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  الوضع الحالي في غزة ال يحتمل :  خالل لقائه عباسأوباما .1

الرئيس باراك أوبامـا  أن  جويس كرم نقالً عن مراسلتهاواشنطن   من   10/6/2010 الحياة، لندن،    ذكرت
لـدفع  باقـوي   ال ه في البيت األبيض التزام    ما القمة التي جمعته   في الرئيس محمود عباس     أكد خالل لقائه  

 المفاوضات المباشرة، وبدء العمل نحو آلية بديلة للحصار على غزة تستند، حسب مـا              بعملية السالم نحو  
، وكانـت أولـى     »تأمين حاجات اسرائيل األمنية وحاجات سكان غـزة       «لخصها الرئيس األميركي، الى     

 مليون دوالر من المساعدات االميركية لمشاريع اقتصادية وانمائيـة فـي   400ثمارها أمس إعالنه تقديم  
  .غزة

الوضع الحـالي   «، معتبرا أن    »مطوالً في كيفية حل مشكلة غزة     «وأكد أوباما بعد اللقاء انه بحث وعباس        
  .»اسطول الحرية«بعد ازمة » ال يحتمل، واالسرائيليون بدأوا يعون ذلك

وفي التفاصيل االولى عن المقاربة األميركية الجديدة للوضع في غزة، أكد أوباما أن واشنطن تبحث مـع       
ايجاد بديل يؤمن الفرصة االقتصادية والحياتية      «لطة الفلسطينية ومصر واسرائيل والجانب األوروبي       الس

توقف «وأضاف أن البحث يجري عن وسائل       . »لغزة ويعزل المتطرفين، ويلبي حاجات اسرائيل األمنية      
 الحصار هنا   مفتاح فك «، مشدداً على أن     »تسريب األسلحة وتسمح لسكان غزة بالعيش وتلبية طموحاتهم       

 مليون دوالر   400وأعلن البيت األبيض تقديم واشنطن      . »هو تلبية اسرائيل األمنية وحاجات سكان غزة      
كمـا دعـا    . من المساعدات االقتصادية لغزة عبر منظمات غير حكومية وهيئات اغاثة أميركية ودولية           

  .لي على السفينة التركيةفي الهجوم االسرائي» يلبي المعايير الدولية«أوباما الى اجراء تحقيق 
وبالنسبة الى عملية السالم، تحدث أوباما عن تقدم كبير يمكن تحقيقه قبل نهاية السنة، متعهدا ان تستخدم                 

  .االدارة كل نفوذها الخراج العملية من مأزقها
فـي تـصريحات    ، أنه    حسين األمير   نقالً عن مراسلها   واشنطنمن   10/6/2010،  انعم  الغد، وأضافت

 إلى الحد من النـشاط      "إسرائيل" بها عقب اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا أوباما            دلىأ
   .االستيطاني كما دعا الفلسطينيين لمنع أي أعمال من شأنها التحريض على المواجهة

وبحسب اذاعة أميركية فان ادارة أوباما، طلبت من مصر التدخل لدى الجامعة العربيـة ودول منظمـة                 
ؤتمر اإلسالمي لتأجيل التحرك المشترك لدى مجلس األمن لطلب رفع الحصار عن قطاع غزة تجنبـا                الم

لصراع عربي إسالمي مع الواليات المتحدة في مجلس األمن، مقابل وعد قدمه نائب الرئيس األميركـي                
  .جو بايدن الذي التقى الرئيس المصري قبل أيام بتحقيق نتيجة قبل نهاية الشهر المقبل

، أن أوبامـا    عبد الرؤوف أرناؤوط  نقالً عن مراسلها    من واشنطن    10/6/2010،   األيام، رام اهللا   شرتون
، ولالسـف   )الـسالم (من المهم ان نفهم الحس بااللحاحية الذي يشعر به الفلسطينيون في هذه العملية             "قال

  ". توجه آخرفان لدينا منظمات مثل حماس التي ال تعترف باسرائيل ولم تنبذ العنف وتدعو الى
  

  "إسرائيل" ال أنفي أبدا حق الشعب اليهودي على أرض :"إيباك "مععباس في اجتماعه  .2
 من قادة اللوبي الـصهيوني فـي        30قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائه مع          : وكاالت

مركز دانيال  "ء، في   الواليات المتحدة والباحثين وأعضاء في اإلدارة األمريكية السابقة، يوم أمس األربعا          
وجـاء  ".  لن ينفي أبدا حق الشعب اليهودي على أرض إسرائيل        "، إنه   "أبرامز للسالم في الشرق األوسط    

أن اللقاء استغرق مدة ساعتين بطريقة األسئلة واألجوبة، حضره من جملة الحضور ممثلون مـن كبـار                 
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ـ  " إيباك"المسؤولين في    جـاء أن األسـئلة تركـزت حـول         كمـا   ".  العصبة ضد التشهير  "وما يسمى ب
ونقل عن رئيس السلطة الفلسطينية قوله في هذا السياق إنه          ". التحريض الفلسطيني "المفاوضات التقريبية و  

كمـا نقـل عنـه      .  على استعداد لتشكيل لجنة متابعة ثالثية لمتابعة التحريض، إال أن إسرائيل لم توافق            
نيامين نتانياهو بإجراء مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني، أسوة        اقتراحه أن يقوم رئيس الحكومة اإلسرائيلية ب      

  .  بما فعله هو مع القناة اإلسرائيلية العاشرة
  10/6/2010، 48موقع عرب 

  
  رفع حصار غزة شرط أساسي إلنجاح جهود السالم: أوباماـ  لعباس .3

ين واضحتين للقادة رسالت) أبو مازن(حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس : مينا العريبي: واشنطن
األولى أن رفع الحصار عن غزة بات ضروريا .  أيام3األميركيين خالل زيارته لواشنطن التي تستمر 

والثانية أن الواليات المتحدة ملزمة بتقديم ضمانات بالتزام إسرائيل بمفاوضات سالم . وال يتحمل االنتظار
قى في إطار االنتقال إلى المحادثات المباشرة بين ولكن تركيز اإلدارة األميركية خالل الزيارة يب. جادة

الفلسطينيين واإلسرائيليين، خوفا من ضياع فرصة تفعيل المحادثات غير المباشرة مع زيادة التوتر في 
  .لكسر حصار غزة» أسطول الحرية«المنطقة على خلفية االعتداء اإلسرائيلي على 

 لقائهما أمس بأن رفع الحصار عن غزة شرط أساسي وأبلغ عباس الرئيس األميركي باراك أوباما خالل
  .إلنجاح جهود السالم

األولوية اآلن لرفع «إن » الشرق األوسط«وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لـ
مع تقدم السالم، بل ) أهمية(الرئيس يصر على أن الحصار يتساوى «: ، مضيفا»الحصار عن غزة فورا

وحسب أبو ردينة فإن أوباما أبدى تفهما لموقف . »ي إلنجاح جهود إحياء السالمإنه شرط ضرور
وذكر أبو ردينة أن الرئيس أوباما لم يمارس أي ضغوط في موضوع المفاوضات المباشرة، . الرئيس

  .وأكد أن أبو مازن أوضح أنه لن يكون هناك مفاوضات مباشرة قبل التقدم قي المفاوضات غير المباشرة
. »نريد ضمانات أميركية اللتزام إسرائيل بمفاوضات جادة ومن دون تضييع للوقت«: بو ردينةوقال أ

  .وتعتبر السلطة الضمانات األميركية عامل أساسي إلنجاح أي مفاوضات سالم جدية
وتماشيا مع جهوده للتواصل مع أعضاء الكونغرس والحصول على دعمهم إلنجاح جهود السالم، نشر 

وقال . التي تعتبر الصحيفة المفضلة لدى أعضاء الكونغرس» ذا هيل«ي صحيفة عباس مقال رأي ف
: وأضاف. »بعدم ضياع الفرصة«، مطالبا »السالم يحتاج إلى الشجاعة والقادة«عباس في المقال إن 

رغم الواقع الصعب المفروض علينا، الجانب الفلسطيني ينوي التفاوض بحسن نية من أجل إنهاء حالة «
تحقيق السالم والتعايش بين الفلسطينيين واإلسرائيليين كان هدفي «: ، مؤكدا»تي تضر بمنطقتناالنزاع ال

 اإلسرائيلي من دون –طوال حياتي، لقد آمنت منذ مرحلة مبكرة بأنه ال يمكن حل النزاع الفلسطيني 
قال على وشدد عباس في الم. » عاما35حوار، وهذه الرؤية قادت تفكيري السياسي وعملي على مدار 

مما يستدعي قيادتها » مصلحة الواليات المتحدة«أن حل هذا النزاع من مصلحة المنطقة ولكن أيضا من 
  .وشجاعتها بدفعه إلى األمام

  10/6/2010الشرق األوسط، 
    

  حصار غزة " شرعنه" على بالعمل ً"أطرافا"هنية يتهم  . 4
 إسماعيل هنية أمـس، بإنهـاء الحـصار         طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة    : سيد إسماعيل  - غزة

وقال خالل استقباله الوفد البرلماني المصري في غزة،        . المفروض على قطاع غزة بشكل حقيقي وشامل        
" بعض األطـراف  "، متهماً   "هناك أطراف تريد شرعنة الحصار المفروض على قطاع غزة وليس إنهاءه          "

  " .ندات رفضها الشعب الفلسطينيتنفيس الغضب واستعادة أج"التي لم يسمها، بمحاولة 
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تكثيف الحملة اإلعالمية ضد الكيان الستغالل المأزق السياسي واألخالقي والقانوني الذي           "ودعا هنية إلى    
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرفض تمامـا محـاوالت رفـع          " . يواجهه بعد مجزرة أسطول الحرية    
حصار بشكل حقيقي وشامل يعيد للـشعب الفلـسطيني         مطلوب رفع ال  "الحصار الشكلية والمرحلية، وقال     

  " .كرامته
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يواجه حصارا اقتصاديا يتمثل بمنـع االسـتيراد والتـصدير،                 

  .وسياسيا بمقاطعة التواصل مع الحكومة، وإنسانيا يتمثل بمنع إدخال الكثير من المساعدات إلى القطاع 
حكومته لقرار الرئيس المصري فتح معبر رفح، داعياً الستمرار عملـه بـشكٍل دائـم        وعبر عن ارتياح    

وطالب بإدخال مواد البناء بشكٍل عاجل إلى قطاع غـزة          . للسماح بسفر المواطنين الفلسطينيين والبضائع      
  . عائلة مشردة 5000لتمكين مشاريع إعادة اإلعمار من إعادة إسكان 

حكومة في غزة حريصة على إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام          من جهة أخرى، أكد هنية أن ال      
كما طالب بتفعيل   . ، متهماً الحكومة في رام اهللا تسير باتجاهات معاكسة لطريق المصالحة            "االضطراري"

  .قضية نواب المجلس التشريعي المعتقلين 
 آالفاً من المصريين اتصلوا بهم قبيل       من جهته، أكد رئيس الوفد المصري النائب أحمد البلتاجي أن هناك          

  .الزيارة يطلبون زيارة قطاع غزة 
، مشيراً إلى   "لن يهدأ لنا بال إال عبر استمرار تنظيم حمالت كسر الحصار عن قطاع غزة             "وقال البلتاجي   

وأضـاف أن النـواب المـصريين       . أن قافلة جديدة ستنطلق من أمام نقابة المحامين في القاهرة الجمعة            
  لون جهوداً لتنظيم مزيد من الحمالت الشعبية والبرلمانية لكسر الحصار يبذ

  10/6/2010 موقع فلسطين أون الين
  

  عباس يبدي تشدده امام اوباما على ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة: عريقات .5
رئيس أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان االجتماع بين ال: حسين األمير -واشنطن

األميركي باراك أوباما ونظيره الفلسطيني محمود عباس في البيت االبيض كان ايجابيا جدا وصريحا جدا 
لجهة تأكيد الرئيس عباس على ضرورة انهاء الصراع وانهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع االراضي 

 الرئيس األميركي على ونقل عريقات عن عباس تشديده أمام.  بما فيها القدس الشرقية1967الفلسطينية 
، "ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل"

  ".طالب بعدم اضاعة الوقت الن الوضع لم يعد يحتمل االنتظار أكثر"مؤكدا ان الرئيس الفلسطيني 
سطينية مستقلة وتحقيق مبدأ الدولتين هما اوباما أكد للرئيس عباس ان اقامة دولة فل"وبحسب عريقات فان 

  ".مصلحة قومية أميركية عليا
وبشأن االوضاع في غزة فقد طلب عباس من أوباما الموافقة على تمويل مشاريع حيوية لقطاع غزة في 
مجاالت الصحة والمياه والمدارس والبنى التحتية، وهو ما وافق عليه أوباما عبر تمويل هذه المشاريع 

 400وابلغ عباس ان الواليات المتحدة ستخصص مبلغ ) االونروا(مؤسسات األمم المتحدة من خالل 
  ".مليون دوالر لتمويل هذه المشاريع

10/6/2010 انالغد،عم  
  

   مقترحات عباس للمصالحةعلىالخضري يطلع مشعل  .6
مواجهة عاد جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي، رئيس اللجنة الشعبية ل -غزة

  .الحصار، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري أمس، بعد زيارته القاهرة وعمان
والتقى النائب الخضري، خالل زيارته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحثا ملف المصالحة 

وفي طريق عودته، هاتف . الفلسطينية وآليات إيجاد حلول إلنهاء االنقسام والتوقيع على الورقة المصرية
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لنائب المستقل الخضري، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ووضعه في صورة اللقاء ا
  .وكافة األفكار التي طرحت لدفع عجلة جهود تحقيق المصالحة

  10/6/2010 العرب، قطر
  

  منيب المصري يكشف عن تفهم المصريين لعملية تذليل عقبات انهاء االنقسام .7
 المصري االقتصادي الفلسطيني الذي يتوسط التمام المصالحة في كشف منيب:  اشرف الهور-غزة 

يوم امس ان اللقاء الذي جمعه قبل يومين بمسؤولين مصريين على ' القدس العربي'تصريحات خص بها 
االطار 'مدار اربع ساعات بحث كيفية ازالة العوائق امام توقيع ورقة المصالحة المصرية، بدون تغيير 

  ة، لهذه الورق' العام
، الفتا الى 'المهم'اجتماعه مع المسؤولين المصريين بـ' القدس العربي'ووصف المصري خالل حديثه لـ 

انه تم خالله بحث مجمل قضايا المصالحة، وقال ان االجتماع الذي دام الكثر من اربع ساعات تم خالله 
وكشف المصري عن وجود . 'بحث السبل الكفيلة بإزالة العوائق امام توقيع ورقة المصالحة المصرية'
من جميع االطراف، سواء المصري الذي يرعى االتفاق او الحركتين المتخاصمتين فتح ' تجاوب'

  .وحماس
استيضاح 'واشار الى انه تم خالل لقائه مع المسؤولين المصريين االتصال ببعض القيادات الفلسطينية لـ

  .الفات بدأت تقل، مؤكدا ان مسافات الخ'بعض االشياء الخاصة بالمصالحة
واكد المصري ان مالحظات الفصائل ستأخذ عند تطبيق بنود االتفاق الذي وضعته مصر، الفتا الى ان 
اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها اعضاء من اللجنة التنفيذية واالمناء العامين للفصائل، واعضاء 

 مدينة رام اهللا بالضفة الغربية من مركزية فتح، وشخصيات وطنية وبرئاسته، ظهر اليوم الخميس في
  .'تذليل كافة العقبات امام اتمام المصالحة'سيبحث 

تذليل العقبات التي ستتفق عليها اللجنة 'خالل اهمية ' تفهموا'واشار الى ان المسؤولين المصريين 
  .'الفصائلية

 اجتماع اليوم في ان االقتراحات التي ستضعها هذه اللجنة خالل' القدس العربي'لكن المصري اكد لـ 
وكشف عن نية اللجنة تنظيم زيارات لكل . 'لن تغير االطار العام لورقة المصالحة المصرية'رام اهللا 

. الدول العربية المعنية بحل الخالف الفلسطيني الداخلي، للخروج بموقف عربي موحد ازاء المصالحة
ف واالنقسام السياسي، مؤكدا ان المصالحة وتوقع ان يشهد العام الجاري اتفاقا فلسطينيا ينهي حالة الخال

  .'امرا حتميا وليست خيارا'اصبحت 
  10/6/2010القدس العربي، لندن، 

  
   غزة خالل عامينحكومةأبرز قرارات  .8

، تقريراً حول أهم القـرارات الحكوميـة        2010-6-9أصدرت األمانة العامة لمجلس الوزراء، األربعاء       
 م، وشملت   2009 حتى يوليو    2007ع السياسي خالل الفترة من يوليو       التي استهدفت المواطنين في القطا    

وزارات الحكم المحلي، وزارة العدل، وديوان الفتـوى والتـشريع، وزارة الداخليـة، وزارة الـشؤون                
  . الخارجية، وشؤون األسرى والمحررين، وهيئة المعابر والحدود 

  وزارة الداخلية 
 استطاعت القضاء على حالة الفلتان األمنـي وفوضـى الـسالح            وأوضح التقرير أن الشرطة الفلسطينية    

خاصة سالح العائالت وضبط األمن الداخلي، والحد بشكل كبير من جرائم القتل التي كانت منتشرة فـي                 
  . عهد السلطة السابقة، وفرض األمن والنظام في قطاع غزة
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امة التي كانت تؤرق المواطن     وذكر أن الشرطة تمكنت من الحد من ظاهرة الخطف وحبس الحريات الع           
الفلسطيني، وأنهت ظاهرة التعدي على األمالك العامة والخاصة وأعادت الحقوق ألصحابها، وتمكنت من             
الحد بشكل كبير من قضايا السرقات ومن ضمنها سرقة السيارات، وتنظـيم األسـواق علـى مـستوى                  

  . المحافظات وإزالة التعديات
قضية موزعة ما بـين     ) 1523(ات، ذكر التقرير أن الشرطة أنجزت       وفيما يخص ظاهرة ترويج المخدر    

ترويج وتجارة وزراعة وتعاط وتهريب، مشيراً إلى قيام طواقم الدفاع المدني بـآالف المهمـات التـي                 
  . حافظت على أرواح ومقدرات المواطنين
لـسفر فـي جميـع      إنه تم تطوير آليـة محوسـبة للتـسجيل ل         : "وفي الشق المدني للداخلية، قال التقرير     

المحافظات، وتم إنجاز مشروع أرشفة وثائق سلطة األراضي، ومـشروع أرشـفة سـجالت المواليـد                
والوفيات والهويات في األحوال المدنية، ومشروع الطابع االلكتروني، ومشروع حوسبة كتبة العـرائض             

  . في قطاع غزة
 الخـدمات الطبيـة العـسكرية،       وذكر التقرير أن مديرية الخدمات الطبية حافظت على جميـع مراكـز           

واستمرت في تقديم الخدمة العالجية لمنتسبي وزارة الداخلية واألمن الوطني وعـائالتهم، وبلـغ عـدد                
  . حالة في تلك الفترة) 424534( المترددين على مراكز الخدمات الطبية 

صالح والتأهيل علـى    كما عملت المديرية على تفعيل وحدة الطب الوقائي، وإعادة افتتاح عيادة مركز اإل            
مدار الساعة، وكذلك متابعة الموقوفين في كل مراكز التوقيف، وعملت على افتتاح غرفة العمليات فـي                
مستشفى بلسم العسكري في الشمال ومستشفى الكرامة العسكري، وتفعيل مشروع الخدمة المنزلية بالنسبة             

  . لقسم العالج الطبيعي
لسنية في قسم األسنان، وافتتاح قسم النساء والـوالدة فـي كـل مـن               كما أعادت افتتاح قسم التركيبات ا     

مستشفى بلسم ومستشفى الكرامة على مدار الساعة، وافتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي في كـل مـن                 
مستشفى بلسم والكرامة، كما افتتحت معهد ضباط اإلسعاف وتأهيل السائقين وهو المعهد األول من نوعه               

  . الفلسطينية وهو معهد معتمدعلى مستوى الحكومة 
  " شؤون األسرى والمحررين"

وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن وزارة شؤون األسرى والمحررين نظمت زيارات لعائالت األسـرى               
المحررين، والكثير من الفعاليات الخاصة بقضية األسرى، وعملت على التوثيق القـانوني لالنتهاكـات              

رين أثناء الحرب األخيرة على غزة، واستقبال الوفود األجنبية والعربيـة           اإلسرائيلية بحق األسرى المحر   
  . وإطالعهم على معاناة األسرى داخل سجون االحتالل

ونوه إلى أن اإلدارة العامة لشؤون األسرى والمحررين استقبلت آالف المراجعين من ذوي المحـررين،               
لرسمية الحكومية الخاصـة بهـم، وأرسـلت        وحلت القضايا والمشاكل الخاصة بهم، وسهلت المعامالت ا       

مقترحات لمـشاريع مـن     ) 4(الطرود والرسائل لألسرى داخل سجون االحتالل من قبل ذويهم، وأعدت           
  . شأنها تخفيف معاناة عائالت األسرى والمحررين

  " الحكم المحلي"
 الحكومـة للهيئـات     أما بالنسبة لوزارة الحكم المحلي، ذكر التقرير أن الوزارة قدمت مبالغ ماليـة مـن              

المحلية، وشاركت في تخطيط وتصميم مشروع المتنزه اإلقليمي في مدينة خان يونس، ومتابعة أعمـال               
الهيئات المحلية ومراقبة أدائها، ودراسة واعتماد مخططات تفصيلية لمنـاطق ضـمن بلـديات القطـاع                

  . خيص الصادرةالمختلفة، ودراسة توزيع محطات الوقود والغاز وإعادة النظر في الترا
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت اإلعداد النهائي للمخطط اإلقليمي والمصادق عليـه مـن قبـل مجلـس                  
الوزراء، وأعدت مخططات توسعة نفوذ، وأنجزت دراسة حول إعادة إعمار مدينة غزة، وأعدت مخططاً              

  . دوس في بيت الهيامقترحاً للتجمعات العمرانية الجديد في القطاع، وقدمت مشروع إسكان حي الفر
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  وزارة العدل 
إن الوزارة شكلت لجنة توثيـق لمالحقـة مجرمـي الحـرب            : "وفيما يتعلق بوزارة العدل، قال التقرير     

اإلسرائيلية، وقامت بتفعيل وتنظيم إدارة المحاكم واإلشراف اإلداري عليها، وتابعت أعمال النيابة العامة             
  . عمل ديوان الفتوى والتشريعلضمان العمل بشكل مهني إلى جانب متابعة 

وبين أن الوزارة افتتحت معهد القضاء الفلسطيني ونفذت الدورات التدريبية القضائية المختلفة، وأنـشأت              
معمالً جنائياً لمساعدة أعضاء النيابة العامة في إثبات العديد من الجرائم عبر تقـديمهم التقـارير الفنيـة                  

  . 2010 و2009عامي الالزمة لذلك من خالل خطة التنمية ل
  ديوان الفتوى والتشريع 

مشروعاً للوائح تنفيذية أو    ) 20(وأشار التقرير إلى أن ديوان الفتوى والتشريع شارك في إعداد ما يقارب             
أنظمة حكومية للمؤسسات الحكومية كافة، وأبدى الرأي القانوني لالستشارات القانونية لرئاسة الـوزراء             

  . مذكرة قانونية) 35(أعد ما يزيد على والجهات الحكومية كافة، و
وبين أن وزارة الشؤون الخارجية عقدت العديد من اللقاءات مع الوفود الرسمية وغير الرسمية الوافـدة                
لغزة، حيث شرحت وجهة نظر الحكومة من مختلف القضايا، وعملت علـى تـوفير خدمـة تـصديق                  

  . العالمالشهادات والوكاالت للمواطنين الصادرة من جميع دول 
ونوه إلى أن هيئة المعابر والحدود عملت على ترتيب األوضاع اإلدارية واألمنية داخـل معبـر رفـح،                  
وعملت على إنشاء مظالت وقاية للمسافرين، ووفرت سيارات للمعبر، وسيارة إسـعاف وبـاص لنقـل                

 من خالل إنشاء    الشخصيات المهمة، وجهزت طريقاً خاصة للشاحنات التي تعبر إلى معبر كرم أبو سالم            
  .بوابة جديدة

  9/6/2010فلسطين أون الين، 
  

  مسؤولون في مؤسسات أهلية اعترفوا بالعمالة: في غزة" الداخلية" .9
كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، النقاب عن تسليم مسؤولين في : غزة

وقال المتحدث باسم الداخلية إيهاب . ترة طويلة مؤسسات أهلية أنفسهم، وإقرارهم بالعمالة لالحتالل منذ ف
تفاجأنا بإقدام شخصيات بتسليم أنفسها على أنها تتخابر مع االحتالل منذ فترة طويلة من داخل "الغصين 

  " .مناصبها في مؤسسات أهلية وتم التعامل معها بمسؤولية
ن المتورطين بالتخابر مع وأضاف الغصين في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أن هؤالء المسؤولي

االحتالل سلموا أنفسهم بمحض إرادتهم طلباً للتوبة والعفو، في سياق مهلة التوبة التي منحتها وزارة 
  .الداخلية للعمالء 

هناك عدداً من العمالء المخضرمين لم تكن عليهم أي شبهات أمنية، سلموا أنفسهم في إطار "وأكد أن 
صة متاحة أمام بقية العمالء ليعلنوا توبتهم النصوح، ومن لم يستجب حتى ال تزال الفر"وقال " . الحملة

  .، مشيراً إلى مرور نصف المهلة المحددة للعمالء للتوبة "نهاية الحملة فلن تنفعهم شفاعة الشافعين
  10/6/2010 العرب، قطر

  
   األوروبية ال تعني موقفاً موحداً من رفع الحصار عن غزة التصريحات: ليلى شهيد .10

 ليلـى شـهيد، أن تلـك        األوروبيترى مندوبة السلطة الفلسطينية لدى االتحاد       :  وسيم ابراهيم  -بروكسل
ليست  التصريحات التي أطلقها سياسيون أوروبيون، حول إعادة فتح المعابر الى غزة بمشاركة اوروبية،              

ع وزراء خارجية اوروبـا     مؤشراً على أن هناك قراراً أوروبياً موحداً سيتخذ في هذا الشأن، خالل اجتما            
وتذهب ليلى شهيد أبعد من ذلك، اذ تؤكد أن هناك دوالً، لم تسمها، تعارض مثل هـذا                 .   المقبل األسبوع
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من السفارة اإلسرائيلية، وتعتبر نفسها تمثّل      ) في القضايا المتصلة بفلسطين   (تأخذ أوامرها   «التوجه لكونها   
  .  »إسرائيل

ـ   وشددت الدبلوماسية الفلسطيني    ليست فـي    األوروبيينعلى أن المشكلة اآلن لدى      » السفير«ة في حديث ل
معبر رفح، بل المعابر االسرائيلية التي يمكن من خاللها دخول البضائع الى غزة، إضافة الـى دخولهـا                  

وكما توضح، فإن معبر رفح ليس مجهزاً تقنياً لمرور البضائع والمعونات االنـسانية،             . عن طريق البحر  
أهم شيء لدى االوروبيين اآلن هو دخول وخـروج         « دوره في عبور االشخاص، وتضيف أن        وينحصر

  . »البضائع حتى ترجع الحياة طبيعية في غزة
والسلطة الفلسطينية، بل يتعلق    » حماس«لذلك ترى ان أمر المعابر لن يكون له عالقة له بخالفات حركة             

اذا استطاعوا  «: لتفرض عليها فتح المعابر، وتقول    فقط بممارسة اوروبا واميركا ضغوطاً على اسرائيل،        
جعل اسرائيل تقبل بمبدأ فتح المعابر للبضائع، وقتها يأتي الحديث عمن يكون على المعبر من الطـرف                 

، بأن تقوم   »حماس«وتذكّر شهيد، في هذا السياق، بوجود اقتراح سابق، وافقت عليه حركة            . »الفلسطيني
هذا سيعاد بحثه مرة ثانية، لكـن       «طيني بالوقوف على المعابر، وتضيف      قوات من الحرس الرئاسي الفلس    

  .  »على ضوء ما سيحدث مع الطرف االسرائيلي
  10/6/2010 السفير،بيروت، 

  
   للحفاظ على االتصال بين غزة والضفة2005 الى اتفاق عام بالعودةالسلطة تطالب  .11

مصر، لدى االطراف الدولية المختلفة لـضمان       تسعى السلطة الفلسطينية، ومعها     :  محمد يونس  –رام اهللا   
اعادة فتح معابر قطاع غزة مع اسرائيل للحفاظ على االرتباط الجغرافي والسياسي بين جزئي االراضي               

وحذر اكثر من مسؤول فلـسطيني      ). الضفة الغربية وقطاع غزة   (الفلسطينية المنفصلين جغرافياً وسياسياً     
 وفي ممر بحري مع القطاع من دون اعادة فتح معابر القطاع            من ان حصر رفع الحصار في معبر رفح       

تجاه الضفة، سيؤدي الى تكريس الفصل القائم بين المنطقتين وتحويلهما الى كيانين سياسيين منفصلين، ما               
  .يحول مستقبالً دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة

قبول هذا المفهوم لرفـع     «ان  » ةالحيا«وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي الدكتور غسان الخطيب لـ          
الحصار عن غزة يعني الوقوع في الفخ االسرائيلي المرسوم لقطاع غزة والهادف الى عزله نهائياً عـن                 

  . »الضفة والقائه وراء الحدود
وكشف ان االتصاالت الجارية بين السلطة والجانب االميركي ومع االوروبيين ترمي الى التأكيـد علـى                

السلطة تشجع الجهـد    «: واضاف.  أي حل مقترح لرفع الحصار عن قطاع غزة        ربط جزءي الوطن في   
االوروبي لرفع الحصار عن غزة، لكننا نطالب بفتح كل معابر القطاع مع اسرائيل، تجاه الضفة الغربية                

اسرائيل خططت لعزل غزة والقائها تجاه مصر لمنع اقامـة          «: وتابع. »البقاء الرابط بين جزءي الوطن    
ينية مستقلة، وأي قبول بفتح غزة من الجانب المصري، واغالقها على الضفة يشكل وقوعاً في               دولة فلسط 

  .»الفخ االسرائيلي
وقال مسؤولون فلسطينيون ان مصر تشاطر السلطة القلق نفسه، وتسعى لدى االطراف المختلفـة لفـتح                

ق المعابر الموقع بين    واوضح الخطيب ان السلطة تعتبر ان اتفا      . غزة على الضفة وليس فقط على مصر      
 برعاية اميركية واوروبية، يشكل اطاراً مناسباً لرفع الحصار النـه يـنص     2005السلطة واسرائيل عام    

  .على فتح معابر قطاع غزة مع اسرائيل باتجاه الضفة
وضـمن  . وينص االتفاق المذكور على فتح معبر رفح بين غزة ومصر تحت اشراف مراقبين اوروبيين             

 -ائيل حق مراقبة ما يجري على معبر رفح من خالل غرفة عمليات مـشتركة اسـرائيلية                 االتفاق السر 
  . اوروبية مشتركة تراقب عن بعد ما يجري على المعبر من خالل كاميرات-فلسطينية 

     10/6/2010الحياة، لندن، 
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  عازمون على إنهاء كامل للحصار على غزة: مشعل في الخرطوم .12
وأكد، ، رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مباحثات في الخرطومبدأ :  فايز الشيخ- الخرطوم

  .أمس، أن الحركة عازمة على إنهاء كامل للحصار على غزة
ووصل مشعل الخرطوم، أمس، وبدأ مباحثات مع مساعد الرئيس السوداني ونائبه في المؤتمر الوطني 

ة الفلسطينية وحصار قطاع غزة الحاكم نافع علي نافع، وتركزت المباحثات على تطورات القضي
  . وتداعيات الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية

وقال مشعل عقب مباحثاته مع نافع عزم حماس على كسر الحصار بشكل كامل ونهائي على القطاع، 
سنتابع الجهود الميدانية والسياسية والشعبية واإلعالمية التي ستؤدي إلى نهاية حتمية للحصار ": وأضاف

  . "ى غزةعل
أن الزيارة تأتى في إطار تقديم التهنئة للرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة فوزه في "وأضاف 

االنتخابات التي جرت مؤخرا بالبالد، واستكمال المشاورات مع الحكومة السودانية بشأن المصالحة 
تأتي في إطار التواصل الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بينما أشار نافع إلى أن زيارة وفد حماس 

بين البلدين ويتصل بالتهنئة بفوز رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني في االنتخابات الماضية، ويضم 
الوفد، الذي يرأسه مشعل، كال من الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، 

  . وعزت الرشق ومحمد نصر عضوي المكتب السياسي لحماس
  10/6/2010وسط، الشرق األ

  
  فلسطينية بالتنسيق مع االتحاد األوروبي لفك الحصار عن غزة  -مصريةمبادرة : دحالن .13

 أعلن عضو اللجنة المركزية لفتح مفوض اإلعالم في اللجنة محمد دحالن أن : صالح جمعة-القاهرة 
ك الحصار عن قطاع  لطرح مبادرة لفاألوروبيمصر والسلطة الفلسطينية تعمالن بالتنسيق مع االتحاد 

 الذي يقضي بدخول البضائع من وإلى القطاع من جميع المعابر، مؤكدا 2005 المعابر اتفاقغزة بتنفيذ 
  . لتخفيف الحصار فقطاإلسرائيليأن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالطرح 

سليمان  الوزير عمر أمس إنه وبتكليف من الرئيس محمود عباس التقى أمسوقال دحالن في تصريح له 
بالقاهرة لمتابعة وتنسيق المواقف في موضوع المفاوضات غير المباشرة ونتائج زيارة نائب الرئيس 

  .األمريكي جون بايدن لمصر، وزيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن
 إلى االنتقالوأكد أن مصر تدعم الموقف الفلسطيني الذي يتمسك بالمفاوضات غير المباشرة، وعدم 

المباشرة إال إذا تم تحقيق اختراق في ملفي األمن والحدود ووقف االستيطان على أن تبدأ المفاوضات 
  .المفاوضات المباشرة من النقطة التي توقفت عندها

وقال إن اللقاء تناول أيضا موضوع فك الحصار عن قطاع غزة، وضرورة إقناع المجتمع الدولي بتطبيق 
ائع واألفراد ، بدال من الفكرة اإلسرائيلية غير الصالحة التي  بفتح كل المعابر ودخول البض2005 اتفاق

  .تتحدث عن تخفيف الحصار 
 مصر والسلطة الفلسطينية تعمالن مع اإلتحاد األوروبي خاصة فرنسا وأسبانيا من أجل أنأوضح دحالن 

ميجيل  مع وزير الخارجية األسباني اتصاالرفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أنه دحالن أجرى 
  .موراتينوس في هذا اإلطار لتنسيق المواقف بشأن فك الحصار عن قطاع غزة 

 هاتفي على نتائج مباحثاته مع الوزير سليمان وميجيل اتصالوقال إنه أطلع الرئيس عباس خالل 
   .2005 التفاقموراتينوس بشأن فك الحصار عن قطاع غزة طبقا 

  أكد دحالن أن حركة فتح متمسكة بالورقة المصرية ، وحول موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
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 الوزير عمر سليمان أكد أن مالحظات كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس وفتح أنموضحا 
  .ستؤخذ في الحسبان عند التنفيذ

  10/6/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

     وإنهاء حصار غزة"إسرائيل"العالم جاهز لمحاسبة : شعث .14
أكد نبيل شعث مفوض العالقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لفتح، في :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 

وانهاء " الحريةأسطول" على مجزرة إسرائيل العالم جاهز لمحاسبة أن" الدستور"حوار خاص مع 
  .تهاالحصار، موضحا أن العدوان اإلجرامي أتاح الفرصة للمجتمع الدولي لتحدي إسرائيل ومواجه

 أن يشكل ذلك العدوان فرصة وطنية الستعادة الوحدة وتحقيق المصالحة، شعثمن ناحية ثانية، تمنى 
كلما تحقق شيء تعتبره حماس "وقال . غير أنه يرى أن حماس لم تستجب لهذه الفرصة بشكل ايجابي

 عندما شعرت ،)غولدستون(انتصار لها، تؤجل البحث في الوحدة الوطنية، فعلى سبيل المثال تقرير 
حماس بأنها تستفيد من قرار السلطة حول هذا التقرير، علّقت موضوع الوحدة، رغم تعديل القرار بعد 

طرأ تحسن ملموس، وكادت المصالحة أن تتم ، إال أن حماس ) شاليط(أربعة أيام فقط ، وفي قضية 
الذي تعتقد حماس أنها تستفيد أعلنت أنها مشغولة بأمور تتعلق بالصفقة ، واليوم جاء أسطول الحرية ، 

أنا جاهز : "، مؤكدا" منه ، ولذلك فهي غير معنية اآلن بتنفيذ المصالحة بدليل رفضها استقبال الوفد
  ".للذهاب إلى غزة غدا ، بمقترحات وأفكار على أمل تحقيق تقدم

 حماس مطلوب من"وشدد شعث على أن الورقة المصرية هي فاتحة الباب أمام المصالحة ، وأضاف 
وفي  ".ورقة من أجل المصالحة، المهم أن يكون هناك تقدم) 100(خطوة بديلة، ولو كنت مكانها لوقعت 

ذات اإلطار، أوضح شعث أن مكتبه مفتوح أمام قادة حماس في الضفة الغربية، إذ يزوره باستمرار 
الدكتور ناصر الدين الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، ونائبه الدكتور محمود الرمحي، و

الرغبة أكيدة من الطرفين في : "الشاعر، والدكتور سمير أبو عيشة، والدكتور عمر عبد الرازق، مؤكدا
  ".تحقيق الوحدة ، لكن نريد من حماس خطوة ايجابية واحدة

  10/6/2010الدستور، 
 

   للحوار حول سالحنا في لبنانمستعدون: جبريلأحمد  .15
،  في حوار مع  جبريل األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينأحمدقال :  أحمد علي–دمشق 

نحن لسنا ": "الدولة داخل الدولة"سؤال حول السالح الفلسطيني في لبنان وما يقال عن ردا على " الوطن"
اتفقنا مع الحكومة اللبنانية على معالجة الموضوع «وأكد » دولة داخل دولة، نحن تحت السيادة اللبنانية

لكن جبريل . ، مبيناً أنه تقدم بمطالبه لرئيس الحكومة سعد الحريري في إطار حل هذه القضية"حواربال
نحن لن نوافق على أن ينظر لبنان إلى الوضع الفلسطيني من منظار أمني، مبيناً أكثر أن تكون : شدد

  ."هناك بعض اللبنانيين يدعموننا في ذلك"وقال . النظرة من منظار سياسي واجتماعي
 الختيار مصر جهاز مخابراتها بقيادة عمر سليمان "أسفه"وعن المصالحة الفلسطينية، عبر جبريل عن 

 تحت قبة الجامعة "المصالحة" وهنا، طالب جبريل بأن تكون "الخارجية"لتقود هذه المبادرة، بدال عن 
 ال يجوز أن يتوسط بينه - بعد كل تضحياته -العربية، مبيناً أن رأيه كان واليزال أن الشعب الفلسطيني 
  .جهاز مخابرات مصري، أو أي جهاز مخابرات عربي

 أنها لم تتم بسبب ضغوط مصرية فتحاوية، حتى ال تستعيد "الرجل الخطير" رأى "صفقة شاليت"وحول 
  . مكانتها"حماس"

 10/6/2010الوطن، قطر، 
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   عقوبات دولية جديدة على إيرانفرضحماس تدين  .16
حماس أدانت قرار مجلس األمن الدولي، فرض ، أن دمشق من 9/6/2010 قدس برس،نشرت وكالة 

أنموذجاً لسياسة المعايير المزدوجة؛ عندما تُعاقب إيران على "عقوبات جديدة على إيران، معتبرة ذلك 
برنامجها النووي السلمي، ويحمى االحتالل الصهيوني الذي يمتلك أكبر ترسانة أسلحة نووية، ويرتكب 

  ".اإلنسانية في فلسطين المحتلة والمنطقة العربيةجرائم ضد 
إننا نعد هذا : "نسخة منه" قدس برس"وقالت في بيان مكتوب صادر عن المكتب اإلعالمي لحماس، تلقت 

القرار أداة صهيونية للهيمنة على المنطقة، بحرمان الدول العربية واإلسالمية من حقها في اكتساب 
  ".ميةالمعرفة والطاقة النووية السل

 حماسلعزت الرشق، عضو المكتب السياسي أن  9/6/2010عالم، لمركز الفلسطيني لإلوذكر موقع ا
ضد إيران، ) 6-9(، حزمة العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس األمن بعد ظهر اليوم األربعاء انتقد"
التفاق الثالثي المتعلق بالرغم من الجهود الدبلوماسية النشطة التي قامت بها تركيا والبرازيل وتوقيع ا"

  ".بالملف النووي اإليراني واستخداماته السلمية
تجاهل "نسخة منه، بأن " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال الرشق، في تصريح صحفي مكتوب وصل 

االتفاق الثالثي كان بمثابة إغالقا أمريكياً ألبواب الحل الدبلوماسي، حيث اختارت واشنطن أن تتجاهل 
بادل، وأن تتصرف كما لو أنه غير موجود، ضاربة بذلك عرض الحائط بمساحات التفاؤل التي اتفاق الت

سادت المجتمع الدولي عقب التوقيع على االتفاق، وخصوصاً وأن النجاح تحقق على يد البرازيل وتركيا، 
رة األمريكية ويلجم هذين البلدين الجديرين بأن يقابلهما العالم بآيات الشكر والتقدير، وهو أمر يزعج اإلدا

  ". لآلخرينيقصائمن دورها اإل
  

   جنوب قطاع غزةإسرائيلية" ميركافا" عبوة ناسفة بـتفجر "سرايا القدس" .17
،  في بيان صادر عنهافي فلسطين" الجهاد اإلسالمي"الجناح المسلح لحركة " سرايا القدس"أعلنت : غزة

ولم يوضح البيان، ما إذا  .نس جنوب قطاع غزةإسرائيلية، شرق خان يو" ميركافا"أنها استهدفت دبابة 
  .كانت هناك خسائر بشرية تم رصدها في صفوف اإلسرائيليين

  9/6/2010قدس برس، 
  

  عباس بدمجهم في األجهزة األمنية بالضفة يطالبون " األقصىكتائب"نشطاء من  .18
ة، بمناشدة لرئيس  في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربياألقصىتوجه نشطاء كتائب شهداء : طولكرم

، ليتمكنوا من العيش "المالية"السلطة الفلسطينية محمود عباس، مطالبين إياه بالتدخل لتسوية أوضاعهم 
   .بكرامة، وللمشاركة في حماية الوطن من خالل دمجهم في األجهزة األمنية التابعة للسلطة

تفاقية التي تمت ما بين السلطة من خالل اال" عفو جزئي"وطالب النشطاء الذين كانوا قد حصلوا على 
الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، باعتماد مالي، ودمجهم في األجهزة األمنية، موضحين أنهم يتلقون 

 شيقل شهرياً، إال أن صرفها ال موعد له، وغالباً يتأخر، ويتم تناوله باليد عن 1500قدرها " مكافأة مالية"
وأعرب النشطاء عن خشيتهم من التوقف عن صرف تلك  .طريق مكتب المحافظ وليس عبر البنك

دبروا حالكم على "المكافأة، خاصة وأن بعض الجهات الرسمية ألمحت بذلك، من خالل القول لهم 
  .، على حد تعبيرهم"البدري، وشوفوا شغله إلكم تجيبوا منها مصاري

تناع عن تشغيلهم، وال حتى إن المواطنين ال يحبذون التعامل معهم، من خالل االم: "وقال النشطاء
  ".تزويجهم من بناتهم، مما يشعرهم بأنهم أصبحوا منبوذين في المجتمع

10/6/2010ان، السبيل، عم  
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  " الحريةسطولأ" ليس لديها ما تخفيه في شأن الهجوم على ةحكومال: نتنياهو .19
تمر اقتصادي في تل قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤ:  أسعد تلحمي–الناصرة 

أبيب أمس إن حكومته ليس لديها ما تخفيه في شأن الهجوم على االسطول، مطالباً بأن يتناول أي تحقيق 
ايهود (أنا شخصياً ووزير الدفاع «: وأضاف. التي واجهها الجيش» المجموعة المتطرفة«مسؤولية 

 مستعدين للكشف عن الوقائع من سنكون) غابي اشكينازي(والوزراء اآلخرون ورئيس األركان ) باراك
أريد أن تعرف الحقيقة كاملة، ومن أجل هذه الغاية، يجب ان يتيح «: وأضاف. »دون أن نخفي شيئاً

التحقيق إعطاء أجوبة على أسئلة تفضل المجموعة الدولية تجاهلها، مثل من كان وراء المجموعة 
تجري مشاورات مع أعضاء في «اسرائيل وأكد ان . التركية» المتطرفة التي كانت على متن السفينة

المجموعة الدولية في ما يتعلق بعملية التحقيق الضرورية التي ستتيح الكشف عن الوقائع المتعلقة 
، مستبعداً امكان مثول »والشعب االسرائيلي يعرف الحقيقة. نعرف الحقيقة«: ، وقال»باألسطول الصغير

  .جنود شاركوا في العملية أمام لجنة تحقيق
  10/6/2010الحياة، لندن،

  
  أمريكية" مباركة" بانتظار "أسطول الحرية" حقائق الهجوم على ترجئ لجنة تقصي" إسرائيل" .20

أمس، اجتماعا لمواصلة البحث في " السباعية"األمنية المصغرة " اإلسرائيلية"عقدت الحكومة : وكاالت
، لكنها لم "أسطول الحرية"ل على تشكيل لجنة تقصي حقائق في النتائج الدموية لهجوم قوات االحتال
  .تتوصل إلى قرار نهائي بسبب وجود خالفات مع اإلدارة األمريكية

انتهى بدون اتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيل لجنة تقصي " السباعية"وقالت اإلذاعة العبرية إن اجتماع 
" السباعية"ضافت أن وأ". االتصاالت مع الواليات المتحدة ستستمر لبلورة مسار مقبول"الحقائق وإن 

  ".أسطول الحرية"بحثت خالل اجتماعها تركيبة الهيئة التي ستحقق في أحداث 
بأن نتنياهو يريد تشكيل لجنة مع تفويض محدود، وأنه ليس بين المرشحين " هآرتس"وأفادت صحيفة 

محكمة لعضويتها، الذين اتصل بهم مكتب رئيس الوزراء أي رجل قانون بمستوى عالمي مثل رئيسي ال
خالل حرب لبنان " إسرائيل"العليا السابقين مائيرشمغار أو أهارون باراك خالفا للجنة التحقيق في إخفاق 

  .الثانية التي ترأسها إلياهو فينوغراد
الوزارية صادقت على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم خبراء " السباعية"وقالت تقارير صحافية إن هيئة 

جنبيين يكون أحدهما أمريكيا واآلخر أوروبيا، وأن نتنياهو طلب خالل العمل قانونيين ومشاركة مراقبين أ
ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي " السباعية"على صياغة كتاب تكليف اللجنة أن يدلي هو ووزراء 

  .بشهادات أمام اللجنة
استمرار لكن مكتب نتنياهو لم ينشر نص كتاب تكليف لجنة تقصي الحقائق وأسماء أعضائها بسبب 

  .االتصاالت مع الواليات المتحدة ودول غربية أخرى بهدف الحصول على موافقتهم
  10/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  والجيش يتهم باراك بتهميشه" أسطول الحرية" حول من أقوال يعلون" إسرائيلي"غضب  .21

 موشيه يعلون حول وقوع "اإلسرائيلي"أثارت أقوال أدلى بها النائب األول لرئيس الوزراء : آي.بي .يو 
غضباً واسعاً، فيما اتهم جيش االحتالل وزيره ايهود باراك بمنع " أسطول الحرية"خطأ خالل مهاجمة 

  .مندوبي الجيش من المشاركة في اجتماع أمني تحضيري لمهاجمة األسطول 
يبدو أن أحداً ما على ما "وهاجم حزب كديما المعارض يعلون على أقواله في الكنيست التي جاء فيها إنه 

  " .كانت هناك أخطاء في التخطيط والتنفيذ"، وأنه "لم يعمل وفقا ألنظمة القتال
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يعلون يحضر الذريعة التي "عن رئيسة كتلة كديما داليا ايتسيك قولها إن " هآرتس"ونقلت صحيفة 
ماضي عن أنه المستغرب أكثر هو أن من تحدث األسبوع ال"وأضافت أن " . سيطرحها أمام لجنة التحقيق

ليس مطلعا على التفاصيل، بينما كان يتولى منصب رئيس الحكومة الفعلي، يجرؤ على مهاجمة جنود 
  " .الجيش وتوجيه االتهام إليهم والتنكر لمسؤوليته

لن نسمح بتشويه سمعة أبنائنا وجنودنا الذي يضحون بأنفسهم في الوقت الذي يبحث "وتابعت ايتسيك أنه 
وقالت إن كديما يدرس تقديم اقتراح لجدول أعمال " . آخرين لتحميلهم المسؤوليةقادة الحكومة عن 

  .الكنيست لحجب الثقة عن الحكومة 
كذلك أثارت اقوال يعلون غضب الضباط في قيادة الجيش ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن أحد هؤالء 

إذا لم يتم اتباع " وأضاف أنه " .يعلون كان رئيس الحكومة الفعلي خالل وقوع الحدث"الضباط قوله إن 
القافلة إلى ) مهاجمة(نظام قتالي، لماذا هو لم يهتم بأن يتم اتباعه؟ ولم لم يدع بعد ساعات قليلة من 

  " .مشاورات ولم يرسل الوزراء لمقابالت صحافية في اإلعالم؟
لم تصدر قبل العملية كان بإمكان يعلون التأكد من التعليمات التي صدرت للجنود وتلك التي "وتابع أنه 

  " .العسكرية، وأقواله هي محاولة إلبعاد المسؤولية عنه قبيل لجنة التحقيق
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الوزراء بدؤوا عملية تبادل اتهامات استعدادا لبدء عمل لجنة تقصي 

يعلون نسي على " إن وقال أحد الوزراء للصحيفة" . مرمرة"حقائق في األحداث الدموية على متن السفينة 
  " .ما يبدو من كان رئيس الحكومة الفعلي وقتئذ

يعلون محبط من "وقال قياديون في حزب الليكود الحاكم أن انتقادات يعلون كانت موجهة إلى باراك وأن 
  " .منصبه وال ينجح في التأثير والحصول على صالحيات تنفيذية
السماح لمندوبين من الجيش المشاركة في من جهة أخرى، ذكرت إذاعة الجيش إن باراك رفض 

  " .مجلس األمن القومي"عقدها ما يسمى " أسطول الحرية"مداوالت تحضيرية لمواجهة 
ووفقا لإلذاعة فإن المداوالت التي جرت قبل ثالثة أسابيع، أي قبل أسبوعين من مهاجمة القافلة، تناولت 

افلة والتداعيات الدولية في أعقاب ذلك وأن هذه تقديرات بشأن احتمال تعقد األوضاع خالل مهاجمة الق
المداوالت جرت بدون وجود مندوب عن شعبة االستخبارات العسكرية أو سالح البحرية أو الناطق 

  .العسكري 
تم "وفي أعقاب مهاجمة القافلة ونتائجها، بعث المجلس برسالة شديدة اللهجة إلى باراك جاء فيها إنه 

  " .حيات المجلسالدوس بصورة فظة على صال
وكان ضباط في الجيش توجهوا بصورة غير رسمية إلى أعضاء في لجنة الخارجية واألمن التابعة 

  .للكنيست أبلغوهم فيها بأن مكتب باراك منعهم من المشاركة 
تم تنسيق تغيب ضباط الجيش مع السكرتير العسكري في مكتب رئيس "وعقب مكتب باراك بالقول إنه 

  " الحكومة
  10/6/2010، ج، اإلماراتالخلي

  
  وزير إسرائيلي يدعو لتبني المبادرة العربية  .22

في إسرائيل آفيشاي برافيرمان إنه دعا رئيس الوزراء بنيامين » األقليات«قال وزير ما يعرف بـ : حيفا
لتبني مبادرة السالم العربية أساسا » أسطول الحرية«نتنياهو الستغالل األزمة الناجمة عن مهاجمة 

  .اوضات مع الفلسطينيينللمف
على هامش مؤتمر للحياة المشتركة بين اليهود والعرب في مدينة معلوت » العرب«وأشار برافيرمان ل 

 مع 1967انسحاب لحدود : أمس أن المبادرة العربية تشكل أساسا للمفاوضات حول القضايا الجوهرية
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ت االستيطانية الكبيرة، تسوية في القدس تعديل حدود، تفكيك جزء من المستوطنات واإلبقاء على التجمعا
  . مع قبول عودة معينة كحاالت إنسانية48الالجئين لديارهم في أراضي  ورفض عودة

وشدد برافيرمان بالمقابل على أن المبادرة تتحدث عن تطبيع كامل للعالقات بين إسرائيل ودول عربية 
  .وإسالمية كثيرة

الناجمة عن الهجوم على أسطول الحرية للجلوس واالتفاق الفتا ودعا الوزير الستغالل األزمة الراهنة 
حسن أبولبدة . أنه بعث برسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس عبر وزير االقتصاد الفلسطيني د

ولرئيس الوزراء سالم فياض للجلوس مع نتنياهو، وتابع مبررا دعوته للمفاوضات غير المباشرة دون 
كل واحد يستطيع أن يجد الذرائع لماذا ال يقوم الطرف اآلخر بالمهام الملقاة «اشتراطها بوقف االستيطان 

  . »على عاتقه
وقال إنه يجب التقدم بسرعة ألن هذه األزمة تجلب العزلة إلسرائيل، فهي تسيء جدا لها وتساهم في 

ئيل في نهاية األمر إن حصلت أزمة في إسرا«ازدياد التطرف في العالقات بين الطرفين، وأضاف 
  .»ستحصل أيضاً لدى الفلسطينيين، فالشعبان توأمان سياميان

  10/6/2010،العرب، قطر
  

   على جدول أعمال الكنيست اإلسرائيلي لسرقة أموال الفلسطينيينعنصريمشروع قانون  .23
أمس، بتحويل أموال من " الكنيست"يسمح مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى جدول أعمال : آي.بي .يو 

 المالية الفلسطينية إلى أصحاب مصانع في المستعمرات كتعويض بادعاء تضررهم من قرار المستحقات
  .السلطة الفلسطينية مقاطعة منتجاتهم 

بادر إلى مشروع " إسرائيل"اإللكتروني أن اللوبي من أجل أرض " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 
نهم رئيس كتل التحالف الحكومي زئيف من كتل عديدة بي" الكنيست"القانون ووقعه عدد كبير من أعضاء 

ألكين من حزب الليكود، ورئيسة كتلة حزب كديما المعارض داليا ايتسيك، ورئيس لجنة الخارجية 
  .واألمن عضو الكنيست تساحي هنغبي من كديما ما يعني أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع جداً 

أو تشجيع المشاركة في " إسرائيل"اطعة ضد وينص مشروع القانون على أنه يحظر المبادرة إلى مق
ويعرف المقاطعة على أنها مطالبة . المقاطعة أو مد المساعدة وتزويد معلومات من أجل دفع هدف كهذا 

  " .غبناً مدنياً"وأن من ينفذ أمراً كهذا فإنه يرتكب " اآلخرين بعدم إجراء عالقات مع شخص
 يجب أن تحكم بدفع تعويضات ألي مستعمر يتضرر من قرار "اإلسرائيلية"وينص أيضاً على أن المحاكم 

  ) . آالف دوالر8( ألف شيكل 30المقاطعة الفلسطيني بمبلغ يصل إلى 
لمدة عشر " إسرائيل"فإنه سيمنع من دخول " إسرائيلياً"وفي حال تبين أن مخالف هذا القانون ليس مواطناً 

 . رفية أو تجارية سنوات على األقل، ويحظر عليه إجراء أية عملية مص
  10/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  "أسطول الحرية" على  تتهم الحكومة التركية بدعم نشاط عنيفاإلسرائيليةاالستخبارات  .24

الحكومة التركية بدعم استعداد مجموعة تركية للقيام بنشاط " إسرائيلي"اتهم تقرير استخباري : آي.بي.يو
، وأن "أسطول الحرية"ضمن " مرمرة" التي هاجمت السفينة "اإلسرائيلي"عنيف ضد قوات االحتالل 

  .رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان مطلعا على االستعدادات
في مركز " مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب"ووفقا لتقرير زاخر بالمزاعم، صدر عن 

اإلنسانية التركية واجهوا قوات الكوماندوس ، فإن نشطاء منظمة اإلغاثة "اإلسرائيلية"تراث االستخبارات 
وأضاف أنه من التحقيقات التي أجراها أفراد االستخبارات مع ". مرمرة"الذين تم إنزالهم على السفينة 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1815:         العدد       10/6/2010 الخميس :التاريخ

يظهر بوضوح أن المسافرين نظموا أنفسهم مسبقا "المشاركين في أسطول الحرية وتفتيش أمتعتهم 
  ".لخوض صراع عنيف
 هم نشطاء 500، فإن الغالبية الساحقة من النشطاء ال"اإلسرائيلي"خباري وبحسب التقرير االست

في ميناء أنطاليا التركي، وخضعوا " مرمرة"ومتطوعون في منظمات إنسانية وصعدوا إلى السفينة 
  .لتفتيش أمني

 ناشطا صعدوا إلى 40وأضاف التقرير أنه بين هؤالء النشطاء كانت هناك مجموعة مؤلفة من حوالي 
قبل بقية النشطاء وفي ميناء اسطنبول ولم يخضعوا لتفتيش أمني ومكثوا طوال فترة إبحار " مرةمر"

السفينة في مكان منفصل عن بقية النشطاء، وكانوا مزودين بأجهزة اتصال ودروع واقية من الرصاص 
" ة أمنيةحراس"وأعالم تركيا وأقنعة واقية من الغازات السامة وتم وضع ملصق على مالبسهم كتب فيه 

  .لهم" مقر قيادة"وحولوا سطح السفينة إلى 
على متن " بولنت يلدريم"واضاف أنه تواجد في السفينة نشطاء قياديون من التنظيم اإلسالمي التركي 

  .وكانوا يقدمون ارشادات قبل ساعتين من الهجوم" مرمرة"
تدل على "لتي كانت بحوزة النشطاء وقال التقرير إن المواد التي تم العثور عليها في أجهزة الكمبيوتر ا
، وأن قسما من النشطاء قالوا خالل "عالقة وثيقة بينهم وبين أعضاء في حزب رئيس الوزراء التركي
  ". أسطول الحرية"التحقيق معهم إن أردوغان شخصيا كان ضالعا في االستعدادات ل

  10/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  رح بريطاني يقضي بتخفيف الحصار عن قطاع غزةقبول مقت ينفون إسرائيليونمسؤولون  .25
البريطانية أمس » ديلي تلغراف«نفى مسؤولون إسرائيليون ما جاء في صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 

بأن إسرائيل مستعدة لقبول مقترح بريطاني يقضي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة في مقابل الحصول 
تشكيلها لبحث قانونية الحصار واالعتداء على أسطول على اعتراف دولي بلجنة الفحص التي تريد 

الحرية، وقالوا إنه ال عالقة مباشرة بين المسألتين، وأن إسرائيل تتجه نحو السماح بنقل مزيد من 
  .المساعدات عبر المعابر البرية بينها وبين القطاع، بمعزل عن قضية لجنة التحقيق

ت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم إن بريطانيا تلعب في األسابيع األخيرة دوراً مركزياً في ونقل
الوساطة لحل األزمة الناشبة في أعقاب اعتراض قافلة السفن ولتخفيف الحصار عن القطاع، وأنها أعدت 

  .وثيقة تتضمن اقتراحات لذلك
 بعض مواد البناء مثل االسمنت إلى القطاع، وقال مصدر إسرائيلي إن إسرائيل يمكن أن تسمح بإدخال

هذه المواد لبناء تحصينات » حماس«على أن تتلقى ضمانات من طرف ثالث بعدم استخدام حركة 
ال «: ورفضت السفارة البريطانية في تل أبيب تأكيد أو نفي وجود الوثيقة المذكورة، مضيفة. عسكرية

  .»نعلق على الوثائق المسربة
  10/6/2010،الحياة، لندن

  
   أهدرت دم النواب العرب في الشارع اإلسرائيليالمتطرفةاألحزاب : الطيبي .26

 أكد عضو الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي أن النواب العرب في الكنيست ال :نورالدين قاللة -الدوحة
 وحمل الطيبي في.. يستخفون بالتهديدات بالقتل التي تصلهم يوميا بل يأخذونها على محمل الجد

كامل المسؤولية لليمين المتطرف اإلسرائيلي عن أي أذى يمكن أن يصيب » االعرب«تصريحات لـ 
  .النواب العرب

  10/6/2010، العرب، قطر
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   من السفر خارج فلسطين48 العام ألبناء البلد في مناطق الـاالمين تمنع "اسرائيل" .27
سسة االسرائيلية ضد فلسطينيي في خطوة تصعيدية جديدة من قبل المؤ : زهير اندراوس-الناصرة 

الداخل، والتي تأججت في الفترة االخيرة بشكل مثير ومقلق للغاية، اصدر وزير الداخلية في الدولة 
اليميني الديني المتطرف، امرا يمنع االمين العام لحركة ابناء ) شاس(العبرية، ايلي يشاي، من حزب 

  .لبالد بدوافع امنيةالبلد، محمد اسعد كناعنة، من السفر الى خارج ا
  10/6/2010 ،القدس العربي، لندن

  
  صوتوا ضد أردوغان: لألتراكنصيحة إسرائيلية  .28

مع احتدام الحرب الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، احتدت أيضاً الحرب الصحافية بين هاتين الدولتين، 
  .د حكومة رجب طيب أردوغانمع توقُّع أن تكثّف الدولة العبرية واللوبيات اليهودية من نشاطها ض

وكعينة عن نوع المواد التي يبثّها اإلسرائيليون على مواقعهم اإللكترونية وصحفهم وتلفزيوناتهم منذ 
والرد التركي القوي الذي قابلها، نشر كّل من الكاتبين اإلسرائيليين إفراييم » أسطول الحرية«جريمة 

ن إلى الناخبين األتراك الذين سيكون عليهم التصويت، في إنبار وباري روبين، قبل أيام، مقالين موجهي
» الجهل والتخلّف والفقر واألنظمة اإلسالمية«: ، بين مشروعين2011االنتخابات التشريعية في 

المتمثّلة في خصوم أردوغان » الغرب والتقدم والديموقراطية«، و»العدالة والتنمية«المتجسدة في حزب 
  .في الداخل
وحده تغيير في أنقرة «، » بيغن للدراسات االستراتيجيةمركز سادات ـ«وهو رئيس نبار، وقال إ

تركيا «وتابع أن . المحتلة» باستطاعته إعادة تركيا إلى المعسكر الغربي وإلى الشراكة بين أنقرة والقدس
 وأعرب .»تنزلق بعيداً عن الغرب نحو موقع مستقل ملون بنزعات إسالمية متمثلة في الحكومة الحالية

فرصة لكي يختار الناخب التركي البقاء في دولة ديموقراطية وجزء  «2011عن أمله أن تكون انتخابات 
  .»من العالم الغربي

التي سبق ألردوغان أن اتهم قيادات (ولم يتردد إنبار في دعوة الغرب علناً إلى دعم المعارضة التركية 
وحدهم األتراك في مقدورهم تحديد مستقبلهم، لكن «: ائيليوقال الكاتب اإلسر). فيها بالدفاع عن إسرائيل

معارضي الحكم اإلسالمي داخل هذا البلد يستحقون دعم الغرب ورعايته، ألن تبعات تحول تركيا إلى 
من «: وختم مقاله بما يشبه االستغاثة. »جزء من المعسكر المعادي للواليات المتحدة ستكون بعيدة المدى

ن أجل مصلحة األتراك، لنأمل أن يختار األتراك الديموقراطية والتقدم على الفقر أجل عالم حر، وم
  .»والجهل والتسلّط التي تعرضها عليهم األنظمة اإلسالمية

عالقات ، فقد رأى أن انكسار ال»المعهد العالمي للدراسات الدولية في إسرائيل«أما باري روبين، مدير 
في إشارة إلى التوتر الذي ساد العالقات الثنائية بعد عدوان (مين  اإلسرائيلية حصل منذ عاالتركية ـ

حتى إن روبين . »وهو ما يعرفه كل مواطن إسرائيلي«، )وما حصل في دافوس» الرصاص المصهور«
هناك أمالً بالتخلص من الحزب الحاكم «من إنبار عندما تحدث صراحة عن أن » وقاحة«كان أكثر 

، في إشارة إلى كمال كليتش »ه كبيرة يكمن األمل به إلسقاط النظام الحاليبوجود قيادي معارض شعبيت
االنتخابات هي الوسيلة «، كل ذلك ألن »الشعب الجمهوري«دار أوغلو المنتخب حديثاً لرئاسة حزب 
  .»الوحيدة لقطع الطريق أمام المد اإلسالمي

  10/6/2010 ،األخبار
  

  قصى والبلدة القديمة تصعد عمليات تهويد محيط األ"إسرائيل" .29
" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"اظهر تقرير نشرته : األنباء حسن مواسي، وكاالت -القدس المحتلة 

ويستدل من التقرير الذي نشر في .  والبلدة القديمةاألقصى لعمليات تهويد محيط المسجد "إسرائيل"تصعيد 
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قدس، مواصلة سلطات االحتالل ارتكاب  المسجد األقصى المبارك وشرقي الالحتالل 43الذكرى الـ
  . عظمى على الحرم القدسيواعتداءاتجرائم كبرى 

 اإلسرائيلي، وأن المؤسسة االحتالل عمليات التهويد لم تتوقف ولو ليوم واحد منذ أنوبين التقرير 
ت اإلسرائيلية صعدت خالل األشهر األخيرة من حفرياتها أسفل وفي محيط المسجد األقصى ومن مخططا

واسعة لتهويد القدس وبالذات المحيط األقرب إلى المسجد األقصى المبارك، متبعة بذلك سياسة فرض 
 لألحداث المتعلقة بالمسجد األقصى، إلى جانب  وإحصاء مفصالًويورد التقرير شرحاً. األمر الواقع

أهم ما ورد " الدستور"إحصاء عن وضع القدس والمقدسات في الداخل الفلسطيني والقدس، وتستعرض 
 بحفريات واسعة وشبكة من األنفاق المتصلة في "إسرائيل"حيث قامت " الحفريات واألنفاق" في التقرير

محيط وأسفل المسجد األقصى، بلغ عددها عشر حفريات، والتي تتضمن حفر وتوسيع شبكة من األنفاق 
ى، وتتركز هذه األنفاق المتصلة تصل مسافاتها إلى مئات األمتار كلها تصل وتحيط بالمسجد األقص

الجدار الغربي والجنوبي للمسجد األقصى (والحفريات في الجهة الغربية والجنوبية من المسجد األقصى، 
  .)وبلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى

 كنيس وموقع تهويدي، 100 سلوك وإجراء تهويدي والعمل على 20 التقرير إلى قيام االحتالل بـوأشار
، وأعمال واسعة في " خيمة إسحاق-كنيس أوهيل يتسحاق "افتتاح يرة، من أبرزها تنفيذا لمخططات كب

كنيس الخراب في وسط حارة الشرف، باإلضافة إلى ممارسات متصاعدة لفرض مخطط إحتاللي لتقسيم 
  . المسجد األقصى بين المسلمين واليهود

10/6/2010ان، الدستور، عم  
  

  لمسجد األقصى باحات ايقتحمونكبار حاخامات اليهود  .30
اقتحمت مجموعة من كبار حاخامات اليهود المتطرفين باحات المسجد األقصى بعد ظهر : عهود محسن

ونقالً عن حراس المسجد األقصى، فقد  .أمس من بوابة المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل
وأفاد  .صلوات تلموديةتجول الحاخامات في باحات ومرافق المسجد األقصى المتعددة وحاولوا تأدية 

حراس األقصى أن أربعة من ضباط شرطة االحتالل، في الوقت الذي كان فيه الحاخامات يتجولون 
بساحات األقصى، اعتلوا سطح الجامع القبلي المسقوف في المسجد األقصى، وأجروا جولة مشبوهة 

  .علّلوها بأنها لدواعٍ أمنية
10/6/2010، انالسبيل، عم  

  
  الولجةقرية زراعية جنوب القدس ونبش مقبرة في تجريف أراضٍ  .31

جرفت آليات تابعة لسلطات االحتالل مساحات واسعة من األراضي الزراعية للمواطنين : عهود محسن
الفلسطينيين في قرية الولجة جنوب مدينة القدس المحتلة، واقتلعت أشجاراً مثمرة لصالح استكمال بناء 

واعتبر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس  .نصري في المنطقةمقاطع إسمنتية من جدار الفصل الع
صالح الشويكي إقدام قوات االحتالل على تجريف أراضي المواطنين في الولجة، وانتهاك حرمة المقابر 
واألموات، اعتداءات صارخة تضاف لمسلسل الهجمات الوحشية على حقوق وممتلكات الفلسطينيين 

 إن سلطات إلى" السبيل" الشويكي في حديث لـأشارو . الخصوصعموماً، والمقدسيين على وجه
من أراضي القدس عن طريق المصادرة % 10 لم تحز سوى ،االحتالل، وبحسب دائرة أراضي القدس

 وحتى اللحظة استولت على أضعاف هذه المساحات، 2002، ومن سنة 2000 وحتى 1967من سنة 
  .ليس في القدس وحدها، بل وفي الضفة الغربية
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ونوه الشويكي إلى أن قوات االحتالل ومنذ ساعات صباح أمس وهي تحاول االستيالء على أراض في 
وهي محاذية لمقر الرئاسة الفلسطينية في البلدة، إال أن " الشياح"قرية أبو ديس، وهذه المنطقة تسمى 

  .تاللاألمر لم يحرك ساكناً من قبل السلطة، مع حدوث مناوشات بين األهالي وقوات االح
 شجرة من الزيتون والمشمش واللوز والسرو، 82وأوضح صاحب األرض أحمد برغوث، أنه تم اقتالع 

  .ولفت برغوث لوجود مقبرة فيها لوالديه وجدته . عاما50ًأعمار بعضها يزيد عن 
10/6/2010، انالسبيل، عم  

  
  تنديد فلسطيني بإقدام متطرفين يهود على تدنيس مسجد بحيفا .32

ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك : وليد عوض -رام اهللا 
 المحتلة عام األراضي يهود متطرفين على تدنيس مسجد بحيفا داخل بإقدام األربعاءالشيخ محمد حسين 

د ودعا الشيخ محمد حسين لوضع ح . الحرب عليهمإلعالن بكتابة شعارات معادية للعرب وتدعو 1948
لالعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد المقدسات والمساجد الفلسطينية، واصفاً هذه التصرفات 
باإلجرامية، التي تستوجب معاقبة الجناة، وحمل سلطات االحتالل المسؤولية كاملة عن هذه التصرفات 

  .لكونها ال تضع حداًّ لمثل هذه الغوغائية
فإننا نحمل . الجريمة النكراء"األقصى للوقف والتراث هذه  زكي إغبارية رئيس مؤسسة .واستنكر م

المؤسسة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة لما حدث أو سيحدث لهذا المسجد، ثم إننا نطالب الجهات الرسمية 
  ."أن تكشف عن الجناة فوراً، وإنزال أقصى العقوبة بحقهم

لعربي، باالعتداء على المسجد، واعتبره وندد عضو الكنيست طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي ا
وأضاف أن االعتداء على  ."اعتداء خطيرا وجريمة نكراء ال يمكن أن تمر مرور الكرام والسكوت عليها"

خط احمر وله دالالت خطيرة، ومؤشر لتفشي العنصرية لدى اليمين المتطرف الذي تربى في "المسجد 
  ."مستنقعات اإلرهاب وفي بؤر االستيطان

  10/6/2010دس العربي، لندن، الق
  

  األغوار وتجريف أراضي في غزة هدم في وإخطارات بلدات في نابلس وإغالق الضفة في تاعتقاال .33
 ثمانية مواطنين من محافظات أمس اعتقلت قوات االحتالل ):وفا( ، وكالة الحياة الجديدة-محافظات 

يط قرى بيت دجن وبيت فوريك ودير  االحتالل والمستوطنون محأغلقجنين وقلقيلية ونابلس فيما 
 بإخالء باألغوار سلطات االحتالل عدداً من مواطني فصايل وأخطرتالحطب في محافظة نابلس 

  . المقبليوليو/  في تموزبإزالتهامنازلهم وبركاتهم وهددتهم 
  متر، وسط400 معززة بثالث دبابات لمسافة  اإلسرائيلية، أربع جرافاتأمسوفي خان يونس توغلت 

إطالق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين، وشرعت الجرافات بعمليات تجريف في أراضي المواطنين 
  . متر تقريبا300ً، في حي الزيتون لمسافة أمسكما توغلت قوات االحتالل  .بالمنطقة

  10/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   من اتفاقية جنيف49 بموجب المادة يؤكد أن طرد نواب القدس محظور" التجمُّع للحق الفلسطيني" .34
عن استنكاره قيام سلطات االحتالل الصهيوني بسحب " التجمع للحق الفلسطيني"أعرب : القدس المحتلة

مدينة القدس المحتلة إلى  إسالميين في القدس، وطردهم من شرقي الهوية المقدسية من أربعة نواب
وفي  .ان، ومحمد طوطح، والمهندس خالد أبو عرفةمحمد أبو طير، وأحمد عطو: الضفة الغربية، وهم

من اتفاقية ) 49( إجراءات محظورة بموجب المادة ههذأن  التجمع ذكرنسخة منه؛ " السبيل"بيانٍ وصل 
وضع حد ألعمال الترحيل غير القانوني "وطالب التجمع المجتمع الدولي بالتدخل من أجل  .جنيف الرابعة
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ارسه سلطات االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة، والتمييز العنصري الذي تم
  ".وإلى منع تكرار هذه الجرائم، وإعادة الحق لمن كان ضحيتها سابقًا

10/6/2010، انالسبيل، عم  
  

   سفينة50وتوقعات بمشاركة " 2أسطول الحرية "البدء بتجهيز  .35
أسطول "ياسر قشلق أمس، أن " فلسطين حرة "كشف رئيس حركة): أ.ب.د(، "الخليج "-بيرن، بيروت 

التحضيرات مستمرة، وبالتالي فعدد السفن " إلى أن قد يضم أكثر من خمسين سفينة، الفتاً" 2-الحرية
في بحر األسبوع " أسطول صحافيون بال قيود"والمشاركون سيظهر في الفترة الالحقة، أما في ما خص 

وناشطين " فلسطين حرة"وتحمل معها صحافيين وأعضاء من ستتحرك السفينة من الشواطئ اللبنانية، 
  ".فلسطينيين

أسطول "، بدء تجهيز سفينة سويسرية لتشارك ضمن "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أعلنت و
عقب اإلعالن عن بدء تجهيز "وقال أنور غربي ممثل الحملة في سويسرا في بيان إنه  ".2الحرية 

كبيرة لجمع التبرعات حيث حظيت هذه السفينة بدعم العشرات من الشخصيات السفينة، أطلقت حملة 
وأكد أن هذه السفينة هي األكثر دعما من شخصيات ". السياسية والفنية والرياضية السويسرية المشهورة

لي بارزة في أوروبا، مشيراً إلى أن حملة التبرعات تشهد إقباالً كبيراً ال سيما في أعقاب الهجوم اإلسرائي
  ".على سفن أسطول الحرية األول

  10/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  تسمح بإدخال المشروبات الغازية والبسكويت ورقائق البطاطس إلى غزةو تخفف حصارها" إسرائيل" .36
أبلغت الحكومة اإلسرائيلية أمس السلطة الوطنية الفلسطينية أنها قررت السماح بدخول : االتحاد، وكاالت
 للحصار وقال رئيس لجنة تنسيق دخول فة والمشروبات إلى قطاع غزة، باعتبار ذلك تخفيفاًاألغذية الخفي

 السلطات اإلسرائيلية ستسمح بإدخال عدة سلع كانت إن"البضائع إلى قطاع غزة الفلسطينية رائد فتوح 
روبات أن السلع تشمل المش"وأوضح فتوح  ." القادماألسبوع قطاع غزة بداية إلىممنوعة في السابق 

.  المقبلاألسبوعالغازية والعصائر ومعلبات الفواكه والسلطات والبسكويت ورقائق البطاطس ابتداء من 
 أصل أنواع من الحبوب، من 10 سلعة زراعية و33 سلعة تجارية و92وأضاف أنها تسمح بدخول 

  ." القطاع قبل فرض الحصارإلى سلعة كان مسموحاً بدخولها 4000
 سيرسلون فواتح اإلسرائيليينإن " الفلسطيني حسن أبو لبدة لصحفيين في رام اهللا وقال وزير االقتصاد

  ."الشهية والفلسطينيون في انتظار الوجبة الرئيسية وانتظار انتهاء هذا الحصار
 الحكومة في غزة أبلغت التجار بمنع دخول أنوقال مصدر مسؤول فلسطيني فضل عدم كشف هويته 

زياد الظاظا  حكومةالوقال وزير االقتصاد والتجارة في . يع المنتج الوطنياألصناف الجديدة بحجة تشج
 تتطلع إلى رفع حقيقي للحصار بحيث يمكن استيراد المواد الخام الالزمة للصناعة ومواد تهإن حكوم

  .البناء إلعادة إعمار القطاع
  10/6/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   وتنديداً بحصار غزة"أسطول الحرية"  استنكاراً للعدوان علىإيطاليامظاهرات في  .37

 نظَّم التجمع الفلسطيني في إيطاليا، وبالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في لمبادريا، والجاليات :روما
 للهجوم اإلسرائيلي اإلسالمية والعديد من المؤسسات اإليطالية؛ مظاهرة حاشدة في مدينة ميالنو؛ استنكاراً

  . مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بكسر الحصار عن غزةاً، وتضامن"أسطول الحرية"على 
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، اآلالف؛ بينهم عضوان من الوفد اإليطالي الذي شارك )8/6(وشارك في المظاهرة التي نُظِّمت الثالثاء 
  . ، ومعين قراقع"جو فاليزي": "الحرية"في قافلة 

تحدثت عضو الوفد اإليطالي وتزامنت المظاهرة مع عدة مظاهرات انطلقت في كلٍّ من تورنتو؛ حيث 
، وبحضور كبير للجاليات اإلسالمية والنشطاء اإليطاليين، وكذلك في مدينة روما؛ حيث "أنجيال النو"

شارك اآلالف في مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة اإليطالية في مظاهرة لم يخرج الناس بهذه 
م تخل مدينة إيطالية إال وخرجت على قطاع غزة، ول" الرصاص المصبوب"الكثافة فيها منذ حرب 

  .الجماهير تهتف فيها لغزة وتطالب برفع الحصار وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين ووقف الجدار
  9/6/2010قدس برس، 

  
  48شرعن العنصرية ضد فلسطينيي ي االحتالل: تقرير الرصد السياسي لمركز مدى الكرمل .38

المركز العربي للدراسات االجتماعية (ز مدى الكرمل أكد تقرير الرصد السياسي لمرك: القدس المحتلة
، أن الهجوم اإلسرائيلي على القيادات والجماهير العربية )48التطبيقية في حيفا داخل أراضي 

والتحريض الدموي عليهم، هو استمرار ونتيجة مباشرة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو التي عملت منذ 
داء لكل ما هو فلسطيني وعربي، وتتعامل مع الفلسطينيين كأعداء بدايتها على شرعنة العنصرية والع

وأشار تقرير الرصد السياسي السابع إلى تصعيد في سياسات الحكومة اإلسرائيلية ضد  .بشكل علني
" يهودية الدولة" وتعميق عمليات تشريع القوانين الرامية لترسيخ ،1948فلسطينيي األراضي المحتلة عام 

وإلى تزايد شَرعنة التمييز والكراهية تجاه . الفلسطينيين المدنية وقمع الهوية الفلسطينيةوتقليص حقوق 
  .الفلسطينيين في شتى ميادين الحياة 

 2010يناير عام /  وكانون الثاني2009ديسمبر عام / ويوثق تقرير الرصد السابع لشهري كانون األول
ق سياسات الحكومة اإلسرائيلية، وتشريعات القوانين،  سنة كاملة من عملية رصد وتوثيوينهي عملياً

ورجال الدين اليهود تجاه  ومواقف القيادات والجمهور اإلسرائيلي، ومواقف األكاديمية اإلسرائيلية
  .الفلسطينيين

  10/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  1967 ألف أسير فلسطيني منذ 700 .39
صاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر قال مدير دائرة اإلح:  يوسف الشايب-رام اهللا 
 ولغاية اآلن، بينهم عشرات اآلالف من 5/6/1967 ألف حالة اعتقال سجلت منذ 700 قرابة إنفروانة، 

  .األطفال وأكثر من عشرة آالف فلسطينيي
ل العمد بعد  أسيراً استشهدوا تحت التعذيب واإلهمال الطبي والقت198ن أ أوضحوفي بيان لفروانة 

  . مئات استشهدوا بعد تحررهم ألسباب لها عالقة بالسجن وتأثيراتهإلى إضافةاالعتقال، 
 1967 ألف حالة اعتقال سجلت منذ العام 420وبين أن معدل االعتقاالت كان متذبذباً، حيث أن قرابة 

 ألف حالة 21معدل ، أي ب1987وحتى بدء االنتفاضة الشعبية السابقة أوائل كانون األول من العام 
 30 إلى 1994 حتى منتصف 9/12/1987اعتقال سنوياً ثم ارتفع معدلها خالل سنوات االنتفاضة من 

تلك االعتقاالت تراجعت بشكل كبير : وقال . آالف حالة اعتقال210ألف حالة اعتقال سجل خاللها قرابة 
، حيث لم يسجل منذ ذلك 1994 مايو /بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية منتصف أيار

آالف حالة اعتقال بمعدل  10، سوى 2000 سبتمبر/ التاريخ وحتى اندالع انتفاضة األقصى في أيلول
1700  
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وأضاف فروانة بأن االعتقاالت عادت وارتفعت بشكل ملحوظ خالل انتفاضة .  حالة اعتقال سنوياً فقط
  . آالف حالة سنويا7ًتقال، بمعدل  ألف حالة اع70األقصى لتصل إلى أكثر من 

10/6/2010ان، الغد، عم  
  

  بات جماعيةواألسرى يتعرضون لضغوطات نفسية وجسدية وعق: الفلسطينينادي األسير  .40
كد محامي نادي األسير الفلسطيني لؤي عكة بعد زيارته لسجن عوفر أ : جمال جمال-القدس المحتلة 

سرى الفلسطينيين يتعرضون لضغوطات نفسية وجسدية العسكري اإلسرائيلي قرب رام اهللا أن األ
  .بات جماعية تمارسها إدارة السجن بحق األسرى في هذا المعتقلووعق

 وحمل عبدالفتاح خليل مدير نادي األسير الفلسطيني المسؤولية إلدارة السجون اإلسرائيلية عن صحة 
لمحلية التدخل بشكل جدي لوقف وحياة األسرى وطالب المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية وا

  .الممارسات الالإنسانية التي تمارس ضد أسرى النضال الفلسطيني
10/6/2010ان، الدستور، عم  

  
   والخليل ورام اهللاعكايزور  لبنان وسوريا واألردن مخيماتوفد شبابي من  .41

 يضم فرقة للفنون ألردنوا قام وفد شبابي من مخيمات الالجئين في لبنان وسوريا :عكا، الخليل، رام اهللا
  .1948 الفلسطينية المحتلة سنة  لمدينة عكاتاريخيةالشعبية من مخيم عين الحلوة في لبنان بزيارة 

 التي تعتبرها األماكن التي زار فيها العديد من أعضاء فرقة الرقص الشعبي األولىوكانت هذه هي المرة 
   .الشاطئصور في البلدة القديمة وعلى  للوفد مجموعة كبيرة من ال والتقطت.عائالتهم وطنها

 المجموعة أفراد بعض اإلسرائيليينفقد منع الجنود . وواجه الوفد مشكالت .كما زار الوفد مدينة الخليل
  . في الخليل بعد أن رفضوا خلع الكوفية الفلسطينية التي كانوا يتشحون بهااإلبراهيميمن دخول الحرم 

 األمل من  الزيارة حققت حلمها وستحمل بريقاًأن في سوريا وكاليرم البدوي من مخيم آالءوذكرت 
  . في العودةآخرينلالجئين 

 وانه جاء باإلقدام األرض الدبكة هي دق إنوقال عمار يوزباشي من مخيم البداوي لالجئين في لبنان 
  .األجدادليلمس بقدميه االرض التي كان يعيش فيها 

  . في مدينة رام اهللاألولى فرقة الكوفية رقصة الدبكة للمرة وأدت
 بهدف الحفاظ على 1992والفرقة مؤلفة من شبان فلسطينيين من مخيمات الالجئين بلبنان وتأسست عام 

  .التراث الفلسطيني
  9/6/2010وكالة رويترز، 

  
   من سرقة غاز بحر لبنان"إسرائيل"منع ل اإلنذاريقرع جرس بري  .42

س اإلنذار ودعا الحكومة اللبنانية إلى قبول التحدي بعـد          دق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جر       
إعالن إسرائيل عن فرض أمر واقع والتباهي بتحولها إلى منتجة للـنفط وتجاهلهـا حقيقـة أن الحقـل                   

  .يمتد بحسب الخرائط إلى المياه اإلقليمية اللبنانية” كيفيتال“المكتشف من الغاز الطبيعي 
لقـد قرعنـا    “: سبوعي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سـليمان       وقال الرئيس بري بعد اجتماعه األ     

، وأوضح  ”أجراس اإلنذار أكثر من مرة من أجل االستثمار في ثروة لبنان الطبيعية من نفط وغاز ومياه               
 تريليون قدم مكعبة، يستدعي     15بأن هذا االكتشاف لهذا الحقل من الغاز الذي يحتوي على ما ال يقل عن               

لمبادرة الفورية للحفاظ على حقوقه التي تتعدى الجانب المالي إلى البعـدين االقتـصادي              من لبنان إلى ا   
  .والسيادي
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سبق أن طالبنا بإصدار قوانين خاصة بثروتنا الطبيعية من نفط وغاز ومياه وخـصوصاً              “: وأضاف بري 
سـواء فـي الميـاه      إجراء اختبارات وعمليات التنقيب الالزمة وكذلك البحث في نتائج العمليات المماثلة            

  .”الدولية قبالة الساحل اللبناني أو المياه اإلقليمية اللبنانية ولكن ال حياة لمن ينادي
  10/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

 
  واألخذ بفكرة تحرير فلسطين  عن المبادرة العربيةالتخليالحص يدعو الى  .43

درة عربية واالخـذ مجـددا بفكـرة        التخلي عن ما سمي مبا    "دعا الرئيس سليم الحص الدول العربية الى        
التحرير تحرير فلسطين من الغاصب الصهيوني مع التسليم بواقع التعايش بين الشعبين العربي واليهودي              

ال جدار عازالً وال تعددية كيانية مكتوب لها العيش في حال من            "، مؤكداً ان    "تحت سقف فلسطين العربية   
  ".التناحر وعدم االستقرار في كل االوقات

، معتبراً انهـا    "فكرة الكيانين المتوازيين ولدت ميتة    "أمس، ان   " منبر الوحدة الوطنية  "ورأى في بيان باسم     
مشروع فتنة وتناحر مستمرين على الحدود المصطنعة بينهما فضالً عن انها مشروع تخل عـن حـق                 "

  ".الالجئين الفلسطينيين في العودة وهو حق بديهي من حقوق االنسان في وطنه
  10/6/2010فير،الس

  
  "اسطول الحرية"عربي سيشارك في  حكومةالحص أول رئيس  .44

برئاسة ياسر قشلق الـذي دعـا       " فلسطين حرة "إستقبل الحص في مكتبه في عائشة بكار وفداً من حركة           
قد يضم أكثر مـن خمـسين   " 2أسطول الحرية ـ  "، كاشفاً عن ان "مراجعة حساباتهم"القادة العرب الى 

ستتحرك في بحـر األسـبوع مـن الـشواطئ          " اسطول صحافيون بال قيود   "ى ان سفينة    ولفت ال . سفينة
وناشـطين  " فلسطين حـرة  "اللبنانية، نحو كسر حصار غزة وتحمل معها صحافيين وأعضاء من حركة            

  ".فلسطينيين جددا
ل يكون ممثال في اسطو   "سروره بأن   " اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة     "وأعلن الحص بصفته رئيس     

  ". عبر رفعت البدوي، ليكون أول رئيس حكومة عربي مشارك2الحرية ـ 
 .كمال شاتيال" المؤتمر الشعبي اللبناني"والتقى رئيس 

  10/6/2010، المستقبل، بيروت
 

   اللبناني يسلمان نفسيهما للجيش"الشامجند "عنصران من  .45
حمد وفادي الجنداوي نفسيهما الـى       في مخيم عين الحلوة هما وسام أ       "جند الشام "سلم عنصران من تنظيم     

الجيش اللبناني على حاجز يقيمه عند المدخل الغربي للمخيم، بمبادرة فردية إلقفـال ملفاتهمـا ووقـف                 
فـي  " فتح"وقال المسؤول العسكري العام لحركة      . عمليات المالحقة بموجب مذكرات بحث وتحرٍ وجلب      

 يؤكد أن هناك قانوناً ودولة لبنانية مسؤولة عن أمن          إنها مبادرة جيدة ما   : "لبنان العميد صبحي أبو عرب    
 ".المخيمات والجوار

  10/6/2010، الحياة، لندن
  

   سلطة احتالل في غزة وعليها أن تفتح المعابر "إسرائيل": أبو الغيط .46
طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إسرائيل بتحمل مـسؤوليتها الكاملـة كـسلطة               : القاهرة

خالل فتح معابرها مع قطاع غزة للسماح بدخول المواد اإلنـسانية واالحتياجـات الحيويـة               احتالل من   
  .لسكانه
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وكان أبو الغيط استقبل أمس وفد اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمـس حقـوق             
أبو الغيط رحب   وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بأن          . اإلنسان للشعب الفلسطيني  

بالوفد، موضحاً صعوبة الوضع الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية، بما في ذلك التطورات الخاصـة                
  .بقطاع غزة

  10/6/2010الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل" المصرية تطالب أئمة المساجد بالترويج على التطبيع مع األوقاف: العرب القطرية .47
 في وزارة األوقاف المصرية إن الوزارة طالبت األئمـة وخطبـاء            قالت مصادر :  فتحي زرد  -القاهرة  

المساجد بالحديث عن التطبيع مع إسرائيل والتمهيد له في خطبهم األسبوعية، والحديث عنهـا بـصفتها                
  .جارا لمصر

أنه تم إدخال مادة العالقة مع دول الجوار، وخاصة مع إسرائيل، علـى             » العرب«وأضافت المصادر لـ    
  .ورات الثقافية التي تقوم بتنظيمها لألئمة والخطباء الجددمناهج الد

وأضافت أنه يتم تدريس هذه المادة في محاضرتين فقط، وال يتم االمتحان فيها في نهاية الدورة التدريبية،                 
ولم يتم طبع أي كتب لها، ومن هنا فإن األساتذة المتخصصين الذين انتدبتهم وزارة األوقاف هـم الـذين                   

  .ك المادة، حسب السياسة التي وضعتها لهم الوزارةيدرسون تل
  ). جنيه5.6الدوالر يساوي ( جنيه 300ويتقاضي المدرس على المحاضرة الواحدة 

أن اإلسالم دين السماحة والسالم والتسامح، ولذلك فمهما فعلت إسرائيل فإنهـا            «وترتكز المحاضرة على    
مسألة تحرير القدس فإنه قادم ال محالة، ولكن علينـا أن           تبقى جارة لنا، والنبي أوصى بالجار، وبالنسبة ل       

نحترم الجيران وأن نقنع الناس بذلك، ألنها وصية اإلسالم، وممنوع الحديث عن الجهاد أو الحرب مـع                 
اليهود، ألننا أقمنا معهم معاهدة سالم، ولذلك فال يجوز نقض العهد، ويجب أن تقوم بيننا وبينهم عالقات                  

مـا زال جبريـل     «: -صلى اهللا عليـه وسـلم     -ى الصدق والمحبة والسالم، لقول النبي       متبادلة قائمة عل  
  .»يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

  10/6/2010، العرب، قطر
  

  ةاالنسحاب من المبادرة العربي" اإلخوان" اقتراح ترفض الحكومة المصرية .48
 أعضاء الكتلـة البرلمانيـة لجماعـة        رفضت الحكومة المصرية أمس، اقتراحا قدمه     ": الخليج "-القاهرة  

  .يدعو إلى انسحاب مصر من مبادرة السالم العربية" البرلمان"اإلخوان المسلمين في مجلس الشعب 
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب أمام جلسة برلمانيـة إن المبـادرة                

 الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن البـديل         العربية تستهدف إتاحة السالم العادل واستعادة     
لسحب مبادرة السالم العربية هو إعالن الحرب، وتساءل هل الفلسطينيون والعرب يريدون ذلك؟ وقـال               

  .يجب أن نتبنى مطالب واقعية يقبلها المجتمع الدولي
  10/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
   للسالح النووي"إسرائيل" على امتالك الضوءيسلط أردوغان  .49

دعا رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلظهار موقف عادل والرد             : )وكاالت(
 .وترسـانتها " إسـرائيل "ليس على إيران فقط، بل دول إقليمية أخرى تمتلك أسلحة نووية، في إشارة إلى               

ؤتمر اإلقليمي حول األهداف اإلنمائيـة      التركية عن أردوغان قوله في الم     " األناضول"ونقلت وكالة أنباء    
إن على المجتمع الدولي الذي يظهر حساسية محقة ضد امـتالك إيـران أسـلحة               "لأللفية، في اسطنبول    
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وأضـاف  ". نووية، أن يظهر ردة الفعل نفسها على األسلحة النووية التي تمتلكها دول أخرى في المنطقة              
  ".يجب أن تكون هناك ردة فعل ترضي الجميع"
في المياه الدولية، سـيفتح     " أسطول الحرية "على  " اإلسرائيلي"اعتبر أردوغان أن الصمت على الهجوم       و

وقال إن انتهاكاً متهوراً وغير مسؤول للقانون من قبل دولـة يـضر             . جرحاً جديداً في الضمير اإلنساني    
  .بفكرة الناس للعدالة وثقتهم بالمنظمات الدولية

م عالمي، فعلينا أن نظهر موقفاً إنسانياً وعادالً وشجاعاً وحاسماً ضد مثـل   إن كنا نتكلم عن سال    "وأضاف  
واعتبر من يلتزمون الصمت أنهم يشاركون ويشرعون مثل هـذه الهجمـات        ". هذه األمور غير الشرعية   

  .العنيفة
ألولى التي  لكنها المرة ا  " إرهابيين"وكان الرئيس التركي عبداهللا غول أكد أن األتراك قتلوا مراراً على يد             

الذي كان ينقل مساعدات إلـى      " أسطول الحرية "يرتكب فيها جيش وجنود بلد ما خطأ كالذي ارتكب ضد           
  .غزة

ورداً على سؤال خالل مؤتمر صحافي أمام قصر جيراغان، عما إذا كانت تركيا سترفع دعـوى ضـد                  
". يدين الدولي والثنائي  كل اإلجراءات ستتخذ على الصع    "لتعويض عائالت الضحايا، قال غول      " إسرائيل"

  ".كرئيس أنصح الجميع بعدم استخدام الحادث أداة للسياسة الداخلية فهذه قضية وطنية"وأضاف 
" إسـرائيل "وسئل عما جاء في بعض الصحف الغربية بأن تركيا ستغلق بعض المؤسسات التي تسمح ل                

  . بمراقبة إيران، فأجاب إن هذه التقارير ليست أكثر من تضخيم لألمر
  10/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  باالنضمام إلى االتحاد األوروبي" إسرائيل" مع للعالقاتال صلة : أنقرة .50

نفى الوزير التركي المكلف الشؤون األوروبية ايغمان باغيس أمس، وجود تأثير لمفاوضات            : )ب.ف  .أ  (
 .ء مع صحافيين في بروكسيل    خالل لقا " إسرائيل"االنضمام إلى االتحاد األوروبي على عالقات أنقرة مع         

وكان باغيس يرد على تصريحات وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس الذي رأى من لنـدن أن تـردد              
  ".إسرائيل"العالقات بين أنقرة و" تدهور"أوروبا في ضم تركيا مسؤول جزئيا عن 

  10/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  الى غزةبنقل المساعدات " الناتو"وزير تركي يقترح قيام  .51
اقترح الوزير التركي المكلف الشؤون األوروبية ايغمان باغيس، أمس، قيام حلـف شـمال              : )ب.ف  .ا  (

على " إسرائيل"الذي تفرضه   " انهاء الحصار "بضمان نقل المساعدات االنسانية الى غزة و      " الناتو"االطلسي  
  .القطاع 

المفـروض  "  أسطول وانهاء الحصار   على الحلف االطلسي إرسال   "وقال باغيس للصحافيين في بروكسل      
وقال أيضاً إنـه منفـتح علـى         " .اسمه"، وأشار إلى انه يتحدث ب     "انها مجرد فكرة  "على غزة، أضاف    

التـي تنقـل   " قيام قوات من األمم المتحدة او االتحاد األوروبي بالتحقق من البضائع    "خيارات أخرى مثل    
  " .إن العقوبات ال تأتي بحل"، وقال "سرائيلإ"إلى غزة، وأعرب عن تشكيكه في فرض عقوبات على 

  10/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  "نحل الدولتي"إلى ضمان حقوق كافة اإلسرائيليين في إطار أوباما يدعو : "هآرتس" .52
إستراتيجية "عن قيام الرئيس األمريكي باراك اوباما ، بإجراء تعديل على وثيقة            " هآرتس"كشفت صحيفة   

ضمان حقوق كافة اإلسرائيليين في إطـار حـل    "، ودعوته فيها إلى     " للسياسة الخارجية الواليات المتحدة   
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ـ       " هآرتس"وبينت  ". الدولتين  ، رغم عدم اإلشـارة      48إن المقصود كل اإلسرائيليين بما فيهم فلسطيني ال
  .الصريحة لذلك في الوثيقة األمريكية

. إن الواليات المتحدة تسعى لحـل الـدولتين        الشهر المقبل ف   روأشارت إلى إنه حسب الوثيقة التي ستصد      
وحقـوق لكافـة    ... الدولة اليهوديـة ، مـع أمـن حقيقـي         "وجاء فيها أن حل الدولتين يكون من خالل         

مستقلة قابلة للحياة مع تواصل جغرافي تنهي اإلحتالل الذي بدأ          "، إلى جانب دولة فلسطينية      " اإلسرائيليين
  ".يني ، وتحقق طموح الشعب الفلسط1967في 

وجاء التعديل المذكور الذي بادرت إليه إدارة الرئيس اوباما جاء تلبية للمطلب الفلـسطيني بـأال يمـس                  
ـ   بحقوق الفلسطينيين في اسرائيل ، إضافة للرد على شـعار حـزب            " دولة يهودية "اإلعتراف بإسرائيل ك

" ال مواطنة بـال والء    "ان ، بأن    الذي يتزعمه وزير الخارجية اإلسرائيلي ، افيغدور ليبرم       " يسرائيل بيتنو "
  .للدولة اليهودية

مع أن هذا التعديل ال يرتقـي       "الفلسطينية اليومية ، تقول     " االتحاد"كتبت صحيفة   " وثيقة اوباما "وردا على   
إلى مستوى التهديدات ، الوجودية حقًا ، على بقاء وحقوق ومستقبل الجماهير العربية الباقية في وطنها ،                 

وتزداد أهمية  ". دولة يهودية مستقلة  "دما على الموقف الرسمي األمريكي السابق ، الداعي إلى          فإنه يمثل تق  
هذا التقدم النسبي في موقف واشنطن في ظل التضليل الديموغرافي المنهجي اإلسرائيلي ، الذي يحـاول                

ـ      مؤخرا فـي سـياق     ، وهو ما كنا أشرنا إليه       " يهودية الدولة "ابتزاز اعتراف دولي وعربي وفلسطيني ب
  .زيارة وفد الجماهير العربية إلى ليبيا واللقاء مع رئيس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية
ّّّّ10/6/2010، انالدستور، عم  

  
  عدم حصوله على نتائج ملموسة من المفاوضاتبسبب  بأهمية تقديم دعم لعباس أمريكا تقر .53

 عبـاس    للرئيس الفلسطيني محمـود     بأهمية تقديم دعم   يكيةأقرت اإلدارة األمر  :  مينا العريبي  - واشنطن
خالل الفترة المقبلة مع مواجهته ضغوطا داخلية بسبب تراجع األوضاع في غزة وعدم حـصوله حتـى                 

وكـان مـن الواضـح أن       . "إسرائيل"اآلن على نتائج ملموسة من دخول المفاوضات غير المباشرة مع           
  .مها لعباس خالل زيارته إلى واشنطناإلدارة األميركية تريد التعبير عن دع

10/6/2010، الشرق األوسط  
  

  "لإسرائي"على   لفرض عقوبات روسيا تدعو إلى رفع حصار غزة وال ترى أفقاً:بوتين .54
قال رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين أن روسيا تدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غـزة                : موسكو

  ."أسطول الحرية"إسرائيل بسبب اعتراضها لـولكنها ال ترى أفقا لفرض عقوبات على 
قبيل زيارته إلـى   "France 2" بمشاركة قناة" فرانس برس"وصرح بوتين في مقابلة أجرتها معه وكالة 

، مشيرا إلى أن األسـاليب مثـل        "روسيا كانت تدعو دوما إلى رفع الحصار عن قطاع غزة         "فرنسا بأن   
  .ى حل المشاكل التي تواجهها المنطقةالحصار ال يمكن أن تساعد، في اعتقاده، عل

وأضاف أن العقوبات ال تعتبر في نظره أمرا مثمرا ذا أفق، مشددا على أن المطلوب فـي مثـل هـذه                     
الحاالت هو عدم ممارسة الضغوط والبحث عن إيجاد حلول مقبولة لجميع األطـراف، بمـا فـي ذلـك                   

   .إسرائيل، في الوضع القائم بالذات
  

، خاصة  "أسطول الحرية "قت نفسه أن روسيا تدين عملية االعتراض اإلسرائيلية ضد          وكرر بوتين في الو   
  . فتم تنفيذها في المياه الدولية

10/6/2010، نوفوستي  
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    "أسطول الحرية"لهجومها على   "إسرائيل"قانوني ألماني يعتزم مقاضاة  .55
حرية عزمه رفـع دعـوى      أعلن سياسي وخبير قانوني ألماني شارك في أسطول ال        :  خالد شمت  - برلين

 لهجوم قواتها البحرية على سفن األسطول وقتل وجرح متـضامنين           "إسرائيل"أمام القضاء األلماني ضد     
  .كانوا على متنها

 -في مقابلة مع الجزيرة نـت     - وقال البروفسور نورمان بيش أستاذ القانون الدولي بالجامعات األلمانية          
 .لمحاكم األلمانية، مقدمة لرفع دعاوي عليها أمام القضاء الدولي        إنه سيسعى لجعل مقاضاة إسرائيل أمام ا      

واعتبر بيش ادعاء الحكومة اإلسرائيلية أن جنودها كانوا في حالـة دفـاع عـن الـنفس ضـد هجـوم          
وقال إن ما جرى هو أن قوات البحرية اإلسرائيلية ألقت أوال قذائف             .المتضامنين هو كذب وقلب للحقائق    

ثم هجم جنودها عليها من القوارب المطاطية والمروحيات، وهم مدججون بأسـلحة            على السفينة مرمرة    
  .متطورة كالبنادق والرشاشات اآللية والعصي المطاطية المكهربة

10/6/2010نت، .الجزيرة   
  

   المتجه لغزة"2سطول الحرية أ"تجهيز سفينة سويسرية للمشاركة في  .56
رفع الحصار عن غزة احدى الجهات المنظمـة لقافلـة          علنت الحملة االوروبية ل    أ :اشرف الهور  -غزة  

السفن الدولية التي هاجمتها اسرائيل قبل عشر ايام عن شروعها في تجهيز سفينة سويـسرية لتـشارك                 
  .، الذي بدأ االعداد له والمتوقع انطالقه باتجاه غزة في غضون االسابيع القادمة'2اسطول الحرية 'ضمن 

المجـزرة التـي ارتكبـت بحـق        'في سويسرا، في تصريح صحافي ان       وقال انور غربي ممثل الحملة      
المتضامنين على متن اسطول الحرية، شكلت دافعا كبيرا لالحرار في العالم من اجل دعم المزيـد مـن                  

  .'الحمالت الهادفة لكسر الحصار المفروض على القطاع
10/6/2010، القدس العربي، لندن  

  
  د تركيااالتحاد األوروبي تسبب بإبعا: غيتس .57

حمل وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس، أمس، االتحاد األوروبي المسؤولية جزئيـاً عـن              : )أ.ب.د(
  ".إسرائيل"التغير في سياسة أنقرة الخارجية، وتدهور عالقاتها مع 

". مصدراً للقلق "يعد  " إسرائيل"في العالقات بين تركيا و    " التدهور"وصرح غيتس للصحافيين في لندن أن       
 أن معارضة العواصم األوروبية لمساعي تركيا لالنضمام إلى االتحاد ساهم في إبعادها عن الغرب،               وأكد

نوعاً من االرتباط العضوي بالغرب الذي تسعى إليـه         "رفضوا منح أنقرة    " البعض في أوروبا  "مضيفاً أن   
  ". تركيا

10/6/2010، الخليج، اإلمارات  
  

  على إيران" يليإسرائ"فيدل كاسترو يتخوف من هجوم نووي  .58
فيدل كاسترو في مقال نـشرته أمـس الـصحافة          )  عاماً 83(كتب الرئيس الكوبي السابق     : )ب.ف  .ا  (

ال تستطيع أن تغيـر مجـرى       "على شبكة االنترنت، ان األمم المتحدة       " كيو.ديبي  .كوبا  "المحلية وموقع   
  " .بالمقاومة اإليرانية" ئيلإسرا"األحداث، وسرعان ما سيصطدم الموغلون في رجعيتهم الذين يحكمون 

لن تمتنع من تلقاء    " إسرائيل"واعتبر كاسترو الذي ما زال األمين العام األول للحزب الشيوعي الحاكم أن             
نفسها عن تشغيل واستخدام قوتها النووية الضخمة التي أنشأتها الواليات المحتدة، واالعتقاد خالف ذلـك               

  ".تجاهل للحقيقة
10/6/2010، الخليج، اإلمارات  
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   والمعابر والمصالحة تبدأ اآلنالحصارمعركة  .59
  عريب الرنتاوي

بعض ما يرد من أنباء ومواقف وتصريحات من رام اهللا والقاهرة ، ينذر بعودة األمور إلى المربع األول                  
ـ          حملة التضامن الـدولي مـع الـشعب        " تنفيس"، ويبعث على القلق والحذر والتحسب من مغبة السعي ل

ي قطاع غزة ، أو تحويلها من أداة ضاغطة على إسرائيل إلى إداة ضاغطة على حمـاس ،                  الفلسطيني ف 
ترفـع الحـصار   " مخـارج " سيجري التفكير جدياً باجتراح - وهذا ليس مستبعداً على اإلطالق       -وربما  

جزئيا على غزة ، وتبقيه أو تشدده على حماس ، ولدينا من المعطيات ما يكفي لتبرير هـذه المخـاوف                    
  .تعبير عن هذا القلقوال

باستثناء القاهرة ورام واهللا ، يجمع العالم على أن الوضع اإلنساني فـي قطـاع غـزة ال يطـاق ، وأن                      
الحصار المضروب على مليون ونصف المليون فلسطيني الجائر وغير الشرعي ، قد آن أوان رفعه ومن                

          كمفي القاهرة ، هم الذين يتحدثون بإسهاب        دون إبطاء ، ووحدهم الناطقون باسم السلطة في رام اهللا والح 
  .عن استمرار تدفق المواد التموينية والمعابر المفتوحة وتوفر االحتياجات اإلنسانية من غذائية وطبية

 يجمع على أن أسطول الحرية قد هز بقوة جدران الحـصار   - باستثناء القاهرة ورام اهللا      -والعالم بأسره   
عة رفع الحصار قد أزفت ، وهو األمر الذي يبدي الناطقون باسـم رام         المضروب على القطاع ، وأن سا     

اهللا استخفافاً به ، حتى أن أحدهم سخر من الرهان على السفن واألساطيل وقدرتها على رفع الحـصار ،                   
مشدداً على أن المصالحة التي تبدأ وتنتهي بتوقيع الورقة المصرية ، هي وحـدها الكفيلـة برفـع هـذا                    

تلك المعاناة ، وقد رددت القاهرة صدى هذه التصريحات والمواقف ، وإن بكلمات وجمل              الحصار ووقف   
للقطاع قبـل   " الشرعية"، وأضافت إليها تشديداً على ضرورة عودة        " التنسيق الكامل "أخرى ، فيما يشبه     

الحديث عن فتح المعابر ورفع الحصار ، وهو موقف لم يصدر بعد ، كشرط مسبق ، حتى عـن أكثـر                     
  .وائر الغربية حذرا ومناهضة لحماس ، ودعماً وتأييد للسلطة والرئاسة؟،الد

ال مبادرات جديدة إلتمام المصالحة ، القاهرة       : الخالصة كما تتضح من القاهرة ورام اهللا تُختصر بما يلي         
: تقول أنها تنتظر حماس لتوقع زاحفةً الورقة المصرية ، والسلطة سترسل وفداً إلى غزة بمطلب واحـد                

 تدركان تمام اإلدراك بأن حماس لـن        - القاهرة ورام اهللا     -وبرغم أنهما   "... صك اإلذعان "التوقيع على   
توقع الورقة كما هي ، وأنها لن ترفع الراية من دون قيد أو شرط كما يطلب إليها ، إال أنهما لن تتـرددا                       

لضبط ، وال شيء آخـر علـى        في اتّباع هذه التكتيكات إلحراج حماس وإخراجها ، فهذا هو المطلوب با           
وعليه فإن المصالحة تغدو معلقة مرة أخرى ، وستجد حماس مرة أخرى نفسها في وضـعية                ... اإلطالق

المتهم بعرقلة الوحدة والمصالحة ، وسنعود لمواصل اللعب بورقة الحـصار وإن بأشـكال وتكتيكـات                
  .أخرى

ء إليه في ظروف إقليمية ودوليـة متغيـرة ،          إذن نحن أمام شكل جديد للعبة القديمة ذاتها ، يجري اللجو          
جديدها األبرز واألهم ، أن العالم لم يعد يحتمل االنتظار ، بعد أن بات الحصار ثقـيال علـى الـضمير                     
اإلنساني الحي ، وهو ما يدفع على االعتقاد بأن المعادلة الجديدة للتعامـل مـع هـذه الملفـات الثالثـة                    

 القيـود علـى     - وربمـا رفـع      -صالحة ، سوف تقوم على تخفيف       المعابر ، الحصار والم   : المتداخلة
المساعدات اإلنسانية من غذائية ودوائية وبقدر أقل اإلنشائية من جهة ، وتشديدها على حمـاس حركـة                 

  .وحكومة وكوادر ومصادر تمويل وهوامش حركة من جهة ثانية
فع الحرج عن القاهرة واإلفـراج      األرجح أن الصيغ التي يجري اجتراحها للتخفيف من أزمة إسرائيل ور          

، وسـنظل نتحـدث عـن    " مطـرح "عن رام اهللا ، لن تلحظ دوراً لحماس ال على المعابر وال فـي أي              
مساعدات إنسانية ، وليس عن تحرير التجارة ورفع القيود على حركـة األفـراد والـسلع والرسـاميل                  

ني ، وليس سياسـي ، مـساعدات        والخدمات ، من وإلى القطاع ، سنظل نتحدث عن غزة في سياق إنسا            
تُفَتّش في عرض البحر والعريش وأسدود ، ومعابر تفتح وتغلـق بحـساب دقيـق ، وأسـماء تخـضع                    
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لمراجعات أمنية استنادا لقوائم مطلوبين متعددة الجنسيات ، وبذلك يكون العالم قد أراح ضميره واستراح               
المنظمة في فلـسطين ستُـستأنف ، ولكـن         ، فيما الجولة الجديدة من الصراع على الشرعية والسلطة و         

  .بضراوة أشد هذه المرة
ما الذي ينبغي عمله لتفادي العودة إلى مربع االنقسام واالقتتال األول ، وللحيلولة دون تحويل هذا الوضع                 
الحسن إلى وضع سيىء ، ولقطع الطريق أمام توظيفات انتهازية لتداعيات ما بعد هبوب الريح الشيطانية                

  .ل الحريةعلى أسطو
في ظني أن قطع الطريق على هذه النوايا واألهداف التي ال تمت لفلسطين قضية وشعبا بصلة ، يتطلـب            
أوال االستمرار في تسيير قوافل الحرية وأساطيلها ، وإحباط المساعي الخبيثة التي تسعى في التقليل مـن             

في العمل على إدخال    : وثانياً... طينيةدورها وشأنها في رفع الحصار وإعالء مكانة القضية الوطنية الفلس         
أطراف عربية وإقليمية جديدة على خط الوساطة والمصالحة وملفات المعابر والحصار وتبادل األسرى ،              
وفي هذا السياق تكتسب تركيا أهمية متنامية إلى جانب الدور المتزايد لقطر والثقل اإلقليمي المتـصاعد                

ون قادرة على إحداث االختراق المشتهى على هذا الملفات ، بيد أنها         لسوريا ، مثل هذه األطراف قد ال تك       
  ".اختراقاتهم"قادرة بال شك ، على منع اآلخرين من تحقيق 

والحقيقة أننا بتنا أمام وضع شديد التعقيد ، فحماس التي تشعر بأنها في وضع تكتيكي أفضل بكثير ممـا                   
كن اليوم القبول بما كانت ترفـضه فـي األمـس ،            كانت عليه قبل بضعة أشهر ، تجد أنه من غير المم          

والذين جربوا كل الطرق الستئصال شأفة حماس وكسر شوكتها ، يسعون للعب على بارقة األمل التـي                 
الحت في األفق الفلسطيني من أجل تحويلها إلى قوة ضغط على الحركة بدل أن تكون قوة ضـغط فـي                    

الحصار والمعابر والمصالحة المتداخلة التي ظننا أنهـا        يدها ، ومن ذخر لها إلى عبء عليها ، ومعركة           
وضعت أوزارها أو تكاد ، وراهنّا على كارثة أسطول الحرية وما بعدها للتقريب بين الفلسطينيين ، يبدو                 
أنها ستشتعل قريباً وقريباً جداً ، فالمسألة عند أصحابها تبدو قضية حياة أو موت ، وجود أو عدم على ما                    

  .هللا في عون غزة وفلسطينيبدو ، كان ا
  10/6/2010الدستور، عمّان، 

  
   الفلسطينيةوالمصالحةتركيا  .60

  حسام كنفاني
بحـق أسـطول الحريـة      " اإلسـرائيلية "استغل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجريمـة          

افي مـع   أردوغان قالها صريحة، خالل مؤتمره الصح     . وتداعياتها إلعادة فتح ملف المصالحة الفلسطينية     
خولته للتحدث في الموضوع مع الرئيس الفلـسطيني محمـود          " حماس"الرئيس السوري بشار األسد، إن      

  .عباس
كالم أردوغان يمثّل نقطة جوهرية في ملف الصراع الفلسطيني الداخلي، وال سيما أنه يأتي فـي وقـت                  

غير أن  . ا على أكثر من صعيد    تعيش فيه أنقرة حاالً من الزعامة العربية واإلسالمية تسعى إلى استغالله          
من المعلوم أن أنقرة حاولت سابقاً فـي        . المسعى التركي على خط األزمة الداخلية الفلسطينية ليس جديداً        

، ووزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو قصد دمـشق والتقـى قـادة             "الرصاص المصهور "أعقاب عدوان   
سعى في ذلك الحين اصطدم بالورقة المصرية       غير أن الم  ". فتح"لمحاولة رأب الصدع مع     " حماس"حركة  

والتحفظات، إضافة إلى إغالق الباب أمام دخول أي طرف ثالث على خط األزمة، التي تحتكر القـاهرة                 
  .التعاطي معها

زعيمة "قد تكون المحاولة التركية اليوم مختلفة، وخصوصاً بعد جريمة أسطول الحرية، التي توجت أنقرة               
على األقل  . لكن إلى اليوم لم يتبين الفرق في التعاطي بين المرة السابقة والحالية           . من دون منازع  " عربية

التصريحات مـن الجـانبين ال      . إلى اآلن ال تزال التصريحات الفلسطينية تنبئ ببقاء العقبات على حالها          
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إذ . و مازن تعطي أمالً بجديد إيجابي، حتى وإن زار وفد من السلطة الفلسطينية قطاع غزة، كما أعلن أب               
، أال وهو التوقيـع علـى       "حماس"إن الرئيس الفلسطيني أرفق إعالن الزيارة بالشرط القديم الذي ترفضه           

ورقة هي في نظر الحركة اإلسالمية منتهية الصالحية، وال بد من مفاوضـات علـى               . الورقة المصرية 
علـى الـساحة    " حماس"م ل   أسس جديدة لرسم صيغة محدثة للمصالحة تأخذ في االعتبار الدور المتعاظ          

وهـي تـرفض مـسبقاً الـصيغ        . الفلسطينية، إضافة إلى مالحظاتها وهواجسها ومشروعها الـسياسي       
  .المعروضة لجهة أخذ المالحظات في االعتبار من دون إدراجها في الورقة

ن مـن دو  "من األمر عبر عنه القيادي محمود الزهار، الذي أبدى االستعداد للمـصالحة             " حماس"موقف  
، "إسـرائيل "موقف فيه غمز من قناة عملية المفاوضات القائمة بين السلطة و          ". التفريط بفلسطين والقدس  

  ".ال مصالحة في ظل عملية التفاوض"ويؤدي إلى خالصة مفادها أن 
الجديدة، وال سيما أن الخطـين      " الزعامة التركية "الموقف الفلسطيني الداخلي قد يكون أعقد من أن تحلّه          

  .ينيين ال يزاالن متوازيين، وال يبدو أن لقاءهما سيكون قريباًالفلسط
  10/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  ! فلسطين في أيٍد أمينة .61

  نصري الصايغ
Iخارج الجغرافيا ...  ـ عنوان جديد لفلسطين  
الـشهداء الجـدد    . الدمـاء غيرت مسار الجغرافيـا    . ، صارت عنوانا جديدا لفلــسطين    "قافلة الحرية "
لم تعد فلسطين حكراً على قـال وقيـل، مـن           . نتشلوا القضية من سباتها العربي، أخذوها إلى كل العالم        ا

  ... سياسيين تافهين، ومندوبين كذابين، ودبلوماسيين عاهرين، ومبعوثين مزورين
  
 ، أخذت فلسطين إلى فلسطين، ودعت الضـمير اإلنساني إلى أن يشهر إيمانـه بفلـسطين،             "قافلة الحرية "

، أنها نالت عقوبة جليلة، فائقـة الكفـاءة،        "قافلة الحرية "فضيلة  . فكل إيمان من دونها، كفر وزندقة ونفاق      
كل استخفاف بالحدث، تهرب وتخريب،     . كل تبخيس للقافلة، قراءة معكوسة    . وانتصرت... ألنها تجرأت 

  . وكل تعظيم موضوعي، له ما يبرره
، رأسماله كله، تأبيد الحصار على غزة، وتأجيل فلسطين إلى ما           نظاما عربياً " قافلة الحرية "هزمت  : أوال

  . ال نهاية، وتأجير قضيتها إلى عابري الطرق الدولية، من قراصنة السياسة والمال والنفط واألديان
على نظام حسني مبارك، فخر أمام خوفه من شعبه، ولجأ إلى فتح معبر رفـح،               " القافلة"انتصرت  : ثانيا

  . سمىإلى أجل غير م
النظام الرسمي العربي من تمثيله الرديء للقضية، وجعلته ينحني ويختفي، ومنعتـه            " القافلة"أقالت  : ثالثا

  . من النطق، وأظهرته في كمال عجزه، وتفوق رتبته في تبني الهزائم
رع مدن  جماهير الدين الفلسطيني التأموا في شوا     . لفلسطين عواصم كثيرة في العالم    " القافلة"أقامت  : رابعا

  . العالم، وفي الشوارع العربية، باستثناء أزقة وقواويش الدول الزاحفة على جباهها
اسـتنكار  : حرضته شعوبه على تبني الحد األدنى من المواقـف        . ألزمت النفاق الغربي باالستتار   : خامسا

  ... الذهاب إلى مجلس األمن... ، ثم"مودرن"القرصنة، التفكير بحصار 
لم تعـد تركيـا، بعـد المجـزرة         ... تركيا بالتأكيد على التزامها الجديد بفلسطين     " لقافلةا"الزمت  : سادساً

، غير أنها تحولت إلى قابض على الجحـر         )خسرت هذا الدور  (االسرائيلية، العباً محايداً، وسيطاً مقبوال      
  ". لالشرق األوسط المتحو"الفلسطيني، وباتت شريكا قوياً وفاعال ومؤثرا، على طريقتها، في 

، أنها وضعت على عاتق المجتمعـات الوطنيـة         "قافلة الحرية "عاشراً، وأبرز نتائج    ... سابعا ثم ثامنا ثم   
  . والمدنية، مسؤولية انتزاع فلسطين من األيادي العربية المغلولة والعابثة بمصيرها وشعبها
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. العفن السياسي واألخالقي  مزمن هذا التراكم من     . هو ليس مفاجئاً  . لذا، لستُ حزينا على الغياب العربي     
  . بل مزمن أكثر، هذا اإلدمان على النجاة من فلسطين، عبر استدراج الهزيمة والبناء عليها

تمخر هـذا   " قوافل الحرية "ولذا أيضا، أنا مطمئن إلى أن فلسطين باتت في أياد أمينة، والطريق طويل، و             
  . المستحيل الدولي، فيما تعوي أنظمة تدب على أربعة

IIوقاتل راشيل كوري ...  استعادة الذاكرة ـ  
  ... حظ راشيل كوري، ان تبقى وحيدة وتناضل وحيدة وتصل إلى ميناء أشدود في فلسطين وحيدة

مؤمنة بأن فلسطين ألهلها، واسرائيل ليست دولة مجرمة، بل هي          . حظ راشيل كوري، انها ممتلئة جرأة     
لـم تكـن تـــدرك ان       . ذلك، وقفت أمام الجرافة   ألنها ك . راشيل. جريمة أصليــة، انشئت لها دولة    

  . الجريمة متمادية إلى هذا الحد، إال عندما اصطكت اسنان الجنازير بجسدها
وهـا هـي   ... راشيل التي تخلت عنها بالدها األميركية، استوطنت الذاكرة، وصارت فلسطينية إلى األبد       

  . بعد موتها تبعث حية في فلسطين
  . هناك قاتل ومقتول

لـيس المقـصود المـستوى الـسياسي أو         . راشيل كوري، أما القاتل، فلم يتعرف اليه أحد بعد        : تولالمق
غير أن زمـيال لـه،      . من سمع شهادته؟ ال أحد؟ هذا طبيعي      . العسكري، بل ذلك الذي كان يقود الجرافة      
  . كشف عن الهوية اإلجرامية لسائق الجرافة

 مخيم جنين، وقد أدلى بشهادته من فوق البلدوزر، الـذي           زميله، قاد جرافته في معركة السور الواقي في       
ومعروف أن االسرائيليين مولعـون بانتقـاء أسـماء شـاعرية     ". نونورس"يدلّعه االسرائيليون ويسمونه    

  . وروائية أحيانا، ألعمالهم ومعاركهم وجرائمهم
  . الرياضي" ارالبيت"تأييد فريق : الهواية. المهنة، جندي، سائق بلدوزر. موشي نسيم: االسم

كـان تـدمير    ...  ساعة متواصـلة   65 طنا، لمدة    50لم أترجل من البـلدوزر الذي يزن       : "يقول موشي 
كان يكفي ان أمر به حتى تنهار الجـــدران         . البيوت سهالً، فعــرض البلــدوزر أكبر من األزقة      

إلضـاعته، كانـت    لم يكن لدي وقـت      . كان يلزم أال أظهر أي شفقة على االطالق       . وتــدك المنازل 
تدمير منزل يعني أنك تقضي على      . كان هناك عدد من القتلى تحت األنقاض      . المنازل تدمر على سكانها   

إذا كنـت   ... ال منزل، أي ال تواجد وال سكن وال إقــامة        ...  شخصا وألجيال قادمة   59أمل أكثر من    
نفذت أمراً واحداً فقط، هو     .  أيام نادماً على شيء، فهو أنني لم أستطـع ان أدمر كل المخــيم في ثالثة            

... وعنــدما عدنا من المخيم، كان الجنود متعبين ومنهارين فيما كنت أطــالب بالمزيـد        ... التـدمير
كل المنظمات االنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان واألمـم        . ان امرأة حامال تؤوي ارهابيا تجب تصفيتها      

وبفضلنا يستطيع سـكان    ... قد سوينا جزءا من المخيم أرضاً     ل... المتحدة ال تروي إال تُرهات وسخافات     
  ". المخيم أن يلعبوا كرة قدم

كم جنديا إسرائيليا يشبه موشي نســيم؟ كم مسؤوال اسرائيليا يتفوق على موشي هذا؟ وكم يلزمنا، نحن                
الفـارق  و. الذين على ديــن فـلسطين، ان نقيم للذاكرة حضوراً، نغتذي منه، ال لنثأر، بـل لنثــور               

  . شاسع
برنار هنري ليفي، الذي يداوم على تفضيله اسـرائيل،         " الفيلسوف الكبير "شهادة موشي نسيم، هي برسم      

ألنها دولة أخالقية بمعايير نموذجية، وديموقراطية بمعايير مثالية، وأن سالحها، برغم ما يخاض ضدها              
  . من حروب، هو أنظف سالح في العالم

فهـذه  . ة بين ديموقراطية اسـرائيل، والـديموقراطيات العربيـة المعدومـة          ال تجوز المقارن  : مالحظة
وهي مقبولة كنظام فاضل ومعتدل، ألنها      . دكتاتوريات فاسدة، برعاية أميركية وأوروبية وفرنسية تحديداً      

انهـا  ... ثم ال يجوز التحدث عن ديموقراطية اسرائيل، إال لليهـود        ... تطمئن اسرائيل، اكثر من أحزابها    
  ... وقراطية، فوق الجسد الفلسطيني وعلى تخوم النفي الفلسطينيديم
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فلسطين الذاكرة، طريـق    ... حنين الزعبي في الطريق إلى المنافي، ألنها مصرة على أن تبقى فلسطينية           
  . آخر لإليمان والممارسة

  . وهما يتساويان... غرب يكذب ديموقراطية، وعرب ينزفون كذبا
IIIيس  ـ أوباما مرؤوس ال رئ  

مؤسـسات  . هكذا هي أميركا  . باراك أوباما، مرؤوس ال رئيس    . لم تتغير الواليات المتحدة األميركية بعد     
مسموح تغيير اللغة، أما قواعد اللعبة، فهي فـي       . البيت األبيض ... قابضة على المال والسالح والقرار و     

  . االمبريالي" المنزل"مرتبة 
قفوا صفا واحـدا    "و. ، فسامحونا "ال مفر من االستيطان   : "محصلةعام على خطاب أوباما في القاهرة، وال      

قد يشيب شعر أحفاد ميتشل، قبل أن يصل        . أما المفاوضات، فمشروع طويل األمد    . ، فاسمعونا "ضد إيران 
  . حيث ال وصول وال محطة... إلى" الطرفان"

كا األمس البعيد، قـد تكـون،   أمير". راوح مكانك: "كل ما عول عليه عرب الغباء، بلغ مع أوباما، مرتبة       
  . إال إذا هزمت... رغم شناعتها، أجمل من أميركا اليوم، وأكثر افتتانا من أميركا الغد

ان البيئة األمنية العالمية تغيرت تغيرا      "غيتس، وزير دفاع الواليات المتحدة االميركية،       . يقول روبرت أم  
ومـع  ". كثر تعقيدا، ومن الصعب توقع مخـاطره      وعالم اليوم ا  . كبــيرا منذ انــتهاء الحرب الباردة    

ذلك، فإن أميركا لم تتغير، ألنها ترسم سياساتها الستضافة التغيرات الخارجية بذهنية تجديد فعالية التدخل               
  . األميركي، بواسطة قواها وقوى شركائها

ظرة جورج دبليـو    وهي في العمق والسطح، ن    . تغير العالم، ولم تتغير نظرة واشنطن الى البيئة المشرقية        
فورين "يقول غيتس في    . بوش بالذات، حيث ال يزال العرب وجوارهم اإلسالمي، في فسطاطين متقابلين          

ثمة نزاع في العالم اإلسالمي بين القوى المعتدلة المنفتحة على الحداثة ): "2010 ـ  6 ـ  5عدد " (أفيرز
  ". وغيرهما من المنظمات" لبانطا"و" القاعدة"وبين المنظمات المتطرفة والعنيفة، على غرار 

أما فلسطين، فهي خارج الخريطة إلى      . استثناء مدعوم . هي خارج الموضوع  . اسرائيل براء من أي نزاع    
البالد العربيـة  "وعليه، فإن أميركا، و... وعلى ميتشل ان يصرف وقتا بخسا، بال مقابل . أجل غير معلوم  

أشـقاء المنظمـات المتطرفـة      "وحاسمة ومبرمة، ضد    من قبلها، مدعوة لخوض معركة حقيقية       " المحتلة
  . إيران وسوريا: والدولتين الداعمتين لالرهاب" حزب اهللا"و" الجهاد"و" حماس"االرهابية، 

  ما الذي تغير منذ عهد جورج بوش أميركيا؟ 
  . ال شيء على اإلطالق

وال تريد أميركا   ...  والمقاومة تغير بتوقيع قوى المواجهة   . على أن تغيرا أكيدا طرأ على المشهد االقليمي       
  ... أن تعترف، وال ترغب أنظمة االحتالل العربية بأن تذعن

  .  كل المستقبل يقرأ من هنا، حيث بدأ التغير
 10/6/2010السفير، بيروت، 
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  10/6/2010 السعودية، ،الوطن  

    


