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***  

  
  1967أوباما يؤكد للرئيس عباس التزامه اقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود :  ردينةأبو .1

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء امس، اتصاالً هاتفياً من الرئيس األميركي باراك :  وكاالت-رام اهللا 
  .ثا خالله المستجدات في ضوء لقاء األخير مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوأوباما، بح

أكد الرئيس عباس التزامه باالنخراط في عملية سالم جادة : "وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
  ".ينية المستقلة، وإقامة الدولة الفلسط1967ومستمرة تقود إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي وقع عام 

وأضاف أبو ردينة أن الرئيس أوباما وعد ببذل كل الجهد إلقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسالم 
هام جداً خاصة في هذه المرحلة من "ووصف ابو ردينة اتصال اوباما بأنه  .إلى جانب إسرائيل
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لة بالرئيس اوباما شخصياً ومبعوثه المفاوضات غير المباشرة، التي تبذل فيها االدارة االميركية، ممث
  ".لعملية السالم جورج ميتشل، جهوداً كبيرة لتحقيق تقدم على هذا الصعيد

  .ميتشل سيعود الى المنطقة االسبوع الحالي"واوضح ان اوباما ابلغ الرئيس عباس ان 
الفلسطيني اعرب عن امله بسرعة الوصول الى المفاوضات المباشرة بين الجانبين "وقال ان اوباما 

  ".واالسرائيلي
الموقف الفلسطيني واضح نحن على استعداد للذهاب للمفاوضات المباشرة في اللحظة : وقال ابو ردينة

واألمن وبعد العودة للجنة المتابعة  التي يتم فيها تقدم في المفاوضات غير المباشرة في موضوعي الحدود
  .العربية

أثار الدينامية االيجابية " الهاتفي، مشدداً على ان الرئيس اوباما وأكد البيت االبيض في بيان هذا االتصال
التي نتجت من التحسن األخير على االرض في غزة والضفة الغربية، وضبط النفس الذي أظهره 

  ".الجانبان خالل االشهر االخيرة وتقدم المفاوضات غير المباشرة المستمرة بين اسرائيل والفلسطينيين
بهدف التوصل " بحثا سبل االنتقال الى مفاوضات مباشرة قصيرة المدى"اوباما وعباس واضاف البيان ان 

  .الى جانب اسرائيل" دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة"الى تسوية نهائية للنزاع وإقامة 
  10/7/2010، األيام، رام اهللا

  
   اإلنسانجدار الفصل العنصري االسرائيلي من أبشع مظاهر انتهاكات حقوق: عريقات .2

دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية :  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
. الدكتور صائب عريقات، المجتمع الدولي الى تطبيق القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة

 حول عدم شرعية الجدار وقال عريقات في بيان لمناسبة الذكرى السادسة لرأي محكمة العدل الدولية
أكدت : ،) تموز9( أعوام 6قبل ‹: الفاصل الذي أقدمت إسرائيل على بنائه على األراضي الفلسطينية

محكمة العدل الدولية بأنه ال يمكن إلسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، هضم حقوق الشعب الفلسطيني في 
إال . جدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين منهودعا القرار إسرائيل إلى إزالة ال. سبيل تحقيق أهدافها

أن إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تتصرف كدولة فوق القانون وال يزال الجدار يتسبب 
  ›.بالضرر لحياة الفلسطينيين

نحن نشهد استعماراً في القرن الواحد والعشرين بوجود مشروع االستيطان اإلسرائيلي ‹وأضاف عريقات 
 الفلسطينية المحتلة، حيث أن وجود الجدار ما هو إال واحد من أبشع مظاهر انتهاكات في األراضي

حقوق اإلنسان كونه يفصل المزارع عن أرضه، ويمنع األطفال من الوصول إلى مدارسهم، ويقطع 
انه تسلط على األراضي تحت غطاء األمن ويهدف بتوسع . أوصال العائالت بعضها عن بعض

ببساطة فان الجدار جزء من ‹وأردف . المقامة في الضفة الغربية والقدس-انونيةغير الق-المستعمرات
  .›نظام مصمم على االتجاه نحو الفصل العنصري

ودعا الدكتور عريقات المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفق القانون الدولي واحترام التزاماتهم كما هو 
ستيطان بشكل عام، والجدار بشكل خاص، مشروع اال‹: منصوص عليه بقرار محكمة العدل الدولية

  . ›يهدمان حياة الشعب الفلسطيني واآلمال لحل الدولتين
وأشار قرار محكمة العدل الدولية إلى التزامات الطرف الثالث؛ وفي الحد األدنى أشار بأنه ينبغي على 

رائيل تستفيد من أي طرف ثالث االمتناع عن المساهمة في مشروع االستيطان غير القانوني كون أن إس
  . معاناة الشعب الفلسطيني واستغالل مصادره

هذا ولتحقيق تغيير حقيقي يذكر، يتوجب على الدول الملتزمة بالقانون الدولي االلتزام ‹وتابع عريقات 
بواجباتها، وذلك بالتحقق من عدم مشاركة أفرادها أو مؤسساتها في المساهمة في دعم مشروع االستيطان 
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إذ يشكل ذلك أدنى المتطلبات الالزمة لتهيئة الظروف المالئمة والمواتية لتحقيق حل . اإلسرائيلي
  ›.الدولتين

  10/7/2010، الرأي، عمان
  

  عشراوي تلتقي كلينتون وتطالب بالضغط لوقف االستيطان االسرائيلي .3
غط على حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالض.طالبت د: واشنطن

تلتزم إسرائيل بعملية سياسية ذات مصداقية تقود "إسرائيل لوقف االستيطان، وخاصة في القدس، وأن 
جاء ذلك خالل لقاء الدكتورة عشراوي، امس، مع وزيرة الخارجية األميركية هيالري  ".إلنهاء االحتالل

يارة رئيس الوزراء كلينتون في وزارة الخارجية، حيث تم بحث التطورات في الشرق األوسط، وز
  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو واجتماعه مع الرئيس باراك أوباما

وحضر اللقاء رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الواليات المتحدة السفير معن عريقات، ومسؤول 
  .العالقات الحكومية في البعثة طارق كيالي

ي لمركز الشرق األوسط للسالم والتعاون االقتصادي عشراوي مع المدير التنفيذ.من جهة أخرى، التقت د
روبرت ويكسلر، وبحثت معه التعاون المشترك لدفع السالم في المنطقة، كما التقت مع مجموعة من 

  رؤساء المنظمات العربية األميركية في واشنطن وتباحثت معهم حول قضايا ذات اهتمام مشترك
  10/7/2010، األيام، رام اهللا

  
  و العرب والمسلمين لزيارة القدس المحتلةيدع الهباش .4

محمود الهباش الجمعة دعوته لجماهير العالم . جدد وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني د: رام اهللا
العربي واإلسالمي لزيارة فلسطين، وشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك باعتبار ذلك واجبا دينيا 

  . المماطلة فيهوأخالقيا ال ينبغي تأخيره أو
وأكد أن القدس هي عاصمة فلسطين الخالدة األبدية وأن زيارة القدس وفلسطين ليست تطبيعا مع 
االحتالل اإلسرائيلي بل هي تأكيد للحق العربي واإلسالمي في المدينة المقدسة، كما أن فيها تعزيزا 

جاء ذلك خالل إلقائه خطبة . ساتهلصمود الشعب الفلسطيني ورفعاً لمعنوياته ودعماً لرباطه بأرضه ومقد
  .الجمعة، حيث هنأ الهباش األمتين العربية واإلسالمية بحلول ذكرى اإلسراء والمعراج

وتحدث عن مكانة القدس وكيف أن اإلسالم منح القدس المكانة الالئقة من خالل إسراء النبي محمد 
  .من مكة المكرمة إلى بيت المقدس) صلى اهللا عليه وسلم(

الهباش الدول العربية واإلسالمية بالتحرك السريع من أجل الدفاع عن المقدسات اإلسالمية وطالب 
والمسيحية في فلسطين، وعلى رأسها القدس والمسجد األقصى، مؤكدا ضرورة دعم صمود الشعب 

  .الفلسطيني في وجه العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الحقوق والمقدسات الفلسطينية
 األوقاف المصري الداعي إلى شد الرحال إلى القدس بالجسد والعقل والمال، ألن وثمن موقف وزير

القدس ال تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تخص مليارا ونصف المليار مسلم وال يجوز أن يبقى الشعب 
  .الفلسطيني وحيدا، ومنفردا بحماية القدس بل هو واجب على كل مسلم

ئيلي طرد نواب المجلس التشريعي من المدينة المقدسة، معتبرا أن واستنكر الهباش محاولة الجيش اإلسرا
  .هذا القرار جريمة تخالف كل الشرائع السماوية والقوانين واالتفاقيات التي تضمن حقوق اإلنسان

  10/7/2010، القدس العربي، لندن
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   من عباس زكي وتوفيق الطيراويVIP تسحب بطاقة الـ "اسرائيل" .5
من مصادر فلسطينية موثوقة ان السلطات االسرائيلية جددت بطاقات '  العربيالقدس'علمت : لندن

)VIP (لجميع اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح باستثناء عضوين هما عباس زكي وتوفيق الطيراوي.  
وكان عباس زكي قد تعرض لالعتقال لعدة ايام النه قاد مظاهرة ضد هدم منازل الفلسطينيين في القدس 

  .المحتلة
من وزير شؤون االسرى والمحررين ) VIP(يذكر ان السلطات االسرائيلية قامت بسحب بطاقة الـ 

الفلسطيني عيسى قراقع، وذلك بعد يومين من لقاء بحث اعطاء تسهيالت للفلسطينيين، جمع رئيس 
  .الوزراء الفلسطيني سالم فياض بوزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك

بطاقات لكبار الشخصيات الفلسطينية لتعطيهم حرية التنقل بين المناطق الفلسطينية وتمنح اسرائيل هذه ال
  .1994للسالم، الذي وقع في العام ' اوسلو'بموجب اتفاق 

وكان عدد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح اعلنوا قبل نحو شهر ان السلطات االسرائيلية رفضت 
علن وقتها ان جميع اعضاء اللجنة المركزية ينوون االستغناء ، الخاصة بهم، وا)VIP(تجديد بطاقات الـ

  .عن هذه البطاقات، احتجاجا على الممارسات االسرائيلية
  10/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   الشخصيات المستقلة للمصالحةوفدبل قمشعل يست .6

  وأعضاء المكتب"حماس"استقبل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
وفد الشخصيات المستقلة برئاسة منيب المصري، واستمعوا باهتمام لتصوراتهم وأفكارهم من أجل تذليل 

  . فلسطينية-العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية، وضرورة إنجاز تفاهمات فلسطينية
  .ز المصالحة الفلسطينيةوقد رحب مشعل وقيادة الحركة بجهود الوفد التي من شأنها المساعدة في إنجا

وقد شمل الوفد الزائر كال من الدكتور حنا ناصر، والدكتور أسعد عبد الرحمن، والدكتور مصطفى 
يذكر أن الوفد الذي كان قد كلفه الرئيس محمود عباس بالسعي إلنجاز  .البرغوثي، والسيد هاني المصري

مله احتجاجا على تراجع محمود عباس المصالحة برئاسة منيب المصري كان قد قرر حل نفسه ووقف ع
بالتوقيع على الورقة " حماس"ومحاولته حصر مهمة أي وفد يسعى إلنجاز المصالحة على إقناع 

المصرية، ويبدأ اليوم جهدا ذاتيا بعيدا عن محمود عباس لتقريب المواقف وتجسير الهوة بين األطراف 
  .ية إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحةوإجراء تفاهمات فلسطينية ـ فلسطينية تسهل عمل

  9/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "صفقة شاليط" المعرقل لـنتنياهوحكومة : الزهار .7
وجود أي حراك جديد بشأن صفقة الجندي اإلسرائيلي " حماس"نفى محمود الزهار القيادي في حركة 

، مؤكدا أن حديث الصحافة اإلسرائيلية "يطجلعاد شال"األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة 
، إال أن "جاء بعد حملة نظمتها عائلة الجندي شاليط" عن وجود تحرك إسرائيلي إلتمام صفقة التبادل 

  ". حركته لم تبلغ بوجود نوايا إسرائيلية إلتمام الصفقة أو تحريك هذا الملف على األقل
قع حدوث انفراج في صفقة شاليط في ظل الحكومة إنني ال أتو:" وأضاف الزهار في تصريحات صحفية

اإلسرائيلية الحالية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، بل إنني ال أتوقع أن تكون هناك انفراجة حتى 
وهذا يفسر الجمود , في عملية التسوية برمتها؛ ألن معتقدات اليمين اإلسرائيلي بعيدة تماما عن الحل

  ". ضية الفلسطينيةوالصمت الحادث حول الق
يدرك أنه ال مكان لتحريك عملية السالم في " مكان تحت الشمس"من يقرأ كتاب نتنياهو :" ثم تابع قائال

، وال االنسحاب 67ظل وجود أي حكومة يمينية، فالكتاب يؤكد أنه ال رجعة لحدود الرابع من يونيو عام 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1845 :        العدد       10/7/2010 سبتال :التاريخ

طي دولة للفلسطينيين هو واهم وكل ما ، ومن يتصور أن نتنياهو سيع48من األراضي المحتلة عام 
  ". تطرحه الحكومة اإلسرائيلية برنامج مزايدات ليس إال

وحول الدور المصري في صفقة التبادل، أكد الزهار على بقاء مصر ضمن معادلة الصفقة بشكل رئيس، 
ور على الرغم من تدخل الوسيط األلماني، مشيراً إلى أن طرفي الصفقة يعرضان على مصر كل تط

  .جديد بالمفاوضات التي تمت في وقت سابق إلنجاحها
  9/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  "الحركية" برسالة لسالم فياض يطالب فيها برواتبه الجميعالقدومي يفاجيء  .8

تجاوز القطب الثاني في حركة فتح فاروق القدومي رئيس الحركة محمود عباس ووجه رسالة  :عمان
لرئيس وزراء السلطة سالم فياض يطالبه فيها بتسليم رواتيه ومخصصاته خاصة األسبوع الماضي 

  .المالية الحركية التي تم إيقافها منذ عام تقريبا
ان فياض تلقى رسالة من القدومي تتضمن ' القدس العربي'وقالت مصادر فلسطينية في رام أهللا لـ

 فياض عن إستغرابه من هذا المطالبة بصرف رواتيه الشخصية التي لم تصرف منذ أشهر حيث عبر
  .الطلب وأحاله لمؤسسة الرئاسة في رأم أهللا

وال يوجد أي عالقة تنظيمية من اي نوع بين فياض والقدومي وال بين األخير وبين السلطة وأثارت 
رسالة القدومي ضجة واسعة النطاق في صفوف السلطة الفلسطينية فيما إعتبر القدومي انه توجه نحو 

طينية التي ال يعترف بها أصال إلن الرئيس عباس يتجاهل مطالبه المتكررة بالحصول على الحكومة الفلس
  .مستحقاته المالية

وأوقفت رواتب القدومي الحركية المسجلة رسميا بعد المؤتمر الحركي السادس المنعقد في رام أهللا وفي 
  .إطار المناكفات السياسية بين القطبين
ر المالي لحركة فتح أحد ثالثة بنود رئيسية سيناقشها المجلس الثوري إلى ذلك يفترض ان يكون التقري

لحركة فتح في اإلجتماع المقبل له حيث وجهت إنتقادات حادة من قبل أعضاء المجلس الثوري للجنة 
المركزية للحركة إلنها لم تتقدم بعد بالتقرير المالي السنوي المعتاد خالفا لألصول رغم مرور عام تقريبا 

  .نعقاد المؤتمر الحركي السادسعلى إ
واللجنة المركزية مطالبة قانونيا بتقديم تقريرها المالي للمجلس الثوري لكن بعض األعضاء فيها يتحدثون 

في خزينة حركة فتح المالية وعن فشل اللجنة التي كلفت بحصر واستعادة أمالك حركة فتح ' إفالس'عن 
  .تقرير الماليبالخارج بعملها مما تسبب بتأخير إصدار ال

لكن الثوري أبلغ اللجنة المركزية بأن التقرير المالي سيكون على جدول أعمال إجتماعه المقبل خالل أيام 
حيث يطالب بتوضيح مصير إستثمارات الحركة وأمالكها في الخارج والداخل، كما سيناقش الثوري 

  .مصالحةتطورات القضية الفلسطينية والجدل الحاصل مؤخرا على صعيد ملف ال
  10/7/2010، القدس العربي، لندن

  
  إننا لن نقبل بأي ورقة غير وثيقة المصالحة الفلسطينية :األحمدعزام  .9

 الفلسطينية، التي -فكرة إرفاق اقتراحات بورقة المصالحة الفلسطينية " فتح"رفضت حركة : رام اهللا
إن تعديالت أجريت عليها من قبل "حماس التوقيع عليها بعد أن قالت "ترفض حركة المقاومة اإلسالمية 

  ".الجانب المصري
إننا لن نقبل بأي ورقة ': "، في تصريح صحفي"فتح"وقال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة 

غير وثيقة المصالحة الفلسطينية، وكما قال الرئيس عباس كل المالحظات من كل الفصائل ستؤخذ بعين 
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أي "، واعتبر أن " باالعتبار عند التنفيذ، وبالتوافق بين جميع الفصائلاالعتبار عند التوقيع وسنأخذها
  .، على حد تعبيره"ورقة ملحقة بالوثيقة المصرية تخريب وتبني لوجهة نظر حركة حماس

وفي السياق ذاته؛ قال األحمد إن وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الذي توجه أمس إلى دمشق للقاء 
إن الوفد ذاهب : "وأضاف". غير مكلف من أحد"خالد مشعل " حماس"ي لحركة رئيس المكتب السياس

بصفته شخصيات فلسطينية مستقلة، وأنه ال يوجد لجنة مصالحة فلسطينية بل كان يوجد وفد مصالحة 
  ".وانتهى وحل، ألنه كلف بمهمة مدتها أسبوعين من قبل الرئيس محمود عباس

إذا ما نجح وفد الشخصيات الذي سيلتقي 'شريعي الفلسطيني أنه في المجلس الت" فتح"وأوضح رئيس كتلة 
مشعل بإقناع حماس بالتوقيع عل وثيقة المصالحة الفلسطينية، ستكون حركة فتح أول المرحبين 
  ".والمصفقين لهذا التوقيع الذي نأمل أن يتم في أقرب وقت ممكن، بما يخدم قضية شعبنا ووحدته الوطنية

  10/7/2010قدس برس، 
  

   ا مصر عن اثنين عن عناصرهإفراجنفي ت" الجهاد" .10
 مصدر مسئول في حركة الجهاد اإلسالمي األنباء التي تحدثت عن إفراج السلطات ىنف: وكاالت

  . المصرية عن اثنين من عناصرها، من السجون المصرية منذ عدة شهور
ال علم لنا بهذه : "2010-7-9نسخة عنه الجمعة " فلسطين أون الين"وقال المصدر في بيان له وصل 

، نافياً وجود أي "األنباء ونحن باألساس ال نحب الحديث عن هذا الموضوع في اإلعالم ال سلباً وال إيجاباً
  . تصريحات جديدة لدى حركته تتعلق بملف معتقلي الجهاد في السجون المصرية

 السلطات المصرية عن أن" معاً"، لـ2010-7-8وكانت مصادر من الحركة قد أكدت مساء الخميس 
ورفضت المصادر اإلفصاح عن أسماء المفرج عنهم، مشيرة . أفرجت عن عنصرين اثنين من كوادرها

  .  معتقلين من عناصر الحركة في السجون المصرية حتى اآلن9لوجود 
وأكدت تلك المصادر وجود اتصاالت بين مصر وحركة الجهاد لإلفراج عن باقي المعتقلين، وكان وفد 

هاد برئاسة الشيخ نافذ عزام قد توجه قبل أشهر إلى القاهرة إلنهاء أزمة المعتقلين في السجون من الج
  .المصرية

  9/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   تطالب بمحاسبة المسئولين في سفارة السلطة بالبرازيل لسوء معاملة الالجئين هناك"الجهاد" .11
ع مسئولي السفارة الفلسطينية في البرازيل ومحاسبتهم  حركة الجهاد اإلسالمي بالتحقيق متطالب: غزة

  .عن سوء معاملتهم لالجئين الفلسطينيين هناك
إننا نتابع بقلق كبير أوضاع إخواننا ) "9/7(الجمعة " قدس برس"وقالت الحركة في بيان لها تلقته 

م يجدون لهم مأوى الفلسطينيين الذين لجأوا إلى البرازيل، بعد رحلة عذاب وتهجير من العراق، علّه
  ". يلوذون إليه إلى حين تحقق حلمهم بالعودة إلى وطنهم وأرضهم

أن الالجئين اصطدموا بمحنة جديدة ومعاناة أشد إيالماً، فهم اآلن يعيشون بال مأوى يفترشون : "وأضافت
ذين األرض ويلتحفون السماء، وفوق هذا وذاك فهم عرضة لعصابات الشوارع والمتسكعين والسكارى ال

يتعرضون إلخواننا الالجئين في البرازيل ويعتدون عليهم ويسرقون ما بقي معهم من متاع أو قليل من 
  ".مال أو مساعدات

وآالمهم وهم يتلقون الصفعات من موظفي السفارة الفلسطينية ) الالجئون(تزداد معاناة إخواننا : "وتابعت
  ". لصلف، وال يؤدون لهم أقل الواجبفي البرازيل الذين يتعاملون معهم بمنتهى القسوة وا

االستجابة للمطالب العادلة لالجئين الفلسطينيين في البرازيل، والمتمثلة في "وأكدت الحركة على ضرورة 
 كافة توطالب". حقهم في توفير المسكن ومنحهم كامل الحقوق المدنية وفرص العمل والحياة الكريمة
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 الالجئين وعدم تركهم فريسة للمعاناة بهذه الطريقة التي تمس الجهات المعنية والمسئولة برعاية هؤالء
  .كرامتهم وآدميتهم

  9/7/2010قدس برس، 
  

   تجميد االستيطان لم يأت بنتيجة بالنسبة الى المفاوضاتيعدنتنياهو  .12
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تجميد االستيطان في الضفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

الغربية لم يحقق حتى اآلن هدفه بدفع الفلسطينيين الى بدء محادثات سالم مباشرة، لكنه لم يقل تحديداً انه 
  .المقبل) سبتمبر(لن تكون هناك قيود على أعمال البناء بعد انتهاء مهلة تجميد االستيطان في أيلول 

من أمس في اليوم األخير وأوضح نتانياهو أمام مجلس العالقات الخارجية في نيويورك مساء أول 
قررت، خالفاً ألي حكومة سابقة، تجميد البناء في مستوطنات جديدة لفترة «: لزيارته الواليات المتحدة

عنه » فرانس برس«ونقلت وكالة . »عشرة أشهر من أجل تشجيع الفلسطينيين على البدء بمحادثات سالم
كان يجب «: وتابع. لة المفاوضات المباشرةالى طاو» سبعة أشهر مضت، وحتى اآلن لم يعودوا«: قوله

ال اعتقد أن علينا «: وزاد. »يجب أال نضيع المزيد من الوقت.  شهراً، قبل سبعة أشهر12أن يأتوا قبل 
وانتقد تردد الرئيس محمود عباس في . »اعتقد أن علينا اقتناص الفرصة«: ، موضحاً»أن ننتظر طويالً

  .»ال يمكن أال يكون لديك شريك على الجانب اآلخر«: العودة الى طاولة المفاوضات، قائالً
وغادر نتانياهو الواليات المتحدة بعد الخطاب عائداً الى إسرائيل، وقال مصدر إسرائيلي إن نتانياهو قد 

  .يزور مصر األسبوع المقبل إلجراء محادثات مع الرئيس حسني مبارك
  10/7/2010، الحياة، لندن

  
   بالمئة من تجارة االسلحة10 المركز الرابع عالميا وتسيطر على  ما زالت تحتل"اسرائيل" .13

' يديعوت احرونوت'رأى المحلل الكبير في الشؤون االقتصادية في صحيفة  : زهير اندراوس-الناصرة 
 بلوتسكر اّن هناك عالقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة رالعبرية، سيف

وبين بيع االسلحة االسرائيلية الى دول العالم، وقال انّه في عهد الحكومة الحالية فان بنيامين نتنياهو 
خسارة صناعة السالح االسرائيلي ستصل الى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فاّن هذه الخسارة، 
رة بحسب بلوتسكر، لن تؤدي الى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، اذ انّها ستبقى رابع دولة مصد

  .لالسلحة في العالم، اي قبل بريطانيا
جدير بالذكر انّه منذ سنوات عديدة قامت وزارة االمن االسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السالح على 

وترجمتها الى العربية راس الرمح، ) حود حهنيت(مستوى عالمي، واطلقت على تلك الشبكة اسم 
صر الشبكة هم جنراالت في الجيش والمخابرات، ورجال وبحسب المصادر االمنية في تل ابيب فاّن عنا

كما استقطبت وزارة االمن االسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والواليات . دين، وسماسرة، ومقاولون
المتحدة االمريكية وبعض الدول االوروبية لتطوير صناعة السالح ومنظومات االمن والتجسس، بحسب 

ر قائلةً اّن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول وتابعت المصاد. المصادر عينها
االسالمية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة االسلحة والمعدات االسرائيلية المصدرة اكثر من 

 شركة اسرائيلية، واكدت المصادر اّن جميع الصفقات تّم 220 نوع سالح، تتم صناعتها في حوالي 500
وبحسب نظم وقوانين وزارة االمن االسرائيلية ) تاعاس(ا بواسطة الصناعات العسكرية االسرائيلية ابرامه

  .في هذا المجال
العبرية، يوسي ميلمان، اّن ' هآرتس'على صلة بما سلف، راى المحلل للشؤون االستراتيجية في صحيفة 

لوماسية مع دول العالم الثالث، اسرائيل تهدف من وراء بيع االسلحة تحقيق االرباح والعالقات الدب
 بالمائة من تجارة السالح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية، مشيرا الى انّها تحصد 10وبحسبه فاّن 
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ارباحا مالية هائلةً من صفقات السالح، لكنها ال تاخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها 
  .ة استبدادية تنتهك حقوق االنسان بفظاظة، على حد تعبيرهبعدما باتت تعرف بعالقاتها مع انظم

وزاد قائال اّن تل ابيب تُفّضل ابرام صفقات بيع السالح لدول كثيرة في افريقيا وامريكا الالتينية بشكل 
 شركة في محاولة إلعفاء ذاتها من مسؤولية 220غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 

  .رائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قولهاستخدام هذا السالح في ج
  10/7/2010، القدس العربي، لندن

  
   التركية لفندق عائم"مرمرة" تعتزم تحويل سفينة "إسرائيل": "معاريف" .14

العبرية أن سلطات االحتالل تعتزم تحويل السفينة » معاريف« كشفت صحيفة : ردينة فارس- غزة
لكسر حصار غزة في أواخر مايو » أسطول الحرية«ء عليها ضمن التي تم االستيال» مرمرة«التركية 

  .الماضي إلى فندق عائم
وأضافت الصحيفة أن نقاشا يجري حول مستقبل السفينة التركية، حيث قدم رئيس بلدية حيفا اقتراحا 

  متجاهال عواقب مثل هذا القرار على العالقات التركية» عائم لالستجمام«بتحويل السفينة إلى فندق 
. اإلسرائيلية المتأزمة منذ الهجوم اإلسرائيلي على األسطول وقتل تسعة أتراك كانوا على متن مرمرة

يذكر أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو أعلن االثنين الماضي أن بالده ستقطع عالقاتها مع 
أسطول «تها على إسرائيل في حال أصرت األخيرة على رفض االعتذار عن الغارة التي شنتها قوا

  .، بينما كررت إسرائيل رفضها االعتذار أو التعويض على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي»الحرية
  10/7/2010، عكاظ، جدة

  
  نتنياهو يطلب من بيل كلينتون المشاركة في المساعي لإلفراج عن شاليط .15

بينامين نتنياهو من الرئيس  طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي : أ ف ب-  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
األمريكي األسبق بيل كلينتون المشاركة في المساعي لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة 

معنى طلب نتنياهو هو أن يأتي كلينتون إلى "وقالت مصادر إسرائيلية . منذ أربع سنوات جلعاد شاليت
في محيط نتنياهو قالوا إنه ال توجد حاليا خطة ومع ذلك، ف. قطاع غزة، ويلتقي مع كبار رجاالت حماس

  ".محددة لكلينتون لزيارة غزة وهي فكرة عامة وأولية فقط
  10/7/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
   يعرض أسلحته للبيع عبر اإلنترنت اإلسرائيلياالحتاللجيش  .16

داته العسكرية عبر شبكة  قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي بيع مهمالت وخردة ومع: ردينة فارس- غزة
  .اإلنترنت من خالل تدشين موقع إلكتروني جديد لتقوم وحدات أخرى بشرائها واستعمالها

وقالت مصادر أن الجيش اإلسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يشغل موقع إنترنت من هذا النوع، وهو 
نتقادات حول مستوى االستعداد جزء من عملية تطوير مالي بدأ في أعقاب حرب لبنان الثانية، إثر اال

من الميزانية السنوية للجيش % 40يشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي ينفق . وفعالية الجيش وقت الحرب
 مليار دوالرا على شراء معدات مختلفة، وستوفر هذه الخطوة ماليين الشواكل لخزينة 50التي تبلغ نحو 

بذير الميزانيات للوحدات والقواعد التي تشتري الجيش، كما ستؤدي إلى منع ازدواجية األغراض وت
وبلغت قيمة المواد التي طرحت للبيع على الشبكة الداخلية للجيش بالموقع في الشهر الماضي . معدات

وتشمل تلك األغراض معدات مكتبية، مولدات كهرباء، )  مليون دوالر1.5(نحو ستة ماليين شيكل 
  .أنظمة تنقية مياه، وأجهزة هاتف

  10/7/2010،  جدةعكاظ،
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   االسرائيلي بمنع الشيخ رائد صالح من دخول القدسالعسكريتمديد القرار  .17
بعـد  « قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي       «  مدد ما يعرف بـ      - كامل إبراهيم    -القدس المحتلة   

 في الداخل    رئيس الحركة اإلسالمية   –ظهر امس ، األمر العسكري الذي يمنع دخول الشيخ رائد صالح            
، قابلة للتمديد لفترة ثالثـة أشـهر،       2010 /7 /29 من دخول كامل مدينة القدس الى تاريخ         –الفلسطيني  

  .وذلك بموجب قانون الطوارئ اإلنتدابي 
وجاء تمديد األمر العسكري قبل إنتهاء مدة المنع السابقة بأيام ، والتي تنتهي اليوم السبت حيث كان قـد                   

 الشيخ رائد صالح من دخول كامل مدينة القدس لمدة ستة أشهر، وقـد أرفـق                صدر قرار عسكري يمنع   
  .األمر العسكري بخارطة ملونة تبين حدود المنطقة التي يمنع الشيخ رائد صالح من دخولها 

 بيانـاً   –من جانبه عّمم المحامي زاهي نجيدات، متحدث بإسم الحركة اإلسالمية في الداخل الفلـسطيني               
أقـدمت  « أوامركم االحتاللية باطلة ، جاء فيـه        : سالمية في الداخل الفلسطيني بعنوان      بإسم الحركة اإل  

بتمديد األمر العسكري القاضي بمنع دخـول فـضيلة         » الجبهة الداخلية «المؤسسة اإلسرائيلية ممثلة بقائد     
ثة أشهر إضافية   الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية الى القدس مع النية المسبقة بالتمديد لمدة ثال             

.  
  10/7/2010، الرأي، عمان

  
   لتحقيق المصالحةلف مثقف فلسطيني لنشكل قوى ضاغطةأ لجمع أخطط: منيب المصري .18

أعرب االقتصادي الفلسطيني منيب المصري غداة توجهه الـى دمـشق والقـاهرة     :لندن ـ عالء جمعة 
صفة وطنية وليس باسم الرئيس     وغزة على رأس وفد وطني للمصالحة بان الوفد يتوجه بشكل شخصي و           

الفلسطيني أو حركة فتح، وبأنه ال يجب االنتظار لحين تشكيل لجنة أخرى ووفود مختلفـة، بـل يجـب                   
االستمرار بالجهود المبذولة حتى ولو كانت بشكل شخصي للتغلب على المعيقات التي تقف فـي وجـه                 

  .المصالحة والوحدة الوطنية
مختلف االطياف السياسية الفلسطينية كـال مـن منيـب المـصري            ويضم الوفد الذي يشكل تجمعا من       

ومصطفى البرغوثي وحنا ناصر وهاني المصري وممدوح العكر الى جانب شخصيات اخرى سيكـشف              
عنها النقاب في حينه، في حين لم تتسن مشاركة كل من ميشيل صباح وعبد الـرحيم ملـوح السـباب                    

 عشراوي في حال سمحت الظـروف لتواجـدها فـي           شخصية، هذا ومن الممكن مشاركة السيدة حنان      
  .الواليات المتحدة االمريكية

وبحسب الخطة المتاحة فان المصري سيتوجه الى القاهرة بعد المحادثات التي يجريها مع قيادات حماس               
في دمشق الطالع الجانب المصري على المستجدات ومن ثم التوجه للقاء السيد اسماعيل هنيـة، ونفـى                 

ائعات التي مفادها بأن حماس وفتح بصدد اعداد ورقة تفاهم سيتم الحاقها بالورقة المصرية              المصري الش 
وقال بأن هذا غير وارد، وقال انه يتفهم أيضا موقف المصريين الرافض العادة مناقشة الورقة المصرية                

 المربـع االول    وذلك الن المصريين يتخوفون من اعادة فتح كافة التفاصيل للنقاش مما يهدد بالعودة الى             
للحوار مرة اخرى وهذا ما ال نقبله، اذ أن المفاوضات بدون الورقة المصرية ستصبح بدون أيـة قيمـة                   

  .حسب السيد المصري
عن نيته اجراء تغييرات كبيرة على مسار المـصالحة وبانـه           ' القدس العربي 'وكشف المصري لصحيفة    

د المصالحة، وقال بأنه ينوي تشكيل برنامج       يرغب في تشكيل قوى شعبية ضاغطة لدفع حماس وفتح لعق         
شعبي حافل سيقوم به بزيارة المحافظات الفلسطينية من أجل اطالع الناس على بنـود االتفـاق وعلـى                  
تفاصيل المصالحة ليكون للشعب الفلسطيني القدرة على تمييز من يريد المصالحة ومن ال يريد، وكـشف                

يروت يقوم فيه بدعوة ما ال يقل عن ألف مثقـف فلـسطيني             بأنه ينوي عقد اجتماع فلسطيني شامل في ب       
ليطلعهم على حقيقة الوضع، ويطالبهم بتحمل مسؤولياتهم امام شعبهم، وقال بانه يريد أيضا من هذا اللقاء                
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افهام حماس وفتح بأن المصالحة هي مطلب الشعب الفلسطيني ككل وليست رهنا فقط برغبة من حمـاس      
  .أو فتح

  10/7/2010، ندنالقدس العربي، ل
  

  "اللنبي" الفلسطينيين على جسر إذاللاالحتالل يتفنن في  .19
" اللنبـي " يعاني آالف المسافرين الفلسطينيين واألجانب عند نقطة العبور اإلسرائيلية على جسر             :رام اهللا 

قرب أريحا بشكل قاس جراء إجراءات فنية ومعوقات عمل تضعها شرطة االحتالل، وبلـغ األمـر أن                 
 مع أطفالها ظلت عالقة داخل الحافالت أو على حواجز الحديد ونقاط التفتيش داخل الجسر مـن                 عائالت

وذكرت مصادر مطلعـة أن     .  كم 2الساعة الخامسة مساء وحتى منتصف الليل، لقطع مسافة ال تتجاوز           
ـ                ى موظفي المعبر اإلسرائيليين يحاولون تعليق العمل واإلضراب بسبب كثافة المـسافرين، مـا أدى إل

  .اختناقات مبالغ فيها داخل المنطقة اإلسرائيلية من الجسر
  10/7/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   تطالب بتطبيق قرار الهاي بشأن الجدارواسعةتظاهرات : الضفة .20

أصيب عشرات الـمواطنين بحاالت اختناق خالل تفريق قوات االحـتالل       : ، وكاالت "األيام"رام اهللا ــ    
ـمناهضة لجدار الفصل العنصري ومصادرة األراضي في عدة مناطق بالضفة          الـمسيرات األسبوعية ال  

  .الغربية
كما اعتقلت قوات االحتالل خمسة متضامنين خالل تفريقها مـسيرتي النبـي صـالح والـشيخ جـراح                  

  .األسبوعيتين
وتزامنت الـمسيرات، في القدس وبلعين ونعلين والـمعصرة وواد رحال والنبي صالح والقـدس، مـع               

كرى السادسة لقرار محكمة الهاي الدولية الـمطالب بإزالة جدار الفصل العنصري باعتبـاره غيـر               الذ
  .شرعي ويتعارض مع القانون الدولي

جدار الفـصل العنـصري     "ورفع الـمشاركون في الـمسيرتين األعالم الفلسطينية، والفتات كتب عليها          
 بسياسة االحتالل االستيطانية، وأخرى تندد      وشعارات منددة " جريمة حرب وتطبيق قرار الهاي هو الرد      

باالعتداء على منازل الـمقدسيين، وتدعو إلى وقف سياسة الترحيل واإلبعاد، ووقف حمالت االعتقـال،              
  .وإلى اإلفراج عن كافة األسرى ورفع الحصار عن غزة، ومقاطعة منتجات الـمستوطنات اإلسرائيلية

على القانون الـدولي، وفـي كفـة        " الفاتحة"لى نعش كتب عليه     ورفع الـمشاركون ميزاناً كبيراً حمل ع     
راجحة وضعت إسرائيل، وفي الكفة الثانية وضع العالـم، وذلك للتعبير عن أن القانون الدولي ال يوجـد                 
له احترام في إسرائيل، وأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل األعـراف والقـرارات الدوليـة، وأن                 

  .وى الهاي وإزالة وهدم الجدار في الضفة الغربيةاألوان آن لتطبيق قرار فت
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، الـمشاركين في مسيرات الـمعصرة وإرطاس وواد رحال في الريف              
الجنوبي لـمحافظة بيت لحم، والولجة، غرب بيت جاال، الـمطالبة بإزالة جدار الفصل العنصري، التي              

 فتوى محكمة الهاي، بمـشاركة أهـالي القـرى، وأصـحاب            نظمت لمناسبة الذكرى السادسة إلصدار    
  .االراضي الـمصادرة، والتي يهددها الجدار، وعشرات الـمتضامنين الدوليين واالسرائيليين

وفي قرية النبي صالح أصيب، امس، متضامنان أجنبيان واعتقل مواطن، خالل المسيرة الشعبية الـمنددة              
  .واجهات مع قوات االحتاللبالجدار واالستيطان، التي اعقبتها م

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ثالثة من نشطاء السالم بحي الشيخ جـراح وسـط القـدس                 
وكان سكان الحي وحوالي ثالثمائة من نشطاء السالم األجانب ومن اليسار اإلسرائيلي، نظموا              .الـمحتلة

  .حتالل اإلسرائيليالتظاهرة األسبوعية في الحي، وسط تواجد مكثف لقوات اال
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ورفع الـمتظاهرون األعالم الفلسطينية والفتاٍت بلغات مختلفة ضد االحـتالل والــمتطرفين اليهـود،              
وأخرى تطالب بإخراج الـمتطرفين من الـمنازل التي استولوا عليها، ووقف سياسة التمييز واالضطهاد             

 االحـتالل والــمنّددة بممارسـاتها       ضد الفلسطينيين في الحي، ورددوا الهتافات الــمناوئة لـسلطات         
  .ومخططاتها التهويدية

  10/7/2010، األيام، رام اهللا
  

   مواطنين في قطاع غزة يستهدفقصف إسرائيلي  .21
جحر "استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس مجموعة من المواطنين في منطقة            : QNA –غزة  
  .جنوب شرق مدينة غزة" الديك

نقالً عن مصادر محلية أن مدفعية االحـتالل المتمركـزة علـى            ) وفا( الفلسطينية   وذكرت وكالة األنباء  
 أطلقت قذيفتين على األقل صوب عدد من المواطنين شـرق           48الحدود الشرقية للقطاع مع أراضي عام       

  .المنطقة المذكورة دون أن يبلّغ عن إصابات
 أمس كذلك مناطقَ خالية في المستوطنة       يأتي ذلك في وقت قصفت فيه الزوارق الحربية اإلسرائيلية فجر         

  .جنوب غرب مدينة غزة" نتساريم"السابقة 
شـمال  " بيت الهيـا  "كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس اثنين من الصيادين قبالة شواطئ بلدة             

  . قطاع غزة خالل الصيد
  10/7/2010 ، )قطر(العرب، الدوحة،

  
  على األسرى لحظة إطالق سراحهم يفرض أحكاماً االحتالل: رأفت حمدونة .22

أكد مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة أن األحكام اإلدارية وتمديـد            :  ضياء الكحلوت  -غزة  
االحتجاز التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على األسرى الفلسطينيين لحظة اإلفراج عنهم مخالفة لحقوق             

  .تي تتغنى إسرائيل بهااإلنسان ولالتفاقيات الدولية وللديمقراطية ال
نسخة منه أمس أن األحكام اإلدارية وتمديد االحتجاز بشبهة        " العرب"وأوضح حمدونة في تصريح تسلمت      

ألربع أو ست شهور تتجدد بال الئحة اتهام وال محكمة نزيهـة، وبعـدم وجـود                " المقاتل غير الشرعى  "
 والمعمول به صهيونياً، يعتبر سيفا مسلطا       محامين وفق قانون الطوارئ المتوارث من االنتداب البريطاني       

  .على رقاب األسرى وأهاليهم في أوج فرحة اإلفراج
النقـب  "وأضاف حمدونة أن االحتالل يجمع أولئك األسرى في غالب األحيان في المعـتقالت الـثالث                

 يقارب مـن    وأعدادهم تتفاوت وفق الحالة األمنية السائدة، حتى وصل العدد حالياً إلى ما           " وعوفر ومجدو 
 أسرى تحت مسمى مقاتل غير شرعي، ومنهم من تم التمديد له أكثر من مرة حتى                7 أسيرا إداريا و   220

وأشار إلى أن االحتالل أطلـق بـاطالً مـسمى    . وصلت فترات اعتقالهم إلى ما يزيد على خمس سنوات  
لمنتهية محكوميـاتهم   الرديف في مضمونه للحكم اإلداري على أسرى قطاع غزة ا         " المقاتل غير الشرعي  "

  .لعدم وجود حاكم عسكري للقطاع بعد خطة االنطواء واالنسحاب من غزة
    10/7/2010 ، )قطر(العرب، الدوحة،

  
   عن الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وإعمار الباردالحلوةلقاءان في عين  .23

 في لبنان واعادة اعمـار مخـيم نهـر          موضوع الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين     : صيدا
البارد وعودة الجئيه كانا محور لقاءين شهدهما مخيم عين الحلوة، األول في منزل قائـد المقـر العـام                   
لحركة فتح العميد منير المقدح ضمه وفصائل تحالف القوى الفلسطينية واللجان الشعبية، وخصص للبحث              

  . ته من قبل مجلس النواب اللبنانيفي موضوع الحقوق المدنية وسبل مواكبة مناقش
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هو لقاء تشاوري لعقد لقاءات عديدة مع كل القوى الفلسطينية من اجل مناقـشة موضـوع                : وقال المقدح 
  .الحقوق المدنية واالجتماعية 

أما اللقاء الثاني فقد عقد في مقر الجبهة الشعبية وضم مسؤول الجبهة في لبنان ومسؤول ملـف اعـادة                   
 البارد مروان عبد العال وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في مستهل جولـة              اعمار مخيم نهر  

قام بها عبد العال على عدد من القوى الفلسطينية في المخيم ومن بينها القوى االسالمية لوضـعها فـي                   
ة في  أجواء المراحل التي قطعها موضوع اعادة اعمار نهر البارد الى جانب اوضاع المخيمات الفلسطيني             

حيث شملت جولة عبد العال رئيس الحركة االسالمية المجاهدة الشيخ جمال خطاب والعميد             . لبنان عموما 
  ".اللينو"منيرالمقدح وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عيسى 

لحقوق النقاش دار حول الهم المشترك الفلسطيني، وهم مخيم نهر البارد، باالضافة الى ا            : وقال عبد العال  
  .الفلسطينية

  10/7/2010، المستقبل، بيروت
  

  آن لجدار الفصل أن يسقط :  لقرار المحكمة الدولية الطيبيالسادسةفي الذكرى  .24
ناشد رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي جميع الجهات الدولية ومنظمـات               

 قرار محكمة العدل الدولية بشأن إزالة جدار الفـصل          حقوق االنسان بعدم السكوت على تجاهل اسرائيل      
  . العنصري الذي قامت ببنائه وإلزامها بتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من هذا الجدار

وتأتي هذه المناشدة بمناسبة مرور ست سنوات على قرار المحكمة، بينما الوضع على أرض الواقع لـم                 
  . لم بهذا الواقع وبأن هذا الجدار قائم وسيبقى الى ما ال نهايةيتغير، بل وأكثر من ذلك، ان البعض قد س

ان محاولة اسرائيل ان توهم المجتمع الدولي بأن هذا الجدار الفاصل هو من أجل الحفـاظ                : "وقال الطيبي 
على أمنها، هو تبرير غير مقنع لتعذيب شعب بأكمله، وعليه فيجب ان تطالب جهات دوليـة وحقوقيـة                  

بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، ألن الحل ليس في بناء جدران وإنما في إبرام اتفاقية               رسمية إسرائيل   
  ".سالم تضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وتضمن األمن واألمان لجميع سكان المنطقة
  10/7/2010، المستقبل، بيروت

  
   على مساجد يافا واللد بحجة االنزعاج من األذانيهوديةحملة تحريض  .25

حملـة تحـريض   ) اللد والرملة ويافـا (تشهد المدن الساحلية الفلسطينية التاريخية : يافا ـ حسن مواسي 
واسعة على سكانها العرب، كان آخرها إقدام مجموعة من اليهود القاطنين بالقرب من األحياء العربية في                

  .جا لهميافا، على شن حملة تحريض واسعة على مساجد المدينة، بادعاء أنها تشكل إزعا
أن سكانا يهودا يسكنون بالقرب من مسجدي السكـسك والجبليـة فـي يافـا               " معاريف"وذكرت صحيفة   

يشتكون من صوت األذان المرتفع ويدعون أن ارتفاع صوت األذان في هذين المسجدين حول حياتهم إلى            
ـ    ة والـشرطة  جحيم، ويدعون أن صوت األذان مرتفع أكثر مما هو مسموح في القانون ويتهمـون البلدي

  .ووزارة البيئة بعدم التعامل مع الشكاوى التي يقدمونها إليهم
ايتسيك روديتي القريب من مسجد الجبلية أن بلدية تل ابيـب ـ   " نفيه جوالن"فيما زعم رئيس لجنة حي 

  . يافا ال تريد التدخل في هذا الموضوع وان رجال المسجد يستغلون هذا الوضع ليفعلوا ما يريدونه
  10/7/2010، بل، بيروتالمستق
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   مكاتب االرتباط الفلسطينية شمال غزة ويسرقون منها وثائقيقتحمونمجهولون  .26
قال مسؤولون في مكتب االرتباط الفلسطيني الذي يجري عمليات تنـسيق سـفر   : غزة ـ اشرف الهور 

) ايريـز (نون  الفلسطينيين من قطاع غزة الى اسرائيل ان مكتبهم المقام على مقربة من حاجز بيت حـا               
  .االسرائيلي شمال قطاع غزة تعرض يوم الجمعة الى عملية سلب وتدمير

وقال ماهر ابو العوف مدير التنسيق واالرتباط ان مجهولين اقتحموا في ساعات الفجر مكاتب التنـسيق                
 على الحاجز، الذي قال انه يعمل لتنسيق سفر جميع الحاالت المرضية وغيرها في قطاع غزة للتنقل من                

  .والى القطاع
  10/7/2010القدس العربي، لندن، 

 
  

   يبحث في واشنطن جهود استئناف المفاوضات األردنيوزير الخارجية .27
 التقى وزير الخارجية ناصر جودة في واشنطن امس الجمعة نائب وزيرة الخارجية االميركية :واشنطن

تمان والسفير ديفيد هيل نائب وليم بيرنز ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق االدني جيفري فيل
  .المبعوث االميركي لعملية السالم في الشرق االوسط السيناتور جورج ميتشل

وتركزت مباحثات وزير الخارجية على سبل دفع جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية 
حقيق حل الدولتين المباشرة وتهيئة الظروف المناسبة الستئناف هذه المفاوضات سريعا وصوال الى ت

  .كسبيل وحيد لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق االوسط
واطلع جودة المسؤولين االميركيين على الجهود المكثفة التي قام ويقوم بها جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ين وبما لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي الذي يشكل جوهر الصراع في المنطقة على اساس حل الدولت
 1967يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وعاصمتها القدس الشرقية في سياق اقليمي ويؤمن استئناف المفاوضات على كل المسارات من النقطة 
  .التي توقفت عندها سابقا طبقا للمرجعيات المتفق عليها ومبادرة السالم العربية

  10/7/2010، الرأي، عمان
  

  " في لبنان الفلسطينيين الالجئينحقوق" يتفقون حول " آذار14"نواب  .28
القوات «وحزب » تيار المستقبل«من كتلتي »  آذار14قوى «توصل النواب المنتمون الى : بيروت
فلسطينيين في ، ونواب مستقلون الى اتفاق في شأن اقتراح القانون الرامي الى منح الالجئين ال»اللبنانية

لبنان حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية في مجالي العمل والصحة، على أن تعقد الحقاً اجتماعات مشتركة 
مع الكتل النيابية األخرى للتوصل الى صيغة مشتركة تدفع باتجاه إقرار االقتراح في جلسة للهيئة العامة 

  .في البرلمان
الرئيس فؤاد السنيورة انتهوا بعد » المستقبل«تلة  آذار برئاسة رئيس ك14وكان النواب في قوى 

اجتماعين متتاليين كان آخرهما عصر أمس، من االتفاق على العناوين الرئيسة التي سيتضمنها اقتراح 
القانون، خصوصاً أن لجنة اإلدارة والعدل النيابية برئاسة روبير غانم ستناقشه في اجتماع تعقده بعد غد 

  .ته على الهيئة العامة في البرلمان إلقرارهاالثنين تمهيداً إلحال
 آذار بمشاركة أمانتها 14أن اقتراح القانون الذي سيتقدم به نواب » الحياة« مصادر نيابية لـ وأكدت

العامة، يقع في شقين هما العمل والصحة من دون مقاربة حق الالجئين الفلسطينيين بالتملك باعتبار أن 
راحات قوانين تتمحور هذه المسألة تدرس اآلن في اجتماعات لجنة اإلدارة والعدل النيابية من خالل اقت

  .حول إعادة النظر في قانون تملك األجانب في لبنان
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 آذار 14ولفتت المصادر نفسها الى أن عدم مقاربة حق الفلسطينيين بالتملك ال يعني تجنب نواب 
الخوض فيه على خلفية أن هناك ضرورة لتجاوزه نظراً لحساسيته وإنما بناء لرغبة النواب في عدم 

  .فسة في هذا الموضوع مع لجنة اإلدارة والعدل منعاً للغرق في االزدواجيةالدخول في منا
 آذار، كشفت المصادر النيابية أن 14وفي شأن الشقين الصحي والعمل الواردين في اقتراح قانون نواب 

 عناوين تتعلق باإلفادة من الضمان وتعويضات نهاية الخدمة 4المناقشات أدت الى التوافق على 
التعويضات بشأن مرض األمومة لالجئين الفلسطينيين تبقى على عاتق وكالة غوث «: وأضافت.والعائلية

التي تتولى توفير التغطية المالية لها بالكامل، بينما يتحمل أرباب العمل التعويضات ) أونروا(الالجئين 
  .»المترتبة على طوارئ العمل

 يقضي بتوفير التسهيالت لالجئين الفلسطينيين وأوضحت أن لدى النواب من خالل اقتراح القانون توجهاً
  .للحصول على إجازة العمل بغية تشريع وضعهم وتشجيعهم على البقاء تحت سقف القانون

 مديرية الشؤون -ويأخذ االقتراح في االعتبار البطاقة الخاصة بالالجئين الصادرة عن وزارة الداخلية 
 من منح من يمتلك هذه البطاقة جواز سفر صالحاً خمس السياسية، إضافة الى تنظيم إقامتهم انطالقاً

  .سنوات قابالً للتجديد
  10/7/2010، الحياة، لندن

  
    ضياع فرصة السالم يفتح المنطقة على شتى االحتماالت : ليمانميشال س .29

، جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، شكره للمساعدات التي قدمتها الواليات المتحدة للبنان: بيروت
لالنخراط في عملية السالم، ألن الفرصة ” إسرائيل“الفتاً إلى أهمية أن تمارس أمريكا ضغوطها على 

  .مواتية وضياعها يعني انفتاح المنطقة على شتى االحتماالت 
  10/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   ارسال سفينة من اليونان الى غزةعن مؤسسة القذافي تعلن .30

 القذافي للتنمية التي يشرف عليها سيف االسالم نجل الزعيم الليبي معمر             اعلنت مؤسسة  : أ ف ب   -اثينا  
القذافي، انها تنوي ارسال سفينة مساعدات من اليونان الى غزة لكسر الحصار االسـرائيلي المفـروض                

  .على القطاع
التـي  » هوب«ان السفينة   » فرانس برس «واعلن الناطق باسم السفارة الليبية في اثينا محمد حافظ لوكالة           

انها بعثة انسانية ستبحر    «، مضيفاً   ) كيلومتراً شرق اثينا   60(تحمل علم مولدافيا ستبحر من ميناء الفريو        
  .»الجمعة

محملة بألفي طن من المساعدات االنسانية بين       «وافادت مؤسسة القذافي للتنمية في بيان بأن سفينة الشحن          
خاصاً يرغبون في التعبير عن تضامنهم مع الـشعب         اش«، مضيفة ان السفينة ستقل ايضاً       »اغذية وادوية 

  .»الفلسطيني الذي يعاني من الحصار المفروض على غزة
  10/7/2010، الحياة، لندن

  
      إنسانية برية إلى غزةمساعداتليبيا ترسل قافة  .31

ذكرت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة أن ليبيا سترسل االثنين المقبـل أكبـر قافلـة                 : )وكاالت(
وقال المنسق العام للجنة نوري بن عثمان في تصريحات وزعـت           . ساعدات إنسانية برية إلى القطاع      م

 شاحنة كبيرة بمقطوراتهـا محملـة بجميـع أنـواع           20على الصحافيين في غزة إن القافلة تتكون من         
ر إلـى أن    وأشـا . المساعدات اإلنسانية، واصفا القافلة بأنها أكبر قافلة برية تدخل غزة على اإلطـالق              
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جهات رسمية وشعبية ونقابات وروابط مهنية ومؤسسات أهلية ساهمت في تجهيز القافلـة بـدعم مـن                 
  .الرئيس الليبي معمر القذافي 

وتحمل القافلة كميات كبيرة من الدقيق والسميد والتمور والمالبس واألغطية والمعدات الطبية واألدويـة              
قرطاسية ومياه الشرب والعصائر، إضافة إلى فريق طبي من         وتجهيزات المعاقين والحقائب المدرسية وال    

وأوضح أنه يجري حاليا التنسيق مع الهالل األحمر المصري بشأن تسهيل مهمـة             . مختلف التخصصات   
  .         عبور القافلة عبر معبر رفح 

  10/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   ألف فلسطيني من معبر رفح خالل خمسة أسابيع25عبور : مصر .32
 واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في االتجـاهين               :)د ب أ  (رفح  

لألسبوع السادس على التوالي لعبور الفلسطينيين المرضى والحاالت االنسانية وحاملي بطاقات اإلقامـة،             
 القادمة مـن النقابـات      باإلضافة إلى مرور مئات األطنان من مواد اإلغاثة والمساعدات الغذائية والطبية          

وصرح مصدر أمني مصري من معبر رفح ان المعبر فتح امس منذ الساعة              .والهالل األحمر المصري  
  .الثامنة استعدادا لعبور الفلسطينيين في االتجاهين

عدد من عبر من الفلسطينيين خالل األسابيع الخمسة األولى من فتح المعبر بلـغ              «وأضاف المصدر أن    
 فلسطيني ألسـباب مختلفـة      2200هذا غير إعادة حوالي     .. اقع خمسة آالف اسبوعيا    ألف شخص بو   25

وكذلك انتهاء اإلقامات   » تتعلق بالتزوير في التحويالت المرضية للمستشفيات المصرية والعربية والدولية        
كما سمحت  . بحسب المصدر األمني  »ألسباب أمنية «داخل مصر وبعض الدول المختلفة، والبعض اآلخر        

  .لطات المصرية بمرور مئات األطنان من المساعدات االنسانية والطبية المختلفة الى غزةالس
  10/7/2010، الرأي، عمان

  
  إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية" إسرائيل" بضرورة انضمام طالبونيالعرب واألتراك  .33

متهـا وزارة الخارجيـة     دعا المشاركون في ورشة عمل عن األمن اإلقليمي نظ        :  سمر أزمشلي  -دمشق  
 -السورية بالتعاون مع الجامعة العربية ووزارة الخارجية التركية في إطار منتـدى التعـاون العربـي                 

اإلسراع بالعمل المشترك على إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط             «التركي، الى   
  .»منطقةلما لذلك من عالقة قوية بتحقيق األمن واالستقرار في ال

 دولة عربية، إضافة الى تركيا والجامعة العربية،        19وأكد البيان الختامي للورشة التي شارك فيها ممثلو         
واختتمت أعمالها مساء أول من أمس، ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية               

. ملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية    كطرف غير نووي وإخضاع جميع منشآتها النووية إلى الضمانات الشا         
 اإلسـرائيلي همـا القـضية       -وأكد الجانبان العربي والتركي أن القضية الفلسطينية والصراع العربـي           

الجوهرية في الشرق األوسط، وأنه من دون تحقيق حل دائم وعادل لهذا الصراع، فإن الـسالم واألمـن                  
  .الدائمين لن يتم التوصل إليهما

  10/7/2010، الحياة، لندن
  

    " إسرائيل" حقيقة موقفه من التسلح النووي لديه ولدى بكشفنجاد يطالب الغرب  .34
كشف الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد عن شروط إيران للمباحثات القادمة            : ستار ناصر  -طهران  

لح النووي  ، وطالب زعماء أوروبا وأمريكا بأن يكشفوا للعالم حقيقة موقفهم من التس           )1+5(مع مجموعة   
وقال الرئيس نجاد خالل مؤتمر صحافي في نيجيريا يجب علـى زعمـاء              .”اإلسرائيلي“لبالدهم وللكيان   
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النووية، وما إذا كانوا يؤيـدون امـتالك        ” إسرائيل“دول أوروبا وأمريكا أن يوضحوا موقفهم من أسلحة         
  . لهذه األسلحة” إسرائيل“

  10/7/2010، الخليج، الشارقة
  

   لدعم قافلة لكسر الحصار  يدعونيون رجال دين يمن .35
دعا رجال دين يمنيون، أمس، لدعم قافلة يمنية من المقرر أن تدعم كسر حصار قطاع غزة                : )يو بي آي  (

 6 مليار ريال يمني، أي ما يعادل نحـو          10المحاصر منذ أربعة أعوام، ويقدر أن يصل حجم التبرعات          
حمد عمراني، وأحد علماء اإلفتاء فـي الـيمن، فتـوى           وأطلق رجل الدين م   .  مليون دوالر أمريكي     4.

التي ستخرج من اليمن إلـى غـزة لفـك          . ندعو التجار ورجال المال إلى دعم القافلة        “رسمية قال فيها    
وأوضح إمام الجـامع الكبيـر فـي مدينـة الحديـدة            . ” الحصار عن المسلمين في مدينة غزة الصامدة      

  . ” شكال التكافل والتعاون بين أبناء األمةشكل من أ“عبدالرحمن مكرم أن القافلة 
  10/7/2010، الخليج، الشارقة

  
   وحدها تحدد متطلباتها األمنية "إسرائيل" :أوباما .36

: رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو      عقب لقائه    قال الرئيس األميركي باراك أوباما    : جيم لوب 
. منذ التقيته حتى قبل أن انتخب رئيسا للواليات المتحدة        حقيقة األمر أنني وثقت برئيس الوزراء نتنياهو        «

في أعقـاب   » التقدم الذي حدث بشأن السماح بدخول المزيد من البضائع إلى غزة          «وامتدح بصفة خاصة    
 مايو الماضي على قافلة الحرية البحرية التي كانت تحمـل           31الغضب العالمي إزاء اعتداء إسرائيل في       

   . غزةمساعدات للفلسطينيين في 
الستعداده للدخول في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين بـشأن تحقيـق هـدف             «كما أشاد أوباما بنتنياهو     

وطمأن أوباما رئيس الوزراء اإلسرائيلي     » .المفاوضات، وهو إقامة دولتين جنبا إلى جنب في أمن وسالم         
ارة األميركيـة فـي إبريـل       بان سياسة واشنطن بشأن برنامج إسرائيل النووي لم تتغير برغم قرار اإلد           

الماضي بعدم معارضة اإلجماع الموجود بين أعضاء معاهدة منع االنتشار النووي الذين يرغبـون فـي                
    . دعوة إسرائيل لالنضمام إلى المعاهدة والتوقيع عليها

أكدت لرئيس الوزراء مجددا أنه ال يوجد تغييـر فـي الـسياسة األميركيـة               « وقال الرئيس األميركي    
نحن نعتقد بشدة أنه بالنظر إلى مساحتها وتاريخها والمنطقة التي توجد فيهـا             .  هذا الموضوع  بخصوص

وقال تلخيص رسمي لمجريات اللقاء     » .واألخطار التي تحدق بها فإن إسرائيل لها متطلبات أمنية متفردة         
يمكـن أن تحـدد     يدرك أن إسرائيل وحدها هي التي       « وزعه البيت األبيض إن أوباما أبلغ نتنياهو بأنه         

    . » احتياجاتها ومتطلباتها األمنية
10/7/2010، البيان، دبي  

  
  كلينتون تؤكد االلتزام بحل الدولتين .37

أكدت وزيرة خارجية الواليات المتحدة هيالري كلينتون التزام بالدهـا          : عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
  .الشرق األوسطبتحقيق حل الدولتين في إطار تحقيق السالم الشامل في منطقة 

وقالت خالل لقائها وزير خارجية األردن ناصر جودة ليلة أمس وفق بيان عن وزارة الخارجية األردنية                
أمس، إن هناك رؤية أردنية أمريكية مشتركة بأهمية إيجاد المنـاخ المناسـب السـتئناف المفاوضـات                 

  .  في المنطقةالمباشرة بأسرع وقت ممكن لتجسيد حل الدولتين وتحقيق السالم الشامل
10/7/2010، عكاظ، جدة  
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  ميتشل إلى المنطقة لدفع المفاوضات المباشرة وواشنطن تريدها شاملة وغير مفتوحة زمنياً .38
أن المبعـوث   » الحيـاة «أكدت مصادر ديبلوماسية عربية في واشـنطن لــ           : جويس كرم  -واشنطن  

يارة هدفها البناء على نتائج محادثات      األميركي جورج ميتشل سيتوجه الى المنطقة االسبوع المقبل في ز         
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس باراك أوباما وتسريع الخطى نحـو المفاوضـات               

ال يريـد   «واشارت المصادر الـى أن الجانـب األميركـي          . المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية    
، كما اشارت الى ان اجراءات بنـاء        »ية باتجاه تسوية  هناك فرصة حقيق  «وأن  » مفاوضات مفتوحة األفق  

  .الثقة ستشمل محفزات أمنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية
10/7/2010، الحياة، لندن  

  
  بريطانيا تعدل قوانينها لحماية مجرمي الحرب اإلسرائيليين   .39

قـانون مـذكرات     “يعمل وزراء ومسؤولون بارزون في الحكومة البريطانية على تغيير        : )آي.بي  .يو  (
  .لدى قيامهم بزيارات إلى المملكة المتحدة” إسرائيليين“لمنع اعتقال مسؤولين ” التوقيف

، إن القضية عادت إلى سطح األحداث من جديد         )الجمعة(اللندنية أمس   ” جويش كرونيكل “وقالت صحيفة   
ره إلى بريطانيـا بقـصد      أودي بن موحا سف   ” اإلسرائيلي“هذا األسبوع بعد إلغاء العقيد في جيش الحرب         

وأشارت إلـى أن الحكومـة االئتالفيـة        . الدراسة الجامعية خوفاً من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب          
الجديدة في بريطانيا تريد تجنب الجدل السياسي الذي اندلع مطلع العام الحالي في أعقاب إصدار محكمـة     

وزيرة الخارجية الـسابقة تـسيبي ليفنـي،        ” ليةاإلسرائي“بريطانية مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة       
لكي يتمكن وزير خارجيتها ويليام هيـغ مـن زيارتهـا لطمأنـة             ” إسرائيل“وتأمل أن تحسن العالقة مع      

بأن بإمكانهم زيارة المملكة المتحدة للمشاركة في المؤتمرات السنوية لألحـزاب           ” اإلسرائيليين“السياسيين  
  .البريطانية 

10/7/2010 ،الخليج، الشارقة  
  

  ال حاجة للتكتم على قصف المنشأة السورية بدير الزور : امريكيجنرال  .40
العبرية، اميـر اورن انّـه فـي        ' هآرتس'فاد المحلل العسكري في صحيفة       أ : زهير اندراوس  -الناصرة  

رسالة خطية بعث بها الى مركز ابحاث االستخبارات التابع لوكالة االستخبارات المركزيـة االمريكيـة               
)CIA(          كتب الجنرال مايكل هايدن، الذي شغل منصب رئيس ،CIA        في الفترة التي قصف فيها سـالح 

الطيران االسرائيلي منشأة سورية في دير الزور، بادعاء انها مفاعل نووي، كتب اّن السرية حول العملية                
ية، ولكن هـذه     كانت مطلوبة في حينه لتجنب الرد السوري على العمل         2007التي نفذت في خريف العام      

  .االسباب التي تدعو الى التكتم قد انقشعت منذ اكثر من سنتين، على حد تعبيره
هايدن اّن السرية كانت مطلوبة في البداية النّه كان من الضروري معالجة ذلك بطريقة ال تؤدي                وأضاف  

  . الى اندالع حرب في الشرق االوسط
10/7/2010، القدس العربي، لندن  

  
  يا يتضامنون مع نواب القدسلوردات بريطان .41

، خيمـة   2010-7-9البريطانيين ظهر الجمعـة     " اللوردات"زار وفد من    :  محمد القيق  - القدس المحتلة 
  . اعتصام النواب اإلسالميين المهددين باإلبعاد أمام مقر الصليب األحمر في القدس المحتلة

ـ  وقال وزير شؤون األسرى السابق المهدد باإلبعاد خالد أبو عرف          إن وفـد   ": "فلـسطين أون اليـن    "ة لـ
اللوردات كان يعد زيارته لالطالع عن قرب على أحوال مدينة القدس وتحديداً آثار القـرار اإلسـرائيلي        
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، موضحاً أنهم سيعقدون لقاءات مكثفة أبرزها مع لجنة         "المجحف بحق النواب المقدسيين والوزير السابق     
  . اخل المحتلالمتابعة العليا للجماهير العربية في الد

سيزور اللوردات منزل رئيس لجنة المتابعة العربية ومن المفترض أن يجتمعوا مـع سـالم               :" وأضاف
  ". فياض ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لالطالع على الوضع الفلسطيني عن قرب

في حل القـضايا    ولفت أبو عرفة إلى أن زيارة البريطانيين تهدف إلى بلورة الدور البريطاني للمساهمة              
الفلسطينية وإرسال رسائل دولية للجهات المعنية، مبيناً أن اللجنة الوطنية لمقاومة اإلبعاد عقدت مـؤتمراً               
صحفياً ومهرجاناً خطابياً عقب صالة الجمعة التي خطبها الشيخ كمال الخطيب نائـب رئـيس الحركـة                 

قام وفـد   :" وتابع.  العليا الشيخ عكرمة صبري    اإلسالمية في الداخل المحتلة وأمها رئيس الهيئة اإلسالمية       
من الشبيبة األمريكية بزيارة خيمة االعتصام، وهم طلبة في جامعات أمريكية متخصصون في الدراسات              

  ".الشرق أوسطية
10/7/2010، موقع فلسطين أون الين  

  
  " ريةسطول الحأ" على "إسرائيل"في اعتداء  نسان يشكل لجنة دولية للتحقيقمجلس حقوق اإل .42

قرر مجلس حقوق اإلنسان في جنيف مساء أمس، تشكيل لجنة دولية لفحـص حقـائق االعتـداء                 : )وفا(
  .الماضي) مايو(اإلسرائيلي على سفن الحرية نهاية أيار 

وقالت مصادر في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ وفا إن رئيس مجلس حقوق اإلنسان في جنيف                
  .ارة الشؤون الخارجية ابراهيم خريشي بقرار المجلس تشكيل اللجنةسفير تايلند، أبلغ وكيل وز

وتمت تسمية كل من انجيبورغ دفالتوفر وزيرة خارجية أيسلندا السابقة، ودينو كرستيوبيس عميد كليـة               
القانون في جامعة نوتنغهام والخبير في القانون الدولي اإلنساني وهو من زيمبابوي، إضافة إلى مـاري                

وقـرر   .و السابق في لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة وهي من ماليزيا، اعضاء في اللجنة             جيريام العض 
مجلس حقوق اإلنسان أن تقدم هذه اللجنة تقريرها في دورة المجلس الخامسة عشرة المقرر عقـدها فـي             

  .المقبل) سبتمبر(ايلول 
 10/7/2010، المستقبل، بيروت

 
  لصعاب حماس لقطاع غزة صامد رغم احكم: تقرير .43

 ربما تكون حركة حماس قد تجاوزت االسوأ بعد ان صمد حكمها في : من توم بيري-) رويترز(غزة 
  .غزة في وجه ثالثة أعوام من الحصار االقتصادي وحملة عسكرية اسرائيلية شاملة

  .فقد بدأت الحركة ترصد شروخا في السياسات االسرائيلية والغربية التي جعلت حكمها لغزة مهمة صعبة
وما زالت حماس تواجه عداء اسرائيليا وعقوبات دولية ويكرهها خصومها الفلسطينيون وأبرزهم حركة 

  .وتبادلها حماس الشعور. فتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
لكن بالنسبة لحماس ومنتقديها أيضا في غزة يبدو أن الحركة صمدت في وجه أسوأ عاصفة فجرها 

  . الى الحكم على مدار السنوات االربع الماضية اوال من خالل صندوق االقتراع ثم بقوة السالحصعودها
 تخفيف الحصار عن غزة نوعا من الراحة االقتصادية على االقل "سرائيلإ"ومن المنتظر أن يوفر قرار 

  .تيجة الحصار ارتفاع في معدالت البطالة والفقر نهحكم الحركة صاحبعلماً أن . وهو ما سيفيد حماس
وعلى الرغم من أنه ليس الرفع الكامل للحصار الذي يسعى اليه الفلسطينيون فان حماس تعتقد أن القرار 

اعتبرت الحركة القرار االسرائيلي انتصارا ونتيجة لنهجها الذي قد و. هو الخطوة االولى في هذا االتجاه
  .ال يقبل بالتنازالت

ي غزة ان الحركة أثبتت أنه ال يمكن اجتثاثها وأن ارادتها من وقال ايمن طه المسؤول بحركة حماس ف
  .وأضاف أنه لو كانت اي دولة تعرضت لما تعرضت له حماس لكانت انهارت ال محالة، حديد
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وبعد أن اكتسبت جرأة نتيجة الدعم المعنوي الذي تلقته في االونة االخيرة من دول مثل تركيا عضو 
  . تزداد ثقةحلف شمال االطلسي يبدو أن حماس

فهي لن تعترف . وهي ال تظهر اي مؤشر على التزحزح عن مبادئها التي تسببت في عزلتها الدولية
 أو تلقي السالح او توقع اتفاقات السالم التي أبرمها خصومها الفلسطينيون التي هزمتهم في "اسرائيل"ـب

  .ة بعد ذلك بعام ونصف العام قبل أن تنتزع منهم السيطرة على قطاع غزة بالقو2006انتخابات عام 
 او في اي "سرائيلإ"ومن غير المرجح ايضا أن تقدم تنازالت بشأن شروطها الخاصة بتبادل لالسرى مع 

  .محادثات لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة حكومة فلسطينية واحدة
 وأضاف أنها ليست ،وقال طه لرويترز ان حركة حماس تعمل على تحقيق كل هذا لكن ليس بأي ثمن

  .ضعيفة وال تقترب من أي قضية من منطلق موقف ضعف
وتحت حكم حماس بزغت غزة كدويلة يديرها االسالميون تطل على البحر ويفصلها عن قطاع غزة 

وتسيطر قوات الشرطة التابعة لها على الشوارع ويدير موظفوها . الجغرافيا والحكم وااليديولوجية
  .الحكوميون الوزارات

 الفا أحد التحديات التي واجهتها الحركة التي منعت 30ان سداد رواتب موظفيها الحكوميين وعددهم وك
  .من استخدام النظام المصرفي الن الغرب يصنفها كجماعة ارهابية

. لكن مراقبين في غزة يرون أن تكرار أزمات تدفق االموال من وقت الخر لن يزيح حماس عن الحكم
التهديد المحدود الذي تمثله جماعات اسالمية تتبنى توجهات أكثر تشددا ظهرت وينطبق هذا ايضا على 

  .في غزة في االعوام االخيرة
. وقال عدنان ابو عامر وهو خبير في الحركات االسالمية ان الوضع سيظل كما هو حتى اشعار اخر

  .ويرى طالل عوكل المعلق السياسي أن حماس مسيطرة تماما على الوضع في غزة
ل طه ان المزيد من الدول التي قاطعت حماس بدأت تدرك حقيقة أن الحركة لن تختفي وان كان وقا

  .القبول هو االستثناء وليس القاعدة بالنسبة لحركة يشمل مؤيدوها الرئيسيون سوريا وايران
  .وأضاف أن هناك اتصاالت وأن بعض الدول ترفض االعالن عن اجراء اجتماعات مع حركة حماس

أن الواليات المتحدة ما زالت تقاطع الحركة فان بعض القوى العالمية يسعدها االلتقاء بحماس وفي حين 
وموسكو عضو بالمجموعة الرباعية التي كانت قد . واستقبل زعماء حماس في روسيا بالترحاب. علنا

  ."سرائيلإ"طالبت الحركة بأن تنتهج استراتيجية اكثر اعتداال تجاه 
 على الرغم من التزامها بوقف الطالق "سرائيلإ"خفف من حدة استراتيجيتها تجاه وتؤكد حماس أنها لم ت

 مليون نسمة فرصة للتعافي من الحملة العسكرية التي شنتها 1.5النار العطاء سكان غزة البالغ عددهم 
  . شهرا واستمرت ثالثة أسابيع18 قبل "سرائيلإ"

 وهو 1967 عام "سرائيلإ"طينية على أراض احتلتها وتقول الحركة انها يمكن أن تقبل باقامة دولة فلس
الهدف الذي طالما سعت اليه المفاوضات التي خاضتها السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود 

  .عباس
رافضة التخلي عما تعتبره حق الفلسطينيين في االرض التي " هدنة طويلة االمد"لكنها لن توافق اال على 

   .1948 عام "سرائيلإ"قامت عليها دولة 
وال تريد حركة حماس التي تأسست قبل عقدين تكرار ما تعتبره الخطأ التاريخي الذي ارتكبته منظمة 

  . في مستهل عملية السالم بالشرق االوسط في التسعينات"سرائيلإ"ـالتحرير الفلسطينية حين اعترفت ب
لية السالم احتماال بعيدا اكثر من اي وقت الذي تتصوره عم" حل الدولتين"ولكثير من الفلسطينيين يبدو 

ويعزز وجهة النظر هذه الشقاق االداري وااليديولوجي المتزايد بين الضفة الغربية وغزة الذي . مضى
  .يجعل من اعادة التوحيد احتماال اكثر صعوبة
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 كاملة وقال كايد الغول ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة ان حماس جعلت من نفسها سلطة
  .في غزة وانها مرت بأصعب مرحلة وانها ترسخ نفوذها يوما بعد يوم

ويرى عوكل ان غزة في طريقها الى أن تصبح كيانا وان هذا المشروع يسير في اتجاه واحد بمعزل عن 
  .الضفة الغربية

  9/7/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  مسار التفاوض مع األميركيين مسدود أيضا .44
  نقوال ناصر

ما كرر مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية ورئاستها القول إنهم يتفاوضون مع اإلدارات األميركيـة              طال
المتعاقبة أكثر مما يتفاوضون مع الحكومات المتتالية لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وبخاصة بعد أن توقفت              

العـام، لكـن علـى      المفاوضات المباشرة إثر العدوان الشامل على قطاع غزة قبل حوالي عام ونصف             
غيـر  " التقريب"ومنذ بدأت مباحثات    , األخص منذ بدأ المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل مهمته        

  . مايو الماضي/ المباشرة في أيار 
ولم يختلف مسار مفاوضات منظمة التحرير مع األميركيين كثيرا عن مسار تفاوضها مع دولة االحتالل،               

فالمساران استهدفا تطويع هذا المفاوض لكي يذعن لشروط سالم أميركي          : ال في األهداف وال في النتائج     
 إسرائيلي ال فارق جوهرياً بينه وبين االستسالم، دون أن تتمخض عن كال المسارين أية نتائج، ليتحول                 –

 وبالتالي النتزاع المزيد من تنازالته ودفعه إلـى التراجـع         , تنقل المفاوض بينهما إلى مجرد آلية إلنهاكه      
المتواصل عن كل ما يعلنه هو نفسه كشروط حد أدنى يكرر القول إنه لن يتنازل عنها الستئناف عمليـة                   
التفاوض، وليتحول المسار األميركي بخاصة إلى مجرد آلية لبيع المفاوض الفلسطيني وعـوداً فارغـة               

لمزيد مـن الحقـائق     كالسراب تشتري لدولة االحتالل مزيدا من الوقت الفلسطيني الثمين يتيح لها خلق ا            
  . المادية على األرض التي ال تبقي الكثير الذي يمكن التفاوض عليه

غير أن قمة الرئيس األميركي باراك أوباما مع رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو يوم الثالثـاء    
ي مـع   الماضي كانت ، أو تكاد تكون، أو ينبغي أن تكون، ضربة قاضية لمـسار التفـاوض الفلـسطين                 

الواليات المتحدة، وصفعة لمفاوض منظمة التحرير، ينبغي لها أن تبدد أية أوهام متبقية لديه في استمرار                
  .  األميركي أيضا–رهانه على واشنطن، كي يوقف التفاوض الفلسطيني 

 ولم تعد حجته التي يكررها بانعدام أي بديل آخر أمامه لخيار الرهان على أميركا تقنع أحـدا، فـأبواب                  
الشعب مفتوحة دائماً، وحضن الشعب مريح ودافئ أبدا، وقواه المقاومة حية ال تزيدها جراحها إال قـوة،                 
وبدائل الشعب وافرة وهي لو افترضنا جدال أنها انعدمت فإنه مثل كـل الـشعوب المقاومـة لالحـتالل                   

  . األجنبي قادر باستمرار على استنباط المزيد منها من أجل التحرر وتقرير المصير
فأوباما بعد قمته مع نتنياهو لم يترك مجاالً للشك في تبني إدارته لبرنامج حكومة دولة االحتالل بكاملـه                  

الكرة في الملعـب    "محمود عباس الراهنة المبنية على أساس أن        " الرئيس"وتفاصيله، ليقوض استراتيجية    
وباما يوم الثالثاء الماضي قذف بقوة      ، وهو القول الذي كان يحلو له ولمفاوضيه تكراره، لكن أ          "اإلسرائيلي

وفظاظة كرة إسرائيلية، وليس كرة أميركية، إلى الملعب الفلسطيني، بل األدق إلى ملعب مفاوض منظمة               
التحرير، ليؤكد البيت األبيض األميركي مرة أخرى بأن الملعب والكرة والحكم والالعبون جميعاً يجـب               

والتفاوض كانت منذ انطلقت مجـرد      " عملية السالم "ملعب، ألن   أن يكونوا أميركيين، أو فليخرجوا من ال      
 الغربيـة   – إعالمي للحرب الصهيونية     – إسرائيلية، ومجرد امتداد سياسي      –لعبة عالقات عامة أميركية     

على فلسطين وشعبها وجوارها العربي يستهدف تجنيد طابور خامس لها فحسب، لعبة ال عالقة لها بـأي                 
نه عنوانا لهذه العملية، وقد آن األوان لكي يسمي العرب، وفي مقـدمتهم طبعـاً               سالم عادل وشامل يدعو   
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ال , لخدمة أمن دولـة االحـتالل واحتاللهـا       " لعبة"عرب فلسطين، هذه العملية باسمها الحقيقي باعتبارها        
  . خدمة عملية سالم حقيقية حريصة فعال على أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها

رر مع نتنياهو ما فعله سلفه جورج بوش عندما وصف رئيس وزراء دولة االحتالل              فالرئيس األميركي ك  
، بعـد  "على استعداد للمخاطر من أجل الـسالم "و, "يريد السالم"و" رجل سالم"األسبق آرييل شارون بأنه     

بضعة أسابيع فقط من المجزرة التي أمر نتنياهو بها ضد ناشطي السالم على أسطول الحرية لغزة التـي                  
بتـسيلم  "وفي اليوم نفسه الذي أصـدرت منظمـة         , ضطرته إللغاء موعد قمته المقرر السابق مع أوباما       ا

وهـو  , تقريرها عن تفشي سرطان االستعمار االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة          " اإلسرائيلية
 بذلك كل مـا يكـرره       إلى طريقها المسدود الحالي، لينسف أوباما     " عملية السالم "االستيطان الذي أوصل    

في الجانب اآلخر، وهو ما تقـوم عليـه حملتـه           " شريك سالم "مفاوض منظمة التحرير عن عدم وجود       
  . الدبلوماسية والسياسية على الصعيد الدولي

كما بدد أوباما أية أوهام كان مفاوض منظمة التحرير يبني عليها رهانه علـى إدارتـه حـول وجـود                    
بين دولة االحتالل وحكومتها، عندما أمطر ضـيفه اإلسـرائيلي بالمـديح،            بينها و " خالف"أو  " اختالف"

، ووصف عالقتـه مـع      "ممتاز"ووصف اجتماعه مع نتنياهو ثالث مرات في مؤتمر صحفي واحد بأنه            
، "في حقيقة األمر، لقد وثقت برئيس الوزراء نتنياهو منذ التقيته قبل أن أنتخـب رئيـسا               : "نتنياهو بقوله 

وتتوثـق  , "رائعة"و" استراتيجية"و" غير قابلة للكسر"و" استثنائية"ده بدولته المحتلة بأنها   ووصف عالقة بال  
: ، ال بل إن أوباما نفى صراحة وجود أي خالف أو اختالف عندما قال             "تستمر في التحسن  "و, "أكثر فأكثر 

 علـى العالقـة     كل بيان عام أدليت به على مدار العام ونصف العام الماضي، كان إعادة تأكيـد ثابتـة                "
، مضيفا أنه ال    "ال تردد فيه  ) إسرائيل(، وبأن التزامنا بأمن     )إسرائيل(الخاصة بين الواليات المتحدة وبين      

التقارير "، ليؤكد ما صرح به نتنياهو في المناسبة نفسها بأن           "ما يناقض ذلك  "يوجد في سياسته حتى اآلن      
بل إنها خاطئـة بـشكل      , ة ليست سابقة ألوانها فحسب     اإلسرائيلية الخاص  –عن انتهاء العالقة األميركية     

ـ               "قاطع تماما  " التقـدم "، ليقبل أوباما علنا دعوة األخير له لزيارة دولة االحتالل مكافأة له على ما وصفه ب
، وليفاجأ ربما عباس نفسه بكلمات أوباما الالذعة التي وجهها إليـه            "السالم"الذي أحرزه نتنياهو من أجل      

، "اللغة االستفزازية "، وتوقفه عن استخدام     "التحريض"لمواصلة  " األعذار"فه عن إيجاد    حول ضرورة توق  
  !. على المستوى الدولي" البحث عن فرص إلحراج إسرائيل"وتوقفه عن 

 اإلسـرائيلي   –ما سيتمخض عنه الخـالف األميركـي        " انتظار"لقد قوض أوباما استراتيجية عباس في       
لى إدارته بقدر ما أسقط كل شروطه المعلنة السـتئناف المفاوضـات            المفترض، وأسقط رهانه عليه وع    

كل الدالئل تـشير إلـى أن اإلدارة        "المباشرة، وكما قال مسؤول رفيع في قيادة عباس للقدس العربي فإن            
األميركية ستضغط من جديد خالل األيام القادمة على السلطة الفلـسطينية للقبـول بـإجراء مفاوضـات          

ودون أي ضمانات ودون أية أوراق تفاوضية بيدها أميركية أو عربية، قبل            , ط مسبقة ، دون شرو  "مباشرة
أن يكشف هذا المسؤول بأن مهمة ميتشل خالل جولتيه األخيرتين انصبت على إقناع عباس بذلك، ليجـد                 
الرجل نفسه اآلن مخيرا بين الرضوخ مجددا للضغط األميركي في حلقة جديدة من سلسلة تراجعاته عما                

 وبين نفض يده نهائيا من الرهان على الواليـات المتحـدة،            2007لنه منذ مؤتمر أنابوليس أواخر عام       يع
وفي الحالة األولى ستكون صدقيته لدى شعبه في وضع ال يحسده أحد عليه، وفي الحالة الثانية ال يبقـى                   

  . أمامه سوى إنهاء حياته السياسية التي بنيت على هذا الرهان
، ال عباس، هذا الرهان، وأعلن في الوقت نفسه بطريقة ال لبس فيها وال غمـوض بـأن         وقد أسقط أوباما  

 األميركي قد وصل بدوره إلى طريق مسدود، فـأغلق البوابـة األميركيـة              –مسار التفاوض الفلسطيني    
الذي تتبناه المنظمة، ليتأكد مجددا لكل ذي بصر وبصيرة بأن المدخل الوحيـد             " كمدخل للمشروع الوطني  

ي مشروع وطني فلسطيني هو مشروع المقاومة بأشكالها كافة لالحتالل بأشكاله كافة، وبـأن الوحـدة                أل
ألم تكن المقاومة والوحدة الوطنية همـا       . الوطنية الفلسطينية هي المفتاح الوحيد لنجاح أي مشروع كهذا        
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ا يهدد افتقادهما اآلن    من أدخل منظمة التحرير وقيادتها إلى جزء من أرض الوطن في المقام األول، بينم             
  ! بإخراجها إلى متاهات المنافي مرة أخرى، أو تتحول إلى جزء من آليات االحتالل ذاته ؟

  9/7/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ماذا بعد؟.. بعد فشل الجولة العشرين لميتشل .45
  هاني المصري

            نين، فلم يحصل على األجوبة     كما هو متوقع، عاد جورج ميتشل من جولته العشرين إلى المنطقة بخفَّي ح
اإلسرائيلية عن األسئلة التي سبق أن طرحها وأجاب عنها الرئيس أبو مازن، والتي تتعلق أساسا بالحدود                

  .واألمن
» خففـت «بدال من تقديم األجوبة أغرقت حكومة نتنياهو زيارة ميتشل في اإلجراءات اإلسرائيلية التـي               

ميتشل، خصوصا بعد أن زار بنفسه معبر كرم أبو سالم وشاهد           الحصار عن قطاع غزة، والتي أشاد بها        
  .التغيير بشكل ملموس

كما تمسك نتنياهو بضرورة االنتقال من المفاوضات التقريبية إلى المفاوضات المباشرة قبل البحث فـي               
ـ        . تفاصيل الحدود  ، وال يمكـن    »الريموت كنتـرول  «فال يمكن برأيه أن يبحث الجانبان قضايا جوهرية ب

وضيح الموقف اإلسرائيلي الغامض الذي سّبب خيبة أمل لميتشل كما جاء على لسان مسؤول أميركـي،                ت
  .من رسم الحدود قبل أن يأخذ تطمينات فلسطينية كاملة بالنسبة لألمن اإلسرائيلي

  
ـ                    ي بدال من التقدم، الذي لم يتوقعه أحد، حلقت في سماء جولة ميتشل أنباء حول ما قيل إنه اقتراح أميرك

يقضي بأن تمدد إسرائيل فترة التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان، الـذي ال يـشمل القـدس وال آالف                  
الوحدات االستيطانية قيد البناء وال المرافق العامة، مقابل أن يوافق الفلـسطينيون علـى الـدخول فـي                  

  .مفاوضات مباشرة
لمفاوضات غير المباشرة بالنسبة لمسألتي     الجانب الفلسطيني أكد لميتشل مجددا أنه دون إحراز تقدم في ا          

الحدود واألمن، ودون وقف اإلجراءات اإلسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وإبعاد المواطنين، خصوصا من             
  .القدس، ووقف االستيطان وقفا شامال، ال يمكن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة

ائيلية أن األجوبة الفلسطينية على ملف الحـدود        يذكر أن الرئيس الفلسطيني أخبر مراسلي الصحف اإلسر       
واألمن، التي قدمت لميتشل في جولة سابقة، تقوم على التفاهمات ذاتها التي أنجزهـا رئـيس الحكومـة                  

) حزيـران (اإلسرائيلية السابقة إيهود أولمرت، التي تعتمد مبدأ االنسحاب إلى حدود الرابع مـن يونيـو                
هذا مع العلم أن الحكومة اإلسرائيلية ترفض بدء المفاوضات القادمـة    ،  1:1، وتبادل أراض بنسبة     1967

من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات السابقة، كما ترفض وقف االستيطان وااللتزام بمرجعية واضحة              
ومحددة لعملية السالم، وهي المتطلبات الثالثة التي طالب بها الفلسطينيون قبل استئناف المفاوضات غير              

اشرة، ووافقوا بعد ذلك على استئنافها رغم عدم تحقيقها، نزوال عند الرغبة األميركية وانتظارا لتحقق               المب
  .الضمانات األميركية الوهمية

الالفت للنظر أن جوالت ميتشل، مثلها مثل زيارات أي مسؤول أميركي إلى المنطقة، يرافقهـا صـدور                 
ة، أو بهدم منازل، أو بإبعاد مواطنين من القدس إلـى           قرارات إسرائيلية تتعلق بمخططات استيطانية جديد     

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

  .ه المساس بالمفاوضات وعملية السالمعلى ما من شأن
الالفت للنظر أكثر، أن القرارات اإلسرائيلية األخيرة، منذ بدء المفاوضات غير المباشرة، لم تعد تواجـه                

وكلنا يذكر الغضبة األميركيـة علـى إعـالن         . بردة فعل أميركية أو دولية قوية مثلما كان يحدث قبلها         
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ية في مستوطنة رامات شلومو أثناء زيارة جو بايدن نائب الرئيس            وحدة استيطان  1600إسرائيل عن بناء    
  .األميركي للمنطقة

 غرفة فندقية قرب جبل المبكر في القدس، وبلعـت اإلدارة األميركيـة             1400اآلن تم اإلعالن عن بناء      
لية هذه الخطوة مثلما بلعت غيرها من الخطوات االسـتفزازية اإلسـرائي          ) والفلسطينيون والعرب والعالم  (

فالوضع لم يعد حرجا، والمفاوضات التقريبية خففت التوتر وتوحي للجميع          . التي ال تتوقف وال ليوم واحد     
بأن عملية السالم ما زالت حية، وأن هناك شيئا قادما على الطريق، وهذا يمنع نشوء فـراغ يمكـن أن                    

  .تمأله الخيارات واألطراف األخرى المناوئة لعملية السالم
تعايشوا مع هذا األمـر، وكـأن       ) ونقصد الجانب الرسمي  ( أكثر وأكثر، هو أن الفلسطينيين       الالفت للنظر 

األمر المهم هو أنهم استطاعوا حتى اآلن أن يفلتوا من ضغط أميركـي جـدي علـيهم لالنتقـال إلـى                     
  .المفاوضات المباشرة

ض مع الرئيس الفلسطيني، لم     فحسبما أشارت تقارير موثوقة فإن أوباما أثناء لقائه األخير في البيت األبي           
يطرح طلب االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، ولم يضغط من أجله، كمـا كـان مخططـا، ألن هنـاك             

تفيد بأنه من غير المناسب الضغط على       » أسطول الحرية «توصيات من الخارجية األميركية بعد مجزرة       
  .الرئيس الفلسطيني في مثل هذه الظروف

ا نوايا حسنة، ولكنها لم تملك اإلرادة الكافية لتنفيذها، وانتهت السياسة األميركيـة             لقد أظهرت إدارة أوبام   
في عهدها إلى اتخاذ قرارات أسوأ أحيانا من سابقاتها، أو ال تقل سوءا عنها، األمر الذي أدى إلى تراجع                   

ـ              ي المنطقـة،   التوقعات واآلمال حولها، وإلى سقوط األوهام بأنها ستطرح مبادرة جريئة لحل الصراع ف
  .وأنها ستفرضها على جميع األطراف

القادم يقترب، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة        ) أيلول(، وشهر سبتمبر    »تتكتك«الوقت يمضي، والساعة    
مسرحية التعليق الجزئي والمؤقت لالستيطان، وتنتهي فيه أيضا المهلة التي منحتها لجنة المتابعة العربية              

راز تقدم في المفاوضات التقريبية، والكل يعلم أن هـذه المفاوضـات لـن تحقـق                لإلدارة األميركية إلح  
  .اختراقا، وأنها تمثل نوعا من الخضوع للموقف اإلسرائيلي

إسرائيل، التي خرجت منتصرة من معاركها مع إدارة أوباما، ال تكتفي بانتصار ضعيف وغير مـستقر،                
لذلك تصر على اسـتئناف     . دورا أوسع » سيط األميركي للو«وال ترتاح للمفاوضات التقريبية ألنها تعطي       

المفاوضات المباشرة، ألنها تمكنها من االستفراد بالفلسطينيين كليا، دون تـدخل أحـد، وبـال مرجعيـة              
واضحة وملزمة لعملية السالم، ودون وقف السياسة اإلسرائيلية الرامية إلى خلـق واقـع علـى األرض        

وهو الحل الذي سيفرض نفسه علـى       .  هو الحل الوحيد الممكن عمليا     يجعل الحل اإلسرائيلي أكثر وأكثر    
  .األرض إذا وافق الفلسطينيون عليه على طاولة المفاوضات أم ال

إذن، أفضل شيء متوقع هو استمرار المفاوضات التقريبية وتمديدها لفترة أخرى مع تخلي إسرائيل عـن          
 أصال وأيضا باستمرارها بعد إعـالن نتنيـاهو         مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان، المشكوك     

نفسه بأنها تنتهي في شهر سبتمبر القادم، وبعد أن صادق مركز الليكود في اجتماعه األخيـر باإلجمـاع                  
  . القادم26/9على انتهائها في 

أما أسوأ شيء يمكن أن يحدث فهو استئناف المفاوضات المباشرة بعد عقد مؤتمر دولي شـبيه بمـؤتمر                  
يس سيئ الصيت والذكر، وهذا إن حدث، تعود حليمة لعادتها القديمة، أي تعود المفاوضـات إلـى                 أنابول

  .الحلقة المفرغة التي سارت بها منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى اآلن
ال مفر إذا أردنا إنقاذ القضية واألرض واإلنسان، من مراجعة مسيرة المفاوضات ومـا يـسمى عمليـة                  

يئة، واستخالص الدروس والعبر، وبلورة استراتيجية جديدة مكافحـة تفـتح           السالم مراجعة عميقة وجر   
جميع الخيارات والبدائل وتعتمد أوال وأساسا على الشعب الفلسطيني واستنفار قواه وكفاءاته داخل الوطن              
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المحتل وخارجه، وتركز على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة باعتبار ذلك أولوية قصوى ال تعلوهـا أي                
  .مة أخرىمه

  10/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   ودروس قمم الفشل"كامب ديفيد" .46
  آرون ديفيد ميلر

لقد أضعنا ليلتها الطريق، إذ لم يكن سهالً الوصول إلى اإلقامة الرئاسية في منتجع كامب ديفيـد بـسبب                   
و أننا أضعنا منعطفاً    ضيق الطريق والتوائها، هذا فضالً عن العتمة التي لفت المكان وأعاقت الرؤية، ويبد            

ما في مكان معين من منعرجات الطريق، وحينها قلت مازحا لدنيس روس، كبير المفاوضين األميركيين               
كيف يمكننا مساعدة بيل كلينتـون      :  اإلسرائيلية التي احتضنتها كامب ديفيد يومذاك      -في القمة الفلسطينية  

باراك، والزعيم الفلسطيني عرفات، إذا لم نـنجح        على التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي         
حتى في الوصول إلى مقر إقامة الرئيس؟ والحقيقة أنني لم أكن أعرف بأن مزاحي القاتم ذلك سـيتحول                  
إلى واقع قائم بعد فترة قصيرة؛ فقبل عشر سنوات وفي مثل هذا الشهر أقنع رئـيس وزراء إسـرائيلي                   

تعداً هو أيضاً للمخاطرة بعقد قمة تاريخية مع زعيم فلسطيني لم يبـد             مستعد للمجازفة رئيساً أميركّياً مس    
  . القدر نفسه من المجازفة في نظري

فالصعود إلى قمة التلة بحثاً عن اتفاق ينهي الصراع ثم االنحدار بعدها إلى واد سحيق من انعدام الثقـة                   
م ما زال يلقي بظالله حتى اليوم على        والمرارة والعنف التي أعقبت انهيار تلك الجهود وتعثر عملية السال         

  .المنطقة وإن كان ما زال أمامنا وقت للتعافي من تداعياته والعودة إلى عملية السالم
وال شك أن قصة كامب ديفيد بكل ما تحمله من مرارة تكتسي أهمية قصوى مع جهود رئـيس أميركـي                   

اء اإلسرائيلي الحـالي، مـن قـراره        عالقته مع رئيس الوزر   » ضبط«آخر مستعد للمغامرة، بعدما أعاد      
فهل سيقترح خطة أميركية شاملة؟ أم سيقتصر على        : المصيري حول صناعة السالم في الشرق األوسط      

طرح مقترحات محددة تجسر الهوة بين الطرفين حول قضايا أساسية؟ أم أنه سيقترح قمة تطرح كل هذه                 
  القضايا على طاولة الحل؟

يختارها أوباما، علماً أنه قد يحتاج في ظل الجمود الحالي إلـى المقاربـات              ومهما كانت المقاربة التي س    
ولعل مما يحسن االستئناس بـه      . الثالث معاً، البد أوال من فهم األسباب التي أدت إلى فشل القمة السابقة            

نفـسه  الذي قال إن التاريخ ال يعيد       » مارك توين «هنا من األقوال المأثورة أن األديب األميركي الشهير         
أكد هو نفسه مع ذلك أن التاريخ له إيقاع خاص، ما يجعلنا أمام ثالثة دروس أساسية مـا زال صـداها                     

 ومن الضروري االستفادة منها في ظل المحاوالت الجارية حالّيـاً للتوصـل إلـى               2000يتردد منذ قمة    
  : تسوية

، 2000و ما لم نكن نعرفه في عـام  أوال يتعين معرفة الموقف الحقيقي لإلسرائيليين كما الفلسطينيين، وه     
فلو عرفنا موقف كل طرف على حدة ألدركنا أن الفجوة بين الطرفين شاسعة، وأنه ال أحد منهما، باراك                  
أو عرفات، كان مستعداً لدفع الثمن لتجسير تلك الهوة، ناهيك عن إنهاء الصراع، وبالطبع ال توجد قمـة                  

د مفاوض يستطيع القول على وجه الدقة أين يقـف طرفـا            سالم ال تنطوي على احتمال الفشل، وال يوج       
بل إن القمم، كالمراجل المليئة بالماء، ال أحـد         . الصراع قبل بدء المفاوضات والتعبير عن تلك المواقف       

يعرف أين سيتجه فيها القادة تحت حرارة الضغط، وكيف ستتحول أفكارهم مع تقدم المفاوضات، ولكننـا                
فات كبيرة بين الطرفين قوضت الثقة بينهما، كما أننا بنينا تقديراتنا اسـتناداً              واجهنا اختال  2000في عام   

  .إلى ما هو ممكن وليس إلى ما هو محتمل دون التحلي بقدر أكبر من الواقعية
أما الدرس الثاني من القمة فهو معرفة الراعي لموقفه الذاتي وإدارة القمة على هذا األسـاس، فكلينتـون                  

قدراته لم يدر القمة ولم يتحكم في مجرياتها، والحقيقة أننا أيضاً كمساعدين له لم نضع               على رغم ذكائه و   
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أمامه استراتيجية قابلة للنجاح، والسبب أننا تركنا عرفات وباراك يضعان أجندتهما الخاصة دون وجـود               
تهت فعلّياً فـي     يوماً ان  13وفيما كان يفترض في القمة أن تستمر        . صيغة أميركية شاملة تتحكم في القمة     

اليوم الرابع عندما قدمنا إلى باراك ورقة أميركية تتضمن أفكاراً لتعزيز الثقة واجهها بـالرفض، وبعـد                 
والحقيقة أنه كان علـى الواليـات       . إعادة صياغتها وعرضها على عرفات أشاح بوجهه عنها هو اآلخر         
اإلصرار على تلقي رد فيه مقترحـات       المتحدة تبني موقف حازم منذ البداية بطرح أفكار على الطرفين و          

  .محددة للوصول إلى اتفاق
وأخيراً يبقى الدرس الثالث المتمثل في الوقوف إلى جانب الحل وليس إلى جانب طرف علـى حـساب                  

، وبعبارة كيسنجر فقد كنا نعمل كمحامين ندافع عن إسرائيل بدل 2000آخر، وهو ما لم نقم به خالل قمة        
 نفسها، ولكن البد من االعتراف أيضاً بأن عرفات لم يسهل األمور علينا، فباعتباره              التركيز على االتفاقية  

ومع ذلـك ال يمكـن      . الطرف األضعف لم يأت للتفاوض بل لضمان بقائه والوقوف إلى جانب كلينتون           
 وأن  النجاح أبداً ونحن نبني منطلقاتنا األساسية في عملية التفاوض على ما هو مقبول لدى إسرائيل أوال،               

  .نعرض األفكار التي نتوصل إليها على إسرائيل قبل الفلسطينيين
واليوم بعد مرور عشر سنوات على القمة وانعدام فرصة حقيقية إلنهاء الصراع والتوصل إلـى تـسوية                 
يأتي أوباما الذي ربما يختلف معنا في هذا التقييم القاتم باعتباره زعيماً جاء للتغيير ليقـرر البـدء فـي                    

 بأن يعرف جيداً ماذا يريد من كـل         2000 جديدة، ولهذا السبب عليه االستفادة من دروس يوليو          محاولة
طرف قبل اإلعالن عن أية قمة، وأن يفهم حدود الهوة بين الطرفين ويسعى إلى تجسيرها، ثم التحكم في                  

  . وتيرة وبنية المفاوضات بتبني صيغة واضحة
أما إذا تجاهل أوباما هذه الدروس وفـشلت        . حساب اآلخر وأخيراً عليه تجنب الحديث باسم طرف على        

قمة أخرى في التوصل إلى حل، فإن الرئيس الذين بنى تصوره على حل الدولتين للـصراع الفلـسطيني    
  .اإلسرائيلي سيجد نفسه في موقف الزعيم الذي انتهى بدفن هذا الحل ووضع حد لوجوده

  ). زارة الخارجية األميركية لستة وزراء سابقينباحث رئيسي بمركز ودرو ويلسون ومستشار بو* (
  واالتحاد االماراتية» إنترناشيونال. تي. سي. إم«

  10/7/2010، الرأي، عمان
  

  آلة الحرب الصهيونية تتجه شماالً   .47
  علي جرادات

 ، وتقع بالضرورة حين تغيب اللغة السلمية عن معالجة الصراعات         "الحرب امتداد للسياسة ولغة عنيفة لها     "
وقادة الكيان الصهيوني المتلفعين برداء السالم دوماً، انتهجوا في الممارسة العملية سياسة رفض أيـة               . 

  :اتفاقات سياسية ال تفرض شروط رؤيتهم، ما قاد إلى نتيجتين متالزمتين
  

حروب واعتداء وارهـاب    " نزازة"تحويل الكيان الصهيوني الذي نشأ أصالً بقوة الحراب إلى          : األولى* 
  .ائمةد
  

  .استبقاء الصراع العربي الصهيوني، وجوهره القضية الفلسطينية، مفتوحاً : الثانية* 
 ليبرمان، وهي من أكثر الحكومات الصهيونية فاشية، تحديات كانت قـد            -واليوم تواجه حكومة نتنياهو     

ر أن   غي 2008 وعلى غزة نهاية ،    2006حاولت حكومة أولمرت حسمها بحربين، على لبنان في صيف ،         
الحربين مع كل ما تركتاه من تدمير لم تفضيا إلى الحسم المنشود، بل جاءت النتائج معاكسة، وخاصـة                  

رسمي، هزيمة غير مسبوقة، تركـت     " إسرائيلي"في لبنان، حيث تلقت آلة الحرب الصهيونية، وباعتراف         
   ."اإلسرائيلي"بصماتها بقوة على الوجه السياسي والعسكري واألمني واالجتماعي 
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في ضوء فشل الحربين، عادت حكومة أولمرت، ومن بعدها حكومة نتنياهو، إلى التلفع برداء الرغبة في                
وفي هذا اإلطار كانت مفاوضات أولمرت المباشرة، وتلتها مفاوضات         . التسوية السياسية مع الفلسطينيين     

. رؤية الصهيونية على األرض     نتنياهو غير المباشرة، إنما دون نتيجة، اللهم تكريس المزيد من حقائق ال           
فمن مواصلة الحصار وعمليات القصف والقتل واالجتياحات الجزئية في غزة، إلـى تكثيـف عمليـات                
االستيطان وتقطيع األوصال والقتل واالعتقال في الضفة، وصوالً إلى استمرار عمليات التهويد والتفريغ             

د الشكليات الديبلوماسية، حيث تغطي إجراءاتها      في القدس، بل إن حكومة نتنياهو  ليبرمان لم تراع مجر          
 الرامـي إلـى     1650فبعد األمر العسكري    . بأوامر عسكرية وقرارات ومخططات رسمية علنية سافرة        

تفريغ الضفة من آالف المواطنين، جاء قرار مركز الليكود بـالقفز عـن القـرار الـصوري القاضـي                   
عداد لتقديم أوسع خريطة هيكلية للقدس منذ خمسين عامـاً  ، وأخيراً جاء اإل   "التجميد المؤقت لالستيطان  "ب

  .بهدف تعزيز االستيطان فيها وتكريس ضمها وتهويدها 
وعلـى رغـم التهويـل      " . حساباً"وليست  " جبراً"مع أن السياسة تنطوي على المجهول دوماً، باعتبارها         

اً، وال جدال في ذلك، إال أنني أعتقـد         الصهيوني حول الملف اإليراني، واعتباره تهديداً وجودياً استراتيجي       
أن تحدي المقاومة اللبنانية هو التحدي األكثر وجعاً لمركز القرار الصهيوني، فهو تهديد مباشر يـصعب                

  :التعايش معه، ال سيما أن محاوالت حسمه فشلت مرتين
ة الداخليـة مـن      ومرة سياسياً بفشل تفجير التناقضات اللبناني      2006مرة عسكرياً بهزيمة عدوان صيف ،     

جهة، وفشل تفجير العالقة بين سوريا ولبنان من جهة ثانية، ما يفرض هذا التحدي على أولويات األجندة                 
  .الصهيونية، خاصة بالنظر إلى تشابكه مع غيره من التحديات، خاصة اإليراني والسوري 

  :مقبلة، من أبرزهاوتدعم مجموعة من الحقائق ترجيح أن يكون لبنان مسرحاً للحرب الصهيونية ال
 السهولة النسبية في السيطرة على التحدي الفلسطيني، خاصة في ظل االنقسام الداخلي مـن جهـة،                 -1

فمنافذ الدعم الواقعي للفلـسطينيين  . وعجز الموقف الرسمي العربي عن إسناد الفلسطينيين من جهة ثانية     
ي عربة األردنية شرقاً، فضال عن اتفاقية الهدنة        مكبلة باتفاقية كامب ديفيد المصرية جنوباً، وباتفاقية واد       

هذا ناهيك عن غياب أية مؤشرات تشي بإمكان رفع سـقف الموقـف الـسياسي               . السورية في الشمال    
  .الرسمي العربي في مواجهة الصلف الصهيوني واالنحياز األمريكي السافر له 

اً صهيونياً بدعم وتغطية أمريكية،      من الصعب تصور أن يكون قرار الحسم العسكري مع إيران قرار           -2
، وتشارك فيه في حال اتخاذه، وهو       "إسرائيل"بل يحتاج في نهاية المطاف إلى قرار أمريكي تدفع باتجاهه           

قرار ليس مستحيالً، لكنه مستبعد، على األقل حتى حسم األمور لمـصلحة األمريكـي فـي أفغانـستان                  
  .والعراق 

ي المقاومة اللبنانية، فإنه، وبرغم حاجتـه إلـى تغطيـة أمريكـا              أما قرار الحسم العسكري مع تحد      -3
ويزيـد  . ودعمها، يبقى قراراً صهيونياً، وهو قرار ال مناص منه ما دامت اللغة السلمية مستبعدة تجاهه                

من إلحاحية اإلقدام عليه تشابك تحدي المقاومة اللبنانية مع باقي التحديات، وخاصة اإليراني والـسوري،               
   .2006ا ألحقه هذا التحدي بقوة الردع الصهيوني من هزيمة في صيف ناهيك عم
، وهو اليوم كذلك، ما دام قادته يرفـضون بـوعي           "نزازة حروب "الكيان الصهيوني كان دوماً     : وبتكثيف

وتخطيط اللغة السلمية في التعامل مع التحديات القائمة، ما يعني أن شن حرب صهيونية جديدة هو خيار                 
، بصرف النظر عن متى وأين وكيف، خاصة في ظل حكومة هي من أكثر حكومات الكيان                قائم ومفتوح 

، ما يسمح باستخالص أن حكومة الكيـان الـصهيوني بزعامـة            "بلطجة"الصهيوني تطرفا وفاشية، بل و    
 ليبرمان تجري إلى حرب، وأن مجموعة من الحقائق، لم نأت إال علـى أبرزهـا، تـرجح أن                   -نتنياهو  

حرب الصهيونية تتجه شماالً إلى لبنان، فهناك يقع أكثر التحديات المباشرة وجعاً، وأكثرهـا              بوصلة آلة ال  
  .تشابكاً مع باقي التحديات، والسوري واإليراني منها تحديداً 
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