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  المحلية لمنح فرصة لتحقيق المصالحة الحكومة تقرر تأجيل االنتخابات: رام اهللا .1

أعلن مجلس الوزراء، أمس، تأجيل موعد انتخابات مجالس الهيئات المحلية، علـى أن              :حسام عز الدين  
إن سبب تأجيل االنتخابات اسـتند      :  القواسمي وقال وزير الحكم المحلي خالد     .يحدد موعد إجرائها الحقاً   

 .إلى نصائح عربية وإقليمية ودولية بتأجيلها كون هناك فسحة للمصالحة الداخلية ورفع الحصار عن غزة              
بالتالي فإن قرار التأجيل يعتبر فرصة تريد السلطة منحها لرفع الحـصار عـن غـزة وتحقيـق                  : "وقال

  ".المصالحة
في المجالس القروية والبلدية قدموا استقاالتهم إلى وزارة الحكم المحلي، تمهيداً           وكان العديد من العاملين     

بإمكانهم أن يعودوا إلى عملهم،     : "لخوض هذه االنتخابات، إال أن وزير الحكم المحلي طمأن هؤالء وقال          
 طلبـات   وجاء موعد إعالن القرار في الوقت المفترض فيه إغالق باب قبول           ".واستقاالتهم كأنها لم تكن   

ترشيح القوائم، حيث كان العشرات من ممثلي القوائم يقفون أمام مراكز االنتخابات بعدما حصلوا علـى                
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانتها هـذا القـرار، مـن              .أرقام لتدقيق قوائمهم االنتخابية   

مشيراً إلى  " سيئ جداً جداً  "رار بأنه   جهته، اعتبر األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الق         
  .أن الحزب يرفض هذا القرار وبشدة

إن القرار الذي اتخذه مجلـس الـوزراء        : من جهته، قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي        
وعارض البرغوثي السبب الـذي      ".غير مبرر وغير مقنع ومرفوض ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية        "

الحكم المحلي بتأجيل االنتخابات، وقال إن االنتخابات البلدية والقرويـة ال تتـشابه مـع               أشار إليه وزير    
مـن المؤسـف أن     : "وقال .االنتخابات التشريعية والرئاسية، بمعنى أنه يمكن إجراؤها في الضفة وغزة         

فافاً بـإرادة   يؤخذ هذا القرار في هذا التوقيت وبعد هذا الجهد واألموال التي هدرت، وهذا إنما يمثل استخ               
   ".الناس وتعبهم وحقهم في اختيار ممثليهم

أن هناك أطرافاً تريـد     "إن القرار الذي تم اتخاذه يوضح       : بدوره، قال عمر عساف، ممثالً عن المستقلين      
  ".تفصيل الديمقراطية على مقاسها

    11/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  "انابوليس" بال حل الدولتين بدأ يتآكل وال مفاوضات مباشرة: عباس .2
الـرئيس الفلـسطيني    ، أن   جويس كـرم  عن مراسلتها   واشنطن   من    11/6/2010،  الحياة، لندن  ذكرت

، مشدداً على أن االنتقال الى المفاوضـات  "بدأ يتآكل"حذر من أن حل الدولتين  ) ابو مازن (محمود عباس   
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تفاهمـات  " بنيـامين نتانيـاهو      المباشرة في عملية السالم لن يتم قبل قبول رئيس الوزراء االسـرائيلي           
للمصالحة عبر الوساطة المصرية، مؤكدا أنـه       " حماس"ومد يده الى    . في شأن األمن والحدود   " أنابوليس

اتفاق "بقيادات الحركة في غزة، وأن وحدة الصف الفلسطيني هي شرط لنجاح التوصل الى              " اتصال"على  
  .يرفع الحصار عن القطاع" دولي

األميركي أمس، االطار العريض للموقف الفلـسطيني       " بروكينغز"لقاه في معهد    وحدد عباس في خطاب أ    
خالل " األمن والحدود "وقال انه يتمنى أن تنتهي مناقشة ملفي        . ازاء التحديات الراهنة وأفق عملية السالم     

 ثم"الشهور األربعة المخصصة للمفاوضات غير المباشرة التي يرعاها المبعوث االميركي جورج ميتشل             
، مشترطاً الوصول الى حل منبثق مـن تفاهمـات مـؤتمر            "قضايا المرحلة النهاية  ) ننتقل الى (بعد ذلك   

اآلن نريد أن نصل الى حلّين      : "وأوضح.  لالنتقال الى مرحلة المفاوضات المباشرة     2008أنابوليس العام   
نتانياهو على أن هذه    ) مينرئيس الوزراء االسرائيلي بنيا   (في شأن بندي الحدود واألمن، فإذا وافق السيد         

ورفض االتفاقات الموقتة   ". هي األرضية التي تم االتفاق عليها، يمكن أن ننتقل الى المفاوضات المباشرة           
القـدس الـشرقية جـزء مـن        . ال اتفاق حتى نتفق على كل شيء      : "في ما يتعلق بالحدود واألمن، وقال     

  ".ل يعرف حدودهالك... ال أسأل اعادة تقسيم القدس. األراضي المحتلة
هو أننا ال نمانع في أن يكـون        ) الذي انبثق عن أنابوليس   (االتفاق  "أما بالنسبة الى األمن، فقال عباس أن        

هناك طرف ثالث على األراضي الفلسطينية لغايات معينة، لتدريب قوة الشرطة الفلسطينية الوارد نصها              
واشار الى أنه تم اقتراح مشاركة لقـوات        ". يفي اتفاق أوسلو وبشكل يعطي الطمأنينة للطرف االسرائيل       

تـم  ... ال اعتراض لدينا على ناتو أو تشكيله كما يحصل في جنوب لبنان           "، و )ناتو(حلف شمال األطلسي    
االتفاق الكامل، بحثنا الموضوع مع األردن ومصر ألنهما الدولتان اللتان يمكن أن تتأثرا سلباً أو ايجابـاً،             

  .اولمرتمع " والملف األمني أقفل
ولفت عباس الى النجاحات االقتصادية واألمنية للسلطة وحكومة سالم فياض في السنوات الثالثة األخيرة              

بدأ ... الوضع صعب جداً، واألمل بدولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بسالم         "في الضفة، لكنه حذر من أن       
  ". بدأت تخرج الى العلن دعوات الى اقامة دولة واحدة... يتآكل

أمـا الخيـار اآلخـر فهـو        . الدعوة الوحيدة للسالم  "، معتبرا أنها    "وكرر تمسكه بالمبادرة العربية للسالم    
" جديـة "وقال انه يريد مؤشـرات الـى        ". الحرب، ونحن ال نريد الحرب، على األقل ليس الدول العربية         

  .منه" ليس شعارات وخطابات"نتانياهو في عملية السالم و
ة مع الرئيس باراك أوباما، وأكد له ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق فـي              واوضح انه بحث ملف غز    

، مـشيرا الـى ان      "ال يمكن السرائيل أن تحقق مع نفسها      "ألنه  " أسطول الحرية "الهجوم االسرائيلي على    
وتحدث عن آلية دولية لتحقيق ذلك، مشيرا       . البند اآلخر تناول رفع حصار غزة والسماح بمرور البضائع        

حكومتنا تمثل الفلسطينيين في الضفة وغزة، وأي اقتراح دولي، يجب أن يـأتي             "لوقت نفسه الى أن     في ا 
 بـين   2005في ما يخص المعابر في رفح، يجب أن نعود الى اتفـاق العـام               : "وأضاف". عبر حكومتنا 

التي تتوسط  " بعد المصالحة "اال أنه اضاف ان هذه العودة تتم        ". الجميع، والحرس الرئاسي يعود الى رفح     
ننتظر من حماس توقيع ورقة المـصالحة،       : "وقال". ليس أي دولة عربية أو اسالمية أخرى      "فيها مصر و  

  ".وبعدها نذهب الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية
الـبعض فـي    "، مشيرا الـى أن      "مستقبلنا في المصالحة  "، وان   "حماس"وأكد أنه على اتصال مع قيادات       

أما آخرون في الخارج، فال يحـسون بالحيـاة         . ف الظروف القاهرة ويريد الخروج    حماس تغير ألنه يعر   
وأبدى أمال في قدرة أوباما على التوسط في حل النزاع، مشيرا الى أنـه يريـد                ". نفسها مثل سكان غزة   

  ".لم يكن لدي جواز سفر حتى اتفاق أوسلو. حياة طبيعية لم نعشها نحن"ألطفال فلسطين أن يعيشوا 
عباس أكّد  ، أن   عبد الرؤوف ارناؤوط  ، من مراسلها    واشنطن من    11/6/2010،  األيام، رام اهللا   وأضافت

أنه يتوقع تخفيفاً إسرائيلياً للحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غـزة، بعـد أن              " األيام"في حديث ل  
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ى أن هناك العديـد     أشار إلى أن إسرائيل ال تحتمل الضغط الدولي الممارس عليها بهذا الشأن، مشدداً عل             
وفيما أكد أنه يقبل أن يكون العمل من خـالل مؤسـسات األمـم              . من االقتراحات المطروحة بهذا الشأن    

المتحدة العاملة في قطاع غزة؛ فإنه شدد على رفضه أية صيغة تكرس انفصال الضفة الغربية عن قطاع                 
  .غزة

الحدود في المحادثات التقريبية غيـر      وشدد الرئيس على أنه في حال إحراز تقدم في موضوعي األمن و           
المباشرة مع اسرائيل والتي تجري بوساطة أميركية؛ فإن من الممكن االنتقال إلى المحادثات المباشـرة،               

 ويـرفض إال أن     1967غير أنه أشار إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض حـدود              
  .ا يرفضه الجانب الفلسطينيوهذا م1967تكون إسرائيل موجودةً على حدود 

األخ عمـرو   : "ورحب بالزيارة المرتقبة لألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى غزة، وقال            
موسى اتصل بي هاتفياً وأبلغني رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة، وقد رحبت بذلك، فهي خطوة جيـدة،                  

ن يلتقي األخ عمرو موسى مع كل الناس هنـاك،          أن تذهب إلى غزة، وأ    ) فتح(وقد طلبت من قيادات من      
  ".وأن يرى األمور على طبيعتها وهذا مهم جداً ونحن شجعناه

من جهة ثانية، فقد أكد الرئيس عباس في حديث إلى القيادات اليهودية في الواليات المتحدة رفضه وجود                 
، مشيراً إلـى االسـتعداد للقبـول        ولو إسرائيلي واحد في األراضي الفلسطينية بعد قيام الدولة الفلسطينية         

ضمن مدة زمنية وترتيبات يتم االتفاق عليها، داعياً الحكومـة          ) الناتو(بوجود قوات حلف شمال األطلسي      
  .اإلسرائيلية إلى التقاط فرصة مبادرة السالم العربية

ال يمكـن   : "لوشدد الرئيس على أنه لن يوقع أي اتفاق ال يتضمن القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية، وقا              
بأي حال من األحوال التوقيع على اتفاق ال يتضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، القدس الشرقية هي                
أرض محتلة، والعالم كله يعترف بذلك، بما في ذلك الواليات المتحـدة األميركيـة ورئـيس الـوزراء                  

في القـدس الـشرقية هـي للدولـة         اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إن األحياء الفلسطينية          
  ".لن أوقع أي اتفاق ليست القدس الشرقية فيه عاصمة للدولة الفلسطينية: "وأضاف". الفلسطينية
عباس الى أن    ، مينا العريبي  ، عن مراسلتها  واشنطن  من    11/6/2010،  ، لندن الشرق األوسط  وأشارت

اإلسرائيلية أمـس،   " هآرتس"ا عنه صحيفة    نفى تصريحات خالل لقائه مع القادة اليهود في واشنطن نقلته         
اليهود موجودون في الشرق األوسـط،      : "وقال عباس . تزعم أنه يعترف بحق اليهود في أرض إسرائيل       

  ".ونحن عندما نقرأ القرآن فثلثه عن بني إسرائيل، هم موجودون وال ننكر ذلك، هذا ما قلته
  

  قة المصالحة المصريةعلى ور" حماس" عباس تخلى عن شرط توقيع :"المستقبل" .3
ان الـرئيس الفلـسطيني     " المـستقبل "قالت مصادر فلسطينية رفيعة ل    : رام اهللا  أحمد رمضان ووكاالت     

على ورقة المـصالحة المـصرية اوالً       " حماس"تخلى في ما يبدو عن شرط توقيع حركة          محمود عباس 
رئاسـة رجـل االعمـال الفلـسطيني        تسهيالً لزيارة وفد القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية الى غزة ب          

  .المعروف منيب المصري لبحث امر المصالحة الداخلية
وبحسب مصادر الوفد الفلسطيني، فإن وفد الضفة يتكون الى المصري من اربعة من اعـضاء اللجنـة                 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هم عبد الرحيم ملوح عن الجبهة الشعبية الذي فوض بدوره عـضو                

كتب السياسي للجبهة في غزة جميل مجدالوي للحضور بدالً عنه بسبب رفض اسرائيل منحه تصريح               الم
لزيارة القطاع، وحنا عميرة من حزب الشعب وقيس عبد الكريم عن الجبهة الديموقراطية وعبد الناصـر                

م وواصل ابو يوسف من جبهة التحرير الفلسطينية، وزكريـا االغـا وبـسا            " حماس"الشاعر عن حركة    
هم عزام االحمد ومحمـد اشـتية وصـخر         " فتح"وثالثة اعضاء من اللجنة المركزية ل     " فتح"الشكعة عن   

بسيسو، باالضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة والفعاليات الدينية، منها بطريرك الالتيـين الـسابق               
  .ميشال صباح واخرين
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وفد منيب المصري مهمة الوفـد التـي        واشارت المصادر الى ان عباس حدد في كتاب التكليف لرئيس ال          
  .تتلخص في بحث العقبات التي تحول دون المصالحة وكيفية التغلب عليها

وتقول هذه المصادر ان المصري الذي زار أول من امس القاهرة والتقى نائب رئيس المخابرات اللـواء                 
بـالتوقيع اوال، وانـه     " مـاس ح"محمد ابراهيم ولقي تفهماً وتشجيعاً لمهمة الوفد رغم التخلي عن مطالبة            

صاحبة القرار الفعلي، كما سيلتقي قيادات سـورية        " حماس"سيكمل تحركه باتجاه دمشق حيث تقيم قيادة        
  .قبل ان ينتقل الى ليبيا رئيسة القمة العربية

غير ان مصادر اخرى في الوفد اعربت عن عدم تفاؤلها من امكانية التوصل الى أي نتائج، مـضيفة ان                   
تكليف حتى وإن حمل جديداً، بمعنى اسقاط شرط التوقيع على الورقة المصرية، سيعني الغـرق               كتاب ال 

ثانية والعودة الى المربع االول، على غرار حوارات القاهرة التي ناقشت كل الملفات والتفاصيل وكانـت                
  .التوقيع عليها" حماس"حصيلتها الورقة المصرية التي رفضت 

  11/6/2010، المستقبل، بيروت
  

   لرفع حصار غزة2005السلطة الوطنية تعمل لتطبيق اتفاق ": الحياة"ـفياض ل .4
ان السلطة تعمـل    " الحياة"قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض ل         :  محمد يونس  –رام اهللا   

 برعايـة   2005على تطبيق اتفاق المعابر والحركة الخاصة بقطاع غزة الموقع بينها وبين اسرائيل عام              
في مكتبـه   " الحياة"وأضاف في مقابلة اجرتها معه      .  اوروبية بهدف رفع الحصار عن القطاع      –اميركية  

السلطة تقدر كل المبادرات والدعوات الى رفع الحصار عن قطاع غـزة، وهـو امـر                "في رام اهللا ان     
ق اتفاق عـام    ضروري اليوم قبل غد، لكن بالنسبة الينا، فإن افضل مقاربة لحل مشكلة الحصار هي تطبي              

  ". الذي يعني المطار والميناء والممر اآلن مع الضفة الغربية2005
 هو اكثر من معبر رفح، انه يتحدث عـن تـشغيل            2005اتفاق المعابر والحركة عام     : "وأوضح فياض 

الحل هو في اعادة تنشيط هذا االتفـاق الـذي اوقفتـه            : "، مضيفاً "المطار والميناء والممر اآلمن للضفة    
  ".يل بعد فرض الحصار على القطاعاسرائ

وحذر بشدة من اقتصار رفع الحصار على فتح ممر بحري وفتح معبر رفح مع مصر، مشيراً الـى ان                   
تكريس انفصال الضفة عن القطاع، ويحول دون تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة             "ذلك يؤدي الى    

ما يـشاع عـن دراسـة رئـيس     "وقال ان  ".  وعاصمتها القدس  1967على كامل االراضي المحتلة عام      
لفكرة فتح المالحة البحرية مع قطاع غزة، يهدد امكانية تحقيق حلم           ) بنيامين نتانياهو (الوزراء االسرائيلي   

وأضاف ان قبول مثل هذه االفكار يوفر فرصة السرائيل للتخلص من الضغوط             ".الدولة الفلسطينية لالبد  
لداعية الى رفع الحصار عن قطاع غزة، والتخلص نهائياً من قطاع غـزة،             الفلسطينية والعربية والدولية ا   

  ".وتكريس التعامل معه باعتباره كياناً معادياً والقضاء على الربط الجغرافي بين الضفة والقطاع
وأشار فياض الى انه يجري اتصاالت مع االتحاد االوروبي وجهات دولية عديدة، وانه ابلغ هذه الجهات                

" ال دولة فلسطينية مستقلة من دون قطاع غزة       : "وأضاف.  الفلسطينية لمثل هذه المقترحات    رفض السلطة 
داعياً الى استثمار التحرك الدولي وتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني لرفع الحصار عن قطاع               

 ان  وقـال ". يعيد العالقة الطبيعية بين جزأي الوطن، وال يعزل احـدهما عـن اآلخـر             "غزة، على نحو    
  اسرائيل تحاول عزل قطاع غزة والقاءه بمن فيه من مليون ونصف المليون فلسطيني الى الجانب"

  11/6/2010، الحياة، لندن
  

  نرحب بالدور التركى فى القضية الفلسطينية وال بديل عن دور مصر: هنية .5
ة، الحديث عن   رفض إسماعيل هنية، رئيس الوزراء فى الحكومة الفلسطينية المقال        :  محمد غريب  - غزة

أدوار لدول بديلة لمصر فى القضية الفلسطينية، وقال إن مصر لها مكانتهـا فـى المنطقـة، وعالقتهـا                   
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، فى تصريحات صحفية، أمس األول، على هامش زيـارة وفـد مـن              "هنية"وأوضح  . المباشرة بالقضية 
ماس ال يعنى وجود دور     النواب المصريين إلى غزة، أن إعالن تركيا التدخل إلنهاء الخالف بين فتح وح            

نحن نطالب تركيا بدعم الشعب الفلسطينى وتمكينه من حـل مـشاكله            : "بديل عن الدور المصرى، وقال    
وفك الحصار، ونرى أن تدخل تركيا جاء من منطلق إدراكها خطورة العدوان اإلسرائيلى األخير علـى                

ية واإلسالمية على خلفية المصالح العليا      إلى تكامل األدوار بين الدول العرب     " هنية"ودعا  ". أسطول الحرية 
التى تجمع هذه الدول، مؤكدا أن ملف المصالحة الفلسطينية فى مصر، ولكنه، فى الوقت نفسه، يرحـب                 

وحول نتائج التحقيق فى مقتل الجندى المصرى على الحدود المـصرية           . بأى جهد عربى وإسالمى آخر    
ه إلى القيادة المصرية، رافضا اإلفصاح عن نتائجه، ومؤكدا         الفلسطينية، قال إن التحقيق انتهى وتم إرسال      

  . استنكار حماس لتلك الجريمة، وحرصها على عدم المساس باألمن المصرى
الفيتو األمريكى أبرز   "وفيما يتعلق بالعقبات التى تواجه المصالحة الفلسطينية فى المرحلة الحالية، قال إن             

، مـشيرا   "فضنا المصالحة وفقا لشروط اللجنة الرباعية الدوليـة       هذه العقبات، وهو ما ظهر مؤخرا بعد ر       
إلى أن الخالف على الورقة المصرية يتركز فى إعادة بناء المؤسسة األمنية وتـشكيل القيـادة الوطنيـة             

  . المؤقتة، وتشكيل لجنة االنتخابات
 كبيرة لصالح الشعب    إلى أن المشهد السياسى فى الوقت الحالى يحتوى على تحوالت سياسية          " هنية"ولفت  

  .الفلسطينى، وتراجع واضح للمشروع الصهيونى، متوقعا إنهاء الحصار وتحقيق المصالحة
 11/6/2010، المصري اليوم، القاهرة

  
  الخضري يلتقي هنية لبحث المصالحة .6

التقى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب المستقل جمال الخـضري بـرئيس الحكومـة               : غزة
ويأتي اللقاء فـي إطـار   . ينية في غزة إسماعيل هنية الخميس في مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة     الفلسط

مساعي الخضري إلنهاء االنقسام والوصول إلى مصالحة فلسطينية عقب لقائه الرئيس محمود عباس في              
ـ             . عمان مؤخراً  ي وشدد الخضري على ضرورة تواصل المساعي الحثيثة من أجل التوحد الفلـسطيني ف

  .وجه االحتالل اإلسرائيلي ومخطَّطاته التي تستهدف كافة األراضي الفلسطينية
 11/6/2010، السبيل، عمان

  
  السلطة والبنك الدولي يوقعان اتفاقيتين لتطوير البلديات .7

وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، والبنك الدولي، أمس، فـي مقـر مجلـس               ": األيام "-رام اهللا   
ينة رام اهللا، اتفاقيةً تمويليةً لدعم المرحلة األولى من برنامج تطوير البلـديات، واتفاقيـة               الوزراء في مد  

للتمويل اإلضافي إلعادة تأهيل خدمات البلديات في قطاع غزة، باإلضافة إلى توقيع اتفـاقيتين تنفيـذيتين        
  .بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات

 مليون دوالر، ممولة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية والحكومـة           31ر747 األولى يةقوتبلغ قيمة االتفا  
من إجمالي مساهمات الدول    % 10وتساهم السلطة الوطنية فيها بنسبة      . الدنماركية من خالل البنك الدولي    

والماليـة  والجهات المانحة، حيث تهدف هذه االتفاقية إلى المساهمة في تعزيز قدرات البلـديات الفنيـة                
  .والتخطيطية وتمكينها من تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين

إلعادة تأهيل خدمات البلديات     أما االتفاقية الثانية، فهي عبارة عن تمويل إضافي للبرنامج الطارئ الثاني          
م تخصيصها  ويت.  مليون دوالر، ممولة من الحكومة الدنماركية      5ر2في قطاع غزة، وتبلغ قيمتها حوالي       

لصيانة وتأهيل البنية التحتية القائمة في قطاع غزة، وتشمل قطاع الصرف الصحي، والمياه، والـصحة               
العامة، والطرق، إلى جانب تغطية المصاريف الجارية، باإلضافة إلى تمويل مشاريع خلق فرص عمـل               

  .مؤقتة ضمن خدمات البلدية
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معني بتطوير البلديات انسجاماً مع خطة عمل الحكومة        من جانبها، أكدت مريم شيرمن، أن البنك الدولي         
في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبناء وتعزيز قدرات الهيئات المحلية التي تعمل مع البلـديات                

  .لتطويرها وتعزيز استقاللها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين
دي لإلصالح والتنمية تـم تـصميمه مـن قبـل           جدير بالذكر أن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريا        

صندوق البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية، وهو برنامج يستند إلى هيئات حكـم محليـة فـي                
 مليون دوالر، ممولـة مـن الـسلطة    45تطوير الخدمات البلدية، وتبلغ القيمة اإلجمالية للبرنامج حوالي  

هم البنك الدولي، ووكالة التنميـة الفرنـسية، وبنـك التنميـة            الوطنية الفلسطينية وعدد من المانحين، و     
  .األلماني، والحكومة الدنماركية، والحكومة السويدية، والوكالة األلمانية للتعاون الفني

  11/6/2010، األيام، رام اهللا
  

  السلطة تنفي االتفاق مع واشنطن على آلية لرفع الحصار عن قطاع غزة .8
نفت مصادر فلسطينية اتفاق السلطة الفلسطينية مع اإلدارة األميركية         : الوكاالت محمد إبراهيم و   -رام اهللا   

وسط حديث عن مداوالت فلسطينية مصرية لصوغ       .. على آلية لرفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة       
مبادرة مشتركة مقبولة دولياً لرفع الحصار عن قطاع غزة تكفل فتح القطاع على الضفة الغربية والعـالم                 

وفي خصوص نتائج لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس األميركي باراك أوباما،              .خارجيال
قال السفير الفلسطيني في واشنطن معن عريقات إن اللقاء لم يسفر عن اتفاق بشأن آلية رفع الحصار عن                  

  .غزة
ـ            "وأضاف أنه    بانيا بعـد الواليـات     لم يتم التوصل إلى أي آلية متفق عليها، والرئيس عباس سيزور اس

المتحدة، وهناك أيضا اتصاالت مع اللجنة الرباعية وممثل اللجنة الرباعية توني بلير ومبعـوث االتحـاد                
  ".األوروبي مارك اوت، والكثير من االتصاالت الجارية إليجاد اآللية المناسبة التي سترفع الحصار

د أن تكون أي خطوات بشأن غزة ناتجة عـن          أكد للرئيس األميركي أننا ال نري     "وذكر عريقات أن عباس     
ردود فعل من قبل المجتمع الدولي نتيجة لما حصل من اعتداء على قافلة أسطول الحريـة، إنمـا نريـد                   

  ".عالجاً جذرياً للحصار اإلسرائيلي
  11/6/2010، البيان، دبي

  
  عباس إلى غزة قريباً: منيب المصري .9

االقتصاد الفلسطيني منيب المصري أن الـرئيس الفلـسطيني          كشف رجل    :والوكاالت" البيان "-رام اهللا   
وقال إن اجتماع لجنة المصالحة الوطنية الفلـسطينية        .. يعتزم زيارة غزة قريباً   ) أبومازن(محمود عباس   

وأوضح المصري، الذي كلفـه الـرئيس        ".كيفية التحرك من أجل إنهاء االنقسام     "في رام اهللا أمس ناقش      
تراود مخيلته منذ أكثـر مـن       "الحة وطني، أن أبومازن أبلغه أن زيارته غزة         الفلسطيني ترؤس وفد مص   

، مضيفاً  "قريباً"، متوقعاً أن يتوجه عباس إلى غزة        "سنتين، وهو اليزال ينتظر الظروف المواتية والمناسبة      
وقـت  أبومازن كانت لديه نية التوجه إلى األمم المتحدة ليطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، لكن ال               "أن  

  ".لم يسعفه لذلك
في غضون ذلك، أكد المصري على أن اللجنة التي شكلت أخيـراً للتحـرك مـن أجـل رأب الـصدع                     
الفلسطيني بحثت في اجتماع األمس كيفية التحرك من أجل إنهاء االنقسام، الفتاً إلى أن اللجنة التي شُكلت                 

ل والمستقلين، بمن فيهم ممثل عـن       من شخصيات وطنية فلسطينية متوازنة، تضم ممثلين للقوى والفصائ        
  .هو ناصر الشاعر ورجال دين" حماس"حركة 

 11/6/2010، البيان، دبي
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   وسبل فك الحصار عن غزة"أسطول الحرية"مشعل يبحث مع البشير تداعيات العدوان على  .10

لسوداني التقى وفد قيادي من حماس، الذي يزور الخرطوم حالياً برئاسة خالد مشعل، الرئيس ا: الخرطوم
قدس "وقالت مصادر في الحركة لوكالة ، عمر البشير، وبحث معه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

إن المباحثات تركزت أساساً على تطورات الوضع الفلسطيني، وباألخص تداعيات الهجوم " برس
من أجل "هود اإلسرائيلي الذي استهدف أسطول الحرية، حيث أكد وفد الحركة على ضرورة تضافر الج

كسر الحصار على غزة، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية ومالحقة قادة إسرائيل كمجرمي حرب، 
محاوالت اإلدارة األمريكية وإسرائيل "، محذرة من "وأهمية مواصلة تسيير القوافل من أجل كسر الحصار

  ".ف الحصارلاللتفاف على هدف كسر الحصار، واالكتفاء بمجرد بعض اإلجراءات لتخفي
وأضافت المصادر ذاتها أن المحادثات تناولت موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث أكد وفد 

بأي دور يبذله السودان أو غيره من األشقاء للمساعدة بإنجاز المصالحة، وتجاوزها حالة "حماس ترحيبه 
  ".الجمود الحالية

على قاعدة " كل الجهود والمبادرات إلنجازها، وأكد وفد الحركة تمسك حماس بالمصالحة وتجاوبه مع
، "التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، والتوصل لمصالحة بعيداً عن االشتراطات األمريكية واإلسرائيلية

أو أي وفد فلسطيني إذا جاء للحوار دون " فتح"موضحاً في الوقت ذاته استعداده للقاء مع قيادة حركة 
  .شروط مسبقة

  10/6/2010قدس برس، 
  

  موضوع شاليط مرتبط بقضية األسرى وليس بحصار غزة: أبو مرزوق .11
 رئيس ، أن نائبالقاهرة جيهان الحسيني نقال عن مراسلتها من 11/6/2010  لندن،الحياة،ذكرت 

رفضه أية زيارات يمكن أن تنظم إلى الجندي أكد  ،حماس موسى أبو مرزوقلالمكتب السياسي 
 ألن قطاع غزة طنرفض أية زيارات لشالي": "الحياة"، وقال لـطاد شاليلعج في غزة األسير اإلسرائيلي

 مستمرة على القطاع، إسرائيليةتحت االحتالل ويخضع للسيادة اإلسرائيلية براً وبحراً وجواً، فهناك رقابة 
إذا عرفت السلطات ": وقال. "ما يجعل حركة الجميع فيه مرصودة، وبالتالي ال نملك أن نفرط بحياته

، موضحاً " مكان وجوده، فإنهم قطعاً إن لم يتمكنوا من إنقاذه، فسيقصفون الموقع الموجود فيهسرائيليةاإل
 حرصاً على سالمة السكان الذين يقيمون في المنطقة، وحفاظاً طأن حماس لن تقبل أية زيارات لشالي

 وغير متصلة بقضية  الفلسطينيين،األسرىمرتبطة فقط بقضية " طوشدد على أن قضية شالي. على حياته
. " مجمد في الوقت الراهناألسرىعلى رغم أن ملف تبادل ... أخرى، سواء كانت الحصار أو غيره
 أسير يتمتع بكل الحقوق التي ال يتمتع بها أي طشالي": ، أجابطوعن كيفية االطمئنان عن حالة شالي

 ."فضل كثيراً وال مجال للمقارنة وضعه أطقطعاً شالي": ، مضيفاً"اإلسرائيليةفلسطيني في المعتقالت 
نقال عن مراسلها من غزة سمير حمتو، أن سامي  11/6/2010  عمان،الدستور،في السياق أوردت 

 الذي  افيغدور ليبرماناإلسرائيليعلى شرط وزير الخارجية رد  زهري الناطق باسم حماس أبوسامي 
اليط واعتراف حماس بعملية السالم قبل  بزيارة الجندي جلعاد شاألحمر السماح للصليب تحدث فيه عن
 الفلسطينيين وربط االحتالل األسرىموضوع شاليط مرتبط بقضية  "إنعن غزة قائال  رفع الحصار

، " موضوع الحصار بقضية شاليط هو محاولة للتضليل والتفاف على الجهود الدولية لكسر الحصار
 جريمة الحصار في ظل الضغط الكبير  من مسؤوليتها عنإلسرائيلهذه التصريحات تهرب "مضيفا 

  ".سطوال الحريةأ أحداثوالتداعيات الضخمة التي نتجت بعد 
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  منيب المصري قدم ورقة لحماس حولتها الى اتفاقية : الزهار .12
كشف القيادي في حماس محمـود الزهـار أن رجـل االعمـال             ): وكاالت (- أحمد رمضان    -رام اهللا   

حولتها إلى اتفاقية، مؤكًدا على إصرار حركته للوصول        " حماس" إلى   الفلسطيني منيب المصري قدم ورقة    
) المقالـة فـي غـزة     (الحكومـة   "واكد الزهار أن    . إلى مصالحة حقيقية تحافظ على الثوابت الفلسطينية      

واضاف القيـادي   ". والحركة ذاهبتان حاليا إلى مصالحة اجتماعية وعائلية من أجل حرمة الدم الفلسطيني           
دوة سياسية نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي التابعة لـوزارة الداخليـة واألمـن              بحماس خالل ن  

طرد االحتالل من الضفة وغـزة فـي هـذه    "المقالة امس، ان هدف حركته   " حماس"الوطني في حكومة    
ان برنامج المقاومة ليس العمل المسلح فقط وإنما هو آلية من برنـامج المقاومـة، و              "، مبينًا أن    "المرحلة

  ".هناك صحوة إسالمية"، مشيرا أن "مشروع الحركة هو مشروع إصالح وليس مشروع فساد
  11/6/2010، المستقبل، بيروت

  
  إنهاء االنقسامفتح المعابر وميناء غزة بالتوازي مع شعث يكشف عن حراك من أجل  .13

يحات نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصر. كشف د:  عبد القادر فارس- غزة
 عن وجود حراك من أجل فتح معبر رفح البري وميناء غزة ورقابة دولية على )معا(صحافية لوكالة 

  .البضائع بالتوازي مع إنهاء االنقسام الداخلي
نحن نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف والتفاصيل سوف تبحث الحقا حول آليات العمل "وأضاف شعث 

، موضحا أن الرئيس أبو "رائيلي على المعبر البري والبحريعلى المعبر، ونحن لن نقبل بأي وجود إس
مازن الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن حمل هذا المطلب لإلدارة األمريكية، حيث طلب صراحة خالل 

وقال شعث إنه  .اللقاء الذي جمعه مع الرئيس األمريكي باراك أوباما بضرورة رفع الحصار عن غزة
ليمان والقيادة المصرية وطلب منهم دعم المطلب الفلسطيني لجهة فتح أجرى اتصاالت مع الوزير عمر س

  .معبر رفح وميناء غزة
وعن الموقف األمريكي من حركة حماس، أشار شعث إلى أن الموقف األمريكي من غزة تغير، ولكن 

شف وك. نحن في القيادة الفلسطينية دعونا أال تطالب حركة حماس باالعتراف بشروط الرباعية الدولية
إن اشتراط االعتراف بالرباعية الدولية لم يعد شرطا لكسر الحصار عن غزة، وقلنا لهم : شعث قائال

 حيث -كما هو حاصل في لبنان-صراحة إن الذي يطالب بذلك حكومة الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير 
. تدخل بذلكالحكومة هناك تتصرف وقف االتفاقيات الدولية وحزب اهللا الموجود في الحكومة ال ي

وبخصوص ملف المصالحة الوطنية، أوضح شعث أن التركيز خالل الفترة المقبلة سينصب على إنهاء 
  .االنقسام الداخلي بالتوازي مع رفع الحصار

 الرئيس وأنوقال إن وفد مركزية فتح سيتوجه فور عودة الرئيس أبو مازن من جولته العالمية إلى غزة، 
  ."طوات لألمام في ملف المصالحة وعلى حماس أن تخطو خطوات تجاهناأبو مازن مستعد ألن يدفع بخ

  11/6/2010عكاظ، السعودية، 
  

  تهدف لتجميل الحصارفارغة وتصريحات أوباما : حماس .14
 حول الوضع في غزة بأنها األمريكيقللت حماس من شأن تصريحات الرئيس  :اشرف الهور -غزة 

 تصريحات اوباما بان الوضع في غزة لم يعد إنهري  زأبو، وقال سامي "شكلية وفارغة المضمون"
 لتجميل الحصار على األمريكيةشكلية وفارغة المضمون وتأتي في سياق السياسة "ممكنا هي تصريحات 

  ." مفروضا من الناحية العمليةوإبقائهغزة 
 أرقام الإ مليون دوالر ما هي 400 لغزة وهي إرسالها التي تحدث اوباما عن األموال أن إلى وأشار

 وأكد. " سلطة رام اهللا التي لن ترسل منها شيئا لغزةإلى وصلت فستصل إن ألنهاوهمية ال رصيد لها "
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 اإلسرائيلي شرعنة الحصار أساسيستند على " من الناحية العملية األمريكي الموقف أن زهري على أبو
  ."إلنهائه مبادرة دولية أيومنع 

  11/6/2010القدس العربي، لندن، 
  

  سقوط سياسي غير مسبوقتصريحات عباس حول حق الشعب اليهودي بفلسطين : اسحم .15
لتصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة انسخة عنه، " فلسطين أون الين" حماس في بيان لها وصل أدانت

لن ينفي حق الشعب اليهودي على أرض "الفلسطينية محمود عباس في واشنطن، والتي جاء فيها أنه 
سقوط سياسي غير مسبوق، وتساوقاً خطيراً مع "هذه التصريحات بمثابة  وقالت إن ".لةفلسطين المحت

الرؤية الصهيونية ألرض فلسطين التاريخية، و القائمة على تهويد األرض والمقدسات، وتأصيالً لسياسة 
تشجيعاً له، إننا نعد تلك التصريحات مظلة لالحتالل و: "وقالت ". اإلبعاد الصهيونية لشعبنا الفلسطيني

على ارتكاب المزيد من الجرائم والحماقات ضد شعبنا، بتهويد القدس، وبناء المستوطنات، وتشديد 
  ". الحصار على أهلنا في قطاع غزة

إن سياسة الهرولة، وتقديم األثمان مجاناً للصهاينة لن تجدي نفعاً ولن تصنع سالماً، بل : "وأضاف البيان
كافة القوى والفصائل، وجماهير شعبنا "ودعا البيان  ".يد من الصلف والغطرسةستدفع االحتالل إلى المز

إلى التنديد بتصريحات محمود عباس التي تشكِّل خروجاً عن اإلجماع الوطني وتناقضاً مع حقوقه 
  ".الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة

  10/6/2010فلسطين أون الين، 
  

  عادة سلطتها لغزةحماس تتهم فتح بتوظيف الجهود الدولية إل .16
اتهمت حماس، فتح بالعمل على توظيف الجهود الدولية الهادفة لرفع الحصار عن : صالح النعامي - غزة

 في بيان أبو زهريالناطق باسم حماس سامي   وقال. غزة من أجل ضمان إعادة سلطتها إلى غزة
 تعكس 2005اء اتفاقية دحالن حول إحيعضو اللجنة المركزية لفتح محمد تصريحات "ن ‘ صادر عنه

حرص فتح على إعادة االحتالل إلى غزة مرة أخرى، إذ تضمن االتفاقية هذا األمر وتجعل االحتالل 
واعتبر أبو زهري أن ذلك يدلل على أن تحركات قادة فتح وبعض األطراف العربية . "متحكما في المعبر

   .ر عنهاتهدف إلى إعادة سلطة فتح واالحتالل إلى غزة وليس رفع الحصا
أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير التي أكد فيها رفض مصر االقتراح "وأضاف 

الفرنسي بفتح المعبر تحت رقابة أوروبية بذريعة أن مصر ال تريد أن يتكلم األوروبيون مع حماس، يؤكد 
اف حماس واستمرار أن القاهرة وفتح تستخدمان ورقة الحصار ألغراض سياسية مرتبطة بمحاولة إضع

  . "الضغط عليها
  11/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  والمطلوب إنهاء االنقسام أوالً" الوضع الشاذ"عباس لن يزور غزة في ظل هذا : األحمد .17

فتح ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي لنفى عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية : رام اهللا
أي "التي تحدثت عن رغبة الرئيس محمود عباس في زيارة قطاع غزة، وأكد أن الفلسطيني، األنباء 

   ".زيارة لتكريس االنقسام هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته
في حد ذاته بأنه " الزيارة"استخدام مصطلح " قدس برس"وصف األحمد في تصريحات خاصة لـو
 يريد زيارة غزة اآلن، وهو ليس بحاجة للزيارة ليس صحيحاً أن الرئيس محمود عباس: "، وقال"جريمة"

وإنما هو يذهب عندما يرى الوقت مناسباً للذهاب، فالوضع اآلن شاذ في غزة ومن المستحيل في هذه 
الظروف الحديث عن زيارة، إال عندما تصبح غزة جزءا من الوطن وينتهي فيها التمرد، فهذا رئيس 
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االنقسام سيذهب إلى غزة، أما اآلن فإن الحديث عن زيارة جريمة الفلسطينيين جميعاً وعندما تزول حالة 
  ".في حد ذاته

  10/6/2010قدس برس، 
  

   حماس من المشهد السياسيإخراج لن تنجح في "إسرائيل ":الحية .18
 حماس خليل الحية أن محاوالت دولة االحتالل لأكد عضو القيادة السياسية :  سمير حمتو-غزة 

وشدد خالل .  حماس لن تنجح في إخراجها من منظومة المشهد السياسيوالمتآمرين معها في كسر
 نار على أن حركته لن تفرج أبو المحرر فؤاد األسيرمهرجان نظمته حماس بالمحافظة الوسطى لتكريم 

واعتبر أن  . جلعاد شاليط إال بعد استجابة االحتالل لمطالب المقاومة الفلسطينيةاإلسرائيليعن الجندي 
  .  يعتبر عند حماس ثابتاً ال يمكن الرجوع عنه، داعياً االحتالل إلى عدم المماطلة في الملفهذا األمر

  11/6/2010الدستور، عمان، 
  

  يدينان قرار تأجيل االنتخابات المحلية بالضفة " حزب الشعب"و" الشعبية" .19
خابات مجالس الهيئات أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانتها تأجيل موعد انت :حسام عز الدين

الـمحلية، على أن يحدد موعد إجرائها الحقاً، وقال نائب األمين العام للجبهة عضو اللجنة التنفيذية 
يضر بالعملية الديمقراطية والـمصلحة العليا للشعب "لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح إن القرار 

   ".الفلسطيني
مشيراً " سيئ جداً جداً"الفلسطيني بسام الصالحي القرار بأنه من جهته، اعتبر األمين العام لحزب الشعب 

  .إلى أن الحزب يرفض هذا القرار وبشدة
  11/6/2010األيام، رام اهللا، 

  
    في سجون االحتاللمن حماساستشهاد أسير  .20

السالم  األسير محمد عبد، أن )يو بي آي(نقال عن وكالة  11/6/2010الخليج، اإلمارات، ذكرت 
ينتمي لحماس، استشهد أمس، داخل معتقل إسرائيلي في ظروف لم تتضح والذي )  عاما26ً(عابدين 

إلى " اإلسرائيلية"مالبساتها بعد، وهو ما يرفع عدد األسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في السجون 
  . أسيراً 199

قدس محمد  نقال عن مراسها من ال10/6/2010فلسطين أون الين، في السياق نفسه جاء في موقع 
مصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حملت قيادة حماس في سجون االحتالل القيق، أن 

 جميع المؤسسات ،"فلسطين أون الين " وطالب أسرى حماس في بيان وصل . استشهاد األسير عابدين
تعذيب الذي يمارس بحقهم الحقوقية واإلنسانية بالتدخل لوقف اإلعدامات اإلسرائيلية بحق األسرى عبر ال

وقدمت قيادة حركة حماس األسيرة  . واإلهمال الطبي وسياسة العزل االنفرادي, في زنازين التحقيق
  .التعزية لعائلة وزوجة الشهيد األسير

  
  "أسطول الحرية"حماس تكرم اللبنانيين المشاركين في  .21

المسؤول السياسي " حماس"وألقى كلمة ، "أسطول الحرية"كرمت حماس في لبنان اللبنانيين المشاركين في 
الفدائيين الذين ركبوا البحر متوجهين الى غزة لكسر الحصار "علي بركة، الذي سمى المشاركين بـ

الظالم عن غزة التي جريمتها أنها اختارت المقاومة عبر صناديق االقتراع، وحيا رواد األسطول األبطال 
والعرب واألجانب الذين كشفوا حقيقة الكيان الصهيوني والشهداء والجرحى وذويهم من األتراك 

  ".العنصري وأظهروا للعالم جريمة الحصار على غزة
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ألن هذه السفن أحدثت تحوالً مهماً في فضح جرائم "ودعا الى تسيير مزيد من السفن لكسر الحصار 
 االحتالل الى ملف تحويل األنظار عن جرائم"، محذراً من "االحتالل الصهيوني ومن يقف معه ويدعمه

  ".إيران النووي كما حصل باألمس في مجلس األمن
  11/6/2010المستقبل، بيروت، 

  
  شاليط قبل رفع الحصار عن غزةللصليب األحمر ايشترط السماح بزيارة  ليبرمان .22

 إال لن ترفع الحصار عن قطاع غزة "إسرائيل" أنالخميس مجددا  وزارة الخارجية اإلسرائيلية قالت
 ليبرمان في بيان أفيجدور الوزير وأكد.  بان يزور الجندي جلعاد شاليطاألحمريسمح للصليب عندما 

 بان يزور األحمر لرفع الحصار يتمثل في السماح للصليب األدنى الشرط إنيجب القول بكل وضوح "
  ".الوضع مبرر لتغيير أيما دام لم يستوف هذا الشرط فلن يكون هناك : " وأضاف".بانتظام جلعاد شاليط

  10/6/2010، 48موقع عرب
  

  سيتم رفع الحصار بمجرد أن تنبذ حماس العنف وتقر بعملية السالم: ييجال بالمور .23
انه سيتم رفع  المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ييجال بالمور  قال: وكاالت- سمير حمتو-القدس 

 تقر حماس أنحصار بمجرد يمكن رفع ال" بالمور وأضاف". تنبذ حماس العنف "أنالحصار بمجرد 
 تقول حماس عمليا نحن نريد المشاركة في أنبعملية السالم وتقر بمطالب المجتمع الدولي وبمجرد 

 لكن طالما األمر سيختلف األشياء قالت حماس تلك فإذاالتجارة مع إسرائيل ونريد مبادالت عبر الحدود 
 أيزيد من الحرب التي ال طائل منها دون بقوا متمسكين بالمزيد من العنف والمزيد من القتل والم

  ".  يجرى بحثها فال اعرف كيف سيتغير الوضعأخرىخيارات 
  11/6/2010 ، الدستور، عمان

  
   بالفناء"إسرائيل"رفع الحصار يهدد : أيفي أيتام .24

 "يديعوت احرنوت"رأى الوزير والنائب اإلسرائيلي السابق أيفي أيتام في مقال كتبه في صحيفة : القدس
ضرورة استمرار فرض الحصار على غزة ، بحجة الحفاظ على حياة اإلسرائيليين، ويجب أن تستمر 
إسرائيل في حصار غزة، وفرض رقابة وسيطرة تامة على حماس، ألن أي أسلحة تدخل القطاع يمكنها 
ود أن تهدد الوجود اإلسرائيلي نفسه، وثمة أهمية لمواصلة فرض الحصار على غزة للحفاظ على الوج

وزعم أيتام أن أي محاولة لتخفيف الحصار قد تؤدي إلى تهريب أسلحة إيرانية إلى  .اإلسرائيلي عموما
 لخطر الفناء إذا دخلت في حرب مع حماس أو ميليشياتها، "إسرائيل"حماس داخل غزة، مما يعرض 

 المتحدة رقم مستعرضا الحصار البحري المفروض على لبنان ووصفه بالحصار الناجح، رغم قرار األمم
 في فرض الحصار البري، مما أدى إلى دخول عشرات الصواريخ "إسرائيل" الذي عرقل مساعي 1701

هل يمكن المغامرة لتصبح غزة كلبنان ملغمة بالصواريخ اإليرانية التي تستهدف "وتساءل أيتام .إلى لبنان
 لن يستطيع اإلسرائيليون أن  كل لحظة؟ ألنه في حال تم رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة،"إسرائيل"

 بوجودها وأمنها "إسرائيل"يطلبوا من مصر منع تهريب األسلحة عبر أراضيها، وبالتالي ستغامر 
 - كاألراضي المصرية مثال -ومستقبلها ألنها ستتخلى عن وجودها غير المعلن في أراضي ال تتبعها 

  .وبهذا تخاطر بفقدان سيطرتها وفنائها
  11/6/2010، الدستور، عمان
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  ال ننوي إرضاء تركيا: ليبرمان .25
قلّل وزير الخارجية اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان من أهمية إعادة العالقات الثنائية التي تربط : الناصرة

تل أبيب بحليفها اإلستراتيجي في منطقة الشرق األوسط، تركيا، وقال ليبرمان، خالل لقاء جمعه 
يورك الليلة الماضية، ونُقلت تصريحاته في وسائل اإلعالم العبرية يوم بدبلوماسيين إسرائيليين في نيو

، حسب تصريحاته، األمر الذي اعتبره "إن إسرائيل ال تنوي إرضاء تركيا إذ أنها ال تهمها: "الخميس
  . اإلسرائيلية- مراقبون بأنه تصعيد جديد في العالقات التركية

  10/6/2010، قدس برس
  

   من خطورة تدهور العالقات مع تركيا وغياب المفاوضاتأولمرت يحذر نتنياهو .26
حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، من خطورة تدهور :  نظير مجلي- تل أبيب

ال يجوز أن ترمي " حتى بقيادتها الحالية، و"إسرائيل"ـالعالقات مع تركيا، وقال إن هذه دولة مهمة جدا ل
ونصح أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو أن تصحح العالقات مع أنقرة، . "بها في أحضان محور الشر

  .وتسرع في إعطاء دفعة قوية لعملية السالم
وقال أولمرت، الذي كان يتحدث في محاضرة في جامعة حيفا، الليلة قبل الماضية، إن تركيا دولة قوية 

 تاريخ حافل "إسرائيل"ـ ول مليونا، ذات اقتصاد قوي وجيش قوي،80وكبيرة، تعداد سكانها يفوق 
بالتعاون معها في شتى المجاالت، ومن الخطأ الفاحش المبادرة إلى أزمة معها، حتى لو صدر عن قادتها 

إذا "وأكد أنه باإلمكان إعادة العالقات معها إلى سابق عهدها، . تصريحات ال تروق لألذن اإلسرائيلية
  ."الم مع الفلسطينيين، ومع السوريينتصرفنا بحكمة، وأعطينا دفعة قوية لمفاوضات الس

ورفض أولمرت توجه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي يقول إن هناك تغييرا جوهريا وعقائديا 
، وقال إن حكومته استمعت في "إسرائيل"في السياسة التركية يمنعها من أن تعود إلى سابق صداقتها مع 

ء عهد الصداقة مع تركيا، ولكنها رفضت العمل وفق تلك حينه إلى تقارير متشائمة تتحدث عن انتها
 "الرصاص المصبوب"التقارير، وحرصت على عالقات جيدة مع تركيا، رغم موقفها الحاد من عملية 

وأضاف أن هناك أسرارا في العالقات بين البلدين، ولمصلحة البلدين على ). العدوان على قطاع غزة(
  . الصداقة بينهما ال يمكن أن تنتهي بسهولةجميع األصعدة، تجعله واثقا من أن

ودعا أولمرت الحكومة إلى أن تستجمع الشجاعة وتصارح الشعب بأنه ال يمكن تحقيق سالم مع 
وقال إن . الفلسطينيين من دون إعادة تقسيم القدس وإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية

  .لموحدة، يخطئون الهدف ويبعدون السالمأولئك الذي يزعمون أنهم يتمسكون بالقدس ا
لكن أولمرت رفض في الوقت نفسه إجراء تحقيق محلي أو دولي في االعتداء اإلسرائيلي الدامي على 

إن إسرائيل باتت منكوبة بنظام لجان التحقيق، فهذا النظام يعرقل عمل الحكومة، ": ، وقال"مرمرة"سفينة 
، ورفض توجيه االنتقادات إلى الكوماندوز البحريين "ل وأمنهاويشوه عمل الجيش في الدفاع عن إسرائي
هؤالء أبطال حقيقيون، أنا أرسلتهم إلى عشرات المهمات ": الذين نفذوا االعتداء على السفينة، وقال

الناجحة أمام شواطئ إسرائيل، وبعيدا عنها، وهذه المهمات سرية للغاية، ولن ينشر عنها شيء؛ ال في 
  ."لكنها تعتبر حاسمة في حماية أمن إسرائيل ومواطنيها.  الخارج، لشدة حساسيتهاإسرائيل، وال في

  11/6/2010، الشرق األوسط
  

  الواليات المتحدة تتفقان على تشكيل لجنة فحص إسرائيليةو" إسرائيل": "أسطول الحرية"مجزرة  .27
 والواليات "رائيلإس" لجنة تحقيق دولية في مجزرة أسطول الحرية، توصلت بتشكيلفي ظل المطالب 

، "أسطول الحرية"في عملية االستيالء على " لجنة الفحص"المتحدة، يوم أمس الخميس، إلى اتفاق بشأن 
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ومن المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة . بحيث يترأس اللجنة قاض متقاعد من المحكمة اإلسرائيلية العليا
  . بتها وصالحياتهااإلسرائيلية باإلعالن رسميا اليوم عن تشكيل اللجنة وتركي

 على المستوى "إسرائيل"وجاء أن عمل اللجنة سيتركز في الجوانب القانونية للعملية التي قامت بها 
كما ستقوم بفحص قانونية الحصار على قطاع غزة، وقانونية وقف أسطول الحرية . القضائي الدولي

 جاء أن اللجنة ستقوم بفحص إذا ما كما.  خارج المياه اإلقليمية، وعملية االستيالء على سفن األسطول
كانت التحذيرات التي أطلقتها إسرائيل والبدائل التي وضعتها أمام األسطول، مثل نقل الحمولة إلى ميناء 

وتفحص اللجنة أيضا إذا ما كان استخدام القوة من قبل الجيش . أسدود، تتماشى مع مطالب القانون الدولي
ومن المتوقع أن يدلي رئيس الحكومة .  ه تم استخدام القوة بشكل مفرطإلسرائيلي مشروعا ومتناسبا أو أن

بشهادته أمام اللجنة، إضافة إلى وزراء السباعي وكبار القادة العسكريين، مثل رئيس هيئة أركان الجيش 
  .  وقائد سالح البحرية

  11/6/2010، 48موقع عرب
  

  "حرية الأسطول " تعترف بسلب مليون يورو من متضامني"إسرائيل" .28
اعترفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بأنها سلبت حوالي مليون يورو من :  جمال جمال-القدس 

 الحرية ، وأن جزءا من النقود كان بحوزة المتضامنين، وجزءا آخر كان محتفظا به أسطولمتضامني 
تيالء سالح  انه منذ انتهاء عملية اسأمس" يديعوت احرونوت"وكشفت صحيفة  .في مخزن داخل السفينة

، يتواصل إرسال العديد من الشكاوى للسفارات "مرمرة"البحرية اإلسرائيلي على السفينة التركية 
  .اإلسرائيلية في جميع أنحاء العالم من قبل المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة

  11/6/2010، الدستور، عمان
  

   غزة في المياه الدوليةإلىهة الخارجية اإلسرائيلية تدعو لعدم التعرض للسفن المتوج .29
 إلى طالبت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بعدم التعرض للسفن المتوجهة : وكاالتإبراهيم، كامل - القدس

، حيث طالبت من البحرية اإلسرائيلية "إسرائيل" على أضرارقطاع غزة في المياه الدولية لما يسببه من 
وذكر موقع صحيفة  . اإلسرائيلية ومن ثم االستيالء عليهاليميةاإلق المياه إلىانتظار السفن حتى دخولها 

، لبحث األربعاء اجتماع وزراء السباعية يوم أثناء طلب الخارجية اإلسرائيلية جاء أن أمس "هآرتس"
 الحرية، وكذلك أسطول االستيالء على سفن أحداثموضوع تشكيل لجنة تقصي حقائق إسرائيلية في 

 تكرار إمكانية الخارجية اإلسرائيلية مخاوفها من أبدتطاع غزة، حيث بحث تخفيف الحصار على ق
  ."إسرائيل"ـ سياسية لأزمة ما يخلق األمر

 11/6/2010، الرأي، األردن
  

  من اإلسرائيليين اليهود يعتبرون تركيا عدوا% 78: استطالع .30
ين اليهود يعتبرون تركيا،  اإلسرائيليأرباعكثر من ثالثة أ أن استطالع للرأي نشرت نتائجه الخميس، أفاد

 بين البلدين الناجمة عن الهجوم األزمة، على اثر "دولة معادية"، "إسرائيل"ـالحليف االستراتيجي السابق ل
هل تعتقد، في ضوء " على سؤال ورداً. لى غزةإ إنسانية كان ينقل مساعدات أسطولالدامي على 

 الذين شملهم االستطالع األشخاصمن % 78 جابأ، " دولة معادية؟أصبحت تركيا أن، األخيرة األحداث
" إسرائيل هايوم"ولم يأخذ هذا االستطالع الذي نشرته صحيفة . عن رأي مخالف% 22، فيما عبر إيجابا

% 20 مليون شخص يشكلون نحو 1,3اليمينية المجانية في االعتبار األقلية العربية في إسرائيل التي تعد 
 الذين شملهم االستطالع تأييدهم تشكيل األشخاصمن % 13علن أ، أخرىمن جهة .  من مجموع السكان
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مايو البحرية اإلسرائيلية على سفينة تركية كانت  /أيار 31لجنة تحقيق دولية حول الهجوم الذي شنته في 
من اإلسرائيليين اليهود يؤيدون % 71 أنورد االستطالع أو.  غزةإلى دولي متجه أسطولفي عداد 

 تحاول في أساطيل يؤيدون اعتراض األشخاصمن % 91 أنوجاء في االستطالع . ي تحقيق داخلإجراء
انه يجب % 73، اعتبر أخرىمن جهة .  المستقبل كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة

 وأجرى.  رأيااآلخروناعتقدوا خالف ذلك، فيما لم يبد % 16 يرفع الحصار عن غزة، في مقابل أال
 شخصا يمثلون السكان اليهود في 561على عينة من " نيو وايف ريسرتش غروب"االستطالع معهد 

    %.4إسرائيل، مع هامش خطأ يبلغ 
  10/6/2010، 48موقع عرب

 
  "إسرائيل"ـتحرك لحظر النقاب ب .31

قدمت عضوة الكنيست عن حزب كاديما مرينا سولودكين مشروع قانون : محمد محسن وتد -أم الفحم 
 ارتداء النقاب والبرقع وتغطية أجسادهن بشكل كامل أو تغطية وجوههن "إسرائيل"يحظر على النساء في 

حيث سيتم فرض غرامة مائة دوالر أو السجن لمدة أسبوع على كل من ترتدي . في األماكن العامة
 دوالر أو السجن لمدة ستة أشهر على كل من يرغم 2500كما تفرض غرامة . النقاب في األماكن العامة

  .ى ارتدائهالمرأة عل
ال مكان في القرن الواحد والعشرين للباس يهين المرأة بصورة فظيعة هكذا، ولذلك " سولودكين تلاوق

ونوهت إلى أن مشروع القانون  ".بادرت للقانون الذي سيطبق على جميع النساء بدون أي تفرقة دينية
  .ليهوديات ومن ضمنهن ا"إسرائيل"يخص جميع النساء من كل الديانات والطوائف في 

النقاب جزء ال "قالت عضوة اللجنة القطرية النسائية للحركة اإلسالمية ليلى غليون ,  وردا على ذلك
يتجزأ من عقيدتنا اإلسالمية، وللمرأة المسلمة حرية مطلقة في اختيار لبس النقاب، وهذا القانون سيدفع 

  ".بالكثير من النساء في الداخل الرتداء الحجاب والنقاب
  11/6/2010نت، .يرة الجز

  
  إيران ترحب بفرض العقوبات على "إسرائيل" .32

الدولة عن مراسلها من الناصرة زهير اندراوس، أن  11/6/2010، القدس العربي، لندننشرت 
 في قضية العقوبات الجديدة التي األمريكية اإلدارةنها تتوافق مع أ باإليحاء الخميس أمسالعبرية حاولت 
 من التصريح بان هذه أركانها لم يمنع األمر الدولي، ولكن هذا األمنمجلس  في إيرانفُرضت على 

 في االتجاه الصحيح، ولكنّها ليست كافية، وفي هذا السياق قال رئيس الدولة أولىالعقوبات هي خطوة 
  . في االتجاه الصحيحأولى الدولي هو خطوة األمنن قرار مجلس إ، الخميس بيريزالعبرية، شمعون 

ن إ اإلسرائيلية الخميس لإلذاعة به أدلىنائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، في حديث وقال 
ن إ تشكل خطوة كبرى في االتجاه السليم، وزاد قائال إيران العقوبات الجديدة على أنالدولة العبرية تعتبر 

  .، على حد قولهإيران ضد أخرىهذه العقوبات الجديدة ال تكفي، فينبغي التفكير سريعا في تدابير 
رحب بقرار مجلس  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوأن  ، 11/6/2010السفير، وأضافت 

يوضح إليران "األمن الدولي حول الجولة الرابعة من العقوبات على إيران، وشدد نتنياهو على أن القرار 
تتواصل هذه "وأعرب عن أمله أن . "وويأن القوى العظمى الرائدة في العالم تعارض مشروعها الن

 ."الخطوة اإليجابية بخطوات أشد لمختلف الدول، بما في ذلك فرض عقوبات على قطاع الطاقة اإليراني
  . "أنظمة خطرة بأسلحة خطرة" أن الخطر على السالم يكمن في تسلح اعتبرو
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  وزير إسرائيلي يطلع على سير حفر األنفاق أسفل القدس واألقصى .33
 أفادت مصادر مقدسية أن الوزير في الحكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم، قام مساء :س المحتلةالقد

، بجولة في األنفاق التي تحفرها السلطات اإلسرائيلية أسفل مدينة القدس والمسجد )9/6(األربعاء 
 .لمستوطنيناألقصى المبارك، إضافة إلى زيارة حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، ليعلن تضامنه مع ا

وتضمنت زيارة شالوم جولة في شبكة األنفاق أسفل منازل المواطنين بالحي، التي وصلت إلى بعد أمتار 
  .قليلة من سور المسجد األقصى من ناحيته الجنوبية

  10/6/2010 قدس برس،
  

   في الضفة15 فلسطينيين بهدم منازلهم ويعتقل خمسةاالحتالل يخطر  .34
 خمسة فلسطينيين من أهالي قرية النبي أمس أخطرت سلطات االحتالل :هيمإبرا كامل -القدس المحتلة 

  ."الترخيص"صالح بمحافظة رام اهللا، بهدم منازلهم بحجة عدم 
إن سلطات االحتالل أخطرت وللمرة الثانية بهدم خيام وحظائر ) LRC(ذكر مركز أبحاث األراضي كما 

  . افظة الخليلومنشآت لمواطنين في خربة شعب البطم جنوب يطا بمح
 في الضفة الغربية، مدعية أنهم أسهموا  فلسطينيا15ً أمساعتقلت قوات االحتالل فجر ومن جهة أخرى، 

  . إسرائيليةفي هجمات ضد أهداف 
  11/6/2010، الرأي، األردن

  
  عزل الضفة والقدس مخالف للقانون الدوليوحصار غزة : باحث فلسطيني .35

باحث الفلسطيني سامح خليل الوادية من حي الشجاعية شرق مدينة اعتبرت دراسة دكتوراه لل: القاهرة
على الضفة الغربية والقدس المحتلة، والحصار على غزة " إسرائيل"غزة، أن العزلة التي فرضتها 

وأبرز الباحث في دراسته، التي ناقشها بجامعة القاهرة وجاءت تحت عنوان  .يتنافيان مع القانون الدولي
، أوجه عدم مشروعية االحتالل "الفلسطينيين في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنسانيحماية المدنيين "

  .اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني
  11/6/2010الخليج، اإلمارات، 

 
   أيام عشرة  آالف فلسطيني يجتازون معبر رفح خاللخمسةأكثر من  .36

صلت السلطات المصرية، أمس، ولليوم العاشر على التوالي فتح معبر رفح الحدودي وا: القاهرة، رفح
وقد بلغ إجمالي عدد  .لعبور العالقين والحاالت اإلنسانية، والمرضى، وإلدخال المساعدات ومواد اإلغاثة

 أفراد، 3604 فلسطينياً، حيث وصل إلى األراضي المصرية 5764العابرين خالل األيام الماضية 
 أطنان من األدوية 10كما سمحت السلطات المصرية بإدخال .  فردا2160ًادرها إلى قطاع غزة وغ

  . مولداً كهربائيا42ً سيارات ركوب للمعاقين، و5والمساعدات الطبية، وثالث سيارات إسعاف و
  11/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  المنطقة العربية اإلسرائيلية وتأثيرها على- العالقات التركية: كتاب .37

في ضوء المتغيرات الدولية واإلقليمية والظروف السياسية التي : األوسط مركز دراسات الشرق - عمان
 اإلسرائيلية -الشرق األوسط بشكل عام، والعالقات التركية طرأت منذ بداية األلفية الثانية على منطقة

لتي تقوم الفكرة األساسية فيها على فهم بشكل خاص، أجرى مركز دراسات الشرق األوسط هذه الدراسة ا
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 اإلسرائيلية، وأثرها على المنطقة العربية من خالل استلهام الماضي وتحليل الحاضر - العالقات التركية
 .بهدف استشراف مستقبل هذه العالقات خالل العقدين القادمين قدر اإلمكان

ليس من باب السرد  -كية اإلسرائيلية وقد هدفت هذه الدراسة إلى تتبع مراحل تطور العالقات التر
 وتأثيراتها المختلفة وتأثرها بما - التاريخي المجرد وإنما في سياق تحليل طبيعة هذا التطور وأسبابه

يجري من حولها داخليا وإقليميا ودوليا، كما تناولت الدراسة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه 
ن تركيا وإسرائيل، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أدت تعزيز وتطوير العالقات بين كل م

 .إلى وضع تصورات وسيناريوهات لمستقبل العالقات بين البلدين
 11/6/2010السبيل، األردن، 

  
  األعمال ورجال واإلعالميين الجليد بين السياسيين إلذابةة كرة قدم في نابلس امبار .38

 االنقسام الفلسطيني بين إلنهاء الجهود على المستوى السياسي فيما تتواصل:  وليد عوض-رام اهللا 
 تنظم مباراة كرة قدم بين السياسيين أنجل أ من أسابيععملت شركة تجارية منذ ، فتحوحركتي حماس 

 مؤيد ومناصر لحماس ومن هو أو الجليد بين من هو منتم إلذابة في سعيها األعمال ورجال واإلعالميين
  . لها داعمأومنتم لفتح 

في   جبل جرزيمإلىنسبة ( وجرزيم ) جبل عيبال في نابلسإلىنسبة (وبين هذا وذاك تعادل فريقا عيبال
 بهدفين لكل منهما في مباراة ودية وإعالميين ورجال دين األعمالالمكونان من سياسيين ورجال ) نابلس

  .األربعاءلكرة القدم جرت على ملعب بلدية نابلس مساء 
  11/6/2010ندن، القدس العربي، ل

    
  "اسرائيل"تقرر فصل أي عضو يتعامل مع  "التحاد لمصدري المنتوجات الزراعيةاجمعية : "األردن .39

ان " الدستور"ابلغ رئيس جمعية االتحاد لمصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري          : محمود كريشان 
جمعية اعلنوا خاللـه ان الجمعيـة       اعضاء مجلس ادارة الجمعية قد عقدوا اجتماعا طارئا امس في مقر ال           

من مصدري المنتجات الزراعية في المملكة لم ولن تتعامل مـع اي منتوجـات              %) 80(التي تمثل نحو    
ولفت الحياري انه قد اتخذ قرار يقضي بفصل اي عضو من اعضاء الهيئـة              .مصدرها الكيان الصهيوني  

ا او تصديرا ، مؤكدا ان الجمعية ومنذ تأسيـسها          العامة اذا ثبت تعامله مع المنتوجات االسرائيلية استيراد       
 الى ان اعضاء الهيئة العامة في الجمعية ال يقومـون اال بتـصدير    وأشار.لم ولن تتعامل مع ذلك الكيان    

المنتوجات الزراعية االردنية الى جميع الدول باستثناء اسرائيل نظرا للجرائم البشعة التي يقترفها ذلـك               
  .شعب الفلسطيني االعزلالكيان المغتصب بحق ال

  11/6/2010الدستور، عمان، 
  

  حقاق حق الفلسطينيين  وإلحماية لبنان من الغطرسة اإلسرائيليةل نسعى :الحريري .40
يعي لبنان أهميـة التنـسيق      " رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري،        قال:  ثائر عباس  - إسطنبول

كانياته لدعم الموقف العربـي القاضـي بإحقـاق حـق           والتفاهم بين تركيا والعرب، وهو يوظف كافة إم       
وتأتي تلك الجهود من ضمن تركيز لبنان الدائم        . الفلسطينيين في العودة إلى دولة مستقلة عاصمتها القدس       

عانـت  "وأضاف  . "على حماية نفسه من المخاطر المحدقة به من قبل إسرائيل، وتدعيم استقراره الداخلي            
 فإن هدفنا األساسي اليوم هو حماية لبنان من         .واإلجرام والهمجية اإلسرائيلية  منطقتنا طويال من الغطرسة     

  ".المغامرات والغطرسة اإلسرائيلية وتدعيم االستقرار الداخلي
  11/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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  نحن اليد اليمنى للعرب : أردوغان خالل مؤتمر التعاون العربي ـ التركي .41
شدد رئيس وزراء تركيا رجب طيب      ،   إسطنبول  من محمد شقير  عن،  11/6/2010الحياة، لندن،   ذكرت  

أهميـة  « العربي الخامس، على     -للملتقى االقتصادي التركي     أردوغان، في خطابه في الجلسة االفتتاحية     
 التركي، ليس ألننا نتقاسم الجغرافيا نفسها وال ألننا نتنفس الهواء نفسه ونعـيش فـي                -التعاون العربي   

فحسب، وإنما ألن لدينا تاريخاً مشتركاً وحضارة مشتركة وتركيا هي اليد اليمنـى والعـين          منطقة واحدة   
  .»اليمنى للعرب ونحن ال نعيش من دون التفاعل معهم

هـل نـسكت إزاء القرصـنة       «: وسـأل . واكد أن ال حل للقضية الفلسطينية إال بإعادة الحقوق والعدالة         
أنا وحكومتي ال نبحـث     ... ال يمكن أن يأتي بالسالم الى المنطقة      اإلسرائيلية في المياه الدولية، والحصار      

  .»ونحن مع المثل القائل الجار قبل الدار. عن دور إنما نقف الى جانب الحق
 العربي، محذرا من أن تتحول أي مـشكلة         –واكد أوغلو، في خطابه أمام الملتقى، أهمية التعاون التركي          

وهي ترفع من مـستوى     . ن تركيا تهتم بكل المشكالت في المنطقة      إ«: وقال. في المنطقة الى حريق كبير    
  .»عالقاتها مع الدول وتطمح الى التكامل مع الدول العربية من خالل إقامة مناطق تجارية حرة مشتركة

 إردوغـان  أن ،جمال جوهر القاهرة  وأحمد ياسين أنقرة،    ، من   11/6/2010،  السعودية،  الوطنوأضافت  
  "غير شريف" العقوبات على إيران حتى ال تقوم بعمل أكد أن تركيا صوتت ضد

وحول السالم في الشرق األوسط، شدد إردوغان على أنه ال يمكن تحقيقه في ظل اسـتمرار الحـصار                  
وطالب الدول العربية ببذل مجهود أكبر والقيام بمبادرات أكثر فاعلية للتوصل إلى            . المفروض على غزة  

  .  السلميةحل للمشكلة الفلسطينية بالوسائل
نواجه االنتقادات الحادة ألننا نرفـع أصـواتنا ضـد          "ودان الهجوم على بالده لدورها في المنطقة، وقال         

هل كان علينا أن نصمت     "وأضاف  ". انعدام العدالة ورفض جميع أشكال اإلرهاب بما فيها إرهاب الدولة         
ة للمساعدات اإلنسانية لغزة، وهل      دولة، ضمن قافل   32تجاه الهجوم المسلح على سفينة تحمل مدنيين من         

 مواطنين أتراك فى المياه الدولية للبحر المتوسـط         9كان علي أن أغلق عيني تجاه مذبحة راح ضحيتها          
هـل المطلـوب منـا أن نبقـى     "وتابع ".  آخرون من دول مختلفة من بينها تركيا أيضا      24وأصيب فيها   

ين، وأليس ذلك دليال على أن إسرائيل تمارس إرهاب         صامتين تجاه الممارسات الال إنسانية ضد الفلسطيني      
وتـابع بـأن هـذا      ". الدولة، وأليس ذلك تسامحا مع ممارسات وأعمال غير قانونية من جانب إسرائيل؟           

  .الوضع ال يمكن أن يستمر وال يمكن تحقيق السالم واالستقرار فى غزة تحت الحصار اإلسرائيلي
  

   على حدود مصر في قطاع غزة"سالميةمارة اإ" وجود أنا ضد: الفقيمصطفى  .42
قال رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان المصري مصطفى الفقـي،           :  من ربيع حمدان   -القاهرة  

دور مصر والسعودية، باعتبارهما أكبـر دولتـين   » تحجيم وتقزيم«ان هناك مشروعا ومخططا خفيا لـ     
  .ألطرافعربيتين، ونقل مركز القوة العربي من المركز الى ا

يتحسس كل مواقفه وحتى تصريحاته، النه يدرك انـه يواجـه لوبيـا             «واعتبر ان الرئيس باراك أوباما      
  .»صهيونيا شرسا يتربص به العتبارات تتعلق باسمه وجذوره

وشدد الفقي في الصالون الفكري لسفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة هشام محيي الـدين نـاظر،                 
على انه ال يرى جدوى من أي تحرك عربي الرغام اسـرائيل علـى االنـصياع                مساء أول من أمس،     

ما لم يقترن بالقدرة على اختراق المجتمع االسرائيلي ذاته وسـحب التأييـد             «لمتطلبات السالم والتسوية    
  .»األعمى لليمين المتطرف

ضد ما وصفه   ، وانه   »كان وسيظل ضد وجود امارة اسالمية على حدود مصر في قطاع غزة           «وقال انه   
سيخرج منه فئات تعيش بيننـا فـي هـذا          « االسرائيلي، معتبرا ان هذا      -الصراع العربي   » تديين«بـ  
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واعلن انه يعتبر استخدام االسـالم فـي أي مـشروع           . »الوطن، يتعين ان نضمنهم في صفنا ودعما لنا       
  .»حماس«، وانه مع شعب غزة وليس مع حركة »قضية خاسرة«

  11/6/2010، الكويت، الراي
  

  لالنضمام إلى معاهدة حظر النووي" إسرائيل" تجدد دعوة "المجموعة العربية" .43
دعت مجموعة الدول العربية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذريـة مجـددا أمـس                : )رويترز(
ـ " إسرائيل"إلى االنضمام لالتفاق العالمي حول حظر انتشار األسلحة النووية، فيما رفضت   " إسرائيل" ذه ه

وقال مبعوث السودان محمود االمين في االجتماع الذي         .الدعوة، معتبرة أنها تشكك في حقها في الوجود       
تواصل تحدي المجتمع الدولي مـن خـالل        " إسرائيل" دولة في فيينا نيابة عن الدول العربية إن          35ضم  

تعززه سياسات  " رائيلياإلس"رفضها اإلذعان لمعاهدة حظر االنتشار النووي، وأضاف أن الخطر النووي           
  .عدوانية نحو الدول العربية 

  11/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  في األراضي المحتلة" اإلسرائيلية" تطالب بمتابعة االنتهاكات "منظمة العمل العربية" .44
طالبت منظمة العمل العربية بعقد مؤتمر دولي للمانحين تشارك فيـه جميـع             :  حسين منصور  -المنامة  

ؤسسات المانحة لدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية، مشددة على متابعـة            الدول والم 
  .التفاقيات العمل الدولية في األراضي العربية المحتلة" إسرائيل"انتهاكات 

 جاء ذلك خالل لقاء وفد المنظمة وتم خالله عرض القضايا التي تبنتها المجموعة العربية، ومن أبرزها                
نفيذ قرارات مؤتمرات العمل الدولية السابقة، ونتائج لجنة تقصي الحقائق التـي قامـت بزيـارة                متابعة ت 

  . األراضي المحتلة
  11/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  موسى يعارض الحساسية من مظاهر التقارب العربي التركيعمرو  .45

بية عمرو موسى أنه ال أسـاس       أكد األمين العام للجامعة العر    : أحمد ياسين، جمال جوهر   : أنقرة، القاهرة 
ورأى موسى، في كلمة أمـام الجلـسة االفتتاحيـة          . حقيقيا ألية حساسيات تعوق التعاون العربي التركي      

المشتركة للدورة الثالثة للمنتدى العربي التركي والدورة الخامسة لمنتـدى االقتـصاد واألعمـال بـين                
  .منطقة ، هذا المناخ الذي أدى للهزائم واالضطرابات الجانبين، أنه آن اآلوان لتغيير المناخ العام في ال

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قد قال في المؤتمر ذاته، إن عالقات أنقرة مع الدول                 
العربية تسير في الطريق السليم، واصفا اتهام حكومته بأنها تتخذ اتجاها مباعدا عن أوروبا بسبب تقربها                

  .، ومؤكدا زوال التوتر مع الجارات العربيات سوريا ولبنان واألردن"لقذرةالدعاية ا"للعرب بـ 
وفي القاهرة، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري الدكتور مـصطفى الفقـي إن                 
لدى األتراك أجندة واضحة حيث يريدون االنضمام إلى االتحاد األوروبي، ويـسعون لتقـديم أوراقهـم                

وكان الفقي يطرح تصوراته في ملتقـى       ". استخدام العثمانية بشكل مختلف   "أو  " أوسطيةسيطرة شرق   "بـ
  .فكري ينظمه السفير السعودي بالقاهرة محيي الدين ناظر

  11/6/2010، السعودية، الوطن 
  

  وفد من الجامعة العربية يصل غزة لترتيب زيارة عمرو موسى .46
سفير هشام يوسف مدير مكتب األمـين العـام   وصل إلى قطاع غزة يوم أمس ال: غزة ـ أشرف الهور 

وذكـرت   .لجامعة الدول العربية ووفد أمني لترتيب زيارة األمين العام للقطاع والمقررة األحـد المقبـل            
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مصادر فلسطينية أن السفير يوسف سيجري عدة لقاءات مع المسؤولين في غزة، هو والوفد المرافق لـه                 
مقالة التي تديرها حركة حماس لزيارة موسـى للقطـاع األحـد            لوضع الترتيبات الالزمة مع الحكومة ال     

المقبل الذي سيلتقي خاللها مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، وعدد من المـسؤولين، وسـيطلع                
  .خاللها على آثار الحصار اإلسرائيلي المفروض على السكان

همة حراسة عمرو موسـى خـالل       فإن طاقما أمنيا مصريا سيتولى م     ' القدس العربي 'وبحسب ما علمت    
  .زيارته لقطاع غزة

وتعد هذه الزيارة األولى لعمرو موسى منذ توليه مهام األمين العام للجامعة العربية، والثانية له منذ تقلده                 
 .، حين كان وزيراً للخارجية المـصرية      1998المناصب السياسية حيث سبق وأن زار القطاع في العام          

ربي بهذا الحجم يزور قطاع غزة منذ سـيطرة حركـة حمـاس علـى               وسيكون موسى أول مسؤول ع    
  .2007من العام ) يونيو(األوضاع منتصف شهر حزيران 

  11/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"ـتكشف عن مخطط لنقل مياه النيل ل» الوطنىالحزب «مذكرة سرية بـ : مصر .47
 مذكرة سرية أعدها عضو بالمجلس المـصرى        تلقت أمانة السياسات بالحزب الوطنى    : عبدالعزيز ناجى

للشؤون الخارجية، تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لتوصيل مياه النيل إلـى الدولـة العبريـة، مقابـل        
علـى  » المصرى اليـوم  «وأوضحت المذكرة، التى حصلت     . »جونجلى«التزامها باستكمال مشروع قناة     

ها عبر وسطاء أوغنديين، وتتضمن تبنـى اسـرائيل         نسخة منها، أن الخطة اإلسرائيلية يجرى الترويج ل       
، )سواء تم فصل الجنوب عن الـشمال أم ال        (فى جنوب السودان    » جونجلى«استكمال تنفيذ مشروع قناة     

 مليار متر   15 -10األمر الذى يضمن زيادة حصة المياه لمصر والسودان نتيجة تنفيذ مشروع القناة من              
يلية، بحسب المذكرة، توصيل نصف هذه الزيادة التى يتم تقسيمها          وتتضمن الخطة اإلسرائ  . مكعب سنوياً 

 مليـار   7.5(مناصفة بين مصر والسودان، مقابل أن تلتزم الدولتان بتوصيل النصف اآلخر إلى إسرائيل              
   سنتات 10، على أن تقوم تل أبيب بدفع )متر مكعب

وحذرت المذكرة  . سب تعداد كل دولة   عن كل متر مكعب يصلها إلى دول منابع النيل، وتقسم فيما بينها ح            
من أن إسرائيل تهدف أيضا من خطتها إلى إقرار مبدأ بيع المياه كمصدر طبيعى، باعتبارها مثل البترول                 
بغض النظر عن حجم العبء إذا تم إقرار هذا المبدأ، حتى وإن كان ثمن المتر المكعب سنتا واحد وليس                   

  .  سنتات10
  11/6/2010، المصري اليوم، القاهرة

  
  إلكتروني إسرائيلي موقع ألف اكثر من نخترقوي األتراك "الهاكرز" .48

التركية واستشهاد عدد من ركابها، اندلعت حرب الكترونيـة         ' مرمرة'منذ اعتراض اسرائيل لسفينة     : لندن
االتراك كثيـرا ليـشنوا هجومـا       ' الهاكرز'بين انقرة وتل ابيب ساحاتها الفضاء االليكتروني، ولم ينتظر          

لكترونيا متزامنا مع الحملة السياسية لبالدهم للرد على اسرائيل حيث افادت االذاعة االسرائيلية انه تـم                ا
  . موقع اسرائيلي على الشبكة العنكبوتية1000اختراق اكثر من 

وتم اختراق العديد من المواقع ووضع الهاكرز على صفحة البداية في المواقع المخترقة علمـي تركيـا                 
  . جانب كلمات معادية السرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين في غزةوفلسطين الى

مكـابي  'موقع بلدية تل ابيب الى جانب مواقع اخرى مثل موقعي فريقي            'الحرب االليكترونية   'واستهدفت  
  .تل ابيب في كرة القدم' هابوعيل'و' تل ابيب

-المجموعـة التركيـة     (م  وبحسب مصادر إعالمية تركية؛ فقد هاجمت مجموعة أطلقت على نفسها اس          
عدداً من المواقع اإللكترونية الرسمية اإلسرائيلية ومواقع شركات وبنوك إسرائيلية، ما أدى إلى             ) 1923
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ويشارك المهاجمين األتراك مخترقون من دول أخرى مثل الجزائر والمغرب وقطاع غزة بـل              . تعطيلها
  .وحتى إندونيسيا

  11/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  "أسطول الحرية"في حماية نفسها في هجومها على " إسرائيل"مشروع قرار يؤكد حق : غرسالكون .49
 تقدم سناتور أميركي جمهوري أول من أمـس بمـشروع           :)أ ف ب   (، أسعد تلحمي  –  واشنطن ،الناصرة

 في ضوء الهجوم اإلسرائيلي على أسـطول الحريـة،          "في الدفاع عن نفسها   " "إسرائيل" "حق"قرار يؤكد   
ويؤكد مشروع القرار الذي تقدم بـه       . الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا على متن السفن       ويدين  

تملك حقاً ثابتاً ال يمكن إنكاره في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديـد              " "إسرائيل"السناتور جون كورنين أن     
  ."ألمن مواطنيها

سرائيل وتدين الهجوم العنيـف واسـتفزاز        جانب إ  إلىالواليات المتحدة تقف    "ويؤكد مشروع القرار أن     
 حادث يزعزع االستقرار في منطقـة لـم تعـد           إلىالمتطرفين على متن السفينة مافي مرمرة اللذين أديا         

 "إسـرائيل "ويدين اقتراح كورنين حركة حماس لرفضها االعتراف بحق          ."تتحمل مزيداً من االضطراب   
 ضد سكان قطاع غزة ومعارضتها لجهود السالم في         "بهاانتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتك    "في الوجود و  

االعتـراف  " إلـى ويدعو النص تركيـا     . كما يتضمن إدانة إليران بسبب دعمها حماس      . الشرق األوسط 
خيبة أمل عميقة من التحركات غير المثمرة التي        "، ويعبر عن    "بأهمية استمرار عالقات قوية مع إسرائيل     

  ." هذا الحادثقامت بها األمم المتحدة في شأن
11/6/2010الحياة، لندن،   

  
  "ن ال يريدون أن نتكلم مباشرة مع حماسونا المصريؤأصدقا": كوشنير .50

أفاد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أول من أمس فـي مونتريـال أن              :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
وقـال  .  قطـاع غـزة    إلىة   متحفظة على فكرة تولي االتحاد األوروبي تفتيش السفن المتوجه         "إسرائيل"

األمـر  "للصحافيين على هامش المنتدى االقتصادي للبلدان األميركية حيث ألقى محاضرة عن أوروبا إن              
  . من الجانب اإلسرائيلي في شأن هذا العرض"سلبي على األرجح

قـال  وأعطى بعض التوضيحات عن االقتراح الذي قدمه األحد اثر لقاء مع نظيره البريطاني وليام هيغ، ف       
 إنزالإن عمليات التفتيش يمكن أن تتم في قبرص التي تملك مرفأ في عمق المياه خالفاً لغزة، وانه يمكن                   

ال تلقـى   "، لكنهـا    "ستبسط عمليات التفتيش  "وأضاف إن هذه اآللية المقترحة      . أسدودالحموالت في مرفأ    
 المحظورة، من دون فرض حظـر       قائمة بالمواد "وقال انه سيتم وضع     . "نجاحاً كبيراً في الوقت الحاضر    

  . الفلسطينيينإلى على البضائع الموجهة "تام
وأبدى كوشنير تشاؤمه في شأن اقتراح آخر يقضي بتولي االتحاد األوروبي السيطرة على معبر رفح بين                

ليس من األكيد أن هذا سينجح، ألن أصدقاءنا المصريين ال يريدون أن نتكلم             ": مصر وقطاع غزة، وقال   
، مشدداً علـى    " في نهاية المطاف   "سيتحلحل بطريقة ما  "، مضيفاً انه مقتنع بأن الوضع       " مع حماس  مباشرة

  . حتى ينجح أحدها"وجوب تقديم اقتراحات في جميع االتجاهات"
11/6/2010، الحياة، لندن  

  
   يعدون سفينة محملة بمساعدات إنسانية ستتوجه إلى غزةيايهود ألمان .51

 يوليو،  / قطاع غزة نهاية تموز    إلى ستتوجه   إنسانيةد ألمان سفينة مساعدات      يعد يهو  .):ب.ف.أ( -برلين  
 مـن   أوروبيـون يهود  " في شبكة    األلماني اديث لوتز التي تعد هذه المبادرة التي ينظمها الفرع           أعلنت إذ

قائمة الركاب لم تحدد بعد، لكْن، لدينا عـدد         " أن إذاعي في تصريح    األوسط في الشرق    "اجل سالم عادل  
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الكثيـر مـن   " المهتمـين  األشـخاص  مـن بـين   أن وأوضحت. " العالمأنحاءبير من الطلبات من كل    ك
طلبات اليهود  " ستعطى لليهود ألن     األولوية مسؤولين سياسيين وغير يهود، لكن       إلى إضافة،  "اإلسرائيليين

، فـإن   " الحرية أسطول" على   اإلسرائيليوأكدت انه بعد الهجوم     . "لهذه السفينة اليهودية لها طبعاً ثقل اكبر      
كثيراً مـن رسـائل الـدعم مـن         "ن مشروعها تلقى    أ وأضافت. " وقت أي من   أكثرسفينتنا باتت ملحة    "

ذا قطعـت   إ... سرائيل بأن سفينتنا غير معادية    إ إقناعوسنحاول  )  غزة إلى(سنتوجه  ": ، وتابعت "إسرائيل
 المنظمـة جمعـت     أن إلـى ولفتت لـوتز    . "لكننا سنرجع الحقاً  . أدراجنا الطريق، سنعود    إسرائيلعلينا  

  . موسيقيةوآالت غزة هي لوازم مدرسية والعاب وثياب أطفالمساعدات من اجل 
11/6/2010الحياة، لندن،   

  
  "أسطول الحرية" على  في الهجوم"بمشاركة دولية"موسكو تدعم تحقيقاً  .52

قيق في الهجوم اإلسرائيلي     أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس تأييدها إجراء تح        .):ب.ف.أ( -موسكو  
 "انترفاكس"ونقلت وكالة   . "بمشاركة دولية " قطاع غزة، وذلك     إلى الذي كان متجهاً     "أسطول الحرية "على  

ندعم بقوة جهود األمم المتحدة واألطراف األخرى إلجـراء         ": عن الناطق باسم الوزارة اندري نيستيرنكو     
ألفضل، ويكون كامالً ونزيهاً ومستقالً ويحوز ثقة المجتمع        تحقيق بمشاركة دولية، يلبي المعايير الدولية ا      

ينبغي إخضاع كل ظروف المأساة لتحقيـق  . موت أناس أبرياء هو أمر غير مقبول"وأضاف إن   . "الدولي
  ."موضوعي

11/6/2010الحياة، لندن،   
  

  يستعد لمقاضاتها" إسرائيل"متضامن أمريكي تعرض لتعذيب  .53
 بول الرودي الذي رافق أسطول الحرية في رحلته إلى غزة، أنه تعرض             أكد الناشط األمريكي المعروف   

وذكـر   .للضرب وسوء المعاملة في المركب وفي المعتقل، وأنه يستعد لمقاضاة المسؤولين اإلسرائيليين           
أن جنود البحرية اإلسرائيلية ضربوه بأيديهم وأرجلهم، وأوثقوا يديـه          " الجزيرة نت "ـالرودي في حوار ل   

وذكر الرودي أن نحو أربعين متضامنا من جنسيات مختلفة شاهدوا الجنود يركلونـه              ... جداً بشكل مؤلم 
فاحتجوا وحاولوا تخليصه ورموا المقاعد على الجنود مما دفعهم إلى ضربهم من جديد، وبعضهم ضرب               

 عن  بشكل مبرح، وأكد أن الجنود كانوا يعمدون إلى نقل كل من أصيب بجراح إلى أمكنة أخرى إلخفائه                
وذكر الناشـط األمريكـي أنـه يجـري          .األنظار تجنباً للحرج أمام وسائل اإلعالم الموجودة في المكان        
 وقال إن المتـضامنين يترقبـون       ،"إسرائيل"فحوصات طبية لكتابة تقرير عن حالته الصحية كي يقاضي          

بية والقانون الـدولي    لمعاودة السفر بها وسيلجؤون للضغوط الشع     " سرقتها إسرائيل "استرجاع السفن التي    
  .الستعادتها

10/6/2010نت، .الجزيرة  
  

  على بذل الجهود للتوصل إلى تسوية" إسرائيل"كوريا الجنوبية تحث  .54
طلب الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك من نظيره اإلسرائيلي شمعون بيريز، أمـس،              : )آي.بي.يو(

وذكرت وكالة األنباء الكوريـة الجنوبيـة        .بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية في الشرق األوسط         
أن لي اختار كلماته بحذر خالل القمة التي جمعته ببيريز في وقت حـساس دبلوماسـياً، إثـر                  " يونهاب"

وأشار بـارك  . الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة  " أسطول الحرية "الهجوم اإلسرائيلي على    
بشكل مباشر خالل لقائهما    " أسطول الحرية "يسين لم يذكرا حادث     سون كيو المتحدث باسم لي إلى أن الرئ       

  .  دقيقة، لكن تعليقات الرئيس الكوري كانت تعبيراً غير مباشر عن رأيه في ما حصل45الذي دام 
11/6/2010الخليج، اإلمارات،   
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  "أسطول الحرية" مستقلة في اعتداء تحقيقألمانيا وبريطانيا تجدد دعمها تشكيل لجنة  .55

مس مطالب بالدهما بإجراء تحقيق دولي مـستقل فـي          أجدد وزيرا خارجية ألمانيا وبريطانيا      : )االتوك(
وقال وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله خالل لقائه مـع نظيـره            ". أسطول الحرية "االعتداء على   

" .  التحقيـق  السماح بمـشاركة دوليـة فـي      " إسرائيل"إنه من مصلحة    "البريطاني ويليام هيج في برلين      
  ".يتعين أن يكون التحقيق شامال ومستقالً"وأضاف 

، مؤكدا في الوقت نفـسه ضـرورة أن         "نطالب معاً بتحقيق نزيه وصادق وشفاف     : "ومن جانبه، قال هيج   
  ".نريد أن يتم رفع الحصار عن غزة: "وأضاف هيج. تكون هناك مشاركة دولية في التحقيق 

11/6/2010الخليج، اإلمارات،   
  

  روبا تريد إدخال المنتجات الفلسطينية إلى أسواقهاأو .56
 األوروبيةن المفوضية   أ أمس للتجارة كارل دي غوشت      األوروبي أكد المفوض    :).ب.ف.أ (- بروكسل

 األراضـي  المنتجات الفلـسطينية لمـساعدة اقتـصاد         أمام  كلياً األوروبيترغب في فتح سوق االتحاد      
ن هـذا   إ لبـدة    أبـو روكسل مع وزير االقتصاد الفلسطيني حسن       وقال غوشت اثر لقاء في ب      .الفلسطينية
 إلـى  إضـافة  األوروبي االتحاد   أسواق إلى أسهلسيتيح للصادرات الفلسطينية الوصول بشكل       "اإلجراء

ن االتحـاد   أ  وأضاف ". تنظيم القطاع الخاص   إعادة سيساعد في    اإلجراءاتفاقنا بشأن حرية التبادل، وهذا      
 أن إلـى مـشيرا   " ين الحصول على وضع مراقب في منظمة التجارة العالمية        طلب فلسط "سيواصل دعم   

  ". بناء الدولةإعادةمرحلة كبرى في عملية " يتعلق بـاألمر
11/6/2010، الغد، عمان  

  
  سرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلةنائب وزيرة العلوم األلماني يرفض لقاء نظيره اإل .57

 رفض نائب وزيرة العلوم والتكنولوجيا األلمانية توماس راكل الذي يقوم           :مإبراهي كامل   -القدس المحتلة   
سرائيلي البروفيسور دنيال هرشكوبيتس وذلك لتواجد مكتبه في حـي          ، لقاء نظيره اإل   "إسرائيل"ـبزيارة ل 

 عن  وقال نائب الوزير األلماني بان الحديث يدور       . بالمدينة آخرالشيخ جراح بالقدس طالباً لقاءه في مكان        
، ولذلك فانه غير مستعد للوصول إليها وإجـراء لقـاء مـع             1967 باحتاللها عام    "إسرائيل"منطقة قامت   

، علما أن هذه المرة األولى التي يمتنع فيه ممثل أوروبي لقاء لعقده في شرقي القـدس                 اإلسرائيليالوزير  
إلسرائيلي طلب الوزير األلماني    وبالمقابل رفض وزير المعلومات والتكنولوجيا ا      .باعتبارها منطقة محتلة  

  .وقام بإرسال مدير مكتبه للقائه في مكان أخر بالقدس
11/6/2010، الرأي، األردن  

  
  ارتكبت عمالً مخالفاً للقانون الدولي" إسرائيل: "خبير فرنسي .58

أكد سيرج سور بروفيسور القانون الدولي في جامعة الـسوربون الفرنـسية، أن             :  بشير البكر  -باريس  
وقال  .ارتكبت عمالً عنيفاً في أعالي البحار يعتبر، بشكل ال يقبل الجدال، مخالفاً للقانون الدولي             " ائيلإسر"

أن تبرر عملهـا باستحـضار      " اإلسرائيلية"، أمس، إنه ال يمكن للحكومة       "لوموند"في حديث إلى صحيفة     
قبوالً يتوجب مساهمة تركية في     وكي يكون األمر م   . ، إال في حالة تقديم الدليل     "الدفاع عن النفس  "مزاعم  
  .التحقيق

11/6/2010الخليج، اإلمارات،   
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  وفد أميركي يتفقد الحدود بين مصر وغزة .59
تفقد وفد أميركي أمس الشريط الحدودي لمصر مع قطاع غزة لمتابعة الجهود المـصرية لوقـف                : رفح

ـ        . عمليات تهريب البضائع عبر األنفاق     د ضـم أربعـة مـن       وأشارت مصادر أمنيـة وشـهود إن الوف
الديبلوماسيين والمهندسين تفقدوا الشريط الحدودي لمصر مع قطاع غزة للوقوف على مـا آلـت إليـه                 
منظومة الكشف عن األنفاق والتجهيزات الهندسية التي تقوم بها مصر علـى حـدودها لوقـف أعمـال                  

  .التهريب عبر األنفاق إلى قطاع غزة
11/6/2010الحياة، لندن،   

  
  سرائيلي يؤشر إلى بداية تحوالت أساسيةاالرتباك اإل .60

  بشير موسى نافع. د
أثار الهجوم اإلسرائيلي المسلح على قافلة الحرية، مطلع هذا الـشهر، ردود فعـل عربيـة وإسـالمية                  

  .وعالمية، رسمية وشعبية
فلـة  أولهـا، أن القا   . وبالرغم من كل التبريرات والتسويغات اإلسرائيلية، فثمة حقائق ال يمكن إنكارهـا           

ضمت سفناً انطلقت من أماكن متعددة، وأنها حملت على ظهرها نشطين ومتضامنين من عدد كبير مـن                 
مغاربة، جزائريون، كويتيون، فلسطينيون، أردنيـون، بريطـانيون، كنـديون، إيرلنـديون،            : الجنسيات

الـسالح  وقد حرص هؤالء قبل انطالقهم ليس على إعالن خلو السفن مـن             . أمريكيون، أتراك، وغيرهم  
. وحسب، بل والذهاب إلى استخدام أدوات الطعام البالستيكية أيضاً للتوكيد على الطابع المـدني للقافلـة               

هدف القافلة كان، باختصار، كسر الحصار غير القانوني دولياً، وغير المبرر إنـسانياً، الـذي تفرضـه                 
اعتـرض  .  العسكرية اإلسرائيلية  الدولة العبرية على قطاع غزة، وليس خلق أزمة عالمية بمواجهة اآللة          

اإلسرائيليون القافلة في عرض البحر، وفي المياه الدولية، واستخدموا ضد القافلة مـا يعـرف عـسكرياً            
كانت النتيجة كما هو معروف مقتل تسعة من المتـضامنين          . بالتدخل المباشر، أي استخدام القوة المسلحة     

ما انشغل به العالم بعد ذلك، كـان تحديـد          . آخريناألتراك على سطح السفينة مرمرة، وجرح عشرات        
المسؤولية اإلسرائيلية عن الهجوم الدموي، وما إن كانت قافلة الحرية بداية النهاية للحصار الظالم علـى                

  .ولكن هناك ما هو أبعد داللة لهذا الحدث. القطاع الباسل
من األخطاء، لم يكن لدولة متفوقـة،       ارتكب اإلسرائيليون في التصدي والهجوم على قافلة الحرية سلسلة          

  :ذات عقل متوازن وقيادة تتمتع بالقدرة على السيطرة على األحداث، أن تقوم بها
أخطأ اإلسرائيليون أوالً عندما اعتقدوا أن الفلسطينيين سيصابون في النهاية بالملل وأنهم، كما في سوابق               

إلى حقائق القوة والقبول بأن مصير قطـاع        عدة شهدها تاريخ الصراع الطويل على فلسطين، سيركنون         
ثمة انقسام فلسطيني، بالطبع، وتعاون حثيث بين قيادة سلطة الحكم الذاتي           . غزة رهن باإلرادة اإلسرائيلية   

. في رام اهللا والقيادة اإلسرائيلية، السيما فيما يتعلق بالموقف من قطاع غزة، والحكومة التي تدير شؤونه               
عربياً حول فلسطين، حول القوى السياسية الفلسطينية، وحول مصير الصراع على           كما أن هناك انقساماً     

فلسطين، أحد أسوأ وجوهه على اإلطالق التوافق بين اإلسرائيليين وعدد من الدول العربية علـى كـسر                 
ليس في هذه الـصورة     . إرادة القطاع وأهله، ووضع نهاية لحكومة حماس في غزة، مهما كانت التكاليف           

ار، ولكن ثمة تياراً بين العرب والفلسطينيين، بات على قناعة عميقة بأن توازنات القوى ليـست                من أسر 
وال يتـسع   . قدراً، وأن الواقع العربي والفلسطيني الرسمي البائس ليس مبرراً للتخلي عن المـسؤوليات            

كل أنحاء العالم   نطاق وقدرات هذا التيار بمرور األيام وحسب، بل أصبح في استطاعته كسب الحلفاء في               
االنتصار لقطاع غزة هدف رئيسي لهذا التيار وحلفائه، وقد اتضح خالل العامين الماضيين أن هذا               . أيضاً

. التيار تعلم دروس التاريخ، وأنه لن يتخلى عن هدفه، مهما بلغت ردود الفعل اإلسـرائيلية مـن عنـف                  
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بالغ األهمية للتغييـر البـارز فـي       التصميم على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، هو انعكاس           
  .قواعد الصراع، التغيير الذي لم تستطع القيادة اإلسرائيلية أن تراه

خطـورة الـصدام مـع    : وقد أخطأ اإلسرائيليون عندما لم يضعوا في الحساب خطورة الصدام مع تركيا         
سـرائيلية ليـست فـي      العالقات التركية اإل  . الحكومة التركية، والصدام األكثر فداحة مع الشعب التركي       

كمـا ال تتمتـع الدولـة       . 2008أفضل حاالتها، على األقل منذ الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في            
ولكن هذا شيء وما ارتكبـه اإلسـرائيليون ضـد      . العبرية بتعاطف الشريحة األوسع من الشعب التركي      

يمكـن  . تركيا، هي شيء آخر تمامـاً     السفينة مرمرة، وردود الفعل التي اطلقتها الجريمة اإلسرائيلية في          
لإلسرائيليين أن يوظفوا أي مستوى من الخطاب في حملة العالقات العامة التي تعهدوها بعد أحداث قافلة                

أن أكثـر   : ولكن هناك حقيقة ال يمكن إخفاؤها     . الحرية، وأن يوجهوا اللوم ضد كل األطراف إال أنفسهم        
يبوا في الرأس، كما أفادت الغارديـان البريطانيـة، أي          من نصف القتلى األتراك على ظهر مرمرة أص       

ما قام به اإلسرائيليون كان سفك دماء تركية، خلق هوة جديدة من الـدم              . أنهم، بكلمة أخرى، قد أعدموا    
بينهم وبين تركيا، وخلق رموز تسعة للتضامن التركي الشعبي مع فلسطين، التضامن المحمل بأبعاد الدين               

والمدهش لم يكن األعمار المتفاوتة للقتلى األتراك التـسعة فقـط،           . المعاني اإلنسانية والتاريخ والجوار و  
ولكن أنهم جاءوا من كل أنحاء البالد، من أنقرة واسطنبول وقلب األناضول، ومـن الجنـوب الـشرقي                  

 وقد تجلى رد الفعل الرسمي التركي صريحاً وواضحاً، عبر عنه رئيس الوزراء إردوغان            . الكردي أيضاً 
بالميالد الجديد لتركيا، ورئيس الجمهورية غول بقوله أن العالقات التركية اإلسرائيلية لن تعود أبداً لمـا                

أما رد الفعل الشعبي فكان غير مسبوق بالتأكيد، عندما ضمت حركة االحتجاج ضد الجريمة              . كانت عليه 
، بل وكل شرائح الشعب، مـن       اإلسرائيلية ليس النشطاء المعتادين من خلفيات إسالمية ويسارية وحسب        

خالل األيام القليلة األولـى     . ربات البيوت وطالب المدارس، إلى سائقي سيارات األجرة وجامعي القمامة         
، وضع الشعب التركي نهاية للعالقات التحالفية االستراتيجية التـي          2010يونيو  /من هذا الشهر، حزيران   

  .ع الخمسينات من القرن العشرينجمعت تركيا الجمهورية والدولة العبرية منذ مطل
وأخطأ اإلسرائيليون ثالثاً عندما لم يقرأوا االنقالب التدريجي، ولكن الملمـوس، فـي المـزاج العـالمي                 

وجدت إسرائيل لخدمـة    . تجاههم، مزاج الشعوب ومزاج الحكومات، بما في ذلك حكومات الدول الحليفة          
تيجية لإلمبراطورية البريطانية في الـشرق األوسـط،        هدفين رئيسيين، يتعلق األول بالمتطلبات االسترا     

ولم تختلف الرؤية األمريكية لدولة إسرائيل طوال حقبـة الحـرب           . والثاني بالمسألة اليهودية في أوروبا    
ظلت الدولة العبريـة تخـدم      : الباردة عن رؤية أسالفهم البريطانيين، وإن اختلف السياق التاريخي قليالً         

 الكبرى للمعسكر الغربي، ونظر إليها دائماً باعتبارها تجسيداً لتكفير الغرب عـن             األهداف االستراتيجية 
بنهايـة  . جرائمه ضد اليهود منذ العصور الوسطى، وخالل سنوات الحرب الثانية على وجه الخصوص            

ارة ولعل السياسة التي اتبعتها إد    . الحرب الباردة، تضاءلت الضرورة االستراتيجية الغربية للدولة العبرية       
بوش األب خالل حرب الخليج األولى في استبعاد الدولة العبرية كلية من تحالف الحرب، حتى بعـد أن                  

بدالً مـن أن تخـدم   . وجه العراق صواريخه إليها، كانت التعبير األول لالنقالب في وضع دولة إسرائيل       
ولعل تصريحات  . استراتيجياًاألهداف االستراتيجية للواليات المتحدة، أصبحت إسرائيل في الحقيقة عبئاً          

كبار القادة العسكريين األمريكيين مؤخراً حول التهديد الذي باتت السياسات اإلسرائيلية تمثله على حيـاة               
  .الجنود األمريكيين في العالم اإلسالمي هو مؤشر إضافي إلى حجم العبء الذي باتت إسرائيل تمثله

المعنى المستبطن لوجود دولة إسرائيل باعتبارهـا حـالً         بيد أن االنقالب في معنى الوطن اليهودي وفي         
كان يفترض لدولة تجسد هذا المعنى، من وجهة النظر الغربية،        . للمسألة اليهودية في أوروبا ال يقل أهمية      

وقد استطاع الضمير الغربي بالفعـل      . أن تحتل موقعاً أخالقياً عالياً، وأن تحتضن القيم الكبرى لإلنسانية         
التماهي مع إسرائيل مسلحة حتى رأسها، سواء لثقل وطأة سجل التاريخ الغربي في العالقـة               ولعدة عقود   

. مع اليهود أو ألنه رأى في النزعة االستيطانية للكيان الجديد انعكاساً لحركة االستيطان الغربية التبشيرية              
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المي ككل، أن مشروع    ولكن األمر كان مجرد وقت قبل أن يكتشف الرأي العام الغربي، والرأي العام الع             
الوطن القومي اليهودي بات عبئاً على ضمير الغرب والعالم بدالً من أن يكون أداة تحرير ضميرية مـن                  
آثام التاريخ المثقل، وأن الدولة العبرية ليست أكثر من آلة قتل واعتداء دائمة، لم يعد من الممكن تـسويغ                   

  .جرائمها أو التعايش معها
 2006في حصار غزة وفي االعتداء على قافلة الحرية، كما كانـت فـي حـرب                مشكلة الدولة العبرية    

، ليست في تدهور كفاءة     2009 2008المدمرة على لبنان، والحرب الدموية البشعة على قطاع غزة في           
مشكلة الدولة العبرية أنها تعـيش منـذ        . قيادات الدولة، أو في ارتباك مؤقت للقرار السياسي اإلسرائيلي        

قد من الزمان مرحلة انتقالية، من وضع الدولة المتفوقة عسكرياً وسياسياً وعلى مستوى الدعم              أكثر من ع  
العالمي، إلى وضع الدولة العادية التي تواجه تحديات عسكرية بالغة الصعوبة، ومآزق سياسية تراكميـة               

ـ     . باهظة التكاليف، وانفضاضاً غربياً وعالمياً تدريجياً      اروخياً مـن سـورية     دولة تعيش اليوم تهديداً ص
وحزب اهللا وقوى المقاومة في غزة يمكن أن يصل كل بيت إسرائيلي، وأقلية عربيـة نـشطة وصـلبة                   
اإلرادة، يكاد حجمها أن يصل إلى خمس تعداد السكان؛ دولة تخسر حلفاء استراتيجيين مثل تركيا، وتضع                

طينيين في عمليـة الـسالم إلـى        أصدقاًء آخرين مثل مصر في مأزق بالغ الحرج، وتدفع بشركائها الفلس          
الزاوية؛ دولة تثير أسئلة كبرى حول جدوى الوقوف إلى جانبها في واشنطن، وحول العـبء األخالقـي                 
الذي تمثله للرأي العام الغربي، ليست هي الدولة ذاتها التي اكتسحت ما تبقى من فلسطين وأجزاء هائلـة                  

  .اء احتفالية غربية، وسط أجو1967يونيو /من جوارها العربي في حزيران
انتقال الدولة العبرية من وضع التفوق إلى وضع الدولة العادية هو أول مؤشـرات انحـدار المـشروع                  

االرتباك اإلسرائيلي، بهذا   . وليس ثمة كيان إمبريالي واجه تحديات االنحدار بدون أن يرتبك         . الصهيوني
  .جرد انعكاس ألزمة عابرةالمعنى، هو انعكاس لتحوالت هامة في موازين القوى، وليس م

 11/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   في مواجهة ائتالف قوي في المنطقة"إسرائيل" .61
  باتريك سيل

تبرز مالمح نشوء ائتالف قوي ضد إسرائيل في الشرق األوسط األوسع يضم تركيا وإيران وسـورية،                
ذه الدول مصممة على الحد مـن قـوة         فه. البلدان الثالثة التي تسجل شكاوى مريرة ضد الدولة اليهودية        

  .إسرائيل العسكرية وإجبارها على تغيير سلوكها
فقد غضب الرأي العام التركـي غـضباً        . تقود تركيا التي كانت حليفة إسرائيل الحملة ضد هذه األخيرة         

لى قطاع  عارماً إثر مقتل تسعة أتراك على يد أفراد الكوماندوس الذين هاجموا سفينة المساعدة المتجهة إ              
وكان كّل من إيران وسورية خصمين رئيسيين إلسرائيل على مـدى           . الماضي) مايو( أيار   31غزة في   

  .عقود وهما يعتبران أنهما يحظيان بفرصة تغيير الميزان اإلقليمي لمصلحتهما
في بداية األسبوع الماضي، استضاف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قمة أوروبية آسـيوية   

سطنبول تم خاللها عرض أخطر النزاعات في المنطقة ومنها النزاع في قطاع غزة بالطبع، حيث تم                في ا 
تحميل إسرائيل المسؤولية وتم التطرق إلى سلوكها العدائي تجاه أسطول المساعدة، إضافة إلى أفغانستان              

كـان النـزاع بـين      كمـا   . حيث تكبدت القوات األميركية خسائر كبيرة في صفوفها خالل هذا األسبوع          
الواليات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي حاضراً في القمـة وفـي االجتماعـات الثنائيـة                 

  .المتعددة
حضر القمة الرئيس اإليراني أحمدي نجاد ورئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين والرئيس األفغـاني              

وحـّل  . لى جانب زعماء إقليميـين آخـرين      حميد كارزاي وأعلى الممثلين من الصين والهند وباكستان إ        
  .الرئيس السوري بشار األسد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضيفين على هذه القمة
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وإلى جانب ممارسة الضغوط على إسرائيل في شأن قطاع غزة، تسعى تركيا إلى استخدام نفوذهـا مـن        
ئيس األفغاني حميد كارزاي ووزير الخارجية      فقد رعت اجتماعاً بين الر    . أجل تهدئة الوضع في أفغانستان    
إال أنهما يشككان بدوافع وأهداف     » طالبان«ويحارب هذان البلدان حركة     . الباكستاني شاه محمود قريشي   

في محادثات السالم كما أعلن خـالل       » طالبان«ويسعى كارزاي إلى إشراك قيادة حركة       . بعضهما بعضاً 
إال أن باكستان التي ترغب في مقاومة تـأثير الهنـد فـي             . كابولالمجلس القبلي األخير الذي عقده في       

أفغانستان تريد أن تضمن بأنها ستحظى بدور رائد في أية محادثات سالم وبأن يبقى حلفاؤها المحليـون                 
  .في المقدمة

ة كما بحث في االجتماع إمكان نجاح الواليات المتحدة في تأمين أكثرية في مجلس األمن في األمم المتحد                
وكان من المتوقع أن يحـض أحمـدي نجـاد          . من أجل إصدار قرار يفرض عقوبات أقسى على إيران        

فالديمير بوتين على عدم التصويت الى جانب قرار مماثل لكن جاء التصويت ليثبت أن الرئيس االيراني                
  .لم ينجح في ذلك

 التركـي الـذي     -لتعاون العربي   وتلى القمة األوروبية اآلسيوية اجتماع يوم األربعاء الماضي لمنتدى ا         
وخالل هذه االجتماعات، تم اتخاذ قرارات تهدف إلى زيادة الـضغوط           . حضره وزراء الخارجية العرب   

كما تم إعداد عدد من المطالب التي تدعو إسرائيل إلى رفع حصارها عن قطـاع غـزة                 . على إسرائيل 
في االعتداء الذي شنته في المياه الدولية علـى         والموافقة على أن تقوم لجنة دولية مستقلة بإجراء تحقيق          

غير أن إسرائيل رفضت هـذين      . األسطول المتجه إلى قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل عدد من األتراك           
  .المطلبين

كما أعلن أن بلده لـن      . »إرهاب دولة «وكرر رئيس الوزراء التركي اردوغان اتهامه إسرائيل بممارسة         
واغتنم اردوغان الفرصة من أجـل      . يل إلى أن توافق على إجراء تحقيق مستقل       يطبع العالقات مع إسرائ   

وهو شرط أساسي يسبق المضي قـدماً       » حماس«الضغط على الرئيس محمود عباس للتصالح مع حركة         
وأعلن عباس أنه سيرسل وفداً إلى قطاع غزة لهذه الغاية كما حـض زعمـاء               . نحو قيام دولة فلسطينية   

  .القبول بخطة السالم التي اقترحتها مصر كأساس لحّل النزاع الفلسطيني الداخليعلى » حماس«حركة 
أن » بـار إيـالن   «ويرى المعلّقون اإلسرائيليون الذين ينتمون إلى اليمين مثل إفرائيم انبار من جامعـة              

ل أخير لـه،    وفي مقا . سياسة تركيا الخارجية تحمل طابعاً إسالمياً كما أن هذا البلد يبعد نفسه عن الغرب             
إعادة تركيا مجدداً إلى جانب الغرب وإعادة الـشراكة         «دعا انبار إلى تغيير الحكومة في أنقرة من أجل          

  .»بين أنقرة والقدس
فإسرائيل التي يسيطر عليها المتـشددون الـدينيون والقوميـون          . لكن يبدو أن أنبار يسيء قراءة الوضع      

ضي هي التي تخلت عن المبادئ الغربية، فيما تروج تركيـا           اليمينيون الساعون إلى االستيالء على األرا     
من خالل سعيها إلى حلّّ النزاعات في محيطها للقيم األوروبية القائمة على التسامح والعدالة االقتـصادية                

  .واحترام الثقافات كافة
النـسبة  وعوضاً عن السعي إلى إبعاد نفسها عن الغرب، ترغب تركيا في أن تكون مصدر قوة أساسياً ب                

كمـا  . ويكمن الهدف الرئيس من سياستها الخارجية في االنضمام إلى هذا االتحاد          . إلى االتحاد األوروبي  
تتعاون تركيا في شكل وثيق مع الواليات المتحدة حول مسألتي العراق وأفغانستان، حيث تخـضع إدارة                

 شامل وإقليمي في عدد كبيـر       تتعارض جهود تركيا الهادفة إلى الترويج لسالم      . أوباما الختبار مصيري  
من مناطق النزاع في العراق وإيران وأفغانستان وباكستان وأرمينيا والبلقان والقوقاز وكردستان العراق             
بالكامل مع عزم إسرائيل على فرض إرادتها بالقوة العسكرية ليس على الفلسطينيين فحسب بـل علـى                 

  .م بين هذين البلدين اليومفهذا هو جوهر الخالف القائ. المنطقة برمتها أيضاً
تعتبر سورية وإيران شريكين أساسيين لتركيا في هذا النضال على رغم أنهما تؤديان دوراً داعمـاً لهـا                  

وترغب سـورية   .  اإلسرائيلية -فمن الواضح أن كليهما يملك مصلحة في تراخي العالقات التركية           . فقط
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الذي لم ينجح العرب في بلوغه فـي غـضون سـتة            في أن تساعدها تركيا على احتواء إسرائيل، األمر         
  .عقود

فكالهمـا يريـد قمـع      . كما تملك كّل من تركيا وسورية عدة مصالح استراتيجية مشتركة فيما بينهمـا            
أو أميركا ضربة   /الطموحات الكردية بالحصول على االستقالل وتعارضان في شدة إمكان شن إسرائيل و           

رضة الحرب التي شنتها أميركا في العراق، يملك كالهما مـصلحة           وبعد معا . على منشآت إيران النووية   
  .كبيرة في إعادة إحياء العراق ليكون دولة موحدة

بالمقابل، طالما قدمت إسرائيل على مدى عقود مساعدات سرية إلى األكراد بهـدف إضـعاف العـراق                 
إلسـالمية اإليرانيـة التـي      كما أنها نظّمت حمالت لدفع أميركا إلى التحرك ضد الجمهورية ا          . وسورية

وبعد أن دفعت الواليات المتحدة إلى اإلطاحة بصدام حـسين يكمـن            . اعتبرتها خطراً على العالم بأكمله    
                  هدف اسرائيل األساسي في أن يصبح العراق دولة ضعيفة وفيديرالية غير قادرة على فـرض أي تحـد

  .على إسرائيل في المستقبل القريب
 إسرائيل جزءاً من عملية واسعة في المنطقة قد تقنع كما يأمـل الـبعض الجيـل                 يشكّل ابتعاد تركيا عن   

المقبل من الزعماء اإلسرائيليين إن لم يكن هذا الجيل بإعادة التفكير في عقيدة بلدهم األمنيـة وباختيـار                  
  .السالم والتعايش مع جيرانهم عوضاً عن محاولة المحافظة على هيمنة إسرائيل العسكرية عليهم

بقى السؤال الكبير في ما إذا كان من الممكن إحراز هذا التقدم األساسي في التفكير اإلسرائيلي من دون             وي
يعتمد ذلك على رد فعل الرئيس األميركي باراك أوباما والزعماء األوروبيين األساسـيين             . نشوب حرب 

التوقعات ليست مشجعة في    ويجب اإلقرار بأن    . حيال األزمات الحالية في قطاع غزة وأفغانستان وإيران       
  .أي منها

  11/6/2010، الحياة، لندن
  

  نصر لحماس .62
  "هارتس "أسرة تحرير

أسطول اإلغاثة التركي إلى غزة حقق هدفه، حتى لو كان بثمن دموي أوقـع تـسعة قتلـى وعـشرات                    
فبعد أسبوع من وقف الجيش اإلسرائيلي للسفن، تحطم االغالق التام الذي فرض على غـزة،               . الجرحى

  .وتلقت إسرائيل موجة من التنديد الدولي وهي اآلن تواجه دعاوى للتحقيق
، بأن معبر رفح سـيبقى مـن اآلن فـصاعدا           )الثالثاء(وقد تفكك الحصار مع بيان مصر أول من أمس          

الحركة ليست حرة، ولكن حظر الخروج الجارف الذي فرضته إسرائيل ومصر فـي             . مفتوحا باستمرار 
ومثلما يحدث في السوق التجارية، فإنـه       .  مليون فلسطيني في غزة بلغ نهايته      1.5السنوات األخيرة على    

في اللحظة التي فقدت فيها إسرائيل احتكار السيطرة على بوابات الدخول إلى القطاع، عملت المنافسة في                
بأن قائمة المنتجـات التـي      ) أمس الخميس (اليوم  " هآرتس"وتكشف عميرة هاس في     . صالح المستهلكين 

البذور (سمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع اتسعت، ومن اآلن فصاعدا سيتمتع سكانه أيضا ببهار الكزبرة               ت
  .الذي كان محظورا عليهم) وليس والخضار

 البضائع المحظورة، االدعاءات الكاذبة بأنه ال توجد أزمـة          –الحصار اإلسرائيلي على غزة ومضاعفاته      
 فقراء ومقموعين وكانت وصمة أخالقيـة أسـاءت للديمقراطيـة            شكلت عقابا جماعيا لسكان    –انسانية  

حكومة حماس لم تسقط، والـسكان لـم        : ورغم ذلك فإن الحصار لم يحقق أهدافه الموعودة       . اإلسرائيلية
ولكن حتى لو كان مناسبا رفع الحصار، فـإن الـشكل   . يتمردوا عليها، وجلعاد شاليط ما يزال قيد األسر    

فبدال . عن عدم حكمة وعن تفكير مختل لحكومة بنيامين نتنياهو وإيهود باراك          الذي حصل فيه هذا يعبر      
من أن تعمل إسرائيل بنفسها على رفع الحصار وحصره باالحباط المبرر لتهريب السالح، حاولت االبقاء               
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ني م" قوي"وفي محاولته ألن يظهر لكل العالم بأنه        . على إغالق تام، وعندها فقدته بسبب العملية الفاشلة       
  .نتنياهو بهزيمة سياسية من قبل حماس ومؤيديها األتراك

وعلى الحكومة أن ترفع ما تبقى من الحصار وأن تبلور نظام رقابة،            . من غير المتأخر تقليص األضرار    
بتعاون دولي، على الحركة البحرية إلى القطاع، لمنع دخول الصواريخ وغيرها من األسلحة تحت غطاء               

الوضع الذي سبق األسطول انتهى وكل محاولة إلعادته إلى سابق عهده سـتلحق             . االرساليات االنسانية 
  .بإسرائيل ضررا إضافيا

  "هآرتس"
 11/6/2010، الغد، عمان

  
  ؟"إسرائيل"تركيا أم : أيهما في مأزق .63

  امين حطيط
يلية وتداعياتها كسابقاتها من الجـرائم االسـرائ      " اسطول الحرية "لن تكون مفاعيل جريمة اسرائيل بحق       

تنديدا ورفضاً في البـدء يليهـا       " هبة حماسية عربية  "المرتكبة منذ اغتصاب فلسطين والتي يميزها دائما        
قبول باالمر الواقع، ثم تتابع اسرائيل سيرها في الخط االجرامي مطمئنة الى سياسة التفلت من العقـاب                 

ستراتيجي الذي تريد ويناسبها بشكل     التي ارستها قاعدة لسلوكها في المحيط، محدثة التحول او التغيير اال          
  .عام

في المواجهة الراهنة االمر مختلف والسبب في ذلك يتمثل في ان تركيا هـي المعنيـة المباشـرة بتلـك         
الجريمة كونها الضحية الرئيسة فيها، وهي تملك من عناصر القـوة والقـدرة علـى الحركـة الدوليـة                   

متعددة ولديها من الطموح واآلمال في المـستقبل، مـا يجعـل            واالقليمية، وتقيم من العالقات الثنائية وال     
وهنا يبدو ملحاً السؤال هـل ان اسـرائيل اسـاءت           . سكوتها او تصرفها على الطريقة العربية مقتال لها       

التقدير والحساب وارتكبت حماقة قادتها الى فخ اوقعت نفسها فيه وبملء ارادتها عبـر المواجهـة مـع                  
حيح وان اسرائيل خططت وقررت ونفذت ما تراه لمصلحتها من اجل معاقبـة             تركيا، ام العكس هو الص    

 وقـد يكـون     – في لبنان، وظنت     2006تركيا على سياسة بدأتها منذ انتهاء االعمال العسكرية في العام           
 ان المجال فتح لها لتلعب دورا اقليميا فـي المنطقـة يؤهلهـا الحـتالل مركـز                  –بالتنسيق مع اميركا    

  تقدته منذ ان زال عرش سالطين بني عثمان في مطلع القرن؟استراتيجي اف
في ظاهر المشهد قد ننحو للقول بالحمق االسرائيلي الذي ارتد على فاعله كارثة استراتيجية قـد تنتهـي                  
بخسارة تركيا، التي شكلت السرائيل العمق الحيوي الفعال في كل المنطقة وباتت الحليف القوي الوحيـد                

سط بعد سقوط شاه ايران، ألن تركيا الجريحة في ابنائها الذين استشهدوا علـى مـتن                لها في الشرق االو   
االسـرائيلية،  " الموساد"سفينة مرمرة ببندقية الجيش االسرائيلي، اوعلى شاطئ االسكندورن بيد حركتها           

ـ                   ساب تركيا الجريحة في هيبتها وسيادتها، ال يمكنها ان تمر على الجرائم المرتكبة بحقها مـن غيـر ح
اوعقاب ولو كان االمر يفرض التراجع عن الكثير من المعاهدات واالتفاقات المتعددة الموضوع، وصوالً              

  . الى قطع العالقات الديبلوماسية مع اسرائيل ان اقتضى االمر
لكن ومن زاوية نظر اخرى، قد نصل الى تقدير معاكس يتمثل بالقول، ان اسرائيل لو كانت انزلقت الى                  

ير قصد، او انها تتهيب مستقبل عالقات يخشى تصدعها مع تركيا نتيجة هذه الجرائم بحـق                االمر عن غ  
وبين مشاركة اتراك   " الصديقة والحليفة "االخيرة، لكانت سارعت الى االعتذار، او الى الفصل بين تركيا           

مـن  ، ولكانت لجأت اصال الى طريقة اخرى للسيطرة على االسطول عبر تـسييره              "اسطول الحرية "في  
غير نار بعيدا عن غزة، او كانت وفي اقصى الحاالت توجهت الى غير السفينة التركية في االسـطول،                  

الخ، لكنها لم تفعل شيئاً من ذلك وبالعكس، استعملت القوة مباشرة لقتل االتـراك،              .... ولكانت...ولكانت
 الى قتل مـنظم ومتعمـد       وغيرت من طبيعة فعلها من قرصنة وقطع الطريق البحرية في المياه الدولية،           
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 one"بحق االتراك، ثم ارسلت الى اردوغان اثناء ارتكاب جريمة القتل على متن السفينة مرمرة عبارة 
minute "                التي اطلقها في دافوس يومها صارخاً في وجه بيريس محتجاً على قتل اسرائيل الفلـسطينيين

ئيس الوزراء التركي، االمر الذي يؤكـده منـذ         في غزة، ما يؤكد ان المنفذ معبأ بالكراهية والحقد ضد ر          
سلوك اردغـاون   "بان  ) وهو معاون اشكينازي  (يومين قول نائب رئيس االركان االسرائيلي عوزي دايان         

بات ال يطاق ويجب وضع حد له، وان اسرائيل عليها اغراق اي سفينة يمتطيها اردوغان قاصداً غزة اذا                  
ها دون اعتذار ومصرة على فعل ما هو اكبر منها ان اختبرت،            اسرائيل اذن مصرة على جريمت    "... فعل

فهـل هـذه هـي      . ما يعني ان اسرائيل ال تشعر بانها واقعة حقيقة في فخ أو مأزق جدي خطر تخـشاه                
  الحقيقة؟ 

لنضع االمور في نصابها بعيدا عن تصريح حماسي او تمنيات عاطفية، عن تجاهل او مكابرة، ولنصف                
  :ثاً عما نتصوره من المخارج ونبدأ بالوضع االسرائيليالموقف بموضوعية، بح

 اسرائيل خططت لعمليتها لعسكرية بكل تبصر وروية وقصدت نتائجها لتحقـق امـرين او لترسـل                 -1
االولى الى تركيا ومضمونها انها تجاوزت الخط االحمر المسموح لحركتها في الشرق االوسط             : رسالتين

قت وان تمتنع عن االسترسال في سياستها المحرجة السـرائيل منـذ            وعليها ان تكتفي من الفضل بما حق      
المفاوضات غير المباشرة مع سوريا، الى الموقف من حرب غزة، الى دافوس، الى القشة التي قـصمت                 

حول تبادل الوقود النـووي علـى االرض        )  البرازيل - تركيا   –ايران  (ظهر البعير في االتفاق الثالثي      
  .المسعى االميركي االسرائيلي في استصدار قرار يعاقب ايران في مجلس االمنالتركية وهو ما عقّد 

 ترى اسرائيل في الحصار على غزة مسألة دفاعية تمس امنها القومي، وبالتالي فانها لـن تتـساهل                  -2
  . بشأنه مطلقاً ولديها من القوة والحلفاء ما يمكنها من االستمرار فيه

 التفلت من العقاب هي لدى اسرائيل ركن رئيس ترسـم سـلوكها    فسياسة.  هي ال تخشى من حساب     - 3
على اساسها، وهي لن تخشى قراراً من مجلس االمن يدينها او ينشئ لجنة تحقيـق او محكمـة دوليـة                    

  . لمالحقتها فاالمر ال يؤرقها في الظرف القائم طالما انها محتضنة من قبل اميركا
  :عد جريمتها تواجه بيئة عالمية يعبر عنها بـ ومع ذلك فان اسرائيل تجد نفسها اآلن ب-4
  . غضب جماهيري بدأ في البلدان التي ينتمي اليها الضحايا، وتمدد الى الكثير من دول العالم-
 رفض دولي للصيغة الحالية للحصار على غزة وبحث جدي في اعادة النظر فيه ليس كسراً او فكاً كما                   -

عديل ابقاؤه كمبدأ وتكليف جهة دولية تطمئن لها اسرائيل لتفتيش          يريد المتضامنون مع غزة، بل في اقل ت       
  . السفن الذاهبة الى الساحل في غزة وضبط حركتها بما يضمن حياة السكان وال يعطي قوة للمقاومين

 في المتوسط، مجرد فكرة التحقيق امر       2010 ايار   31 اصرار دولي على اجراء تحقيق ما في جريمة          -
  . يزعج اسرائيل

ما عن العالقات بتركيا فان امرها قد يزعج البعض في اسرائيل، اال انها حتى اللحظة ال تخشى مـن                    ا -
قطع او قطيعة الكثر من سبب فضالً عن ان الموقف العربي هو اصالً من الوهن بحيث ال تنفق اسرائيل                   

  . وقتاً للتفكير فيه
من غير ندم، فانها لم تبق بمنأى عـن         لكل ذلك نقول، ان اسرائيل رغم انها شاءت الفعل واصرت عليه            

النتائج السلبية التي ارتدت عليها والتي يمكن ان توصف بمأزق ادخلت اسرائيل نفسها فيه لكنه ليس من                 
الخطورة بحيث يجعلها تعيد النظر في سياساتها او يهدم حكومتها او يقود الى مـساءلة جديـة ومعاقبـة          

تة اتراك ومنحه وسام الشجاعة هو عنوان يفهم من خالله الشعور           لمسؤوليها، وان مكافأة الجندي القاتل س     
  . االسرائيلي الحقيقي

  : اما تركيا فان امرها يبدو اكثر تعقيداً حيث نرى في موقفها
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 حاجة لمغادرة آمنة للموقع الذي سكنته منذ قيام اسرائيل، تحالفا معها وتغرباً عن المنطقـة واهلهـا                  -1
بصيغة ما لتكون دولة مشرقية دون ان تقطع مع الغرب او تعود الـى مـا                واسالمها، وسعي الى عودة     

  .كانت عليه قبل التغريب والتتريك
  . حاجة الستعادة هيبة مست والتأكيد على سيادة انتهكت باليد االسرائيلية-2
ا  شعور تركيا وبمرارة أن عضويتها في الحلف االطلسي وعالقاتها مع اميركا، هي امور ال قيمة له                -3

  . وال تصرف اذا كان الطرف المعني اسرائيل
 احساس لدى تركيا بانها ليست جاهزة اليوم لمواجهة حقيقية مع اسرائيل، ألن الـذهاب الـى الحـد                   -4

االقصى سيرتد عليها خسارة محققة ال تستطيع تحملها وهي في مرحلة اعـادة النظـر فـي خياراتهـا                   
  . راتيجي الجديد لها في المنطقة وعبرها الى العالماالستراتيجية وترتيب اوراقها للموقع االست

 ومع ذلك فان تركيا تحتاج الى حل ما يخرجها مما هي فيه، مع حفظ ما حققته من نجاح، ويخفف ما                     -5
لحقها من خسائر ويقطع الطريق على المزيد منها، فتركيا في الحقيقة تشعر انها في مأزق فعلـي حيـث               

المواجهة واال فاقمت الخسائر، وال تستطيع ان تتراجع واال كانـت الكارثـة             انها ال تستطيع ان تتقدم في       
" اللفظية االدبية "وتضييع ما تحقق من ارباح، اما المخرج الذي ستسعى اليه فقد يكون عنوانه تلك الصيغة                

التي عبر عنها البيان غير الملزم لمجلس االمن، من ادانة، من غير تحديد لمن؟ وطلب تحقيق من غيـر                   
، وتمنٍ بفك الحصار من غير وضع آلية تنفيذية له، وفي الواقع العملي نـرى ان اميركـا            !تكليف احد به  

  : ولمصلحة ذاتية قد تساعد تركيا على الخروج من مأزقها مقابل بدل يدفع،مخرج يكون عبر
ن تقرير  السعي او الوعد باجراء تحقيق ال يزعج اسرائيل في نهاية المطاف وال يكون مصيره افضل م              -

  .غولدستون
 البحث عن صيغة تفتيش السفن الى غزة بيد دولية تشبه ما هو قائم في مقابل الشواطئ اللبنانيـة مـن                     -

  . قبل اليونيفيل مع نظام متشدد اكثر
اذن كال الطرفين في مأزق ويبقى ان نشهد كيفية الخروج منه او تفاقمه، وهو امر عائـد الـى صـالبة                     

 فضالً عن حجم عالقاته الدولية تحالفاتـه، فهـل ينـصر العـرب تركيـا                اصحاب القرار وشجاعتهم،  
  ويحتضنون موقفها، ام سيتفرجون كعادتهم، ويضيعون فرصة االستفادة ممن قام عنهم بالمواجهة؟

  11/6/2010، النهار، بيروت
  

  رجل السلطة إذ يبرر حصار أهله في غزة  .64
  حلمي موسى

التي تثير الشجن وتعيد للذهن صورة البؤس الـذي تعيـشه           كثيرة هي األحداث والتصريحات والمواقف      
. الحالة القيادية الفلسطينية العاجزة عن االرتقاء بنفسها إلى مستوى المسؤولية ومتطلبات اللحظة الراهنـة             

وكثير من الفلسطينيين العاديين أجازوا ألنفسهم التلذذ بنعمة النسيان والقفز عن محفورات الذاكرة والتلهي              
لكـن  . هر التعاطف العالمي مع غزة ومعاناة أهلها قد تسهم في إعادة توحيد الموقف الفلـسطيني بأن مظا 

يأبى بعض أعضاء القيادة الفلسطينية ترك األمور تسير في االتجاه المعقول ويـصرون علـى إخـراج                 
  . القطار عن السكة

 اجتماع وزراء الخارجيـة     فوزير خارجية السلطة الفلسطينية الدكتور رياض المالكي هو الذي ذهب إلى          
وكثيرون يعلمون أن الحصار على غـزة، وإن  . الحصار المفروض على غزة» كسر«العرب للبحث في   

وإذا كان ألحد في الجانب الفلـسطيني أن        . كان إسرائيليا، إال أن بعض مظاهره كانت فلسطينية وعربية        
إذ لم تكفـه تبريراتـه      . منافس األول يتفاخر بسجله في تبرير الحصار على غزة، فإن المالكي سيكون ال          

. بتبريرات أمنيـة  » الطوارئ«السياسية إلغالق معبر رفح، فألحقها في مستهل واليته كوزير في حكومة            
في إيران وسـوريا وحتـى فـي        » تدربوا« عالقا فلسطينيا    79هل يذكر أحد من أين جلب في حينه رقم          
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لكـن  . مة تزويد محطة الكهرباء في غزة بالوقود      قطر؟ وبعد ذلك كان أشد األصوات جالء في تبرير أز         
أو » كـسر «ذهب إلى الجامعة العربية ليدلي بدلوه في أهمية وضرورة          » الدبلوماسي الفلسطيني األول  «
  . الحصار عن غزة» رفع«

فقد . والواقع أن ما يدفع لهذا الكالم ليس موقف المالكي أو مواقفه، وإنما موقف ومواقف من يقفون خلفه                
وكالة األنباء األلمانية عن رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد قوله ان ال                نقلت  

ومن الجائز أنـه    . تؤمن له كل شيء يوميا    ) يقصد في رام اهللا   (أزمة غذائية في قطاع غزة، وإن السلطة        
كنه يجاور حدود الحماقة    كان بالوسع فهم هذا الكالم لو أنه أطلق بعد أيام من سيطرة حماس على غزة، ل               
  . عندما يأتي على خلفية المجزرة اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية وسفينة مرمرة

فالسيد األحمد، خالفا لكل نشطاء الحرية المتضامنين مع غزة في العالم، يستطيع أن يقول، وفق ما نـشر      
أو االنسانية، فالسلطة تتـولى     بملء فمي ان غزة ليست بحاجة إلمدادات من المواد الغذائية           «على لسانه،   

  . » شاحنة ترسلها السلطة ال عبر رفح ولكن عبر المعابر االخرى200توفير كل هذا، ويوميا هناك 
المصالحة مع حمـاس،    » مفاوضات«وهكذا، فإن السيد األحمد، الذي كثيرا ما تولى تمثيل حركة فتح في             

. كمـا يقـال   » كافية وافية « السلطة في رام اهللا      يرى أن غزة ليست بحاجة إلمدادات غذائية وإنسانية ألن        
والواقع أن هذا هو الكالم الذي تحاول إسرائيل تسويقه للعالم من أجل التزام الصمت على جريمة حصار                 

  . غزة، واألدهى أن األحمد ذهب أبعد من اإلسرائيليين وليس قليال
ن غزة وأن لديهم مقياسا للحيلولة دون       وال يخفي الناطقون بلسان الجيش اإلسرائيلي حقيقة أنهم يحاصرو        

ويتمثل هذا المقياس في العمل على توفير الحد األدنى من المواد الغذائية األساسـية              . نشوء أزمة إنسانية  
وإلى جانب ذلك إبقاء الفلسطيني     . التي تحول من جانب دون إحساس الفلسطيني بالشبع وتمنعه من الموت          

قوت يومه األساسي لليوم التالي ألن إسرائيل ال تسمح بتخـزين أي            في غزة مهتما طوال الوقت بتأمين       
  . مادة حتى ال يشعر أحد بعدم حضور اإلسرائيلي في كل وجبة طعام

والناطقون بلسان الجيش اإلسرائيلي اضطروا لتوزيع معلومات حول ما تسمح إسرائيل بإدخاله من مواد              
هم بمحاصرة غزة للمبالغة في أرقامه إال أنها تكـاد          ورغم ميل اإلسرائيلي المت   . وكميات إلى قطاع غزة   

ففي العام، ال يدخل قطاع غزة، في السنوات الثالث األخيرة، أكثر مـن             . تبلغ نصف ما أشار إليه األحمد     
 ألف شاحنة من دون حساب النوعية حيث ال يدخل أكثر من مئة صنف من بين أربعة آالف صـنف                    30

كمـا أن   . بحساب بسيط فإن األمر يقل عن تسعين شـاحنة يوميـا          و. كان مسموحا إدخالها في الماضي    
اإلسرائيليين يبلغون أنصارهم في العالم أنهم زادوا مؤخرا من دخول الشاحنات وصار العدد ثالثة آالف               

  .  شاحنة يوميا200لكن األحمد، ألسبابه الخاصة، يعلن أنه يرسل للقطاع . شهريا أي مئة شاحنة يوميا
 من األحمد والمالكي، وغيرهما، تعيد لألذهان حقيقة أن السلطة الفلسطينية كانت، وال             إن تصريحات كهذه  

غير أن أسوأ ما في األمر هو أن هـذه التـصريحات            . تزال، شريكا في محاصرة شعبها في قطاع غزة       
فالحصار على غزة، لم يكن بسبب حماس، كما يـزعم          . تمنح إسرائيل، بأثر رجعي، تبريرا لما تقوم به       

الحصار على غزة كان مفروضا قبل سنوات من فوز حماس في االنتخابات            . يرون في السلطة وسواها   كث
  . وتشكيلها الحكومة أو سيطرتها على غزة

  . مشكلة البعض اآلخر أنه ال يجيد النسيان. لكن ذاكرة البعض قصيرة
  11/6/2010، بيروت، السفير
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  :كاريكاتير .65
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