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  "موقف أوروبي مشترك قوي"ثاباتيرو يدعو إلى رفع الحصار عن غزة ويطالب بـ .1

 رئيس الحكومة اإلسبانية ، أن.)ب.ف.أ( ، نقالً عن وكالةمدريد من 13/6/2010ياة، لندن، الحنشرت 
 طالب أمس بصدور ، الذي يتولى الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي،خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو

  ."إسرائيل" في شأن الوضع في غزة والحصار الذي تفرضه "موقف مشترك قوي من االتحاد"
نريد موقفاً مشتركاً قوياً ": الفلسطيني محمود عباس في مدريد أمسالسلطة ي اختتام لقاء مع رئيس وقال ف

وأكد أن وزير الخارجية  ."من االتحاد األوروبي إزاء ما حصل في غزة والوضع اإلنساني في المنطقة
ألوروبي أن يعبر على مجلس وزراء خارجية االتحاد ا"اإلسباني ميغيل انخيل موراتينوس سيقترح غداً 

االتحاد بوضوح عن تأييده إنهاء الحصار على قطاع غزة وأن يتم القيام بكل عمل سياسي وديبلوماسي 
  ."لهذه الغاية

 بالده الهجوم اإلسرائيلي الدامي على األسطول الذي كان ينقل "إدانة"وكرر رئيس الحكومة اإلسبانية 
بضرورة رفع الحصار عن غزة ألسباب " وذكر مساعدات إنسانية إلى غزة نهاية الشهر الماضي،

نأمل مع جهود الرئيس األميركي باراك أوباما أن نتمكن من إطالق مرحلة ": وأضاف. "إنسانية
  ."مفاوضات وحوار مباشر في فترة معقولة
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 يجمع للمرة األولى وزراء "تشكيل مجلس وزاري"وقررت إسبانيا والسلطة الفلسطينية في موازاة ذلك 
  .وفلسطينيين الشهر المقبلاسبان 

، أن عبد الرؤوف أرناؤوط نقالً عن مراسلها ،مدريد من 13/6/2010السعودية، ، الوطنوأضافت 
 في وجوب رفع الحصار اإلسرائيلي عن  إسبانياً-  فلسطينياًاجتماع الرئيس عباس وثاباتيرو أظهر اتفاقاً

، ودعما إسبانيا "أسطول الحرية"يلي على قافلة قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم اإلسرائ
 -  اإلسبانية بتشكيل لجنة ثنائية فلسطينية -للمواقف السياسية لعباس مع إعطاء دفعة للعالقات الفلسطينية 

  .إسبانية لتعزيز التعاون والعالقات الثنائية
 فيما يتعلق بالموقف أؤكد أننا راضون تماما عنه سواء"وأكد عباس رضاه عن الدور األوروبي، وقال 

 سبتمبر الماضي، ودوره في اللجنة الرباعية والبيان الذي 8السياسي، وهذا ما شاهدناه وناقشناه في بيان 
صدر عن اجتماعها في موسكو، وكذلك الموقف الذي يتبلور اآلن بشأن مسألة الحصار اإلسرائيلي على 

ور وجيد على مستوى التصريحات وال أنكر لذلك نقول إن الموقف األوروبي متط"وأضاف ". قطاع غزة
  ".أنه جيد على مستوى العالقات الثنائية بيننا وبين دول االتحاد األوروبي

ناقشت في مدريد القضايا التي تهمنا جميعا سواء الفلسطينيون أو األسبان، وأنا قادم من "وقال عباس 
انت مثمرة ومفيدة وتركزت على عملية الواليات المتحدة حيث أجريت اتصاالت ولقاءات وأعتقد أنها ك

أكد ألوباما أننا في الوقت الذي نحرز فيه تقدما ملموسا في قضيتي الحدود واألمن "وأوضح أنه ". السالم
  ".سننتقل إلى المفاوضات المباشرة الستكمال باقي قضايا المرحلة النهائية
لحصار عن غزة، وضرورة أن تكون وأوضح في المؤتمر أن هناك اتفاقا مع األسبان على ضرورة فك ا

  .لجنة التحقيق في االعتداء على أسطول الحرية، لجنة دولية
بدون مصالحة ال نستطيع أن نستكمل عملية السالم، ولذلك خالل أيام سيذهب وفد "وحول المصالحة قال 

وبمجرد أن إلى قطاع غزة إلقناع حماس بضرورة التوقيع على الوثيقة المصرية ونرجو أن يقبلوا ذلك، 
  ".يوقعوا على هذه الوثيقة ستبدأ المصالحة بشكل سريع في االنتخابات الرئاسية والتشريعية

ألننا ملتزمون باالتفاقيات التي "وشدد عباس على رفض إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد، 
ال أحادية من شأنها وقعناها مع اإلسرائيليين والتي تنص على أنه ال يحق ألي طرف بأن يقوم بأية أعم

  ".أن تؤثر على نتائج مفاوضات المرحلة النهائية
  

   اآلغا أسوة بلقاء هنية زكريابلقاء عمرو موسى  يطالبعباس .2
كشفت مصادر أن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية بركات الفرا سلّم األمين العام للجامعة : القاهرة

لة من الرئيس محمود عباس طالبه فيها بزيارة عضو عمرو موسى الذي يزور غزة اليوم، رساالعربية 
 زكريا اآلغا أسوة بلقائه .دفي غزة  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

  . إسماعيل هنية في منزله، وأن موسى أبلغه بالموافقة على هذا الطلبالفلسطينية في غزةرئيس الحكومة 
  13/6/2010، الحياة، لندن

  
  موسى إلى العمل على تحقيق المصالحةعمرو يدعو  الرجوب .3

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عقب لقائه موسى في القاهرة أمس، إن : القاهرة
اآلغا وكل الفصائل والقوى الفلسطينية ورجال األعمال، ) زكريا(هنية و) إسماعيل(األمين العام سيلتقي "

أننا على "واعتبر الرجوب  ." التي دمرتها إسرائيل والعائالت المنكوبة ومستشفى الشفاءوسيزور األماكن
أبواب زيارة تاريخية لقطاع غزة، ونرحب بهذه الزيارة ونرحب بكل الجهود اإلقليمية والدولية التي تعمل 

ة بداية أن تشكل الزيار"وأعرب عن أمله في . "على رفع الحصار عن غزة وهي جزء غاٍل على الوطن
لفك الحصار وإنهاء معاناة أهلنا في غزة، وهي ضرورة ملحة لمصلحة فتح وحماس ومشروعنا الوطني، 
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ونحن نتطلع إلى أن تشكل أساس عمل يقودنا إلى إنجاز المصالحة الوطنية، وهي الطريقة الوحيدة 
  ."إلنجاز مشروعنا الوطني، خصوصاً أن المواقف السياسية أصبحت متقاربة

تتعاون إلنجاز المصالحة لتحقيق وحدة شعبنا ووحدة قيادتنا وعلى رأسها منظمة "حماس بأن وطالب 
 ."حماس جزء من مكونات العمل السياسي الوطني الفلسطيني"وقال إن . "التحرير الفلسطينية

  13/6/2010، الحياة، لندن
  

  االنفصال   بين الحصار أواإلسرائيليةلن نكون أسرى الخيارات : فياض .4
نهاء االنقسام وحالة إ في اإلسراع سالم فياض على ضرورة . د الفلسطينيشدد رئيس الوزراء:  اهللارام

الموحدة في مواجهة االستيطان  الفلسطيني شعبالاالنفصال المأساوية، واستنهاض كامل طاقات 
ليل،  في قرية كفر ياسيف بالجلإلبداعوخالل كلمته في حفل افتتاح مؤسسة محمود درويش . والحصار

سرائيلية بين من هنا ومن على منصة درويش أعلن أننا لن نكون أسرى الخيارات اإل: "فياضقال 
فكلنا موحدون في مواجهة الحصار، وعلينا أن نكون . فال للحصار وال لالنفصال. االنفصال الحصار أو

هي الطريق فوحدة الوطن هي الطريق للحرية واالستقالل، و... موحدين أكثر ضد مخاطر االنفصال
لبناء دولة فلسطين، في قطاع غزة وفي الضفة وفي القلب من ذلك كله القدس الشرقية العاصمة األبدية 

 نرتقي لمستوى المسؤولية واألمانة التي أنلدولتنا، وهي الطريق لحماية حقوق شعبنا كافة، وعلينا جميعاً 
  . " شعبناإياهاحملنا 

  13/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إبعاد النخب عن القدس مقدمة إلفراغها من الفلسطينيين:  البرلمانيةحماسكتلة  .5
 بالتخطيط "إسرائيل" في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس،  اتهمت كتلة حماس البرلمانية: )أ.ب.د(

 في بيان وأشارت الكتلة، .إلبعاد النخب الفلسطينية في مدينة القدس كمقدمة لتهجير سكان المدينة المقدسة
 بإبعاد نوابها، محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير "إسرائيل"صحافي، إلى قرار 

  .السابق خالد أبوعرفة، خارج مدينة القدس عقب اإلفراج عنهم من سجون االحتالل
قادر ال  هددت كذلك وزير القدس السابق في السلطة الفلسطينية حاتم عبد"إسرائيل"وأضافت الكتلة أن 

وانتقدت الكتلة صمت المؤسسات الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية  .بتسليمه إشعاراً مماثالً باإلبعاد
تجاه الجريمة اإلسرائيلية غير المسبوقة من طرد النواب والوزير بالرغم من أنها حدث إعالمي سياسي "

  ".صحافي بامتياز
  13/6/2010، الخليج، اإلمارات

  
   قطاع غزةعلى البدء بإعادة إعمار العربية امعةبحر يحث الج .6

دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أمس، إلى استمرار القوافل : )آي.بي.يو(
بالعمل على بدء إعادة إعمار   التضامنية من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة، مطالباً الجامعة العربية

 الجزائرية في مقر المجلس بغزة،  في مشترك مع القافلة التضامنيةوقال بحر خالل مؤتمر صحا .القطاع
  ".نشكر اهللا ونحمده أن مكّنكم من الدخول لغزة بالدواء بعد رحلة المشقة التي واجهتكم على معبر رفح"

وتعهد ". مطلوب استمرار القوافل البرية والبحرية للقطاع، فهي السبيل لكسر الحصار نهائياً"وأضاف 
نحن باقون وثابتون ومجاهدون، فقد قدمنا قادتنا وأبناءنا في سبيل "، وقال "إسرائيل"ـيم تنازالت لبعدم تقد

  " .هذه القضية لندافع عن شرف وكرامة األمة
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هذه الدماء لن تضيع هدراً، ولن نرجع للوراء وال يمكن أن نتخلى عن ثوابتنا ونقبل بشروط "وقال 
  " .أن نتنازل لشروطهم ونركع للفيتو األمريكيالرباعية والتسويف والضغط من أجل 

  13/6/2010، الخليج، اإلمارات
  

  حماية الجبهة الداخلية خطوة على طريق التحريرو" نموذجية"األوضاع األمنية في غزة : الغصين .7
غزة أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين، أن األوضاع 

، وأن أجهزة أمن الحكومة تقوم بعملها من أجل ترسيخ األمن "مستقرة تماماً"في قطاع غزة األمنية 
تضاهي أجهزة أمن البلدان المتقدمة أو "االجتماعي على أكمل وجه، وقال بأنها من الناحية المهنية 

  ".تفوقها
، "نموذجي"األوضاع األمنية في قطاع غزة بأنه " قدس برس"ووصف الغصين في تصريحات خاصة لـ

، يشعر المواطن الفلسطيني بعد ثالثة أعوام من الحسم بالفرق الكبير بين مرحلتين مختلفتين تماماً: "وقال
على الحكومة الشرعية في غزة بعد انتخابات " الفتحاوي"فقد تمكنت األجهزة األمنية من إنهاء التمرد 

ة، وكانت غزة عبارة عن مربعات ، حيث حاولت االنقالب على االنتخابات أكثر من مر2006العام 
أمنية، كل هذه المظاهر انتهت بعدما اضطرت حماس إلى التعامل مع هذا الفريق األمني الفتحاوي الذي 

  ".كان يعكر صفو غزة ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية
الجهات المعنية وأكد الغصين التزام أجهزة وزارة الداخلية باحترام حقوق اإلنسان، والتعاون المستمر مع 

  . بالدفاع عن حقوق اإلنسان من أجل تقويم األخطاء
ضد ظواهر الفلتان األمني في غزة " الحسم"أشار الغصين إلى أن حصاد السنوات الماضية من عمر و
  .أعاد االعتبار للقضية الفلسطينية وحمى الجبهة الداخلية للمقاومة في غزة"

  13/6/2010قدس برس، 
  

  اتن للحوار مع حماس تؤكد أن عدم التزام نتائج االنتخابات كان خطأ أوروبياًدعوة ب: البردويل .8
صالح البردويل أن دعوة مفوض الشؤون الخارجية . اعتبر عضو المكتب السياسي في حماس د: غزة

على أن الصمود "السابق في االتحاد األوروبي كريس باتن دول االتحاد إلى فتح حوار مع الحركة، تأكيداً 
 أبداه الشعب الفلسطيني بقيادة حماس كان له تأثير كبير في احترام العالم هذا الموقف والبحث عن الذي

  ."أساليب لتخفيف الحصار عنه
مثل هذه التصريحات تؤكد أن الحصار على غزة حصار ظالم، وأن عدم التزام نتائج "وقال إن 

وأضاف أن . " وعاراً لحق بالمجتمع الدوليالفلسطينية كان خطأ أوروبياً كبيراً) التشريعية(االنتخابات 
هذه الدعوات جاءت على شكل اتصاالت غير رسمية، وأحياناً عبر قنوات واتصاالت من دول أوروبية "

مجرد حصول هذه "، معتبراً أن "أقل مركزية مثل سويسرا والسويد والنروج، وعبر وزراء سابقين
  ."ر ليسا حالً لهذه المشكلةاالتصاالت هو اعتراف أوروبي بأن العنف والحصا

  13/6/2010الحياة، لندن، 
  

  صريحات األحمد تعكس عدم جاهزية فتح للمصالحةت: برهوم .9
انتقد الناطق باسم حماس فوزي برهوم تصريحات أدلى بها عضو اللجنة المركزية لفتح رئيس : غزة

لتسلمها وإعادتها " إلى غزة إال كتلتها البرلمانية عزام األحمد قال فيها إن الرئيس محمود عباس لن يعود
غزة هي أساس الشرعية، وأن حال التمرد واالنقالب حصلت "واعتبر برهوم أن . " أحضان الشرعيةإلى

وأضاف أن . " اإلسرائيلي واغتصاب السلطة-على هذه الشرعية من قبل حركة فتح بالتخطيط األميركي 
وحماس جاءت . ية، ولم تحصل في قطاع غزةمصادرة قرار الشعب الفلسطيني حصلت في الضفة الغرب"
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 ."عبر االنتخابات، بينما فتح اغتصبت السلطة وصادرت القرار الفلسطيني وحكمت الضفة بحال التمرد
حماس ستستغل " أن إلىلكنه أشار . "فتح هي آخر من يتكلم عن الشرعية والديموقراطية"واعتبر أن 

 إلىاجبنا الوطني هو إخراج فتح من ورطتها وجرها وتوظف كل الجهود إلتمام مشروع المصالحة، وو
  ."مربع الشعب الفلسطيني ومشروع المصالحة الوطنية

فتح تريد مصالحة على "ورأى أن . "تعكس عدم جاهزية فتح للمصالحة"واعتبر أن تصريحات األحمد 
اقف المشروطة طريقتها وليس على طريق التوافق الوطني، ما يؤكد أنه ال جديد في مواقفها سوى المو

ومواقف فتح تؤكد أنها تريد أن تعود إلى السلطة والحكم على أنقاض . والحراك اإلعالمي المفبرك
حديث فتح عن المصالحة هو حديث فئوي "وخلص إلى أن . "المصالحة والتوافق الوطني بكل الطرق

  ."ع غزةحزبي هدفه االبتزاز السياسي لحماس واغتنام الظروف الصعبة التي يمر بها قطا
  13/6/2010الحياة، لندن، 

  
   تعمل لترويج دولة ثنائية القوميةيرأسها كادر من فتحمجموعة فلسطينية  .10

تعكف مجموعة من الناشطين الفلسطينيين على إطالق حراك شعبي للعمل على :  محمد يونس-رام اهللا 
وعقدت المجموعة . شل حل الدولتينبعد ف) إسرائيلية وفلسطينية(تحقيق حل الدولة الواحدة الثنائية القومية 

  .سلسلة لقاءات، كما تعد لعقد ورشة في غضون أسابيع تعتبرها بمثابة المؤتمر التأسيسي لها
وقال المنسق العام للمجموعة ياسر المصري، وهو من كوادر فتح وأمضى سنوات في السجون 

وأضاف . "اً بين الفلسطينيينالمجموعة تعمل على تحقيق فكرة كانت موجودة دائم"اإلسرائيلية، إن 
نحن نعمل على تأسيس وإطالق حراك شعبي للعمل على حمل هذا الهدف وتحقيقه إن لم ": "الحياة"لـ

  ."يكن اآلن فعبر األجيال
 من ةالمائ في 99... المجموعة تحركت بعدما أدركت أن حل الدولتين فشل ولم يعد قائماً"وأشار إلى أن 

، لكن لماذا ترفض القيادة اإلسرائيلية تحقيقه؟ كما أن مبادرة جنيف تتضمن عناصر حل الدولتين موجودة
هو ) الرئيس محمود عباس(تفصيالً كامالً لحل الدولتين، لكنها وضعت في األدراج، ولدينا قائد سياسي 

  ."األكثر اعتداالً، ومع ذلك ال يريدون التوصل إلى حل معه، فمع من يمكنهم إذاً، أن يتوصلوا إلى حل؟
  13/6/2010الحياة، لندن، 

  
  تأجيل االنتخابات البلدية في الضفة أنهى ذرائع اعتقال العشرات من حماس: وصفي قبها .11

طالب وصفي قبها، وزير شؤون األسرى الفلسطيني السابق، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في : رام اهللا
 في الضفة، الذين اعتقلوا على مدار رام اهللا، إلى اإلفراج عن العشرات من كوادر وأنصار حركة حماس

وقال قبها، في تصريح  ".دون أي مبرر، ال سيما بعد انتهاء الذرائع المسببة لالعتقال"الشهر الماضي 
فتح وسلطتها في الضفة ال تزال تعيش وتعاني حالة  إن: "نسخة منه" قدس برس"صحفي مكتوب وصل 

على مقاطعتها هذه االنتخابات ترشيحا وتصويتًا؛  س؛ بالرغم من تأكيد حركة حما"حماس فوبيا"من الـ
ألنها لم تأت في إطار االتفاق والوفاق واإلجماع الوطني، وال كثمرة من ثمار المصالحة الوطنية، إال أن 

ورأى القيادي في  ".العشرات من قيادات وكوادر الحركة تم اختطافهم من مختلف محافظات الوطن
جاء ليسحب الذرائع والحجج عن االستمرار في اختطافهم واحتجازهم؛ "خابات حماس أن قرار تأجيل االنت

األمر الذي يستوجب من حركة فتح وسلطتها إطالق سرح كافة المختطفين والمحتجزين في سجون 
  .، على حد تعبيره"السلطة

  12/6/2010قدس برس، 
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  اإلسرائيليةيدعو لمساندة نواب القدس ضد قرارات اإلبعاد من حماس قيادي أسير  .12
قيادي في حماس، وعضو الهيئة القيادية العليا ألسراها في سجون االحتالل  الدعا: ةالقدس المحتل
مساندة نواب "عبد الناصر عيسى، المواطنين الفلسطينيين واألمتين العربية واإلسالمية إلى  اإلسرائيلي

  ".ادهم عن مدينة القدس المحتلةالقدس في وجه قرارات الترحيل التي أصدرتها سلطات االحتالل إلبع
جاء ذلك في تصريح صحفي لألسير عبد الناصر سربه من سجنه، تعقيباً على قرار سلطات االحتالل 

البرلمانية، بعد إطالق سراحهم من سجون " كتلة التغيير واإلصالح"إبعاد ثالثة من النواب المقدسيين عن 
  .لفلسطينية العاشرةاالحتالل، عالوة على وزير القدس في الحكومة ا

  12/6/2010قدس برس، 
  

   تجري اتصاالت سرية مع مسؤولين أتراك في مسعى لتخفيف حدة التوتر "إسرائيل": "يديعوت" .13
مع مسؤولين " اتصاالت سرية" يجري مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، عوزي أراد، :القدس المحتلة

يديعوت "وذكرت صحيفة  .هور العالقات بين الدولتين الجهد اإلسرائيلي لوقف تدإطاركبار في تركيا في 
 يجري اتصاالت مع شخصيات رفيعة المستوى في تركيا بما فيهم كبار أراداليوم أن " أحرونوت

ولفتت الصحيفة إلى  .مستشاري رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية داوود أوغلو
 إسرائيل إلى، وأن تركيا نقلت رسائل حادة "طول الحريةأس" بدأت قبل العدوان على االتصاالتأن هذه 
  . سراح كافة المشاركين في األسطولإطالق وأخرها

 إن هناك اتصاالت سرية مع تركيا لكنها لم تثمر حتى اآلن نتائج إسرائيليةوقالت مصادر سياسية 
  .تماماً" كسر العالقات"ايجابية، مدعية أن الطرفين غير معنيين بـ

  13/6/2010ا اإلخبارية، وكالة سم    
  

   مع تركياتحذر من إلغاء االتفاقيات األمنيةإسرائيلية تقارير  .14
 رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغانحذرت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية من أن 

العالقات يتجه نحو التصعيد أمام اسرائيل إلى درجة الغاء كافة اإلتفاقيات األمنية مع اسرائيل وحتى قطع 
أو تخفيضها إلى مستواها األدنى، وذلك إذا لم تستجب اسرائيل للمطالب التركية بتقديم اإلعتذار الرسمي 

إن مكتب " يديعوت"وقالت . على المجزرة والتعاون مع لجنة تحقيق دولية ودفع تعويضات للمصابين
  .رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرفض التعقيب على هذه التقارير

  13/6/2010الة سما اإلخبارية، وك
  

    قرار تجميد االستيطان الشكلي يعرض حياة كبار مسؤولي أجهزة األمن اإلسرائيلية للخطر .15
 تطبيق قانون تجميد البناء في أنزعمت محافل امنية وسياسية إسرائيلية :  جمال جمال- القدس المحتلة

يؤاف "يس اإلدارة العسكرية العميد المستوطنات عرض حياة المسؤولين عن تطبيقه ومن بينهم رئ
، وسبعة من مسؤولي جهاز الشاباك، وبعض عناصر الشرطة للخطر المحدق وجعلهم عرضة "مردخاي

 االستيطان مستمر وبوتيرة متصاعدة أنللتهديدات اليومية من قبل المستوطنين الرافضين للقرار، علماً 
  .جداً

على خلفية ورود معلومات تشير إلى أن حياتهم في ويحظى هؤالء المسؤولين بحراسة أمنية مشددة 
وحسب الجيش تم توزيع منشورات في األسابيع األخيرة في جميع أنحاء الضفة الغربية جاء فيها . خطر

أن قوات األمن اإلسرائيلية أصبحت تشابه الجهاز العسكري لحركة حماس، وان أجهزة األمن "
  ".ذوره في جميع أنحاء الضفةاإلسرائيلية تحاول اجتثاث االستيطان من ج

  13/6/2010الدستور، عمان، 
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  حملة يهودية عالمية لمقاطعة شركات غربية تتعامل مع إيران .16

 تدير مؤسسات يهودية إسرائيلية منذ عدة أسابيع، حملة مقاطعة يهودية دولية لعدد من أكبر :تل أبيب
قد بادر إلى هذه و. الت تتعامل مع إيرانالشركات التجارية والصناعات العالمية عقابا لها ألنها ما ز

، وصاحب "كاش فلوو"الحملة رجل أعمال إسرائيلي يدعى شاي باطون، رئيس كليات تعليم االقتصاد 
وقد أطلقا الحملة على اإلنترنت من خالل تجنيد شركات . شركة لالستشارة االستراتيجية، توم فاغنر

ا إلى شركات يهودية عالمية في الواليات المتحدة وأوروبا وفي األيام األخيرة باشرا توسيعه. إسرائيلية
  .وغيرهما

 وشركة "إير فرانس"وتشمل هذه الحملة ثالث شركات في المرحلة األولى، هي شركة الطيران الفرنسية 
ولكنهما يخططان لتوسيع . "بوش" وشركة األدوات الكهربائية المنزلية "بي إم دبليو"السيارات األلمانية 

 وشركتا "مرسيدس" شركة أخرى، بينها شركة السيارات األلمانية 120في القريب لتشمل الحملة 
 البريطانية التي أصبحت "شويبس" وشركة "كوكا كوال" و"بيبسي كوال"المشروبات الخفيفة األميركيتان، 

  . "كوكا كوال"تابعة لشركة 
  13/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   شخصية مقدسية300ي لتهجير مخطط صهيون كشف عنينائب مقدسي  .17

، ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي، "التغير واإلصالح" كشف النائب عن كتلة :القدس المحتلة
، النقاب عن تخطيط صهيوني لتهجير وإبعاد 12/6وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، السبت 

  . ت عن مدينة القدس المحتلة شخصية سياسية فلسطينية من كافة االنتماءات واالتجاها300
يأتي في سياق عموم المقدسيين، لكن "وأكد أبو عرفة أن الخطة اإلسرائيلية في تهجير نخب مقدسية 

االحتالل الصهيوني بدأ بالنخب ليسهل عليه بعد ذلك تهجير العوائل المقدسية عموماً، خاصة أنه إذا تم 
ي والمجتمعي والمؤسسات الرسمية فإن ذلك سيؤثر هذا التهجير للنخب في ظل صمت الرأي العام الدول

  ". على مستقل القدس بشكل عام
  12/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "انتفاضة السفن" يطرح خطة لتشغيل ميناء غزة بإشراف أوروبي ويعد بمواصلة الخضري .18

" مرفأ الصيادين"ة طرحت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار خطة لتشغيل ميناء غز:  رائد الفي-غزة 
 .بمراقبة أوروبية بما يضمن فتح ممر مائي يحقق التواصل بين قطاع غزة المحاصر والعالم الخارجي

واقترح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب المستقل جمال الخضري أن يكون هناك إشراف 
ل إلى قطاع غزة من دون وجود أوروبي كامل على تشغيل ميناء غزة بما يضمن إيجاد معبر مائي مستق

وقال الخضري في مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أمس، إن الخطة المقترحة تقوم على  .إسرائيلي
 لتجميع البضائع االتفاق بين السلطة الفلسطينية واليونان مثالً، على أن يكون أحد الموانئ اليونانية مكاناً

أوروبيين السفن حتى ميناء غزة للتأكد من سالمة المراد شحنها إلى غزة وأن ترافق بعثة مراقبين 
أن المقترح يجب أن يترافق مع خطة لتطوير ميناء غزة من خالل توريد المعدات : وأضاف .حمولتها

  .الالزمة لتفريغ وشحن السفن، إضافة إلى تأسيس شركة من القطاع الخاص إلدارة المشروع
رائيلي قبول هذه الخطة ألن تكلفتها ستكون أقل من وأشار الخضري إلى أنه يتعين على االحتالل اإلس

 اإلعمارأن هذا المشروع سيمكن قطاع غزة من بدء إعادة "وتداعياتها، معتبراً " انتفاضة السفن"استمرار 
  ".وتحقيق النمو االقتصادي
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 وقال الخضري إنه قدم خطته لألوروبيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة في غزة، وال يزال في
  .انتظار الردود عليها

 الموقعة بين السلطة واالحتالل اإلسرائيلي برعاية ،2005ويقترح الخضري أن يتم تعديل اتفاقية المعابر 
ووفقاً لخطة الخضري فإنه سيتم إعفاء . أمريكية، وتقتصر على معبر رفح والمعابر البرية لتشمل البحر

رائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ويكون كل البضائع المستوردة من خالل ميناء غزة من الض
  .القرار سارياً لمدة سنة، وتتعهد كل األطراف الفلسطينية باحترامه

وتضمن الحفاظ على السلع الثالثين التي تدخل من كرم أبو سالم، وال يسمح باستيرادها من اليونان لعدم 
  .اإلخالل بنظام الضرائب

 إلى انه تلقى حتى كسر الحصار على قطاع غزة، مشيراً" سفنانتفاضة ال"وتعهد الخضري بمواصلة 
وشدد على أنه حتى  .وجهات ترغب في إرسال عشرات السفن إلى قطاع غزة اتصاالت كثيرة لمؤسسات

لو فتحت معابر قطاع غزة، فإن قوافل السفن ستستمر، بهدف افتتاح ممر مائي باعتباره حقاً لكل 
، وال يوجد خيار "إرسال المزيد منها"ف للسفن القادمة، ألن ذلك يعني وحذر من أي استهدا .الفلسطينيين

  .لالحتالل إال رفع الحصار وفتح ممر مائي
  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  يتهم تل أبيب بمواصلة تعطيل مشاريع إعمار غزة" أوتشا"مكتب  .19

 مكتب تنسيق ، أنعبد القادر فارسغزة،  نقالً عن مراسلها في 13/6/2010عكاظ، جدة، نشرت 
 %17 سمحت حتى اليوم بتوريد "إسرائيل"قال أمس، إن ) أوتشا(الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 

 .نرواوفقط من مواد البناء لمشروعين من مشاريع إعادة األعمار بالقطاع، تشرف عليهما وكالة األ
 "إسرائيل"نترناشونال نسخة منه، أن وأوضحت أوتشا في تقريرها األسبوعي، الذي تلقت يونايتد برس إ

وشحنة واحدة من اإلسمنت )  طنا722) (الحصباء( شحنة من الحصى 18سمحت بتوريد ما مجموعه 
وذكرت أن  . وحدة سكنية لوكالة األونروا في خان يونس151؛ الستخدامها في مشروع بناء ) طنا29(

وأربعة أطنان من قضبان )  حمولة شاحنة0.5( طنا من اإلسمنت 20السلطات اإلسرائيلية سمحت بدخول 
  .لمشروع إعادة إعمار مستشفى القدس في غزة)  حمولة شاحنة0.5(الفوالذ 

أشار إلى أن االحتالل سـمح األسـبوع        " أوتشا"مكتب  ، أن   غزة من   12/6/2010قدس برس،   وأضافت  
 شـحنة   98زة ما مجموعه    الماضي بتوريد محدود للمواد التي كان دخولها مقيداً سابقا، حيث دخل إلى غ            

 شحنة من األحذية، وذلك منذ      134 شحنة من المالبس، و    240 شحنة من األلمنيوم، و    47من األخشاب، و  
  . أبريل الماضي/مطلع شهر نيسان

  
   والمؤسسة الحاكمة في تل أبيب48تزايد االحتقان بين فلسطينيي الـ  .20

 المركز العربي للدراسات -الكرمل مدى " بين تقرير الرصد السياسي لمركز : حسن مواسي-حيفا 
، والتحريض الدموي عليهما 48 أن الهجوم على القيادات وجماهير فلسطينيي الـ" االجتماعية والتطبيقية

هما استمرار ونتيجة مباشرة لسياسة حكومة نتنياهو التي عملت منذ بدايتها على شرعنة العنصرية 
.  امل مع المواطنين الفلسطينيين كأعداء بشكل علنيوالعداء لكل ما هو فلسطيني وعربي، وباتت تتع

وأوضح إمطانس شحادة معد التقرير انه ال يمكن قراءة وفهم الهجمة الدموية األخيرة على قيادات 
 والسياسة العنصرية والعدوانية "إسرائيل"، بمعزل عن األجواء العامة في 48 وجماهير فلسطينيي الـ

، وان التصعيد في السياسات الحكومية ضد "إسرائيل"ذ تسلمها السلطة في التي تنتهجها حكومة نتنياهو من
الفلسطينيين، ويظهر من خالل تعميق عمليات تشريع القوانين التي تهدف إلى ترسيخ يهودية الدولة، 
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ييز وتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين المدنية وقمع الهوية الفلسطينية، إلى جانب تزايد شَرعنة التم
  .والكراهية تجاه المواطنين الفلسطينيين في شتى ميادين الحياة

، مشاريع 2010 يناير/  وكانون الثاني2009 ديسمبر/ ويوثق التقرير انه في الفترة بين كانون األول
  ، ومكانتهم"إسرائيل"القوانين التي قدمت إلى الكنيست والتي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في 

 بين معظم هذه المشاريع أنها ترجمة فعلية لمحاوالت الحكومة وغالبية أعضاء الكنيست لتثبيت والمشترك
  .الطابع اليهودي في الدولة، وتقليص الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين بواسطة القانون

  13/6/2010الدستور، عمان، 
  

   من مسافة صفر االحتالل اغتال الشهيد المقدسي زياد الجوالني":مركز القدس" .21
كشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، عن تعرض الشهيد :  منتصر حمدان-رام اهللا 

المقدسي، زياد محمد الجوالني، إلى جريمة قتل بدم بارد ارتكبها جنود االحتالل حينما أطلقوا النار عليه 
ن يقوم أحد جنود الوحدات الخاصة من مسافة صفر، بعد أن كانوا أصابوه برصاصة أوقعته أرضاً قبل أ

بلباس أسود بإطالق النار عليه من مسافة قريبة جداً، حيث أصيب برصاصتين األولى في الوجه اخترقت 
وحسب الروايات التي جمعتها وحدة البحث والتوثيق في المركز، عن جريمة  .الفك والثانية في البطن

في أعقاب محاولة الجوالني دهس عناصر من جنود القتل التي بررتها سلطات االحتالل بأنها جاءت 
االحتالل في منطقة واد الجوز في القدس المحتلة، فإن جنود االحتالل ارتكبوا جريمة قتل متعمدة بحق 

  .الشهيد الجوالني
  .وطالب مركز القدس سلطات االحتالل بفتح تحقيق فوري في مالبسات وظروف الحادث

  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  يئة حقوقية تطالب بتوفير الرعاية الصحية لألسيرات في السجون اإلسرائيليةه .22
 طالب نادي األسير الفلسطيني، المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على السلطات :رام اهللا

 اإلسرائيلية إلدخال لجان طبية مختصة إلجراء الفحوصات الالزمة لألسيرات الفلسطينيات داخل سجون
إن هناك "، 12/6وقال النادي في بيان صحفي، يوم السبت  .االحتالل، جراء تدهور وضعهن الصحي

خوفاً وقلقاً شديدين على حياة وأوضاع األسيرات التي ال تكتفي إدارة السجون بسلب حريتهن، بل تتعمد 
السجون عن احتجازهن في أقسى الظروف واألوضاع التي سببت لهن األمراض، بينما تمتنع إدارة 

عالجهن رغم خطورة أوضاعهن، والتأثيرات المباشرة لظروف االعتقال، في أوضاعهن النفسية 
وحمل البيان إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة األسيرات، ال  ".والصحية

  ".في ظل السياسات االنتهاكية التي تمارسها مصلحة السجون بحقهن"سيما 
  12/6/2010رس، قدس ب

  
  "غزاويون" ألف عامل من الضفة ألنهم 70طردت " إسرائيل" .23

واصلت المجموعة العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف :  حسين منصور-المنامة 
وأقامت المجموعة الملتقى الدولي  .فعالياتها الداعية إلى وقف الممارسات الوحشية والعنصرية اإلسرائيلية

 مع شعب وعمال فلسطين، والذي درجت منظمة العمل العربية على تنظيمه على هامش أعمال للتضامن
وكشفت رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وزير العمل البحريني  .مؤتمر العمل الدولي بجنيف

 ألف عامل من الضفة الغربية 70مجيد بن محسن العلوي في كلمته أن السلطات اإلسرائيلية طردت 
  .يعة أنهم قدموا من قطاع غزةبذر

  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 
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  يندد بتصريحات عباس في واشنطن ويراها مضادة لحق العودة" واجب"تجمع  .24

، إنه تابع تصريحات رئيس السلطة محمود عباس خالل "واجب" قال تجمع العودة الفلسطيني :دمشق
ن منظمات مختلفة، مثل لجنة الشؤون العامة اجتماعه في واشنطن مع نحو ثالثين زعيماً يهودياً م

ينكر أبداً "ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، والتي أكد فيها أنه لن " إيباك"األمريكية الصهيونية 
إننا نرى أن : "وقال تجمع واجب، في بيان صادر عنه في دمشق يوم السبت ".حق اليهود في فلسطين

وقت يشهد فيه العالم أوسع حركة تضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني بعد مثل هذه التصريحات تأتي في 
ما جرى ألسطول الحرية، كان آخرها تصريح هيلين توماس كبيرة صحافيي البيت األبيض والتي 

وأضاف البيان أنه في المقابل ". أشارت إلى ضرورة عودة اإلسرائيليين إلى أوطانهم في أوروبا وأمريكا
 تنازالت مجانية من أجل دفع عجلة عملية سالم محكومة بالفشل والعبثية، دون أن يقدم صاحب الحق"

  ".يعير اهتماماً ألكثر من سبعة ماليين الجئ وحقهم في العودة إلى ديارهم
نعتبر أن هذه التصريحات تدلل بشكل واضح على تماهي السلطة الفلسطينية "إلى القول " واجب"ومضى 

، وإننا نعبر عن بالغ استنكارنا لهذا الموقف وهذه "دولة يهودية"عم إقامة مع الرؤية الصهيونية، ود
نؤكّد أن محمود عباس بموقفه ال يمثل طموحات وآمال أبناء الشعب "وأضاف البيان  ".التصريحات

الفلسطيني الذي يمثل الالجئون أكثر من ثلثيه، ونؤكد أيضاً أن حق العودة حق غير قابل للتصرف وال 
 أية جهة رسمية أو غير رسمية، دولية أو محلية، ممثلة شعبياً أم غير ذلك؛ أن تناقش قضية تستطيع

بالقول " واجب"وختم تجمع  ".الالجئين إالّ في سبيل وحيدة؛ وهي العودة إلى البيوت التي خرج منها شعبنا
طيني ال يكفل حق نؤكد عدم شرعية أي قرار أو اتفاق توقعه أي جهة كانت بالنيابة عن الشعب الفلس"

العودة كامالً، وهو حق كفلته الشرائع السماوية واألرضية كافة، وأكدته شرعة حقوق اإلنسان والقانون 
  ". الدولي، وأثبتته عشرات القرارات الدولية الصادرة عن هيئة األمم المتحدة

  12/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المتحانات الثانوية العامة في الضفة والقطاع ألف متقدم مع البدء الموحد86أكثر من  .25
 تقديم امتحانات الثانوية العامة في 12/6 ألف طالب وطالبة يوم السبت 86بدأ أكثر من :  غزة–رام اهللا 

وتجرى االمتحانات بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة بفضل تنسيق نادر  .األراضي الفلسطينية
وبحسب وزارتي التربية والتعليم في الضفة وغزة؛ فإن  .ية في الضفة وغزةبين جناحي السلطة الفلسطين

 طالباً 49695 متقدماً ومتقدمة، منهم 86557عدد المسجلين المتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بلغ 
وقد بلغ مجمل عدد المتقدمين النظاميين لكافة .  آخرون في قطاع غزة36860وطالبة في الضفة، و

  . متقدماً ومتقدمة18349 متقدم، وبلغ عدد طلبة الدراسة الخاصة 68208ع الفرو
  12/6/2010قدس برس، 

  
   عمليات جراحية في أبوظبي إلنقاذ أطفال فلسطينيين من الصممسبع .26

 مازن الهاجري، استشاري األنف واألذن والحنجرة وأورام الرأس .أجرى د:  أحمد سعيد-أبوظبي 
 الماضي، لسبعة أطفال صم األسبوعبداع والتميز، سبع عمليات زراعة قوقعة والرقبة بالمجمع الطبي لإل

فلسطينيين في مستشفى الراحة في أبوظبي، على نفقة فاعل خير إماراتي قدم مليون درهم إلجراء تلك 
  .العمليات بالتنسيق مع جمعية بيت الندى الفلسطينية في بيت لحم لعالج عشرة أطفال

ى نسبة صم عالمياً توجد في فلسطين، نظراً لعمليات القصف بين فترة وأخرى، أشار مازن إلى أن أعل
وتحليق الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض، وانقطاع التطعيمات، مشيراً إلى أن نسبة األطفال الذين 
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 مليون 20 وتبلغ نسبة الصم على مستوى العالم العربي نحو ،1000 إلى 1يولدون بهذا المرض عالمياً 
  . الصممإعاقة طفالً في الضفة الغربية يعانون من 360وأشارت إلى أن هناك نحو  .سمة تقريباًن

  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  والمصالحة على رأس األولويات... يجب أن يرفع الحصار: عمرو موسى في مستهل زيارته لغزة .27
 العـام لجامعـة الـدول        عمرو موسى، األمـين    ، أن غزة من   13/6/2010 قدس برس، نشرت وكالة   

: العربية، أكد على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي، وقـال               
 إلى أن ملف المـصالحة سـيكون        موسىوأشار   ".قراراً عربياً واضحاً صدر بهذا الشأن يجب تنفيذه       "ن  إ

المصالحة إرادة وليست مجرد توقيع، هي سياسة وموقف يترجم         : "على رأس أولويات زيارته لغزة، وقال     
  ".باالتفاق على مختلف األمور التفصيلية

وبدأ موسى حديثه خالل مؤتمر صحفي قصير عقده في مستهل زيارته لقطاع غزة صباح اليوم األحد 
أنني متشوق بأن أسير على ارض فلسطين والتقي مع كل الفلسطينيين الصامدين بكل اعترف ب): "13/6(

، في زيارة هي األرفع )13/6(وكان وصل عمرو موسى إلى قطاع غزة، صباح اليوم األحد ". تياراتهم
ودخل موسى القطاع عبر معبر  .لمسؤول عربي، واألولى له، منذ فرض الحصار المشدد على القطاع

في زيارة تستغرق يوماً واحداً يرأس خاللها وفداً كبيراً من الجامعة العربية لإلطالع على رفح البري 
  .األوضاع اإلنسانية، ولقاء قيادات الفصائل الفلسطينية ورئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية

مدير مكتب األمين  نقال عن مراسلها من غزة فتح صباح، أن 13/6/2010الحياة، لندن، وأضافت 
 ساعة عبر معبر 48قطاع غزة أمس، للمرة الثانية خالل زار لعام للجامعة العربية السفير هشام يوسف ا

ورافق يوسف . رفح البري، لوضع اللمسات األخيرة على جدول أعمال عمرو موسى إليها اليوم األحد
  .في زيارته وفد أمني مصري لوضع الترتيبات النهائية لتأمين موسى والوفد المرافق له

 أمس إن التجمع أعد مذكرة "الحياة" ياسر الوادية لـ.وقال رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د
بممارسة مزيد من الضغط إلتمام المصالحة وإنهاء "سيسلمها إلى موسى تتناول مختلف القضايا، وتطالبه 

 عن إطالعه على هموم الحصار على غزة تنفيذاً لقرار وزراء الخارجة العرب في هذا الشأن، فضالً
  ."المواطنين والواقع المعاش في غزة جراء الحصار والحرب على القطاع

 السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين أن 13/6/2010عكاظ، السعودية، وأوردت 
رة طويلة، وأن  إنه كانت هناك نية لدى األمين العام لزيارة غزة منذ فت":عكاظ" لـ قالواألراضي المحتلة

هذه الرغبة وجدت توافق وقبول جميع وزراء الخارجية العرب خالل االجتماع الوزاري الطارئ األخير 
وأوضح صبيح أن هدف الزيارة هو العمل  .الذي ناقش تداعيات الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية

سالة واضحة للعالم  سنوات، وتوصيل ر4على رفع الحصار عن غزة المحاصرة منذ ما يقرب الـ
  .تكشف مدى المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

  
  مصر تعتزم إرسال دعوات لفتح وحماس بعد عودة موسى من غزة": عكاظ" .28

 أكدت مصادر القيادة المصرية أنها تعتزم إرسال دعوات لحركتي فتح وحماس :فهيم الحامد -جدة 
  .و الحالي، بعد عودة األمين العام للجامعة العربية من غزةلزيارة القاهرة نهاية شهر يوني

وأضافت المصادر أن القاهرة سترسل الدعوات للحركتين بعد عودة عمرو موسى من غزة ولقائه قيادات 
  .حماس والفصائل الوطنية واإلسالمية في غزة

 13/6/2010عكاظ، السعودية، 
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   لرفع حصار غزةأبو الغيط يبحث في بروكسل األفكار األوروبية .29
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه سيجري مباحثات، يوم الجمعة المقبل، مع : القاهرة

المسؤولين في االتحاد األوروبي، وفي مقدمتهم الممثلة السامية للسياسة الخارجية واألمنية المشتركة 
د األوروبي، وأيضا بحث األفكار باالتحاد األوروبي كاثرين أشتون، حول عالقات مصر مع االتحا

   .األوربية في ما يتعلق بكيفية مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة ورفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع
 االثنين، ومن المقرر وأشار أبو الغيط إلى أن اجتماعات وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي تبدأ، غداً

ية التعامل األوروبي مع مسألة الحصار على قطاع غزة، الفتا أن يتم خاللها تقرير منهج أوروبي لكيف
 في ما يتعلق بعدم وضع  أوروبياًوقال إن هناك طرحاً .إلى أن تنفيذ هذا المنهج قد يستغرق فترة ممتدة

قيود على وصول السلع والمعدات إلى الفلسطينيين وأن مصر تؤيد هذا الطرح، وترى ضرورة المضي 
م مصر بالمساعدة على رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وفرض فتح وشدد على اهتما .فيه

  .المعابر اإلسرائيلية الفلسطينية لتأمين وصول كافة احتياجات الشعب الفلسطيني
  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  باستخدام أجوائها" إسرائيل"نفي سماحها لـ تالسعودية .30

ارجية ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم البريطانية دحض مصدر مسؤول في وزارة الخ:  واس-الرياض
وأفاد  .أمس، التي زعمت بهتانا وتجنيا أن المملكة ستسمح إلسرائيل بشن هجوم على إيران عبر أجوائها

المصدر أن المملكة تجدد التأكيد على موقفها القاطع والرافض النتهاك سيادتها واستخدام أجوائها أو 
عتداء على أية دولة، ومن الحري أن تطبق المملكة هذه السياسة مع سلطة أراضيها من قبل أي كان لال

  .االحتالل اإلسرائيلية التي ال تربطها معها أية عالقة بأي شكل من األشكال
وكانت صحيفة التايمز البريطانية ادعت بهتانا وزوراً أن المملكة ستسمح لطائرات إسرائيلية بالعبور من 

  .آت اإليرانيةأجوائها لضرب بعض المنش
 13/6/2010عكاظ، السعودية، 

  
  "إسرائيل"سوريا تؤكد تضامنها مع تركيا في إجراءاتها ضد  .31

أكد محمد سعيد بخيتان األمين القطري المساعد للبعث الحاكم في سوريا مجدداً ما كان قاله : )أ.ب.د(
 للسير من دون تردد بأي إن بالده على استعداد تام"الرئيس السوري بشار األسد قبل أيام في تركيا 

  " .إجراءات تتخذها تركيا رداً على االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية
" اإلفرآسيوي" في منظمة التضامن 24 ـوقال بخيتان، خالل افتتاح اجتماع لجان التضامن العربية ال

لقد أحبطت إسرائيل "، وقال "أثبتت أنها ال تريد السالم وال تسعى إليه" إسرائيل"إن "بدمشق، أمس، 
مختلف المحاوالت السابقة إلقامة السالم وأجهضت جهود المجتمع الدولي وتنكرت لقرارات الشرعية 
الدولية وهي تواصل االحتالل والعدوان، وارتكاب المجازر، وانتهاك القانون الدولي، وتحدي المجتمع 

  ".ب األرضالدولي، واالستهتار بقيم الحق والعدالة التي تسعى إليها شعو
مجزرة أسطول الحرية كانت أسطع األمثلة على أنه ال خيار أمام العرب "واعتبر المسؤول السوري أن 

  " .السترجاع حقوقهم وتحرير أرضهم إال المقاومة
  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  وفد جزائري ينقل مساعدات يصل إلى غزة .32

صيات اعتبارية، أمس، إلى قطاع غزة عبر وصل وفد جزائري يضم برلمانيين ورؤساء جمعيات وشخ
كما سمحت السلطات المصرية بدخول وفد طبي يوناني، . معبر رفح، ناقال مساعدات طبية وإنسانية
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وقالت هيئة المعابر والحدود في  . آالف فلسطيني بوابات المعبر منذ افتتاحه7وأعلنت عبور أكثر من 
 شخصية من بينهم ثالثة نواب وقادة 16ون من غزة في بيان إن الوفد الجزائري التضامني مك

وشخصيات اعتبارية ورؤساء جمعيات، استطاعوا الدخول إلى غزة بصحبة المساعدات الطبية 
  .واإلنسانية

وكان في استقبال الوفد عدد من أعضاء المجلس التشريعي من كتلة حماس، وتوجه الوفد إلى مقر 
  .كالمجلس في غزة، حيث عقد مؤتمر صحافي مشتر

  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  بولندا تعتقل إسرائيلياً مطلوباً أللمانيا لالشتباه بضلوعه في اغتيال المبحوح .33
 يشتبه بانتمائه إلى  أعلنت النيابة الفيديرالية األلمانية أمس أن إسرائيلياً.):ب.أ(، .)ب.ف.ا (– برلين

يال القيادي في حماس محمود المبحوح في  وبضلوعه في اغت"موساد"جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
وقال ناطق باسم النيابة إن اإلسرائيلي المعروف باسم  .دبي، اعتقل في بولندا بناء على طلب برلين

يشتبه بأنه يعمل لمصلحة جهاز استخبارات أجنبي في ألمانيا وبأنه متورط في "يوري برودسكي 
ة ألحد أعضاء فريق الموساد الذي قتل بصورة غير مشروع) ألماني(الحصول على جواز سفر 

والكرة اآلن في " مذكرة توقيف بحقه، ألمانياوأضاف أنه اعتقل في وارسو بعدما أصدرت . "المبحوح
  ."ملعب البولنديين التخاذ قرار تسليمه

هذا ال يبدو "وفي حال وافق برودسكي على ترحيله، فإن األمر قد ال يستغرق سوى بضعة أيام، لكن 
وذكرت مجلة . ورفضت وزارة الداخلية البولندية التعليق على الموضوع. ، بحسب الناطق األلماني"وارداً

 األلمانية في عددها الذي يصدر غداً، أن برودسكي اعتقل مطلع الشهر الحالي لدى وصوله "دير شبيغل"
  .إلى مطار وارسو

  13/6/2010الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"ـترف بسيناتور أمريكي يطالب بخنق غزة حتى تع .34
اقترح عضو مجلس الشيوخ عن والية نيويورك تشك شومر خنق غزة :  أحمد عبد الهادي- واشنطن

وقال شومر في الخطاب الذي ألقاه أمام تجمع لطائفة اليهود األوروثوذوكس . "لإسرائي"بـحتى تعترف 
جب أن تكون هناك بعض حيث إن الفلسطينيين في غزة انتخبوا حماس فإن األمر بسيط، ي"المتشددين 

المعونات اإلنسانية حتى ال يموت الناس هناك من الجوع، أما خنقهم اقتصاديا حتى يروا أن هذا ليس هو 
  ".الطريق الذي ينبغي سلوكه فإنه أمر مقبول

أمام ذلك أدانت المنظمات الحقوقية األمريكية هذا الطرح وانهالت رسائل اإلدانة على مكتب شومر حتى 
وأصدرت منظمات .  آالف رسالة في اليوم الواحد منذ إلقاء الخطاب األربعاء الماضي4ا بلغ عدده

وقال . حقوقية أمريكية ويهودية مؤيدة لحل الدولتين، بيانا قالت فيه إن هذه التصريحات كاذبة وال أخالقية
  .ولتينمنهم يؤيدون حل الد% 74البيان إن استطالعات الرأي العام بين الفلسطينيين توضح أن 

  13/6/2010الوطن، السعودية، 
  

  الصين تجدد مطالبتها برفع فوري لحصار غزة .35
جدد المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق األوسط ليو سايك مطالبة الصين للكيان الصهيوني : بيروت

بالرفع الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، للسنة الرابعة على التوالي، وتحسين األوضاع 
  ". الحريةأسطولإدانة الصين وصدمتها للهجوم اإلسرائيلي على "، كما جدد "ية فيهاإلنسان
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وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، في ختام محادثات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
 األوسطإن الصين مع الحل الشامل والعادل لقضية الشرق : "ورئيس الحكومة سعد الحريري اليوم السبت

لى أساس الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية، كما تدعم إقامة دولة ع
  ".فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة

  12/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ميتشيل إلى المنطقة الحتواء تداعيات مجزرة أسطول الحرية .36
مازن الذي   أن الرئيس األمريكي أوباما، وعد الرئيس أبوأفصحت مصادر أمريكية: فهيم الحامد -جدة 

التقى به األسبوع الماضي، أنه سيوفد السيناتور جورج ميتشيل، مبعوث السالم األمريكي، للشرق 
 اإلسرائيلية غير المباشرة، واحتواء -األوسط قريبا إلى المنطقة، بهدف إحياء المفاوضات الفلسطينية 

قتحام القوات اإلسرائيلية أسطول الحرية أخيرا، والسعي لتهدئة األجواء، وحث األزمة التي نشأت بعد ا
  .تل أبيب لتقديم تنازالت إلعادة الحراك في عملية السالم المجمدة

 حرصه على إنشاء الدولتين؛ الفلسطينية عباس أن أوباما أكد ل"عكاظ"وأفادت المصادر في تصريحات لـ
  . رورة وقف االستيطان الذي يعتبر عقبة رئيسة في عملية السالمواإلسرائيلية، وإقناع إسرائيل بض

 13/6/2010عكاظ، السعودية، 
  

  ر قرار إدانة أوروبي لتل أبيباتجري اتصاالت مع برلمانيين الستصد" الحملة األوروبية" .37
ة أنها بدأت بحملة اتصاالت ولقاءات واسع" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أعلنت : بروكسيل

من أجل استصدار قرار يدين الجانب اإلسرائيلي على ارتكابه "مع البرلمانيين في االتحاد األوروبي، 
عرفات ماضي، . وقال د ".المجزرة بحق المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفن أسطول الحرية

م عموماً، وفي إن األحرار في العال: "نسخة منه" قدس برس"رئيس الحملة في تصريح مكتوب وصل 
القارة األوروبية خصوصاً، ينتظرون موقفاً حاسماً من قبل االتحاد األوروبي، الذي يجتمع يوم األربعاء 
القادم، لبث سبل إنهاء الحصار المفروض على غزة، والعدوان الذي ارتكب بحق سفن أسطول الحرية، 

  ".الذي تحمل عدد من سفنه األعالم األوروبية
ة متابعة قضية إقدام السلطات اإلسرائيلية على سرقة جوازات سفر المتضامنين كما أكد على ضرور

قد " الموساد"األمر الذي يثير مخاوف من أن يكون  جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية "األجانب، 
أقدم على أخذ نُسخ من هذه الجوازات بغية استخدامها لتنفيذ جرائم، كما حصل مع القيادي في حركة 

  .، حسب قوله"حماس محمود المبحوح
بشكل كامل ونهائي، ال أن يتم االلتفاف على هذا "وشدد ماضي على ضرورة أن يتم رفع الحصار 

الحصار عبر مقترحات من شأنها إبقاء هذه العقوبة الجماعية بآليات وبصورة أخرى، ما يعني إمعاناً في 
  ".مخالفة القوانين اإلنسانية والدولية

  12/6/2010قدس برس، 
     

  "إسرائيل "نقابة عمال الموانئ النرويجية تعلن مقاطعة تحميل أو تفريغ سفن .38
أعلنت نقابة عمال الموانئ النرويجية، اليوم، قرارها االنضمام إلى زميلتها السويدية في : بيت لحم

  .حزيران الجاري / يونيو15مقاطعة تحميل أو تفريغ السفن اإلسرائيلية، ابتداء من 
 مسؤول دائرة اإلعالم باتحاد نقابات العمال معين ريان، أن نقابة النقل العام النرويجية، والتي وأوضح

تشكل نقابة عمال الموانئ جزءاً منها، أقرت باإلجماع تأييد عمال الموانئ في قرارهم، وذلك تأكيدا منها 
حظى على تأييد ما يقارب على ضرورة مقاطعة جميع البضائع اإلسرائيلية، مضيفا أن هذا الموقف بات ي
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 االختالف أن إلىالفتا  .نصف الشعب النرويجي، حسب آخر استطالعات للرأي قدمتها نقابات النرويج
الوحيد بين النقابة النرويجية ومثيلتها السويدية هو أن األولى أعلنت أن مقاطعة السفن اإلسرائيلية 

  .حزيران فقط / يونيو24ستستمر لمدة أسبوعين، بينما السويديون سيستمرون حتى 
  13/6/2010وكالة معا اإلخبارية، 

  
  "أبارتهيد فلسطين"تدعو في كأس العالم للوقوف بحزم ضد " أصدقاء اإلنسان" .39

تهنِّئ شعب جنوب أفريقيا، بانطالق دورة كأس العالم "قالت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، إنها : فيينا
ن سابقاتها بالوفاء العالمي لهذا البلد الذي انتصرت إرادته العادلة لكرة القدم، والتي تتميز هذا العام ع

إن "وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من فيينا مقراً لها،  ".على نظام التفرقة العنصري البائد األبارتهيد
نحو العالم الذي يلتقي في مالعب جنوب أفريقيا، بروح التضامن اإلنساني؛ مدعو في هذه األيام على 

خاص، إلى إبداء وقفة تضامنية حازمة في مواجهة النظام العنصري الذي يجسده االحتالل اإلسرائيلي، 
  ".والموجه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده، والخارج عن القيم اإلنسانية والمواثيق الدولية أيضاً

اإلسرائيلي يمارس بشكل منهجي لقد بات واضحاً أن ذلك النظام العنصري "وتابعت المنظمة في بيان 
أعتى صنوف االعتداء والقتل الجماعي ضد المدنيين العزل، وهو ما وثقته تقارير عدة مستقلة من بينها 

كما يمنع ذلك النظام اإلمدادات اإلنسانية والمستلزمات المعيشية عن السكّان، ويصادر . تقرير غولدستون
غير الشرعية على األراضي المصادرة من سكان القرى، األراضي من مالكيها، ويقيم المستوطنات 

  ".ويشقّ الطرق الواسعة الخاصة بالمستوطنين اإلسرائيليين ويمنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامها
  12/6/2010قدس برس، 

  
 وفد طبي يوناني يدخل غزة عبر معبر رفح .40

غزة عبر معبر رفح، الذي أعيد سمحت السلطات المصرية بدخول وفد طبي يوناني إلى قطاع : غزة
ومن المقرر أن يقوم الوفد، الذي يضم ثالثة  .تشغيله بعد أحداث أسطول الحرية نهاية الشهر الماضي

  .أطباء يونانيين، بإجراء عمليات طبية في مستشفيات القطاع والمساعدة في تدريب أطباء فلسطينيين
  12/6/2010قدس برس، 

  
   ألجل غزةلفي بروكستظاهرة في مدريد وتضامن فني  .41

تظاهر مئات األشخاص، أمس، في وسط مدريد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين .): ب.ف.أ(
وتقدمت المسيرة تسعة نعوش  ".لفلسطين وحصار غزة" اإلسرائيلي"وضع حد لالحتالل "والمطالبة ب 

سطول الحرية إلى غزة في ترمز إلى الضحايا التسع الذين سقطوا في الهجوم اإلسرائيلي الدامي على أ
  .أيار الماضي /  مايو31

تعاقب فنانون عديدون من مغنين وعازفين وجوقات غناء على أحد مسارح بروكسل من جهة أخرى 
ليعبروا عن تضامنهم مع قطاع غزة المحاصر في حفل استمر ألكثر من أربع ساعات تحدثت فيه شابتان 

حضر الحفل مئات األشخاص ونظمته المؤسسة  و".لحريةأسطول ا"بلجيكيتان عن مشاركتهما في رحلة 
  . عاما35ًالفلسطينية  البلجيكية التي تمارس نشاطها من بروكسل منذ 

  13/6/2010الخليج، اإلمارات، 
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  "الواليات المنتهية الفلسطينية" .42
   عريب الرنتاوي

على " الواليات المنتهية الفلسطينية"باإلعالن عن إرجاء االنتخابات البلدية في الضفة الغربية، تكون دائرة 
حد تعبير أحد الظرفاء، قد اكتملت، وتكون مجالس الحكم المحلي وسلطاته، قد انضمت إلى المجلس 
التشريعي والرئاسة األولى وحكومة تصريف األعمال والحكومة المقالة من حيث فقدانها لوالياتها 

أو " الشرعية"فلسطينية وحدها، تحظى بقدر من وشرعيتها، لتظل مؤسسات المنظمة، منظمة التحرير ال
منها، بعد أن تعطلت الديمقراطية الداخلية في مؤسسات المنظمة، واختطف " ظالل باهتة"باألحرى بـ

قيادتها نفر من الشخصيات التي ال قيمة لها بذاتها، بل بالوظائف واألدوار التي تؤديها، ويكون سؤال 
  . على مختلف المؤسسات والهيئات والمجالس والسلطاتالشرعية الفلسطينية قد طرح بقوة

نحن بالطبع لم نكن من مؤيدي إجراء االنتخابات البلدية في الضفة من جانب واحد ومن دون توافق 
وطني عريض، ونحن قرأنا في قرار إجراء االنتخابات على أنه تأسيس للقطع والقطيعة بين الضفة 

رأس الوحدة الوطنية وعنقها، على أننا بالطبع ننظر باستهجان والقطاع، ومسمار سميك وغيلظ يدق في 
واستغراب لقرار ربع الساعة األخير بإرجاء االنتخابات، ونرفض بكل قوة األسباب والمبررات التي 

  .سيقت لتسويق االنتخابات بداية أو تسويغ قرار تأجيلها الحقاً
اد التفسخ والشقاق واالنقسام إلى داخل السلطة ونحن نرى في تأجيل االنتخابات على أنه إمارة على امتد

والمنظمة وفتح، ولم يعد مقتصراً على فتح وحماس أو الضفة وغزة فحسب، بل وامتد ليصيب فتح 
بالعجز والشلل وعدم القدرة على خوض االنتخابات حتى في غياب منافس قوي لها، وليبرهن مرة أخرى 

في عالقتها مع حماس فحسب، وأن كل ما يقال ويطرح عن وليس " دواخلها"على أن أزمة فتح تكمن في 
تماسك فتح واستعادتها زمام الوحدة والمبادرة بعد مؤتمرها السادس، ليس في واقع الحال سوى أضغاث 

  .أحالم
كما أظهر قرار تأجيل االنتخابات مدى انصياع أو باألحرى مدى توافق حكومة تصريف األعمال مع 

ئوية، وهو تواطؤ يتخطى على ما يبدو الحسابات والحساسيات التي ظهرت مصالح فتح وحساباتها الف
التي يربط هذه الحكومة بالحزب الحاكم، في غيبة الفصائل " زواج المتعة"مؤخرا بين الجانبين، لصالح 

األخرى التي لم يكن لها ناقة وال جمل، ال عند إقرار موعد إجراء االنتخابات وال عند تأجيلها، لكأنها 
  ".لزوم ما ال يلزم"ور خارجي يندرج في سياق ديك

ال أدري كيف سينعكس قرار تأجيل االنتخابات البلدية في فلسطين على أجندة استئناف الحوار واستعادة 
المصالحة، لكن حالة الترهل التي تكشفت عنها فتح عند أول استحقاق جدي تواجهه بعد مؤتمرها 

لحركة على مواجهة منافسة انتخابية حقيقية أمام حماس وفي السادس، تثير أسئلة مشروعة حول قدرة ا
مواجهتها، وحول جدية الحركة في المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فالحركة التي 
أخفقت في تنظيم انتخابات منفردة وبال منافس ومن جانب واحد، ال يمكن المراهنة على جدية دعوتها 

ية عامة، رئاسية وتشريعية، ويصبح القول بأن هذا المطلب ليس سوى تكتيك سياسي لتنظيم انتخابات وطن
 -  التكتيك -يراهن على رفض حماس إجراء االنتخابات قبل وقت كاف من إتمام المصالحة، وهدفة 

  .األول واألخير هو عزل حماس وحشرها في الزاوية وتحميلها وزر تعطيل الحوار وإرجاء المصالحة
مس من تأجيل لالنتخابات البلدية أقرب للفضيحة منه إلى أي شيء آخر، ومن يرى خالف ما حدث باأل

ذلك عليه أن يعود لقراءة عشرات المبررات التي قادتها السلطة والمنظمة وحكومة تصريف األعمال 
لتبرير إجرائها من جانب واحد، وفي الضفة من دون القطاع، وهي المبررات التي سقطت تباعاً ومن 

  . مبرر، وبجرة قلمدون
 - إلى القمة - مجالس الحكم واإلدارة المحليتين -الخالصة، أن النظام السياسي الفلسطيني من قاعدته 

 قد انتهت واليتها وفقدت - المجلس - والتشريعية - الحكومتين -الرئاسة، مرورا بالسلطة التنفيذية 
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تلك شرعية انتخابية يفتقد لها الطرف اآلخر، شرعيتها، وما عاد بمقدور أحد أن يزايد على أحد بأنه يم
  .والمواجهة اليوم تكتسب وجها سياسيا ال صلة له بأسئلة الشرعية وحساباتها

  13/6/2010الدستور، عمان، 
  

  األسئلة الحائرة حول فك حصار غزة .43
  بالل الحسن

سانيا بدأ موضوع أسطول الحرية كقضية تخص عدة سفن وبضع عشرات من األشخاص، يتحركون إن
نحو غزة لفك الحصار عنها، ولكنه تطور بسرعة إلى قضية دولية كبيرة أفرزت مواضيع عدة تدور 

  .كلها حول الموضوع اإلنساني الكبير الذي يدعى غزة
تقف على رأس هذه السياسة أهم دولة في . أن هناك سياسة دولية اسمها محاصرة غزة: الموضوع األول

وتقف إلى جانبها وفي ظلها دولة إسرائيل وجيشها الذي يتولى . دة األميركيةالعالم ممثلة بالواليات المتح
وترعى هذه السياسة اللجنة الرباعية الدولية . تنفيذ سياسة الحصار حتى من خالل عمليات القتل المنظم

وفي الحصيلة فإن العالم الغربي كله، . ذات الشروط المعلنة التي تتماشى مع مصالح إسرائيل وحدها
  .عاون، ويتفاعل، ويتساند، من أجل مواصلة حصار غزةيت

لماذا؟ ما هو هذا الخطر الذي تمثله غزة، حتى يتم حصارها بهذا : يستدعي األمر هنا طرح سؤال مقلق
ليس حماس . »حماس«الشكل الجماعي والصارم وغير اإلنساني؟ والجواب نجده في كلمة واحدة هي 

يرة ترضى عنها أميركا وتتعامل معها، ويرضى عنها الغرب كحركة دينية، فهناك حركات دينية كث
وإسرائيل كما هي اآلن، ربما كانت أكبر دولة دينية، وتطلب علنا االعتراف بها كدولة . ويتعامل معها

ولكن حماس كحركة تتبنى نهج مقاومة . يهودية، وتتعامل معها أميركا إلى حد التفاعل االستراتيجي
لسالح، وهو ما ترفضه أميركا، وما يرفضه الغرب، حتى لو كان قرار المقاومة االحتالل اإلسرائيلي با

  .هذا مؤجال على صعيد التنفيذ، كما هو الحال في غزة اآلن
الواليات المتحدة األميركية، أرادت وسعت إلى كسر إرادة المقاومة في فلسطين وفي المنطقة العربية 

هللا وتم تدمير القوة العسكرية لحركة فتح، وفشلت مع حركة نجحت مع السلطة الفلسطينية في رام ا. كلها
  .ولذلك فهي تسعى إلى اكمال سياستها لتشمل الجميع. حماس

األمر الغريب هنا، أن سياسة ضرب المقاومة الفلسطينية، تبلورت وترسخت في عهدي الرئيس السابق 
ن الجدد، الذين سعوا إلى إنشاء جورج بوش، وكانت جزءا أساسيا من سياسة فريق المحافظين األميركيي

وقد سقط المحافظون الجدد في الواليات المتحدة . والهيمنة عليه وعلى نفطه» الشرق األوسط الجديد«
األميركية، وجاء إلى البيت األبيض رئيس جديد هو باراك أوباما، وأعلن أنه يعارض سياسة المحافظين 

مي، حتى أنه ألغى قبل أيام شعار أن أميركا في حرب مع الجدد، بل ويريد عالقة صداقة مع العالم اإلسال
ورغم ذلك، فإننا نجد . اإلرهاب في العالم، واكتفى بالقول إن لدى أميركا سياسات تحافظ على مصالحها

على أرض الواقع، استمرارا أميركيا في سياسة المحافظين الجدد في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
طاع غزة، وفي كل ما يتعلق بحركة حماس أو بأي حركة مماثلة لها، وكأن أميركا وفي كل ما يتعلق بق

ال تزال تعتبر أنه إذا سقطت فكرة المقاومة في غزة، فسيفتح لها ذلك األبواب من جديد للسيطرة على 
وربما يكون الهدف األميركي اآلن أصغر من ذلك، ويسعى إلى إسقاط فكرة المقاومة التي ال . المنطقة

زال صامدة في غزة، من أجل السيطرة على الوضع الفلسطيني، ومن أجل بدء العمل إلنجاز تسوية ت
على غرار تسويات السلطة الفلسطينية في رام اهللا مع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، أي من أجل 

  .تسوية تبقى فيها إسرائيل مهيمنة على الوضع كله
فضا وإدانة الستمرار حصار غزة غير اإلنساني والفريد من نوعه وحين انفجر الموقف في العالم كله، ر

في تاريخ العالم الحديث، حيث الحصار للناس ومن أجل تجويعهم بشكل جماعي، لم تتراجع الواليات 
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المتحدة األميركية، وبدأت تبحث عن مخارج دبلوماسية، تقدر هي عليها، بحكم كونها الدولة األقوى في 
تريد تحقيقا دوليا، ولكنها تريد في الوقت نفسه أن يراعي هذا التحقيق مخاوف إسرائيل فهي اآلن . العالم
وهي تريد رفع الحصار عن غزة، ولكنها تريد صيغة للمراقبة والتفتيش، تفتيش سفن اإلغاثة . األمنية

غزة تبحث الواليات المتحدة األميركية عن صيغة لرفع الحصار عن . لعلها تحتوي على أسلحة وذخائر
  .يكون وجهها اآلخر إضعاف حماس، وربما إبعادها عن السلطة

فجأة يعلن محمود عباس أنه سيرسل وفدا إلى غزة . وهنا تتقدم إلى الواجهة قضية المصالحة الفلسطينية
وفجأة يصل . وفجأة يقول أبو الغيط إنه ينتظر قدوم حركة حماس لتوقع على المصالحة. لبحث المصالحة
ليبحث مع الرئيس المصري كيفية معالجة شؤون ) جوزيف بايدن(ئب الرئيس األميركي إلى القاهرة نا

المنطقة، والمقصود شؤون فك الحصار عن غزة، مع أنه هو شخصيا المسؤول األميركي الكبير الذي 
  .دافع عن الجريمة اإلسرائيلية في االعتداء على السفن، وفي قتل المدنيين، في المياه الدولية

وال بد من السؤال عن األسباب، ويمكن إيجاز هذه األسباب بما . الحة الفلسطينية المنشودة تتعثرهذه المص
  :يلي

، وال يمكن أن تعني »االتفاق«هناك فريقان فلسطينيان مختلفان ومتصارعان، والمصالحة بينهما تعني 
ية في رام اهللا والمصالحة المعروضة تعطي للسلطة الفلسطين. دعم طرف ليسيطر على الطرف اآلخر

  .فرصة السيطرة على قطاع غزة
. وهذان الفريقان شاركا في انتخابات أفرزت فوزهما معا، إنما فازت حماس باألغلبية وتلتها حركة فتح

وهذا ما استوعبته . في السلطة وال تعني االنفراد بها» المشاركة«والمصالحة في ظل هذا الوضع تعني 
، الذي كان في جوهره اتفاق مشاركة بين الطرفين، بينما »اق مكةاتف«جهود المصالحة التي أفرزت 

  .تغيب فكرة المشاركة عن مشاريع المصالحة األخرى
، أي بالقضية )وليس بمصالحة بين فصيلين فقط(والمصالحة المطلوبة تتعلق بالشأن الفلسطيني كله 

اسي، عنوانه الحق في مقاومة السياسية األساسية في المنطقة، والتصالح حولها يحتاج إلى مضمون سي
وهذا المضمون السياسي غائب . االحتالل، وعنوانه منع إسرائيل من فرض شروطها على الفلسطينيين

  .عن أوراق المصالحة الفلسطينية المعروضة
ولذلك، فإن العودة إلى البحث في هذا الموضوع من جديد، وبعد هذا النشاط الدولي العارم، ال يمكن أن 

مفهوم أميركي جديد للتعامل :  إلى الوراء، بل ال بد أن يكون خطوة إلى األمام، ومن خالليكون عودة
ومفهوم . ومفهوم إسرائيلي جديد مستعد للتحقيق الدولي، ومستعد لتحمل نتائج جريمته. مع الوضع كله

لسعي عربي جديد للمصالحة يشكل دعما للفلسطينيين في مواجهة تبعات قضيتهم، وال يختصر نفسه با
  .لنصرة فريق ضد آخر

وألن القوى العربية الفاعلة ترفض التعامل الصريح مع هذه القضايا الثالث، يبدو دورها باهتا، بينما 
  .يتقدم الدور التركي إلى الواجهة، مهما كانت أسبابه ودوافعه واحتماالت تطوره

  13/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  حرب دولية ضد تركيا .44
  محمد نور الدين

تتعرض تركيا في هذه المرحلة إلى حملة دولية كبيرة تستهدف دورها المتنامي ومواقفها المتضامنة مع 
  .الشعب الفلسطيني والدول والقوى التي تقع على طرفي نقيض السياسات األميركية

وكان الهجوم األول الذي تعرضت له تركيا كما بات معلوما هو االعتداء السافر والمكشوف على سفن 
وقد تعرضت سفينة . سطول الحرية الذي حاول كسر الحصار على غزة، وكان األتراك عاموده الفقريأ

مرمرة تحديدا إلى هجوم إسرائيلي مسلح واستهدف الجنود الناشطين األتراك على متنها، ما أوقع تسعة 
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 يرددها ومن التعذيب الذي حصل للجرحى والمعتقلين والعبارات التي كان. شهداء كلهم من أتراك
المعتدون اإلسرائيليون أمام الناشطين األتراك تلك التي قالها أردوغان في منتدى دافوس العام الماضي 

التي واجه بها كال من رئيس الجلسة والرئيس " وإن مينيت"والتي تحولت إلى رمز له وهي عبارة 
  .اإلسرائيلي شمعون بيريز

تركيا بلغت حد التجرؤ على تنفيذ العدوان في المياه ويبدو أن التصميم اإلسرائيلي الدولي لمعاقبة 
اإلقليمية الدولية وعلى سفينة مدنية والقتل بحق تسعة أتراك مدنيين والتنكر لستين عاما من الخدمات التي 

دولة منبوذة ومعزولة في محيطها مثلها مثل ) تركيا(قدمتها تركيا إلى إسرائيل والتي جعلت منها 
م يتورع اإلسرائيليون عن تنفيذ هذا العدوان الوقح وغير المسبوق في عرض البحر ومع ذلك ل. إسرائيل
  ".حليفة"على دولة

لكن الدافع تمظهر أكثر عندما بان من خالل الوقائع أن إسرائيل ليست بتلك الجرأة لو لم تكن مجرد أداة 
وى الكبرى من تنامي هذا في سيناريو دولي لتأديب تركيا على دورها المتنامي وعدم رغبة بل خشية الق

  .الدور
لذا نجد التغطية األميركية الكاملة للعدوان ومنع إدانة مجلس األمن له ومن ثم مجاهرة نائب الرئيس 

  .األميركي جوزف بايدن من دون أدنى حياء بأن العمل اإلسرائيلي كان محقا
  .ولم يكن الموقف األوروبي بأفضل من الموقف األميركي

ي الذي تعرضت له تركيا فتمثل في قرار العقوبات على إيران الذي أقره مجلس األمن أما الحدث الثان
  .1929الدولي بتاريخ التاسع من يونيو الحالي وحمل الرقم 

  .وربما كان هذا الموضوع هو الشرارة التي حثّ فيها الدول الكبرى على التحرك ضد تركيا
بعد نجاح تركيا ومعها البرازيل في توقيع اتفاق طهران الدولية تجلت مباشرة " العدوانية"إذ إن المواقف

  . مايو الماضي17حول البرنامج النووي اإليراني في 
. وقد اعتبر هذا االتفاق نجاحا باهرا للديبلوماسية التركية، حيث نجحت فيما لم تنجح به القوى الكبرى

 أبريل 20ميركي باراك أوباما في ورغم أن االتفاقية ترجمة عملية لرسالة كان قد بعث بها الرئيس األ
الماضي إلى أردوغان والرئيس البرازيلي لوال داسيلفا، غير أن هذه القوى لم تكن تتوقع أن تنجح تركيا 
في هذا األمر وعندما حصل النجاح بادرت الواليات المتحدة وكل األوروبيين ومعهم روسيا والصين إلى 

ر االتفاق النووي مع تركيا والبرازيل مجرد خديعة، وفقا الدعوة إلى فرض عقوبات على إيران واعتبا
  .وفقا لوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون! إلسرائيل، وتهديدا للسالم

لقد كان واضحا أن نجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق طهران دفع تركيا درجات إلى األعلى وبدت 
ظ ليس فقط الواليات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بل ذلك وهو ما أغا.العبا دوليا وليس مجرد قوة إقليمية

كل ذلك من . وبدأت حملة من جانبهم لتجويف النصر التركي وتعطيل اتفاق طهران. الصين وروسيا
تماما كما . أجل عدم توفير الظروف لتركيا لتكون قوة كبرى والعبا أبعد من حدود المنطقة التي فيها

  .ران ومنعها من النهوضفعلوا واليزالون يفعلون مع إي
  .لقد كانت رسالتا الغرب وإسرائيل ومعهما روسيا والصين قويتين بل أوالهما مغمسة بدم األتراك

والهجوم ال يستهدف فقط سلطة حزب العدالة والتنمية التي صنعت المجد التركي الجديد بل كل تركيا 
 قوة ناشئة داخل العالم العربي واإلسالمي وهي سياسة ثابتة للغرب والخارج في منع تبلور أية. واألتراك

واللجوء حتى إلى القوة لمنع تعاظمها كما حدث مع محمد علي باشا في مصر عندما حاول تأسيس دولة 
قوية وحديثة على أنقاض الدولة العثمانية المتهالك نظامها حينها ومع جمال عبد الناصر في مصر ومن 

  .واآلن يأتي الدور على تركيابعدها مع الثورة اإلسالمية في إيران 
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وإذا كانت النتيجة للهجوم الغربي الجديد على تركيا ال تعني أن التجربة التركية ستؤول إلى نفس النهاية 
التي آلت إليه تجارب محمد علي باشا وعبد الناصر فإن الفرصة مواتية لكي ال يكرر التاريخ نفسه في 

  . دفاعا عن نفسها وحقها في العيش في حريةحال توحدت جهود القوى اإلقليمية والتكتل
وأسوأ ما يمكن أن يبادر إليه أحد داخل تركيا أن يسعى الستخدام هذه الهجمة الجديدة على تركيا في 

إن التنافس مع . تصفية حسابات محلية ضيقة مع حزب العدالة والتنمية على حساب دور تركيا وقوتها
خارجي الجديد ضد تركيا مسؤولية جميع األتراك ألنه يتعلق الحزب مشروع وحق لكن مواجهة الغزو ال

  .بمستقبلهم وما إذا كانوا يريدون تركيا دولة قوية وحرة ومستقلة أم ال
  13/6/2010، قطر، الشرق
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  نهلة الشهال
ص قائمة وفاعلة في البنية التي هناك ظواهر قد تبدو ملحقة أو جانبية، ولكنها شديدة التعبير عن خصائ

وقد تم تناوله، وصفاً وتنظيراً في . أبدأ بذلك الشغف بتركيا الذي اجتاح المنطقة العربية. تصدر عنها
وهذا موضوع مهم بذاته، . بصفتها آخر رابطة جامعة» العثمانية«الصحافة، وسال حبر كثير عن عودة 

مقولة قديمة . نحو البحث عن أطر موحدة بمواجهة الغربيظهر أن االتجاه العام يختزن جنوحاً كبيراً 
! أين استطالعات الرأي والنسب اإلحصائية: حقاً، أرجو أن يعفيني المتحذلقون من ردود عليها من قبيل

فاألمر جلي، وصل إلى حد اإلجماع إال قليالً، بل وجد بعض الكتاب الصحافيين أنفسهم يخالفون كل ما 
  .ماضية، وينضمون إلى الموجة العامةكتبوه في السنوات ال

وهذا اإلعجاب بتركيا، بعكس ما يقال، ال يعبر عن طغيان ما للوجهة الدينية، وإال لكان اتجه الى أماكن 
كما، واستطراداً، ال يمكن . ودول وقيادات في المنطقة أكثر تديناً بكثير من حزب العدالة والتنمية التركي

يادة سنية بمواجهة انفراد طهران بالساحة لسنوات، أي بالمسألة الطائفية اختزاله بالتشديد على توفر ق
اإلعجاب العام بتركيا، بدأ مع رد فعل الرئيس رجب طيب أردوغان على شمعون . المستعرة في المنطقة

وكان قد مضى على . بيريز في قمة دافوس، وكانت حادثة صغيرة تلتها اليوم قصة السفن إلى غزة
  .الة والتنمية إلى الحكم ثماني سنواتوصول حزب العد

تلك التي قيل فيها منذ سنوات طويلة اآلن، أنها ! الموضوع الذي أثار اإلعجاب بتركيا هو إذاً فلسطين
باتت عبئاً على العرب، وأن الشعور التضامني معها قد خبا، ووصل األمر بالمنظرين لذلك الموقف الى 

وال بد من مقاربة تلك العناصر الثالثة، أي الجنوح الى أطر . يةحد تحويلها إلى موضوع للتندر والسخر
موحدة أو تمنيها، وتحدي الغرب، ومسألة فلسطين، بطريقة تقاطعية وتفاعلية، أي بما يؤشر إلى نقطة 

  .الحراك الدينامي فيها، وإال وقع أي تحليل في السطحية أو الجزئية
عالم التركية على واجهات المباني، مصحوبة أحياناً بالعلم  لبنان، مثالً، ظهرت األ-في مدينتي طرابلس

وفي . رأيتها على الشرفات في األحياء الشعبية كما في تلك المتوسطة الحال أو الميسورة. الفلسطيني
وكانت ظاهرة مشابهة قد خصت حزب اهللا والسيد حسن . بعض المحالت، بدأت تظهر صور ألردوغان

وأما طرابلس، المدينة العروبية، فكانت قد أمعنت في . ماكن قصية كالمغربنصراهللا قبل سنوات، وفي أ
  .الكفر بالقومية وبفلسطين بسبب االرتكابات السورية فيها، على امتداد عقود

 وهي المدينة الثانية في البالد بعد العاصمة بيروت، وفي الوقت نفسه المدينة المهمشة -وقد غرقت 
وما سمعته في . في طائفية بدائية بدت قادرة على إعمائها عن كل شيء -والمهملة الى حد اإلجرام 

السنوات الماضية في طرابلس، كان مهوالً إلى حد جعلني أظن أنها حقاً انقلبت على كل تاريخها، على 
طابعها العثماني اإلسالمي، الوحدوي العروبي الناصري، وعلى افتخارها بأن فوزي القاوقجي الذي قاتل 

  .وها بصيص أمل نفض الغبار ذاك كله. ن، كان من أبنائهافي فلسطي
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أو . ال بد من اإلشارة إلى مقدار االتكالية التي يختزنها هذا اإلعجاب بتركيا، المعبر عن انتظار بليد لمنقذ
ذلك قائم أيضاً، وهام ! ال بأس. عن عمق اإلحباط الذي تمكَّن من شل روح المبادرة وشوه المواقف

 ال ينفي األمر األساس، الذي ينبغي على كل مهتم بمعرفة محركات مجتمعه، بما فيها تلك ولكنه. وخطير
  .بعيداً بالطبع عن كل تبسيط وأحادية. الدفينة، تسجيله

دعونا . مالحظة ثانية تستوقف كثيراً، وهي تتعلق باألداء اإلعالمي العربي أثناء أزمة أسطول الحرية
دعونا من بعض الصحف العربية . شارة العرضية له، وهذا بذاته موقفممن لم يهتم لألمر، واكتفى باإل

اإلسرائيلية، ما تمكنت الصحافة ...الكبرى التي لم تجد مصدراً لمقاالتها وأخبارها وصورها إال المصادر
العالمية من تجنبه، مستندة الى مصادر إخبارية أخرى، بما فيها تلك التي وفرتها التنسيقيات الكبرى التي 

» الجزيرة«من الالفت حقاً أن قنوات فضائية جندت نفسها للحدث، مثل . قف وراء مبادرة األسطولت
، وهما من دون شك القناتان األكثر »المنار«التي أرسلت فريقاً صحافياً كبيراً رافق السفن كلها، و 

ة وسياسية جادة مشاهدة في العالم العربي ولدى العرب في العالم، بدتا دون القدرة على تغطية حيوي
  .للحدث

فليس األمر في عدد الساعات المخصصة له وفي مقدار التركيز االستثنائي عليه، بل في مضمون كل 
من المريع حقاً أن القناتين لم تجدا، مثالً، ضرورة لمقابلة الشخصيات العالمية التي كانت على ظهر . ذلك

هر إحدى السفن اليونانية، هو من أكثر الروائيين الكاتب السويدي هينيك مانكل، الذي كان على ظ. السفن
شهرة ومبيعاً في العالم، وقد نشر في خمس صحف عالمية، هي األكبر، وبالتزامن، تقريره عن رحلته 

فما الذي يحول دون استقباله بشكل موسع على شاشاتنا؟ وكذلك كان من . تلك، وموقفه ال لبس فيه
الذين شاركوا في الرحلة، والمسؤولين النقابيين، واألساتذة الكبار في الطبيعي استقبال النواب األوروبيين 

 جنسية مختلفة، وبينهم يهود معادون للصهيونية، يتهيأون اليوم لتنظيم 40جامعاتهم، والمناضلين من 
ومن يعرف ولو قليالً التاريخ السياسي للعالم يدرك . سفينة خاصة بهم، وهم ألمان وبولنديون وسويديون

واألمر نفسه ينطبق على حنين الزعبي، النائبة العربية في البرلمان عن .  ذلك وأهميته الحاسمةمعنى
، التي ما إن نزلت من السفينة حتى خاضت معركة أخرى في الكنيست، وتعرضت، 1948فلسطينيي 

  .وهي ما زالت تتعرض، لهجوم خطر
» تكشفت له ذاته«ه النفسية وكيف أمضت الجزيرة ساعات تستضيف مراسليها، واحد يتكلم عن معانات

، ومراسلة أخرى، وهي شابة مغربية، كان من الجلي أن األسئلة توجه !) ساعة11(أثناء االعتقال 
بنظر القناة، من أن اإلسرائيليين عاملوها بفظاظة خاصة ألنها » الئق سياسياً«إجاباتها لتقولها ما هو 

ثم راح النقاش يدور على !). وهذا غير صحيح مطلقاً(يات محجبة، وتساهلوا أكثر مع رفيقاتها األوروب
وصار الدبوس . الذي لم يسمح لها بإعادته إلى حجابها، هي وزميالتها المحجبات، بعد التفتيش» الدبوس«

  !هو الموضوع
نحن نخوض اليوم معركة إعالم وصورة وتصورات، ينخرط فيها بمواجهتنا كتاب معروفون عالمياً 

في وأالن فنكلكروت، اللذان أصدرا نصوصاً تنضح كذباً وعنصرية، والوزارة كبرنار هنري لي
 48اإلسرائيلية المصغرة كلفت أجهزة إعالمية محترفة بإنتاج فيديو كليبات حقيرة، ولكنها شوهدت بعد 

فإما هو تخلف من الوسائل اإلعالمية . ساعة من بثها من قبل خمسة ماليين شخص على االنترنت
  ! أو هو مقصود؟ وفي الحالتين هي مصيبةالعربية تلك

  13/6/2010الحياة، لندن، 
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