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***  
  

  الفيتو األمريكي والتشدد المصري عطال المصالحة: مشعل .1
خالد مشعل  ، أنالخرطوم عادل أحمد صديق نقال عن مراسلها من 12/6/2010الراية، قطر، نشرت 

رئيس المكتب السياسي لحماس أشاد بدور القيادة القطرية في دعم القضية الفلسطينية وحرصها على 
 الحرية القادمة مؤكدا أساطيل ودعا الدول العربية لمضاعفة مشاركتها في ةالفلسطينيتحقيق المصالحة 

 بفندق السالم أمسده مساء  لكسر الحصار وقال مشعل في المؤتمر الصحفي الذي عقاألساطيلاستمرار 
.  نريد تطوير وتوسيع المشاركة حتى تدرك القوى التي تحاصر غزة أنه انتهى زمن الحصار،"روتانا

 المقاومة هي اآللية الحقيقية التي تجبر إنوقال . الفلسطينيولن تخضع حماس ولن تخضع غزة والشعب 
نريد مصالحة فلسطينية "ء، وزاد قائال  تنسحب والتفاوض عملية عبثية دون استجداأن على إسرائيل

  . اليسار بما فيها القوى اليساريةإلىتستوعب جميع القوى والتيارات من اليمين 
 على نجاح المصالحة الفلسطينية وتعطلها متمثلة في الفيتو أثرت هناك عوامل سلبية أن إلى وأشار

لمنطقة خاصة للطرفين المصري  األطراف جورج ميتشيل األمريكي الذي ابلغه المبعوث األمريكي
 الستئناف األولوية بالمصالحة في الوقت الحاضر الن األمريكية اإلدارةوالفلسطيني بجانب عدم ترحيب 

نراه  ، والعامل الثالث هو تشدد مصر وهي الراعية للمصالحة والذي الاإلسرائيليةالمفاوضات الفلسطينية 
 وعطل المصالحة حتى هذه اللحظة والعامل الرابع هو أعاقمبررا فيما يتعلق بورقة المصالحة مما 

 أنها في الضفة سواء لجهة التعامل مع آلية المصالحة وورقة المصالحة حتى الفلسطينيةسلوك السلطة 
يخدم المصالحة  هذا ال"وقعوا ثم نتفاوض "  تدخلنا من نفق وحيدأنتختبئ خلف الموقف المصري وتريد 

  .مناسبيساعد في توفير الجو ال وال
ورحب مشعل بأي جهد عربي يصب في مصلحة القضية ونرحب بان تكون المصالحة في الخرطوم 
ليس بديال عن القاهرة ولكن نحن نريد دورا عربيا مع مصر وليس بديال عن مصر من اجل تذليل 

  . المصالحةإطارالعقبات امام المصالحة ال بد من التفاهم في 
 لغة مختلفة في التعامل مع المنطقة عموما ومع الصراع أظهرت  اوباماإدارة أنوقال مشعل الشك 

 حقيقية تجعل هناك اهمية أفعال وإلى حد ما مع حماس ولكن هذه اللغة لم نر ترجمة اإلسرائيليالعربي 
 التعنت االسرائيلى وان ينصف الشعب أمامفيما يقوله اوباما ونامل منه ان يتصرف بطريقة اكثر صالبة 

جديد فيها وان نتياهو هو الذي عطل صفقة التبادل   الاألسرىرا الى أن مسألة تبادل  مشيالفلسطيني
 حماس تتابع هذا الملف إنوفيما يتعلق بقضية الشهيد المبحوح قال . وتراجع عن عروض قدمها الوسيط 

  مشيدا بدور تركيا
 فلسطينية أطرافالحة بين  وان المصاألجواءيخدم المصالحة وال له عالقة بتنقية   هذا الإنوقال مشعل 

 توفير إلىداعيا .  على ما يحقق المصالحة والشراكة الحقيقية أوالومن الطبيعي ان نتحاور ونتفاهم 
 المصالحة مؤكدا حرص حماس على المصالحة الحقيقية ال مصالحة شكلية إلجراء المناخية األجواء

ضمنون خسارتها فيها بطرق غير شرعية  انتخابات يإلى حماس من اللعبة واخذ حماس إخراجهدفها هو 
 المصالحة ضرورة وطنية وليست ورقة استخدام إن تتم المصالحة لخدمة غرض سياسي وقال أنأو 

  .لغاية سياسية
 السلوك الصهيوني المتكرر وارتكابه القتل في قطاع غزة بدأ يخلق جوا سياسيا على إنوقال مشعل 

 اليوم بات أصبحت تحت النقد الدولي إسرائيل إنوقال . إسرائيلمستوى العالم يثير الغضب على 
مشيدا بدور الدول . ونحن نرى أن هناك تطورا ايجابيا في صالحنا .والسبب في ذلك هو سلوكها البشع

  . تضامنا مع غزةاآلن يشهدها العالم إنسانيهناك صحوة ضمير :  الحرية وزادأسطولالتي ساهمت في 
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 المصالحة هي الخيار الطبيعي للشعب إنلحة الفلسطينية وقال  مشعل حرص حماس على المصاوأكد
   لترتيب البيت الداخلييالفلسطين
 أقصى إلى اجتهادا في ملف المصالحة ونحن لم نرحب فحسب بل تعاونا األكثر القاهرة تعد إنوقال 

دان بذل  الجهد السوداني ليس جديدا والسوأن إلى جهد عربي مشيرا أي يتعارض ذلك مع أندرجة دون 
 اهتمام بعضها كاليمن وقطر وسوريا والسعودية والسنغال إلىجهودا متعددة بجانب عدد من الدول منوها 

تعارض بين   والعربي في ملف المصالحة اليالفلسطينبجانب أطراف غير رسمية على الصعيدين 
د السوداني مؤكدا  مثل الجهأخرىاستمرار الترحيب والتعاون في الجهد المصري وبين الترحيب بجهود 

 تسفر الجهود أن نأمل.  تتحقق المصالحة أنحرص حماس على التجاوب مع كل الجهود التي من شأنها 
  ةالفلسطينيالسودانية عن نجاح في تحقيق المصالحة 

 بان يرفع أساسي وجود اختراق في المصالحة ليس مرتبطا بمثل هذا الحراك العربي بل بشكل إنوقال 
 إلى عن المصالحة واالشتراطات السياسية عن المصالحة وان يقبل الجميع االحتكام األمريكيالفيتو 

  . ونتائجهاةالفلسطينيمصالحة تحقق شراكة بين الجميع وان نحترم الديمقراطية 
لن أن مشعل أكد أمس أن حركته ) ا ف ب(نقال عن وكالة  12/6/2010الخليج، اإلمارات، وذكرت 

تي وعد بها الرئيس األمريكي باراك أوباما الفلسطينيين هذا األسبوع وتبلغ تمس شيئاً من المساعدات ال
إن العرض الذي قدمه الرئيس أوباما "وقال مشعل في مؤتمر صحافي في الخرطوم  . مليون دوالر400
 مليون دوالر ليست لغزة، ولكنها للسلطة الفلسطينية لتدفع جزءاً منها لغزة عبر طرف آخر 400بال 

 " .  وهم يريدون أن يقدموها لسالم فياض لخدمة أجندة محددة. ليس حماس 
  

   تتعهد التوافق على مالحظاتها بعد المصالحة"حماس" تطمينات إلى برسالةعباس يبعث  .2
رئيس كتلتها البرلمانية عزام " فتح"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة : جيهان الحسيني -القاهرة 

عبر النائب المستقل جمال " حماس"د عباس بعث برسالة إلى حركة األحمد أن الرئيس الفلسطيني محمو
سيتم التوافق عليها عقب "الخضري تتضمن تطمينات بأن مالحظاتها على ورقة المصالحة المصرية 

  ".توقيع الورقة
 .  المقبل في القاهرة في طريق عودته من باريسءالثالثاويلتقي عباس الرئيس المصري حسني مبارك 

استقبال وفد شكله في رام اهللا لزيارة " حماس"مد اعتزام عباس الذهاب إلى غزة بعد رفض ونفى األح
الرئيس لن يذهب إلى غزة إال الستالمها وإعادتها "إن " الحياة"وقال لـ . القطاع وتحريك ملف المصالحة

اله هذا األمر إلى حضن الوطن وإنهاء التمرد، وهو ال يفكر مطلقاً في الذهاب إلى هناك، ولو خطر في ب
  ".ألن ذهابه في ظل االنقسام جريمة هدفها تكريس هذا االنقسام... سأنصحه بأن ال يقدم عليه

تبادل الزيارات لحلحلة (حماس ليست جاهزة الستقبالنا، لذلك فالحديث عن هذا الموضوع "ورأى أن 
 الفلسطينية بتشكيل وفد يضم كان هناك قرار من القيادة"، مشيراً إلى أنه "اآلن أصبح عبثياً) المصالحة

أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء من اللجنة المركزية لفتح وممثلين عن كل الفصائل 
للتوجه إلى غزة ولقاء قادة حماس ودعوتهم إلى إنهاء االنقسام والتوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة 

توقيع سنبحث في التفاصيل، لكن حماس رفضت الفكرة عبر المصالحة مع األخذ في االعتبار أنه عقب ال
تصريحات لناطقين إعالميين لها وعبر اتصال هاتفي أجراه معي كل من القياديين في الحركة اسماعيل 

لذلك، انتهت الفكرة، علماً بأنني كنت ضمن الوفد . األشقر وأيمن طه، وأبلغاني بأن الوفد غير مرحب به
  ".زةالذي كان سيتوجه إلى غ

اللجنة الشعبية لمواجهة "، كاشفاً أن عباس نقل عبر رئيس "الكرة ما زالت في ملعب حماس"ورأى أن 
نقاط "أكد فيها أن " حماس"النائب المستقل جمال الخضري خالل لقائهما أخيراً رسالة إلى " الحصار

  ".الخالف في الورقة المصرية سيتم التوافق عليها مباشرة فور توقيعها
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هذه الرسالة تمنح ... يعكس النيات الصادقة واإلرادة الحقيقية لفتح وللرئيس للمصالحة" أن هذا واعتبر
". حماس تطمينات ألن مالحظاتها سيتم التوافق عليها عقب التوقيع، فال داعي إذن لتعطيل المصالحة

بر الهاتف، وال ونحن على اتصال دائم ومباشر ع... التواصل بين قيادات الحركتين قائم"ولفت إلى أن 
  ".حاجة إلى وسطاء

  12/6/2010الحياة، 
  

  " أنه ال يوجد حل عسكري للوضع في غزةعلى اتفقا" وكلينتون عباس: "الشرق األوسط" .3
أمس زيارته لواشنطن بلقـاء وزيـرة        اختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس    :  مينا العريبي  - واشنطن

باس مجددا بعد انتهاء اللقاء على أهمية فك الحصار عـن           وشدد ع . الخارجية األميركية هيالري كلينتون   
وبحث عباس مع كلينتون إمكانية تحقيق السالم ورفع الحصار ولجنـة التحقيـق فـي االعتـداء                 . غزة

هناك حديث اآلن ما بيننا وبينهم من أجل عمل الـالزم لفـك             : "وقال". أسطول الحرية "اإلسرائيلي على   
وحول فرص السالم، أكد عباس أن التركيـز        ". ع المعابر وكل شيء   الحصار على غزة، بمعنى فتح جمي     

نحن نعمـل بجديـة كاملـة إلنهـاء       : "اآلن حول المرحلة األولى وهي تحديد الحدود وبسط األمن، قائال         
  ".المرحلة األولى حول الحدود واألمن

ـ   . وتركز لقاء عباس بكلينتون على فك الحصار عن غزة         بـأن  " األوسطالشرق  "وأفاد مسؤول أميركي ل
 في أنه ال يوجد حل عسكري للوضع في غزة وأنه يمكـن مواصـلة الترتيبـات                  اتفقا "كلينتون وعباس   

الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية سيكونان جوهريين في       "وأضاف المسؤول أن    ". الحالية ويجب تغييرها  
ـ   وشدد المسؤول على أ   ". جهود المجتمع الدولي للرد على االحتياجات في غزة        طريقـة  "ن هناك حاجة ل

  ".قلق إسرائيل األمني"لمعالجة األوضاع في غزة ولكن مع األخذ بعين االعتبار " أفضل
  12/6/2010،  لندنالشرق األوسط،

  
  يرى الورقة المصرية خطوة أولى لتشكيل حكومة وحدة"  متقدمأوروبي طرح: "الرمحي .4

لسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح كشف أمين سر المجلس التشريعي الف: عوض الرجوب -الخليل
يرى في الورقة " طرحا أوروبيا متقدما"محمود الرمحي في حديث خاص بالجزيرة نت عما أسماه 

المصرية خطوة أولى نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس اتفاق مكة الذي وقعته حركة التحرير 
  2007شباط /وحركة حماس في فبراير) فتح(الوطني الفلسطيني 

ولم يكشف الرمحي عن الجهة التي حملت هذا الطرح، لكنه أضاف أن حماس وافقت على اتفاق مكة 
والتزمت به بعد توقعيه، وتدعم بناء حكومة وحدة وطنية على أساسه، وال مشكلة لديها في تشكيل حكومة 

  جديدة استنادا إلى االتفاق
بروز دور أوروبي فعال في الشرق األوسط، لكنه أشار إلى خشية أميركية من نجاح الخطة األوروبية و

وبالتالي تحقيق المصالحة الفلسطينية وإقامة حكومة الوحدة بعيدا عن اشتراطات الرباعية الدولية، وهو ما 
  .قد يفشل أية مساع في هذا االتجاه

وفي نفس السياق كشف الرمحي عن توجه فلسطيني داخلي إلى مناقشة تحفظات حركة حماس على 
المصرية، واإلجابة على بعض االستفسارات فلسطينيا وأخذها بعين االعتبار بوجود األمناء الورقة 

   .العامين لجميع الفصائل، ثم التوجه إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية كما هي
وذكر أن الوفد الذي كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى قطاع غزة إلتمام المصالحة مع 

  ".يحمل ألول مرة تفويضا لمناقشة تحفظات حركة حماس وبحثها وإنهاء القضية فلسطينيا"ركة حماس، ح
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وعبر الرمحي عن قلقه من انتظار الرئيس الفلسطيني إشارة موافقة من أوباما على هذه الخطوة، محمال 
 بروز طرح أميركي جديد الواليات المتحدة األميركية مسؤولية فشل مهمة الوفد أو تعطيلها أو تعديلها، أو

  ".خاصة وأن الموقف األميركي متمترس عند رفض المصالحة ما لم يتم االلتزام بشروط الرباعية"
 ما زالت غير مقتنعة بملف المصالحة رغم إدراكها -وفقا لمصادر عديدة–وأوضح أن الواليات المتحدة 

  .سطينية على حد سواءأن استمرار االنقسام والحصار يشكالن خسارة لها وللسلطة الفل
مما "لكن الرمحي نبه إلى أن الحصار على غزة بات يشكل فضحية أمام العالم، وهناك توجه نحو كسره، 

يعني تخطي الموقف األميركي إذا بقي يعيق المصالحة، وهو ما يفرض على اإلدارة األميركية إعادة 
  ".تقييم موقفها

 11/6/2010نت، .الجزيرة
  

   بمشاركة حماس لتخفيف حصار غزةباعيةر عن اتصاالت أنباء .5
 ومصر واللجنة الرباعية إسرائيلذكرت تقارير اسرائيلية يوم الجمعة ان كال من  :اشرف الهور -غزة 

لوضع ترتيبات جديدة لعمل المعابر التجارية ' اتصاالت مكثفة'والسلطة الفلسطينية تجري منذ ايام 
ت الذي حذرت فيه حملة دولية من مخططات تهدف الى للقطاع، للتغلب على مشكلة الحصار، في الوق

  .'شرعنة الحصار'
االسرائيلية في تقرير لها ان الجهات االمنية المختصة تعتقد بأن الترتيبات ' هآرتس'وذكرت صحيفة 

  .الجديدة ستشمل فتح معبر اضافي واحد على االقل جزئيا امام ادخال البضائع لغزة
احتمال اعادة افراد شرطة من اجهزة االمن ' عامين بصورة جدية واكدت انه سيدرس الول مرة منذ

  .'التابعة للسلطة الفلسطينية الى معابر القطاع
التورط 'وتفيد الصحيفة ان االتصاالت حول اعتماد تسهيالت في الحصار كانت قد بدأت حتى قبل 

 انه تم تكثيف هذه االتصاالت الذي تسببت فيه عملية االستيالء على قافلة السفن الدولية، غير' السياسي
  .في اعقاب عملية االستيالء

وتضيف الصحيفة ان االتصاالت حول الترتيبات الجديدة في المعابر تجري عبر عدة قنوات في محاولة 
  .للتوصل الى تفاهمات من المشكوك فيما اذا كان سيتم بلورتها خطيا

ا ومطالبات بفك الحصار االسرائيلي المفروض يشار الى ان االيام القليلة الماضية شهدت حراكا عالمي
على قطاع غزة منذ ثالث سنوات، بعد الهجوم االسرائيلي الذي تعرضت له قافلة المساعدات الدولية التي 

  .كانت في طريقها لسكان غزة، وراح ضحيته تسعة مواطنين اتراك
لها عالقة ' قنوات سرية'وبحسب الصحيفة فان حركة حماس ساهمت في االتصاالت االخيرة وذلك عبر 

  .باالمم المتحدة واوروبا
ذكر انه لم يتم بعد اجمال تفاصيل الترتيبات الجديدة المذكورة، وانه تدرس بهذا ' هآرتس'وضمن تقرير 

دمج قوات اجنبية في مراقبة المعابر على ان تكون مرتبطة باالمم المتحدة واالتحاد 'الصدد اقتراحات لـ 
  .' امريكيةاالوروبي او حتى قوة

 12/6/2010 القدس العربي، لندن
 

   فتح معبر رفح وميناء غزةقريباسنشهد : شعث .6
 كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث ان هناك حراكا لجهة فتح معبـر                 :بيت لحم 

  .رفح البري وميناء غزة ورقابة دولية على البضائع بالتوازي مع انهاء االنقسام الداخلي 
نحن نعمل من اجل تحقيق هذا الهـدف والتفاصـيل          ": اف شعث في حديث لغرفة تحرير وكالة معا       واض

سوف تبحث الحقا حول اليات العمل على المعبر ونحن لن نقبل باي وجود اسرائيلي على المعبر البري                 
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 طلب  حيث, والبحري والرئيس ابو مازن حمل هذا المطلب خالل زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس اوباما            
  ".صراحة بضرورة رفع الحصار عن غزة

واوضح شعث انه اجرى اتصاالت مع عمر سليمان والقيادة المـصرية وطلـب مـنهم دعـم المطلـب       
  .الفلسطيني لجهة فتح معبر رفح وميناء غزة
اشار القيادي في حركة فتح الى ان الموقف االمريكـي مـن            , وعن الموقف االمريكي من حركة حماس     

نحن في القيادة الفلسطينية دعونا ان ال تطالب حركة حماس باالعتراف بشروط الرباعية             غزة تغير ولكن    
  .الدولية

وقلنا , ان اشتراط االعتراف بالرباعية الدولية لم يعد شرطا لكسر الحصار عن غزة           ": وكشف شعث قائال  
 في لبنانحيـث  لهم صراحة ان الذي يطالب بذلك حكومة الوحدة الوطينة ومنظمة التحرير كما هو حاصل       

  ".الحكومة هناك تتصرف وقف االتفاقيات الدولية وحزب اهللا الموجود في الحكومة ال يتدخل بذلك
اوضح شعث ان التركيز خالل الفترة المقبلة ينصب على انهـاء االنقـسام             ,وفي ملف المصالحة الوطنية   

  .الداخلي بالتوازي مع رفع الحصار
ة فور عودة الرئيس ابو مازن من جولته العالمية حيث سيعود           وقال ان وفد مركزية فتح سيذهب الى غز       

  .من واشنطن الى باريس ومدريد ومن ثم الى القاهرة للقاء الرئيس مبارك واطالعه على نتائج جولته
ان الرئيس ابو مازن مستعد الن يدفع بخطوات لالمام في ملف المصالحة وعلى حماس ان تخطو                ": وقال

   "."خطوات تجاهنا
  11/6/2010، معاً اإلخباريةوكالة

  
  مواقف الجامعة العربية هزيلة ومبادرات المصالحة مرتبكة: الزهار .7

موقف : " الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزةفي محمود الزهار وزير الخارجية قال :سنية محمود
ة إلى مجلس  بحر غزة، إن ترحيل القضيفي سالت التيالجامعة العربية هزيل وأقل بكثير من الدماء 

األمن أو إلى األمم المتحدة هو السبب فى مصيبتنا أما ترحيل االنسحاب من المبادرة العربية للسالم 
  . على حد قول الزهار"ومقاطعة إسرائيل إلى القمة العربية المقبلة هو تهرب كامل من المسئولية

 محاور، بل نقبل من يساعدنا أي في دولة عربية ولم ندخل أي زعزعة استقرار فيليس لنا دور : "وقال
 أيويمد يد العون لنا ولكن مد يد العون ال تعنى لنا أن تتخذ هذه اليد قرارات بدال عنا أو تملى علينا 

  ."قرارات لننفذها
 حال وضع ما تم فينحن نؤكد أننا ال نرفض المصالحة بل نحرص عليها ولكن سنوقع : "وأضاف

 أن يتم تغيير االتفاق فهذا مرفوض فنحن ذهبنا إلى المصالحة بكامل  حوارات القاهرة أمافياالتفاق عليه 
 يعرفها التيإرادتنا ووعى كامل من جانبنا وبمسئولية أيضا ولكن من عطل المصالحة المواقف األخرى 

ووصف المبادرات المطروحة على الساحة الفلسطينية من أجل المصالحة بأنها ال   " جيداالعربيالعالم 
قريب وجهات النظر وليست لها أجندة محددة، بل نرى أنها مبادرات مرتبكة ومنها مبادرة تعمل على ت

  .أحد الشخصيات الفلسطينية المستقلة ورأينا خلطا فى األوراق
 غزة والمكتب في حماس الداخل لممثليوكشف عن وجود اختالفات بين األوراق التى يتم تقديمها 

  .يزيد من ارتباك التحركات الرامية إلى تحقيق المصالحة الذي دمشق األمر في للحركة السياسي
  11/6/2010الشروق، مصر، 

 
  

  تحركات عربية وشيكة لحسم المصالحة  و.. خالل أياملقاء بين فتح وحماس بالقاهرة": الشرق القطرية" .8
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كشفت مصادر فلسطينية وثيقة الصلة بملف المصالحة  :أحمد ربيع -محمد جمال - القدس المحتلة
 المصالحة، مشيرة إلى لقاء بين فتح وحماس إلتمامعربية وشيكة  -لسطينية عن تحركات مصرية الف

  . بالقاهرة خالل أيام
وقالت المصادر إن مصر ستوجه دعوة لقادة حركة حماس لزيارتها من خالل األمين العام لجامعة الدول 

دت مصادر مسؤولة أن القاهرة وأك. العربية عمرو موسى الذي من المفترض أن يزور غزة غدا األحد
لزيارة أراضيها نهاية شهر يونيو الحالي للتباحث في ملف " فتح وحماس"تنوي إرسال دعوات لحركتي 

المصالحة، والخروج بصيغة توافقية تزيل فيها كافة العقبات التي تعيق إنجاز الملف، وذلك بعد زيارة 
قل مطالب ومالحظات الحركة النهائية للقيادة عمرو موسى للقطاع، وااللتقاء بقادة حركة حماس، ون

  ". المصرية
لتحريك الجمود في ملف " القوي"وأكدت المصادر أن القاهرة تلقت دعما عربيا وصفته بـ

أن فتح معبر رفح كان بقرار مصري مسؤول لتقريب وجهات النظر مع حركة " مشيرةً إلى..المصالحة
مصالحة وكافة األمور العالقة التي تتعلق بالحصار حماس والوصول إلي صيغة توافقية في ملف ال

أن القيادة المصرية ستعقد جلسات "وأوضحت المصادر.اإلسرائيلي وملف الجندي اإلسرائيلي األسير
منفصلة مع ممثلي حركتي فتح وحماس، وأخذ مالحظاتهم النهائية في شأن المصالحة، وعرض تلك 

ورجحت تشكيل الدول العربية وفد عربي رفيع  ".صالحة المالحظات على الدول العربية الداعمة للم
السعودية، ومصر، وقطر، سوريا "المستوى يضم سياسيين ومثقفين يضم بعض من الدول العربية منها 
إن ملف المصالحة "المصرية قولها  لمتابعة ملف المصالحة بإشراف مصري كامل، وختمت المصادر

  ". الفلسطينية يمر اآلن بمنعطف إيجابي
وفي هذا السياق كشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن عمرو موسي سيلتقي كل القيادات 
الفلسطينية في غزة، وخاصة قيادات الفصائل، بما في ذلك قيادات حكومة حماس المقالة برئاسة 

وردا على سؤال عما إذا كان موسي سيلتقي رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية اكتفت .هنية
وكشفت عن أن  ".حين يكون موسى في غزة من الطبيعي أن يلتقي القيادات الموجودة بها"القول أنه ب

موسي سيعقد لقاءات موسعه مع كافة رموز وقيادات الفصائل والحركات من فتح وحماس وغيرها، 
 لحواريعقبها لقاءات جماعية، وقالت إن موضوع المصالحة سيكون هو الرئيسي على مائدة المناقشات وا

وكشفت عن أن جدول أعمال الزيارة سيكون . بين أمين عام الجامعة واألطراف والقيادات الفلسطينية
مزدحما بالعديد من اللقاءات مع الفعاليات الفلسطينية، فيما رفضت اإلفصاح عما إذا كانت لقاءاته بهذه 

اسي عربي رفيع أن زيارة وأكد مصدر دبلوم. القيادات ستتم جماعية، أم بصورة فرديه كل علي حدة 
  ).األحد(أن تكون غدا  موسى تقرر

 12/6/2010الشرق، الدوحة، 
  

  ة سببا مباشرا في تأجيل االنتخابات بالضفة  الداخليالخالفاتون تنفي أن تكفتح  .9
ون الخالفات داخل نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أن تك: كفاح زبون - رام اهللا

فتح سببا مباشرا في قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل االنتخابات المحلية في الضفة الغربية التي كانت 
تموز القادم إلى أجل غير مسمى، وإن كان قال إن ذلك كان أحد األسباب /  يوليو17مقررة في 
  .الصغيرة

وصلتنا من عدة جهات، "تجاب لطلبات عدة  أن الرئيس محمود عباس اس"الشرق األوسط"وأكد مقبول لـ
حماس كتبت للجامعة العربية تطلب تأجيل االنتخابات، والجامعة العربية نقلت لنا الطلب وأيدته، 
والمستقلون وجهوا نداءات عبر الصحف من أجل التأجيل، واألكاديميون أيدوا ذلك، ووفد المصالحة الذي 

وأعتقد أن تركيا طلبت كذلك من .  كافية لتحقيق المصالحةعينه الرئيس طلب رسميا منه إعطاءه فرصة
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لكن مقبول لم يعتبر ذلك مؤشرا نهائيا على قرب تحقيق . "الرئيس في زيارته األخيرة أيضا التأجيل
  . "نأمل ذلك، أردنا إعطاء فرصة ونأمل هذا"المصالحة، وقال 

وقال المتحدث . "لداخلية بين قيادات فتحاحتدام الخالفات ا"غير أن حماس نفت ذلك وأرجعت التأجيل إلى 
لم يأت هذا التأجيل بطلب من قبل حماس كما تم تبريره من قبل فتح، ونحن "باسم الحركة فوزي برهوم 

  ."سواء أقرت أم تأجلت لن نعطي لها شرعية ولن نتعامل معها
  12/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  ملحية في الضفة معارضة فلسطينية لقرار تأجيل االنتخابات ال .10

الجبهة ، أن كفاح زبون رام اهللا نقال عن مراسلها من 12/6/2010الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 التي كانت تأجيل االنتخابات المحلية في الضفة الغربيةالشعبية لتحرير فلسطين قالت إنها ترفض قرار 

 الديمقراطية لتحرير فلسطين وأدانت الجبهة. تموز القادم إلى أجل غير مسمى/  يوليو17مقررة في 
، لعام 10مخالفة صريحة لقانون االنتخابات المحلية رقم "وقال ناطق رسمي بلسانها إن القرار . القرار
ودعا الناطق إلى احترام نص المادة الخامسة من القانون المذكور الذي يلزم مجلس الوزراء . "2005

وطلبت .  إذا اقتضت ذلك ضرورات سالمة االنتخاباتبتحديد مدة التأجيل بما ال يتجاوز أربعة أسابيع
  .الديمقراطية ضرورة التحديد الفوري لموعد إجراء االنتخابات ضمن المدة القانونية المذكورة أعاله

وانضم حزب الشعب للجبهتين، وأعلن أمينه العام بسام الصحالي ضرورة إجراء االنتخابات وفق التاريخ 
  . المحدد لها

ن خارج المنظمة القرار بالخاطئ، وقال مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة ووصفت فصائل م
إن التأجيل غير مبرر وغير مقنع ومرفوض ويتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية "المبادرة الوطنية 

  . "واستعادة الوحدة الوطنية
ات الوطنية المستقلة رئيس تجمع الشخصي أن رام اهللامن  12/6/2010وكالة معا اإلخبارية، وجاء في 

 تجمع الشخصيات المستقلة وجه مذكرة أن عن )معا( في حديث لـفي قطاع غزة، ياسر الوادية، كشف
 اللجنة التنفيذية وقيادة وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاءعاجلة للرئيس محمود عباس 

 االنتخابات إجراء اجل وقف الفصائل الوطنية وجامعة الدول العربية ، طالبهم بضرورة الضغط من
 إلى الرئيس عباس تجاوب مع هذه الطلب واصدر تعليماته وقراراته الداعية أنللهيئات المحلية، موضحا 

  . االنقسام الداخليوإنهاء االنتخابات انطالقا من حرصه على انجاز ملف المصالحة الوطنية إجراءوقف 
  

  البردويل يشكك في توجه فتح للمصالحة .11
ب القيادي في حماس الدكتور صالح البردويل فتح بالتوقف عن الفرقعات اإلعالمية التي تتصل طال: غزة

بالمصالحة، مشككًا في رغبتها في رأب الصدع في الساحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، خاصة في ظل 
  .تورطها في الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعاونها األمني مع االحتالل

في تصريح صحفي أمس الجمعة أن المصالحة مدخلها الوالء للثوابت الوطنية ولتطلعات وأكد البردويل 
الشعب الفلسطيني بعيدا عن االمالءات الصهيونية والدولية، ومشاركتها في مفاوضات عبثية ال جدوى 

  .من ورائها غير التغطية على جرائم االحتالل
 فعليها أن تقف مع نفسها أوال، وأن ال تفرض علينا إذا كانت فتح تريد مصالحة حقيقية: "وقال البردويل

  ، والتطبيع معها، واالعتراف باتفاقياتها معها، ونحن "إسرائيل"أجندات أجنبية وتطلب منا االعتراف بـ
  

مستعدون للتوقيع على المصالحة مع فتح متى ما أرادوا على أساس الشراكة الوطنية الحقيقية التي ال 
  ".الفلسطينيتفرط في ثوابت الشعب 
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  11/6/2010السبيل، عمان، 
  

  أسير في سجون االحتاللأسرى حماس والجهاد يعلنون اإلضراب احتجاجاً على استشهاد  .12
أعلن أسرى حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في سجن النقب الصحراوي إضرابا مفتوحاً عن : غزة

تشهاد زميلهم األسير محمد عبد السالم الطعام لثالثة أيام ابتداء من يوم أمس الجمعة، احتجاجاً على اس
  .عابدين من سكان منطقة أبو ديس في القدس المحتلة 

  12/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   غزةالى" لمنع تهريب األسلحة"لحشد دعم دولي  نتنياهو يلتقي بلير .13
للشرق األوسط، التقى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم بمبعوث الرباعية الدولية 

وأضاف .  لقطاع غزة، حسب بيان مكتب نتنياهو" لمنع تهريب األسلحة"توني بلير، لحشد دعم دولي 
البيان أن اللقاء بحث سبل ادخال المواد الغذائية واإلنسانية مع ضمان عدم ادخال اسلحة ومعدات قتالية 

    .لحركة حماس
  11/6/2010، 48موقع عرب

  
  "مرمرة" قربانا لالعتداء على "باراك" تقدم "العمل " من بينها"إسرائيل" أطراف كثيرة في .14

تميل عدة جهات إسرائيلية وخارجية إلى التضحية بوزير الدفاع، ايهود باراك، قربانا لالعتداء  :تل أبيب
  ."مرمرة" السفينة التركية ىالدامي عل

اك حتى اآلن، فإن تلك الجهات ومع أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو يقف إلى جانب بار
فهو، فضال عن كونه المسؤول األمني األول . ترى في باراك الحلقة األضعف في المؤسسة اإلسرائيلية

وصاحب المبادرة لمنع كسر الحصار عن غزة بكل قوة، يعاني من انخفاض كبير في شعبيته في إسرائيل 
  . عموما وحتى داخل حزب العمل الذي يقوده

يميني يتغطى بيسارية حزب " أمس، نائب بارز في الحزب، دانئيل بن سيمون، وقال إنه وقد هاجمه،
وطالبه بن سيمون بأن يتحمل مسؤولية االعتداء الفاشل . "العمل، وعسكري متغطرس ال يؤمن إال بالقوة

ة أكثر تسونامي العداء لها في العالم الذي يجعلها معزول" وينقذ إسرائيل من "مرمرة"في السيطرة على 
  ."من نظام األبرتهاد البائد في جنوب أفريقيا

وكانت الحكومة اإلسرائيلية تنوي اإلعالن، أمس، عن توصلها إلى قرار حول تشكيل لجنة تحقيق محلية 
بمراقبة مندوبين دوليين، إال أن اإلعالن تأجل مرة أخرى بسبب تحفظات أميركية حوله صالحيات 

 القرار جاهز، حيث ستكون اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد في وقالت مصادر سياسية إن. اللجنة
  .يعقوب تيركل المحكمة العليا

ليست لجنة تحقيق وال "وعلق رجل القانون المشهور في إسرائيل، زئيف سيغل، على هذه اللجنة بأنها 
ى الجمهور حتى لجنة فحص، إنها لجنة استيضاح فقط وال أعتقد أنها ستكون مقبولة لدى العالم وال حت

  . "اإلسرائيلي، الذي ينشد معرفة الحقيقة
. وأوضح أن لجنة تحقيق رسمية يفترض أن تقيمها رئيسة محكمة العدل العليا وليس لجنة وزارية

 اثر حرب لبنان األولى، فقال إن القاضي 1982واستذكر لجنة التحقيق التي أقيمت في إسرائيل سنة 
فض التعيين حتى وافقت الحكومة على أن يعطى كامل يتسحاك كاهان، الذي عين لرئاستها ر

ولذا، جاءت توصياته حاسمة وعلى أثرها أقيل أرئيل شارون من وزارة الدفاع وحمل . الصالحيات
  .الحكومة كلها مسؤولية الحرب ومذابح صبرا وشاتيال التي نفذت خاللها

  12/6/2010 ، الشرق األوسط، لندن
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  "أسطول الحرية"إلفراج عن مسؤولين كانا على متن غضب استخباراتي إسرائيلي من ا .15

بسبب إفراج " اإلسرائيلية"أكدت تقارير إخبارية أمس ان غضباً عارماً يسود أجهزة االستخبارات : القدس
حكومة بنيامين نتنياهو عن مسؤولين كبيرين، ادعت ان أحدهما مسؤول في حركة حماس، واآلخر رجل 

  " .سطول الحريةأ"مخابرات سوري كانا على متن 
، أمس، إن بين النشطاء الذين كانوا على متن أسطول الحرية "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 

، والذي تعتبر االستخبارات "أيمن أبو إبراهيم"المسؤول في حماس أيمن أبو رشيد المعروف أيضا بكنيته 
 في أوروبا، والمسؤول األول في أنه أحد المسؤولين في جهاز جمع األموال لصالح الحركة" اإلسرائيلية"

وزعمت أن أبو رشيد كان على اتصال وثيق جداً مع القيادي في حماس . هذا الجهاز في أوروبا الغربية
محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي مؤخراً، وأن إحدى مهماته كانت تتعلق بتهريب األموال إلى حماس 

اعتقلت " مرمرة"التي هاجمت السفينة " اإلسرائيلية"قوة وأشارت إلى ان ال. في قطاع غزة والضفة الغربية
كونه " في مسار سريع"أبو رشيد لعدة أيام في سجن بئر السبع، واقترح عليه المحققون اإلفراج عنه 

كما أشارت إلى . يحمل جواز سفر هولندياً لكنه رفض بصورة مبدئية استغالل جواز سفره الهولندي 
عى ياسر محمد صباغ، مدعية أنه يتولى مهمة ضابط ارتباط بين اعتقال رجل مخابرات سوري يد

  .االستخبارات السورية واإليرانية في دول البلقان ويحمل جواز سفر بوسنياً حيث يسكن هناك 
  12/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
  استراتيجية مشتركة مع مصر تُحيد حماس عسكرياً وتُعيد السيطرة على غزة: أفرايم سنيه .16

ال يمكنها اإلنفصال عن قطاع غزة " إسرائيل"نائب وزير الدفاع الصهيوني السابق، أفرايم سنيه، أن أكّد 
جراء اإلعتماد المتبادل بين الطرفين في مجاالت التجارة والطاقة والمياه والبيئة والصحة، فضالً عن 

وحماس، والتي " إسرائيل"استحالة إدارة شؤون القطاع بكفاءة مع مرور الوقت دون التعاون المباشر بين 
واعتبر سنيه أن . يعتقد الوزير بأنها لن تتمكن من حكم غزة لفترة طويلة حتى مع المساندة الخارجية

والسلطة الفلسطينية يمكنه أن ينقل التحكم في المعابر " إسرائيل"اتباع إستراتيجية مشتركة بين مصر و
اف على اإلنتخابات الوشيكة في القطاع، الفتاً إلى الحدودية إلى السلطة، وأن ينشئ إدارة مدنية لإلشر

  .صعوبة الوصول إلى هذه المرحلة دون تحييد قوة حماس العسكرية
Jerusalem Post               

11/6/2010، 1987التقرير المعلوماتي                                                          
  

  غزةبر جديدة مع  تدرس فتح معا"إسرائيل" ":هآرتس" .17
اإلسرائيلية أمس إن إسرائيل تدرس حالياً فتح معابر تجارية جديدة مع ” هآارتس“ قالت صحيفة :غزة

أن ” هآارتس“وأوضحت . قطاع غزة إلدخال البضائع إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من أربعة أعوام
ية الجارية حالياً بمشاركة الرباعية إسرائيل تدرس ذلك في إطار المباحثات اإلسرائيلية الفلسطينية المصر

الدولية، مشيرة إلى أن البحث يجري لفتح معابر جديدة وإمكانية ضم قوة تابعة للسلطة الفلسطينية أو حتى 
ونوهت إلى أن األطراف المعنية وهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر . قوى أجنبية إلدارة المعابر 

كثفة وحثيثة في محاولة للتوصل لترتيب معين إلدارة المعابر المحيطة واللجنة الرباعية تجري اتصاالت م
  .بقطاع غزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر في األجهزة األمنية اإلسرائيلية قولها إن الترتيبات الجديدة التي ستحل مكان 
 األقل الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع يمكن أن تتضمن فتحاً جزئياً لمعبر جديد يستخدم على

وتجري خالل المباحثات دراسة إمكانية إعادة عناصر أمنية فلسطينية تابعة . إلدخال البضائع إلى غزة
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للسلطة الفلسطينية إلى المعابر وذلك ألول مرة منذ أكثر من عامين وفقاً للصحيفة التي زعمت أن 
” أسطول الحرية“اقتحام سفن المباحثات المتعلقة بتخفيف الحصار عن غزة بدأت قبل التورط اإلسرائيلي ب

  .لكنها تكثفت بشكل كبير بعد العملية
  12/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  أمريكية مشتركة" إسرائيلية"مناورات جوية  .18

األسبوع الماضي مناورات جوية مشتركة مع الواليات المتحدة فيها " إسرائيل"أجرت : آي.بي .يو 
عن زيادة تدريباته العسكرية في الخارج بنسبة " سرائيلياإل"محاكاة للحرب، في وقت أعلن سالح الجو 

40. %  
شاركت في " 16إف "أمس أن عشرات المقاتالت من نوع " جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 
، والتي أتت فيما "فرس شجرة العرعر"األمريكية التي أطلق عليها اسم "  اإلسرائيلية"المناورات الجوية 

  " .إسرائيل"وية مع الواليات المتحدة لم تشارك فيها كانت تركيا تجري مناورات ج
والخارج " إسرائيل"ونقلت الصحيفة عن الطيار الذي ينسق التدريبات المشتركة مع الجيوش األجنبية في 

للمشاركة في التدريبات، فقد " إسرائيل"فقط انه فيما لم تعد تركيا تدعو " كابتن آر"والذي عرف عنه باسم 
تشرين األول الماضي قبل يومين من /من مناورات مماثلة في أكتوبر" اإلسرائيلي"أخرج سالح الجو 

ال تزال تحلق من حين آلخر فوق تركيا في طلعات تدريبية " اإلسرائيلية"موعد بدئها، لكن الطائرات 
  .محددة 

قال و. بدأ يبحث عن أماكن تدريب إضافية في أوروبا " اإلسرائيلي"وذكرت الصحيفة ان سالح الجو 
زاد من مشاركته في المناورات بالخارج خالل السنوات القليلة " اإلسرائيلي"ان سالح الجو " كابتن آر"

  % .40الماضية بنسبة تقارب ال
ان المناورات كانت محاكاة لحرب تقاتل " أو"من جهته قال نائب قائد وحدة مدافعي الصحراء الجنرال 

العمل بوجود عدد كبير من الطائرات هو "وفسر بأن . عدواً دولياً واألمريكية " اإلسرائيلية"فيها الطائرات 
 " . أمر ال يمكننا أن نفعله غالباً

  12/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

   اإلسرائيليةارتفاع شعبية الليكود والحكومة: استطالع  .19
ن نتانياهو في ما افاد استطالع للرأي نشرت نتائجه الخميس ان اغلبية االسرائيليين يؤيدون حكومة بنيامي

يتعلق بالهجوم الدامي على اسطول المساعدات الذي كان متوجها الى غزة، وستتمسك باليمين في الحكم 
ثقتهم "من االسرائيليين الذين شملهم االستطالع ان % 57فقد اكد .  اذا ما اجريت انتخابات مبكرة

عد الهجوم الذي شنه الجيش االسرائيلي في ب" بالمسؤولين السياسيين والعسكريين لم تتأثر بل انها ازدادت
ان % 37في المقابل، قال .  مايو على اسطول الحرية والذي اسفر عن مقتل تسعة مدنيين/ ايار31

من االشخاص % 41لكن . برأي% 6ولم يدل . المأساة" ثقتهم قد تراجعت او انها لم تكن موجودة قبل"
هذا % 52، ولم يبد "عزلة اسرائيل على الساحة الدوليةقلقهم من "الذين شملهم االستطالع اعربوا عن 

 مقعدا على 70واذا ما اجريت انتخابات مبكرة، فسيفوز بها اليمين الحاكم ويحصل على اكثرية . القلق
 مقعدا في البرلمان 27وسيرتفع عدد مقاعد حزب الليكود بزعامة نتانياهو من .  120االقل من اصل 

 ستحتفظ االحزاب االخرى لتحالف اليمين بمواقعها وكذلك حزب كاديما  مقعدا، فيما33الحالي الى 
وفي المقابل، قد يتراجع حزب العمل الذي يشارك في .  ، بحسب نتائج االستطالع)معارضة(الوسطي 

ويشمل االستطالع الذي اجرته .  مقاعد8 الى 13، من 2009الحكومة، والذي اضعفته كثيرا انتخابات 
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وقد اجرته مؤسسة ديالوغ المستقلة على عينة تمثيلية . شرائح السكان اليهود والعربصحيفة هارتز كافة 
  %.4 شخص، مع هامش خطأ يتجاوز 500من 

  11/6/2010، 48موقع عرب
  

  د صلى اهللا عليه وسلم تنكر اإلسالم والنبي محم"إسرائيل"مناهج التعليم في : دراسة جديدة .20
ديد تحت عنوان العرب في المناهج الدراسية اإلسرائيلية، في بحث علمي ج:  زهير أندراوس-الناصرة 

إبراهيم أبو جابر، من مدينة أم الفحم، النقاب عن عنصرية المناهج في كل . يكشف الباحث الفلسطيني د
شكّلت كتب العقيدة اليهودية وفي مقدمتها العهد : ما يتعلق بالعرب والفلسطينيين والمسلمين، حيث يقول

إضافة إلى كتب الشارحين المفسرين من الحاخامات والربانية بما ) ، األنبياء، والمكتوباتالتوراة(القديم 
تتضمنه من أصول للمعتقد والفكر، واألحكام والنصوص التاريخية واألخالقية، وقوانين اليهود السياسية 

يونية وتوجهاتها نحو والمدنية والدينية، شكّلت االتجاه والمنطلق الذي ترتكز عليه العملية التربوية الصه
  .تنفيذ كل ما هو مدرج تحت ذلك من عناوين ومسميات

تقرن الكتب الدراسية اإلسرائيلية بين اإلسالم كدين والعنف، وبينه والسيف، : وقال الباحث أبو جابر أيضاً
 مؤكدة على انتشاره بالسيف، وفي سبيل إقناع القراء والمطلعين بهذه اإلدعاءات عرضت صوراً وأشكاالً

وأشارت الدراسة التي أعّدها إلى تكرار النصوص الواردة في . مختلفة أحياناً للسيف وأخرى لمحاربين
فتدعي انه هو الذي اختار نفسه نبياً وليس ) صلى اهللا عليه وسلم(الكتب الدراسية اإلسرائيلية لنبوة محمد 

كما ) صلى اهللا عليه وسلم (وأنه قرر من ذاته أن يصبح رسوالً، ولم يوصف الرسول) عز وجل(اهللا 
فقط دونما تقدير لمكانة النبوة، ) محمد(أيضاً، فيذكرونه باسمه ) عليهما السالم(وصفوا موسى وعيسى 

وهناك بعض الكتب تقدم الرسول واصفة إياه بخصال سلبية، حيث تصفه بالغارق في أحالم اليقظة، 
 يبتعد عن حياة التقشف والتواضع والمحارب والمبتدع للدين اإلسالمي، وتعرض صورته بمظهر

بأنه قام بعمليات قتل جماعية ) صلى اهللا عليه وسلم(هذا ووصفت بعض كتبهم الرسول . والتسامح
للشعوب والقبائل واليهود، ويالحظ من خالل تحليل النصوص في بعض الكتب المذكورة أنها تهدف 

صلى (منذ البعث وهي إنكار نبوة المصطفى لتشكيل ذهنية الطالب اليهودي وإقناعه بقاعدتهم المعروفة 
، وبأن اإلسالم ما هو إال أفكار ومفاهيم أخذها محمد من النصارى واليهود وقدمها للعرب )اهللا عليه وسلم

  .في صورة تناسبهم، وتناست الكتب المدرسية أن القرآن مصدق لما جاء في التوراة واإلنجيل
لقائمون على إعداد المنهاج التعليمي اإلسرائيلي جاهدين تهميش حاول ا: أما بالنسبة للقدس فيقول الباحث

  .الحق اإلسالمي والعربي في القدس، من خالل ما دسوه من سموم داخل الكتب وبين السطور
التنكر للوجود التاريخي : ومن أهم مرتكزات المنهاج التعليمي اإلسرائيلي الخاص بمدينة القدس ما يلي

دينة المقدسة، واعتبارها مدينة يهودية خالصة يقترن وجودها التاريخي بوجود العربي واإلسالمي في الم
المؤسسات والمعابد والهياكل اليهودية، ينظرون إلى الفتح اإلسالمي للمدينة على أنه احتالل، وأن الخليفة 

ية يرون أن سائر المعابد والكنائس والمساجد أماكن أثرية أبد. عمر بن الخطاب قاد جيش المحتلين
يهودية، بناها المسيحيون والمسلمون على أنقاضها كما هو الحال بالنسبة للحرم القدسي الشريف، عالوة 
على ذلك يصفون العرب أهالي مدينة القدس بالمخربين والدخالء، وأن عملية طرد الغزاة من الصليبيين 

بية تدميرية قام بها على يد القائد صالح الدين األيوبي والظاهر بيبرس جاءت بفعل أعمال تخري
  .األيوبيون والمماليك المسلحون
أبو جابر إنّه في نظرتهم للعرب الفلسطينيين توجد نظرة استعالئية مبنية . أّما عن الفلسطينيين فيقول د

أنا الرب الذي مّيزكم من الشعوب، وقد : على مصادر دينية وفلسفية منها الكتاب المقدس، الذي جاء فيه
وب لتكونوا لي، كما أنّهم يعتمدون على المفكرين والفالسفة الصهاينة مثل موشيه هس مّيزتكم من الشع

  .الذي قال إّن الشعب اليهودي جدير بحياة الخلود، أما الشعوب األخرى فإنها أشبه بالحمير
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ال بد أن يتأكد القارئ المطلع والمهتم بأشكال الصراع في المنطقة من أن : وخلصت الدراسة إلى القول
ذا التلقين زرع حقاً في عقول الناشئة من أبناء المهاجرين والمستوطنين اليهود عبر عملية منظمة من ه

 العدوانية، وتعاليم ونبوءات -التوجيه التربوي الذي يتسم بأعنف أشكال العرفية ـ العنصرية 
ت أوروبا وإرهاصات دنيئة، رّوج لها قادة االستعمار في الغرب المتصهين مع مجموعة من حاخاما

وأدباء ومفكري الصهيونية الجدد أمثال ليوبنسكر وهرتزل، تركزت في معظمها في بريطانيا، وإن كانت 
 .قوى في فرنسا وألمانيا وروسيا قد لعبت دوراً بارزاً في تنفيذ هذا المشروع

  12/6/2010، القدس العربي، لندن
   

  دينة عسكرية بالنقبعن أكبر مناقصة لبناء م  تعلنإلسرائيليةوزارة الحرب ا .21
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الحرب الصهيونية ستُعلن قريباً عن مناقصة كبيرة لبناء مدينة التدريبات 

، "إسرائيل"في النقب، وتعتبر المناقصة هي األكبر التي سيتم اإلعالن عنها في تاريخ " الباهديم"العسكرية 
من ذلك أجرة األراضي المقام عليها المدينة، والدفع  مليار شيكل، وال يتض3وستكون بتكلفة تصل إلى 

 من سكان الجنوب والنقب، بشكل دائم 1000وتتوقع الوزارة أن يتم استيعاب .  سنة قادمة20مقدماً لـ
للعمل في المدينة بعد اإلنتهاء من بنائها، وكذلك تعطي الوزارة األولوية للمواد والمعدات المستخدمة في 

وفي النقب خاصة، دون المساس بجدول األعمال والتواريخ المحددة " إسرائيل"وعة في بنائها، لتلك المصن
  .إلقامة المدينة

The Marker             
 11/6/2010، 1987التقرير المعلوماتي 

  
  "أسطول الحرية"طعن جندي إسرائيلي في حيفا على خلفية مجزرة  .22

 بجروح متفاوتة أمس جراء تعرضهما للطعن أصيب جندي إسرائيلي وأحد أصدقائه:  سمر خالد-القدس 
 وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة معآريف  . من سكان مدينة حيفا 48على أيدي شبان من فلسطينيي

العبرية نقالً عن مصادر مطلعة في الشرطة اإلسرائيلية، أن خلفية الحادث تعود إلى جدال حول مجزرة 
أسطول كسر الحصار عن غزة بين شبان عرب ويهود بحي الحرية التي نفذها االحتالل بحق متضامني 

  .وادي سليف بالمدينة
ونقل الجندي والشاب اإلسرائيلي المصاب إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لتلقي العالج الطبي، فيما 

  .حاولت شرطة االحتالل إلقاء القبض على الشبان العرب المشتبهين، والذين الذوا بالفرار من المكان
ت الشرطة اإلسرائيلية في بيان لها، أن زوجة أحد المشتبهين استدعيت إلى التحقيق لدى مركز وأكد

 .شرطة الكرمل، حيث يحقق معها حول الحادث ومكان زوجها الذي لم تستطع الشرطة اعتقاله
  12/6/2010، الرأي، عمان

  
  إلى مركز للشعب اليهودي وتحويلها  ساحة البراقلتهويدمخطط سري  .23

 بلدية القدس وسلطات التنظيم والبناء في ه عن مستندات مخطط سّري تحركأمس كشف النقاب :القدس
  .القدس والشركات اإلسرائيلية الفاعلة في ساحة البراق لوضع الصورة النهائية العامة لساحة البراق

 كانوا  بلدية القدس وسلطات التنظيم والبناءأنوتظهر الوثائق التي حصل عليها المحامي قيس ناصر 
 هذه اللجنة أعضاء ومن بين ، لجنة خاصة لوضع أسس التنظيم في ساحة البراقأشهرشكّلوا قبل عدة 

 ورئيس ومخطط اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في ،نير بركات رئيس بلدية القدس ونائبته نعمي صور
ئيل ربينوفيتس مسؤول ساحة  الراب شموإلى باإلضافة هذا ،القدس التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية

واجتمعت  . وممثلون عن الشركات اإلسرائيلية الفاعلة في البلدة القديمة"إسرائيل"البراق من قبل حكومة 
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 وفي كل هذه الجلسات صادقت ،14/1/2010 و،3/1/2010و ،19/11/2009 في ، مرات3اللجنة 
 يهودية قائمة كما وضعت الشروط نيةأب جديدة في ساحة البراق وعلى توسيع أبنية إقامةاللجنة على 

  .التخطيطية لتنظيم ساحة البراق
وهو مخطط إلقامة مبنى  ،"بيت الجوهر"ن بين هذه المخططات يبرز مخطط أ إلى المحامي ناصر وأشار
 متر، في المكان الذي تجري به اليوم حفريات 3000 طوابق بمحاذاة ساحة البراق على مساحة 3من 

ربية ليحوي المبنى متحفا للديانة اليهودية، كما صادقت اللجنة على تحريك مخطط أثرية من الجهة الغ
من الجهة " الحديقة األثرية"اليهودي الذي يتواجد حاليا في المنطقة المسماة " دفيدسون"لتوسيع مركز 

 ، متر شرقا500ً توسيع المركز والحديقة األثرية بنحو إلى ويهدف المخطط ،الجنوبية لساحة البراق
  . زائر سنوياًألف 400ليستوعب المركز نحو 

 ألنها تخطط ساحة البراق بما اإلطالقويوضح المحامي ناصر بان عمل هذه اللجنة غير قانوني على 
 إلى بتهويد البلدة القديمة ومصالح الشركات اإلسرائيلية التي تهدف "إسرائيل"يتناسب مع مصالح حكومة 

  . للشعب اليهوديالشريف مركزاًتحويل ساحة البراق ومنطقة الحرم 
 الفلسطيني ولم تشرك حتى منظمة أو من الجانبين األردني أياًن اللجنة لم تشرك أ أيضاًويضيف 

  .1972 حسب ميثاق التراث العالمي للعام  اثرياًاليونسكو المهتمة في البلدة القديمة كونها مركزاً
  11/6/2010القدس، القدس، 

  
  ئيلية لبدء تنفيذ مخططات هدم لحي البستان إسرامؤشرات: عبد القادر .24

 حالة من الحذر والترقب خشية أمس المبارك، األقصى سادت بلدة سلوان جنوبي المسجد :القدس المحتلة
  .من نوايا مبيتة لالحتالل ومخطط قريب التنفيذ لهدم منازل حي البستان

ئة اعتقاالت التي طالت أكثر من م حملة االإنوقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح 
وخمسين شاباً من سلوان، وحمالت المداهمة الليلية شبة اليومية لمنازل البلدة وقيام أجهزة البلدية وأفراد 

 النية أنالشرطة اإلسرائيلية بتصوير جميع المنازل المهددة بالهدم من الناحيتين الشرقية والغربية ، تؤكد 
 خاصة المداخل اإلحداثياتن الشرطة حددت كافة أوأضاف عبد القادر  .باغتةمبيتة لتنفيذ عملية هدم م

 للشروع بعملية الهدم  البلدة وخارجها من مختلف االتجاهات، وتدرس كافة االحتماالت تمهيداًإلىالمؤدية 
  . نسمة1500 يقطنها أكثر من  منزال88ًالتي ستطال 

  12/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  األقصى ويحرم معظم المصلين من الوصول إليهالمسجد  حول قيودهل يصعد االحتال .25
الجمعة لألسبوع الثاني على يوم القدس مدينة وضعت الشرطة اإلسرائيلية : عالء المشهراوي، وكاالت

 عاما من الوصول إلى المسجد 40التوالي في حالة تأهب ومنعت المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 
 المئات من جنود االحتالل أمس المسجد األقصى المبارك، وأغلقوا بواباته باستثناء حاصر و.األقصى

ثالثة ونصبوا المتاريس الحديدية على بواباته ونشروا عناصر الشرطة وحرس الحدود في الشوارع 
والطرقات واألحياء المؤدية إلى المسجد األقصى، فيما أطلق منطاد استخباري وطائرة مروحية في سماء 

واضطر آالف المواطنين من القدس والداخل الفلسطيني  .لقدس القديمة واألقصى لمراقبة الفلسطينيينا
  .أداء صالة الجمعة في الشوارع

  12/6/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  تجرح خمسة و تقتل سائقاً فلسطينياً في القدساإلسرائيليةالشرطة  .26
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، آخرون أمس بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي 5 وأصيباستشهد فلسطيني :  منتصر حمدان-رام اهللا 
 في العشرينيات من عمره كان يعمل سائق سيارة  فلسطينياًن شاباًأوزعم متحدث باسم شرطة االحتالل 

أجرة من طراز تويوتا رفض االنصياع ألوامر قوات االحتالل بالتوقف على نقطة عسكرية في واد 
من الجنود اإلسرائيليين ما أدى إلى إصابتهما بجراح، ورد الجوز بالقدس المحتلة وحاول دهس اثنين 

  .الجنود بإطالق النار عليه ما أدى إلصابته بجراح حرجة استشهد على أثرها
 النار على إطالق جريمة إن، هذا االدعاء، وقالت "الخليج"ـوكذبت مصادر فلسطينية رسمية في حديث ل

 التي تستهدف أرواح وممتلكات ومقدسات المواطنين في الشهيد زياد الجوالني تأتى ضمن جملة الجرائم
ودعا رئيس وحدة دائرة القدس في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، المحامي احمد الرويضي، . القدس المحتلة

إلى تنظيم أوسع تحرك دبلوماسي على المستوى العربي والدولي، من اجل توفير الحماية ألرواح 
 أرواح المقدسيين باتت في خطر كبير أنم في القدس المحتلة، موضحا المواطنين وممتلكاتهم ومقدساته

  . من صعيدأكثرفي ظل تصعيد جرائم االحتالل بحقهم على 
وشهدت مدينة القدس حالة من التوتر والغليان في أعقاب هذه الجريمة حيث اندلعت مواجهات بين 

خمسة مواطنين برصاص االحتالل في  خاللها أصيبالمواطنين وقوات االحتالل في منطقة واد الجواز 
  . من بين الجرحى طفلةأنوأكدت مصادر فلسطينية . تلك المنطقة 

  12/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  االحتالل يقمع االحتجاجات ضد االستيطان والجدار: الضفة .27
 خالل اً أجنبياعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، صحافياً: )وكاالت(،  يوسف الشايب–رام اهللا 

مسيرة بلعين المنددة بالجدار واالستيطان، بعد أن أفرجت عن ثالثة صحافيين فلسطينيين كانت اعتقلتهم 
وقال شهود عيان، إن جنود االحتالل أمطروا المشاركين بالغاز المدمع واألعيرة  .في وقت سابق

  .المطاطية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق
ل اإلسرائيلي، بعد صالة الجمعة، المسيرة السلمية المنددة بالجدار واالستيطان في وقمعت قوات االحتال

جنود االحتالل بإطالق وابل من الغاز الكثيف على المتظاهرين قبيل وأطاق قرية نعلين قرب رام اهللا، 
جدار  في مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بواعتقلت قوات االحتالل مشاركاً . الجدارإلىوصولهم 

وفي قرية وادي رحال جنوب بيت لحم خرج  .الفصل العنصري والتوسع االستيطاني، قرب بيت لحم
 مسجد القرية نحو جدار الضم، إال أن قوات أمامالعشرات من المشاركين في مسيرة انطلقت من 

  .االحتالل منعت وصول المشاركين الذين نظموا اعتصاما احتجاجيا في المكان
  12/6/2010الغد، عمان، 

  
  موضع التنفيذ" أموال اإلعمار العربية" موسى لوضع عمروالخضري يدعو  .28

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، في بيان أمس، :  رائد الفي-غزة 
 إلعماراألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للعمل على وضع األموال العربية التي رصدت 

 وتبلغ قيمتها مليار وخمسمائة وخمسين مليون دوالر موضع التنفيذ، إلدخال السرور والبهجة إلى غزة
إن موسى سيشاهد رأي العين آثار الحرب  ":وقال. قلوب المشردين جراء المحرقة اإلسرائيلية األخيرة

لى جانب آثار والعدوان على غزة والمشردين منذ أكثر من عام في الخيام وأصحاب البيوت المهدمة، إ
أن عمرو موسى شخصية لها كل "وأكد ". الحصار الكارثية على مختلف الجوانب منذ أكثر من ألف يوم

الحب والتقدير والدعم لدى المجتمع الفلسطيني لمواقفه المستمرة الداعمة للقضية الفلسطينية، الذي يأمل 
تاريخية ومهمة، وتؤكد " األحد قطاع غداً زيارته للّدوع". منه الكثير من المواقف العملية المساندة له

  ".الرغبة العربية الحقيقية في كسر الحصار اإلسرائيلي عن غزة وتعزيز صمود الشعب المحاصر
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  12/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   في سجون االحتاللأسيرتنديد فلسطيني بوفاة  .29
ألسرى للدراسات رأفت  مدير مركز ا، أنغزةمن  12/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 

 إدارة مصلحة السجون حمدونة، والباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، حمّال
  .اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير محمد عابدين

 اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة االحتاللحملت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة و
وشددت اللجنة على ضرورة لجنة تحقيق فلسطينية وعربية ودولية للكشف عن  .ن استشهاد عابدينع

وأدانت اللجنة الصمت الذي يكتسي األمتين العربية واإلسالمية  .جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق األسرى
ى ألن تستفرد وأدانت صمت وتقاعس وتقصير المجتمع الدولي والمنظمات الدولية واإلنسانية الذي أد

  .إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية باألسرى وخاصة المرضى
 199 باستشهاد عابدين يرتفع عدد الشهداء األسرى إلى أنأكد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى و

على أن الشهيد قضى نحبه  عن األسرى إسماعيل الثوابتة مدير المركز الفلسطيني للدفاعوأكد . أسيراً
  .إلهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه سلطات االحتالل بحق األسرى خاصة المرضى منهمنتيجة ا

 وزير ، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  12/6/2010القدس العربي، لندن، وأضافت 
 عابدين وبتشكيل األسيراألسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع طالب بتشريح جثمان 

 والمحررين المسؤولية األسرىتحقيق دولية لكشف مالبسات استشهاده، وحملت وزارة شؤون لجنة 
  . عابدين إلدارة السجون اإلسرائيليةاألسيرالكاملة عن استشهاد 

حمّلت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى في قطاع غزة سلطات االحتالل وإدارة مصلحة السجون و
 كامل "إسرائيل"حملت منظمة أنصار األسرى  كما .د األسير عابدينالمسؤولية الكاملة عن استشها

  .المسؤولية عن استشهاد عابدين، وأكدت على الدعوات المطالبة بتشريح الجثة ومعرفة سبب استشهاده
  

   أحرقه مستوطنون شمال الضفةمسجد افتتاح إعادة .30
توطنون يهود في قرية اللبن الشرقية افتتحت السلطة الفلسطينية أمس مسجداً كان قد أحرقه مس: )وكاالت(

وحضر افتتاح المسجد بعد ترميمه رئيس الوزراء الفلسطيني سالم  .بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية
فياض وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم اللذان أديا صالة الجمعة في المسجد بمشاركة مسؤولين 

ر األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش في خطبة وقال وزي .فلسطينيين وجمع من أهالي القرية
إن الشعب ال يؤمن بالعدوان على أي إنسان وهو ال يعادي أحدا ألجل دينه أو "الجمعة في المسجد المرمم 

إن المحتلين قد ينجحون في إحراق مسجد "وأضاف ". لونه أو عقيدته لكنه أيضا ال يسلم بالعدوان عليه
  ".ألننا شعب يصر على الحرية.. ر إرادة شعبناولكنهم لن ينجحوا في كس

  12/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  
  

  
   غزة تبعد فلسطينياً إلى قطاعاإلسرائيليةالسلطات  .31

 أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ليل الخميس الجمعة : سمر خالد، كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
وقالت جمعية واعد في  . إلى قطاع غزة1948حتلة سنة الفلسطينية الم) إيالت( من أم الرشراش مواطناً

إن االحتالل اعتقل المواطن فايز عطية السواركة من مكان عمله في ايالت وأبعده إلى : بيان صحفي
  .غزة، وهو من سكان بئر السبع
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 إلى بئر السبع للزواج من إحدى قريباته 2000والمبعد السواركة من سكان جحر الديك وخرج منذ عام 
  . سنوات10هي تحمل الهوية اإلسرائيلية وبقي هناك قرابة الو

  12/6/2010الرأي، عمان، 
  

  في فلسطين" حق الشعب اليهودي"تستنكر تصريحات عباس عن " ثابت"منظمة  .32
 عن اإلعالمالفلسطينية لحق العودة، ومقّرها بيروت، ما تناقلته وسائل " ثابت" استنكرت منظمة :بيروت

 بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خالل لقائه مع ثالثين من قادة اللوبي لىأدالتصريحات التي 
  ). 9/6( الماضي األربعاءاإلسرائيلي في واشنطن، يوم 

، والمنظمة "إيباك"وكان عباس قد نُسب إليه أنه قال بحضور ممثلين من كبار المسؤولين في منظمة 
لن أنفي حق "، "دانيال أبرامز للسالم في الشرق األوسطمركز "في " العصبة ضد التشهير"الصهيونية 

  ".الشعب اليهودي على أرض إسرائيل
عة، أّن اليوم الجم" قدس برس"في بيان أصدرته بهذا الشأن وأرسل إلى " ثابت"واعتبرت منظمة 
تعني التنكر لحقّ أكثر من سبعة ماليين الجئ فلسطيني يتطلّعون إلى العودة إلى "تصريحات عباس 

  ".1948بيوتهم التي طُردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة في سنة 
لة سنة مقدمة لطرد من تبقى من الفلسطينيين داخل فلسطين المحت"ورأت المنظمة في تلك التصريحات 

 فلسطيني، عدا عن أنها تبرير واضح لتطبيق ألف مليون وثالثمائة إلى، والذين يصل عددهم 1948
  .، وفق تحذيرها"سياسة الترانسفير

التنازل الصريح والواضح عن تضحيات "من ما يتضمنه موقف عباس هذا من " ثابت"كما حذّرت منظمة 
ا الغالي والنفيس من الشهداء والجرحى واألسرى، في سبيل اآلالف من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين قّدمو

  ".استعادة حقوقهم الثابتة والمشروعة؛ وفي المقدمة منها الحقّ في العودة
تأتي في سياق تحويل بوصلة االهتمام العالمي عن "في بيانها أّن تصريحات عباس " ثابت "ورأت

 لفك األتراكرائيلي بحق المتضامنين المدنيين المجزرة الوحشية التي ارتكبتها بحرية االحتالل اإلس
  . ، على حد تعبيرها"الحصار عن غزة على قافلة أسطول الحرية

لما يسمى الشعب اليهودي على أرض فلسطين، "في بيانها نفياً قاطعاً أي حق " ثابت"وفي المقابل نفت 
 يتنازل أو يفرط بحبة تراب ومن أّن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي ملك للشعب الفلسطيني، وأّن من

من أرضها تُعتبر خيانة عظمى بحق أبناء الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية واإلنسانية 
  .، كما ذكرت"جمعاء، وسيحاسب عليها التاريخ

  11/6/2010 قدس برس،
  

  إنهاء النظام العنصري في فلسطين مسؤولية عالمية: مركز العودة .33
وقفة إنسانية وأخالقية "ودة الفلسطيني، الذي يتخذ من لندن مقراً له، العالم كلّه إلى  دعا مركز الع:لندن

رادعة، في مواجهة نظام االحتالل العنصري في فلسطين، والذي يمنع الشعب الفلسطيني من حقه في 
 ذات العودة إلى أرضه ودياره التي شُرد منها، ومن حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة

 في جنوب أفريقيا، جدير بتذكير شعوب العالم 2010إّن انطالق دورة كأس العالم "وقال المركز ". السيادة
 ".البائد في جنوب أفريقيا) األبارتهيد(وحكوماته، بالمصير المحتوم الذي آل إليه نظام التفرقة العنصري 
إننا في مركز " كأس العالم يوم الجمعة، وتابع المركز في بيان أصدره بهذا الشأن، بالتزامن مع انطالق

العودة نحثّ المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود إلنهاء النظام العنصري في فلسطين، بما في ذلك 
  .. .فرض العقوبات الرادعة عليه، ووقف المساعدات االقتصادية واإلمدادات العسكرية عنه



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1817:         العدد       12/6/2010 السبت :التاريخ

، وروح التضامن والتآخي اإلنساني التي تجسدها إّن رسالة الرياضة السامية"ومضى المركز إلى القول 
بطولة كأس العالم لكرة القدم؛ تؤكدان ضرورة عدم التهاون مع االنتهاكات الجسيمة التي يواصل نظام 
االحتالل اإلسرائيلي اقترافها، وآخرها القرصنة والمجزرة ضد نشطاء السالم في أسطول الحرية المبحر 

لمساعدة اإلنسانية والمساندة التضامنية نحو المليون وسبعمائة ألف فلسطيني في المياه الدولية بغرض ا
  ". محاصرين بشكل خانق في قطاع غزة

ودعا المركز جمعيات حقوق اإلنسان والمنظمات المدنية والمناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني، إلى 
عالم الفلسطينية وشعارات تندد ، وذلك برفع األ"أنهوا النظام العنصري في فلسطين"االشتراك في حملة 

  . بنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي خالل مباريات كأس العالم
، وذلك بتحميل الالفتات postersworld.netوأشار المركز إلى إمكانية المشاركة في الحملة عبر الموقع 

. ع أو إلكترونيوالملصقات المتعددة فيها، ونشرها وتوزيعها على أوسع نطاق ممكن، سواء بشكل مطبو
  .كما يمكن طباعة هذه النماذج على قمصان ومواد إعالمية متعددة

  11/6/2010 قدس برس،
  

  لتحقيق األمن والسالمحل الدولتين و يؤكد ضرورة رفع الحصار عن غزة األردنيالعاهل  .34
لخارجيـة  استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني في مقر اقامته في واشنطن أمس وزيـرة ا             :  بترا –واشنطن  

من اجل تحقيق تقـدم     واالميركية هيالري كلنتون في اجتماع جرى خالله بحث االوضاع في المنطقة ،             
. في العملية السلمية واتخاذ خطوات فورية إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ، خصوصا في قطـاع غـزة          

  .الجهود المبذولة لتحقيق السالم على اساس حل الدولتينو
للقاء ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة وفورية النهاء معاناة الشعب الفلسطيني ،            واكد جاللته خالل ا   

خصوصا في قطاع غزة ، وازالة العقبات التي تواجه الجهـود المبذولـة لحـل الـصراع الفلـسطيني                   
  .االسرائيلي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسالم الى جانب اسرائيل

اللته أهمية تكاتف الجهود االميركية والدولية لتحقيق تقدم في الجهود السلمية الن استمرار الوضع              وأكد ج 
  .الراهن سيزيد من التوتر الذي سيؤدي الى دوامة جديدة من العنف تهدد االستقرار االقليمي والدولي

ه على اسـاس حـل   ولفت إلى ان الصراع الفلسطيني االسرائيلي هو جوهر الصراع في المنطقة وان حل   
الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وينهي معاناة الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيـد               

وبحث جاللته ووزيرة الخارجية األميركية أيضا العالقات الثنائية        . لتحقيق االمن واالستقرار في المنطقة    
  .وعددا من القضايا ذات االهتمام المشترك

  12/6/2010، عمانالدستور، 
  

   برلمانية نصرة لغزة لحملةبري يدعو  .35
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمانات في العالم اإلسالمي إلى دعـم عمليـة إطـالق وتـسيير                   
مسيرات بحرية وطنية وإقليمية ودولية يشارك فيها برلمانيون ومتطوعون لكسر الحـصار اإلسـرائيلي              

 لجمع المواد الطبية والغذائية ومواد البناء الالزمة إلعادة إعمار القطاع           على غزة، وطالبها بإطالق حملة    
  . الذي دمرته آلة الحرب اإلسرائيلية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها بري إلى رؤساء مجالس النواب والشورى في الدول األعضاء فـي منظمـة                  
  . المؤتمر اإلسالمي

  12/6/2010السفير، 
  

  هر البارد ن مخيم محيطإعماربدء إعادة  .36
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األعمال الميدانية للمرحلـة    "أعلن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين في لبنان فادي عرموني أن            
األولى من إعادة إعمار األبنية المهدومة جزئياً في قسم من المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد، وضعت                

  ."جهاد للتجارة والتعهداتأمس موضع التنفيذ بعدما فضت عروض رفع االنقاض ورست على شركة ال
 وحدة في المنطقة    725 وحدة سكنية من أصل      50المرحلة األولى ستشمل    "وأوضح عرموني في بيان أن      

المرحلة الثانية وهي لألبنية المصنفة فنياً كهدم       "، وأوضح أن    "المحيطة بالمخيم، بتمويل من الهبة االيطالية     
جهة التي سترسو عليها المناقصة وهي واحدة من الهيئات         جزئي وترميم، سيبدأ العمل فيها مباشرة من ال       

  ."االهلية غير الحكومية االيطالية، بعدما وضعت دفاتر الشروط الفنية العائدة لها
التواصل قائم مع سفارة فلسطين في لبنان بعدما تم التفاهم معها لتكون الجهـة المولجـة                "وأشار الى أن    

ن يشغلون المساكن المتضررة، في الجزء المحدد في نطاق مـساعدات  تقديم لوائح اسماء الفلسطينيين الذي 
الهبة االيطالية، الى ممثل رئاسة مجلس الوزراء ليصار الى تسليمهم المخصصات المالية المحددة لهـم،               

  ."ليباشروا بأعمال الترميم بمفردهم كما هو مقرر
  12/6/2010الحياة، لندن، 

  
  من دون تغير في المعطيات" الحريةمجزرة "تركيا لن تنسى وتسامح : غول .37

علـى  " اإلسـرائيلي "قال الرئيس التركي عبداهللا غول إنه من المستحيل نسيان الهجـوم            : )آي.بي  .يو  (
  .أو مسامحته بدون اتخاذ مبادرات تسمح بتغيير المعطيات " أسطول الحرية"

 الهجوم على أسطول الحرية     ،)السبت(الفرنسية تنشر، اليوم    " لوموند"ووصف غول في مقابلة مع صحيفة       
سـيكون مـن المـستحيل النـسيان أو         "، وتابع   "الجريمة التي كان يمكن أن تنفذها منظمات إرهابية       "ب  

باالعتـذار،  " إسرائيل"، وطالب غول    "المسامحة بدون اتخاذ على األقل مبادرات تسمح بتغيير المعطيات        
  .قطاع غزة ووضع نظام تعويض، وإنشاء لجنة تحقيق، ورفع الحصار عن 

كما تناول الرئيس التركي موضوع العقوبات التي فرضها مجلس األمن على إيران، وقال إنه يريد ترك                
قال الرئيس األمريكي نفسه بعد التصويت بأنه ال        "، وتابع   "القنوات الدبلوماسية مفتوحة ألن إيران جارتنا     "

مته تركيا والبرازيل، البلدان اللذان رفضا      ، وعزا ذلك إلى الزخم الذي قد      "تزال توجد مساحة للدبلوماسية   
  .التصويت على العقوبات واللذان وقعا مع إيران إعالن طهران القاضي بتبادل اليورانيوم 

  " .حين نتخيل الخيار البديل للخيار الدبلوماسي، ندرك أننا على حق"وقال 
ه، مشدداً على أن تقوم تركيا بما       وقارب غول موضوع انضمام بالده إلى االتحاد األوروبي، رافضاً انتقاد         

إن وضع االتحـاد    "هو ضروري للوصول إلى المستوى الذي يخولها االنضمام إلى االتحاد، غير أنه قال              
  " .   األوروبي نظارة االستراتيجية، فسيصبح كل شيء أوضح

  12/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  ع الحصار عن غزة ويؤكد ضرورة رف"إسرائيل"المنتدى العربي التركي يدين  .38
، الـذي اختـتم   " التركـي -العربـي  "أكد البيان الختامي للمنتدى     :  ربيع حمدان وأحمد علي    -اسطنبول  

للجـرائم اإلسـرائيلية بحـق الـشعب الفلـسطيني          "أعماله، أمس، في اسطنبول بدورته الثالثة، إدانتـه         
  ."والمتضامنين معه، التي تخللها االعتداء على أسطول الحرية

زراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي المشاركون في المنتدى في البيان، هذه األعمال بأنها             ووصف و 
عميق أسفهم للضحايا الذين سقطوا     "، معربين عن    "انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني      "

  ."نتيجة لذلك، في ضوء تأكيد عدم تكرار ومنع حدوث تلك األعمال
إنشاء لجنة دولية مستقلة من قبل األمين العام لألمم المتحدة، للتحقيق في هذه الحادثة              " وعبروا عن دعمهم  

  ."بمصداقية، ودقة وشفافية وفق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة
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ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي ثبت عدم جدواه فضال عـن آثـاره العكـسية                 "وشددوا على   
تركيا والدول العربية على التعاون الحثيث لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض          "مؤكدين نية   ،  "والمدمرة

  ." سنوات، وكذلك التعاون لدفع جهود السالم3على غزة منذ 
الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون األمن واالستقرار والرفاه           "وأكد المشاركون أن    

 اإلسرائيلي فـي مـساراته الثالثـة        -ل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي       في الشرق األوسط لتحقيق ح    
  ."الفلسطيني والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس األمن

  12/6/2010، الراي، الكويت
  

   القطري يدعو إلى فك الحصار عن غزةالوزراءرئيس  .39
 جبر آل ثاني رئـيس      التقى الشيخ حمد بن جاسم بن     :  وكاالت – القدس   - QNA - الدوحة   –نيويورك  

مجلس الوزراء وزير الخارجية الليلة قبل الماضية سعادة السيد جورج ميتشل مبعوث الرئيس األميركي              
  .إلى الشرق األوسط، حيث تم بحث آخر التطورات في الشرق األوسط

وشدد وزير الخارجية على أهمية التحرك العاجل لرفع الحصار المفروض من الجانب اإلسرائيلي علـى               
قطاع غزة وباألخص تدهور الوضع اإلنساني في القطاع، وكذلك المواد الالزمة إلعادة إعمار ما دمرته               

  .إسرائيل
  . كما تم خالل االتصال استعراض موضوع الحصار المفروض على قطاع غزة

  12/6/2010، العرب، قطر
  

  يرانإ ستفتح اجواءها امام الطيران االسرائيلي لضرب السعودية: "التايمز" .40
ـّاط  السعودية تفتح اجواءها   : تنفرد صحيفة التايمز في عددها السبت بنشر تقرير تحت عنوان         : حيدر البط

وتقول الصحيفة ان السعودية بدأت بالفعل في التـدرب          .امام اسرائيل لمهاجمة المواقع االيرانية النووية     
سرائيلية عبر اجوائها لقـصف     على ايقاف وتعطيل دفاعاتها الجوية للسماح بمرور الطائرات الحربية اال         

  .مواقع ايرانية نووية
وتنسب الصحيفة، التي تقول انها تنفرد بنشر الخبر، الى خبراء دفاع فـي منطقـة الخلـيج قـولهم ان                    
الرياض، وفي نفس اسبوع فرض عقوبات دولية جديدة على ايران، وافقت على فتح مجال جوي محدود                

دف تقليص المسافة التي تحتاجها الطائرات الحربية االسرائيلية        وضيق ضمن اجوائها في شمالي البالد به      
  .للوصول الى اهدافها في العمق االيراني في حال تقرر المضي قدما في تنفيذ الضربة الجوية المحتملة

وتقول الصحيفة انه من اجل تسهيل مرور تلك الطائرات، قامت الرياض بتدريبات عـسكرية لـضمان                
لجوية ومنظومات الصواريخ، على ان تعود تلك الدفاعات الي عملها فور مـرور             ايقاف عمل دفاعاتها ا   
  .الطائرات االسرائيلية

ونقلت الصحيفة عن مصدر امريكي متخصص في شؤون الدفاع قوله ان السعوديين اعطـوا مـوافقتهم                
ريكيـة  لالسرائيليين، وقالوا لهم ان سيغضون الطرف، وان االمر تـم بموافقـة وزارة الخارجيـة االم               

  .والتنسيق معها
كما نسبت التايمز الى مصادر داخل السعودية قولها انه بات من الشائع القول داخل اوسـاط المهتمـين                  
بشؤون الدفاع في البالد ان هناك اتفاق قائم حول الموضوع في حال قررت اسـرائيل تنفيـذ ضـربتها                   

  .الجوية المحتملة ضد المواقع االيرانية
ه على الرغم من التوتر بين اسرائيل والسعودية، لكنهما متفقتان على بغض وكـره              وقال احد المصادر ان   

النظام في ايران، وان هناك خوفا مشتركا من طموحات طهران النووية، وان هذا االمر معروف ولـيس                 
  ".ونحن سندعهم يمرون، ونغض الطرف"سرا 
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 12/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   قطاع غزة بعد بحثه ترتيبات زيارة عمرو موسىادرغهشام يوسف  .41
غادر قطاع غزة في ساعة متأخرة من ليل الخميس السفير هشام يوسـف مـدير   : غزة ـ أشرف الهور 

مكتب األمين العام للجامعة العربية والوفد المرافق له والذي وصل صبيحة الخميس لترتيب زيارة عمرو               
في الوقت الذي نفت فيه حركة حماس ربطها موعد الزيارة بتاريخ           موسى إلى القطاع يوم األحد المقبل،       

والتقى السفير يوسف والوفد المرافق له مع إسماعيل هنيـة           .سيطرتها على غزة على أنه يؤكد شرعيتها      
رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس وكذلك مع قيادات من مختلف التنظيمـات الفلـسطينية                

  . منظمات العمل األهلي، بحث معهم موضوع زيارة عمرو موسى إلى غزةوشخصيات سياسية ومن
  12/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  "بني إسرائيل" أكاذيب جديدة حول يفضحأثري مصري  .42

عمانويل أناتي مـن أن الجبـل       " اإلسرائيلي"رفض مسؤول أثري مصري ما زعمه       ": الخليج "-القاهرة  
الموجود فـي   " كركوم"عليه السالم، وأرسل إليه بالوصايا العشر هو جبل         الذي كلم اهللا عليه النبي موسى       

  .صحراء النقب بفلسطين المحتلة وليس جبل الطور الموجود في جنوب سيناء
، مشيرة إلى أن قساوسة الفاتيكان تقبلوا نظرية أنـاتي،          "جيروزاليم بوست "ونشرت هذه المزاعم صحيفة     

  .المسيحيين في العام المقبلويستعدون اآلن لتغيير وجهة الحجاج 
من " بني إسرائيل "وقال األثري عبدالرحيم ريحان، مدير منطقة آثار نويبع، أنه قام بتحقيق طريق خروج              

سيناء بناء على األدلة والشواهد األثرية، معتمداً على التفسير التاريخي للنصوص المقدسـة، ومقارنتهـا               
قية من خالل عمله الميداني، وتوصل إلـى أن منطقـة الجبـل             باألحداث التاريخية والشواهد األثرية البا    

" جبـل موسـى   "حالياً هي المحطة الرابعة، التي تشمل جبل الشريعة         " جبل موسى "المقدس الموجود بها    
  .وشجرة العليقة المقدسة التي ناجى عندها نبي اهللا موسى عليه السالم ربه

  12/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

   حصار غزة لكسرمسيرة األلف فنان  .43
عاد إلى القاهرة أمس، أعضاء المكتب التنفيذي التحاد الفنانين العرب بعدما عقدوا أمس األول مـؤتمراً                

 لكسر الحصار علـى القطـاع، داعـين         "األلف فنان "استثنائيا في غزة اتفقوا خالله على اإلعداد لمسيرة         
فكر المقاومة، وتنشر الوعي حول المجـازر       المنتجين العرب إلى تكثيف األعمال المشتركة التي تكّرس         

  . الصهيونية وتناهض التطبيع مع العدو
تضامنا مع صمود أهلها ومع شهداء وأبطـال أسـطول          "وفي مؤتمرهم االستثنائي الذي عقدوه في غزة        

، استلم ممثلو االتحاد دروعا تكريمية من رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، ومجـّسمات              "الحرية
  . "السفير"مسجد الصخرة من وزارة الثقافة، كما أكّد نقيب السينمائيين اللبنانيين صبحي سيف الدين لـعن 

وتوّجه الوفد إلى غزة أمس األول حيث كان في استقباله عند معبـر رفـح أعـضاء رابطـة الفنـانين                     
  . عقلالفلسطينيين، وشارك مساء في ندوة فنية عرض خاللها فيلم سينمائي عن الشهيد جهاد 

  12/6/2010، السفير
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 "أسطول الحرية" يطالب برفع حصار غزة وبتحقيق مستقل في هجوم أوروبيمشروع قرار  .44
، من بروكسل نقالً عـن مراسـلها لـوك بيكـر أن وزراء              12/6/2010وكالة رويترز لألنباء،    ذكرت  

ستمر منذ ثالثـة أعـوام      األسبوع القادم إلى رفع حصار م     " إسرائيل"خارجية االتحاد االوروبي سيدعون     
  ".إسرائيل"حتى بالنسبة ألمن " غير مقبول وغير بناء"على قطاع غزة يصفونه بأنه 

وفي مسودة بيان أعدت الجتماع يعقد يوم االثنين سيدين وزراء الخارجية استخدام العنف خالل العمليـة                
كمـا  .  خاللها تسعة أتـراك    االسرائيلية لمنع قافلة من سفن المساعدات من الوصول الى غزة والتي قتل           

  ".جدير بالثقة وغير متحيز ومستقل"سيدعون الى اجراء تحقيق 
ويقول االتحاد االوروبي أيضا انه مستعد للمساهمة في آلية جديدة لدخول وخروج السلع إلى ومن قطـاع             

حلي البالغ  غزة ستكون قائمة على الدخول البري بشكل أكثر انتظاما وربما الدخول بحرا الى القطاع السا              
سياسة االغالق غيـر    "وجاء في نسخة من المسودة اطلعت رويترز عليها         .  مليون نسمة  1.5عدد سكانه   

  ".إسرائيل"مقبولة وغير بناءة بما في ذلك من حيث وجهة النظر الخاصة بأمن 
تجاريـة  يدعو االتحاد االوروبي الى تغيير في السياسة يؤدي الى تدفق المساعدات اإلنسانية والـسلع ال              "

  .الى القطاع بما يتماشى مع قرار لالمم المتحدة" واالشخاص دون قيود
وفي مقال للرأي نشرته صحف أوروبية يوم الجمعة قال وزراء خارجية فرنسا وايطاليا واسـبانيا انـه                 
ينبغي السرائيل الغاء سياسة الحصار وذلك بفتح الحدود ومنع دخول بعض السلع بـدال مـن االغـالق                  

  .حدود والسماح فقط بدخول عدد قليل من السلعالكامل لل
لضمان أمن االمدادات الكامل نقترح أن يدعم االتحاد االوروبي ويمـول           "وكتب وزراء الخارجية الثالثة     

عمليات تفتيش هناك في ظروف مقبولة للجميع لضمان عدم احتواء البضائع المتجهة الـى غـزة علـى                  
  ."أسلحة أو متفجرات

على سبيل  .. سة نظام مماثل للبضائع التي تأتي عن طريق البحر الى غزة من خالل              يمكن درا "وأضافوا  
  ."نشر فرق مراقبة تابعة لالتحاد االوروبي في قبرص.. المثال 

 التأكيد على أن حل     27وفي بيانهم الذي يصدر يوم االثنين سيجدد وزراء خارجية دول االتحاد وعددها             
دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تعيش جنبا الى جنـب مـع              الذي ينطوي على اقامة      -الدولتين  
  . ال يزال الحل الوحيد طويل المدى للصراع-اسرائيل 

 شهرا مثلما اتفقت عليه اللجنـة       24الهدف هو التوصل الى اتفاق سالم في غضون         "وتقول مسودة البيان    
حدة وروسيا واالتحاد االوروبـي واالمـم       في اشارة الى الواليات المت    ") في مارس اذار  (الرباعية الدولية   

  .المتحدة
يجب أن يتضمن السالم الشامل تـسوية       . يجب تسريع كل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية      "وتضيف  

  ."بين اسرائيل وسوريا وبين اسرائيل ولبنان
مشترك، أنه  من بروكسيل أن الوزراء الثالثة اعتبروا في مقالهم ال        ،  12/6/2010الحياة، لندن،   وأضافت  

ال بد إلسرائيل من الخروج من منطق اللجوء الى القوة من أجل التوصل الى تحقيق أهدافها الـسياسية                   "
وال تـؤدي سـوى     ) على غرار أسطول الحرية   (واألمنية، تفادياً لمزيد من المآسي التي يمكن أن تحصل          

ضع المعتـدلين فـي كـال       الى تعزيز حركة حماس وأعداء إسرائيل في المنطقة، إضافة إلى زعزعة و           
  ."الطرفين وتعزيز العزلة حول السياسة اإلسرائيلية

ضرورة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس األمن بعد الهجوم على أسطول الحرية، خصوصاً             "وأشاروا الى   
مع وجود رعايا أتراك وأميركيين بين الضحايا، ما يفرض أن ينطوي التحقيق المنصوص عليه في هـذا                 

ال بد أيضاً من العمل على رفع الحصار عن غزة التـي يعـيش          "وأضافوا أنه   . "مكون دولي القرار على   
سكانها أوضاعاً ال تطاق، ومن الضروري تأمين الحاجات اإلنسانية للغزيين وقطع الطريق أمام التهريب              
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، وفقـاً   عبر األنفاق وإيجاد ضمانات بالنسبة إلى عدم استئناف تهريب أسلحة وتوافد إرهابيين الى غـزة              
  ."1860للقرار 

لضمان أمن اإلمدادات الكامل، نقترح أن يدعم االتحاد األوروبي ويمول عمليات تفتيش            ": وكتب الوزراء 
. هناك في ظروف مقبولة للجميع لضمان عدم احتواء البضائع المتجهة إلى غزة على أسلحة أو متفجرات               

بحر إلى غزة من خالل، على سـبيل المثـال،   ويمكن دراسة نظام مماثل للبضائع التي تأتي من طريق ال 
  ."نشر فرق مراقبة تابعة لالتحاد األوروبي في قبرص

لدى االتحاد األوروبي بعثة مدنية موجودة على األرض ويمكن أن تنتشر على الحدود التي              "وذكّروا بأن   
لحل الدائم  ا"وشددوا على أن    . "تفصل غزة عن كل من إسرائيل ومصر، وأن تكون هناك عمليات تفتيش           

يستدعي أيضاً عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وإعادة اندماجها في القطـاع سـلمياً، وعلـى الجانـب         
، مبـدين  "ضرورة إعادة إطالق التفاوض"وأكدوا . "المصري المضي في جهود المصالحة التي كان بدأها      

  ."أسطول الحرية"ى ترحيبهم بتصريح عباس الذي أكد فيه أن المفاوضات ستستمر بعد الهجوم عل
  
  

   قد ترسل الفلسطينيين إلى أفران الغاز"إسرائيل": كاسترو .45
وصف الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في مقالة نشرتها الصحافة المحلية امس اسرائيل            ):  ف ب  أ( –هافانا  

ة كراهية دولة اسـرائيل للفلـسطينيين كبيـر       "ن  وأرايتها  " الصليب المعقوف "بانها دولة نازية جعلت من      
رسال مليون ونصف مليون رجل وامرأة وطفل في هذا البلد الى افران الغـاز              إنها لن تتردد في     أبحيث  

االستفادة من االهتمام الكبير الذي يثيـره مونـديال   "واكد ان القوى العظمى تسعى الى ". من كل االعمار 
ضد اسـطول   "  االسرائيلية كرة القدم لطمأنة الرأي العام العالمي الذي صدمه التصرف االجرامي للقوات          

من المحتمل ، لهذا الـسبب ، ان        "واعتبر كاسترو ان     .دولي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة       
" االسرائيليين سيزيدون من مطالبهم قبل ان يعودوا الى التـصعيد         "، لكن   " يتراخى الضغط طوال اسابيع   

  .العسكري
12/6/2010، الدستور، عمان  

  
  السابق في االتحاد األوروبي يدعو أوروبا إلى فتح حوار مع حماس بريطانيامفوض  .46

دعا مفوض بريطانيا السابق للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي اللورد كريس بـاتن             : )آي.بي  .يو  (
فوراً عن قطاع غزة،    " اإلسرائيلي"دول االتحاد إلى فتح حوار مع حركة حماس، والمطالبة برفع الحصار            

  . للواليات المتحدة باحتكار السياسة الدولية وعدم السماح
من دون حماس لـن تكـون هنـاك         "أنه  " أمس"الصادرة  " الغارديان"وكتب باتن في مقال نشرته صحيفة       

تسوية سلمية، وما ينبغي علينا أن نطلبه من الحركة بسيط، وهو وقف إطالق النار وقبول نتائج عمليـة                  
جلعـاد  " اإلسـرائيلي "المساعدة في ضمان إطالق سراح الجنـدي        التسوية في إطار استفتاء فلسطيني، و     

بأي " إسرائيل"شاليت، ألن اإلصرار على قبول حماس بكافة االتفاقات السابقة أمر غريب عندما ال تلتزم               
  ".شرط من هذا القبيل

ـ             " وأشار إلى أن     دة، الوضع البائس القائم اليوم في منطقة الشرق األوسط يتطلب مبادرات سياسـية جدي
، وأكبر مانح لمساعدات التنمية إلى فلسطين،       "إسرائيل"واالتحاد األوروبي هو الشريك التجاري األكبر ل        

صحيح أن  "وقال  " . لكنه قانع على الرغم من ذلك بلعب دور هادئ وترك الواليات المتحدة تقود األمور             
  سط، وأن أي تـسوية تتطلـب       الواليات المتحدة تمارس الدور الرئيسي الخارجي في منطقة الشرق األو         
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، لكن هذا ال يبرر وبأي شكل من األشكال الغياب الذاتي لالتحاد األوروبـي، ألن هـذه                 "إسرائيل"موافقة  
  " .       تفويضاً مطلقاً وتجعل أوروبا متواطئة في أفعال شائنة وغير قانونية" إسرائيل"السياسة تعطي 

12/6/2010، الخليج، اإلمارات  
  

   شريك للسالمعباس": جي ستريت" منظمةرئيس  .47
الـرئيس الفلـسطيني     المؤيدة للسالم أمس أن      "جي ستريت "كتب رئيس منظمة    :  مينا العريبي  - واشنطن

على المنظمات األميركية اليهودية الكـف عـن        " شريك للسالم، مضيفا في مقال رأي أن         محمود عباس 
مـن  ": وتـابع . " بأنه قد ال يكون شريكا أفضل      البحث عن أخطاء في القيادة الفلسطينية الحالية واإلقرار       

مصلحة إسرائيل وأصدقائها ضمان عدم ضياع هذه الفرصة والقيام بما يمكننا من أجل تقويتـه وتقويـة                 
  . "فرص نجاحه

12/6/2010الشرق األوسط، لندن،   
  

  يهود باراكإتحرك واسع في فرنسا لتقديم دعوى قضائية ضد وزير الدفاع  .48
 "فحص األداء اإلسرائيلي  " الذي تقررت فيه إقامة لجنة تحقيق محدودة الصالحيات ل         في الوقت : تل أبيب 

يهـود  إبدأ تحرك واسع في فرنسا، لتقديم دعوى قضائية ضد وزير الـدفاع،         ،  في اعتداء أسطول الحرية   
وبـادرت إلـى هـذه      . باراك في محكمة فرنسية وكذلك في المحكمة الدولية في الهاي لجرائم الحـرب            

) الحملة الدولية المدنية للدفاع عـن الـشعب الفلـسطيني          ("CCIPPP"منظمتان فرنسيتان باسم    الدعوى  
، اللتان شاركتا في أسطول الحرية وأرسلتا وفدا عنهما علـى           )لجنة دعم وإغاثة الفلسطينيين    ("CBSP"و

ي وباتريـك   مارتن ديلر : ويساندهما في هذه الدعوى ثالثة نواب في البرلمان الفرنسي هم         . "مرمرة"متن  
وحسب . وسيعقد الثالثة مؤتمرا صحافيا لإلعالن عن هذه الدعاوى في القريب         . بوافيزيه وفرج رتسينييه  

وجهة نظرهم فإن باراك مسؤول شخصيا عن تنفيذ الهجوم الدموي على السفينة، رغم علمه بأن مثل هذا                 
  .يااالعتداء على مدنيين محفوف بالمخاطر ومن الصعب أن ينتهي من دون ضحا

12/6/2010، الشرق األوسط، لندن  
 

  وتحضيرات لكسر الحصار جواً ... لى غزة بعد شهرإ "2أسطول الحرية " .49
 عقدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ونصر فلـسطين مـؤتمراً صـحافياً بعـد                 :زينة برجاوي 

إلنسانية المـشاركة   االجتماع الذي عقدته امس االول برئاسة الرئيس سليم الحص مع ممثلي المنظمات ا            
ولم تحّدد اللجنة تاريخاً معّيناً النطـالق       . ، والذي من المتوقع ان ينطلق بعد شهر       "2أسطول الحرية   "في  

دعم تنظيم اسطول الحريـة الثـاني لكـسر الحـصار،           "األسطول بل اكتفت بإصدار بيان أكدت خالله        
. "لينطلق من دول عدة فـي آن واحـد  والمشاركة فيه والعمل ليكون أكبر وأضخم من األسطول األول، و    

وقررت اللجنة الدولية العمل مع المؤسسات والهيئات والشخصيات العاملة لدعم الشعب الفلسطيني كافة،             
  . "إنشاء تحالف دولي واسع لنصرة فلسطين وكسر الحصار عن غزة"من أجل 

بمرور االشـخاص والبـضائع     فتح معبر رفح فتحاً شامالً والسماح       "ودعا البيان الحكومة المصرية إلى      
رجـال القـانون   "كمـا دعـا   . "بشكل طبيعي وليس فقط الحديث عن المساعدات والحـاالت االنـسانية    

والمؤسسات القانونية الى العمل على مالحقة مرتكبي الجريمة ضد أسطول الحرية عسكريين وسياسـيين              
مقاطعـة الـسفن وخطـوط الطيـران        "وطالب البيان الناشطين ونقابات العمال ب     . "أمام المحاكم الدولية  

  . "االسرائيلية في كل دول العالم رداً على الجريمة بحق سفن أسطول الحرية
12/6/2010، السفير  

  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1817:         العدد       12/6/2010 السبت :التاريخ

   فارغة للسفارة اإلسرائيلية لدى سويسرابالستيكيةقنينات  .50
ـ              : ماجد الجميل  - جنيف ا  بدأت في سويسرا أمس حملة لجمع قنينات بالستيكية فارغـة والتوقيـع عليه

وإرسالها إلى السفارة اإلسرائيلية في بيرن، كتعبير احتجاجّي على منع السلطات اإلسرائيلية المياه عـن               
وطبع الفـرع   . قطاع غزة، وإعاقتها إصالح منشآت المياه التي دمرتها قواتها خالل عدوانها على القطاع            

قوم المحتج بلصقها علـى كـل       السويسري لمنظمة العفو الدولية، الذي أطلق المبادرة، ملصقات خاصة ي         
ويتضمن الملصق عبارات االحتجاج الرئيسية     . قنينة بالستيكية فارغة قبل إرسالها إلى السفارة اإلسرائيلية       

 بمنع المياه عن قطاع غزة، إضـافة إلـى          "إسرائيل"باللغات الفرنسية واأللمانية واإلنجليزية ضد سياسة       
قيام الجّرافات التابعة للجـيش اإلسـرائيلي       "رات االحتجاج   وتستنكر عبا . مكان مخصَّص لخمسة تواقيع   

  ".بالتدمير المنهجي المنظَّم لمنشآت الري في مزارع الفلسطينيين
12/6/2010، )السعودية(الوطن   

 
  من خرق معاهدة حظر االنتشار النووي" إسرائيل "ـتبرئة أمريكية ل .51

من خرقها أية اتفاقية تقع ضمن      " إسرائيل"قة الذرية   برأ السفير االمريكي لدى الوكالة الدولية للطا      : )وام(
نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول االعضاء، وأشار إلى أن تقريراً سيصدر بهذا الخـصوص                

  .يلول المقبل  أ/خالل أعمال المؤتمر العام للوكالة خالل سبتمبر
لوكالة التي كرست لمناقشة بند القـدرات       وقال السفير االمريكي في كلمة له أمام أعمال مجلس محافظي ا          

ومخاطرها على منطقة الشرق األوسط ان بالده تأسف إلدراج هذا البند على جدول             " اإلسرائيلية"النووية  
نتـائج  "لن يؤدي إال إلى     " اسرائيل"أعمال المجلس، معتبراً أن التركيز على توجيه االنتقادات واللوم إلى           

  " .د بالمرةغير عكسية بالمرة وهو غير مج
12/6/2010، الخليج، اإلمارات  

 
   غزة عبر معبر رفح البرييصلوفد يوناني  .52

وصل إلى قطاع غزة أمس عبر معبر رفح البري وفد من اتحاد المعلمين    ): د ب أ  (  - سمر خالد    -غزة  
  .اليونانيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ن اليونانيين الذي تترأسه أنجاليكي فولتئ يتكون مـن          وأفادت هيئة المعابر والحدود أن وفد اتحاد المعلمي       
  .أحد عشر شخصا من األحزاب اليسارية وتجمعات سياسية أخرى

12/6/2010،  الرأي، عمان  
  

   يؤشر إلى بداية تحوالت أساسية اإلسرائيلياالرتباك  .53
  بشير موسى نافع 

. ة وإسالمية وعالمية، رسمية وشـعبية     أثار الهجوم اإلسرائيلي المسلح على قافلة الحرية ردود فعل عربي         
اعترض اإلسرائيليون القافلة   . ورغم كل التبريرات والتسويغات اإلسرائيلية، فثمة حقائق ال يمكن إنكارها         

في عرض البحر، وفي المياه الدولية، واستخدموا ضد القافلة ما يعرف عسكريا بالتـدخل المباشـر، أي                 
 كما هو معروف مقتل تسعة من المتضامنين األتراك علـى سـطح             كانت النتيجة . استخدام القوة المسلحة  

ما انشغل به العالم بعد ذلك، كان تحديد المسؤولية اإلسـرائيلية           . السفينة مرمرة، وجرح عشرات آخرين    
عن الهجوم الدموي، وما إن كانت قافلة الحرية بداية النهاية للحصار الظالم على القطاع الباسل، ولكـن                 

  .د داللة لهذا الحدثهناك ما هو أبع
ارتكب اإلسرائيليون في التصدي والهجوم على قافلة الحرية سلسلة من األخطاء، لم يكن لدولة متفوقـة،                

  : ذات عقل متوازن وقيادة تتمتع بالقدرة على السيطرة على األحداث، أن تقوم بها
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ية بالملل وأنهم، كما في سوابق      أخطأ اإلسرائيليون أوال عندما اعتقدوا أن الفلسطينيين سيصابون في النها         
عدة شهدها تاريخ الصراع الطويل على فلسطين، سيركنون إلى حقائق القوة والقبول بأن مصير قطـاع                

ثمة انقسام فلسطيني، بالطبع، وتعاون حثيث بين قيادة سلطة الحكم الذاتي           . غزة رهن باإلرادة اإلسرائيلية   
.  فيما يتعلق بالموقف من قطاع غزة، والحكومة التي تدير شؤونه          في رام اهللا والقيادة اإلسرائيلية، السيما     

ليس في هذه الصورة من أسرار، ولكّن ثمة تياراً بين العرب والفلسطينيين، بات على قناعة عميقة بـأن                  
توازنات القوى ليست قدرا، وأن الواقع العربي والفلسطيني الرسمي البائس ليس مبـررا للتخلـي عـن                 

يتسع نطاق وقدرات هذا التيار بمرور األيام وحسب، بل أصبح في اسـتطاعته كـسب               وال  . المسؤوليات
االنتصار لقطاع غزة هدف رئيس لهذا التيار وحلفائـه، وقـد اتـضح    . الحلفاء في كل أنحاء العالم أيضا  

 .خالل العامين الماضيين أن هذا التيار لن يتخلى عن هدفه، مهما بلغت ردود الفعل اإلسرائيلية من عنف                
التصميم على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، هو انعكاس بالغ األهمية للتغييـر البـارز فـي                 

  . 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         

يمكن لإلسرائيليين أن يوظفوا أي مـستوى       . والصدام األكثر فداحة مع الشعب التركي     الحكومة التركية،   
ولكن هناك حقيقة ال يمكن     . من الخطاب في حملة العالقات العامة التي تعهدوها بعد أحداث قافلة الحرية           

يـة، أي    البريطان "الغارديـان "أن أكثر من نصف القتلى األتراك أصيبوا في الرأس، كما أفادت            : إخفاؤها
ما قام به اإلسرائيليون كان سفك دماء تركية، خلق هوة جديدة من الـدم              . أنهم، بكلمة أخرى، قد أعدموا    

بينهم وبين تركيا، وخلق رموزاً تسعة للتضامن التركي الشعبي مع فلسطين، التضامن المحمـل بأبعـاد                
مي التركي صريحا وواضحا، عبر     وقد تجلى رد الفعل الرس    . الدين والتاريخ والجوار والمعاني اإلنسانية    

 -عنه رئيس الوزراء أردوغان بالميالد الجديد لتركيا، ورئيس الجمهورية غُل بقوله إن العالقات التركية             
أما رد الفعل الشعبي فكان غير مسبوق بالتأكيد، عندما ضـمت           . اإلسرائيلية لن تعود أبدا لما كانت عليه      

كل شرائح الشعب، من ربات البيوت وطالب المدارس، إلـى          حركة االحتجاج ضد الجريمة اإلسرائيلية      
، وضـع   2010/خالل األيام القليلة األولى من هذا الشهر، يونيو       . سائقي سيارات األجرة وجامعي القمامة    

الشعب التركي نهاية للعالقات التحالفية االستراتيجية التي جمعت تركيا الجمهورية والدولة العبرية منـذ              
  . من القرن العشرينمطلع الخمسينيات 

وأخطأ اإلسرائيليون ثالثا عندما لم يقرؤوا االنقالب التدريجي، ولكن الملموس، فـي المـزاج العـالمي                
وجدت إسرائيل لخدمـة    . تجاههم، مزاج الشعوب ومزاج الحكومات، بما في ذلك حكومات الدول الحليفة          

نية في الشرق األوسط، والثـاني بالمـسألة        هدفين رئيسين، يتعلق األول بالمتطلبات االستراتيجية البريطا      
ولم تختلف الرؤية األميركية لدولة إسرائيل طوال حقبة الحرب الباردة عن رؤيـة             . اليهودية في أوروبا  

ظلت الدولة العبرية تخدم األهداف االستراتيجية      : أسالفهم البريطانيين، وإن اختلف السياق التاريخي قليال      
. ظر إليها دائماً باعتبارها تجسيداً لتكفير الغرب عن جرائمه ضـد اليهـود            الكبرى للمعسكر الغربي، ونُ   

ولعل السياسة التي اتبعتهـا إدارة      . بنهاية الحرب الباردة، تضاءلت الضرورة االستراتيجية للدولة العبرية       
بوش األب خالل حرب الخليج األولى في استبعاد الدولة العبرية كلية من تحالف الحرب، حتى بعـد أن                  

  .وجه العراق صواريخه إليها، كانت التعبير األول على االنقالب في وضع إسرائيل
. بدال من أن تخدم األهداف االستراتيجية للواليات المتحدة، أصبحت إسرائيل في الحقيقة عبئا استراتيجيا             

سرائيلية ولعل تصريحات كبار القادة العسكريين األميركيين مؤخرا حول التهديد الذي باتت السياسات اإل            
تمثله على حياة الجنود األميركيين في العالم اإلسالمي هو مؤشر إضافي إلى حجم العبء الـذي باتـت                  

  . إسرائيل تمثله
بيد أن االنقالب في المعنى المستبطن لوجود دولة إسرائيل باعتبارها حال للمسألة اليهودية في أوروبا ال                

عنى، من وجهة النظر الغربية، أن تحتل موقعا أخالقيـا          كان يفترض لدولة تجـّسـد هذه الم     . يقل أهمية 
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وقد استطاع الضمير الغربي بالفعل ولعدة عقود التماهي مـع          . عاليا، وأن تحتضن القيم الكبرى لإلنسانية     
إسرائيل مسلحة حتى رأسها، سواء لثقل وطأة سجل التاريخ الغربي في العالقة مع اليهود، أو ألنـه رأى                  

  .نية للكيان الجديد انعكاسا لحركة االستيطان الغربية التبشيريةفي النزعة االستيطا
  ولكن األمر كان مجرد وقت قبل أن يتضح أن مشروع الوطن القومي اليهودي بات عبئا على ضمير

الغرب والعالم بدال من أن يكون أداة تحرير ضميرية من آثام التاريخ المثقل، وأن الدولة العبرية ليـست                  
  .  واعتداء دائمة، لم يعد من الممكن تسويغ جرائمها أو التعايش معهاأكثر من آلة قتل

 2006مشكلة الدولة العبرية في حصار غزة وفي االعتداء على قافلة الحرية، كما كانـت فـي حـرب                   
، ليـست فـي ارتبـاك    2009 -2008المدمرة على لبنان، والحرب الدموية البشعة على قطاع غزة في         

مشكلة الدولة العبرية أنها تعيش منذ أكثر من عقد من الزمان مرحلة            . سرائيليمؤقت للقرار السياسي اإل   
انتقالية، من وضع الدولة المتفوقة عسكريا وسياسيا وعلى مستوى الدعم العالمي، إلـى وضـع الدولـة                 
العادية التي تواجه تحديات عسكرية بالغة الصعوبة، ومآزق سياسية تراكمية باهظة التكاليف، وانفضاضا             

دولة تواجه اليوم تهديدا صاروخيا يمكن أن يصل كل بيت إسرائيلي، وأقلية عربية نشطة              . عالميا تدريجيا 
وصلبة اإلرادة، يكاد حجمها أن يصل إلى خُمس تعداد السكان؛ دولة تخسر حلفـاء اسـتراتيجيين مثـل                  

طينيين في عمليـة    تركيا، وتضع أصدقاء آخرين مثل مصر في مأزق بالغ الحرج، وتدفع بشركائها الفلس            
السالم إلى الزاوية، دولة تثير أسئلة كبرى حول جدوى الوقوف إلى جانبها في واشنطن، وحول العـبء                 
األخالقي الذي تمثله للرأي العام الغربي، ليست هي الدولة ذاتها التي اكتسحت ما تبقـى مـن فلـسطين                   

  . الية غربية، وسط أجواء احتف1967/وأجزاء هائلة من جوارها العربي في يونيو
انتقال الدولة العبرية من وضع التفوق إلى وضع الدولة العادية هو أول مؤشـرات انحـدار المـشروع                  

االرتباك اإلسـرائيلي،   . وليس ثمة كيان إمبريالي واجه تحديات االنحدار من دون أن يرتبك          . الصهيوني
  .انعكاس ألزمة عابرةبهذا المعنى، هو انعكاس لتحوالت مهمة في موازين القوى، وليس مجرد 
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  عبد الباري عطوان

لم يحدث، وعلى مدى اكثر من ستين عاما من احتالل فلسطين التاريخية، ان تـصدرت هـذه القـضية،           
االسـبوعين  وبالطريقة الصائبة، قمة اولويات الرأي العام العالمي ومؤسساته، مثلما كان عليه الحال في              

  :الماضيين، والفضل في ذلك يعود الى اربعة امور رئيسية
شجاعة السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا، وتحوله الى محام بارع مقدام للدفاع عن               : االول

  .اهالي قطاع غزة المحاصرين واصراره على عدم التخلي عنهم حتى انهاء الحصار المفروض عليهم
ء االتراك الذين استشهدوا على ظهر السفينة مرمرة اثناء مواجهتهم لفرق الكوماندوز            دماء النشطا : الثاني

االسرائيليين، فقد اوقع هؤالء المهاجمين في مصيدة الكرامة وعزة النفس وافسدوا علـى االسـرائيليين               
ا جميع خططهم وحطموا غرورهم وتعاليهم وتفوقهم المزعوم عندما رفضوا االذعان واالستسالم وقـررو      

  .المقاومة بكل ما اتيح لهم من ادوات دفاعا عن النفس
صمود اهل غزة البطولي تحت الحصار، ولجوء منظمي قوافل الحرية الـى اسـاليب عـصرية                : الثالث

  .سلمية لكسر الحصار، وتعبئة احرار العالم باسره للمشاركة في هذا العمل االنساني المشروع
االسرائيلية، السياسية منها والعسكرية، ووصولهم الى قناعة       ' لطجةالب'الغربي من   ' القرف'تعاظم  : الرابع

  .بان هذه البلطجة باتت تشكل خطرا مباشرا على مصالحهم وامنهم وارواح مواطنيهم
هذا االنجاز الكبير الذي لم يكن اي دور لالنظمة الرسمية العربية في تحقيقه، من المفترض ان يـستثمر                  

، واطالة امد زخمه، وقوة دفعه، من خالل تحركـات سياسـية ودبلوماسـية              بشكل جيد، ويتم البناء عليه    
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نشطة، ولكن هذا لم يحدث، ونقولها بمرارة شديدة، ونحن هنا نتحدث عن الجانب الرسمي وليس الشعبي                
  .العربي

قوافل كسر الحصار ستتواصل دون شك، وهناك خطط لكي تكون اكبـر، واكثـر تحـديا، للغطرسـة                  
ينا ان نتذكر ان شهر رمضان المبارك، شهر التضحيات بات على االبـواب، وهنـاك               االسرائيلية، وعل 

  .الماليين من شباب العرب والمسلمين، يتطلعون الى الشهادة في هذا الشهر الفضيل
ومن المفارقة ان مجموعة من اليهود المعادين للصهيونية واسرائيل يستعدون حاليا لتنظيم قافلـة سـفن                

ف المهن والمواقع، بعضهم فنانون وكتاب ومبدعون، تتوجه الى قطاع غزة لكسر            تضم ناشطين من مختل   
البريطانية مثلما افـادت    ' العدالة للفلسطينيين 'الحصار، وسيكون قبطان القافلة غلين سيكر رئيس منظمة         

  .اليهودية البريطانية' الجويش كرونيكل'صحيفة 
* * *  

ع المسؤولين االسرائيليين وحلفاءهم الـى التـواري فـي          وسط هذا الزخم العالمي غير المسبوق الذي دف       
الغرف المظلمة، وعدم الحديث مطلقا لالعالم كعادتهم دائما، النهم باتوا عـراة مـن اي منطـق، بعـد                   
ارتكابهم مجزرة ال يمكن الدفاع عنها، وكانت بمثابة القطرة التي احدثت الفيضان، واعادت الى الـسطح                

وسط هذا الزخم، حدث تطوران رئيسيان ال بد من التوقف عندهما متأملين لما            كل المجازر السابقة، نقول     
ينطويان عليه من معان تسلط االضواء على حقيقة المأساة التي نعيشها كاملة حاليا، وتكشف ان الـبعض                 

  :منا مصر على العيش خارج التاريخ
 مـن قـادة     30ل لقاء جمعة مع     اعالن السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خال        : االول

في مركز دانيال ابرامز للسالم في الشرق االوسـط حـق           ) ايباك(الجاليات اليهودية، واللوبي الصهيوني     
اتجاهل حق الـشعب اليهـودي فـي        .. ولن..ال..انا'اليهود في ارض فلسطين حيث قال بالحرف الواحد         

  .'العيش على ارض اسرائيل
 توماس الصحافية االمريكية وعميدة المراسلين في البيت االبيض اليهود فـي            مطالبة السيدة هيلين  : الثاني

فلسطين المحتلة بالعودة الى مواطنهم االصلية في بولندا والمانيا والواليات المتحدة وباقي البلـدان التـي                
  .كانوا يعيشون فيها

هذا، وستقدم لـه القـدس      ال نعتقد ان حكومة بنيامين نتنياهو ستثمن موقف الرئيس عباس غير المسبوق             
المحتلة هدية على طبق من فضة، ومن غير المتوقع ان تكافئه بوقف االستيطان وهدم الـسور العـازل،                  

  .وازالة ستمائة حاجز في الضفة الغربية تشل حركة ثالثة ماليين فلسطيني
 فـي العـيش   ال نعرف ما اذا كان السيد عباس قد ذكر في الجلسة نفسها حق ستة ماليين الجئ فلسطيني  

، ونعتقد انه لم يذكر هؤالء مطلقـا، واال النهـى           'اسرائيل'على ارض فلسطين نفسها التي وصفها بانها        
  .مضيفوه اللقاء فورا

* * *  
باسـرائيل  ' اعتراف عملي 'اليهودي في العيش على ارض اسرائيل هو        ' الشعب'اقرار السيد عباس بحق     

 الكثير من الفقهاء القانونيين الدوليين، ولـذلك فـان رئـيس            كدولة يهودية، هكذا نفهمه، وهكذا قد يفسره      
  .والمقصود منها، منعا الي التباس او تأويل' الزلة'السلطة مطالب بتوضيح لمثل هذه 

االمريكيـة بـشأن    ' الواشـنطن بوسـت   'تابعت شخصيا جميع الردود التي وردت على موقع صـحيفة           
قراء من مختلـف المـشارب وااللـوان الـسياسية          تصريحات السيدة توماس، وهي باآلالف، ومن قبل        

والدينية، وفوجئت ان الغالبية الساحقة منها متعاطفة معها وتؤيد ما قالته، وتؤكد ان العالم بـات يـشعر                  
واحتفظ شخصيا بجميع هذه الـردود لمـن يريـد          . بالغثيان من تصرفات االسرائيليين تجاه الفلسطينيين     

' الواشنطن بوست 'ندما اشار استطالع للرأي اجرته الصحيفة نفسها اي         ولذلك لم افاجأ ع   . االطالع عليها 
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من البيت االبيض بسبب    )  عاما 90(بين قرائها، ان اغلبية هؤالء يرفضون اخراج الصحافية المخضرمة          
  .تصريحاتها االخيرة

ـ ' هل يجب اخراج هيلين توماس من غرفة الصحافة في البيت االبيض؟      'فردا على سؤال الصحيفة      اب اج
وواحد في المائة قالوا ان ال رأي لهم فـي          .  بالمائة فقط مع اقصائها    18 بالمائة بال، في حين صوت       81

  .الموضوع
نتمنى ان يطلع الرئيس عباس على هذا االستطالع، وان يقرأ مستشاروه ردود فعل القراء على اقوال هذه             

لعلهـم  . وانتهاء بباراك حسين اوباما   السيدة التي عايشت عشرة رؤساء امريكيين ابتداء من جون كيندي           
يفيقون جميعا من غفوتهم، ويدركون حقيقة ان العالم يتغير، بينما ال يزالون في مواقعهم التي تقوقعوا فيها                 

  .منذ السبعينات والنقاط العشر الشهيرة
* * *  

تحـالف ثالثـي    اسلوب المواجهة مع الغطرسة االسرائيلية يتطور ويأخذ اشكاال عديدة، فنحن اآلن امام             
تركي، ايراني، سوري مدعوم بمليار ونصف المليار مسلم، ونسبة كبيرة من الرأي العام العالمي،              : جديد

عارضـتها تركيـا    (وصدور قرار عن مجلس االمن الدولي بفرض عقوبات اقتـصادية علـى ايـران               
قرار لشن عـدوان علـى   قد يقرب االنفجار العسكري ال ان يبعده، وقد تستغل اسرائيل هذا ال    ) والبرازيل

 لم تستشر امريكـا     1981ايران للخروج من عزلتها الحالية، فعندما دمرت المفاعل النووي العراقي عام            
وعندما قصفت مفاعل دير الزور المزعـوم       ) امريكا كانت تدعم العراق في حربه ضد ايران في حينها         (

  .في شمال شرق سورية لم تأخذ الضوء االخضر من واشنطن
ة االقرب التي سيخوضها هذا المثلث، وتركيا على وجه الخصوص ستكون سياسـية واختبـارا               المواجه

حقيقيا لالدارة االمريكية والعالم الغربي ونواياهم تجاه الحصار والبلطجة االسرائيلية، ونعني بذلك تشكيل             
را كثيـرة فـي   لجنة تحقيق دولية في مجزرة سفن الحرية، فالموقف االمريكي من هذه اللجنة سيحدد امو           

  .المنطقة والعالقات الدولية
نتوقع ان يكون موقف اردوغان من هذه اللجنة واعمالها ونتائجها مختلفا كليـا عـن موقـف الـسلطة                   

) قبل ان تتراجع عنه وتتبناه بسبب الغضب الفلسطيني والعربـي         (الفلسطينية من تقرير لجنة غولدستون      
وربما لو كانت هذه الـدماء  .  السفينة مرمرة لن تذهب سدىفالدماء التركية الزكية التي سالت على سطح 

عربية لما سمعنا عن لجنة تحقيق وحتى لو جرى تشكيل لجنة لرضخ النظام الرسمي العربـي لـشروط                  
امريكا واسرائيل، فالدم العربي ارخص من التراب بالنسبة الى الزعماء العرب، نقولهـا وفـي حلوقنـا                 

  .غصة
قيادة عن جدارة واستحقاق، ولهذا تتعرض لحمالت تشويه مشبوهة، ويتعرض          تركيا اآلن تحتل كرسي ال    
من المعتدلين العرب تحت ذريعة استيالئه على ادوارهم، فاذا         ' اغتيال شخصية 'زعيمها اردوغان لهجمة    

  كان هؤالء قد تخلوا عن اوراقهم فلماذا يعتبون او يغضبون اذا اخذها اآلخرون؟
بلة مثلثاً جديداً يواجه المثلث التركي االيراني ـ السوري، تكون اسرائيل  نخشى ان نرى في االشهر المق

خسرنا تركيا ولكننـا كـسبنا      'ابرز اضالعه، ويكون الضلعان اآلخران عربيين، فصحف اسرائيلية قالت          
  .ففي هذا الزمن الرديء كل شيء جائز. واشادت بالتنسيق االمني المتعاظم معها' مصر

 12/6/2010، القدس العربي، لندن
  

  األمن الدائم ولغزة الغذاء: خطة أوباما لالحتالل  .55
  ياسر الزعاترة

عندما نقول خطة أوباما ، فنحن ال نعني ذلك حرفيا ، فالرجل ال يعرف الكثير عـن تفاصـيل المـسألة                     
ة الفلسطينية ، وما نعنيه أننا إزاء خطة جديدة ، إما أن تكون معدة في تل أبيب ، أو في دوائر الـصهاين                     
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العاملين داخل اإلدارة وفي المواقع القريبة منها ، وبعضهم كما نعلم يحملون الجنسية اإلسرائيلية ، كمـا                 
  .، كبير موظفي البيت األبيض" رام إيمانويل"هو حال 

بعد تجرية وقف االستيطان الفاشلة ، لن يكرر أوباما على األرجح مغامرات أخرى مع نتنياهو ، أعنـي                  
طة أو رؤية يدرك أنه سيفشل في فرضها على الدولة العبرية ، وأقصى ما يمكـن أن                 أنه لن يعلن عن خ    

  .يفعله هو عرض ما لديه على دولة االحتالل قبل اإلعالن عنه
التي نقل عن الدوائر الـسياسية فـي        " األمن مقابل الغذاء  "نشير إلى ذلك كله بين يدي الحديث عن خطة          

الدولة العبرية ، سلطة رام اهللا ، مـصر ، االتحـاد            (ط المعنية   واشنطن أنها برسم التسويق على األوسا     
، ومن ضمنها بالتأكيد حركة حماس التي تسيطر عمليا على القطاع وال يمكن تمرير أية خطة              ) األوروبي

  .من دون موافقتها
علـى  ) عرضت عمليـا  (اإلذاعة اإلسرائيلية نقلت عن أوساط في اإلدارة األمريكية أن الخطة ستعرض            

خطة إستراتيجية متكاملة لغزة تتضمن نشر قوات دولية        "ئيس السلطة أثناء لقائه مع أوباما ، وخالصتها         ر
ووقفا دائما وشامال إلطالق النار بين حماس وإسرائيل ، ووجود قوات أمن السلطة الفلسطينية في المعابر                

  ". بين إسرائيل وغزة ومعبر رفح ، ورفعا كامال للحصار في مرحلة الحقة
هدف الخطة كما تقول تفاصيلها هو تخليص اإلسرائيليين من أعباء الحصار ، وتنفيس الـضغوط التـي                 
ترتبت على معركة أسطول الحرية ، ومن ثم الحيلولة دون تدفق المزيد من السفن التي قد يترتب عليهـا                   

 في التخلص من    الكثير من المشاكل ، لكن األمر ال يتوقف عند ذلك ، يل ينطوي على ما هو أبعد ممثال                 
  .صداع القطاع وتبعات حصاره بشكل نهائي ، أو شبه نهائي في أقل تقدير

وفق هذه الخطة ، سيصبح القطاع في حالة تحاكي إلى حد كبير نموذج لبنان ، حيث توجد قوات دوليـة                    
معـابر  على حدوده مع الدولة العبرية ، والمأمول بالطبع أن تجري إعادة السلطة إليه عبر تواجد فـي ال                 

  . ، وهو ما ذهب إليه سالم فياض2005)اتفاق المعابر (البرية ، في استعادة لالتفاق الخاص بهذا الشأن 
إذا لم يجر حل مشكلة المعبر البري ، فسيجري التركيز على المعبر البحري الذي سيخضع لمراقبة قوات                 

حمل أسلحة ، أو أية أشياء ممنوعـة  أوروبية ستفتش السفن القادمة إلى القطاع بغرض التأكد من أنها ال ت         
، بينما سيبقى التعامل مع المعبر البري وفق المزاج المصري من جهة ، وغالبا بما ال يخـل بالمعادلـة                    

  .القائمة منذ الحسم العسكري قبل ثالث سنوات
 وغالبا مع تعهـدات   (جوهر الخطة الجديدة يتمثل في موافقة حماس على وقف دائم وشامل إلطالق النار              

، األمر الذي يضعه على قدم المساواة مع الضفة الغربيـة مـن دون تنـسيق أمنـي وال                   ) بوقف التسلح 
  .مفاوضات

هذا الوضع سيكون مريحا لالحتالل ، لكنه ليس كذلك لمصر في حال استمر االنقسام ، أمـا فـي حـال      
 السالم االقتصادي فـي     تعايشت معه ، فلن ير اإلسرائيليون مشكلة في اإلبقاء عليه بينما يستمر مشروع            

الضفة الغربية ، وخالصته تأبيد النزاع بين دويلة ناقصة السيادة وأخرى تحتل أجزاء منها في مقـدمتها                 
  .القدس الشرقية

ليس بوسع حماس القبول بصيغة من هذا النوع ، وبالطبع ألنها مهلكة سياسية ، في ذات الوقت الـذي ال               
 القاهرة ومعها سلطة رام اهللا ، وخالصته إخراجها من اللعبة بالكامـل             يمكنها معه القبول بما تدعوها إليه     

التي تمثل صك استسالم لها وكارثة على القضية ، في وقت يبدو وضعها أفضل              " الورقة المصرية "عبر  
  .من وضع السلطة في رام اهللا على مختلف األصعدة

 ما هو عليه ، والتعويل على المزيد في مواجهة هذا الوضع لن يكون بوسع حماس سوى إبقاء الحال على           
من أجل كسر الحصار ، وأقله التخفيف من حدته دون ثمن       ) عربيا وإسالميا ودوليا  (من الضغوط الشعبية    

سياسي ، فيما األفضل هو مبادرتها إلى طرح رؤية سياسية للوضع الفلسطيني برمته تقوم على برنـامج                 
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اه داخل حركة فتح ، وبين الجماهير في الضفة ، ولو بعد            شامل للمقاومة يعول على حراك في ذات االتج       
  .حين

  12/6/2010الدستور، األردن، 
  

  اإلسرائيلي" الفصل"وسيناريو " أسطول الحرية" .56
  نعوم تشومسكي

اعتداء إسرائيل العنيف على أسطول الحرّية، الذي كان يحمل مساعدات إنسانّية إلى غّزة، صدم العـالم                
لكن الجريمـة   . ل اختطاف السفن وقتل الركاب داخل المياه اإلقليمّية جريمةً خطيرةً         بالتأكيد، يشكّ . بأسره

ليست بجديدة، إذ أن إسرائيل تواصل منذ عقود اختطاف السفن بين قبرص ولبنان وقتـل المـسافرين أو            
  .خطفهم حتى أنها في بعض األحيان تحتجزهم كرهائن في السجون اإلسرائيلّية

كانها ارتكاب مثل هذه الجرائم بحصانة ألن الواليات المتحدة األميركّية تجيـز            وتفترض إسرائيل أن بإم   
وكمـا أشـار المحـررون فـي صـحيفة          . هذه األعمال كما أّن أوروبا غالباً ما تحذو الحذو األميركي         

إذا ما هاجمـت مجموعـة مـسلّحة مـن          "في األول من يونيو الجاري، وهم محقون بذلك،         " الجارديان"
وماليين باألمس ستة مراكب في عرض البحر، وقتلت عشرة ركاب وجرحـت الكثيـرين              القراصنة الص 

" النـاتو "في هذه الحال تجبر معاهدة      ". لتوّجهت قوات حلف شمال األطلسي اليوم نحو الشاطئ الصومالي        
  .أعضاءها على مساعدة دولة زميلة في حلف شمال األطلسي، تركيا، تم االعتداء عليها في عرض البحر

اسـتخدامها  " حمـاس "ذريعة إسرائيل، فكانت أّن أسطول الحرّية كان ينقل مـواد تـستطيع حركـة               أما  
  .كمستودعات إلطالق الصواريخ نحو إسرائيل

لكن هذه الذريعة عارّية عن الصّحة، أضف إلى ذلك أن إسرائيل تستطيع بسهولة وقف تهديد الصواريخ                
كخطرٍ إرهابي أساسـي منـذ أن       " حماس"، فلقد تّم تصنيف     تعّد الخلفّية مهّمة  . من خالل الوسائل السلمّية   

ومنذ ذلك الحين صّعدت الواليات المتحدة      . 2006فازت في االنتخابات الحّرة التي جرت في شهر يناير          
  .األميركّية وإسرائيل بشدة عقوبتهما ضد الفلسطينيين بسبب جريمة االقتراع في االتجاه الخاطئ

 بعدما  2007غّزة يشمل حصاراً بحرّياً، اشتد بقوة في شهر يونيو عام           فكانت النتيجة فرض حصار ضد      
في الواقع يتأتى ما يتم غالبـاً وصـفه بـانقالب           . على القطاع " حماس"أدت الحرب األهلّية إلى سيطرة      

العسكري نتيجة التحريض األميركي واإلسرائيلي في محاولة فظّة منهما إللغاء نتائج االنتخابات            " حماس"
  .جلبت الحركة إلى السلطةالتي 

فانيتي "في مجلّة   " دايفيد روز " عندما نقل    2008وقد انتشر هذا األمر أمام الرأي العام على األقل منذ عام            
دعمـا قـوةً    "أن مستشارة جورج بوش لألمن القومي كوندوليزا رايس ونائبها إليـوت أبراهـامز              " فير

  ". داميةً في غزة جعلت حماس أقوى من أّي وقت مضىفلسطينية مسلحة من فتح وسببا بذلك حرباً أهلّيةً
إطالق صواريخ على البلدات اإلسرائيلّية القريبة، ما يشكل جرماً من دون شـك،             " حماس"يشمل إرهاب   

 توّصلت  2008في يونيو   . بيد أّن ذلك يمثّل نقطةً في بحر روتين الجرائم األميركّية اإلسرائيلّية في غزة            
وقد اعترفت الحكومة اإلسرائيلّية رسمّياً به إلى أن خرقت         .  اتفاق وقف إطالق نار    وإسرائيل إلى " حماس"

، فـي   "حماس"االتفاق في شهر نوفمبر من العام الفائت عندما اجتاحت غّزة وقتلت ستّة من الناشطين في                
  .وقت لم تكن هذه األخيرة قد أطلقت صاروخاً واحداً باتجاهها

وقف إطالق النار غير أن الحكومة اإلسـرائيلّية فكّـرت بـالعرض            تجديد  " حماس"وقد اقترحت حركة    
  .2008 ديسمبر27ورفضته مفّضلة البدء باجتياح غزة الدامي في 

على غرار الدول األخرى، تملك إسرائيل حقّ الدفاع عن النفس، ولكن هل كانت إسرائيل تملـك الحـق                  
: ون الدولي بما فيه ميثاق األمم المتحدة واضـح        باستعمال القّوة ضد غّزة باسم الدفاع عن النفس؟ إن القان         

تملك أّمة مثل هذا الحق فقط عندما تكون قد استنزفت الوسائل السلمّية التي لم يتم حتى اختبارها في هذه                   
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لقـد شـكّل    . الحالة، وذلك بالرغم، أو ربما بسبب، وجود كافّة األسباب التي تفترض أنها كانت لتـنجح              
ء إجرامّياً محضاً كما هو الحال بلجوء إسرائيل إلى استعمال القوة ضـد أسـطول               االجتياح بالتالي اعتدا  

  .الحرّية
إن الحصار متوّحش يهدف إلى إبقاء الناس في داخل القفص بالكاد أحياء بشكٍل يمنع االعتراض الدولي،                

سـرائيلّية  بيد أنّه ولألسف يرمي إلى أكثر من ذلك، إذ أنه يشكّل المرحلة األخيرة مـن المخططـات اإل                 
  .القديمة العهد المدعومة من أميركا لفصل غزة عن الضفة الغربية

إلى تـاريخ عملّيـة     " سارة هاس "في هذا السياق تشير الصحافّية اإلسرائيلّية المتخصصة في شؤون غزة           
 1991بدأت القيود التي فرضتها إسرائيل على الحركة الفلسطينّية في شهر يناير من عام              : "الفصل فتقول 

  .1967مقابل عملّية أخرى تّم البدء بها منذ يونيو 
 عاد جزء كبير من الفلسطينيين للعيش مرةً جديـدة فـي            1948في ذلك الوقت وللمّرة األولى منذ عام        "

  ".منطقة مفتوحة داخل بلد واحد، لمزيد من التأكيد، في بلد كان محتالً ومع ذلك كان واحداً
ل الفصل الكامل لقطاع غّزة عن الضفّة الغربّية أحـد أعظـم إنجـازات              يشكّ:"إلى القول " سارة"وتخلص  

أما الهدف األسمى لهذه السياسة، فهو منع التوّصل إلى حّل يرتكز على القـرارات              . السياسة اإلسرائيلّية 
لقد تحّدى أسطول الحرّيـة هـذه       ". والتفاهمات الدولّية وفرض تسوية تستند إلى تفّوق إسرائيل العسكري        

  .اسة لذا تم قمعهالسي
 عندما اعتمدت الدول العربّية في      1967 اإلسرائيلي منذ عام     -تّم إيجاد إطار عمل لحّل الصراع العربي      

المنطقة قراراً صادراً عن مجلس األمن يدعو إلى إقامة دولتين على الحدود الدولّية يحتوي علـى كافـة                  
  .1967، الذي تّم إقراره بعد حرب يونيو 242ضمانات األمن المنصوص عليها في قرار األمم المتحدة 

في الواقع تحظى المبادئ األساسّية بتأييد العالم بأسره بما فيه جامعة الدول العربّية ومنظمـة المـؤتمر                 
لكـن  ". حماس"إضافةً إلى الجهات الفاعلة المهمة من غير الدول ومن بينها           ) التي تضّم إيران  (اإلسالمي  

. ة وإسرائيل قادتا رفض هذا الحل لثالثة عقود وشكلتا استثناء صريحاً وعنيفـاً            الواليات المتحدة األميركيّ  
 اإلسـرائيلّية ينـاير     -الفلـسطينّية ) مصر(لقد أثار كلينتون في الشهر الفائت في مكتبه، مفاوضات طابا           

  .، التي أفضت إلى اتفاق حسبما أعلن المشاركون قبل أن تقوم إسرائيل بقطع المفاوضات2001
لوقت الراهن، ال تزال شرعّية السالم الذي لم يتحقق مستمرةً، لكن ال يمكن تعزيز القانون الدولي في         في ا 

  .مواجهة الدول الكبرى إال من خالل المواطنين في هذه الدول، ولطالما شكّل ذلك مهّمة صعبة
  12/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  "أسطول الحرية" لمالحقة جريمة القانونياإلطار  .57

  *ل حسينخلي
حالة عزلة وضيق كبيرين فـي الوسـطين االقليمـي          " اسرائيل"ربما هي المرة األولى التي تعيش فيها        

ومن الضروري والحال هذه متابعـة القـضية مـن    " .اسطول الحرية"والدولي،جراء ما ارتكبته في حق  
من تقديم التعويضات المناسبة    منطلقات قانونية بهدف اجبارها االلتزام بما كفلته القوانين والشرائع الدولية           

االمر الذي يتطلب التدقيق أوال بالبيئة القانونية التي انتهكتها وبالتالي تحديد األطـر القانونيـة               .للضحايا  
  .لمالحقتها 

ثمة العديد من المداخل التي يمكن االنطالق منها، ومن بينها االتفاقيات الدولية المبرمة الخاصة بجـرائم                
 البحار، واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي االنساني،والقانون الدولي لحقـوق   القرصنة في أعالي  

  .االنسان،عالوة على االطر القانونية لمرتكزات القانون الدولي الجنائي 
في المبدأ، ال خالف أوالً بأن الجريمة وقعت في منطقة تصنف أعالي البحار، وهي بطبيعة األمر خارج                 

وثانيا لم تكن أي من البواخر المشاركة في محاولـة كـسر            . ليمي لسواحل فلسطين المحتلة     النطاق االق 
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الحصار عن غزة تحمل أي معدات عسكرية أو شبه عسكرية تشكل خطراً حقيقياً على أحد، بل جل مـا                   
.  ذلك   احتوته كان بمثابة مؤن ومواد غذائية تغطيها عملياً قواعد القانون الدولي اإلنساني بل توجب فعل              

ففي واقع األمر تقع جريمة أسطول الحرية ضمن نطاق القرصنة البحرية وتعتبر عمالً ارهابياً موصوفاً               
قانوناً ومن بينها على سبيل المثال، يعتبر عمالً إرهابياً كل من يستولي على طائرة أثناء تحليقها في الجو                  

 أو أية صورة أخرى من صور الترويع        أو سفينة أو رصيف ثابت، عن طريق العنف أو التهديد بالعنف،          
كما حددت اتفاقية جنيـف     .  المتعلقة باحتجاز السفن     12/3/1999، وهو ما أقرته االتفاقية الدولية تاريخ        

 والتي تعد أول اتفاقية دولية بشأن القرصنة البحرية، إلى تحديد           1958،/29/4ألعالي البحار المبرمة في     
من االتفاقية على أنه يعد من قبيـل أعمـال          ) 15(، إذ نصت المادة     األفعال التي تشكل   جريمة قرصنة      

أي عمل غير قانوني ينطوي على العنف أو الحجـز أو القـبض أو الـسلب                : القرصنة   األفعال التالية    
يرتكب ألغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهـاً ضـد                 

أو ضد أشخاص أو ممتلكات على مـتن        ) خارج المياه اإلقليمية  (ي البحار   سفينة أو طائرة أخرى في أعال     
وكذلك ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان خـارج الميـاه               . تلك السفينة أو الطائرة     

  .    اإلقليمية ألية دولة 
ئم القرصنة البحرية من     فتعتبر جرا  1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،       ) 101(أما المادة   

مـن االتفاقيـة نفـسها حـق        ) 105(قبيل الجرائم الدولية التي تخضع للقضاء الدولي، كما أقرت المادة           
كما نصت  . المالحقة والقبض واالعتقال ومحاكمة وتوقيع العقوبة على مرتكب جرائم القرصنة البحرية            

 يتم اقترافها في البحار، وفـي مقـدمتها          الخاصة باألعمال غير المشروعة التي     1988على ذلك معاهدة    
  .  جريمة القرصنة البحرية 

أوال تعتبر جريمة القرصنة من الجرائم ذات األثر العالمي والدولي في تداعياتها وآثارها، إذ تمس أمـن                 
وسالمة المالحة البحرية والجوية في مناطق تخرج عن االختصاص اإلقليمي للدول، لذا فإن ارتكاب تلك               

ة يعد عمالً موجها ضد كيان الجماعة الدولية بأسرها، وقد استقر العرف الدولي إلى إنه في حالـة      الجريم
وجود أسباب جدية تبرر الشك في أن إحدى السفن قد تكون سفينة قرصنة فيجوز ألي سفينة حربية حق                  

حتماء وراء العلـم    زيارة السفينة المشكوك في كينونتها للتحقق من صفتها، وال يجوز لسفينة القرصنة اال            
الذي تحمله ألن ثبوت قيام السفينة بأعمال القرصنة يجردها وطاقمها من حق االحتماء بجنسية الدولـة                .

  .التي تحمل علمها، وينعقد االختصاص لكل دولة وكل سفينة حربية بالقبض على القراصنة ومحاكمتهم 
لبحار لتنظيم القاعدة العرفية السابقة، فنـصت       من اتفاقية األمم المتحدة لقانون ا     ) 106(وقد جاءت المادة    

على أنه في حالة ضبط سفينة أو طائرة بشبهة قرصنة من دون مبررات كافية فتتحمل الدولة التي قامت                  
وقـد  .بعملية الزيارة والضبط مسؤولية أية خسائر أو أضرار مادية أو أدبية تترتب على تلـك الزيـارة                  

مم المتحدة لقانون البحار لدولة العلم الحق في االحتفاظ بجنسية سفينة           من اتفاقية األ  ) 104(أعطت المادة   
  .     أو طائرة القرصنة أو تجريدها من هذه الجنسية 

من االتفاقية سالفة الذكر السفن الحربية أو الطائرات العسكرية أو غيرها من            ) 107(وقد اختصت المادة    
وقد . ل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك          السفن أو الطائرات التي تحمل عالمات واضحة تد       

ذهب جانب من الفقه إلى حق السفن التجارية الخاصة في التصدي ومعاقبة القرصان من قبيل اسـتعمال                 
  .حق الدفاع عن النفس 

كما أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار حين عقدت االختصاص القضائي عن جريمة القرصنة أليـة                
خضاعها في الضبط والمحاكمة والعقاب للقوانين الوطنية، فإنها لم تتعامل مـع تلـك الجريمـة                دولة وإ 

بصفتها الدولية وإنما بصفتها العالمية، ولما تمثله من خطر يهدد سالمة وأمن وحرية المالحة والتجـارة                
  .الدولية، وبالتالي أمن وسالمة المجتمع الدولي ككل 
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الذكر الحق ألي دولة تم فعل القرصنة البحرية على احدى السفن التي تحمـل              وعليه تقر االتفاقية السالفة     
علمها مقاضاتها عبر محاكمها الوطنية وتحميلها المسؤولية عما تسببته من اعمال قرصنة، وأن لم تخضع               
لالحكام، فعندها يمكن اللجوء الى المحافل الدولية الجبارها على االلتزام بمـا قررتـه محاكمهـا، هنـا                  

  .رف النظر بالطبع عن السياسات الدولية المتبعة لمثل وقائع جريمة أسطول الحرية بص
  أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية* 

 12/6/2010، الخليج، اإلمارات
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