا
 من مياه الصرف المعالجة إضافية ألف متر مكعب 30 وآالف 10ويتسرب ما يقدر بما يتراوح بين 

 تلوث خزانات المياه الجوفية إلى فيما تقول مصلحة مياه بلديات الساحل انه يؤدي األرض في جزئياً
ما تسبب نقص الوقود في قطاع غزة في تعطل إمدادات ك . لمياه الشرباألساسيالطبيعية ويهدد المصدر 

  .الكهرباء وهو ما يعرقل عمليات المعالجة بشكل مناسب
 الصرف الصحي أصبح مشكلة منذ سنوات وال إنوقال فريد عاشور مدير مصلحة مياه بلديات الساحل 

وأضاف  .وحيد ضخ المياه في البحر هو الخيار الإنوقال عاشور  .األفقيوجد حل عاجل يلوح في 
 إلى ال تستطيع معالجة مياه الصرف ألنهالرويترز أن المشكلة موجودة في منشآت معالجة مياه الصرف 

 التخلص من الفضالت إلى لألسفوأضاف أن البلديات تضطر .  االستخدامإلعادةمستوى يجعلها صالحة 
  .الطبيعية بضخها في البحر الن هذا هو الخيار الوحيد

 الطعام في غزة والفواكه إمدادات إلىمياه البحر والمياه الجوفية وصلت السموم ومع تلوث كل من 
  . واللبن واللحوم وفي النهاية يتناولها سكان غزةواألسماكوالخضروات 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1840:         العدد       5/7/2010اإلثنين  :التاريخ

ويقول عاشور انه من أجل تسهيل معاجلة مياه الصرف في غزة يتعين السماح بدخول أنابيب مياه 
ر وأسمنت وقطع غيار ضرورية ومعدات عبر المعابر التي تفرض  سنتيمت7.5 و2.5يتراوح قطرها بين 

  . قيودا عليها في الوقت الراهن"إسرائيل"
 أيضا فصل الصيف اإلسرائيليونوعلى بعد عشرة كيلومترات من غزة تقع مدينة عسقالن حيث يقضي 

وقال بيني  .شواطئوالفي اللعب والسباحة في البحر المتوسط لكن بلدية المدينة تشتكي من تلوث المياه 
هذه المشكلة لن تكون مشكلة عسقالن ربما تكون مشكلة للبحر المتوسط "فاكنين رئيس بلدية عسقالن 

  ." مروعة للبيئة في البحرأضراروربما تتسبب في .  قبرص وتركيا واليونانإلىوربما تصل . بالكامل
  4/7/2010وكالة رويترز، 

  
  أحد المخيمات الفلسطينية استدراجه من بعد" إسرائيل" مع  متهم بالتعاملتوقيف .36

في إطار رصد شبكات    : "وزعت أمس شعبة العالقات العامة في قوى األمن الداخلي أمس بالغاً جاء فيه            
، تمكنت شعبة المعلومات فـي      2009التعامل مع استخبارات العدو االسرائيلي ومراقبتها منذ بداية العام          

 شبكة تعامل، عشر شبكات منها تم توقيفها خالل العام      22من توقيف    الداخلي   األمنالمديرية العامة لقوى    
من داخل أحد المخيمـات     .) خ. أ(، تمثلت باستدراج المدعو     21/6/2010الحالي كان آخرها في تاريخ      

الفلسطينية في الجنوب من خالل تنفيذ عملية نوعية، وضبطت معه أجهـزة اتـصال وبـرامج تـشفير                  
 منـذ العـام     اإلسرائيليلتحقيق معه أنه كان يعمل لمصلحة استخبارات العدو         متطورة، كما تبين نتيجة ا    

 اإلرسـال  وزوده معلومات أمنية مهمة على صعيد منطقة الجنـوب اللبنـاني بواسـطة جهـاز                 2005
  ".المضبوط، وأحيل الموقوف المذكور على السلطات القضائية المختصة

  5/7/2010، النهار، بيروت
  

   مساعي مكثفة لتطويق األزمة الناشبة مع حركة حماس مصر تبذل:"المصريون" .37
أن مصر تبذل مساعي مكثفة لتطويق األزمة الناشـبة مـع حركـة             " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 

واستئناف االتصاالت بينهما حول ملف المصالحة وصفقة تبادل األسرى، إثر          " حماس"المقاومة اإلسالمية   
ل الفترة الماضية، بعد انتقادات الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز          الحرب الكالمية بين الجانبين خال    

تـصريحات اسـتفزازية    "بالحركة إلى وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، على خلفية ما اعتبرها             
  ".للفلسطينيين

شعل خالد م " حماس"ساهم في إضفاء أجواء إيجابية اإلطراء المصري على رئيس مكتب السياسي لحركة             
بوصفه من كبار المناضلين وقيادات العمل الوطني في الساحة الفلسطينية، وهو أمر قد يبدد سحب الغيوم                

إلى التلويح لمصر بقبول مبادرات فرنسية أو       " حماس"بين الطرفين، ويضع حدا للتوتر الذي حدا بحركة         
  .ائيلأمريكية أو تركية فيما يخص ملفي المصالحة وصفقة تبادل األسرى مع إسر

ترمي إلى إزالة أسباب التوتر     " حماس"وتجرى حاليا اتصاالت بين مسئولين أمنيين مصريين وقيادات من          
وتبديد أجواء االحتقان، والبحث عن صيغة توافقية تقبل بموجبها الحركة التوقيع على الورقة المـصرية               

  .عليها" فتح"يع حركة الخاصة بالمصالحة، وإنهاء التحفظات على بعض بنودها، بعد شهور من توق
، "حمـاس "ومن المرجح أن يقوم مسئول مصري رفيع المستوى بالتوجه إلى غزة ودمشق للقاء قيـادات                

سعيا إلعادة العالقات بين الطرفين لمسارها الصحيح، السيما وأن التوتر قد يضر بـشدة بنفـوذ مـصر             
  .التاريخي على الساحة الفلسطينية
رنواني مساعد وزير الخارجية المصري السابق مصر بتبني صيغ مرنـة  من جانبه، طالب السفير طه الف   

والقبـول  " تـابوه مقـدس   "وعدم التمسك بالورقة المصرية بشأن المصالحة كـ        " حماس"في التعامل مع    
  بالتحفظات التي أبدتها الحركة على بعض بنودها، السيما وأنها محقة في بعض التحفظات
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  5/7/2010، المصريون، القاهرة
  

   نفق على الحدود مع غزة منذ بداية العام400تدمير : صرم .38
ذكرت مصادر أمنية مصرية ان قوات األمن العاملة في منطقة الحدود الفاصـلة  : غزة ـ أشرف الهور 

 نفق تهريب مقامة أسفل الشريط الحدودي وصادرت منها         400مع مصر دمرت منذ بداية العام الجاري        
المحلية فإن الفرق األمنية المصرية ضبطت مؤخراً تسعة أنفـاق          ' اًمع'وبحسب ما نشرت وكالة     . بضائع

على الشريط الحدودي لقطاع غزة، وصادرت كميات من البضائع الجـاهزة للتهريـب واعتقلـت احـد                 
مـن العـام   ) ديسمبر(وكانت السلطات المصرية بدأت منذ شهر كانون االول . المهربين المصريين أمس 

ي أسفل المنطقة الحدودية بهدف تدمير هذه األنفاق التي تتخذ شكل الممـرات   المنصرم بإقامة جدار فوالذ   
  .األرضية

يشار الى ان الفلسطينيين لجأوا الى تشييد مئات األنفاق أسفل الحدود الجنوبية لمدينة رفح التي تربطهـا                 
موجـب  مع األراضي المصرية، لجلب عدد كبير من السلع التي تمنع اسرائيل إدخالهـا الـى القطـاع ب      

  . فلسطينيا في انهيارات أرضية وقعت خالل العمل تحت األرض150الحصار، وقضى نحو 
  5/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
  اغالق المجال الجوي التركي امام الرحالت العسكرية االسرائيلية: داوود اوغلو .39

مجالها الجـوي امـام     اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان بالده اغلقت           :  وكاالت -انقرة  
 31جميع الرحالت العسكرية االسرائيلية ردا على الهجوم الدموي الذي شنته القوات االسـرائيلية فـي                

كما نقلت عنه صـحيفة     , مايو على اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة           /ايار
  .االثنين

هذا القرار لم يتخذ لرحلة     "الصادرة االثنين ان    وقال الوزير التركي بحسب ما نقلت عنه صحيفة حرييت          
  .مشيرا الى انه قد يصار الى توسيع نطاقه بحيث يشمل الرحالت المدنية ايضا" واحدة او رحلتين فقط

 31ستقطع عالقاتها مع اسرائيل اذا لم تعتذر االخيرة عن الهجوم الـذي شـنته فـي                 "واضاف ان بالده    
 كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة ما اسفر عن مقتل تـسعة              مايو على اسطول الحرية الذي    /ايار
  .كما نقلت عنه وسائل االعالم, اتراك

 5/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  عالقتنا بالكيان متوقفة على اإلعتذار: تركيا .40
التحـاد  قال إيغمن باغيس وزير الدولة التركي وكبير المفاوضين األتراك في محادثات االنضمام ل            : أنقرة

األوروبي، إن عائالت األتراك التسعة الذين استشهدوا في الهجوم الصهيوني علـى أسـطول الحريـة                
متوقف علـى الخطـوات     "، مؤكدا أن مستقبل العالقات التركية مع الكيان         "يتوقعون اعتذاراً من إسرائيل   "

، )7-3(منتدى أمس السبت    ونقلت وكالة أنباء األناضول عن باغيس قوله في          ".إسرائيل"التي ستقوم بها    
وأشار إلى أن ال أحد يريـد أن         ".أن تفكّر في ما إذا كانت تريد أن تخسر تركيا أم ال           " إسرائيل"على  "إنه  

تقع هجمات على مجموعات تعمل في مجال حقوق اإلنسان والمساعدات اإلنسانية، مشككا فـي مـزاعم                
 ".إذالل الناس " يمكنها أن تحقق السالم من خالل        سعي الكيان الصهيوني للسالم، ومشيرا إلى أن الدول ال        

إن الحـصار   "وأكد ان تركيا تريد أن تضمن عدم تعرض السفن المدنية للهجوم في المياه الدولية، وقال                
  ".على قطاع غزة غير قانوني

  5/7/2010،  المركز الفلسطيني لالعالم
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  اتاللجوء الى مجلس االمن حال تعثر المفاوض: الجامعة العربية .41
قال االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان مجلس وزراء الخارجية العرب             :   بترا –القاهرة  

سيجري تقييما للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية في دورته العادية التي ستعقد في مقر الجامعة في ايلول               
ي تجري حاليا بـين الفلـسطينيين       وقال موسى للصحافيين امس ان المفاوضات غير المباشرة الت        . المقبل

واالسرائيليين برعاية اميركية ستكون محور دورة المجلس الذي سيناقش ايضا مجمل التطورات المتعلقة             
  .بعملية السالم

وأضاف انه اذا استدعى الوضع عقد اجتماع قبل موعد الدورة فسيتم ذلك، وان البحث سـيتناول كـذلك                  
ر االسرائيلي لغزة او بقية االراضي المحتلة او المفاوضـات غيـر            الوضع الحالي سواء المتعلق بالحصا    

وحول االنباء االميركية التي تتحدث عن اختراق في المحادثات غير المباشرة، قال موسى ان              . المباشرة
الجامعة لم تبلغ بأي شىء من هذا القبيل اال انه سيلتقي اليوم كبير المفاوضـيين الفلـسطينيين صـائب                   

وقال انه اذا لم يكن هناك تقدم بالمفاوضات فعلينا ان نـذهب            . منه على تطورات القضية   عريقات ويقف   
  .الى مجلس االمن الدولي لطرح القضية برمتها، مشيرا الى قرارات مجلس الجامعة ولجنة مبادرة السالم

  5/7/2010الرأي، عمان، 
  

  لغزة يتقدمهم القذافيالجامعة العربية تحضر لزيارات يقوم بها قادة عرب ": دير شبيغل" .42
األسبوعية األلمانية الصادرة اليوم، عن مـصدر مطلـع أن          » دير شبيغل «نقلت مجلة   :  وكاالت -برلين  

الجامعة العربية تحضر لسلسلة من زيارات القادة والمسؤولين العرب إلى قطاع غزة سيكون العقيد الليبي               
لية ترتب في سياق مماثل زيارات لـسبعة وزراء         وأشارت إلى أن الحكومة اإلسرائي    . معمر القذافي أولهم  

  .خارجية أوروبيين للقطاع خالل األسابيع القليلة المقبلة
، بينهم وزيرا خارجيـة إيطاليـا       »صديقة إلسرائيل «وقالت المجلة إن الدعوة لوزراء خارجية سبع دول         

ونقلت . ئيلي أفيغدور ليبرمان  وألمانيا فرانكو فيلليني وغيدو فيسترفيلله، جاءت من وزير الخارجية اإلسرا         
، مـضيفاً أن وزارة     »ليست مجرد ثرثرة فارغـة المـضمون      «عن ديبلوماسي إسرائيلي قوله إن الدعوة       

وتابعـت أن الـوزراء الـسبعة       . الخارجية اإلسرائيلية تضع حالياً التحضيرات الالزمة للزيارة المرتقبة       
  . للحصار على قطاع غزةاشترطوا على إسرائيل قبل تحقيق الزيارة وقفاً تاماً

أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بحث في أمر زيارة القذافي غـزة              » دير شبيغل «وتابعت  
وأضافت المجلة أن القذافي سينتقل إلى القطاع عبر معبر رفـح           . خالل وجوده في ليبيا األسبوع الماضي     

، »حمـاس «وفيما سيلتقي القذافي قادة حكومة      . فيما سيدخل الوزراء األوروبيون من الجانب اإلسرائيلي      
  .»لعدم السماح ألحد باستغاللهم ألغراض دعائية«يرفض وزراء الخارجية السبعة إجراء اتصال مماثل 

  5/7/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  واشنطن عاجزة عن إدارة عملية سالم في الشرق األوسط: األسد .43
للغاية إلنجاح عملية سالم فـي      » ضعيفة« الواليات المتحدة    اعتبر الرئيس السوري بشار األسد أن     : لندن

الشرق األوسط، ودعا إلى إقامة منطقة منزوعة السالح النووي في هذه المنطقة، وذلك في مقابلة نشرتها                
  .األرجنتينية أمس» كالرين«صحيفة 

 نحصل على نتـائج،     عندما ال «: وقال األسد، الذي اختتم السبت في بوينس إيرس جولة بأميركا الالتينية          
إن تجربتنا مع الواليات المتحدة هي أن هؤالء عاجزون عـن إدارة عمليـة              «: وأضاف. »نكون ضعفاء 

أن الثقل السياسي األساسي لـبعض دول الـشمال، مثـل           «واعتبر األسد   . »سالم من البداية إلى النهاية    
  .» العالم مثل تركيا والبرازيلدول أخرى في جنوب«، وانتقل إلى »أوروبا أو الواليات المتحدة، تغير

  5/7/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  ومستعدون الستضافة القمة العربية" إسرائيل"ال عالقات مع : البرزاني .44

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني استعداد اإلقليم الستضافة القمـة            ": الخليج "-القاهرة  
وفي مؤتمر صحافي   . ال تعذر عقدها في بغداد بسبب الظروف األمنية       العربية العادية المقبلة في أربيل ح     

مشترك مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عقب لقائهما أمس في مقر الجامعـة، نفـى                  
لقد تعبت مـن    "وقال في رده على أسئلة الصحافيين       ". إسرائيل"البرزاني وجود أي عالقات بين اإلقليم و      

العالقات الدبلوماسية مـن اختـصاص الحكومـة        "، ولفت إلى أن     "ن أجيب عنه بعد اآلن    هذا السؤال، ول  
المركزية في بغداد، وأنه لن تقوم عالقات مع أية دولة من دون أن تكون هناك عالقات بين بغداد وهـذه                    

  ".الدولة
  5/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
45. إسرائيل"ل األمم المتحدة مسؤولية جرائم متكي يحم"  

قال وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي، أمس، إن األمم المتحدة ال تعمل بموجـب              ): آي.بي   .يو (
. ، التي وصفها بأنها عنصر التهديد األكبر في المنطقة          "إسرائيل"التزاماتها لمواجهة الجرائم التي ترتكبها      

ت بمقر وزارة الخارجية فـي      عن متكي الذي تحدث في مراسم اقيم      " إرنا"ونقلت وكالة األنباء اإليرانية     
لو اتخذت األمم   " الختطاف الدبلوماسيين اإليرانيين األربعة في لبنان، قوله         28طهران لمناسبة الذكرى ال   

المتحدة سابقاً مواقف صارمة ضد الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني لما تجرأ هـذا الكيـان علـى                  
  " .ول الحريةارتكاب جرائم جديدة بما فيها العدوان على أسط

تشكل اليوم مصدر تهديد لشعوب المنطقة والعامل الذي يمس باألمن الـدولي، وأكـد              " إسرائيل"وقال إن   
  .                     واحتجازهم في سجونها " إسرائيل"وجود وثائق تثبت اختطاف الدبلوماسيين من قبل 

  5/7/2010الخليج، الشارقة، 
  

   للسعودية15" إف"مريكا إلحباط صفقة تسعى لدى أ" إسرائيل": "هآرتس" .46
كشفت محافل أمنية إسرائيلية أمس أن إسرائيل تُحاول منع عقـد صـفقة             :  محمد جمال  -القدس المحتلة   

، التـي   F15أمنية بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية، تتضمن عددا من طائرات             
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل تحاول منع إبرام         . هايمتلك سالح الجو السعودي عدة طائرات من      

" 15أف  "صفقة بين الواليات المتحدة والسعودية، بموجبها يتم بيع األخيرة طائرات قتالية مـن طـراز                
  .وتحديث الطائرات الموجودة لدى سالح الجو السعودي من الطراز نفسه

ها عدة تحفظات على هذا األمر لإلدارة األمريكية        ولفتت صحيفة هآرتس إلى أن إسرائيل قدَّمت من جانب        
الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك سيكون أحدالموضوعات التي ستُطرح في لقاء نتنياهو مع أوباما يوم                

  .الثالثاء القادم
  5/5/2010الشرق، الدوحة، 

  
  "إسرائيل"الشرطة تحبط محاولة تهريب ربع طن حشيش إلى : مصر .47

 أمنى برفح أن مباحث أمن الدولة ألقت القبض بعد ظهر اليوم الـسبت علـى                أكد مصدر : محمد يوسف 
وأضـاف  .  سنة، من سكان مدينة رفح، ويعد من أكبر مهربي البضائع عبر األنفاق            44رياض أبو رباع    

 أنفاق تهريب، ثالثة منها جنوب العالمة الدوليـة         8المصدر أن األجهزة األمنية المصرية برفح ضبطت        
 أنفـاق أخـرى     5 صالح الدين الحدودية برفح، كما قامت قوات األمن المصرية بـضبط              بمنطقة 4رقم  
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 شـمال منفـذ رفـح       5تستخدم لتهريب األسمنت، حيث تم ضبط النفق األول جنوب العالمة الدولية رقم             
 أنفاق أخرى جنـوب     4كما تم ضبط    .  متر بأرض مواطن يدعى صالح أبو كتيفة       1500البرى بحوالى   

 بمنطقة صالح الدين الحدودية بأرض كل من حامد القمبز وحسام مـصلح ونبيـل          4ية رقم   العالمة الدول 
القمبز، وعثرت األجهزة األمنية على كميات كبيرة من االسمنت قبل تهريبها لقطاع غزة عبـر األنفـاق                 

وذكـر المـصدر أن قـوات       . المضبوطة فيما تم تشديد الحراسة على األنفاق المضبوطة لحين تدميرها         
رطة أحبطت عملية تهريب ربع طن مخدارت من شبة جزيرة سيناء إلى األراضي اإلسرائيلية عبـر                الش

  . الحدود الدولية بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعة من المهربين
  5/7/2010، المصريون، القاهرة

  
  دعوة إلنقاذ عاصمة األديان... »يوم القدس«.. مهرجان أقيم في دار األوبرا المصرية .48

دعا وزير الثقافة المصري فاروق حسني العالم العربـي واإلسـالمي إلـى             :  من ربيع حمدان   -القاهرة  
وصفها بالراقيـة التـي يـساندها       ... وضع برامج تحرر غير تقليدية وابتكار أنماط جديدة في المقاومة         

» لقـدس يـوم ا  « في مهرجان    -وقال. »القدس«الجميع، ويقبلها العالم الحر، وذلك إلنقاذ عاصمة األديان         
القدس باقية وستعود مساجدها وكنائسها ودورها للعابـدين        : قبل أيام ... الذي أقيم بدار األوبرا المصرية    

  .والسائحين وألصحاب الحق فيها، وستعود لمحبي الحياة وبغاة التحضر ومؤسسي السلم والعدل
تحـدث باسـم الخارجيـة      وأما كلمة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التي ألقاها نيابة عنـه الم             

المصرية السفير حسام زكي مؤكدا أن القدس ستظل على رأس أولويات العمل الديبلوماسي المـصري،               
ما حدث العام   : وأن هذا الملف حظي دوما باهتمام السياسة الخارجية المصرية، ألنها لب الصراع، وقال            

، وبات واضحا أنه لم يعـد       »إلسرائيليا-العربي«من احتالل للمدينة غير المعادلة تماما والصراع        1967
  .على األرض فقط، بل على مكان مهم جدا له مكانته التاريخية والدينية المميزة

 اآلسيوية السفير سعيد كمـال      -ومن جانبه، أوضح ممثل فلسطين في منظمة تضامن الشعوب األفريقية           
فعال، ال أقوال من أجل الدفاع عن       أهمية استمرار دعم الشعب الفلسطيني، وشدد على أن القدس بحاجة أل          

  .عروبتها وأماكنها الدينية المقدسة، أمام حملة التزييف والتهويد اإلسرائيلية
وحيا رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون األردني صالح القالب أهالي مدينة القدس المحتلة لتمسكهم بأرضهم              

والثقافية ضد القدس، وبالنـسبة لألمـوال       علينا جميعا مواجهة حرب اإلبادة الحضارية       : وحقوقهم، وقال 
  .العربية التي رصدت لدعم المدينة المقدسة، لم نعرف صرفت باالتجاه الصحيح أم لم تصرف

 اآلسيوية أحمد حمروش عن سـخطه البـالغ لتمـادي           -وعبر رئيس منظمة تضامن الشعوب األفريقية       
يرا إلـى أن منظمـة تـضامن الـشعوب          إسرائيل في عدوانها بحق القدس المحتلة، وأبناء فلسطين، مش        

  . اآلسيوية تضع فلسطين ودعم القدس في أولوية أجندة عملها-األفريقية 
  5/7/2010الراي، الكويت، 

  
  مريكا لمن يدلي بمعلومات عن شاليطأيين دوالر من الجالية اليهودية بالخمسة م": يديعوت" .49

األمريكية ، حيث توجد جامعة ييـل ،        " ونكتيكتك"بوالية  " نيو هييفن "عرضت الجالية اليهودية فى مدينة      
 ماليين دوالر لمن يدلى بمعلومات تفضي إلـى اإلفـراج عـن             5على سكان قطاع غزة مكافأة مقدارها       

  .شاليط وقد تم فتح موقع إلكترونى لهذا الغرض
5/7/2010، الدستور، عمان  
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  وحالذي شارك في اغتيال المبحوساد ل المبولندا تسلّم برلين عمي .50
تسليم مسؤول اإلمداد للموسـاد     ب المقرر أن تأمر اليوم المحكمة البولندية        من: محرر الشؤون االسرائيلية  

في أوروبا، المعتقل في بولندا باسم أوري برودسكي للسلطات األلمانية التي الحقته بتهمة المشاركة فـي                
خائيل بودنهايمر شـارك فـي      استصدار جواز سفر ألماني عن طريق الخداع لعميل موساد آخر باسم مي           

  . اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي في كانون الثاني الماضي
وكان برودسكي قد عرض على المحكمة المركزية في وارسو يوم الجمعة الماضي، للبت في ادعـاءات                

 "إسرائيل" وفي إشارة لالهتمام اإلسرائيلي العلني بالموضوع أرسلت      . قدمها للحيلولة دون تسليمه أللمانيا    
وفي إطـار الـسعي     . أحد المحامين البارزين فيها لتقديم االستشارة لرجل الموساد أمام المحكمة البولندية          

للمماطلة والتملص من تسليمه ادعى برودسكي أنه ليس الشخص المطلوب أللمانيا وأن التحقيقات التـي               
كمـا  . »ال يفهمها «للغة البولندية التي    جرت معه في بولندا للتثبت من هويته ليست قانونية ألنها جرت با           

ادعى أن السلطات البولندية انتهكت حقوقه وأوقفته ثماني ساعات في المطار قبل توقيفه قانونيـا وهـذا                 
كما قال إن التحقيقات جرت معه قبل إحضار محام، وأمـورا مـن هـذا               . يتعارض مع القانون البولندي   

  . راءات االعتقالالقبيل، يتم اللجوء إليها للطعن شكال بإج
5/7/2010، السفير، بيروت  

 
  "الكلوستروفوبيا"وخيمة القذافي لتجنّب ... بوش يخشى األحصنةو ...ميركل مصابة برهاب الكالب .51

يعاني بعض السياسيين وزعماء الدول من رهابات معينة ترافقهم منذ صغرهم ولم : ديما شريف
ف دبلوماسية حرجة أحياناً، وخصوصاً إذا شاعت يستطيعوا التخلص منها، ما يجعلهم يقعون في مواق

رهاب (مثال على ذلك، وضع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل المصابة بالسينوفوبيا . مخاوفهم
، بعدما عضها كلب في صغرها، ورافقها الخوف وهي تكبر ولم تستطع التخلص منه رغم )الكالب

فرئيس الوزراء . ون خوف ميركل هذا، واستُغلَّ ضدهاويعرف الرؤساء والقادة العالمي. خضوعها للعالج
 عبر 2006الروسي الحالي، فالديمير بوتين، حاول الضغط على ميركل حين كان رئيساً لروسيا في 

وفي زيارة لها لموسكو، أهداها كلباً صغيراً أبيض وأسود ولم يعرف مساعدو ميركل كيف . خوفها هذا
 إلى جانبه، ما "كوني"ختلف لقاءاتهما كان يبقي كلبته الالبرادور وفي م. يفسرون هذه الهدية الغريبة

وفي . أزعج الدبلوماسيين األلمان وميركل التي تبدو في بعض الصور من هذه اللقاءات خائفة من الكلب
: فقال لها بوتين.  وجلست تحت أقدام ميركل، بدا على المستشارة الفزع"كوني"أحد اللقاءات حين دخلت 

  ."نّها ستفعل شيئاً، فهي تحب الصحافيين في العادةال أظن أ"
فكرة سبقه إليها الرئيس السوري الراحل حافظ األسد، الذي كان يبقي كالباً أثناء اجتماعاته مع وزير 

وإلى جانب ذلك، . الخارجية األميركي األسبق هنري كيسينجر الذي كان يعاني رهاب هذه الحيوانات
األوالد الصغار حوله، فكان األسد يأتي أحياناً بأوالد الوزراء والمسؤولين كان كيسينجر يخاف من وجود 

  .السوريين ليكونوا حول وزير الخارجية أثناء لقاءاته مع الرئيس السوري
. من جهته، يعاني الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ إيل من األيروفوبيا، أي الخوف من الطيران

يوعي السوفياتي جوزيف ستالين؛ فهو أيضاً كان يتنقل بالقطار ويحاول يشارك كيم هذا الخوف القائد الشو
  .قدر المستطاع تجنب ركوب الطائرة

أما الزعيم الليبي معمر القذافي فهو يعاني رهاب األماكن المغلقة، أي الكلوستروفوبيا، لذلك هو يمضي 
  .معظم وقته في الخيم في بالده وفي أسفاره في الخارج

 "كاوبوي"فهو يروج لفكرة أنّه . و لدى الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبنلكن أغرب رهاب ه
  .أميركي أصلي لكنّه يعاني رهاب األحصنة أو إيكينوفوبيا

  5/7/2010األخبار، بيروت، 
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  المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال .52

  إبراهيم حمامي
ي وجه مصالحة فلسطينية حقيقية تقـوم       ال يمكن ألي شخص لديه ذرة من الوطنية أن يقف معارضاً أو ف            

على أسس سليمة تدعم قضية الشعب وحقوقه وبعيداً عن التدخالت واالشتراطات الخارجية التي تتمـسك               
  .بها بعض األطراف

لكن وبالرغم من الحديث المتكرر والمتواصل عن قرب تحقيق المصالحة المنشودة، وإصرار األطـراف              
يجي وأولوية ال حياد عنها، إال أن تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية           المختلفة على أنها خيار إسترات    

هو اليوم أبعد ما يكون، بل ال نبالغ إن قلنا أن التنافر والتباعد بين األطراف الفلسطينية يزداد ويتعمـق،                   
طينية فيما تتسع الهوة بينها مع اشتداد التصريحات والحمالت اإلعالمية، والتي تعدت األطـراف الفلـس              

لتشمل أطرافاً أخرى أضحت بدورها طرفاً مباشراً كالدور المصري غير المحايد أو النزيه، والذي بـات                
  .يقف عائقاً حقيقياً في وجه المصالحة

في خضم تلك التفاعالت تتباين المواقف، وتختلف حسابات كل طرف ومواقفه، لكنها جميعاً ال تصب في                
مصالحة إن جاز التعبير صعوداً وهبوطاً بحسب األحداث والتطورات         اتجاه المصالحة، بل يتغير مؤشر ال     

 وعن قرب تحقيقيها للخروج من مآزق سياسية        –إعالميا على األقل  –السياسية، تزداد وتيرة الحديث عنها      
بعينها، كما حدث عقب فضيحة تقرير غولدستون ومسارعة محمود عباس لقبول الورقة المصرية لتفادي              

الستقالة التي صدرت من الجميع دون استثناء، وكما حدث مؤخراً بعد مجزرة أسطول             مطالب التنحي وا  
الحرية التي ارتكبها االحتالل، وعودة الحديث عن ضرورة توقيع الورقة المصرية لمواجهة االحـتالل،              
 رغم استمرار التنسيق األمني والتفاوض معه، ولحصاد ما يمكن حصاده بعد تعاظم الدعم الدولي للقضية              

الفلسطينية، ورفض الحصار الظالم التي تشارك فيه أطرافاً فلسطينية، تطالب في ذات الوقـت بتحقيـق                
  .المصالحة

ال يشكل ما سبق نظرة تشاؤمية أو سوداوية، لكنه قراءة لواقع محزن أحياناً، مخجل في أحيان أخـرى،                  
المختلفة، وتحديد أين تقف    بل مخز في محطات معينة، تتضح معالمه عند الوقوف على مواقف األطراف             

  .من ملف المصالحة، ودورها على األرض فعالً ال قوالً
  فتح/السلطة

وهما في المحصلة طرف واحد يعمل لذات األهداف وبذات الدوافع، والحديث هنا عن جزء من حركـة                 
في فـتح،   فتح ينحسر نفوذه تدريجياً عبر سلسلة من االنتكاسات والتنازالت التي ترفضها باقي األطراف              

وكذلك عن شخص سالم فياض الذي يتحرك وكأنه في كوكب آخر، كأنه في دولة مستقلة ذات سيادة كل                  
همها دخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية عبر المسخن والمنسف والكنافة، وكأن لسان حالـه يقـول                

  ".الكفكيرة"دولة تحت شعار البطن و
حرص إعالمي واضح، لكنها في ذات الوقـت تتمـسك          تتحدث فتح والسلطة عن المصالحة بحميمية، و      

بشروطها المعلنة من توقيع الورقة المصرية، واالعتراف بشروط الرباعيـة، وغيرهـا مـن الـشروط                
المعروفة، وبات ملف المصالحة ورقة تستغلها لتحقيق مكاسب آنية، إعالمية بالدرجة األولـى، إضـافة               

  :ركز موقف السلطة وفتح في التاليلتسجيل نقاط سياسية من باب المناكفات، ويت
  .اإلصرار على الورقة المصرية وتوقيعها رغم الرفض الواضح لها من قبل حركة حماس• 
استمرار اإلجراءات القمعية على األرض من اعتقاالت وإغـالق للمؤسـسات ومالحقـة الـصحفيين               • 

  .ية لتلطيف األجواء على األقلواإلعالميين وغيرها، والتي بالتأكيد ال تصب في اتجاه بوادر حسن الن
التمسك بالتنسيق األمني مع االحتالل وما يعنيه من تجـريم ومالحقـة للمقاومـة، وكـذلك التمـسك                  • 

  .بالمفاوضات مع اختالف مسمياتها مباشرة أو غير مباشرة، بالرغم من إجراءات االحتالل وجرائمه
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 المرة قوائم المرشحين لالنتخابات البلدية،      صراعات داخلية قوية تسببت مؤخراً في فشل آخر طال هذه         • 
حيث فشلت فتح التي يقودها عباس في تشكيل قوائم انتخابية لخوض انتخابات دعت لها فتح، ممـا أدى                  
لتأجيل تلك االنتخابات، واستقالة أعضاء لهم ثقلهم من فتح كان آخرهم الشكعة عضو تنفيذيـة المنظمـة                 

  .وباقي قائمته
ساحات الخارجية في البالد العربية والغربية بين تيارات تتصارع للسيطرة علـى            الصراعات امتدت لل  • 

  .أجنحة فتح، ورفض إلجراءات الهيمنة على القرار الفتحاوي
احتكار الشرعية المزعومة والمطالبة بعودتها لقطاع غزة، رغم أن القوانين التي وضعتها فتح نفـسها               • 

  .اطة بطالن أي شرعية لعباس أو فياضوعلى مقاسها إبان فترة عرفات تعني وببس
فقدان القرار السيادي والرضوخ لمطالب االحتالل، والتراجع عن شروط سبق وأن ورطـت الـسلطة               • 

نفسها فيها، من وقف لالستيطان ومرجعية العملية السلمية، لتعود السلطة لطاولة المفاوضات دون تحقيق              
  .أي من الشروط

 المتتالية من تقرير غولدستون، إلى اإلقرار بما أسماه عباس حق الشعب            التعامل مع سلسلة من الفضائح    • 
اليهودي في إسرائيل، وعدم القدرة على الرد على تصريحات ليبرمان المتكررة حـول طلـب عبـاس                 

  .شخصياً االستمرار في العدوان على غزة حتى إسقاط حكومتها
  حركة حماس

لتي تعلن بدورها أيضاً أن المصالحة حتمية وضرورية،        الطرف اآلخر الرئيسي في معادلة المصالحة، وا      
لكنها في الوقت نفسه تعلن أن التوقيع على الورقة المصرية دون األخذ بمالحظاتها أمر غير وارد، ألن                 
في ذلك تدجينا سياسيا لها وقبوال بهيمنة الطرف اآلخر، ورضوخا لشروط الرباعية، وبالتالي ال يمكن أن                

ة حقيقية، وقد أعطت مواقف حماس األخيرة إشارات واضحة بأنها ال تستعجل تلـك              تكون أساساً لمصالح  
المصالحة، خاصة بعد الخروقات السياسية التي حققتها، وصمودها أمام الضغوطات، وبرصـد مواقـف              

  :حماس اليوم نجدها كالتالي
راضـي، ومـنح    التعامل مع الوضع القائم في غزة وكأنه واقع دائم، على سـبيل المثـال توزيـع األ                • 

  .التراخيص، وتوظيف وتعيين، وهي أمور من الصعب تغييرها مستقبالً
  .تخطيط مستقبلي لقطاع غزة مع رزمة مشاريع وهيكلية إدارية جديدة• 
التمسك بالموقف القائل إن أية إصالحات يجب أن تشمل الضفة الغربية مع قطاع غزة، خاصة األجهزة                • 

  .بعة فعلياً وبحسب حماس للجنرال األميركي كيث دايتوناألمنية في الضفة الغربية التا
التركيز اإلعالمي خاصة من مؤسسات محسوبة على أطراف أخرى على ممارسات وأخطاء ميدانيـة              • 

  .لحماس، لم يكن هناك مبرر لبعضها من حيث التوقيت أو اإلجراء أو غيرها
  . سلطة رام اهللاشتباك سياسي إعالمي متواصل مع ادعاءات االحتالل، وكذلك• 
رفض أي انتخابات كانت بلدية أو رئاسية أو تشريعية إال بعد تحقيق المصالحة، وبفترة زمنية معقولـة                 • 

  .تضمن التطبيق الفعلي لها، وتنهي اإلقصاء القائم في الضفة الغربية
ييها في الضفة   التعامل بردات الفعل، أو ما تعتبره حركة حماس التعامل بالمثل، خاصة عند اعتقال قياد             • 

  .الغربية واللجوء العتقال قيادات فتحاوية كوسيلة ضغط، نجحت حتى اللحظة في تحقيق المطلوب منها
تزايد التعاطف الجماهيري حول العالم مع قطاع غزة ورفض الحصار الظالم، وهو ما يعني أن عامل                • 

  .ذا التوجهالوقت كفيل بكسر هذا الحصار، رغم معارضة أطراف فلسطينية وعربية له
  الدور المصري

ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين للتأكيد والتكرار أن النظام المصري في مواقفه ال يمثل توجه الـشعب                 
المصري الداعم بالكامل للقضية الفلسطينية وشعبها، هذه المواقف الرسمية تشكل اليـوم عقبـة وعائقـا                

يعني تحول النظام المصري إلـى طـرف وخـصم       أساسيا وفعليا أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية، مما        
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مباشر، بدالً من القيام بدور الوسيط المحايد والنزيه، واعتماد سياسة التعنـت والتـشدد غيـر المبـرر،                 
ومحاولة الضغط في اتجاه ترفضه الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، ويمكـن حـصر أهـم تلـك                  

  :المواقف الرسمية المصرية في النقاط التالية
التعامل مع الملف الفلسطيني باعتباره ملفاً أمنياً ال سياسيا من خـالل جهـاز المخـابرات العامـة ال                   • 

  .الخارجية المصرية
رفض أي تعديل على الورقة المصرية حتى وإن توافقت األطراف الفلسطينية على ذلـك، وهـو مـا                  • 

  .يكشف حقيقة الدور المصري
الل إغالق المعبر وفتحه مزاجياً، وهو ما تعتبـره الجهـات           الضغط المتواصل على قطاع غزة من خ      • 

  .الدولية مشاركة مباشرة في الحصار المفروض على قطاع غزة
التدخل المباشر والسافر في الشأن الفلسطيني ومنح الـشرعية لطـرف دون آخـر، ورفـض نتـائج                  • 

  .االنتخابات التشريعية األخيرة
وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحديث         التخبط التام في تبرير إغالق المعبر       • 

اليوم على أن المصالحة الفلسطينية حتى لو تحققت، ال تعني فتح المعبر بصورة كاملة كما صرح رئيس                 
  .الوزراء المصري مؤخراً

رفض أي تحرك دولي لتخفيف أو رفع الحصار عن غزة، حتى وإن لم تكن مصر طرفاً فيه، كرفض                  • 
  .البحري مثالًالممر 

الخشية من فقدان النفوذ المصري في المنطقة، حيث يشكل رفع الحصار عن غزة فقدان مصر ورقـة                 • 
المصالحة، وهي الورقة األخيرة لمصر بعد أن فقدت دورها اإلقليمي بالكامل حتى فيما يتعلـق بأمنهـا                 

  .المباشر مثل قضية دارفور ومياه النيل
إلعالمي المنظم ومن خالل الصحف والبرامج المواليـة والتابعـة، فـي            االستمرار بحمالت التشويه ا   • 

  .معتمدة وواضحة" شيطنة"محاولة لتكريه المواطن المصري لكل ما هو فلسطيني، ومن خالل سياسة 
لفت األنظار عن المشاكل الداخلة المتفاقمة من إهانة للمواطن وخرق حقوقه وأزمات اقتصادية، إضافة              • 

  .يرها من األمور التي يتم التغطية عليها بخلق عدو وخطر وهمي قادم من غزةلملف التوريث وغ
أما باقي األطراف الدولية ورغم الدعم الرسمي لالحتالل وتشكيل منظومة حماية له ضد أي عقوبات، إال                
أن الموقف الدولي وبعد مجزرة أسطول الحرية يشهد تغييراً في اتجاه التعامل اإليجابي مع الوضع فـي                 

طاع غزة ومع حركة حماس، يضاف إلى حراك جماهيري عبر العالم داعم للمقاومة ورافض لسياسات               ق
وإفرازات أوسلو، وفي ظل غياب أي موقف عربي حقيقي للتعامل مع األحداث، ودخول تركيـا وبقـوة                 

  .على الخط، وكلها مواقف تؤثر في ملف المصالحة، سلباً أو إيجاباً
  طينية ممكنة؟هل ما زالت المصالحة الفلس

مع تمسك الجميع بالمصالحة من خالل منظوره الخاص، ومع التباعد المـستمر فـي المواقـف، إال أن                  
المصالحة يمكن تحقيقها، لكن ضمن محددات جديدة تتعامل مع المتغيرات ومـوازين القـوى الداخليـة                

رار والتي تشكل اليوم عبئـا      والخارجية، مع تحديد للمرجعيات والتفكير في بديل عملي للسلطة الفاقدة للق          
  .حقيقياً على الشعب الفلسطيني، ومراجعة شاملة إلستراتيجية المواجهة مع االحتالل

مما تتطلبه المصالحة أيضاً تغيير عقلية اإلقصاء وما تمثله من استفراد بالشرعية المزعومـة والقـرار                
، وتغليب المـصلحة الوطنيـة علـى        الفلسطيني، والتعامل بحساسية مع ملفات شائكة ال مفر من تناولها         

المصالح الفردية والحزبية، وما يعنيه ذلك من إبعاد وعزل العناصر التوتيرية المعروفة والمسببة للوضع              
  .الحالي، واتخاذ مبادرات حسن نية أولها إطالق سراح المعتقلين السياسيين
 وعلى قاعدة   –إن تمت –مصالحة  وبعد الوصول لما سبق من خطوات تمهيدية، وبعد االتفاق على بنود ال           

رفض االحتالل ومقاومته، ورفض منحه أي شرعية على أرض فلسطين، والتسليم بفشل مشروع التسوية              
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وعبثية المفاوضات، واالعتراف باألخطاء السابقة، بعد كل ذلك ال بد ألية مـصالحة أن تـشمل آليـات                  
من أي طرف، مع رعاية ضامنة غير       " فيتوال"تنفيذية واضحة وبسقف زمني محدد، بعيداً عن التدخالت و        

  . والتعامل مع كافة الملفات كرزمة واحدة–ال تنطبق على النظام المصري حالياً–منحازة ونزيهة 
  .ما زالت المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال، رغم إمكانية تحقيقها، ولو نظرياً على األقل

  4/7/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ة في مجلس األمندولة فلسطيني .53
  ياسر الزعاترة 
تكاثرت التقديرات بشأن المفاوضات كما لم يحدث من قبل خالل األيام الماضية، وسـمعنا تـصريحات                
متناقضة من هنا وهناك يضرب بعضها رقاب بعض، فيما دخل وزير الخارجية المصري علـى الخـط                 

  .سية، أم أوحي له به من جهة أعلى؟،بتصريح ال نعرف ما إذا كان قد طرحه من بنات أفكاره الدبلوما
أبو الغيط قال في تصريحه إن العرب سيذهبون إلى مجلس األمن في حال فشل المفاوضات بحلول أيلول                 

 8 الصادر منذ ما يقـرب مـن         1515يستند إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم        "القادم، معتبرا أن ذلك     
  ".أعوام

ث تقدم في المفاوضات غير المباشرة، فقد ذهبـت المـصادر           وفيما نفى الطرف الرسمي الفلسطيني حدو     
  .األمريكية إلى غير ذلك، بينما نظل في انتظار لقاء نتنياهو مع الرئيس األمريكي يوم غد الثالثاء

ما الذي يمكن للمراقب أن يقرأه بين سطور هذا الجدل والتناقض في المواقف والتصريحات، وهل ثمـة                 
ننا إزاء مسلسل طحن الهواء الذي تعيشه القضية منذ زمن بعيد تحت مـسمى              جديد يلوح في األفق، أم أ     

  . المفاوضات؟
إن أي تحليل لمسلسل التفاوض ال يبدأ من سؤال الموقف اإلسرائيلي يبدو عبثيا إلى حد كبير ، فقد ثبـت                    

ومن كان يـشك    عمليا أن أحدا ال يمكنه أن يفرض على الحكومة اإلسرائيلية شيئا ال تريده وال تقتنع به،                 
في ذلك سابقا ينبغي أن ال يتورط من جديد بعد فشل أوباما في إقناع نتنياهو بتجميـد االسـتيطان فـي                     

  .القدس
ما يستطيع في ظل ائتالفه اليميني، وهـي تنـازالت ال           " التنازالت"نتنياهو قال أكثر ما عنده، وقدم من        

يعد لدى الطرف اإلسـرائيلي غيـر مـشروع      يمكن أن تكون كافية للتوصل إلى صفقة نهائية، ولذلك لم           
الدولة المؤقتة، الحل االنتقـالي بعيـد المـدى، الـسالم           (الدولة تحت االحتالل الذي يأخذ مسميات شتى        

، وهو مشروع يجنب الطرف الفلسطيني معضلة القول إنه تنازل عن الثوابت ، فيمـا يقـدم                 )االقتصادي
 األمل بتحويل المؤقت إلى دائم بمرور الوقت مع بعـض           للطرف اإلسرائيلي األمن واألمان معطوفا على     

  ".اليهودية"الرتوش البسيطة، والنتيجة هي ما يشبه دولة تعيش نزاعا حدوديا مع جارتها 
هذا هو المشروع القائم على األرض، وهو المشروع الذي يصل سالم فياض والجنرال دايتون والعزيـز                

 وبالطبع بإشراف مباشر من قبل نتنياهو وحكومته بكل أطيافهـا           توني بلير الليل بالنهار من أجل إنجازه،      
ليبرمان مثال على تدفق المساعدات للسلطة، أو على مؤتمرات االستثمار التـي            " المتطرف"هل يعترض   (

  ).تعقدها، أو بطاقات الفي آي بي التي تمنح لقادتها؟،
  .نيةالمطلوب بالطبع أن يجري تخريج هذا المشروع بصيغة مدججة بالوط

وإذا كان رئيس الوزراء قد وعد بإعالن الدولة نهاية آب من العام القادم، وذلك كي تستكمل مؤسـساتها،                  
فقد جاء أبو الغيط ليقدم الموعد إلى أيلول القادم، األمر الذي يثير الشكوك حول تصريح هـذا األخيـر،                   

قول إنهم يريدون الدولة الفلسطينية،     اللهم إال إذا رأى األمريكان مصلحة في هذا اإلعالن تمنحهم فرصة ال           
مع العلم أن أي إعالن وأي اعتراف لن يغير شيئا في الوقائع القائمة على األرض ممثلة في بقـاء تلـك                     
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الدولة تحت االحتالل، بينما يجري توسيع مساحتها برضا االحتالل، وبعد التأكد من قيام أجهزتها األمنية               
  .قاومةبما عليها من مهمات في التصدي للم

رئيس الدولة نفى بدوره غير مرة نية إعالن الدولة من جانب واحد، فهو ال ينوي تحويل النـزاع إلـى                    
نزاع حدودي بموافقة منه، بل يفضل أن يبقى التقدم وفق الخطـة المعتمـدة، التـي تبـدأ باالنـسحاب                    

  .، وتنتهي بحدود الجدار األمني2000اإلسرائيلي إلى حدود نهاية أيلول عام 
 ضوء ذلك يمكن القول إن الحراك القائم ال يعدو أن يكون مقدمة لتحويل المفاوضات غير المباشـرة                  في

إلى مباشرة، وذلك من أجل تهدئة الوضع في المنطقة، إذ من الصعب على أية إدارة أمريكية أن تعـيش                   
إدارة أوباما  من دون عملية تفاوض خاصة بها، فكيف حين تعيش ورطات من العيار الثقيل كما هو حال                 

  .؟،"إن ما تفعلونه هنا يؤثر على جنودنا في العراق وأفغانستان: "الذي يتوسل نائبه لإلسرائيليين قائال
  5/7/2010المستقبل العربي، 

  
  ؟"األونروا"مْن يريد تصفية  .54

  صرانقوال ن
لى جنب مع الـدول     قد أدلت بصوتها جنباً إ    " اإلسرائيلي"ربما ال يتذكر الكثيرون اليوم أن دولة االحتالل         

كـانون  /  الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في الثامن من ديسمبر          302العربية مؤيدة للقرار رقم     
 بإنشاء األونروا، وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، بقدر مـا ال              1949األول عام   

 إلى مطلب معلن تسعى إليه دولة االحـتالل حثيثـاً           يدرك الكثيرون أيضاً أن تصفية األونروا قد تحولت       
  .اليوم، وهذا مجرد غيض من فيض التناقضات التي ينطوي عليها تأسيسها واستمرارها حتى اآلن 

 لم تكن مجرد مؤسسة أممية      1950أيار عام ،  / ومنذ بدأت األونروا عملياتها الميدانية في األول من مايو        
اناً سياسياً ملموساً على األرض يستهدفه الالجئون الفلسطينيون وإخوانهم         بقدر ما كانت أيضاً عنو    " خدمية"

 عندما أصـدرت    1948من غير الالجئين، إلعالن سخطهم على األمم المتحدة المسؤولة عن نكبتهم عام             
 بقدر ما كـان هـذا هـو         1947،/29/11 بتقسيم وطنهم التاريخي في      181جمعيتها العامة قرارها رقم     

الذي يصطفون أمام أبوابه للحصول على ما يسد الرمق من فتات المجتمع الـدولي الـذي                العنوان نفسه   
خلق مشكلتهم، للبقاء على قيد الحياة إلى أن يفرجها اهللا، وفي الوقت نفسه لالحتجـاج علـى القـصور                   

  .المزمن في الخدمات اإلنسانية التي يقدمها هذا العنوان لهم، في تناقض واضح مستمر آخر 
ض الثالث يظهر جلياً في كون الدول الغربية، وبخاصة الواليـات المتحـدة واألوروبيـة منهـا،                 والتناق

، الذي سخرت كل إمكاناتها لتحويله إلى قرار ملزم ثـم           "غير الملزم "المسؤولة عن إصدار قرار التقسيم      
ر آخـر   إلى أمر واقع مفروض باإلكراه على األرض، هي نفسها التي حالت حتى اآلن دون تطبيق قـرا                

 الذي اعترف بحق الالجئين الفلـسطينيين       194متزامن تقريباً هو قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          
لكن هذه الدول ذاتها ما زالـت       " . غير ملزمة "في العودة والتعويض، بادعاء أن قرارات الجمعية العامة         

غير ملزم بدوره، ما يثير أسئلة جادة حول        بتمويل األونروا التزاماً بقرار إنشائها المفترض أنه        " ملتزمة"
النوايا السياسية الحقيقية لهذه الدول ال تجد حتى اآلن أجوبة منطقية مقنعة تفسر تناقضاتها غير استمرار                
التزامها بدولة المشروع الصهيوني في فلسطين، وبتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، ألن اسـتمرارها             

  .ار هذا المشروع يمثل التهديد األكبر الستمر
في إحراق المخـيم الـصيفي      " الفاعلين"لذلك ال يمكن تجاهل هذا اإلطار العام التاريخي عند البحث عن            

لألونروا في قطاع غزة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي واإلحراق المماثل في الثالث والعشرين               
واإلعالم الغربي المناصـر لهـا يروجـان      " اإلسرائيلي"إن إعالم دولة االحتالل     . من الشهر الذي سبقه     

فيضربان بذلك عدة عصافير بحجر واحد، إذ يجري ربـط أمثـال            " عناصر إسالمية "توجيه االتهام إلى    
عمليات التخريب هذه بالدين الحنيف أوالً، ويجري ثانياً التلويح أو التصريح باتهـام حركـة المقاومـة                 
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ونروا وتشويه صورتها وزعزعة األمـن فـي منطقـة تتـولى            لإليقاع بينها وبين األ   " حماس"اإلسالمية  
مسؤولية األمن فيها في الوقت نفسه، لكن األهم ثالثاً هو حرف األنظار بعيداً عن المستفيد الرئيسي األول                 

  .واألخير من استهداف األونروا وعبرها استهداف األمم المتحدة نفسها 
زامن إحراق مخيم األونروا مع حملة متصاعدة ضد بان         ما يعزز وجود األصابع الخفية لدولة االحتالل ت       

كي مون التي يشنها اإلعالم الصهيوني والغربي المناصر له ويلحظها المراقب بـسهولة هـذه األيـام،                 
خصوصاً إلصراره على الدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في الهجوم على أسطول الحرية لغزة، سعياً من                

دعوة ليكون مصيرها مثل مصير دعوة كي مون إلى إجراء تحقيـق فـي   دولة االحتالل إلى تمييع هذه ال 
  .العدوان على مقر األونروا بغزة أوائل العام الماضي 

إن الواليات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية األخرى ال يمكن أن تكون قد دعمت إنشاء األونروا نتيجة                
ا في النكبة الفلسطينية ومسؤوليتها المباشرة      لصحوة ضمير، أو تعبيراً عن اإلحساس بالذنب بسبب دوره        

كمن يقتل القتيل ويمشي في     "عن خلق مشكلة الالجئين الفلسطينيين، بل ينطبق عليها المثل العربي القائل            
ويبدو اليوم أن األونروا قد استهلكت      . ، فقد استهدفت من إنشاء األونروا التغطية على هذا الدور           "جنازته

تشح في تمويلها لها، بحيـث      " عملية السالم "دول، لذلك نجدها منذ بدأت ما تسمى        دورها في رأي هذه ال    
باتت األزمة المالية لألونروا مزمنة، وخدماتها تتقلص باستمرار، وأصبح التهديد بتوقفهـا عـن العمـل                

ل إلنهاء  بسبب النقص في التمويل تهديداً واقعياً اليوم، وال يمكن تفسيره أبداً خارج إطار مساعي هذه الدو               
المقترح والمرتكز أساسـاً علـى تـصفية        " حل الدولتين "الصراع العربي  الصهيوني على فلسطين عبر        

، كما قـال    "المشكلة الفلسطينية "قضية الالجئين الفلسطينيين التي ستنتهي بمجرد نجاح هذه المساعي لحل           
قة الموضوعية التـي أفـشلت كـل        مؤخراً المفوض العام الجديد لألونروا فيليبو غراندي، متجاهالً الحقي        

مساعي السالم حتى اآلن وهي أن هذ المشكلة ال حل لها طالما تقـوم علـى تجاهـل حـق الالجئـين                      
  .الفلسطينيين في العودة 

كما ال يمكن تفسير أزمة األونروا المالية خارج إطار مساعي دولـة االحـتالل الحثيثـة لحلهـا ونقـل         
مم المتحدة لشؤون الالجئين في العالم، وتساوق هذه الدول الغربيـة           صالحياتها إلى المفوضية السامية لأل    

األول أن تعريف المفوضية لالجئ يقتصر عليه وال يمتد ليشمل أوالده     : مع هذه المساعي لسببين رئيسيين    
وأحفاده، وحسب إحصاءات دولة االحتالل لم يبق على قيد الحياة من حوالي مليـون الجـئ فلـسطيني                  

ة مائتي ألف الجئ تتوقع دولة االحتالل أن يتناقص عددهم كثيراً إذا ما قدر لعملية السالم                أصلي إال قراب  
التي تجري محاوالت إحيائها اآلن أن تتوصل إلى اتفاق أصبح من شبه المؤكد حالياً أن التفاهمات التـي                  

 ألـف الجـئ     تم التفاوض عليها فيه تعطي لها الحق الحصري في اتخاذ القرار باستيعاب قرابـة مائـة               
  .اإلنساني وعلى مدى سنوات طويلة " لم الشمل"فلسطيني على أسس 

والسبب الثاني أن المفوضية تسعى إلى تسهيل إعادة توطين الالجئين حيثما انتهى إليـه مـصيرهم، وال                 
ساً تُعنى كثيراً بأي حق لهم في العودة إلى مواطنهم األصلية، وبالتالي فإن دولة االحتالل هي المعنية أسا                

بتصفية األونروا، بينما تجمع على استمرارها ألسباب خدمية وسياسية على حد سواء كل قـوى حركـة                 
التحرر الوطني الفلسطينية، ناهيك عن الالجئين أنفسهم المستفيدين من خدماتها، باإلضافة إلى كل الدول              

  .العربية المضيفة وغير المضيفة لالجئين الفلسطينيين 
  5/7/2010، الخليج، الشارقة

  
  سيناريوهات الحرب وجبهات النار .55

  اليكس فيشمان
. مرة كل بضعة شهور، في معرض أو مسيرة عسكرية، تخيف إيران العالم بدبابة حديثة من إنتاج محلي                

  . ولكن من يتابع الصور يالحظ أن الحديث يدور دوما عن ذات الدبابة منقولة على عربة
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 وقت غير بعيد أعلن الرئيس اإليراني عن تطوير إيراني أصـيل            لم يرها أحد تسافر أو تطلق النار ومنذ       
ألجهزة طرد مركزية غاية في التطور، ستضاعف ضعفين وثالثة أضعاف القدرة على إنتاج اليورانيـوم               

ولكن تقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضى بأنـه إذا           . وقد نزل العالم إلى المالجئ    . المخصب
  .  فان هذا سيحصل بعد عدة سنوات–طرد المركزي هذه ما عملت أجهزة ال

من هـذه اللحظـة     . هذا األسبوع جاء دور رادار إيراني ضد الطائرات، نصب على األراضي السورية           
فصاعدا، كما بشرت العناوين الرئيسة، سيمتنع سالح الجو عن العمل في جبهة سورية، لبنان، إيران وما                

  . شابه
 سمح اهللا، ولكن يجب األخذ بالحسبان بأنه إلى جانب تعاظمه فانـه يمـارس               حذار أن نستخف بالعدو ال    

نحن، من جهتنا، نستمتع بتغذية مخاوفنا الوجوديـة بتهديـدات          . إستراتيجية كاملة من اإلرهاب المعنوي    
  هل ستكون حرب هذا الصيف؟ : وهكذا يطرح مرة أخرى السؤال المحتم. جديدة

تقديرات الوضع في جهاز األمن تحدثت عـن ثالثـة          . ؤاال غبيا في ظروف الشرق األوسط هذا ليس س      
في مثل هذا الوضع، كما قال التقديرات،       . محاور لبناء القوة حيال إسرائيل، ستصل إلى النضج هذا العام         

 هذا  – سوريا، حزب اهللا، حماس      –هناك احتمالية عالية جدا الندالع مواجهة مبادر إليها من جانب العدو            
  . ن هذه المحاور الثالثة لم تصل الى النضجغير أ. الصيف

، يمكنها  600 أرض ام    –حزب اهللا في لبنان كان يفترض أن يصل إلى كمية حرجة من صواريخ أرض               
: ولكنه لم يصل الى هذه الكمية ولـيس صـدفة         . أن تهدد بشكل متواصل، على مدى الزمن، غوش دان        

  . اسرائيل هددت والعالم أيضا ضغط على السوريين
وهذا أيضا ليس   . وكذا الجهاد اإلسالمي  . ا حماس فلم تستكمل عملية التمترس والتزود التي خططت لها         أم

من استخف بنجاعة اإلغالق يمكنه اليوم،      . اإلغالق على غزة، والسيما من جهة مصر، فعل فعله        : صدفة
كنولوجيا وغيرها ستعود   بدون إغالق، فإن وتيرة تزود غزة بالسالح والت       . مع فتحه، أن يبدأ العد التنازلي     

  ". رصاص مصبوب"إلى مرحلة ما قبل 
المحور الثالث، الجيش السوري، لم يستكمل قفزة الدرجة التي خطط لها كجزء من عنصر الردع حيـال                 

 يقضي في تقريـر لميـدان القـوى         -CSIS -معهد واشنطن للدراسات االستراتيجة والدولية      . إسرائيل
  . ن العربية بأن هناك حتى انخفاضا في النجاعة التقليدية لسورياالعسكرية بين إسرائيل والبلدا

 سنة،  20التقارير عن صفقات سالح كبيرة بين روسيا وسوريا، كما يقول باحثو المعهد، يسمع عنها منذ                
  . بينما الفجوة في ميزان القوى في صالح إسرائيل لم تتغير منذ منتصف الثمانينيات

ثر على ضغط إيراني في محاولة لتسخين الجبهات حيال إسـرائيل قبيـل             صحيح أنه في مجال النوايا ع     
فرض العقوبات على إيران، إال أن باحثي المعهد يشككون في إمكانية أن تتجند سوريا وحزب اهللا تلقائيا                 

وبشكل عام، يقول التقرير، تواصل إسرائيل الحـرص        . إلى حرب ضد إسرائيل كنتيجة ألحبولة إيرانية      
، بما فيهم إيران، على تفوق بارز في مجاالت مثل الصواريخ بعيدة المدى، الذراع الجـوي                حيال أعدائها 

  . االستراتيجي بعيد المدى، السالح النووي ومنظومات مضادة للصواريخ من أنواع مختلفة
إسرائيل تتحدث عن تهديد وجودي مستقبلي من ناحية إيران، ولكنها هي نفسها تضع             : في السطر األخير  

  . ها في خطر وجودي منذ زمن بعيد، وهذه القدرة تتصاعد بشكل مواظبأعداء
 – األزمة مع تركيا، األسطول، رفع اإلغالق، جلعاد شاليط          –لألسابيع األخيرة   " األمنية"أي من العناوين    

رغم أنها كبيرة وصاخبة إال أنها ال تتعلـق بالتهديـدات الوجوديـة علـى               . ال يبشر بحرب هذا الصيف    
، تلك التي تقضم في شرعية إسرائيل في العالم وفـي مناعـة             "الحرب األخرى "كلها ترتبط بـ    إسرائيل،  

  . هذه الحرب، التي نخسر فيها حاليا، ستستمر هذا الصيف، وبقوة أكبر. المجتمع اإلسرائيلي
  "يديعوت"

  4/7/2010، موقع فلسطين أون الين
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  الشيخوخة نموذجاً..  وأزماتها المجتمعية"إسرائيل" .56

  يل محمود السهلينب
انصب اهتمام اإلعالم اإلسرائيلي خالل السنوات القليلة الماضية علـى بعـض الظـواهر واألزمـات                

ومنها تراجع أرقام الهجرة اليهودية وانتشار الجريمـة        . المجتمعية؛ وامكانية الحد من تفاقمها أو تجاوزها      
نة بنحو عشرين في المئة قبل عقدين مـن          في المئة من المجتمع مقار     42وارتفاع نسبة اليهود المتزمتين     

الزمن ؛فضالً عن زحف ظاهرة الشيخوخة في إسرائيل نظراً إلى تركيبة المجتمع اليهودي فـي شـكل                 
خاص وضعف خصوبة المرأة اليهودية مقارنة بالنساء العربيات داخل الخط األخضر وفي الضفة الغربية              

اهرة وحجمها من خالل قراءة متأنية لألرقـام التـي          وفي هذا السياق يمكن إبراز تلك الظ      . وقطاع غزة 
يصدرها الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي في شكل دوري، حيث أشارت معطيات إحصائية حديثة صـادرة              

 ارتفاعـاً ملحوظـاً   2009 حققت خالل العام المنـصرم  48عن الجهاز المذكور الى أن نسبة فلسطينيي     
يون نسمة، بفعل استمرار تراجـع الهجـرة اليهوديـة،           مل 1,26 في المئة من أصل      17,5فوصلت إلى   

، 2008وتقترب المعطيات المذكورة من نظيرتها في العام        . بخالف ما نشرته الوكالة الصهيونية قبل فترة      
  .ما يعمق أزمة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل

 بلغ فـي العـام      وبحسب المعطيات الصادرة عن الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي، فإن عدد سكان إسرائيل          
 فـي المئـة، إال أن هـذه         20,3 مليون نسمة كما اشرنا، وأن نسبة العـرب تـساوي            7,5 نحو   2009

 ألـف نـسمة، وتـشمل       250اإلحصاءات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة، في حدود أقل بقليل من            
التالي فإن عـدد     ألف نسمة، وب   21العرب السوريين في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وعددهم نحو          

 مليون  1,26 نحو   48 مليون نسمة، بينما بلغ تعداد فلسطينيي        7,24 بلغ   1948سكان إسرائيل في مناطق     
  . في المئة من مجمل السكان17,5نسمة، أي نحو 

 ألف نسمة ممن ال تعترف المؤسـسة        250 ماليين نسمة، من بينهم نحو       6واقترب عدد اليهود إلى نحو      
 ألف نسمة هم أساساً من األجانب من أبناء الديانة المـسيحية،            50هوديتهم، إضافة إلى    الدينية اليهودية بي  

كانوا ضمن عائالت يهودية لدى هجرتهم إلى فلسطين في العقد األخير من القرن الماضي، مثـل أزواج                 
قـد  كما كان آالف من غير اليهـود        . وانسباء، استفادوا من قانون الهجرة اليهودية في شكل غير مباشر         

هاجروا من دول االتحاد السوفياتي السابق إلى إسرائيل خالل الفترة التـي أعقبـت انهيـار المنظومـة                  
والالفت أن ظاهرة الـشيخوخة الزاحفـة فـي         . االشتراكية منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم       

ئيل؛ حيث ال يـشكل     المجتمع اإلسرائيلي باتت تؤرق اصحاب القرار والمخططين االستراتيجيين في إسرا         
 في  10 سنة وما فوق من العمر إلى        65 في المئة؛ في مقابل ذلك وصلت نسبة الشيوخ          29األطفال سوى   

وال يمكن الحد وتجاوز تلك الظاهرة من دون تهيئة الظروف مـن  . المائة من مجموع اليهود في إسرائيل   
واالمر ليس بهذه السهولة    . مواليد بينهم أجل جذب عدد كبير من يهود افريقيا واسيا نظراً الرتفاع نسب ال           

كما يؤكد ذلك باحثون متخصصون نظراً الى ان عوامل دفع هؤالء اليهود من بلدانهم األصـلية باتجـاه                  
اسرائيل غير ناضجة، ناهيك عن كون النسبة الكبرى من يهود العالم يتركـزون فـي دول ذات جـذب                   

 مليون يهودي من اصـل      5،5جموع اليهود فيها الى     اقتصادي مرتفع مثل الواليات المتحدة حيث يصل م       
وحتـى لـو    .  الف يهودي في كنـدا     250 الفاً في فرنسا و    550 مليون يهودي في العالم، ناهيك عن        13

استطاعت إسرائيل دفع االف اليهود من تلك الدول إليها فذلك لن يعزز فكرة اتساع قاعدة الهرم السكاني                 
صوبة بين اليهود االشكناز الذين يشكلون نحو اربعين في المئـة مـن             التي تمثل األطفال، بخاصة ان الخ     

اليهود في اسرائيل ال تزال منخفضة وال تتعدى مولودين للمرأة طيلة حياتها االنجابية مقارنة مع اكثـر                  
وتبعاً لذلك فان كافة االحتماالت تشير الى عدم قدرة اصحاب القرار في            . من خمسة مواليد للمرأة العربية    
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ائيل الحد من تفاقم ظاهرة الشيخوخة التي تالحق المجتمع اإلسرائيلي، بخاصة وان لها أبعاداً متشعبة               إسر
  .تتعدى القرار السياسي المباشر

  5/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  حرب لبنان الثالثة .57
  اري شفيت

 اربعـة ايـام     –على مدى ثالثـة     : كيف ستبدو حرب لبنان الثالثة؟ على هذا النحو الى هذا الحد او ذاك            
معظمها ستكون مقذوفات صـاروخية     .  ثالثة االف مقذوفة صاروخية    –سيمطر على اسرائيل نحو الفي      

بعضها ستكون مقذوفات صاروخية ذات مدى متوسـط        . للمدى القصير ستضرب المنطقة من حيفا شماال      
يـدة المـدى    البعض القليل منها ستكون مقـذوفات صـاروخية بع        . تضرب المنطقة من هرتسيليا شماال    

  .ستضرب تل أبيب، الوسط وشمالي النقب
 قرية شيعية في جنوب لبنان، والتي أصبحت قواعد الطالق الصواريخ، ستتعرض الجبهة             160من أصل   

الرد االسرائيلي على الهجـوم     . الداخلية المدنية والعسكرية الى الهجوم مثلما لم يسبق أن تعرضت له ابدا           
.  ايضا اهداف حزب اهللا اياها المقامة بمحاذاة المستـشفيات والمـدارس           سالح الجو سيبيد  . سيكون ساحقا 

. القوات البرية ستبيد اهداف حزب اهللا حتى من خالل التوغل البري الذي ينطوي على خسائر جـسيمة                
. وبعد وقت ما ستـشل    . وكنتيجة للهجوم المضاد من الجيش االسرائيلي، فان النار الصاروخية ستتضاءل         

. في اسرائيل سيدفن مئات الجنـود، النـساء واالطفـال         .  االالف، بينهم مدنيون كثيرون    في لبنان سيدفن  
  .حرب لبنان الثالثة ستكون صيغة معظمة جدا لحرب لبنان الثانية، والتي آثارها كآثار حرب يوم الغفران

انـت  الـشائعات ك . الحرب ستندلع هذا الـصيف    : في االسابيع االخيرة انتشرت في البالد موجة شائعات       
. سوريا وحزب اهللا مردوعان   . وصحيح حتى االن، فان الحدود الشمالية هادئة      . مبالغا فيها وسابقة الوانها   

االسد ونصراهللا على حد سواء يفهمان ما ينتظرهما اذا ما هاجما وعليه فانهما غيـر معنيـين باشـتعال                   
، فان احدا ال يـسارع الـى        وبالذات النه واضح للجميع بان الحرب القادمة ستكون حربا فظيعة         . فوري

احد ال يخاطر بحدث عنيف محدود من شأنه ان يؤدي في اعقابه الى معركة شاملة وغير                . الشروع فيها 
يمكـن أن نواصـل اللعـب علـى الـشاطىء           . وعليه فيمكن لنا أن نواصل مشاهدة المونديال      . مسبوقة

  . ندلع بعد غدحرب لبنان الثانية لن تندلع غدا، ولكن من شأنها أن ت. بالمضارب
ال . السيناريو االول هو هجوم اسرائيلي فـي ايـران        . سيناريوهان من شأنهما ان يشعال الحرب بعد غد       

ريب أنه اذا ما ضربت اسرائيل احمدي نجاد فان احمدي نجاد سيضرب اسرائيل مـن خـالل القـوات                   
  . المتقدمة التي نشرها جنوبي الليطاني

بعد وقت قصير من اقتناء ايران قدرة غير تقليديـة، فانهـا            . ي اليران السيناريو الثاني هو التحول النوو    
وسواء هجمت اسرائيل   . ستشعر حرة في أن تبادر الى حرب تقليدية تدفع اسرائيل الى النزف والضعف            

  . أم أصبحت ايران نووية، فان النتيجة ستكون حرب صواريخ في الشمال
. ا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فـي البيـت االبـيض          في االسبوع القادم سيلتقي الرئيس براك اوبام      

ولكن، ما يتوجب علـى الـزعيمين أن        . وسيتحدث اوباما عن فلسطين، اما نتنياهو فسيتحدث عن ايران        
الحرب التي  . الحرب التي قد تنشب في اثناء واليتيهما لتحمال اسميهما        . يتحدثا فيه هو حرب لبنان الثالثة     

  . ن يمنعاهاملزم اوباما ونتنياهو ا
ان يكف عن دفع اسرائيل نحو الزاويـة وان يبـدي           : لمنع حرب لبنان الثالثة على اوباما أن يفعل شيئين        

يبث الى الـشرق    . فهو يعالج التحدي االيراني بشكل متردد     . حتى االن فعل اوباما العكس    . زعامة اقليمية 
سالم من شأنه ان يحصل على الحرب       دون أن يقصد ذلك، فان رئيس ال      . االوسط برسالة انعدام التصميم   

  . القادمة
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ان يخرج اسرائيل من الزاوية وان يبـدي زعامـة          : لمنع حرب لبنان الثالثة على نتنياهو ان يفعل شيئين        
ومثلما كان المستشارين العسكريين عشية حرب لبنان الثانيـة فـارغين،           . حتى االن فعل العكس   . مبادرة

واذا اضطرت اسرائيل الى استخدام القوة للـدفاع عـن          . اليوم ايضا فان المستشارين السياسيين فارغين     
وبالذات تحـت رئـيس وزراء يـؤمن    . نفسها، فلن يكون هناك من ينصت لها، يفهمها ويقف الى جانبها        

  . بالقوة السياسية، وصلت اسرائيل الى عزلة مطلقة وضعف سياسي خطير يقرب الحرب التالية
عمل امريكي حازم حيال ايران مقابـل       : الصفقة هي صفقة معروفة   . يقاظاوباما ونتنياهو ملزمان باالست   

هذه الصفقة يمكنهما ان يعقـداها بينهمـا اثنـان فقـط،            . مبادرة اسرائيلية حازمة حيال سوريا وفلسطين     
اذا لم يغيرا طريقيهمـا     . ينظران الواحد في عيني االخر يوم الثالثاء القريب القادم في الغرفة البيضاوية           

تعلما العمل الواحد مع االخر، فان براك اوباما وبنيامين نتنياهو سيتحمالن المسؤولية الشخصية عن              ولم ي 
  . حرب لبنان الثالثة

  "هارتس"
 4/7/2010، وكالة سما اإلخبارية
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