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من السلطة في المعابر ووقف اطالق نار شـامل         أ نشر قوات دولية و    :أمريكا تدرس بدائل لحصار غزة     .1

  مع حماس
مصادر ونس من رام اهللا، أن      ، عن جيوس كرم من واشنطن، ومحمد ي       9/6/2010، لندن   الحياةنشرت،  

ـ    في واشنطن أن المقاربة األميركية الجديدة للوضع في غزة، سـتطغى           ،  "الحياة"اميركية موثوقة أكدت ل
أوباما، مـشيرة الـى أن       الرئيس األمريكي باراك     عباس و الرئيس محمود   على القمة الرئاسية اليوم بين      

، بـل   »قرار نهائي بعد عن اسـتراتيجية محـددة       «، انما ليس هناك     "يدرس خيارات عدة  "البيت األبيض   
وأوضحت أن العمل مبدئياً بالنسبة الى عملية السالم، كـان          . ستكون هناك عملية تبادل أفكار خالل اللقاء      

ونيـل  ) األسـبوع الماضـي   (باتجاه عقد اجتماع بين أوباما ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو           
جانب األميركي لعباس اليوم، اال أن التطورات األخيرة فـي غـزة، والتـي              ضمانات اسرائيلية يقدمها ال   

اضطرت نتانياهو الى الغاء زيارته، ارجأت موضوع الضمانات واالتفاق على االطار التفاوضـي مـع               
ويأمل البيت األبيض في اعادة جدولة اجتماع أوباما بنتانياهو قبل نهاية الشهر، والتركيز علـى               . عباس

  .معملية السال
في الوقت نفسه، اكدت المصادر ان االدارة األميركية تعيد درس استراتيجية غزة، ويتم التفكير ببـدائل                
عدة للحصار، بينها الوصول الى اتفاق هدنة، ونشر قوات دولية، ومشاركة السلطة الفلسطينية في مراقبة               

ـ       . أمن المعابر  ام اهللا ان عباس يسعى لدى      في ر » الحياة«في هذا الصدد، كشف مسؤول فلسطيني رفيع ل
االطراف المنخرطة في رفع الحصار عن غزة، الى مراعاة ربـط القطـاع بالـضفة وعـدم تكـريس                   
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انفصالهما في اي مقاربة جديدة في شأن رفع الحصار، مضيفة ان عباس سيطالب الجانـب االميركـي                 
  .بالضغط على اسرائيل من اجل فتح الممر اآلمن بين الضفة وغزة

 االذاعة العبرية الرسمية نقلت     ، ومن واشنطن، أن   القدس المحتلة ، من   9/6/2010الة سما،   وكوأضافت  
عن مصادر امريكية  في البيت االبيض  قولها ان ادارة اوباما يعد خطة اسـتراتيجية متكاملـة حـول                    

  .االوضاع في قطاع غزة تتضمن نشر قوات دولية ووقف اطالق نار دائم وشامل بين حماس واسرائيل
قالت المصادر ان الخطة تشمل ايضا وجود قوات امن السلطة الفلسطينية في المعـابر بـين اسـرائيل                  و

وقطاع غزة وفي معبر رفح الحدودي ايضا فيما سيتم في مرحلة متقدمة رفع كامل للحصار المفـروض                 
  .على قطاع غزة

ة سيعرض الخطة على    واشارت المصادر الى اوباما والذي تشاور في الخطة مع اطراف اوروبية متعدد           
الرئيس عباس خالل زيارته لواشنطن موضحة ان اسرائيل ال تبدي معارضة حقيقية للخطـة المـذكورة                
والتي تهدف الى ضمان حياة افضل لسكان القطاع بشرط ضمان عدم تنفيـذ اي عمليـات عـسكرية او                   

  .تهريب اسلحة الى القطاع لفترة طويلة للغاية
مريكية تشابه الى حد كبير التفكير االمريكي االستراتيجية الذي طبق فـي            وتابعت المصادر ان الخطة اال    
 " .االمن مقابل الغذاء"ليتحول في حالة غزة الى " النفط مقابل الغذاء"العراق والذي سمي في حينه 

 فـي   مـسؤوالً  ، أن  مينا العريبي   نقالً عن مراسلتها   واشنطن من    9/6/2010،  لشرق األوسط  ا وذكرت
ـ  أفاد يضالبيت األب   أن زيارة الـرئيس عبـاس، سـتكون فرصـة لبحـث أفكـار               "الشرق األوسط " ل

وقال المسؤول األميركي الذي طلب عدم الكشف عـن اسـمه إن            . " بعيدة األمد حول غزة    إستراتيجية"لـ
فقـط حكومـة    ": ، موضحا "مهمة) تلك المصالحة (الواليات المتحدة تدعم مصالحة فلسطينية ولكن بنود        "

قبل بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، أي نبذ العنف وقبول االتفاقات السابقة واالعتـراف             فلسطينية ت 
. "بحق إسرائيل في الوجود، يمكنها أن تحقق الطموحات الفلسطينية الشرعية لالسـتقالل وبنـاء الدولـة               

ـ          سالم فـي الـشرق     أية شروط لتحقيق ال   "وستبلغ اإلدارة األميركية عباس أن تلك البنود تعتبر أساسية ل
تقف بقوة وراء اإلجماع الدولي بأن على كل األطـراف،          "وتابع المسؤول أن الواليات المتحدة      . "األوسط

  ."بما فيها حماس، أن تقبل هذه المبادئ كي يكون لها دور في المفاوضات
بينمـا  إننا ملتزمون بدعم شـعب غـزة        ": وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية بي جي كراولي        

  ."الموقف األميركي لم يتغير": وأضاف في مؤتمر صحافي أول من أمس. "نواصل عزل حماس
نريد أن نضمن أن أية إجراءات تتخذ؛ إن كانت من قبل حكومـة إسـرائيل أو حكومـة                  ": وقال كراولي 

مصر أو حكومات أخرى، تتوصل إلى طريقة للموازنة بين التزويد بمزيد من المساعدات وفـي الوقـت          
  ."نفسه حماية إسرائيل والمصالحة األمنية في المنطقة

  
  2009يصدر التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة مركز الزيتونة  .2

 إلى أن حالة الجمود التي شهدتها مسارات التسوية 2009خلص التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لعام 
  ).2010(مرار في العام الحالي والمقاومة والمصالحة والحصار في العام الماضي، مرشحة لالست

ويوضح التقرير الذي يصدره مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات من بيروت، أن القوى المختلفة ما 
  ".عض األصابع المتبادل"زالت تراهن على أن الزمن قد يلعب لصالحها، ولذلك فهي مستمرة في لعبة 

لي، كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويعالج التقرير الذي يصدر للعام الخامس على التوا
  .2010، ويقدم نظرة استشرافية لمساراتها المتوقعة خالل عام 2009وتطوراتها خالل عام 

ويصف التقرير االختالف بين حركتي فتح وحماس وبين سلطتيهما في رام اهللا وغزة، بأنه في جوهره 
افق على قضايا مرتبطة باالعتبارات األيدولوجية، انعكاس الختالف بين رؤيتين لم تتمكنا من التو
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وبأولويات العمل الوطني، وبطريقة إدارة الصراع مع االحتالل، وبمساري المقاومة والتسوية، وبعمليات 
  .التكيف مع الشرعيات العربية والدولية

وية ما زال قاصرا وفيما يتصل بمسار التسوية يشير التقرير إلى أن الحد األقصى اإلسرائيلي المقدم للتس
، إلى جانب عدم وجود رغبة أميركية "اعتداال"عن الحد األدنى الذي يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين 

  ".إسرائيل"حقيقية في الضغط على 
 أظهر استمرار حالة العجز العربي 2009وعلى المستويين العربي واإلسالمي يرى التقرير أن عام 

 - بشكل مباشر وغير مباشر- ال تزال علل النظام العربي تنعكس الرسمي تجاه قضية فلسطين، حيث
على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى فشل النظام العربي في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وفي تنفيذ 

  .تعهداته بإعادة إعمار قطاع غزة
  9/6/2010نت، . الجزيرة

  
  برامج العمل وتقييم األداء... ونروااأل:  تحت عنوان)15(تقرير معلومات  يصدر ةالزيتونمركز  .3

في بيروت التقرير المعلومات الخامس عشر تحت عنوان        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،     أصدر  
يسلط هذا التقرير الضوء على تأسيس وكالة األونروا، وبرامج         و". برامج العمل وتقييم األداء   ... األونروا"

 مصادر تمويل الوكالة وآلية الدفع، وصوالً إلـى قيمـة الموازنـات             عملها والمناطق التي تغطيها، مبيناً    
ومن ثم يقـيم أداء     . كما يعرض التقرير لواقع خدمات األونروا في مناطق عملها        . والعجز الحاصل فيها  

األونروا، ويتوقف عند انعكاسات اتفاقات أوسلو على دور األونروا، وما نتج عنها من تحديات مـستقبلية       
  .لها في ضوء التراجع الملحوظ في الخدمات التي تقدمها لالجئينلطبيعة عم

وهذا التقرير هو اإلصدار الخامس عشر من سلسلة تقارير معلومـات، التـي يقـوم قـسم المعلومـات                   
وتهدف هذه التقارير إلى تسليط الضوء في كل إصدار على إحدى           . واألرشيف بمركز الزيتونة بإعدادها   

ل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية واإلسالمية، وخصوصاً فيما يتعلق          القضايا المهمة التي تشغ   
وتزود هذه التقارير، التي تصدر بشكل دوري، القراء بمعلومـات محدّثـة وموثقـة              . بالشأن الفلسطيني 

  .ومكثفة في عدد محدود من الصفحات
  8/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 ى إلى مراعاة إبقاء الرابط بين غزة والضفة في أي حل مقبليلتقي أوباما ويسععباس  .4

 نقال عن مراسليها في رام اهللا وواشنطن، محمد يونس وجويس كرم أنه من 9/6/2010الحياة، نشرت 
أوباما في البيت األبيض األمريكي باراك عباس الرئيس الرئيس الفلسطيني محمود  يلتقي المقرر أن

 وبينهم مستشار األمن القومي جيمس جونز والمبعوث جورج ميتشل دارةاإل أركاناليوم، كما يلتقي 
ويجري . وفريقه، كما ستكون له لقاءات في الكونغرس مع لجنة العالقات الخارجية ورئيسها جون كيري

العمل على تحديد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية بسبب وجود الوزيرة هيالري كلينتون في 
  .ةأميركا الالتيني

 أوباما ستبحث - أن قمة عباس "الحياة"وأشار السفير الفلسطيني في العاصمة األميركية معن عريقات لـ
  . اليوم هو موضوع الحصار على غزةإلحاحا، وأكثرها "الكثير من القضايا المصيرية"في 
ع  المنخرطة في رفاألطراف الرئيس عباس يسعى لدى  أنكشف مسؤولون فلسطينيون في رام اهللاو

 الرابط بين غزة والضفة الغربية في أي حل مقبل، مضيفين إبقاء مراعاة إلىالحصار عن قطاع غزة، 
 الرئيس الفلسطيني سيطلب أنوقال مسؤول رفيع  . عباس يخشى فصل قطاع غزة نهائياً عن الضفةأن

ح الممر اآلمن  في لقاءاته اليوم وغداً الضغط على الجانب اإلسرائيلي من اجل فتاألميركيمن الجانب 
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 إلى حل مشكلة غزة بعيدا عن قطاع غزة، سيقود أنويرى مسؤولون فلسطينيون . بين الضفة وغزة
  . دولة مستقلةإقامة إلىتكريس الفصل بصورة نهائية بين جزأي الوطن حيث تسعى 

 مقابلة  سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه الذي يرافق عباس في جولته، فيأمينوقال 
 لقائه مع أعمال الحصار في قمة جدول إنهاء الرئيس وضع مسألة إن أمس "صوت فلسطين" إذاعةمع 

 اسبانيا إلىن عباس سيتوجه عقب زيارته لواشنطن، والتي تستغرق يومين، أ وأضاف. أوباماالرئيس 
لدور المحتمل  بريطانية عرضت أخيرا لرفع الحصار، وللبحث في ا- فرنسية أفكاروفرنسا لمناقشة 

  . في ذلكاألوروبيلالتحاد 
 نقال عن مراسلها في واشنطن عبد الرؤوف أرناؤوط أن نبيل  أبو 9/6/2010 رام اهللا، األيام،وأضافت 

لقاء الرئيس عباس سيطالب بثوابت واضحة ": "األيام"لـقال ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، 
 في عرض البحر، ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة  نتيجة لالزمة التي جرتاآلن، أولها

 بأسره، األوسطوبدون شروط ألن هذا هو الطريق الوحيد لوقف التوتر والقلق السائد في منطقة الشرق 
 في أميركي جانب بحث المحادثات غير المباشرة التي انطلقت في محاولة للحصول على اكبر دعم إلى

 قد بدأت وستكون مناسبة لتقييم كنيويور المتحدة في األمم ذلك تكون دورة اءوأثن ... القادمةاألشهر
  ". ال زالت تدور في حلقة مفرغةأم باالتجاه الصحيح األمور هل تسير األمور
موضوع االستيطان وموضوع قضايا المرحلة النهائية والقدس وبقية القضايا الرئيسية هي على "وتابع 
 مؤقت فالحل أوس عباس طرحها والتأكيد عليها رافضين ألي حل جزئي  وسيعيد الرئياألعمالجدول 
 يشمل قضايا المرحلة النهائية، الجانب الفلسطيني ملتزم بعملية السالم وخارطة الطريق ومبادرة أنيجب 

 لتنفيذ خارطة الطريق واختبار وامتحان الحكومة أميركي هو جهد اآلنالسالم العربية والمطلوب 
  ". القادمةاألسابيعي اإلسرائيلية ف

  
   على غزةلم يعد باإلمكان استمرار الحصار أبلغ عباس أنه ميتشل: شعث .5

نت،  إن .قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث في تصريح للجزيرة: عاطف دغلس -نابلس 
 التوجهات الحالية تتجه لوقف حصار غزة ال سيما في ظل الموقف العالمي المتغير عقب الهجوم

وكشف شعث أن المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط  .اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية
لغزة قيد الدراسة وأنه لم يعد باإلمكان " فتح األبواب"جورج ميتشل أبلغ الرئيس محمود عباس أن 

  .يركي إلى أن السلطة استفادت من هذا الضغط الدولي والتحول األم، مشيراً"استمرار الحصار"
 في "إسرائيل"وأضاف أن خيارات السلطة لرفع الحصار تركز على نقطة أساسية تتمثل في إنهاء دور 

تقرير ما يدخل لغزة واألراضي الفلسطينية عموما، وأكد إمكانية تحقيق ذلك بفتح معبر رفح بإشراف 
  .لى هذا المبدأدولي ومصري وفلسطيني وليس بتدخل إسرائيلي، الفتا إلى أن حركة حماس موافقة ع

 فيتمثل في توفير ممر بحري من تركيا أو إسطنبول إلى قطاع غزة، على ، يقول شعث،أما الطرح الثاني
  ."إسرائيل"أن تنحصر مهمة تفتيش السفن على األتراك أو القبارصة فقط وليس في موانئ 

 غزة بأشكاله وأضاف أن السلطة ولكي تحقق هذه الغاية تسعى لكسب الضغط الدولي المتضامن مع
مقابل ضغط "المختلفة الرسمية عبر االتصال بدول العالم والذهاب لمجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان 

  ".شعبي تبذله السلطة وحركة فتح الستمرار التصعيد العالمي ومحاكمة إسرائيل دوليا
 منوها في وقال إن المفاوضات تصبح عنصرا ضاغطا عندما يصير التوقف عنها مشكلة لألميركيين،

 "إسرائيل"الوقت ذاته إلى أن الفكرة تبقى مطروحة وأن السلطة هددت بوقف المفاوضات في حال قيام 
  .بأي عمل استفزازي

  8/6/2010نت، .الجزيرة
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   على آليات مالحقة قادة إسرائيليين قتلوا أتراكاًهنية وحكومة تركيااتفاق بين  .6
 مع نظيره التركي على آليات لمالحقة قادة في غزةومة اتفق وزير العدل في الحك:  فتحي صباح-غزة 

 التركية، إحدى "مرمرة"إسرائيليين مشتبه فيهم بارتكاب جرائم قتل مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة 
  . الماضياألسبوع "أسطول الحرية"سفن 

. عد اهللا ايرغنجاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه وزير العدل، محمد فرج الغول مع نظيره التركي س
اتفقا على آليات لمالحقة االحتالل الصهيوني على "وقالت وزارة العدل في بيان إن الغول وايرغن 

: وقال الغول ."جرائمه األخيرة في حق أسطول الحرية وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
اكم الدولية، ونسعى الى يستوجب أن يكون هناك تحرك قانوني واسع لمالحقة قادة االحتالل في المح"

التعاون بيننا من أجل تحقيق هذا األمر، فنحن الجهة الوحيدة التي ردت على تقرير غولدستون، لكن لم 
  ."يتم تفعيل ذلك في األمم المتحدة ألن المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة يقف عقبة أمام ذلك

تها وتضامنها مع أهل غزة، وهي على تركيا عازمة على مواصلة دعمها ومساند"وأكد ايرغن أن 
نعتقد جازمين أنه لو وقفت الدول اإلسالمية والعربية جنباً إلى جنب ": ، مضيفاً"استعداد لدفع ثمن ذلك

وهي تملي علينا رفع ... هذه هي مسؤوليتنا ورثناها عن أجدادنا ": وتابع. "لوقف الظلم، فسينتهي فوراً
، "التعاون لفضح الجرائم الصهيونية ضد اإلنسانية"استعداده لـوعبر عن . "الحصار الظالم عن غزة

  ."تفعيل تقرير غولدستون في األمم المتحدة"مشيراً إلى أن وزارة العدل التركية ستعمل على 
ضرورة استمرار التواصل من أجل رفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة "وشدد على 

  ." جريمته األخيرةاالحتالل اإلسرائيلي على
  9/6/2010الحياة، 

  
  "تسهم بتقوية حماس"السلطة الفلسطينية قلقة من سياسة تركيا التي  :" بوستجيروسالم" .7

اإلسرائيلية أمس الثالثاء عن مصادر رسمية في السلطة لم تسمها " جيروسالم بوست"نقلت صحيفة : غزة
ما يتعلق بالضغط الذي تمارسه لفك الحصار عدم ارتياحها للسياسة التركية تجاه حماس، وخصوصا في"

السياسة التركية تسهم في تقوية حماس، "وقالت هذه المصادر إن  ".وبشكل غير مشروط عن قطاع غزة
بالطبع نريد أن يكون هناك رفع للحصار عن قطاع : "وتقوض في المقابل السلطة الفلسطينية، وتابعت

هي انقالبها في القطاع، وأن تقبل بالصيغة المصرية غزة، ولكن أيضا يتوجب على حركة حماس أن تن
  .، على حد تعبيرها"فيما يخص موضوع المصالحة الداخلية الفلسطينية

وبينت الصحيفة أن المصادر طالبت بأن يتم فتح المعابر بالتنسيق مع السلطة، وأال يتم ذلك مع حركة 
قبل أن تتمكن حركة حماس من حماس، حيث إن معبر رفح كان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية 

يأتي ذلك، في وقت هاجم فيه قيادات في حركة فتح سفن كسر الحصار عن غزة،  .السيطرة على القطاع
  .والتي تنظمها الهيئات والمنظمات الشعبية، باعتبار أن هذه السفن لن تستطيع رفع الحصار
  9/6/2010، السبيل

  
  لمباشرةالسلطة تجدد رفضها للمفاوضات ا: الرحيمعبد  .8

جددت السلطة الفلسطينية رفضها االنتقال في هذه المرحلة إلى المفاوضات :  يوسف الشايب–رام اهللا 
 ما لم تتوصل مفاوضات التقريب إلى حل لقضيتي حدود الدولة واألمن خالل "إسرائيل"المباشرة مع 

 أبلغت السلطة إن الرحيم، وقال أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد .األربعة أشهر المقررة لها
 المبعوث األميركي جورج ميتشل، محذرا خالل استقباله المبعوث الصيني لعملية السالم إلىموقفها هذا 

في الشرق األوسط، وو سيكا، من التجاوب مع ما يطرحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي وضغط في هذا 
 عملية السالم إلى األمام بقدر ما يؤكد النوايا  لن يقتنع بأن نتنياهو يريد دفعأحدا أنوأضاف .. المنحى 
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الحقيقية المبيتة لتدمير هذه العملية وااللتفاف حول هدف الوصول إلى غاياتها التي أقرتها القمة العربية 
في سرت، واللجنة الرباعية في موسكو، وما تم االتفاق عليه مع الجانب األميركي بأن حدود الدولة هي 

 بكاملها، بما فيها القدس ورفض وجود أي جندي إسرائيلي فوق هذه األرض، 67م األراضي المحتلة عا
  ."إسرائيل"مهما كانت ذرائع 

  9/6/2010   عّمان،الغد،
  

  "مجزرة الحرية" الموقف العربي الضعيف من يستهجندويك  .9
 يمكن لها  عزيز دويك أن االتصاالت القائمة.أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د: الضفة الغربية

" الفيتو"أن تنجز المصالحة الفلسطينية الحاليَّة خالل ساعات إذا أزالت أمريكا واالحتالل الصهيوني 
إن "وقال دويك، في تصريحات صحفية أمس الثالثاء  .األمريكي المفروض عليها، ولكن غير ذلك لن يتم

رحَّبا في الوقت ذاته " به في وطنه غزةاللجان التي سترسلها فتح إلى غزة لم تُشكَّل بعد، والوفد ممنتقد ،
  .تصميم مصر على توقيع الورقة المصرية، معتبرا الورقة المدخل للحوار ال الحوار ذاته

، مطالبا إياهم باالقتداء بالموقف التركي "أسطول الحرية"واستهجن الموقف العربي الضعيف تجاه حادثة 
  ".المتأخرة"فها بـالشجاع، ورحَّب بزيارة عمرو موسى التي وص

وأكد دويك أنه قام بمهاتفة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وطالبه بدعوة أردوغان رسميا إلى 
  .غزة، والتحضير جيدا لذلك

وعن االنتخابات البلدية قال دويك، إن الحديث الذي يدور عن المشاركة عبر مستقلين كالم مناقض لما 
ى بطرق أعلنته الحركة، ومن يروق بعض األسباب؛ لكون االنتخابات تُجرج لهذا الحديث يحاول أن يسو

  .ملتوية للسيطرة على المؤسسات المختلفة، وإخراج حماس من العملية االنتخابية
وقال دويك إن وضعهم في الضفة الغربية يرثى له؛ لكونه يعيش هو وكافة أعضاء حماس في مخاطرة 

ربعا وعشرين ساعة، سواء من السلطة أو االحتالل، مبينًا أنه أرسل عدة دائمة، والمضايقات مستمرة أ
  .رسائل إلى عباس لتفعيل المجلس التشريعي ولم يتم الرد حتى اللحظة

  9/6/2010، السبيل، عمان
  

   على غزةواشنطن وحلفاؤها يطرحون صيغاً التفافية إلدامة الحصار: بحر .10
اإلدارة األمريكية وحلفاءها "يس المجلس التشريعي أحمد بحر أن أكد النائب األول لرئ:  رائد الفي-غزة 

يطرحون صيغا التفافية تحايلية بغية إدامة الحصار المفروض على قطاع غزة وإنقاذ الكيان الصهيوني 
الصيغ المطروحة أمريكيا تتلخص في إيجاد آلية رقابة "إن : وقال .بعد مجزرة الحرية" من أزمته الراهنة

ل المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر في إطار تخفيف جزئي للحصار لذر دولية إلدخا
  ".الرماد في العيون، ما يعني دوام الحصار واستمرار معاناة الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى

القيادة المصرية على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات واضحة وجريئة ومتقدمة عبر المبادرة "ودعا 
لحصار عن غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم بدال من التذرع بمبررات غير مقبولة أو انتظار إلى كسر ا

بضرورة بلورة موقف عربي وإسالمي قطعي تجاه رفع "وطالب ". النصائح والتوجهات األمريكية
الحصار عن غزة، وعدم التهرب من تحمل المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية 

القرار العربي الخالص من تبعات "، مؤكداً أن "بر إيكال األمر إلى مجلس األمن أو المنظمات الدوليةع
  " .االلتحاق بالمواقف والسياسات األمريكية قادر على إنصاف شعبنا وإغالق ملف الحصار إلى األبد

  9/6/2010الخليج، 
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  للجنة الدولية إدانة ذاتية تعتبر تهرب االحتالل من تشكيل االحكومة الفلسطينية: غزة .11
اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة حماس رفض :  الوكاالت، ماهر إبراهيم-غزة 

إسرائيل إجراء تحقيق دولي في مجزرة الحرية إدانة ذاتية للمستوى السياسي ولقوات الكوماندوس 
تشار السياسي لرئيس الحكومة المقال، وحض المس .ومحاولة يائسة ومستميتة قبل أن يجرى التحقيق

 واللجنة الدولية لرفع الحصار عن غزة، تفعيل "أسطول الحرية"يوسف رزقة الدول المشاركة في 
ودعا إلى لجنة تحقيق دولية . المستوى القانوني في مالحقة قادة االحتالل أمام محكمة الجنايات الدولية

  ."أي محاولة صهيونية للتهرب من العدالة"افضاً ، ر"ذات مصداقية وتقديم القراصنة للعدالة«
  9/6/2010، البيان

  
   عن غزةاتصاالت فلسطينية وعربية لرفع الحصار: أبو ردينة .12

أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية أن الفترة المقبلة ستشهد : الوكاالت،  ماهر إبراهيم- غزة ،رام اهللا
 .جحة تقدم جهود المصالحة الداخلية خالل األيام المقبلةاتصاالت حثيثة لرفع الحصار عن قطاع غزة، مر

من المرجح أن يكون هناك جهد فلسطيني "وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إنه 
عربي في المرحلة المقبلة لدفع حركة حماس الستغالل هذه الفرصة ولالستفادة منها إلعادة اللحمة 

هناك اتصاالت حثيثة في هذا المجال إلعادة الوحدة "وأضاف أن  ." عن غزةالفلسطينية ولرفع الحصار
والخروج من األزمة بموقف فلسطيني موحد لمواجهة التحديات وذلك عشية ذهاب الرئيس لمقابلة الرئيس 
األميركي باراك اوباما ليكون موقفه قويا وواضحا وصريحا سواء ما يتعلق بعملية السالم أو من قضية 

موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد جهداً عربياً . "حصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزةرفع ال
  .وفلسطينياً باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي

وأكد أبوردينة في تصريحات صحافية ترحيب الرئيس محمود عباس بزيارة أمين عام جامعة الدول 
  .قررة األسبوع المقبل إلى قطاع غزةالعربية عمرو موسى الم

  9/6/2010، البيان
  

  الخضري يبحث في مصر المصالحة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني .13
قال النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس اللجنة الشعبية : نادية سعد الدين  –عمان 

لمسؤولين المصريين تحقيق المصالحة بحث مع ا"لفك الحصار عن قطاع غزة جمال الخضري إنه 
سيلتقي قادة حركة حماس "من القاهرة إنه " الغد"وأضاف لـ ".وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

اليوم في غزة، وذلك بعدما التقى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في عمان قبل يومين 
  ".لبحث تحريك عجلة المصالحة وإنهاء االنقسام

  9/6/2010الغد، 
  

   ماليين يوروسبعة االيطالية توقعان اتفاقية منحة بقيمة والحكومةالسلطة  .14
سالم فياض بالجهود الدولية الداعمة للسلطة الوطنية . رئيس الوزراء، دأشاد : منتصر حمدان–رام اهللا 

عمل الحثيث من اجل النجاز خطتها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا عزم السلطة الوطنية على ال
 فياض خالل توقيعه والحكومة االيطالية ممثلة بالقنصل  وأكد.توفير متطلبات تحقيق هذا الهدف الوطني

، على أن الوزراء ماليين يورو، في مقر رئاسة 7االيطالي العام لوشيانو بيزوتي، اتفاقية منحة بقيمة 
اتها والوفاء بالتزاماتها نحو أبناء شعبنا، ما يمكنها هذه االتفاقية تأتي لدعم السلطة الوطنية في سد احتياج

  .من االستمرار في تنفيذ خطتها لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتنمية قطاعاتها الحيوية
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ويكرس هذا المبلغ للمساهمة في الدفعات المقدمة للحاالت االجتماعية الصعبة وذلك من خالل برنامج 
  .وروبية لتقديم الدعم للفلسطينيين، اآللية األ"بيغاس"

  9/6/2010الحياة الجديدة، 
  

  وزارة األوقاف تحذر من عمليات الهدم اإلسرائيلية الواسعة في بلدة سلوان: غزة .15
حذّرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة أمس، من عمليات الهدم اإلسرائيلية الواسعة : القدس

  .لدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، لتشمل كافة أحياء البلدةلمنازل المواطنين المقدسيين في ب
وأكدت لجنة القدس بالوزارة أن قوات االحتالل واصلت حمالتها الهدمية بالتزامن مع اعتقال العشرات 

 يوما، ليرتفع عدد 45 معتقالً من مختلف األعمار في غضون 60منهم، حتى وصل عددهم نحو 
  .معتقالً منذ مطلع العام الحالي، أغلبهم من األطفال والقاصرين120 المعتقلين إلى أكثر من

  9/6/2010، السبيل
 

  "ملغومة وتحمل تهديداً مبطناً"جديدة للتعامل مع غزة أمريكية تصريحات بايدن عن وسائل : حماس .16
تصريحات نائب  السياسي صالح البردويل هامكتبعلى لسان عضو وصفت حماس :  رائد الفي-غزة 
يس األمريكي جو بايدن حول بحث واشنطن عن وسائل جديدة للتعامل مع األوضاع في قطاع غزة الرئ
مثل هذا التصريح الملغوم يحمل في طياته أكثر من "وقال إن  ."ملغومة وتحمل تهديداً مبطناً"ا بأنه

. "يير لصالحهماألمريكية تريد التغرسالة، فهو من جهة يشعر العرب بأن هناك تعاطفًا معهم وأن اإلدارة 
للعرب عامة والشعب ) مبطناً(رسالة تحمل تهديدا "وأضاف أن تصريحات بايدن تخفي، من جهة ثانية 

واعتبر ان . الفلسطيني خاصة من استمرار مثل هذا الوضع الذي فيه تحد وندية للكيان اإلسرائيلي
الفلسطيني وال للقضية الفلسطينية  للشعب التغييرات األمريكية التي جاء يبشر بها بايدن ال تحمل خيراً"

  " . الكيان من الحرج الذي وقع فيهإلنقاذوإنما جاءت 
 9/6/2010  اإلمارات،الخليج،

  
  لدراسة فكرة نشر بعثة مراقبة على بحر غزةحماس تبدي استعدادها  .17

 حماس الناطق باسم ، أنغزة رائد الفينقال عن مراسلها من  9/6/2010 اإلمارات،الخليج،نشرت 
وزي برهوم قال إن حركته على استعداد لدراسة فكرة نشر بعثة مراقبة على بحر غزة، بهدف إعادة ف

 تدخل من أي ال يكون هناك أنافتتاح الميناء أمام دخول البضائع والسلع للسكان المحاصرين، شريطة 
وروبيين على كما أعلن أن حماس ال تمانع من وجود بعثة من المراقبين األ. قبل االحتالل في عملها

 " .فلسطينياً مصرياً"معبر رفح، مشترطاً أيضا عدم وجود أي تدخل إسرائيلي، وان يبقى المعبر 
المسؤول السياسي ، أن نادية سعد الدين نقال عن مراسلتها من عمان 9/6/2010 عّمان،الغد،وذكرت 

ابر في قطاع غزة حماس ترحب بأي جهد دولي لفتح المع"لحركة حماس في لبنان علي بركة قال إن 
حماس "من بيروت إن " الغد"وأضاف إلى  ". ومواد البناء إلى غزةواإلغاثةوإدخال المساعدات اإلنسانية 

تدرس بجدية المقترح األوروبي بعودة بعثة المراقبة األوروبية للعمل في معبر رفح إلى جانب نشر قوة 
  ". مائي بين غزة والعالمبحرية لمراقبة حركة السفن القادمة للقطاع، بهدف فتح ممر

  
    على غزةسلطة رام اهللا مشاركة في الحصار: رضوان .18

قالت حماس على لسان القيادي إسماعيل رضوان إن المصالحة خيار :  عاطف دغلس- نابلس
الذي يقف عائقا أمامها هو الفيتو األميركي، ورفض "إستراتيجي وال عالقة لها بموضوع الحصار وإن 

واتهم  ".ض والتنسيق مع االحتالل، واستمرار مالحقة واستئصال حماس بالضفةالسلطة وقف التفاو
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بالمشاركة في الحصار، قائال إنها في موقف ال تحسد " سلطة رام اهللا"رضوان في حديثه للجزيرة نت 
  ".وال مجال لها إال أن تجاري المزاج العالمي الذي أصبح يطالب بكسر الحصار"عليه بالضفة الغربية 

  9/6/2010نت، .رةالجزي
  

  ال توجد اتصاالت رسمية يمكن البناء عليها بين حماس وعباس: البردويل .19
نفى القيادي في حماس الدكتور صالح البردويل وجود أي اتصاالت رسمية بين حماس والرئيس : غزة

 محمود عباس يمكن البناء عليها، وأكد أن اللقاء الذي جمع بين عباس والنائب المستقل في المجلس
  .التشريعي الفلسطيني جمال الخضري ليس منسقا مع حماس

بين " غير مباشرة"إلى وجود لقاءات وصفها بأنها " قدس برس"وأشار البردويل في تصريحات خاصة لـ
هناك اتصاالت غير مباشرة لكنها مجرد : "حماس والرئيس محمود عباس وقيادات فتح، لكنه قال

 موقف، نحن نريد مصالحة حقيقية على أساس وطني، ونريد اتصاالت حتى اآلن ال ينبني عليها أي
أرضية لهذه المصالحة، على رأسها وقف االعتقاالت لعناصر حماس والمقاومة في الضفة الغربية ووقف 

  ".التنسيق األمني ووقف المفاوضات وهذه لألسف كلها غير متوفرة اآلن
: د عباس بوقف إمداد غزة بالكهرباء، وقالواتهم البردويل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمو

االتحاد األوروبي يحول المبالغ المالية الخاصة بتمويل غزة بالكهرباء لكن سلطات رام اهللا تمنعها عن "
  ".غزة

على صعيد آخر حذر البردويل من أن التصريحات المنسوبة لمسؤول أمني مصري من أن القاهرة فتحت 
 معتبرا أن هذا يتوقف  ،  تحدث أي انتهاكات من الجانب اآلخر للحدودمعبر رفح ولن تغلقه مادامت لم

  .، حذر من أن يكون ذلك مبررا لغلق المعبر متى ما أرادوا ذلك على سلوك الجانب اآلخر
 8/6/2010قدس برس، 

  
  وإطالق المعتقلين خطوة نحو المصالحة..  ال تمانع زيارة وفد فتح للقطاعحماس: أبو زهري .20

، أن الحركة "عكاظ"أفاد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريحات لـ: الحامدفهيم  -جدة 
موسى إلى غزة وال تمانع في زيارة وفد حركة فتح األمين العام للجامعة العربية عمرو ترحب بزيارة 

وأضاف أن غزة مفتوحة للجميع، بيد أنه لم يستبعد أن تكون تصريحات الرئيس أبو مازن، . للقطاع
وأضاف . لتي أعلن فيها عن إرسال وفد من فتح إلطالق مشروع المصالحة، تهادنية أكثر منها عمليةوا

إذا كانت حركة فتح ترغب في إعادة بناء إجراءات الثقة مع حماس فعليها إطالق سراح المعتقلين 
  .السياسيين من سجون الضفة

 أكتفى بالقول إنه لم يتم اإلعالن وحول موقف حماس من إمكانية زيارة الرئيس أبو مازن إلى غزة،
  . رسميا عن زيارته ولكل حادث حديث

 ترفض زيارة أبو مازن إلى غزة فيما توافق حماس غزة عليها، قال ال "حماس دمشق"وحول ما يثار أن 
يوجد في حركة حماس هذه التقسيمات، موضحا هناك حركة موحدة بموقف موحد وهي حركة حماس، 

  .  تعزيز المصالحة عبر الحوار وليس فرض الشروطوأكد حرص الحركة على
  9/6/2010عكاظ، 

  
   واتهامات متبادلة بالمماطلةالخالف ال يزال كبيرا بين موقفي فتح وحماس": الشرق األوسط" .21

حذر فيصل أبو شهال القيادي في حركة فتح ورئيس لجنة الرقابة في المجلس :  صالح النعامي- غزة
بة أن تستخلص حركة حماس استنتاجات مضللة وتتبنى مواقف أكثر تطرفا التشريعي الفلسطيني من مغ

 قال أبو شهال إن هناك مؤشرات واضحة "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. في موضوع المصالحة
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أسطول "على أن حركة حماس تتجه إلى إحباط الجهود الرامية إلتمام المصالحة، ال سيما أحداث 
خل حماس من يرى أن هذه األحداث عززت من مكانة الحركة وتجعلها ، حيث إن هناك في دا"الحرية

  .قادرة على اإلصرار على شروطها المتعلقة بالوثيقة المصرية للمصالحة
إرسال وفد ) أبو مازن(واعتبر أبو شهال أن رفض حماس لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

لمركزية لحركة فتح واألمناء العموم للفصائل إلى غزة، ممثلي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة ا
  .للتباحث في قضية المصالحة، دليل على نواياها

اتهم الدكتور صالح البردويل، عضو القيادة السياسية لحركة حماس والنائب في المجلس من جهته 
رفض الوفاء التشريعي، حركة فتح بعدم الجدية في التوصل للمصالحة الوطنية، ألنها كما يقول ت
 التي "المجزرة"بالمتطلبات األساسية للمصالحة، والمتمثلة في وقف المفاوضات مع إسرائيل ولو ردا على 

، عالوة على أن السلطة تواصل تعقب نشطاء حماس وال تتردد "أسطول الحرية"ارتكبتها إسرائيل ضد 
األمني مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية، أجهزتها األمنية في اعتقال النساء، باإلضافة إلى مواصلة التعاون 

والمشاركة في محاصرة غزة عبر رفض تزويد القطاع بالكميات الكافية من الوقود الالزم لتشغيل محطة 
توليد الكهرباء مما فاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ال سيما في ظل قيام الطالب بتقديم االمتحانات 

  .النهائية
 أن ما أسماه بمناورة أبو مازن بإرسال وفد من "الشرق األوسط" تصريحات لـواعتبر البردويل في

أسطول "اللجنة التنفيذية للمنظمة ومركزية فتح يهدف بشكل خاص إلى لفت األنظار عما جرى لـ
 عرت أبو مازن وحركة فتح تماما، وهو ما "أسطول الحرية"وفي نظر البردويل فإن أحداث . "الحرية

  .ناورات التي تشتمل على تغيير في اللهجة دون الجوهردفع نحو هذه الم
 9/6/2010الشرق األوسط، 

  
  "شهداء األقصى"العثور على جثماني مقاومين ينتميان لـ: غزة .22

انتشلت البحرية الفلسطينية ظهر أمس جثماني مقاومين ينتميان لكتائب شهداء األقصى : حامد جاد-غزة 
)  عاما23(ومحمد راضي )  عاما21(وهما زياد راضي "  فتحاحد األذرع العسكرية التابعة لحركة"

ليرتفع بذلك عدد شهداء أفراد مجموعة كتائب شهداء األقصى أول من أمس بنيران االحتالل الى ستة 
  .شهداء

وكان أربعة نشطاء سقطوا أمس بنيران قوة من كوماندوز سالح بحرية االحتالل خالل عملية تدريب 
  .ض البحر قبالة مخيم النصيرات وسط قطاع غزةألفراد المجموعة في عر

  9/6/2010 عّمان،الغد،
  

  وتأمل أال يكون نهجا حماس تأسف على منع مصر دخول مساعدات لغزة  .23
أجهزة األمن المصرية ما كانت مصادرة  صالح البردويل حماساعتبر القيادي في :  وائل بنات-غزة 

من التواصل "حرمان الشعب الفلسطيني   يدخل في إطارتحمله  قافلة الحرية المصرية القادمة إلى غزة
مع أشقائه في مصر من المتضامنين األحرار الذين يعبرون عن أصالة الشعب المصري وكرمه وحرقته 

نأمل أال يكون هذا التصرف نهجا عاما تنتهجه "وأضاف  ".على القضية الفلسطينية وعلى المقدسات
  ".ندة للشعب الفلسطيني ولحكومته الشرعية في غزةالحكومة المصرية إلحباط أي دعم ومسا

  9/6/2010الوطن، السعودية، 
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   من أنصارها في الضفةثمانيةحماس تتهم السلطة باعتقال  .24

 باعتقالألجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، في بيان صحفي ا حماس، اتهمت: رام اهللا
  .الضفةفي  من أنصارهاثمانية 

  8/6/2010 برس، قدس
  

  إمكانية جدية لتحسين العالقات مع تركياال يوجد : ليبرمان .25
 ليبرمان، مساء أمس خالل زيارته لنيويورك إنه ال يرى أفيجدورقال وزير الخارجية اإلسرائيلي، 

إمكانية جدية لتحسين العالقات مع الحليفة اإلستراتيجية حتى فترة وجيزة، تركيا، في اعقاب العدوان على 
 "إسرائيل"اسطول الحرية، ويقر بأن السياسة التركية الخارجية اتخذت منحى مختلفاً في موقفها تجاه 

من الخطأ اإلعتقاد إنه يمكن تغيير الموقف التركي تجاه إسرائيل بمزيد : "وأضاف. والقضية الفلسطينية
يادة التركية ناتج عن من الجهود أو البوادر الحسنة، ألن الحديث يدور عن تغيير استراتيجي في الق

  ".تحوالت في المجتمع هناك
الحفاظ على " وتطرق ليبرمان الى فتح السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وقال إن 

الهدوء في غزة هو قبل كل شيء مصلحة مصرية، وهناك تعاون جيد جداً بين قوات األمن اإلسرائيلية 
  ".والمصرية

قوبات على ايران، قال ليبرمان إنه يأمل بأن يرى قرارات صعبة في مجلس وحول المساعي لفرض الع
األمن، لكنه تدارك وقال إن الوضع في المجلس األمن ال يتوافق وأماله بفرض عقوبات شديدة ايران وأن 

     .هذه مشكلة المجتمع الدولي
 9/6/2010، 48عرب

  
  حكومة نتنياهو تتبع نهجا خطيراً: ليفني .26

 أن حكومة بنيامين نتنياهو ، التي تقود حزب كديما،رجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفنيرأت وزيرة الخا
 يزيد ، وأنها تتبع نهجا خطيراً على أسطول الحريةال تتحرك بالسرعة الكافية إلجراء تحقيق في الهجوم"

  ".من عزلة إسرائيل الدبلوماسية
 9/6/2010نت، .الجزيرة

  
  تريد موافقة أمريكية عليهاو ..ة في مجزرة أسطول الحريةتشكل لجنة داخلي" إسرائيل" .27

تشكيل لجنة تحقيق داخلية ذات مهام محدودة في المجزرة الدامية التي ارتكبتها " إسرائيل"قررت : وكاالت
بحق اسطول الحرية، وذلك في إطار محاوالتها الرامية لاللتفاف على لجنة التحقيق الدولية وتخفيف 

  .تي تتعرض لهاالضغوط الدولية ال
" لجنة فحص"واتفق الوزراء السبعة الرئيسيون في حكومة بنيامين نتنياهو مساء االثنين على انشاء 

، بحسب ما اوردت االذاعة "إسرائيل"داخلية يشارك فيها بصفة مالحظ، رجال قانون اجنبيان تختارهما 
 الحرية من أسطولمايو ضد  / أيار31وستتولى هذه اللجنة فحص مالبسات المجزرة في . العسكرية

تقرر ان "وقال بيني بيغن الوزير بدون حقيبة وعضو الحكومة االمنية، . وجهة نظر القانون الدولي
هل الحصار البحري على قطاع غزة متوافق مع القانون : تدرس اللجنة التي سيتم تشكيلها سؤالين اثنين

  ".أيضا للقانون الدولي؟الدولي؟ وهل العملية التي نفذناها ضد األسطول مطابقة 
إسرائيل تتعرض لهجمة "، أمس، ان "دوفدوفان"وزعم نتنياهو خالل لقاء مع جنود وحدة المستعربين 

 ".أسطول الحرية"ـ، في إشارة إلى مهاجمة الكوماندوس البحري ل"لمجرد حقها في الدفاع عن النفس
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 إلجراء" إسرائيل"، مؤكدا استعداد "لكنيستا" وزير الحرب ايهود باراك الى مثل هذه المبادرة امام وأشار
وجدد باراك رفضه . يتيح التحقق من مدى مطابقة الحصار على غزة مع القانون الدولي" فحص"

  .إلخضاع ضباط وجنود الجيش اإلسرائيلي ألي عملية تحقيق
يات من الوال" ضوءا أخضر"تنتظر في هذه األثناء " إسرائيل"وذكرت الصحف اإلسرائيلية أمس أن 

  .المتحدة وجهات دولية أخرى لتشكيل لجنة كهذه
وسيتولى . مكونة من جنراالت احتياط" لجنة خبراء"وبدأ جيش االحتالل تحقيقا داخليا خاصا به وانشأ 

" بحث سير العملية واستخالص الدروس"هذا الفريق الذي يرأسه جنرال االحتياط جيورا ايالند مهمة 
  ". يوليو/ ستسلم خالصاتها بحلول الرابع من تموزأنها" البيان وأوضح. منها، بحسب بيان للجيش

  9/6/2010 اإلمارات،،الخليج
  

  الجيش اإلسرائيلي يحظر سفر ضباطه وجنوده إلى تركيا .28
قرر الجيش اإلسرائيلي حظر سفر ضباطه وجنوده بشكل قطعي إلى تركيا، وذلك عقب العدوان : القدس

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن القرار اتخذ بعد .  أتراك وسقوط ضحايا"أسطول الحرية"على سفن 
توصيات من وحدة مكافحة اإلرهاب، وذلك تحسبا ألية عمليات انتقامية ضد الجنود والضباط ورجال 

وأوضحت سلطات االحتالل أن القرار يشمل عدم التوجه إلى تركيا في  .األمن اإلسرائيليين في تركيا
باب خاصة، فيما أشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن القرار يشمل خصوصا إطار مهمات عسكرية أو ألس

  . جنود االحتياط الذين كانوا ينوون تمضية عطلهم في تركيا
  9/6/2010العرب، قطر، 

 
  لن نترك أمننا لمفتشين دوليين: إسرائيليوزير  .29

 دولية تتقصى حقائق شدد وزير إسرائيلي، على موقف حكومته الرافض تشكيل لجنة تحقيق: الناصرة
لكسر الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن " أسطول الحرية"عملية اعتداء جيش االحتالل على سفن 

 ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم  ".مساساً باألمن القومي اإلسرائيلي"التحقيق الدولي في هذه العملية يعد
، الفتاً إلى "إن إسرائيل لن تترك أمنها لمفتشين دوليين " بيني بيغين، قوله بدون حقيبةالثالثاء، عن الوزير

اقتراح حكومته وعدد من وزرائها والمسؤولين الكبار فيها، باالستعاضة عن التحقيق الدولي الرسمي 
حصار حيوي ومبرر "واعتبر بيغين، أن الحصار المفروض على قطاع غزة  .بآخر إسرائيلي داخلي
، في حين تعتبره المنظمات والمؤسسات الحقوقية وحكومات غالبية دول ، حسب رأيه"حتى في هذه الفترة

  ".إجراءاً ال إنسانياً وينتهك كافة حقوق اإلنسان والقوانين الدولية"العالم 
  8/6/2010قدس برس، 

  
 االستخبارات اإلسرائيلية تكثّف جهودها في تركيا": يديعوت" .30

 جهوده االستخباراتية وتعميق سبل المراقبة والتقصي يعتزم جيش االحتالل اإلسرائيلي، تكثيف: الناصرة
تهدد األمن اإلسرائيلي، في " إرهابية"على األراضي التركية، بزعم أنها تحتوي على تنظيمات وعناصر 

يديعوت "ونقلت صحيفة . التي نظّمت رحلة السفن الدولية إلى قطاع غزة" IHH"إشارة منه إلى منظمة 
إن زيادة التطرف في تركيا "م األربعاء، عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها العبرية، اليو" أحرونوت

ونشاط عناصر إسالمية على أراضيها تلزم هيئة االستخبارات العسكرية وجهاز الموساد بتكثيف وتعميق 
  ليست دولة عدو "، مشيرةً إلى أن تركيا "المراقبة والمتابعة لما يجري في صفوف تنظيمات إرهاب دولة
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، "غير أنه ال يمكن أن تمتنع جهات استخبارية إسرائيلية عن متابعة التطورات ومراقبة عناصر إرهابية
  .حسب قولها

  9/6/2010قدس برس، 
  

  أنتم ممثلو السوء والعنف وغارقون بالدماء: بركة في الكنيست لباراك . 31
ة للسالم والمساواة، وزير هاجم النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطي:  زهير اندراوس-الناصرة 

الحرب إيهود باراك في مواجهة في جلسة الكنيست، أمس، لدى عرض النائب بركة اقتراح حجب الثقة 
إنك ورئيس حكومتك والحكومة ككل ممثلو السوء والعنف، غارقون بالدماء،  "عن الحكومة، وقال له

ت في األسبوع الماضي دركا جديدا له، وقال بركة، لقد شهد الكنيس ."والشعوب ستنتصر عليكم ال محالة
أعضاء كنيست يقفزون بين مقاعدهم في مشاهد مهينة للبرلمان، ولعضويتهم البرلمانية، ويصل الحد 

 ليقطع طريق النائبة حنين زعبي وهي عائدة "كديما"بعضو كنيست شاب، يوئيل حسون من حزب 
  .مات نابية، فهل هذا البرلمان الذي تتوقون إليهلمقعدها ليقول لها اخرجي السكين، وآخر يتهجم عليها بكل

وتابع بركة قائال، لربما أن هنا في الكنيست من يعتقد أنه يصنع للعرب جميال بأننا هنا أعضاء في 
الكنيست، وهناك من يعتقد أننا هنا من أجل تجميل الديمقراطية اإلسرائيلية، وحتى هناك من يريد االعتقاد 

ني أننا بتنا جزءا من الحركة الصهيونية، ولكن على هؤالء أن يعوا حقيقة أننا نحن أن كوننا هنا، فهذا يع
الذين نصنع معروفا لهم بوجودنا هنا، فنحن هنا في وطننا، وهذا وطننا الذي لم نرحل إليه من أي مكان 

 62ذ في العالم، ويضاف إلى هذا واقع أننا نواجه سياسة تمييز عنصري تصعيدية مستمرة دون توقف من
  .عاما

  9/6/2010القدس العربي، 
  

   أجج مشاعري فأشهرت إسالمي"أسطول الحرية": اإلسرائيلية طالي فحيما .32
 أشهرت الناشطة اليهودية طالي فحيما أمس إسالمها في مدينة أم الفحم بعد قناعتها باإلسالم وتأثرها :حيفا

اعرها واستعجلت إشهار بشخصية الشيخ رائد صالح، مؤكدة أن أحداث مجزرة مرمرة أججت مش
 منذ خرجت من السجن اإلسرائيلي 48وتقيم طالي فحيما في منطقة أم الفحم داخل أراضي  .إسالمها

  .إلدانتها باالنتماء لكتائب شهداء األقصى في جنين
 أن البداية تمت قبل ، وهي يهودية من أصل مغربي،"العرب"وعن اعتناقها اإلسالم روت طالي فحيما لـ

 بلقاء عفوي مع رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح، اطلعت خالله على الناحية نحو عامين
  .الروحية لديه بعدما اقتصرت معرفتها له على الجانب السياسي

تواضعه وقياديته ومواقفه الراديكالية في "وتوضح أن اللقاء مع صالح ترك أثرا نفسيا عميقا عليها بفضل 
ألول مرة شعرت بشيء هزني من الداخل، رغم أن هذا الرجل لم ": وتتابع. "ظل االحتالل اإلسرائيلي

  ."يكلمني كلمة واحدة، ولكن قسمات وجهه وتواضعه وكل شيء فيه كان يناديني إلى اإلسالم
 9/6/2010العرب، قطر، 

  
   منزال88ً في أنحاء متفرقة من بلدة سلوان بعد قرار إسرائيلي بهدم مواجهات .33

لعت بعد ظهر أمس الثالثاء مواجهات بين أهالي بلدة سلوان وشرطة االحتالل في اند: القدس المحتلة
وقال عضو لجنة الدفاع عن  .مناطق متفرقة في البلدة الواقعة إلى الجنوب من المسجد األقصى المبارك

 إن  قوة كبيرة من شرطة االحتالل ترافق عمال البلدية ومستخدمي: "بلدة سلوان جواد صيام لوكالة صفا
  ".الضرائب اقتحموا القرية وقاموا بحملة مصادرة لممتلكات المواطنين بحجة التخلف عن دفع الضرائب
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وأوضح صيام أن المواطنين تصدوا لعمليات المصادرة وتوزيع مخالفات مالية باهظة على السكان، 
ت مع شرطة وبالتحديد في منطقة بير أيوب وعين اللوزة بوسط البلدة، مما أدى إلى اندالع مواجها

  .االحتالل
 منزالً في حي 88يذكر أن توتراً يسود بلدة سلوان منذ أيام إثر قيام بلدية االحتالل بالتحضير لهدم 

  .البستان بوسط البلدة أيضا
  9/6/2010السبيل، 

  
 مستوطنون يكتبون شعارات معادية للعرب على مسجد أبطن قرب حيفا .34

لى انتهاك مسجد عمر ابن الخطاب في بلدة ابطن القريبة من أقدم يهود متطرفون منتصف ليل األربعاء ع
سجد ، وكتبوا بالدهان شعارات عنصرية على جدران الم)رخاسيم(مدينة حيفا والمجاورة لمستوطنة 

التي " جباية ثمن"وعلى عدد من السيارات المجاورة لها وثقب إطاراتها، في اطار ما يسمى عمليات 
ينفذها مستوطنون في اعقاب عملية هدم بؤرة استيطانية في الضفة، إذ أقدمت قوات اإلحتالل أمس على 

 .هدم عدة بؤر استيطانية في مستوطنة بيت ايل
شعارات تطالب باإلعالن الحرب على العرب وخاصة الفلسطينيين وتدعو الشعارت الى هدم المسجد و

 .مناطق الضفة الغربية ، باإلضافة الى كتابة عبارات تدعو الى اإلنتقام واإلعتداء على العرب والمسلمين
أحد جيران المسجد "وقال مسؤول المسجد الشيخ محمد عمرية لمؤسسة األقصى لوقف والتراث إن 

طنين قرب بيته األمر الذي أثار الشكوك لديه حيث ظن أنّهم سيقومون باالعتداء أخبرنا أنّه رأى مستو
جئنا فجر اليوم ألداء صالة الفجر ففوجئنا بشعارات عنصرية، حيث كتبوا "، وأضاف "على ممتلكاته

 ، ويدعون إلى حرب شاملة ضد الفلسطينيين في الضفة ، -يجب أن يهدم هذا المسجد-باللغة العبرية 
وا شعار نجمة داوود وعبارات عنصرية أخرى ونحن نتهم هؤالء المستوطنين هم الذين كتبوا هذه ورسم

المستوطنين لم يكتفوا بكتابة الشعارات على المسجد بل قاموا أيضا باالعتداء "وأوضح أن ". الشعارات
 ".على الممتلكات وكتابة الشعارات على السيارات وثقب إطاراتها

  9/6/2010، 48عرب
  

  "الحصار الذكي" دولية للتحذير من مبادرات فلسطينيةملة ح .35
حذرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة في شبكة المنظمات :  رائد الفي-غزة 

األهلية من أية مبادرات تعمل على تقزيم المطلب الشعبي والدولي الرامي إلى فك الحصار بشكل كامل 
إياد السراج أن كافة مؤسسات المجتمع المدني ترفض أية . لحملة دوأكد مؤسس ا. عن قطاع غزة

أهدافها من " إسرائيل"، ما يضمن تحقيق "الحصار الذكي"مبادرات دولية لفك الحصار تندرج تحت شعار 
يجب أن يكون للمجتمع "وقال السراج في مؤتمر صحافي أمس، . الحصار مع عدم رفعه بشكل كامل

 فئاته وشرائحه موقف تجاه حالة الحراك العالمي والمساعي الدولية التي تعمل المدني الفلسطيني بكافة
آن األوان لوضع حد لنهج الغطرسة : "وأضاف". إلنهاء أو تخفيف الحصار اإلسرائيلي على القطاع

ومنطق القوة اإلسرائيليين من خالل الجهد الدولي المتنامي من أجل كسر الحصار عن غزة، كما 
 لتحريك الملف القانوني بحق القادة اإلسرائيليين في العديد من البلدان، بهدف مالحقتهم تتواصل الجهود

  ".قضائياً أمام العدالة، بوصفهم مجرمي حرب
  9/6/2010الخليج، 
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   سلعة فقط إلى غزة97االحتالل يسمح بدخول  .36
ل تسمح حاليا  سلطات االحتالأنأكدت منظمة غيشا اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، أمس، : )ب.ف.ا(

 من أربعة آالف سلعة كانت تدخل قبل تشديد أكثر قطاع غزة، في مقابل إلى سلعة فقط 97بدخول 
 كما أن حمولة شاحنات البضائع التي تدخل القطاع هي اليوم اقل بأربع مرات مما ،2007الحصار في 

المشدد الثالث األخيرة، وفي تقريرها الذي يتمحور حول سنوات الحصار  .كانت عليه قبل هذا التاريخ
شككت المنظمة بالذريعة اإلسرائيلية التي تفيد أن هذا التدبير يتيح منع حماس من إعادة بناء بنيتها التحتية 

 حوالي وتدخل شهرياً. العسكرية، وأوردت من بين السلع المحظورة الخل واأللعاب والزنجبيل والكزبرة
  . في السابق، أي اقل بأربع مرات10400قابل  شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة، في م2300

 تدابير منع استيراد السلع األساسية غير منطقية، فمثال تحظر كتل زبدة المرغرين أنوترى المنظمة 
. لالستخدام الصناعي، في حين يسمح بإدخال العلب الصغيرة من المرغرين المخصصة لالستهالك

شوك والصمغ والنايلون المستخدم لصنع الحفاضات في غزة، تمنع إسرائيل نقل الكاوت"وبالطريقة نفسها، 
  ".إسرائيللكنها تسمح بنقل الحفاضات المصنوعة في 

  9/6/2010الخليج، 
  

   تفتح معبرين تجاريين مع غزة جزئياًأبيبتل  .37
 فتح معبري كرم أبو سالم والمنطار جزئياً) 8/6( قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم الثالثاء :غزة
  .لصالح وكالة األونروا" حصمة"خال مساعدات ووقود إضافة إلى شحنة محدودة من مادة االكفارس إلد

إنه من المقرر أن يدخل اليوم " قدس برس" رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع لوكالة .وقال م
وأضاف ستقوم  . شاحنة محملة بمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي87 إلى 77عبر كرم أبو سالم 

وأوضح فتوح أن االحتالل  .سلطات االحتالل بضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي
 شاحنة محملة بالقمح 165الذي يقع شرق غزة إلدخال " كارني"قرر اليوم أيضا فتح معبر المنطار 

  . شاحنة محملة بالحصمة لصالح وكالة الغوث15واألعالف من ضمنهم 
  8/6/2010 قدس برس،

  
   طفالً يتعّرضون النتهاكات صارخة في السجون اإلسرائيلية380: حقوقيمركز  .38

 الفلسطينيين المعتقلين في األطفال مركز األسرى للدراسات الثالثاء بأن أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
ة  لالنتهاكات الصارخة والمتواصلإضافة التعذيب أنواع يتعرضون لشتى اإلسرائيليسجون االحتالل 

 فيمركز أن إدارة مصلحة سجون االحتالل تستهدف األسرى األطفال الوأكد  .اإلنسان حقوق ألبسط
 طفال في سجن 380 هنالك ما يقارب من أنوأضاف المركز  .داخل السجون على أكثر من صعيد

الدامون وغيره يتعرضون النتهاكات صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات ووزارة األسرى 
 تنتهك كل األعراف والمواثيق الدولية التي تكفل "إسرائيل"حررين والمنظمات الحقوقية حيث أن والم

حماية هؤالء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم وبمرشدين 
  .يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما هو الحال في السجون

 أن غالبية األطفال أكد) DCI( فرع فلسطين -تقرير للحركة العالمية للدفاع عن األطفال وكان 
الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل جيش وشرطة االحتالل يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والعنف 

  .الكالمي والجسدي، بما في ذلك الجنسي، بدرجات متفاوتة قبل وخالل التحقيق معهم
 تصريح ألطفال 100ير الحركة العالمية للدفاع عن األطفال بان ذلك تبين من خالل تحليل  تقروأوضح

  .2009 عاما، فور إطالق سراحهم من المعتقل خالل العام الماضي 17-12من جيل 
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 %92 من األطفال مكثوا فترة طويلة ومتواصلة وهم مقيدون، في حين مكث %97وبحسب التقرير فإن 
 للعنف الجسدي من قبل جنود االحتالل شمل %69ة بعيون مغطاة، وتعرض فترة طويلة ومتواصل

 من األطفال تم اعتقالهم في ساعات منتصف %65كما تبين من التقرير أن  .الصفع والركل والدفع بقوة
 إنهم تعرضوا للعنف الكالمي من %50وقال . الليل، بين الساعة الثانية عشرة ليال وبين الرابعة فجرا

 من األطفال على الوقوف أو الجلوس %25وأجبر  .االحتالل، بما في ذلك كيل الشتائمقبل جنود 
 من األطفال للتهديد %12 منهم، في حين تعرض %14بوضعيات مؤلمة لفترات طويلة، كما تم عزل 

 من األطفال اعترفوا %81 كما تبين أن . منهم لالعتداء الجنسي فعال%4باالعتداء الجنسي، وتعرض 
  . منهم وقعوا على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية%32وتبين أن . الموجهة لهم، بشتى الوسائلبالتهم 

 طفل في المعدل 300 طفل سنويا، وأنه يوجد ما يقارب 700ويضيف التقرير أنه يتم اعتقال ما يقارب 
تقلين بريل بلغ عدد المعأ /وفي الشهر الماضي نيسان. في كل شهر في سجون ومعتقالت االحتالل

  . عاما15 دون سن  طفال32ً طفال، بينهم 335األطفال 
  9/6/2010القدس العربي، 

  
  انطالق مشاريع تحفيظ القرآن في غزة بمشاركة آالف الطالب والطالبات .39

 أعلن في قطاع غزة انطالق مشروع تحفيظ القران الكريم وتعليم السنة النبوية للسنة الثانية على :غزة
وتقوم دار القران الكريم والسنة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون  ".2تاج الوقار "التوالي تحت عنوان 

  .  الدينية في غزة باإلشراف على هذا المشروع الذي يستقطب اآلالف من الطالب والطالبات في القطاع
  8/6/2010 قدس برس،

  
  فلتؤمن األونروا الخدمات األساسية: فلسطينيو البرج الشمالي يعتصمون .40

، أمام األونرواصم عشرات الالجئين الفلسطينيين في مخيم البرج الشمالي ضد سياسة تقليص خدمات اعت
وندد المشاركون في  ."الحولة" وجمعية "بيت أطفال الصمود"عيادتها في المخيم، بدعوة من جمعية 

ممية التي االعتصام بتقليص الخدمات التربوية والصحية واالجتماعية، مطالبين بتطبيق القرارات األ
  . تنصف حقوق الفلسطينيين، وتدعو إلى عودة الالجئين إلى ديارهم مع حقهم بالتعويض

 محمود الجمعة مذكرة تناول فيها المطالب الملحة لالجئي مخيم البرج "بيت أطفال الصمود"وتال مسؤول 
 المستلزمات وعلى أولوية توفير الحد األدنى من"الشمالي الذي يعاني من أزمات مختلفة، مشدداً على 

وناشد الجمعة الجهات المسؤولة . "المسكن الالئق، التعليم وليس التجهيل المدروس والمخطط له: رأسها
 أسفله في وكالة غوث إلىمكافحة الفساد المستشري من أعلى الهرم "رفع مستوى الخدمات الصحية و

، خاصة بالنسبة إلى ةالمائئة في ا مكما طالبت المذكرة بأن تكون تغطية االستشفاء بنسبة. "الالجئين
  .المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة مثل السكري والقلب والتالسيميا وغيرها

  9/6/2010، السفير
 

  مليون دوالر سنويا500ًعدم استيراد منتجات المستوطنات يحقق وفراً قيمته : حكومة فياض .41
، أمس، أن عدم استيراد  في حكومة فياضةإسماعيل دعيق، وزير الزراع. أكد د :كتب سائد أبو فرحة

 مليون دوالر سنوياً، داعياً بالمقابل القطاع 500منتجات المستوطنات يعني تحقيق وفر يصل إلى 
  الخاص، إلى تحمل مسؤولياته في دعم توجه الحكومة في هذا الجانب، واستيعاب عدد من عمال 
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" ميت الند للصناعات الغذائية"عاملين في شركة وكان ادعيق، يتحدث إلى العشرات من ال .المستوطنات
  .وأعضاء إدارتها

  9/6/2010يام، رام اهللا، األ
  

     أي دور في الضفة الغربية فلسطين على حساب األردن ولن يكون لناقضية تحللن : العاهل األردني .42
من الظـروف بـأي   تحت أي ظرف "إن بالده لن تقبل العاهل األردني عبد اهللا الثاني      أكد  :  بترا –عمان  

  ".حل للقضية الفلسطينية على حساب األردن، ولن يكون لألردن أي دور في الضفة الغربية
وأكد ملك األردن عدم تخلي بالده عن واجبها في دعم األشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المـستقلة                 

الضغط على األردن تمارسه    أي كالم غير هذا الكالم هو نوع من         "على ترابهم الوطني، مشدداً على أن       
  ".جهات خارجية بسبب موقفه الداعم لألشقاء الفلسطينيين

من يروجون لوجود هذه الـضغوط  "ونفى أي ضغوط على بالده لتكون وطنا بديال للفلسطينيين، وقال إن            
من األردنيين يحولونه لنوع من المزايدة وتحقيق بعض المصالح الشخصية أو الشعبية العابرة، خاصـة               

  ".نحن على أبواب االنتخابات النيابيةو
  9/6/2010السبيل، 

 
  إلى محكمة أمن الدولة األردنية" إسرائيل"إحالة دعوى ضد  .43

على خلفية االعتـداء    " إسرائيل"أحال مدعي عام عمان حسن العبدالالت، أمس، بالغاً أردنياً ضد           : عمان
 .دراج الدعوى ضمن اختصاصها وفق القانون     على أسطول الحرية إلى محكمة أمن الدولة استنادا إلى ان         

وكان المحامي محمود أبو غنيمة سجل األسبوع الماضي بالغا رسميا لدى مدعي عـام عمـان بهـدف                  
مالحقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك ارتكازا علـى اختطـاف               

  .مواطنين أردنيين شاركوا في أسطول الحرية
د أبو غنيمة أن الهجوم اإلسرائيلي جريمة إرهابية يخول قانون العقوبات األردني وفق مادته التاسعة                وأك

مالحقة مقترفيها كأجانب استناداً إلى ارتكاب ما يخل بأمن الدولة من خالل حجـز حريـة األشـخاص                  
  .وخطفهم ومنعهم من إنجاز عمل إنساني

  9/6/2010الخليج، اإلمارات، 
 

   منزل في غزة100األردن ينوون إعادة بناء في " مينالمسل إخوان" .44
 همام سعيد الحكومة المصرية في رسالة وجههـا         .دعا المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين د      : عمان

 الجماعـة إلـى     إلرسالهاأمس إلى السفير المصري في عمان تيسير مرور قافلة شاحنات أردنية تحضر             
 من المنازل المهدومـة بفعـل       100 ترميم   بإعادةة عن رغبة الجماعة     وبين سعيد في الرسال    .قطاع غزة 

 انه سيرافق هذه القافلة عدد مـن        إلى، مشيراً   2008العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام         
وثمن سعيد قرار القيادة المصرية فتح معبر رفح، متمنياً ان تسهم هذه الخطوة في              . الشخصيات األردنية 

  .حصار عن الشعب الفلسطيني في غزةتخفيف ال
 9/6/2010، عمان الغد،

  
   بنفط لبنان وغزةعة طام"إسرائيل": بري .45

 أطمـاع  أناعتبـر     رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري      إن ،بيروت من   9/6/2010،  الحياةنشرت  
 باالسـبانية    سفراء الـدول الناطقـة     أماموتحدث بري    ."هي سبب عدم االستقرار في المنطقة     "إسرائيل  
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لديها أطماع أيضاً بالنفط في     ": ، وقال "بنفط لبنان بعد مياهه   " "إسرائيل"والبرتغالية لدى لبنان، عن أطماع      
  ."مياه غزة، وهذا أحد أسباب حصارها للقطاع وللشعب الفلسطيني

ـ       ، أن بيروت من   9/6/2010الخليج، اإلمارات،   وأضافت   س،  رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أم
الذين ينتمون إلى ثالثين دولة، فتحوا الباب أمام عملية كسر الحصار عن            " أسطول الحرية "أكد أن ناشطي    

  .غزة
 

   على أسطول الحرية ال يجب أن يمر من دون مساءلة"إسرائيل"هجوم : لبنان وزير خارجية .46
مليـة الـسالم فـي      بحث وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، مع المنسق الخاص لألمم المتحدة لع           

الشرق األوسط روبرت سيري يرافقه مساعده أنور دركزللي ورئيس القسم السياسي في لبنـان دييغـو                
  . زوريلال، في آفاق عملية السالم في الشرق األوسط في ظل التطورات األخيرة في المنطقة

اءلة، معتبـراً أن    وأكد الشامي أن الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية ال يجب أن يمر من دون مـس               
إدانة إسرائيل ال تكفي وأن المطلوب من المجتمع الدولي هو التحرك بسرعة وفعالية إلنهاء حصار غزة                

  . والتحقيق بما حصل
 9/6/2010السفير، 

  
  اإلنسانية والمدنية في لبنانلإلسراع في إقرار حقوق الفلسطينيين  تحركات :بهية الحريري .47

هناك تحريكا لموضوع الحقوق اإلنـسانية والمدنيـة        " بهية الحريري أن     ناني في البرلمان اللب   رأت النائب 
للفلسطينيين في لبنان، وهذا حق لهم، وهناك إجماع على موضـوع تـأمين العـيش الكـريم لألخـوة                   
الفلسطينيين، والمهم أن يتبلور هذا اإلجماع ضمن نقلة نوعية عبر وزارة العمل وعبر الحكومة ومجلس               

 الفلسطينية للحوار والتنمية فـي     -اللبنانية  " للجنة   كالم الحريري في أثناء ترؤسها اجتماعاً     جاء   . "النواب
، خصص الستكمال التحركات التي بدأتها اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني           "صيدا ومخيماتها والجوار  

عب واألهلي في صيدا تعبيرا عن استنكار جريمة إسرائيل ضد أسـطول الحريـة وتـضامنا مـع الـش                  
  .الفلسطيني ولرفع الحصار عن غزة

 الفلسطينية هي مفتاح تثبيت االستقرار على الساحة الفلسطينية وتثبيت          -المصالحة الفلسطينية   "ورأت أن   
  . "حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وق المدنية واالجتماعية التي دعت إليها جمعيـات        المشاركة في مسيرة الحق   "وقررت اللجنة في اجتماعها     
 حزيران الجاري باتجاه مجلس النواب للمطالبة باإلسراع فـي إقـرار            27لبنانية وفلسطينية ودولية في     

  . "الحقوق المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني
  9/6/2010السفير، 

  
  الحصار على غزةإلنهاء يدعو "  وإجراءات بناء الثقة في آسياالتفاعلمؤتمر " .48

مؤتمر التفاعل وإجـراءات    "ـالرئاسة الدورية ل  ، أن   وكاالت، عن   9/6/2010الخليج، اإلمارات،   نشرت  
تـدعم  " إسرائيل"التي تسلمتها تركيا أمس، أعلنت ان كل الدول األعضاء في ما عدا             " بناء الثقة في آسيا   

ية مستقلة تحقق في مجزرة اسطول الحرية       فكرة انشاء األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لجنة دول          
وأفادت وكالة أنباء األناضول ان القيادة التركيـة للمـؤتمر      .ولقيام شرق أوسط خال من األسلحة النووية      

دعت إلنهاء الحصار غير االنساني على غزة       " إسرائيل"قالت في بيان ان كل الدول األعضاء في ما عدا           
 أسـطول "دت وأعربت عن قلقها العميق من الهجوم اإلسرائيلي على          لمصلحة السالم واألمن القومي، وند    

لالنسحاب مـن األراضـي العربيـة       " إسرائيل"الدولي الذي كان في طريقه إلى القطاع، ودعت         " الحرية
  .المحتلة وطالبت بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
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لى أهمية المعركـة الدوليـة ضـد        واتفق المشاركون في القمة الذي انعقد في مدينة اسطنبول، أمس، ع          
اإلرهاب، وشددوا على االلتزام بمسألة نزع األسلحة واالستخدام السلمي للطاقة النووية، معـربين عـن               

  .قلقهم من التطورات الراهنة في الشرق األوسط
م الجهود ودعا إلى دع   .وأكد البيان التزام المؤتمر بمبادئ األمم المتحدة، مشدداً على أهمية القانون الدولي           

وأكد المشاركون في القمة إدانـتهم      . المشتركة تحت مظلة األمم المتحدة وأشار إلى أهمية السالم في آسيا          
ونحن نعتقد ان اإلرهـاب     "القوية لإلرهاب، وأوضحوا ان األعمال اإلرهابية تهدد السالم واألمن الدولي           

  ".ليس مرتبطاً بأية ديانة أو بلد أو حضارة أو مجموعة إثنية
 بصفته رئيساً للقمة،     قال عبد اهللا غول،   التركي   الرئيس  أن ،عن وكاالت ،  7/6/2010األخبار،  وأضافت  

     داً علـى أن هـذه        "جميع المشاركين في القمة عدا إسرائيل، دانوا الهجوم       "في كلمته الختامية، إنمـشد ،
وتابع أن جميع هـذه الـدول     ."تظهر أن إسرائيل معزولة وأنها ستعاني عواقب فعلتها ضد تركيا         "اإلدانة  
 إلى التوقيع على معاهدة حظر االنتشار النووي، وأن تضع جميـع قواعـدها وأدواتهـا                "إسرائيل"دعت  

  .النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تنضم الدولة العبرية إليها بعد
الختامي عن القمة اإلقليمية لـم يتـضمن أي         وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية، أمس، إن البيان          

سعت إلى إضافة عبارات قويـة      "وكشف أن تركيا    . "أسطول الحرية "إشارة إلى الهجوم اإلسرائيلي على      
 التي تمثّلت بسفيرها لدى تركيا غابي ليفي، بعدما ألغى نائب رئيس            "ضد األعمال التي قامت بها إسرائيل     

نـال تأييـد    "وأشار إلى أن هذا البند      . مشاركته رئيساً للوفد اإلسرائيلي   الحكومة اإلسرائيلية دان مريدور     
ـ   في القمة، لكن ذلك لم يسمح بإدخال الفقرة إلى البيان الختامي ألن إسرائيل عضو فـي                21 األعضاء ال

  ."المؤتمر، وأي إعالن يصدر عن المجموعة يجب أن يكون باإلجماع
  

  ر حصار غزةتؤكد جديتها في كس"  العربيةالجامعة" .49
أكدت جامعة الدول العربية جديتها في كسر الحصار عن قطاع غزة، مـشيرة إلـى أن زيـارة                : القاهرة

أمينها العام المقررة األسبوع المقبل إلى غزة تأتي في هذا السياق، وقال األمين العام للجامعـة عمـرو                  
 حاضراً خـالل زيارتـه      ملف المصالحة الفلسطينية سيكون   "موسى، في تصريحات صحافية، أمس، إن       

  ".ال مبرر الستمرار هذا االنقسام"، مشددا على أنه "لغزة
  9/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
   تجعل تحقيق السالم أمراً بعيد المنال"إسرائيل"لـالسياسات العدوانية : األسد .50

مة المتطرفة في   استمرار السياسات العدوانية للحكو   "قال الرئيس بشار األسد إن      :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
جاء ذلك خالل لقاء األسد وزير خارجية       . "اسرائيل يجعل من تحقيق السالم في المنطقة أمراً بعيد المنال         

بيالروسيا سيرغي مارتينوف بحضور وزير الخارجية السوري وليـد المعلـم والمستـشارة الـسياسية               
  .واالعالمية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان

عرض الـرئيس األسـد الرؤيـة       "ق رئاسي ان اللقاء تناول األوضاع في الشرق األوسط، اذ           وأفاد ناط 
أن استمرار السياسات العدوانية للحكومة المتطرفة في إسـرائيل         "، مؤكداً   "السورية حيال قضايا المنطقة   

  . "يجعل من تحقيق السالم في المنطقة أمراً بعيد المنال
ول من امس حيث اجرى محادثات مع نظيره التركي عبـداهللا غـل             وكان الرئيس االسد زار اسطنبول ا     

فـي دمـشق ان   ) سـانا  ("الوكالة السورية لألنباء"وبثت . ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان    
عن تضامن سورية قيادة وشعباً مع اسر الضحايا والشعب التركي الشقيق وتقديرها الكبيـر              "االسد عبر   

كما شدد الجانبان علـى     . "جاه القضايا العربية، خصوصاً القضية الفلسطينية     لمواقف تركيا الموضوعية ت   
أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها األساس إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينـه             "
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من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة والعمل من أجل كسر الحصار الجائر المفروض علـى قطـاع                 
  ."غزة

 9/6/2010الحياة، لندن، 
  

  "ل الحريةأسطو"على " إسرائيل"اإلمارات تطالب بتحقيق دولي محايد في عدوان : عبداهللا بن زايد .51
أكد الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تدين بشدة                : )وام(

ضد قافلة اإلغاثة اإلنسانية وتناشـد المجتمـع        " إسرائيل"ته  االعتداء اإلجرامي وغير اإلنساني الذي ارتكب     
البربري، كما وتناشد األمـين العـام لألمـم         " اإلسرائيلي"الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في وجه العدوان        

، فـي   نهيـان   آل وتقدم .المتحدة إلجراء تحقيق دولي محايد في هذا االعتداء ورفع تقرير متكامل حوله           
، إلى الجمهوريـة التركيـة      )سيكا" (مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا      "ا أمس في    كلمته التي ألقاه  

  .وأسر الشهداء والمصابين بخالص العزاء والمواساة في مصابهم في أبنائهم
  30/5/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  مصر تدخل غزة بدون مواد اإلغاثة والبناء نوابقافلة  .52

 "نواب لكسر الحـصار   " أعضاء قافلة الحرية المصرية      ، أن عمان من،  9/6/2010 الحياة، لندن،    نشرت
من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح بعد ظهر أمس، وبعد موافقة السلطات المصرية، في زيارة                تمكنوا  

 النائـب فريـد     "اإلخوان المـسلمين  "وأشار عضو الكتلة البرلمانية لجماعة      .  ساعة 24تضامنية تستغرق   
عانينا كثيراً منذ انطالق القافلـة مـن القـاهرة     ":  الحافلة قبل عبورها معبر رفح     إسماعيل لحظة صعوده  

صباح أول من أمس من الحواجز األمنية التي سببت تأخر دخولنا معبر رفح قبل إغالقه مساء أول مـن                   
أمس، وعدنا للمبيت في العريش، وعاودنا التوجه إلى معبر رفح أمس، وسمحت لنا السلطات المـصرية                

 نواب في مجلس الـشعب المـصري مـن نـواب            9تضم القافلة   ": وأضاف. "خول إلى قطاع غزة   بالد
وتهدف الزيارة التضامنية الى االطالع على أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني من           . ..المعارضة والمستقلين 

نية سكان قطاع غزة ومعاناتهم واحتياجاتهم ومحاولة فك الحصار عنهم من خالل زيارات الوفود التضام             
  ."إليه

نواب جماعة االخوان والمستقلين المـرافقين لقافلـة     ، من القاهرة، أن     8/6/2010 قدس برس،    وأضافت
نواب مصر التي تحمل مساعدات ومواد بناء لغزة إجراءات دخولهم قطـاع غـزة بعـد سلـسلة مـن                    

قـة بعـدها علـي      االتصاالت والتنسيق بين البرلمان والجهات السيادية في مصر، وانتهى األمر بالمواف          
دخولهم قطاع غزة لتنفقد أحوال القطاع، ومنع مرور الشاحنات المرافقة لهم المحملة باألسمنت والحديـد               
تحت حجة أن المعبر غير مخصص لمرور هذه المساعدات وأنها يجب أن تمر عبر معبر كرم أو سـالم               

  . اإلسرائيلي فقط
  

   طينية الفلسلمصالحةتمام ا إل عربياً تتوقع دعماًتركيا .53
 تتوقع أنقرة أن "الحياة"قال مسؤول تركي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ:  يوسف الشريف-انقرة 

تضامناً عربياً معها في موقفها من اسرائيل يكون بالضغط من اجل مصالحة فلسطينية، وهو امر ال بد 
من المملكة وأضاف ان انقرة تتوقع الدعم والتنسيق .  مصرية-ان يكون من خالل مصالحة سورية 

  .العربية السعودية، مشيراً الى انه كانت هناك محاوالت سعودية وتركية منفصله سابقاً لتحقيق المصالحة
وذكرت مصادر ديبلوماسية تركية ان تركيا تحترم االتفاق على ضرورة توقيع المصالحة في القاهرة 

د يحتمل االنتظار اكثر، لذا تتوقع والدور المصري الراعي لتلك المفاوضات، لكنها ترى ان الوقت ما عا
من العرب ومن مصر وسورية التحرك لحل خالفاتهما في هذا اإلطار ووضع افكار جديدة وسريعة 
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وسيستمع الجانب التركي الى .  المصرية وبين فتح وحماس-لجمع األطراف لتحقيق المصالحة السورية 
وكان اردوغان بحث هذا . ك المصالحاتوزير الخارجية المصري في اسطنبول ورأيه في كيفية تحري

  .األمر مع األسد في اسطنبول اإلثنين
  9/6/2010الحياة، لندن، 

  
  ال قلق مصرياً من وساطة تركية بين فتح وحماس: مصري دبلوماسيمصدر  .54

نفى مصدر دبلوماسي مصري وجود أي قلق لدى بالده من إعالن رئيس الوزراء التركي رجب               : القاهرة
وقـال المـصدر     .ن نية بالده التوسط بين حركتي فتح وحماس لتحقيـق المـصالحة           طيب أردوغان ع  

إن عددا من األطراف اإلقليمية سبق وأن أعلنت من قبل رغبتها التوسط في هذا الملـف إال                 ": الخليج"ـل
وأوضح المصدر أن تطورات األحداث طوال الفترة        .أن أيا من تلك األطراف لم تحقق الشيء الكثير فيه         

أثبتت صحة وجهة النظر التي تنادي بهـا        " الحرية"ضية خاصة االعتداءات اإلسرائيلية على أسطول       الما
مصر من أن تحقيق المصالحة يصب في اتجاه تخفيف الوضع اإلنساني في قطاع غزة، مؤكدا أن قطاع                 

ـ                 ساعدات غزة يبقى أرضا محتلة تخضع لإلرادة اإلسرائيلية وأية تحسينات في نظام إمداد القطـاع بالم
  .اإلنسانية لن تعني عمليا إنهاء االحتالل

  9/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  بإدخال أدوية مزورة إلى الدول العربية" إسرائيل" يتهمون  العربالصيادلةاتحاد  .55
بالعمل على إدخال األدوية المزورة     " إسرائيل"اتهم رئيس اتحاد الصيادلة العرب أديب شنن أمس         : بيروت

إن مصدر الدواء المزور غالباً ما يأتي من        "وقال بعد لقائه وزير الصحة جواد خليفة         .لعربيةإلى البالد ا  
، التي تحاول أن تفتك بالدول المجاروة عن طريق إرسال المواد المخدرة التـي تهـدم البنيـة                  "إسرائيل"

  ".األساسية للشعوب وهي الشباب
  9/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  وتؤكد أن حصار غزة لن يستمر...  محايد وبمشاركة دوليةبريطانيا تتمسك بتحقيق .56

 الشرق األوسط أليستر بيرت، أمس، أن بـالده أبلغـت            بملف أكد وزير الدولة البريطاني المكلّف    : لندن
ـ     "مشاركة دولية " يتضمن   "تحقيقاً حيادياً " سراً وعلناً أنها تؤيد      "إسرائيل" أسطول " في مالبسات ما حصل ل

 إن مـا حـصل      "الحيـاة "لوزير بيرت في لقاء مع مجموعة من الـصحافيين حـضرته            وقال ا  ."الحرية
إننـا ال   ": لكنه قـال  . "تتفهم هذه الصدمة  " في أنحاء العالم وإن بريطانيا       "صدمة" أثار   "أسطول الحرية "لـ

إننا في حاجة إلى    "قال  و. "نعرف بعد حقيقة مالبسات كيف وقع الحادث، ومن الضروري أن نعرف ذلك           
وأقر . ")إلى جانب الطرف اإلسرائيلي   (نريد تحقيقاً فيه عنصر دولي      . ق يكون حيادياً ويكون مستقالً    تحقي

  .  في التحقيق الذي يقوم به اإلسرائيليون"عنصر خارجي"بأن هناك حاجة إلى أن يكون هناك 
وصـوالً ال   إننا نريد أن نرى     ... الحصار المفروض على غزة ال يمكن االستمرار به       "ن  إ :وقال الوزير 

نأمـل أن يكـون اإلسـرائيليون يـستمعون         :: وقال. "يواجه أي عرقلة للمساعدات اإلنسانية إلى القطاع      
  .")لموقفنا(

مهتمة بعملية الـسالم، وال يمكـن أن        ) بقيادة ديفيد كاميرون  (الحكومة البريطانية الجديدة    "وشدد على أن    
  ."لى اتفاقتستمر هذه العملية إلى ما ال نهاية من دون التوصل إ

  9/6/2010، الحياة، لندن
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  إيطاليا وبريطانيا تتفقان على ضرورة وجود دولي في لجنة التحقيق اإلسرائيلية .57
في لجنة التحقيـق اإلسـرائيلية فـي        " وجود دولي "اتفقت إيطاليا وبريطانيا على ضرورة      : )آي.بي.يو(

ت وكالة األنباء اإليطالية عـن وزيـر        ونقل ".أسطول الحرية "مالبسات العدوان الدموي اإلسرائيلي على      
فـي  " وجود دولي "الخارجية فرانكو فراتيني قوله إن بالده وبريطانيا تتشاطران وجهة النظر الداعية إلى             

وأضاف فراتيني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني وليم هيغ في             .لجنة التحقيق اإلسرائيلية  
مسألة لم تحـسم بعـد،      " في لجنة التحقيقات اإلسرائيلية المزمعة       العاصمة روما، أن هوية الوجود الدولي     

  ".مفتوح ومنصف وشفاف"وشدد على ضرورة أن تقوم اللجنة بتحقيق  ".فهناك خيارات عدة مطروحة
اعتبر الوزير اإليطالي أن إعالن طهران إرسال سفينتين تابعتين للهالل األحمر اإليراني إلى قطاع غزة               و
  " .ى المجتمع الدولي إشارة جلية إلى رغبة إيران في السيطرة على القطاعيعطي للمرة األول"

  9/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  ف الحصار مقابل التنازل عن لجنة تحقيق دوليةي تخف"إسرائيل"بريطانيا تقترح على ": ديلي تلغراف" .58
 قد توافق على مقتـرح      "يلإسرائ" أن   9/6 األربعاء   البريطانية صباح اليوم  " ديلي تلغراف "ذكرت صحيفة   

بريطاني بتخفيف الحصار عن قطاع غزة مقابل الحصول على شرعية دولية للجنة تقصي الحقائق التـي                
 أن بريطانيا لعبت    إلىوأشارت الصحيفة   .  الحرية أسطول على   واالعتداءستشكلها لبحث قانونية الحصار     

ي وثيقة سرية فيهـا اقتراحـات لتخفيـف         تصاالت األخيرة ووزعت األسبوع الماض    دوراً مركزياً في اال   
  .الحصار، وفقا لمسؤولين غربيين مطلعين

وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إن هناك توافقا من حيث المبـدأ، للـسماح بمـرور المزيـد مـن                   
 كانـت   أنونفى مسؤولون إسـرائيليون     . المساعدات حد من خالل المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع        

 مباشرة بين استعدادهم للتعاون في تخفيف الحصار والمطلب الدولي بتشكيل لجنة تحقيـق               صلة أيهناك  
 علـى   ةولمح وليام هيج، وزير الخارجية البريطانية، إلى أن الضغوط الغربي         .  المتحدة األممدولية بقيادة   

اك مندوبين  التحقيق بإشر " المتحدة وتخفيف الحصار خفت، حين أعلن أن         األمم من أجل تحقيق     "إسرائيل"
  .   قد يكون مقبوال" دوليين

  9/6/2010، 48موقع عرب
  

  االتحاد األوروبي يعد مقترحاً لرفع الحصار عن غزة .59
أعلن وزير الخارجية األسباني ميجيل انخيل موراتينوس، أول أمـس االثنـين، أن مجلـس               : )ب.ف.أ(

وكـسمبورغ، إعـداد مقتـرح       يونيو في ل   / حزيران 14وزراء خارجية االتحاد األوروبي سيحاولون في       
" تـي فـي أي  "وقال موراتينوس في مقابلة مـع قنـاة    .مشترك يهدف إلى رفع الحصار عن قطاع غزة       

على غزة  " إسرائيل"الذي تفرضه   " خطة لرفع الحصار  "األسبانية العامة إن الوزراء األوروبيين سيبحثون       
  ".شخاص والبضائعضمان دخول المساعدة اإلنسانية، وحركة السلع واأل"وذلك بهدف 

". لم يتم االتفاق علـى أي مقتـرح ملمـوس         "وأشار مصدر في الخارجية األسبانية انه في هذه المرحلة          
  .وتتولى أسبانيا حتى نهاية الشهر الحالي الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي

  9/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  ن غزة بالعيش ويسمح لسكا"إسرائيل"يجب أن يحمي أمن أي اتفاق  :بلير .60
أكد مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط توني بلير في رد على سؤال من الجزيرة عن                 :وكاالت

وشدد بلير الذي اجتمـع      ".النقاش ال يزال مستمرا   "، أن   "إسرائيل"آليات رفع الحصار التي اقترحها على       
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يحمي أمن  " أي اتفاق يتوصل إليه يجب أن        الثالثاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن        
  ".إسرائيل ويسمح لسكان غزة بالعيش

  9/6/2010نت، .الجزيرة
  

  إيران حيال غزة" حسن نية"واشنطن تشكك في  .61
رأت وزارة الخارجية األمريكية، أول أمس االثنين، أن إعالن جمعية الهالل األحمر اإليراني             : )وكاالت(

التـي رأت أن    . مـن قبـل طهـران     " نوايا حـسنة  "غزة ال ينم عن     عزمها إرسال سفن مساعدات إلى      
وقال الناطق باسم الخارجيـة      ".إسرائيل"ـالمساعدات اإلنسانية المقدمة إلى أهالي غزة ستلحق الهزيمة ب        

نحاول من جانبنـا إيجـاد      "وأضاف  ". ال أعتقد أن نوايا إيران حيال غزة حسنة       "األمريكية فيليب كراولي    
فـي  " تناقش عدة أفكار  "وأردف أن الواليات المتحدة     ". مساعدة التي تصل إلى شعب غزة     وسيلة لزيادة ال  

  ".إسرائيل"هذا االتجاه مع االتحاد األوروبي واألمم المتحدة و
  9/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  في األمم المتحدة" أسطول الحرية"سنثير الهجوم اإلسرائيلي على : بوتين .62

 بالده تنـوي    أن في اسطنبول    أمسئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين       قال ر  .):ب.ف.أ( –اسطنبول  
 غزة، على   إلى الذي كان متجهاً     " الحرية أسطول" مسألة التحقيق في الهجوم اإلسرائيلي الدامي على         إحالة
وندد بوتين بهجوم الجيش اإلسرائيلي على سفن المساعدات لغزة والذي قتل فيـه تـسعة               .  المتحدة األمم
وأوضح رئـيس    ."لألسف، هذا العمل تم في المياه الدولية، وهذا يشكل مصدراً آخر للقلق           ":  وقال ،أتراك

الوزراء الروسي خالل مؤتمر صحافي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمـة عـن                 
ي سنثير األمر ف  ": وتابع. "في شكل خاص موضع تحقيق    ) الهجوم( يكون   أنلذلك يتعين   ":  في آسيا  األمن

  .أردوغان في هذا الموضوع مع "بحث بالتفصيل"، موضحاً انه "األمم المتحدة، ونحن نعمل على ذلك
  9/6/2010، الحياة، لندن

  
  كي مون يدعو إلى مشاركة دولية في التحقيق اإلسرائيلي .63

فـي  " مشاركة دولية ذات صـدقية    "دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، إلى           : )وكاالت(
وقال المتحدث باسم األمم المتحدة فرحـان       . لتحقيق اإلسرائيلي حول الهجوم الدامي على أسطول الحرية       ا

مشاركة دولية ذات صدقية هـي أمـر أساسـي بهـدف            "حق في مؤتمر صحافي إن كي مون يعتبر أن          
  .حول المجزرة اإلسرائيلية بحق أطول الحرية" تحقيق سريع وجدير بالثقة وحيادي وشفاف) إجراء(

  9/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  روما تتحفظ على اقتراح فرنسي بتفتيش السفن المتجهة إلى غزة .64
أبدى وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني تحفظا، أمس، في برلين، على اقتراح فرنسي             : )ب.ف.أ(

ي مع نظيـره    وفي مؤتمر صحاف   .يقضي بقيام االتحاد األوروبي بتفتيش السفن المتوجهة إلى قطاع غزة         
 . حركة حماس وضعت حداً لمراقبة االتحاد األوروبي للحـدود         أناأللماني غيدو فسترفيليه، ذكر فراتيني      

في حينهـا كانـت     . رفح) عند نقطة عبور  (سبق أن قام االتحاد األوروبي بمراقبة الحدود مثال         "وأضاف  
تـم  "وتـابع    ".لجانبان على ذلك  ، لكن الشرط هو أن يوافق ا      "إسرائيل"الحدود مع مصر وليس بين غزة و      

   ".وقف المراقبة الدولية لمعبر رفح ألن حماس لم تسمح بذلك وعندها اغلق المصريون نقطة العبور هذه               
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) التي تنقـل بحـراً  (إليجاد نظام للتحقق من سالمة البضائع   " اإلسرائيليين"علينا مساعدة أصدقائنا    : "وقال
  ". ذنبين إنهم ضحاياوالسماح بمرورها الن سكان غزة ليسوا م

  9/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  لطيبيالنائب أحمد لرسالة تهديد تبعث بمنظمة صهيونية في نيويورك  .65
وصلت النائب أحمد ألطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رسالة تهديـد مـن منظمـة                 

، وهي لعنة موت يهوديـة تـشمل        "رامنظمة بولسة دي نو   "صهيونية في نيويورك تطلق على نفسها اسم        
وتأتي هذه الرسالة يوماً بعـد التـسجيل        .  يهودية ودعوات وصلوات لقتل الشخص المذكور فيها       طقوساً

  .يضاً تهديدات بالقتلأالصوتي الذي تلقاه الطيبي في مجيبه الخلوي والذي شمل هو 
تعيشها فقط، موتك سيكون مفاجئاً، عنيفاً       يوماً   180ستجد نهايتك قريباً، بقي لك      : "وجاء في رسالة التهديد   

آن األوان ان تجهز وصية وفاتـك،       . وبمعاناة شديدة، وذلك بسبب آرائك ضد إسرائيل وضد الصهيونية        
وأصدقاؤك في المنظمات اإلرهابية سيكونون مسرورين بتحضير عيادة لك فـي األيـام األخيـرة مـن                 

   .سالة المدعو جوهان راسمونسينرووقع ال". حياتك
  9/6/2010، المستقبل، بيروت

  
  إقامة دولة فلسطينيةإلى  المفاوضات غير المباشرة تؤدي بأن  يأملصينالمبعوث  .66

 الطيب عبـد     خالل اجتماعه مع   طالب المبعوث الصيني الخاص للشرق األوسط وو سيكه       : قنا -رام اهللا   
ي المفروض على قطاع غزة، من      الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية بالرفع الفوري للحصار اإلسرائيل        

معربا عن أمله بأن تحرز المفاوضات غير المباشرة تقدما          ..أجل تخفيف المعاناة اإلنسانية ألهالي القطاع     
وأوضـح   .حقيقيا وصوال إلى حل شامل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية ذات سـيادة كاملـة              

ت في منطقة الشرق األوسط، وهي تحـرص علـى بـذل            المبعوث الصيني أن بالده تتابع أخر التطورا      
أقصى الجهود من أجل دفع عملية السالم إلى األمام، من خالل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية مـن                  

  .خالل المفاوضات السلمية
  9/6/2010، الوطن، قطر

  
  غزة أكبر سجن مفتوح في العالم: ونروااألمفوض  .67

األونروا فيليبو جراندي غزة اآلن أكبر سجن مفتوح في العالم، وقال           اعتبر المفوض العام لوكالة     : )وام(
وأكد جراندي أن األزمة في      .إن الحصار على غزة أصبح أطول من الحصار الذي تعرضت له سراييفو           

غزة أكبر من مجرد أزمة إنسانية لكن لها تأثيرات كبيرة للغاية على الشعب الفلـسطيني وكافـة أوجـه                   
ر اإلسرائيلي على غزة بأنه سخيف مأساوي وغير مقبول على اإلطالق، أضـاف             حياته، ووصف الحصا  

والمجتمع الدولي يتحمالن مسؤولية المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع بشكل يـومي،             " إسرائيل"أن  
واعتبر مزاعم االحتالل بأنه ال توجد أزمة إنسانية في غزة وأن هذا الحصار ضروري ألمـن الكيـان                  

ار إلى أنه إذا كان لديك مليون ونصف المليون فلسطيني يعانون على مسافة ستين كيلـومتراً                هراء، وأش 
  ". إسرائيل"فقط من تل أبيب فإن هذا الوضع ليس وضعاً صحياً بالنسبة ل 

  9/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

   تصريحات عميدة مراسلي البيت األبيض هيلين توماسينتقدأوباما  .68
انتقد الرئيس باراك أوباما أمس تصريحات الصحافية المخـضرمة وعميـدة           : ير حسين األم  - واشنطن  

مراسلي البيت األبيض هيلين توماس، والتي دعت فيها اإلسرائيليين إلى مغادرة فلسطين والعـودة إلـى                
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 عاما من العمل كصحافية متخصصة في شـؤون البيـت           57أوروبا، فيما أعلنت الصحافية تقاعدها بعد       
حول تصريحات توماس التي حثت فيهـا       " أن بي سي  " على سؤال خالل مقابلة مع شبكة        وردا .األبيض

اإلسرائيليين على مغادرة فلسطين والعودة إلى ألمانيا وبولندا، قال أوباما إنه يعتقد أن تلك التـصريحات                
  ".خارج السياق العام"كانت 

  9/6/2010، عمان الغد،
  

  دداً إلى غزةمستعدون لإلبحار مج" راشيل كوري"ناشطو  .69
 بعد أن طـردتهم     ايرلنداأعلن خمسة ناشطين ايرلنديين، أول أمس االثنين، بعيد عودتهم إلى           : )ب.ف.أ(

بعد أن كانت متوجهة إلى قطاع غزة،       " راشيل كوري "إثر االستيالء على سفينتهم     " اإلسرائيلية"السلطات  
  .ينيين في القطاعأنهم مستعدون للقيام برحلة جديدة لنقل المساعدات إلى الفلسط

  9/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  أزمة أسطول الحرية وفرصة التغيير .70
  مارتن انديك
. لسان حال البيت األبيض في عهد أوباما هو ان األزمة تحمل في ثناياها فرصة تجاوزها الى األفضل

الم، في وقت  غامضة وملتبسة المع"أسطول الحرية"ويبدو أن الفرص المترتبة على أزمة الهجوم على 
ويتصدرها تفادي وقوع الشقاق بين اثنين من . تبدو المشكالت التي على أوباما معالجتها حادة وناتئة

؛ وتخفيف "سرائيلإ"حلفاء الواليات المتحدة، واختطاط صيغة تلبي طلب تحقيق دولي في الحادثة، وتقبلها 
  .القيود على انتقال السلع الى غزة

 أن استراتيجية التضييق على حماس، والرقابة الصارمة على حركة تهريب وقبل األزمة األخيرة، بدا
فحماس عمدت الى فرض ضوابط على بقية . األسلحة الى قطاع غزة، في محلها، وأن ثمارها ناضجة
  ."سرائيلإ"الفصائل المسلحة، وحظرت عليها اطالق الصواريخ على 

فعلى رغم أنها تجنبت وقوع ازمة .  الدولية"سرائيلإ" أعوام قوض مشروعية 4ولكن حصار غزة طوال 
انسانية في غزة، وأجازت نقل المواد الغذائية والطاقة واألدوات الطبية الى القطاع المحاصر، رأى العالم 

  . تفرض عقاباً جماعياً على اهالي غزة"سرائيلإ"في 
 رئيس الوزراء التركي  مع أقدم حلفائها وأهمهم في المنطقة يتداعى، غداة سعي"سرائيلإ"وبدأ حلف 

وتوسل الى غايته شجب الحصار . الشعبوي، رجب طيب أردوغان، في استمالة العرب والعالم اإلسالمي
  .وتصدر الحصار على غزة أولويات العالم اإلسالمي، وحل محل القضية الفلسطينية األوسع. على غزة

وأوباما مدعو . ها على تغيير نهجهموعلى رغم أن األزمة أججت مشكالت كثيرة، فقد تحمل الضالعين في
فيبادر الى تشجيع وسيط عربي أو أوروبي على التوسط بين . الى انتهاج استراتيجية ثالثية األركان

 إلبرام اتفاق يلزم األولى وقف تهريب األسلحة الى غزة، ومنع الهجمات العنيفة على "إسرائيل"حماس و
ي المخطوف لقاء رفع القيود عن نقل السلع الى غزة، مع ، واإلفراج عن الجندي اإلسرائيل"إسرائيل"

وفي .  أن تغلق الحدود"إسرائيل"ـوإذا أخلّت حماس باالتفاق، جاز ل. اإلبقاء على قيد التفتيش والرقابة
الوقت نفسه، حري بأوباما تسليط األضواء على الضفة الغربية، والحض على استكمال المفاوضات، 

. بادرة الى خطوة تحسن صورتها في العالم، وتعزز مكانة السلطة الفلسطينية بالم"سرائيلإ "وإقناع
والخطوة المتوقعة هي انسحاب الجيش اإلسرائيلي من أراضي الضفة الغربية التي احتلها في االنتفاضة 

وفي . فقوات األمن الفلسطينية قادرة على مكافحة اإلرهاب، وفرض النظام في المناطق هذه. األخيرة
 توسيع االنسحاب ليشمل األراضي المتفق على تسليمها الى الفلسطينيين، بحسب اتفاقات "سرائيلإ"وسع 
  .أوسلو
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 وتركيا، وبعث وساطة السالم التركية بين "سرائيلإ"وعلى أوباما أن يحاول ترميم العالقات بين 
بنيامين نتانياهو، الى ولكن حاجة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، . وقد يكون هذا عسيراً.  وسورية"سرائيلإ"

  .ترميم العالقات االستراتيجة مع تركيا ملحة، وأوباما يحتاج الى انضمام سورية الى عملية السالم
الوضع  ("ستاتو كو"ولكن األزمات الحادة تحمل القادة على اعادة تقويم أثمان الـ . وال تبدو الحال واعدة

وإذا لم يمتحن أوباما حظوظ االستراتيجية هذه، أطاح . واإلقرار بالحاجة الى تغيير وجهة السير) القائم
  . الفلسطيني-النزاع على قافلة غزة مشروعه للسالم اإلسرائيلي 

  9/6/2010الحياة، 
  

   الحصار عن غزة ؟يخففلماذا اآلن  .71
  أسامة عثمان. د

حة بحكم م، في اإلطا2007 منذ سيطرة حماس عليه، في يونيو ،فَشَل الحصار المفروض على قطاع غزة
، "إسرائيل"الحركة، وإن لم نعدم تغيرات مسَّتها، على صعيد قضايا جوهرية، من قبيل الموقف من 

وقاربت بذلك نفسها خطوة، أو أكثر، من متطلبات االعتراف الدولي، وقد أثبتت قدرة واضحة على ضبط 
  .األمن في القطاع، والتحكم في إطالق الصواريخ، ومطلقيها

الواليات المتحدة، في سبيل إنجاز حل الدولتين، محتاجةٌ إلى إنضاج الظروف، على ومن البدهي أن 
الجانب اإلسرائيلي، كما الفلسطيني، ولما كان األول مستعصيا، في ظل اليمين المتشدد؛ فإن واشنطن 
 تعمل على إحراز تقدم على الجانب الفلسطيني، وقد قطعت شوطا طويال في بناء السلطة، وال سيما، في

مؤسساتها األمنية، والمالية، وهي ال تستطيع االستمرار في تجاهل القوة السياسية القابعة في القطاع؛ وقد 
 اإلطاحة بحكم حماس، بالحصار، والعدوان العسكري الذي كان - عن طريق الذراع اإلسرائيلية-جرَّبت

 قيادات من الصف األول "إسرائيل"م، وفي هذه الحرب استهدفت 2008أوجه في الحرب األخيرة نهاية 
ونزار ريان الذي كان يعد من أبرز  من حماس، كان منهم سعيد صيام الذي كان يلقب بالرجل الحديدي،

، كما اغتالت من قبل كال من الشيخ "إسرائيل"قيادات حماس المؤيدة لمواصلة العمليات االستشهادية، ضد 
ل أبو شنب، وصالح شحادة، قائد كتائب القسام، أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وإسماعي

التخلص من : وحاولت غير مرة، اغتيال الدكتور محمود الزهار؛ لتحقق بهذه التصفيات، عدة أهداف منها
تلك القيادات القوية، والمؤثرة؛ فتضعف من معنويات أتباع حماس، وتخوف بهم من يتبقى من القادة، كما 

  . في مواقف الحركة السياسية"التشدد "توىالتخفيف من مس: أملت منها
وبرغم العزلة السياسية التي فرضتها الواليات المتحدة على حكومة حماس، ودون مخالفة عربية، تُذكر، 

 تتواصل بها، وتتحاور - ولو على مستويات متباينة-فإن الحركة الحاكمة للقطاع لم تعدم جهات دولية
  . ولو غير رسمية، أو مباشرة-ها مع الحركة اتصاالتمعها، وحتى الواليات المتحدة كان ل

والتعاطف العالمي الذي راكمه؛ فقد بات العالم " أسطول الحرية"واليوم، وبعد الزخم الدولي الذي أحدثه 
أقل احتماال، وأكثر ضيقا بهذا الحصار الظالم، وبمنفذيه، من دولة االحتالل، إلى دول عربية أسهمت في 

  .تنظيمه، واستبقائه
وقد تبلورت مواقف مهمة في هذا الصدد، وليس أقلها أهمية ما جاء بالصيغة القانونية، إذ أكدت نافي 

 على قطاع غزة "إسرائيل"بيالي مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن الحصار الذي تفرضه 
... مدنيين كوسيلة حربإن القانون اإلنساني الدولي يحظر تجويع ال":وقالت. غير قانوني، ويجب رفعه

  ".كما يحظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين
بأن يسمح بإيصال , وفي هذه الظروف جاءت التصريحات من واشنطن عن مقاربة جديدة لهذا الحصار

ثم تبعه االتحاد األوروبي، ممثال بوزير الخارجية . كميات أكبر من المساعدات اإلنسانية إلى القطاع
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موراتينوس الذي عرض قوة بحرية أوروبية؛ لمواكبة قوافل السفن إلى ميناء غزة؛ اإلسباني، ميغيل 
  .منع تهريب األسلحة، وضمان وصول المواد الغذائية والبضائع، إلى سكان القطاع: لتحقيق هدفين هما

  
فإنه وبقدر ما يعبر هذا الموقف عن استشعار أمريكي بالضغوط الدولية واإلنسانية التي تتطلب االحتواء؛ 

 التي أعلنتها قيادة حماس، من قبيل التعهد بوقف الهجمات على "اإليجابية"أيضا، واقع بعد المواقف 
 بعد التوصل إلى دولة في حدود الرابع من حزيران، وتَعهد حماس بالموافقة على االعتراف "إسرائيل"
ستفتاء يجرى، بعد نيل الفلسطينيين ؛ إذا كانت هذه رغبة الغالبية في الشعب الفلسطيني، في ا"إسرائيل"ـب

  .استقاللَهم، وتحصيل السيادة
ويؤكد إعالن الجامعة العربية عن زيارة عمرو موسى القريبة للقطاع وجود تغيرٍ في التعامل األمريكي 
مع حكومة حماس، بتخفيف درجة الحصار، ودرجة العزلة السياسية عن الحركة، ولكن المرجح أن يكون 

وفي هذا السياق أيضا جاءت الخطوة المصرية بفتح معبر . "االقتراب الحمساوي "راب بقدرهذا االقت
  .رفح، أمام المرضى والحاالت اإلنسانية والطالب

  
  :حماس ومعركة الشرعية

الحصار المفروض على قطاع غزة اقترن، أو تسبَّب، عن سيطرة حماس عليه؛ فهو تعبير عن موقف 
و حصار سياسي، إلى جانب كونه استُخدم لتأليب الناس في غزة، ضد سياسي تجاه حكومة حماس؛ وه

  .حماس، لما جرَّه حكمها لغزة على مواطنيها، من تعطيل في جوانب حياتهم الحيوية
وإذا صح أن المعركة اآلن هي في المقام األول معركة نيل حماس الشرعية الدولية؛ فإن البحث يتجه 

وتشير االتصاالت التي أجرتها أمريكا، ومنذ فترة، وكانت . ماسصوب آفاق التحول األمريكي تجاه ح
ثم ارتقت إلى مباشرة على ) ومنها لقاءات الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر( غير مباشرة،

إلى محاوالت جس نبض، أو استدراج، أو محاولة للتأهيل المطلوب؛ للمشاركة ... مستويات متوسطة
 ، الفلسطينية، بقدر ال يصل إلى التفوق على مكانة التيار المتنفذ في السلطة في إدارة الحياة"الحمساوية"

  .والمنخرط في المشروع األمريكي لحل الدولتين
  ، واليمين المتشدد فيها؟"إسرائيل"هل تتطابق الرؤية األمريكية لحماس مع رؤية : وهنا سؤال

والتي دشنت , تتقدم بخطوات حثيثة نحو سوريااإلدارة األمريكية الحالية التي تقدم الحوار على الصدام، و
عهدها بدعوة إيران للحوار حول ملفها النووي، خالفا لإلدارة السابقة التي حاولت عزل سوريا، وتشددت 

 أقرب، أيضا إلى محاورة حماس، بعد - بهذه الصفة-مع إيران، حتى شيطنتها، ربما تبدو هذه اإلدارة 
  ."تهذيب بعض مواقفها"

الخبير بمعهد  "مورفي. ريتشارد دبليو"لمنظور يمكن اإلجابة عن التساؤل الذي طرحه الكاتب وفق هذا ا
في العراق أجرت الواليات المتحدة حوارا مع السنة المتشددين، وقد ساعد  ": حين قال"الشرق األوسط

غانستان الحوار معهم في حل عديد من المشكالت المستعصية مع تنظيم القاعدة في العراق، وفي أف
تحاول الواليات المتحدة محاورة بعض عناصر حركة طالبان، في محاولة منها لمعرفه سبل إقناع مثل 

  "هذه الحركات بنزع سالحها، واالنضمام إلى العملية السياسية، فلماذا يختلف األمر مع غزة؟
 مشاركة حزب اهللا لماذا غضت الواليات المتحدة الطرف عن: كما يحق لنا أن نسأل، على وجه المقاربة

في الحياة السياسية اللبنانية، بالرغم من التناقضات الواضحة بينه وبين أمريكا، وال تغض الطرف كذلك 
  عن مشاركة حماس، أو قبول دمجها في السلطة الفلسطينية، وفي المؤسسات الفلسطينية؟

مع حماس بعد تخفيف بعض وال نحتاج إلى عناء كبير؛ لنعرف أن العقبة األولى أمام تجريب التعاطي 
، ومن يناصرهم في المؤسسة السياسية "إسرائيل"مواقفها، إنما يكمن في القوى اليمينية الصهيونية في 

  .األمريكية، وال سيما الكونغرس
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؛ وال تصرح بقبول الشروط "إسرائيل"ـوبالرغم من أن حماس ما تزال تصر على رفض االعتراف ب
نها قد قاربت ذلك، هذه األيام أكثر، فقادتُها يصرون على أن االعتراف في الباقية للرباعية الدولية؛ فإ

الوقت الحاضر، دون انسحاب من األراضي المحتلة مرفوض، قطعا، لكنهم يتركون الباب مفتوحا له، 
ولو بمبادرة من غيرهم تتبعها موافقة صريحة منهم؛ وحماس إذ تقبل بدولة في حدود الرابع من 

؛ »نبذ اإلرهاب«بوقف الهجمات على إسرائيل؛ إذا تحقق ذلك؛ إنما تفي، أو تكاد بشرط حزيران، وتتعهد 
  فهل تفي حماس بكامل الثمن؟

  9/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  المخابرات الصهيونية في حادثة السفينة؟أخفقتلماذا  .72
 يوني بن مناحيم

ة السيطرة على السفن الدولية، رغم أن أخفقت المخابرات اإلسرائيلية بصورة ال تقبل التشكيك في حادث
هنا المطلوب من إسرائيل أن تجري ! جزءاً كبيراً من المعلومات المطلوبة كانت بين أيديها منذ زمن

تقييماً أمنياً واستخبارياً دقيقاً للدولة التركية، التي تحولت من دولة صديقة حليفة إلسرائيل، إلى دولة في 
 ! الراديكاليالتابع لإلسالم" محور الشر"

اإلخفاق األساسي في عمل المخابرات اإلسرائيلية تمثل في أن المفهوم الضمني للنشطاء الذين كانوا على 
هم نشطاء سالم، وعاملون في منظمات إنسانية، وأن مستوى المقاومة التي " مرمرة"متن السفينة التركية 

 لن تتعدى إلقاء بعض حبات البطاطا، والبيض ، التابعة لسالح البحرية،13سيبدونها أمام أفراد سرية الـ
، والناطق العسكري باسم الجيش "إيلي ماروم"الفاسد، وهو ما بشرنا به قائد سالح البحرية الجنرال 

 "!أفي بنياهو"اإلسرائيلي الميجر 
 !معلومات سرية متاحة

معلومات التي من ال% 95أذكر ذات مرة حين قال لي ضابط مخابرات إسرائيلي متمرس أن أكثر من 
، متوفرة في وسائل إعالمية مختلفة، ومتاحة لكل من أراد االطالع عليها، فقط "سرية جدا"تقدر بأنها 

ولذلك فإن ما حصل على متن "! الخام"المطلوب البحث عنها، لمحاولة توظيفها في جمع المادة األمنية 
 !!السفينة التركية يثبت كم كان رجل المخابرات هذا صادقاً

 التركية قبل IHH يكفي أجهزة المخابرات اإلسرائيلية أن تتابع المعلومات العلنية التي بثتها منظمة كان
انطالق األسطول بفترة زمنية كافية، لمعرفة مقاصد هذه المنظمة، وأهدافها، وأغراضها المعادية 

 على متن السفينة من إلسرائيل، وبالتالي كان يمكن توقع طبيعة العنف الذي سيواجهه الجيش اإلسرائيلي
 !هؤالء" نشطاء السالم"قبل 

  
 شواهد على اإلخفاق

 :المخابرات اإلسرائيلية من خالل النماذج التالية" عقم"بالمناسبة يمكن االستدالل على 
 أن 7/4/2010بتاريخ " علني" خالل مؤتمر صحفي IHHرئيس منظمة " بولنت يالدريم"أدلى  .1

إلسرائيل، وأن رفض إسرائيل لوصول هذا األسطول إلى شواطئ غزة " راختبا"األسطول سيعتبر بمثابة 
 !سيعتبر بمثابة إعالن حرب من قبلها على الدول التي ينتمي إليها ركاب السفن المشاركة

ذاته للقناة " يالدريم" قال 30/5/2010ليلة انطالق األسطول ووصوله إلى مقربة شواطئ غزة بتاريخ  .2
فإنهم " مرمرة" أن جنود الجيش اإلسرائيلي إذا ما اعتلوا ظهر السفينة TRT 1التركية الرسمية 

سنواجههم بمقاومة .. سنريهم ماذا يعني اعتالء سفينة تركية بالقوة"سيواجهون مقاومة عنيفة، وقال 
 "!شرسة
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هنا ليست هناك حاجة لعمل استخباري مكثف، وليس المطلوب تجنيد عميل إسرائيلي خاص مخضرم، 
 إلى السفينة، ويعلمنا أوالً بأول ما الذي يحصل على متنها، وما هي طبيعة التحضيرات لكي نرسله

ولم تكن الحاجة ماسة للتنصت على هواتف المشاركين في السفينة لمعرفة ! لمالقاة الجنود اإلسرائيليين
 .أهدافهم، ألن الحديث قيل صراحة، وعلى مسمع ومرأى المخابرات اإلسرائيلية

ة أن ضباط المخابرات اإلسرائيلية قرؤوا هذه التصريحات، وشاهدوا هذه اللقاءات أنا على قناع
، على مواجهة مثل هذا 13لماذا لم يتم تدريب أفراد وحدة الـ: التلفزيونية، ولكن السؤال المحير

 السيناريو؟؟
 IHHمنظمة طبعاً هنا نحن نحيد المعلومات األمنية الخاصة التي بحوزة المخابرات اإلسرائيلية حول 

وصالتها بالقاعدة وحماس، ألن الكشف عنها هنا سيعتبر تسجيالً إلخفاق استخباري إسرائيلي من الدرجة 
 !األولى

  
 توصيات لجهاز المخابرات تحديث بنك المعلومات

إخفاق أمني آخر هو عدم قيام المخابرات اإلسرائيلية في مثل هذه الحالة بالذات بتزويد صانع القرار 
هنا قد تبدو الحاجة ملحة إلجراء تجديد في . بالمعلومات التفصيلية الهامة عن هذا الحديث بعينهالسياسي 

عمل المخابرات اإلسرائيلية يتضمن مثالً إدراج منظمات السالم والدعم اإلنساني ضمن دائرة اهتمام 
 وحماس وسوريا المخابرات لجمع المعلومات األمنية عنها، تماماً كما هو الحال مع منظمات حزب اهللا

 !وإيران
كان يجب على المخابرات اإلسرائيلية فقط القيام بجولة عبر شبكة االنترنيت لمعرفة توجهات هذه 

 !المنظمة التركية، ومشاهدة التلفاز التركي لمعرفة ما الذي ينتظر جنودنا في عرض البحر
سرائيل هو أن توضع تركيا ضمن أكثر من ذلك، إن الدرس األهم من هذه المواجهة الكارثية بالنسبة إل

التي انضمت إلى إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس، وما يتطلبه هذا التحول " دول محور الشر"قائمة 
الخطير من إجراء تغيير جوهري في طبيعة النظرة االستخبارية اإلسرائيلية تجاه تركيا، والتعامل معها 

 .على أنها ضمن الدول المعادية
همية بمكان في مثل هذه األوقات استخالص الدروس والعبر األمنية بسرعة نسبية، في ربما يكون من األ

ظل تسارع األحداث السياسية واألمنية في المنطقة، وإسرائيل كما أعلم لديها القدرة على إقامة بنية تحتية 
ة الماضية، يكفينا فشل أمني استخباري واحد خالل الفتر. استخبارية واسعة في داخل األراضي التركية

 .نحن لسنا بحاجة إلى إخفاقات أخرى لن نتحمل تبعاتها ونتائجها
  ريشت بيت-اإلذاعة العبرية الثانية

  8/6/2010عن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 
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  :كاريكاتير .73
  

    
  8/6/2010الجزيرة، نت،   


