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  عمار المصالحة والبدء بإعادة اإلتحقيق موسى يدعو لكسر الحصار و .1

األمـين  أن :  جيهان الحسيني وفتحي صـباح  عن مراسليها  غزة  من    14/6/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
 غزة أمس، علـى ضـرورة كـسر         "يخيةالتار" شدد خالل زيارته     ،العام للجامعة العربية عمرو موسى    

 "حمـاس "الحصار اإلسرائيلي على القطاع، كما ناقش مع رئيس الحكومة المقالة القيـادي فـي حركـة                 
  . لم تكشف طبيعتها، لتحقيق المصالحة الفلسطينية"أفكاراً عملية"إسماعيل هنية خالل لقائهما، 

فور وصوله مـؤتمراً صـحافياً فـي    ووصل موسى إلى غزة عبر معبر رفح البري صباح أمس، وعقد        
المصالحة مسألة أساسية، وهي إرادة وليست مجـرد        "وقال إن   . المعبر، أكد خالله وجوب رفع الحصار     

توقيع، وال بد من أن تترجم باالتفاق على مختلف األمور التفصيلية، ولن يقف التاريخ عند كلمة هنـا أو                   
سطينية في مواجهة قضية خطيرة معقدة تتصل بمـستقبل         إرادة الوحدة الفل  . أخرى هناك، بل عند اإلرادة    

الحصار يجب أن يكسر وأن يرفـع،       "وأضاف أن   . "شعب فلسطين ومصيره وحقه في حياة حرة وكريمة       
ورأى أن  . "وقرار الجامعة العربية واضح تماماً في كسر الحصار وفي المطالبة برفعه وعدم التعامل معه             

والعالم كله اآلن يقف مع شعب فلسطين       ... نبه، ليس فقط العرب   شعب فلسطين يستحق أن يوقف إلى جا      "
وأقف هنا ألحيي   ... ضد حصار غزة وضد ما يحدث في األراضي المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية            

: وأضاف. "الشعب الفلسطيني، وألراه واقفاً وقفة واحدة رافضاً أن يكون لعبة بيد أي طرف من األطراف              
 يسعد كل عربي، أن نرى الجميع سوياً بهدف واحد، نراهم كإخوة ونحييهم كإخوة              انه أمر يسعدني، كما   "

كل التيارات الفلسطينية وألشاهد كل ما يجري على أرض غزة          "ولفت إلى أنه جاء ليلتقى      . "في مجموعهم 
وكان في استقبال موسى في المعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية عـضو               ."الصامدة

 الدكتور زكريا األغا والوزير في الحكومة المقالة باسم نعيم، ووكيل وزارة            "فتح"للجنة المركزية لحركة    ا
 غـازي حمـد، وعـدد مـن         "حماس"الخارجية في الحكومة المقالة الدكتور أحمد يوسف، والقيادي في          

  .الشخصيات الفصائلية والمستقلة
والتقى عدداً من أفراد عائلتي السموني والداية، اللتين        وانتقل موسى إلى حي الزيتون جنوب مدينة غزة،         

. فقدتا العشرات من أبنائهما أثناء الحرب اإلسرائيلية األخيرة، واطلع على آثار الدمار نتيجة هذه الحرب              
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جئنا إلى هنا لنحيي أخواننا الصامدين، عائلة السموني وعائلة الداية رمز الكفاح ورمز النـضال               ": وقال
  ."حضرنا لتحيتكم، وأنا أتعاطف تماماً بصفتي الشخصية وبصفتي الرسمية مع ما حدثوالشهادة، 

الخطأ هو في االحتالل ذاته وفي استهداف المدنيين، وفي عدم االهتمام بمصير الناس، نحن              "وأضاف أن   
 جئنا لنتضامن ولنستمع ولنشاهد ثم لنشارك في اإلعمار وهو قادم قادم ألننا سنكسر الحـصار الـذي ال                 

يجب أن يحترم وال يجب التعاون معه والتسامح معه ونحن نرى هذه الظروف الصعبة التي يعيش فيهـا                  
الدول العربية جاهزة، ووضعت وخصصت أمواالً موجودة في البنوك         "وأوضح أن   . "أهلنا في قطاع غزة   

 يمكـن اسـتمرار     لعملية اإلعمار التي تتطلب رفع الحصار الذي أصبح مسألة يهتم بها العالم كلـه، وال              
نحن نعمل وباسم الدول العربية جميعاً، وأتحدث إليكم ال واعداً، لكن           ... الوضع في غزة على ما هو عليه      

ملتزماً بأن عملية اإلعمار وتخصيص األموال لها بطول قطاع غزة وعرضه جاهزة، ونحن ننتظر، لكننا               
المقبلة ألن األموال تم بالفعل إيداعها      نعمل في الوقت نفسه على رفع الحصار وعلى كسره، وهو الخطوة            

  ."في البنوك العربية واإلسالمية إلعادة اإلعمار
واستقبل أهالي الشهداء واألسرى موسى بحفاوة بالغة في المناطق المدمرة في حـي الزيتـون وعزبـة                 

هـم  واصطف مئات الغزيين على امتداد شارع صالح الدين الرابط بين جنوب القطاع وشماله و     . عبدربه
متشوق للسير على أرض غزة ولقاء كل من هـو فلـسطيني            "وقال موسى إنه    . يلوحون بأيديهم تحية له   

وقفة الفلسطينيين جنباً إلى جنب فـي اسـتقبالي         "واعتبر أن   . "وتحيته على صموده أمام الحصار الخانق     
  ."شيء يسعدني ويسعد كل العرب المتعطشين لرؤية الفلسطينيين أخوة

ذلك في عزبة عبدربه المدمرة خالل الحرب، شرق مخيم جباليا لالجئين شمال القطاع،             وجال موسى بعد    
واستمع الى شكاوى األهالي، ثم انتقل إلى مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا لالجئين التي شهدت قـصفاً                 

ـ         40بالفوسفور األبيض ومجزرة راح ضحيتها نحو        ارات  فلسطينياً كانوا لجأوا إليها هرباً من جحيم الغ
االسرائيلية، كما اطلع على الدمار الذي لحق بالمدرسة األميركية الدولية جنوب غربي بلدة بيـت الهيـا                 

  . شمال القطاع، قبل أن يتوجه للقاء هنية
 في ملف المصالحة الفلسطينية، من دون االفـصاح عـن           "أفكاراً عملية "وقال هنية إنه تبادل مع موسى       

الملفات المهمـة،  "وأوضح أنهما ناقشا عدداً من . "تاريخية"ارة موسى بأنها   طبيعة هذه األفكار، واصفاً زي    
خطوة عمليـة علـى طريـق كـسر         "، معتبراً الزيارة    "وفي مقدمها ملف الحصار والموقف العربي منه      

  . عن القطاع الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات"الحصار
 دقيقة، قبـل أن يعقـدا اجتماعـاً         30حو  وعقد هنية وموسى اجتماعاً، حضره وفدان من الطرفين، دام ن         

وانفض االجتماع في منزل هنية في مخيم الشاطئ لالجئين غـرب           .  دقيقة فقط  15منفرداً استغرق نحو    
  . مدينة غزة من دون أن يعقدا مؤتمراً صحافياً

وخرج موسى من االجتماع مسرعاً، لكن تحت إلحاح الصحافيين، ألقى وهنية كلمتين مقتـضبتين أمـام                
وجدد هنية طلبه تطبيق    . رات الكاميرات وممثلي وسائل اإلعالم والصحافيين الفلسطينيين والمصريين       عش

 من موسـى فـي هـذا        "كالماً إيجابياً "وقال إنه سمع    . قرار الجامعة العربية بالعمل على كسر الحصار      
الواقـع  "قش مع هنية    وقال إنه نا  . "حسن الضيافة واالستقبال  "الصدد، شاكراً له زيارته، فيما شكر موسى        

  ."الفلسطيني والعالقة بين الفصائل ومستقبل العمل الفلسطيني الموحد
وحضر اللقاء نائب رئيس الحكومة المقالة وزير االقتصاد زياد الظاظا والمستشار السياسي لهنية الدكتور              

 باسـم نعـيم،     يوسف رزقة ووزراء العدل محمد فرج الغول، والداخلية فتحي حماد، والشباب والرياضة           
ومـن وفـد    . والناطق باسم الحكومة طاهر النونو، ورئيس المكتب االعالمي الحكومي حسن أبو حشيش           
  .الجامعة، حضر األمين العام المساعد محمد صبيح ومدير مكتب موسى السفير هشام يوسف
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الـضيقة  وعقب اللقاء اصطحب هنية موسى والوفد المرافق له في جولة قصيرة في أزقة مخيم الشاطئ                
وزار موسى بعـدها مستـشفى      . وشاهد عن كثب منازل الالجئين الرثة الصغيرة سيئة اإلضاءة والتهوية         

  . الشفاء في مدينة غزة
ليست منفصلة عن الرأي العام العربي والعـالمي الـذي   " إن زيارة موسى   "الحياة"وقال هشام يوسف لـ     

الزيارة في ملف المصالحة، خـصوصاً إننـا        يجب استغالل   "واعتبر أنه   . "يرى أنه يجب وقف الحصار    
هذا االنقسام أدى إلـى خـسائر       "ورأى أن   . "بصدد لقاء جميع الفصائل الفلسطينية واالستماع إلى الجميع       

الكف عـن أخـذ     "، داعياً جميع األطراف إلى      "ضخمة تسببت في تآكل التأييد العالمي للقضية الفلسطينية       
  ."ب الفلسطيني وما يعود بالفائدة على مصير قضيتهصغائر األمور واالهتمام بمصلحة الشع

وبعد استراحة قصيرة، في أعقاب لقاء هنية، عقد موسى اجتماعاً مع ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية،               
وقال المستشار السياسي لهنية الدكتور يوسف رزقة إنه        . وممثلين عن مؤسسات وهيئات المجتمع المدني     

الزيارة خطوة لرفع حصار غزة، ألن الحـصار يمكـن أن يرفـع بقـرار               من المفترض أن تكون هذه      "
  . "عربي

بتنفيذ قرار الجامعة العربية المتعلق برفع الحصار، وإدخال جميع المساعدات المالية التي أقرتها             "وطالب  
إسناد الموقف التركي في تشكيل لجنة تحقيق دوليـة لمحاكمـة           "وطالب بـ   . "القمة العربية إلعمار غزة   

حض الفـصائل علـى االسـتجابة للورقـة         "وأشار إلى تركيز األمين العام على       . "المعتدين والمجرمين 
  ."المصرية للمصالحة، وإيجاد مخارج لحال الجمود التي نحياها

 األمين العالم لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال اليوم األحـد            أن    13/6/2010 "ةالجزير وأضافت
 في الدخول في عملية سالم ال نهاية لهـا، مؤكـدا أنـه ابتـداء مـن بدايـة                 إن العرب أخطؤوا   )أمس(

  .أيلول المقبل فسيكون للعرب موقف جديد وحاسم إذا لم يحصل تقدم حقيقي في عملية السالم/سبتمبر
 وأكد موسى في مؤتمر صحفي عقده في غزة مساء اليوم في ختام زيارة هي األولـى منـذ الحـصار                    

، أن زيارته للقطاع تجيء تنفيذا لقرار الجامعة بكسر الحصار على غزة، مـشيرا              2007اإلسرائيلي عام   
  .إلى أن هذا الحصار الذي نقف جميعا في مواجهته يجب أن يرفع وأن يكسر

 وقال إن جزءا كبيرا من أموال إعادة إعمار قطاع غزة موجود في البنوك ولن يتم اإلفراج عنه إال فـي           
  .سطينيةإطار التقارب والوحدة الفل

ووصف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو زيارة موسى بأنها تاريخية ومهمة للغاية              
من حيث توقيتها الذي يتوافق مع رغبة عالمية في إنهاء الحصار، كما تمثل وصول الشرعية العربية إلى                 

كسر الحـصار علـى غـزة       وأوضح  في اتصال مع الجزيرة، أن موسى ناقش مع هنية قضيتي              .غزة
وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى توافق بين الجانبين في هذا الخصوص مع التأكيد علـى عـدم                 

  .ربط كسر الحصار بالمصالحة والمسارات األخرى
نحن مع تحقيق المصالحة، وقد طرحنا آليات على األمين العام لتحقيق المـصالحة إلنهـاء               " وقال النونو   

وأضاف أن موسى أبلغهم بوجود قـرار عربـي لكـسر            ".ام الشاذة على الساحة الفلسطينية    حالة االنقس 
  .الحصار على قطاع غزة، وقد بدأ تطبيق هذا القرار بزيارته هذه

 وعلمت الجزيرة أن وفد الجامعة الذي عقد لقاءات تحضيرية للزيارة مع مسؤولين بالحكومـة المقالـة                
قاء بين هنية وموسى في مقر الحكومة المؤقتة في غزة، حتى ال يفسر             وقادة الفصائل، تحفظ على عقد الل     

وأفاد مسؤولون بالجامعة في القاهرة أن الزيـارة تهـدف           .ذلك على أنه اعتراف بشرعية تلك الحكومة      
) حمـاس (إلعطاء دفعة لمحادثات المصالحة الوطنية التي ترعاها مصر بين حركة المقاومة اإلسـالمية              

  .ولم يتم التوصل حتى اآلن إلى حل توافقي بين الطرفين) فتح(لوطني وحركة التحرير ا
 صالح النعامي وسوسن أبو حسين       عن مراسليها  غزة  من    14/6/2010،  الشرق األوسط، لندن   وأشارت

عمرو موسى، وخالل تفقده المنازل المدمرة في عزبة عبد ربه فـوجئ عمـرو              ، الى أن    وصالح جمعة 
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ين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين طالبوه بالعمـل علـى إطـالق             موسى بعدد من ذوي المعتقل    
  .سراحهم، حيث أكدوا له أنهم يتعرضون لتعذيب وحشي هناك

  
   لفك الحصار عن غزة وتحقيق المصالحةموسى أفكاراً عمرو تبادلنا مع: هنية .2

مع األمين العـام لجامعـة       أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية األحد إنه تبادل            -غزة
وقـال   .الدول العربية عمرو موسى، أفكارا لفك الحصار عن غزة وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية            

هنية خالل مؤتمر صحافي مقتضب عقده بمشاركة موسى عقب لقائهما بحضور مسؤولين من الجـانبين               
ات المهمـة واسـتمعنا للموقـف العربـي     في منزل األول بمخيم الشاطئ بغزة، تناولنا خالل لقاءنا الملف        

  .الواضح بضرورة كسر الحصار عن غزة
داعيا إلـى    واعتبر هنية زيارة موسى إلى غزة بأنها تاريخية وخطوة عملية على طريق كسر الحصار،             

  .استثمار المناخ الدولي واإلقليمي لرفع وإنهاء الحصار عن قطاع غزة
  14/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   طلب عباس من أوباما عدم رفع الحصار عن غزةينفي نةردي أبو .3

 الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفى نفيا قاطعا ما  أنرام اهللا من 13/6/2010 وكالة وفا، أوردت
اإلسرائيلية أن الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس أوباما عدم رفع  'هآرتس' ذكرته اليوم، صحيفة
إن الرئيس عباس أثار موضوع ضرورة رفع ' وفا'  ردينه في تصريح لـوقال أبو .الحصار عن غزة

  .الحصار عن غزة بنفس مستوى مصير عملية السالم
 يثير في كل لقاءاته العربية والدولية موضوع رفع الحصار، مـشيرا إلـى أن    عباسوقال أبو ردينة إن      

على أسطول الحرية، للـضغط علـى       على المجتمع الدولي أن ينتهز مرحلة ما بعد العدوان اإلسرائيلي           
إسرائيل لرفع حصارها عن قطاع غزة؛ كون ذلك يشكل خطوة ضرورية إلنهاء معاناة المـواطنين فـي               

  .القطاع، وكذا كونه يهيئ فرصة مناسبة إلحياء عملية السالم
اإلسـرائيلية نقلـت عـن مـصادر        " هآرتس"صحيفة  أن  قد ذكر     13/6/2010،  48موقع عرب    وكان

األوروبية قولها إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أبلغ الرئيس األميركـي، بـاراك              وصفتها ب 
أوباما، خالل لقائهما األربعاء الماضي، أنه يؤيد رفع الحصار عن قطاع غزة بـشكل تـدريجي لمنـع                  

وقالت المصادر ذاتها أن مصر تـرفض       . ، ودون رفع الحصار البحري    "حماس"تصويره كنصر لحركة    
 الحصار البحري إلعتبارات أمنية، إذ ترى صعوبة في فحص كافة السفن المتجهة الى غزة والتأكد              رفع  

 وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية أطلعت على فحوى اللقاء بين أوبامـا            .من أنها ال تقل أسلحة للمقاومة     
فيف الحصار، لكن   وعباس إن األخير أكد أمام أوباما على ضرورة فتح المعابر الحدودية مع القطاع وتخ             

وأضافت أن مصر أوضحت إلسرائيل والواليات      . مع األخذ بعين اإلعتبار أال يتسبب ذلك بتقوية حماس        
المتحدة واإلتحاد األوروبي أنها تعارض رفع الحصار البحري عن القطاع بسبب صعوبة مراقبة الـسفن               

 تدريجياً وبحذر حتى ال يتحـول       أما عباس، فقد شدد على أن يتم تخفيف الحصار البري         .  المتجهة لغزة 
ذلك نصراً لحماس، مع التشديد على ضرورة تقديم المساعد للمدنيين والسماح بدخول المزيد من البضائع               

    .  من خالل فتح المعابر الحدودية لكن دون رفع الحصار البحري
  

  ضحكالسلع التي تسمح سلطات االحتالل بإدخالها الى قطاع غزة مثيرة لل: الظاظازياد  . 4
اعتبر نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة وزير االقتصاد زياد الظاظا أن السلع التـي                : غزة

تسمح سلطات االحتالل بإدخالها إلى قطاع غزة مثيرة للضحك وأنها تالعب بمشاعر النـاس وتزييـف                
  .للحقائق
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 سـلع جديـدة مثـل المـايونيز         جاء تصريح الظاظا الصحافي تعليقا على قرار إسرائيل السماح بإدخال         
وحـذر الظاظـا مـن أن       . والكاتشب ورباط الحذاء والزرار واإلبرة والدبوس والخيط العادي، إلى غزة         

. إسرائيل تحاول أن تتالعب بالحقائق وتزيفها، وتحاول أن تبعد األنظار عن الحصار المشدد على غـزة               
، والسماح بإدخال، وبشكل خاص، اإلسمنت      وشدد الظاظا على ضرورة إنهاء الحصار وكل أشكاله ولألبد        

والحديد والحصمة والمواد األولية الخام للصناعة والزراعة والسماح بحركة االستيراد والتـصدير بـين              
وحث الظاظا العالم على عدم السماح إلسرائيل بمواصلة التضليل، داعيا إلى عـدم الثنـاء               . غزة والعالم 

 وأوضح الظاظا أن إسرائيل تحاول من خالل مثل هذه القـرارات            .على اإلجراءات اإلسرائيلية المضللة   
وأكد أنه يتوجب إنهـاء     .  منع تحول الهبة العالمية إلى قوة ضغط إلنهاء الحصار بشكل نهائي           "المضحكة"

الحصار االقتصادي وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية، منوها بأن جميع محاوالت إسـرائيل لتـضليل               
  .  النجاح، على ضوء صور المعاناة الناجمة عن الحصارالعالم لن يكتب لها

  14/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  تأجيل االنتخابات تم بطلب من حركة حماس عبر الجامعة العربية: ضميريال .5
 صرح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة االمنية ان :رام اهللا

نية والشعب الفلسطيني ابدعوا نظاما سياسيا يصب في معركة التحرر واالستقالل وهو القيادة الفلسطي
نظام ديمقراطي تعددي يقبل باالخر ويؤمن بتداول السلطة سلميا عبر صناديق االقتراع، وهذه هي المهمة 

  .االولى والهدف الرئيس الجراء اي عملية انتخابية
ة اكد اللواء ضميري ان سبب التأجيل الرئيسي سياسي وهو وامام التأجيل الذي تم لالنتخابات المحلي

طرح موضوع المصالحة الوطنية مجددا من اكثر من جهة، ومطالبة حركة حماس بالتأجيل عبر الجامعة 
العربية ورئيسها عمرو موسى الذي تمنى على القيادة الفلسطينية الموافقة على طلبه لمنح فرصة 

مؤسسات االهلية في قطاع غزة بتأجيل االنتخابات العطاء فرصة للمصالحة، وكذلك مطالبة بعض ال
لرأب الصدع واعادة اللحمة الى شطري الوطن، وكذلك قرار ارسال وفد القيادة الفلسطينية الى غزة 
لخلق اجواء ايجابية للمصالحة، اضافة الى مواقف دولية بعد اسطول الحرية ومطالبة بعض الدول 

بات المحلية لمنح فرصة الحداث اختراق جديد في موضوع المصالحة وتقريب االسالمية بتأجيل االنتخا
  .وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس

  14/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   اليومعباس ملفات رئيسة مع ثالثةمبارك يناقش : بركات الفرا .6
طيني محمود عباس مع الرئيس       يلتقي صباح اليوم الرئيس الفلس      : أشرف مخيمر، أيمن جريس    - القاهرة

  .محمد حسني مبارك من أجل تقييم المرحلة الحالية وكيفية التعامل في المرحلة المقبلة
وقال السفير بركات الفرا سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية إن الرئيس أبـو                 

لمتحدة األمريكية واألفكار التي تحدث بها      مازن سوف يطلع الرئيس مبارك على نتائج زيارته للواليات ا         
  .الرئيس األمريكي باراك أوباما مع الرئيس عباس

ولفت الفرا إلى أن الحديث سوف يتطرق إلى ما حدث مع قافلة الحرية والعمل على رفع معاناة الـشعب                   
  .الفلسطيني، باإلضافة إلى جهود مصر المستمرة من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية

 إن اللقاء سيتناول الرؤية المصرية الفلسطينية للتعامـل مـع           "عكاظ" مصادر فلسطينية أخرى لـ      وقالت
  األفكار الخاصة بفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم حيث تتفق مصر مع السلطة الفلسطينية على ضرورة                
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 أوروبي فـي    أن تعود القوات الشرعية الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس إلى معبر رفح مع دور             
  ."إدارة المعبر

  14/6/2010، عكاظ، جدة
  

   حواراتإدارةلجنة المصالحة تريد قرارات وليس : حنان عشراوي .7
حنان عشراوي الناطقة الرسمية باسم لجنة المصالحة التي شكلها . قالت د:منتصر حمدان-رام اهللا 

من اجل االلتقاء مع القيادات  اننا نعمل "الرئيس محمود عباس، برئاسة رجل االعمال، منيب المصري 
التي تملك حق اتخاذ القرارات بخصوص انجاز المصالحة الوطنية، الننا نريد اتخاذ قرارات وليس 

 الحياة "، واوضحت عشراوي في حديث خاص لـ "العودة الى مربعات الحديث عن االلفاظ والمعاني
ن انطالقا من القناعة بأهمية تنظيم تحرك ، ان لجنة المصالحة عقدت ثالثة اجتماعات لغاية اآل"الجديدة

  .فلسطيني وطني وشعبي شامل العطاء اولوية كاملة النجاز المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام
وشددت عشراوي على اهمية العمل من اجل تثبيت حقيقة ان الحل يجب ان يأتي نتيجة التزام داخلي 

الى قناعة واضحة مفادها ان انجاز المصالحة وليس من خالل ممارسة الضغوط الخارجية، استنادا 
  .الوطنية فيه مصلحة لجميع األطراف

واشارت الى ان لجنة المصالحة تسعى جاهدة من اجل الوصول الى مصالحة وطنية انطالقا من مفاهيم 
  .واضحة وخطة مبنية على جملة خطوات محددة قابلة لتحقيق الهدف العام

جل االلتقاء مع اصحاب اتخاذ القرارات االساسيين في كافة واوضحت ان اللجنة وضعت خطة من ا
  .االطراف بما فيها حركتا حماس وفتح

  14/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   إلنهاء االنقسام لجنة المصالحة تضع خالل يومين برنامجاً:المصريمنيب  . 8
اللجنة التـي شـكلت مـؤخراً       "قال االقتصادي الفلسطيني منيب المصري إن       :  نادية سعد الدين   –عمان  

للتحرك من أجل إنهاء االنقسام ستجتمع األسبوع الحالي في رام اهللا لوضـع برنـامج عمـل لتحقيـق                   
  ".المصالحة

اللجنة بحثت يوم الخميس الماضي فـي رام اهللا         "من األراضي الفلسطينية المحتلة إن      " الغد"وأضاف لـ   
  ".قيق المصالحةسبل وآليات التحرك من أجل إنهاء االنقسام وتح

تضم ممثلين عن منظمة التحرير واألمناء العـامين لجميـع الفـصائل الفلـسطينية             "ولفت إلى أن اللجنة     
، كما تضم ممثالً عن حركة حماس هو ناصر الشاعر، إضافة إلى شخصيات             "وشخصيات وطنية مستقلة  

  .أخرى
الل الشهر الحـالي تـشمل األردن       سيقوم بجولة عربية خ   "وأشار المصري، الذي يترأس اللجنة، إلى أنه        

، "ومصر والسعودية وعدداً من الدول العربية من أجل الدفع بعجلة المصالحة وتحقيق الوحـدة الوطنيـة               
  ".أهمية الدعم العربي لتحقيق المصالحة"مؤكداً 

  14/6/2010الغد، عّمان، 
  

   بالخليلآخرين في عملية للمقاومة ثالثةمقتل جندي إسرائيلي وإصابة  .9
-6-14تل جندي إسرائيلي، متأثراً بجراح أصيب بها صـباح االثنـين             ُ : محمد القيق  -فة المحتلة   الض

، وأصيب ثالثة جنود آخرون، في عملية إطالق نار للمقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة حاجـاي               2010
   .  وفق مصادر طبية إسرائيلية-جنوب مدينة الخليل
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لتين الخطرتين من بين األربعة مـصابين، لقـي حتفـه فـي             إن إحدى الحا  : "وقال مسعفون إسرائيليون  
مستشفي هداسا عين كارم بالقدس المحتلة، فيما تبقي حالة واحدة في حالة الخطر، بينما وصـفت حالـة                  

    ". االثنين اآلخرين بين المتوسطة والطفيفة
. سطينيين النار علـيهم   إن عناصر من الشرطة اإلسرائيلية أصيبوا بعد إطالق الفل        "وقالت إذاعة االحتالل    

  ".  الواصل بين بيت لحم والخليل60وقد وقع الحادث على طريق رقم 
إن قوات عسكرية وشرطية وطائرة عمودية باشرت أعمـال التمـشيط بحثـا عـن               : "وأضافت اإلذاعة 

ـ    ". المقاومين إن قوات االحتالل أغلقت مدخل الفـوار جنـوب         ": "فلسطين أون الين  "وقال شهود عيان ل
ليل ومفرق الفحص شرق المدينة في إطار عمليات الدهم والتفتيش عن خلية المقاومة التـي أطلقـت                 الخ

وتفيد المعلومات األولية في التحقيقات اإلسرائيلية أن المقـاومين نـصبوا كمينـاً              ". النار على االحتالل  
وا عليها النار مما أدى     لسيارة دورية شرطية كانت في طريقها من بئر السبع إلى القدس المحتلتين، وأطلق            

  . هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية إطالق النار .  آخرين3إلى مقتل جندي وإصابة 
  14/6/2010فلسطين أون الين، 

  
   أن يضغط على األنظمة العربية إلنهاء حصار غزة موسىحماس تأمل من  .10

 حماس رأت على ، أند الفيغزة رائنقال عن مراسلها من  14/6/2010، الشارقةالخليج، نشرت 
وإن " إلى غزة ألمين العام للجامعة العربية عمرو موسىالسان القيادي فيها صالح البردويل بأن زيارة 

جاءت متأخرة إال أنها تحمل معنى سياسيا مهما، وهو أن غزة التي تحررت من دنس االحتالل 
لحصار عنها وإعادة إعمارها بعد الدمار الصهيوني هي جزء من األمة العربية وأن األمة مطالبة برفع ا

إن حماس إذ تنظر بإيجابية إلى هذه الزيارة، فإنها تأمل أن "وقال  ".الهائل الذي أحدثه العدوان الصهيوني
يضغط األمين العام على األنظمة العربية من أجل إنهاء الحصار التي تفرض على القطاع منذ ثالث 

شعب الفلسطيني في فرض شروطهم السياسية وإجبار الناخب سنوات بدون ذنب سوى رغبة أعداء ال
الفلسطيني على تغيير قناعاته السياسية التي آمن بها واختار على أساسها برنامج المقاومة وارتضى أن 

  ".قائدة لمشروعه الوطني" حماس"تكون 
تقاالت عباس لوقف االع) الرئيس محمود(بالضغط على رئيس حركة فتح "وطالب البردويل، موسى 

السياسية وأساليب التعذيب واإلقصاء وسرقة األموال التي تمارسها سلطة فتح ضد عناصر حماس 
 ".ونسائها وقادتها ومؤسساتها في الضفة الغربية

نقال عن مراسلها من غزة  14/6/2010الشرق األوسط، لندن، ذكرت وحول المصالحة الوطنية، 
 لدى حركة فتح، واعتبر "إرادة المصالحة"لغياب ما سماه  البردويل أعرب عن أسفه صالح النعامي، أن

لقد وضعت حماس مالحظاتها حول ": وقال. "ابتزازا سياسيا"المطالبة بالتوقيع على الورقة المصرية أوال 
الورقة المصرية، وهى مالحظات تحتاج إلى نقاش وترتيبات، وقبل ذلك تحتاج إلى أجواء من أجل 

ل الحديث عن المصالحة في وقت تمنع فيه فتح عن الشعب الفلسطيني حصته نجاحها؛ إذ ليس من المعقو
من الكهرباء التي منحها إياه االتحاد األوروبي، وتقطع الكهرباء عن غزة أثناء امتحانات الثانوية العامة 

 ساعة في اليوم، هذا باإلضافة إلى أوضاع المرضى، واستمرار التنسيق األمني 12لمدد تفوق 
ت بحق عناصر حماس في الضفة الغربية، مما يجعل الحديث عن توقيع الورقة المصرية واالعتقاال

  . "للمصالحة ابتزازا سياسيا غير مقبول
وحول ربط رئيس كتلة حركة فتح النيابية عزام األحمد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع 

ى له على األرض، ألن الذي تمرد على الشعب هذا كالم ال معن": غزة بإنهاء حكم حماس، قال البردويل
الفلسطيني هو من رفض الشرعية، فغزة تمثل الشرعية، وحكومتها رمز هذه الشرعية، والذين انقلبوا 

  ."على حماس هم المتمردون
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  ترحبان بزيارة موسى لغزة وتعدانها خطوة مهمة نحو كسر الحصار" الديمقراطية"و" الشعبية" .11

ألمين العام للجامعة ا في أن تُكلل زيارة "الجبهة الشعبية"أملت :  وفتحي صباح جيهان الحسيني-غزة 
وقال عضو . بالنجاح لجهة فك الحصار وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدةإلى غزة العربية عمرو موسى 

إن القرار هناك قراراً للجامعة العربية بإنهاء الحصار، وبالتالي ف"اللجنة المركزية للجبهة جميل مزهر إن 
  ."في حاجة إلى خطوات عملية وتنفيذ مباشر، والعرب لديهم الكثير من أوراق الضغط

الزيارة تشكل خطوة مهمة نحو كسر الحصار عن القطاع وتحريك " أن "الديمقراطيةالجبهة "ورأت 
ع إلنهاء الزيارة تؤسس لتحرك عربي ودولي واس"واعتبرت أن . "الجهود إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة

  ."الحصار والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف نشاطاتها االستيطانية
  14/6/2010الحياة، لندن، 

  
  "أسطول الحرية" لتقصي أحداث مجزرة خبراءنتنياهو يسمي لجنة  .12

لجنة "قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إنه على قناعة بأن النتائج التي ستتوصل إليها 
، وذلك "الهدف اإلسرائيلي كان عملية دفاعية معقولة تتماشى مع أعلى المعايير"سوف تثبت أن " يركلت

جاءت أقواله هذه في . بهدف الحفاظ على حرية العمل للجيش اإلسرائيلي وتوفير رد مقنع للمجتمع الدولي
أحداث " لتقوم بفحص "لجنة تيركل"بداية جلسة الحكومة صباح اليوم، اإلثنين، للمصادقة على تعيين 

  ".أسطول الحرية
وجاء أنه سيكون من بين أعضاء اللجنة ثالثة إسرائيليين، بينهم قاضي المحكمة العليا سابقا يعكوف 

سابقا عاموس حوريف، والبروفيسور في القانون الدولي " التخنيون"تيركل، وجنرال االحتياط ورئيس 
ليين فهناك مراقبان دوليان؛ بريطاني ويدعى ويليام ديفيد وإضافة إلى اإلسرائي).  عاما93(شبتاي روزين 

تريمبل من شمال إيرلندا وحاصل على جائزة نوبل للسالم، وكين فوتكين المدعي العسكري السابق في 
  .كندا

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن تريمبل هو رئيس حكومة شمال إيرلندا سابقا، وقد انضم قبل 
، والتي بادر إليها مندوب إسرائيل في "أصدقاء إسرائيل"ى مبادرة أطلق عليها أسبوعين في باريس إل

كما تجدر اإلشارة إلى أن المراقبين . األمم المتحدة سابقا، دوري غولد، الذي يعتبر مقربا من نتانياهو
تي األجنبيين سوف يشاركان في مباحثات اللجنة، ولكن بدون حق التصويت بشأن اإلجراءات والنتائج ال

كما أنه من صالحية رئيس اللجنة أن يقرر أية وثائق أو معلومات معنية يمنع . تتوصل إليها اللجنة
  .المراقبان من االطالع عليها، في حال اعتقد أن كشف هذه المواد من الممكن أن يمس بأمن الدولة

اإلسرائيلي وتأكيد الحفاظ على حرية العمل لجنود الجيش "وقال نتانياهو إن اللجنة ستعمل على أساس 
توفير إجابة موثوقة ومقنعة للدول المسؤولة في المجتمع "أوال، وثانيا " مصداقية التحقيق العسكري

وبحسبه فإن قرار الحكومة سوف يوضح للعام أن إسرائيل دولة تعمل بموجب القانون ". الدولي
  .وبمسؤولية وشفافية، على حد تعبيره
قانونية عملية سالح البحرية ومالءمتها "ن اللجنة ستقوم بفحص وقال بيان مكتب رئيس الحكومة فإ

للقانون الدولي، والظروف األمنية التي أدت إلى فرض الحصار البحري على قطاع غزة، ومالءمة 
عملية سالح البحرية في وقف أسطول الحرية، وما قام بها "كما ستقوم بفحص ". الحصار للقانون الدولي

  ". التركية، وفحص هوية المشاركين في األسطولIHHع التركيز على منظمة منظمو أسطول الحرية، م
كما جاء أن اللجنة ستقوم بفحص قضية أخرى مرتبطة بتقرير غولدستون، والتي تستند إلى المطالبة 

وستقوم اللجنة . بإجراء تحقيق دولي ضد إسرائيل، على اعتبار أن إسرائيل ال تستطيع التحقيق مع نفسها
ذا ما كانت آلية الفحص والتحقيق في الشكاوى المتصلة بخرق قوانين الحرب تالئم إسرائيل فحص إ"بـ
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وجاء أيضا أن رئيس الحكومة ووزير األمن وعددا من الوزراء ورئيس هيئة ". بموجب القانون الدولي
  .أركان الجيش سوف يمثلون أمام اللجنة

الحكومة اإلسرائيلية قامت بخطوة "بيت األبيض أن يذكر أن الواليات المتحدة رحبت بالقرار، ونقل عن ال
".  يجب أن يتاح إلسرائيل، مثل أي شعب آخر، أن يحقق في أحداث تتصل بأمنها القومي"، وأنه "مهمة

   ". جهاز قضائي عسكري يعمل بموجب المعايير الدولية"وبحسب البيت األبيض فإنه لدى إسرائيل 
  14/6/2010، 48موقع عرب

  
  ول سفن إلى غزة سيؤثر على ميزان القوى في المنطقةوص: نتنياهو .13

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، من غزة ، أن 14/6/2010الشرق األوسط، لندن،ذكرت 
قال إنه يعارض بشدة رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، زاعما أن عددا من الدول 

وفي مطلع كلمة له ألقاها في مستهل جلسة . ى شواطئ غزةاألوروبية والعربية تعارض إقامة ميناء عل
حتى قبل رحلة القافلة البحرية الدولية نحو غزة تم ": الحكومة اإلسرائيلية صباح أمس األحد، قال نتنياهو

إجراء مشاورات ومباحثات في منتديات مختلفة حول استمرار السياسة اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة 
وشدد على أن االعتبار الذي يحكم السياسة . "ت في األسبوع الماضي أيضاواستمرت هذه المباحثا

اإلسرائيلية تجاه غزة يقضي بمنع دخول األسلحة والوسائل القتالية إلى غزة من جهة، وإفساح المجال من 
  . جهة أخرى لدخول مساعدات إنسانية وبضائع غير قتالية إلى القطاع، على حد وصفه

رفض  نتنياهو من تل أبيب، أن 13/6/2010، )وفا( والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباءوأضافت 
طلب وزراء خارجية ايطاليا، وفرنسا، وإسبانيا بإجراء فحص أمني لسفن كسر الحصار عن غزة في 

وقال نتنياهو خالل جلسة لوزراء الليكود، اليوم، إنه يؤيد  .موانئ قبرص قبل وصولها إلى شواطئ غزة
 عن غزة، إال أنه يرفض رفضا قاطعا فك الحصار البحري عن القطاع، مع العلم أن تخفيف الحصار

إسرائيل ستواصل منع وصول السفن إلى 'وقال إن  .مفتشين أوروبيين يقومون بتفتيش وفحص السفن
  .'غزة، ألن وصول هذه السفن سيؤثر على ميزان القوى في المنطقة

  
  "أسطول الحرية"ه قضائيا بسبب  إلى فرنسا خشية مالحقتزيارةباراك يلغي  .14

ألغى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بشكل مفاجئ أمس، زيارة كانت مقررة إلى فرنسا،  :رام اهللا
وذلك بسبب تخوفات من مالحقته قضائيا، على خلفية الهجوم اإلسرائيلي الدامي على أسطول الحرية، 

  . اإلسرائيلية"وت أحرونوتيديع"نهاية الشهر الماضي، حسب ما أفادت صحيفة 
وأعلن باراك، أمس، فعال أنه قرر البقاء في إسرائيل وعدم التوجه إلى باريس للمشاركة في المعرض 

وكان باراك سيفتتح الجناح اإلسرائيلي في معرض الصناعات . العسكري العالمي السنوي الذي يقام هناك
ه الفرنسي ارفيه موران ووزير الخارجية برنار العسكرية في باريس كما كان من المقرر أن يلتقي نظير

  .كوشنير
وقالت مصادر في مكتب باراك إن عدم ذهابه عائد إلى انشغاله بمسألة تشكيل الطاقم اإلسرائيلي الذي 

 قالت إن قراره بعدم "يديعوت"لكن . سيكلف بتقصي أحداث قافلة السفن الدولية، وإنه سيزور فرنسا الحقا
 "أسطول الحرية"اء بعد يومين من اإلعالن عن نية نشطاء فرنسيين شاركوا في التوجه إلى فرنسا ج

بالتوجه إلى القضاء وإلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها جريمة حرب بعد اقتحامها 
ت وألغى باراك زيارته رغم أن الخارجية اإلسرائيلية قامت بعمل اتصاالت مكثفة، وعين. أسطول الحرية

طاقما قانونيا لمرافقة باراك في زيارته لفرنسا، وذلك لمواجهة أي احتمال لمالحقته وتعرضه لالعتقال 
  . في باريس

  14/6/2010، الشرق األوسط، لندن
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  "أسطول الحرية"ميريدور يطالب تركيا باالعتذار عما جرى في  .15
التركية " خبر ترك"يث لصحيفة دان ميريدور في حد" اإلسرائيلية"تبجح نائب رئيس الحكومة : ب.ف .أ 

، على خلفية المجزرة التي ارتكبها الكيان ضد "إسرائيل"الصادرة أمس، وقال إن تركيا يجب أن تعتذر ل 
  . أتراك 9أسطول الحرية، واستشهد فيها 

ما جرى مأساة وأنا حزين "اعتذارات، إن " إسرائيل"وقال ميريدور للصحيفة، معقباً على طلب أنقرة من 
  " .كان من األفضل أال تقع تلك األحداث. وال أحد كان يريد ذلك وال يتوقعه . وآسف جدا 

لكن إذا تسلل إرهابيون "لكنه حمل بعض ركاب السفينة مسؤولية أعمال العنف وقال " . أسفه"وعبر عن 
  " .إلى السفينة وهاجموا جنودنا اعتقد أنه يجب عليهم هم أن يعتذروا وليس نحن

" إسرائيل"ية اإلنسانية التركية التي استأجرت السفينة التي تعرضت إلى العدوان، تعرفها وزعم أن الجمع
  .        منذ سنوات وتعرف أن لها عالقات بمجموعات إرهابية 

  14/6/2010لشارقة، الخليج، ا
  

  "أسطول الحرية"تشكيل لجنة تحقيق بعناصر دولية في حادثة باتفاق أميركي ـ إسرائيلي  .16
 قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وزير االستخبارات دان ميردور إن :  كفاح زبون-رام اهللا

وأكدت .  في حادث اسطول الحرية"عناصر دولية"اسرائيل تتجه لتشكيل لجنة تحقيق محلية بمشاركة 
 أميركي مشترك عن -مصادر سياسية مسؤولة في تل أبيب أن إسرائيل معنية بإصدار إعالن إسرائيلي 

ويعتبر هذا . يل لجنة تقصي الحقائق في أحداث قافلة السفن، مرجحة أن يتم ذلك في أقرب وقتتشك
مؤشرا مهما على أن إسرائيل سترضخ أخيرا لرغبة الواليات المتحدة في تشكيل لجنة تقصي حقائق 

  .بمشاركة دولية
: صر دولية، وأضاف التركية إن لجنة التحقيق اإلسرائيلية ستضم عنا"حريات"وقال ميردور لصحيفة 

  ."أعتقد أن اللجنة ستتكون من خمسة إسرائيليين وأجانب؛ اثنين أو ثالثة"
  14/6/2010،الشرق األوسط، لندن

  
   على تشكيل لجنة تحقيق دوليةتركياإصرار قلق إسرائيلي من ": إسرائيل اليوم" .17

اإلسرائيلية ان ثمة قلقاً  القريبة من الحكومة "إسرائيل اليوم"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
إسرائيلياً من إصرار تركيا على أن تشكل األمم المتحدة لجنة تحقيق دولية، بينما تسعى إسرائيل إلى حشد 

وأضافت أن هذا الموقف التركي يضعف . أوسع تأييد للجنة الفحص التي ستشكلها وتحديد صالحياتها
بل، حذرت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية في المقا و.فرص تأييد أوروبا للجنة فحص إسرائيلية

اإلسرائيلية من أن أردوغان يتجه نحو التصعيد في عالقات بالده مع إسرائيل إلى درجة إلغاء كل 
، وذلك في "وحتى قطع العالقات أو خفضها إلى مستواها األدنى"االتفاقات األمنية الموقعة بين البلدين، 
ركية بتقديم االعتذار الرسمي عن استهداف سفنها وقتل تسعة من حال لم تستجب إسرائيل المطالب الت

  .ركابها، والتعاون مع لجنة تحقيق دولية، ودفع تعويضات للمصابين
  14/6/2010،الحياة، لندن

  
   على بولندا لتطلق عميال ضالعا في اغتيال المبحوحتضغط" إسرائيل" . 18

التزمت الصمت إزاء اعتقال   الرسميةإسرائيلأن : الناصرةمن  14/6/2010، الحياة، لندنذكرت 
 أوري برودسكي "موساد"السلطات البولندية قبل عشرة أيام عنصر جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 

 محمود المبحوح في دبي مطلع العام الحالي، "حماس"المشتبه بضلوعه في اغتيال القيادي في حركة 
 إلقناع الحكومة البولندية بعدم تسليم "داً كبيرةجهو"أفادت وسائل إعالمها بأن وزارة الخارجية تبذل 
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اإلسرائيلي للسلطات األلمانية التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على معلومات نشرتها 
وتشتبه السلطات األلمانية بأن برودسكي  .سلطات دبي عن عشرات المتورطين في اغتيال المبحوح

.  الذي قتل المبحوح"موساد"روعة ألحد أعضاء فريق حصل على جواز سفر ألماني بصورة غير مش
واكتفت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بتأكيد نبأ اعتقال إسرائيلي في بولندا وأن القنصل اإلسرائيلي في 

وآثر مكتب . وارسو مهتم بالقضية، من دون أن تشير إلى أسباب االعتقال أو طلب المانيا تسليمه لها
  . عدم التعقيب"موساد"ن عمل رئيس الحكومة المسؤول ع

، مشيرة إلى العالقات الحميمية "ورطة إسرائيلية" واتفقت التعليقات اإلسرائيلية على توصيف القضية بـ 
وأعرب بعضها عن مخاوف إسرائيل من أن تمس هذا . بين الدولة العبرية وكل من ألمانيا وبولندا

  .القضية بالعالقات مع برلين
وسائل اعالم عن مراسلها من الناصرة برهوم جرايسي، أن  14/6/2010،الغد، عّمانوأضافت 

عن مصادر امنية تاكيدها أن ما يقلقها في هذا االطار، هو أن جريمة المبحوح عادت  إسرائيلية نقلت
لتظهر على السطح بعد فترة من الهدوء، كما أن تسليم المعتقل إلى المانيا، قد يؤدي الى تسليمه الى امارة 

وقالت جهات إسرائيلية، إن بولندا لن تسارع في تسليم المعتقل إلى  .صفته متورطا في االغتيالدبي، ب
، إذ تربطها عالقات تعاون وتبادل تجاري "دولتين صديقتين"المانيا، وهي تشعر أنها في ورطة بين 

  .ينعسكري مع إسرائيل، وفي المقابل هناك اتفاقيات متبادلة مع المانيا بشأن تسليم المجرم
يثير  اعتقال عميل للموساد في بولندا ، ان وكاالت عن، 14/6/2010 الشارقة، الخليج،ونشرت 

 .من تصاعد وتعميق ورطتها الدبلوماسية وتراجع عالقاتها مع دول غربية " إسرائيل"تخوفات كبيرة في 
يل الموساد، تتخوف من أنه في أعقاب اعتقال عم" إسرائيل"أمس األحد أن " إسرائيلية"وذكرت صحف 

في " اإلسرائيلية"وبعدما طردت بريطانيا واستراليا مندوبي الموساد لديهما، وطرد ضابط أمن السفارة 
  .إيرلندا، ستقدم ألمانيا وفرنسا على خطوات مشابهة وربما أشد منها 

  
   فوراً في بولندا يطالبان بإعادة عنصر الموساد المعتقلإسرائيليانوزيران  .19

، اعتقل في وارسو "إسرائيلياً"أمس األحد، من بولندا، أن تعيد فوراً " إسرائيليان"ان طلب وزير: وكاالت
بناء على طلب ألمانيا، ويشتبه في أنه عضو في جهاز الموساد، وعلى صلة بتزوير جواز سفر ألماني 

  .استخدمه أحد المطلوبين في جريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح 
الى دولة ثالثة، وأن تقوم " إسرائيلي"أن تعارض تسليم أي " إسرائيل"على "إسرائيل كاتز وقال وزير النقل 

وأدلى الوزير المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذه " . بكل ما في وسعها إلعادته الى وطنه
  .التصريحات للصحافيين قبل بدء جلسة مجلس الوزراء 

يتعين على بولندا إبالغ ألمانيا أنها ستعيد هذا "سجنيكوف أنه من جهته، أكد وزير السياحة شتاس مي
، وأنه إذا كانت هناك شكوى ضده، فإن لدينا نظاماً قضائياً أثبت صدقيته حيال القانون "اإلسرائيلي"

  " .الدولي
أود أن أذكركم بأن بولندا ليست جزءاً من "المتشدد " إسرائيل بيتنا"وأضاف ميسجنيكوف عضو حزب 

ينبغي أن نتمكن . ، وكذلك ألمانيا "إسرائيل"بولندا صديقة كبيرة ل . ا، وأنها تتصرف بكل استقاللية ألماني
  ."من تسوية هذه المشكلة

  14/6/2010 الشارقة، الخليج،
   المبحوح من السفر الى الخارجاغتيالالموساد يمنع خلية  .20

  قرر وقف عمل كل " الموساد"ارجية  مصادر مطلعة أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الختكشف: القدس
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العناصر الذين شاركوا في اغتيال المبحوح ومنعهم من السفر إلى أوروبا ألنها تنصب لهم مصائد في 
  ". مطاراتها

  14/6/2010، الدستور، عّمان
  

  "أسطول الحرية "تراهن على المونديال لمحو آثار مجزرة" إسرائيل"": يديعوت" .21
 عن تشكيل اللجنة إرجاء اإلعالن"على لسان مصدر سياسي رفيع أن " ونوتيديعوت أحر"كشفت : القدس
وأضاف المصدر للصحيفة أنه خالل  ". مرده انتظار نسيان العالم للقضية بمساعدة المونديالتحقيق

المشاورات التي أجرتها القيادة السياسية تقرر إرجاء اإلعالن عن تشكيل اللجنة وحسم تشكيلتها وصيغتها 
مكان، وذلك بناء على االعتقاد بأن العالم بأسره تتجه أنظاره هذه األيام لمباريات المونديال وغير قدر اإل

وأوضح أن اإلرجاء في اإلعالن عن تشكيل اللجنة  .وبمصير اللجنة " إسرائيل"منشغل بما يجري في 
  .جدية تمرير قرار بتشكيل لجنة شكلية من دون مواجهة انتقادات دولية " إسرائيل"سيتيح ل

تصريحات المصدر السياسي للصحيفة ووصفها بغير " اإلسرائيلي"من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء 
  .الواقعية والعارية عن الصحة 

  14/6/2010الشارقة، الخليج،
  

  "إسرائيل" تعترف بغياب األمن فى كل  اإلسرائيليةالداخلية .22
خلية اإلسرائيلية ، يتسحاق اهارونوفيتش ، تسود حاليا حالة من التوتر وعدم الرضا بين وزير الدا

والمفتش العام لشرطة إسرائيل ، دودى كوهين ، فى أعقاب انتقادات شديدة اللهجة وجهها وزير الداخلية 
  . ألداء الشرطة اإلسرائيلية واتهمها بالتقصير

ئيل وهو هذه االنتقادات الواسعة لم يدل بها شخص عادى بل من يقف على رأس جهاز حيوى فى إسرا
وصلت إلى " دودى كوهين"وزير األمن الداخلى ، في حين أن الخالفات بينه وبين مفتش الشرطة العام 

والذى عقد فى مدينة " مدينة بال عنف"فقد جاء في كلمة وزير الداخلية االسرائيلي خالل مؤتمر . ذروتها
أن ذلك "، مضيفا " من االنحطاطإن حالة اإلحساس باألمن لدى اإلسرائيليين وصلت إلى درجة "إيالت ، 

 منها ، مؤكدا على أن الواقع سيئ 50%يتضح من عدم إبالغ الشرطة بكثير من اإلحداث وعلى االغلب 
  ".للغاية وهذا يدل على أن شيئا على أرض الواقع ليس على ما يرام

  14/6/2010،الدستور، عّمان
  

  "ع مترنح ضعيفمصار"سبق في تركيا يشبه الكيان بـ األ" إسرائيل"سفير  .23
، شبه، ألون "أسطول الحرية"على خلفية الضغوط والتنديدات الدولية الواسعة منذ العدوان على : القدس

بالمصارع المترنح الضعيف على حلبة المصارعة " إسرائيل"األسبق في تركيا " إسرائيل"ليئيل، سفير 
أن العدوان " القناة العاشرة"وأوضح ليئيل في حديث ل .والذي يستدعي ضعفه المزيد من الضربات 

  .عسكرياً، لكنه كشف عن هشاشتها سياسياً " إسرائيل"أظهر ربما قوة " أسطول الحرية"المجنون على 
أسطول " في 48على مشاركة بعض من فلسطينيي ال" إسرائيل"في " الهستيرية"وانتقد الردود الرسمية 

ين زعبي التي تتعرض لتهديدات متواصلة وفاضل بين عضو الكنيست عن التجمع الوطني حن" الحرية
وبين هلين زوسمان النائبة اليهودية الوحيدة في برلمان جنوب إفريقيا قبل انهيار نظام الفصل العنصري 

.  
وصورتها تعادل بمفعولها تقرير غولدستون " إسرائيل"شكل ضربة ل" مرمرة"وقال ألون إن الهجوم على 

.  
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ويزيد ضعفها ويمكن الفلسطينيين من تمرير " إسرائيل"م األضرار لونوه أن تعثر مسيرة التسوية يفاق
اليوم تضعف نفسها ال أعدائها " إسرائيل"وأضاف أن . قرارات هامة في قضايا القدس أو الدولة المستقلة 

.  
في إطالق ناشطي األسطول يدلل على خضوعها للضغط التركي وتابع " إسرائيل"واستذكر أن استعجال 

سياسيا في خطوات سياسية وشيكة منها انهيار حصار غزة أو عقد مؤتمر " إسرائيل"سينعكس ضعف "
  " .دولي لفرض قرارات عليها

خاصة بما يتعلق بحصار غزة وبأسطول الحرية " إسرائيل"وأشار أن أغلبية العالم اليوم ال يقبل بسياسات 
ب فعينه على العالم وعينه فحس" إسرائيل"يدرك نتنياهو كل ذلك لكنه ال ينظر لمصلحة "وأضاف . 

  " .األخرى على شركائه باالئتالف
خاصة بريطانيا وفرنسا اللتين ال " إسرائيل"في المقابل انتقد ليئيل االتحاد األوروبي لنعومة ضغوطه على 

  .تمارسان ضغطا كافيا 
مدني الذي وقف لكن الجديد برأيه ظهور من وصفه بالالعب الجديد على الحلبة الدولية يتمثل بالمجتمع ال

وهذا لم يكن من قبل فالشعوب األوروبية كانت تبدي خيبة أملها من ضعف " أسطول الحرية"خلف تنظيم 
عقدة "وتتعامل بمنطق " الالسامية"موقف حكوماتها التي آثرت المصالح االقتصادية وكانت تخشى تهمة 

  .بنفسها لكن أوساطا شعبية متزايدة شرعت لممارسة الضغوط المباشرة " الذنب
بسبب تاريخها مع المحرقة منبها أنها بعكس " إسرائيل"وقال إن أوروبا مترددة وتخشى المواجهة مع 

الواليات المتحدة العب من أجل جودة الحياة ال العبا أيديولوجيا منبها للمصالح االقتصادية معتبرا أن 
لذا فهو ال يبحث عن مجابهة مباشرة تحالفا اقتصاديا فحسب ال دولة عظمى سياسية و" االتحاد األوروبي"

  " .إسرائيل"مع 
  14/6/2010شارقة،الخليج، ال

  
  يمنع تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في سلوان بالقدس" أسطول الحرية": اإلذاعة العبرية .24

تدخل " بنيامين نتنياهو"ذكرت اإلذاعة العبرية أمس األحد أن مكتب ديوان رئيس حكومة االحتالل : القدس
جنوب المسجد " لمنع تنفيذ أوامر صدرت بهدم منازل فلسطينية في بلدة سلوان"ؤخراً لدى الشرطة م

ونقلت اإلذاعة عن مصدر في ديوان رئيس حكومة االحتالل  .األقصى المبارك، بحجة أنها غير مرخصة
ة، نظرا لألزمة أن تأخذ بعين االعتبار المصالح القومية والسياسية واألمني"أن الديوان طلب من الشرطة 

وهو ما يعني أن أسطول الحرية لكسر الحصار عن " الناجمة عن عملية السيطرة على قافلة السفن الدولية
  .غزة تجاوز حدود مهمته، لتصل إلى كسر الحصار عن منازل القدس

  14/6/2010، السبيل، عّمان
 

  ال حقوق للبنان بغاز البحر المتوسط: "إسرائيل" .25
د الفعل اللبنانية على إعالن إسرائيل اكتشاف حقول غاز ضخمة في عمق البحر حركت ردو: يحيى دبوق

األبيض المتوسط، ردود فعل إسرائيلية مقابلة ومحذّرة من إمكان تحويل القضية الى مادة خالف جديد مع 
دعاءات اال"وبحسب تقرير القناة الثانية اإلسرائيلية، فإن . لبنان، شبيهة بالخالف القائم على مزارع شبعا

، مشيرة الى أن "تتحول الى موقف رسمي تتبناه حكومة لبنان" عن الحق في حقول الغاز قد "اللبنانية
الموقف اإلسرائيلي ينظر إلى المطالب اللبنانية بما يتعلق بحقوق الغاز المقابل لمدينة حيفا، باعتباره ليس "

  ."أكثر من نزوة
حقول المعلن عنها أخيراً، تقع إلى الجنوب من الحقول السابقة ال"واستناداً إلى القناة اإلسرائيلية، فإن 

، لكنها في "، ومن هنا فإن إسرائيل ترفض كل ادعاء أو حق لبناني عليها)2009المعلن عنها عام (
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األمين العام (من غير الواضح ما إذا كان "الوقت نفسه حذرت من موقف حزب اهللا، مشيرة الى أنه 
ر اهللا سيعمد إلى دعم االدعاءات اللبنانية، التي يقال عنها في لبنان إنها حقوق لحزب اهللا السيد حسن نص

  ."صلبة
 اإلسرائيلية، جدعون تدمور، التي أعلنت أخيراً "ديليك انرغيا"من جهته، قال المدير العام لشركة و

لبناني بما االدعاءات الصادرة عن الجانب ال"اكتشاف حقول الغاز الضخمة في عمق البحر المتوسط، إن 
، مشيراً في حديث خاص بثته "يتعلق بحقوق، ليست إال ادعاءات واهية، وبالتالي ال تنطلق من أي أساس

االدعاءات اللبنانية كانت قد أثيرت في السابق لدى اإلعالن "اإلذاعة اإلسرائيلية أول من أمس، الى أن 
 جهتنا فقد درسنا المسألة جيداً، عن حقول أخرى مقابل السواحل اإلسرائيلية، لكن من) 2009عام (

  ."والحقول المعلن عنها بعيدة جداً عن السواحل اللبنانية
  14/6/2010 ، االخبار، بيروت

  
  "دور الحاخامات في اغتصاب فلسطين"  ورشة عمل عنتنظم"  فلسطينعلماءرابطة " .26

" في اغتصاب فلسطين  دور الحاخامات والمتدينين اليهود     "ورشة عمل عن    " رابطة علماء فلسطين  "نظمت  
في الحمرا في حضور رجال دين وأكاديمين من عـدد مـن الـدول العربيـة                " كورال سويت "في فندق   
  .واإلسالمية

رابطـة علمـاء    "وقال المحاضر في جامعة غزة النائب في المجلس التشريعي في فلسطين نائب رئيس              
ظهرون ما يريـدون ويخفـون مـا        من صفات حاخامات اليهود انهم كانوا ي      : "مروان ابو راس  " فلسطين

  ".يشاؤون وقد انعكست صفاتهم على ممارساتهم الحياتية
ما يحدث في فلسطين المحتلة ترجمة فعلية       : "وتحدث استاذ القانون الدولي، باسم عالم، من السعودية فقال        

ر مهما كانت متطرفة فإنها تـدخل فـي إطـا         : "وعن مفهوم الفتوى اليهودية قال    ". لنصوص الحاخامات 
انه في حال موافقة المجتمع الدولي على يهوديـة الكيـان اإلسـرائيلي             "ورأى  " التعبير الحر عن الرأي   

ان "وجـزم   ". وهذا سيخلق فوضى في النظام الـدولي      . سيكون ذلك بمثابة انهيار كامل للمنظومة الدولية      
س هذا القانون بمـا تقـوم       اسرائيل وفقا للقانون الدولي تتبنى نسف أس      : "وقال". الموافقة الدولية ستحصل  

 ".به
ان "وقـال   " رجال دين أم عـسكر    : الحاخامات"وتحدث المحاضر في جامعة القاهرة سعود صبري عن         

 بالمئة في الجيش من اتباع التيار الديني اليهـودي وان التطـرف             60األخطر ما يحصل حاليا وهو ان       
 المدني متدينون ولهم حضور الفـت فـي          بالمئة من المجتمع   20الديني الى ازدياد مستقبال في حين ان        

  ". بالمئة من المتدينين ال ينصاعون ألوامر الجيش إذا تعارضت مع فتاوى الحاخامات95الكنيست وان 
ليس هناك من دين أعطى وزنا لباقي األديان اكثر مـن           : " المحاضر في جامعة قطر علي القرداغي      قالو

الحاخام هو زعيم ديني وسياسي فـي قالـب         : "يهود قال وعن موقف اإلسالم من الحاخامات ال     ". اإلسالم
  ".ديني في قومه وهم ال يخشون اهللا وال يحفظون دينا

حقيقة حاخاماتهم اإلرهابية اآلتية من عقيدتهم التي يؤمنون بها وهي ان اهللا            "وعرض الشيخ علي يوسف     
ة كما يريد الحاخامات من هنـا       اليهود يتصرفون في السياس   "وذكر ان   ". ال يغفر لهم إال إذا قتلوا غيرهم      

كان قتل رئيس وزرائهم اسحق رابين بناء على أوامر الحاخامات إضافة الى تنفيذ المجازر بحق شـعب                 
  ".فلسطين

نتحدث عن دور الحاخامات ولكن ماذا عن دور العلماء المسلمين ومـا            : "وقال الشيخ عبد الوهاب اقجي    
ني من تركيا ألن فلسطين لكل المسلمين وواجـب الـدفاع           انا فلسطي ? هو واجبهم في الدفاع عن فلسطين     

  ".عنها هو فرض على المسلمين وليس برفع الهتافات ضد الصهاينة
  14/6/2010، المستقبل، بيروت



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1819:         العدد       14/6/2010 اإلثنين :التاريخ

   األقصى باعتباره تراثاً يهودياًلمسجد تروج لليةإسرائشركات  .27
ضواء هائلة من آالت تقوم جهات وشركات إسرائيلية منذ عدة لياٍل بتسليط أ: QNA - القدس

وبروجكتورات ضخمة يتم نصبها على سفوح جبل الزيتون وراس العامود باتجاه المسجد األقصى 
وذكرت مصادر أمنية  .المبارك طوال ساعات الليل لإليحاء بأن المسجد أحد معالم التراث اليهودي
ت على السور الجنوبي فلسطينية أن آالت ضخمة تقوم بتسليط اإلضاءات بأشكال متعددة ولعدة ساعا

للمسجد األقصى والقصور األموية، وعلى مرافق المسجد وخاصة قبة الصخرة المشرفة، وذلك في إطار 
احتفاالت موسمية بمناسبة أعياد ومناسبات يهودية يتم خاللها تسليط اإلضاءات الهائلة جداً على أبرز 

هودي، وفي مقدمة ذلك المسجد األقصى باعتباره معالم مدينة القدس المحتلة واالدعاء بأنها من التراث الي
كما تقوم هذه الشركات والمؤسسات بنصب آالت مماثلة وضخمة في منطقة باب العامود،  ".جبل الهيكل"

  .وتسليط اإلضاءات على سور القدس التاريخي وبواباته لنفس الهدف
حاشي أية حركات معارضة من وأضافت المصادر أن هذه الفعاليات تتم في ساعات متأخرة من الليل لت

المواطنين الفلسطينيين وتجنب أية مواجهات محتملة معهم، حيث تجري وسط إجراءات عسكرية وحماية 
وتقوم هذه المؤسسات والشركات باستخدام هذه الصور في  .بوليسية كبيرة وبوجود بعض الحاخامات

في إطار سرقة التراث والتاريخ بعد سرقة وسائل إعالمهم المتنوعة لتعزيز ادعاءاتهم حول هوية المكان، 
  .األرض ومحاوالت طرد السكان الفلسطينيين بشتى الوسائل والطرق

  14/6/2010العرب، قطر، 
  

   تنتهي بإعالن انتهاء الحصارالخضري يدعو لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب في غزة .28
لى عقد إ أمسية لمواجهة الحصار دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعب:  اشرف الهور-غزة 

القدس "كد في تصريح صحافي تلقت أو .جلسة خاصة لمجلس وزراء الخارجية العرب في قطاع غزة
انتهاء الحصار " عربي بـإعالن يتمخض عن هذا االجتماع أن نسخة منه على ضرورة "العربي

  ." لذلكاآلليات ووضع اإلسرائيلي
 لجامعة الدول العربية عمرو موسى التي ذكرها في مستهل  العاماألمينورحب الخضري بتصريحات 

ن الشعب إ "وقال . تطبيق قرارات الجامعة العربية بكسر الحصار عن غزةإلى غزة الداعية إلىزيارته 
الفلسطيني يرغب بأن تكون زيارة موسى بداية فعل حقيقي تجاه كسر جدي للحصار وفتح معابر غزة، 

وشدد  ."م في الشارع الفلسطيني نظرا لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينيةخاصة انه يتمتع بالحب والدع
 لها دور كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة والكل ينتظر "الزيارة المهمة" هذه أنعلى 

  .  غزةإلعمار العربية التي رصدت األموالتنفيذ قرارات الجامعة العربية في هذا الشأن ووضع 
  14/6/2010، لندن، القدس العربي

  
   المدمرة يطالبون موسى بالعمل لرفع الحصار وإعادة اإلعمارالبيوتأصحاب  .29

 أهالي الضحايا وأصحاب البيوت ، أن.)ب.ف.أ( نقالً عن وكالة 14/6/2010الحياة، لندن، نشرت 
العربية عمرو  بمطالبهم على األمين العام للجامعة واالمدمرة في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة انهال

غير "موسى خالل استماعه لشهادات بعضهم، وسط تعهده بالعمل إلعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار 
وتجمعت عشرات النساء من عائلة السموني وأهالي الضحايا في خيمة أقيمت الستقبال موسى  ."اإلنساني

نة غزة، وهن يحملن صوراً فوق ركام منزل هدمه الجيش اإلسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدي
وبدا التأثر على وجه موسى وهو يصافح أبناء الشهداء،  .ألزواجهن أو أبنائهن الذين قتلوا في الحرب

وأحد الجرحى على مقعده المتحرك الكهربائي في الخيمة التي وضعت فيها لوحة كبيرة تحمل صوراً 
  .الصخرةللقتلى الثالثين من عائلة السموني إضافة إلى صورة لقبة 
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التي قتلت والدتها وعدد من أخوتها وأعمامها، مع ابنة عمها أمام )  سنة12(ووقفت ألماظة السموني 
وتقول ألماظة التي كانت ترتدي فستاناً أسود . موسى وهما تحمالن علمي فلسطين والجامعة العربية

دونا كي نعيش مثل جئت ألقول لعمرو موسى إننا في حاجة إلى أخوتنا العرب ليساع": بورود حمر
وتتابع الطفلة التي تخفي وراء  ."العالم، ليرفعوا الحصار ويبنوا بيوتنا ألننا ما زلنا مشردين في الخيام

أبي .  وأعمامي وأوالدهم استشهدواوإخوتيأمي ... لن ننسى ما شاهدناه في الحرب": جرأتها حزناً كبيراً
  ."و موسى ألنه يكره إسرائيل وإذا قال فعلأنا أحب عمر... ما زال مصاباً ويعالج) إبراهيم(

 24(ويبدو رضا الداية . وبدأ موسى زيارته بزيارة قصيرة لعائلتي السموني والداية في حي الزيتون
ويضيف الشاب . متفائالً بأن زيارة موسى قد تثمر في رفع الحصار، ولو جزئياً، وإعادة بناء بيته) سنة

زيارته مهمة ": ر بيته المكون من أربع طبقات في حي الزيتون أيضاً من أفراد عائلته ودم23الذي قُتل 
دائماً اجتماعات وبيانات وال نرى شيئاً، لكن نتوقع . لكن ال توجد أية بشائر حتى اآلن بأن اإلعمار قريب

  ."هذه المرة الجدية من اخواننا العرب
 أننانشعر ": مة عائلة السمونيوقال في كلمة قصيرة ألقاها في خي. وحيا موسى الشهداء وعائالتهم

باسم الدول العربية واعداً، ولكن ملزماً، أن عملية "وشدد . "فقدنا األحباء في عدوان غير إنساني... أخوة
سنكسر الحصار وال يجب التعامل أو . اإلعمار وتخصيص األموال لها في طول وعرض غزة جاهزة

  ." يعيش فيها أهلنا في غزةالتسامح مع الحصار، ونحن نرى الظروف الصعبة التي
وجال بين بقايا البيوت المهدومة في منطقة عزبة عبدربه في مخيم جباليا وبين الغرف الصيفية في 

  .مدرسة الفاخورة في جباليا
 موسى ، أن عمرو ميسرة شعبان،غزةنقالً عن مراسلتها في  14/6/2010، بيروت، المستقبلوأضافت 

مثل عزبة عبد ربه ومدرسة الفاخورة في جباليا التي تم  قطاع غزة فيتوجه إلى العديد من المناطق 
قصفها من قبل العدوان اإلسرائيلي، والمراكز الصحفية والمستشفيات، والتواصل مع المواطنين العاديين 

 المستشفى المختلفة أقسامكما زار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وتفقد  .ضحايا الحصار والعدوان
  .المراكز الملحقة بالمستشفى وبعض المرضىوزار بعض 

  
  موسى العمل من أجل اإلفراج عن أبنائهمعمرو  الفلسطينيين في مصر يطالبون المعتقلينأهالي  .30

 طالب العشرات من ذوي المعتقلين في السجون المصرية، األمين العام لجامعة الدول العربية :غزة
ووجه هؤالء رسالة لموسى خالل  .ل السجون المصريةعمرو موسى باإلفراج عن أبنائهم المعتقلين داخ

،  لمنطقة عزبة عبد ربه في شمال قطاع غزة، ودعا األهالي موسى إلى العمل 31/6تفقده، يوم األحد 
  .الجاد من أجل اإلفراج عن أبنائهم المحتجزين في السجون المصرية

  13/6/2010قدس برس، 
  

   بالعمل الجاد على إنهاء معاناة أبنائهمونطالبيو ئري يروون معاناتهم للوفد الجزااألسرىأهالي  .31
 التقى الوفد الجزائري التضامني صباح أمس األحد عدداً من أهالي األسرى الفلسطينيين المعتقلين :غزة

وطالب أهالي األسرى بالعمل الجاد على إنهاء معاناة أبنائهم الذين  .في سجون االحتالل اإلسرائيلي
 العذاب من قبل إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية، معتبرين أن قضيتهم هي تمارس بحقهم كل صنوف

  .من القضايا المركزية التي يجب االهتمام بها وعدم التخلي عنها
قضية األسرى الفلسطينيين من القضايا المهمة التي تقع على عاتق : "وقال رئيس الوفد نصر الدين شقالل

 حقوق األسرى الفلسطينيين، وفضح السجان اإلسرائيلي الذي كل عربي ومسلم، فال بد من الدفاع عن
  ".يمارس كافة أنواع التعذيب ضدهم، منتهكاً بذلك القوانين والمواثيق الدولية
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من جهته، أكد وزير األسرى والمحررين في غزة محمد فرج الغول أن األسرى في السجون اإلسرائيلية 
م، وحرمانهم من حقوقهم، وممارسة سياسات تعسفية بحقهم يتعرضون لهجمة متعمدة إلهانتهم، واستفزازه

  .لزيادة التضييق عليهم
  14/6/2010، السبيل، عّمان

  
   فلسطينيين في قمع قوات االحتالل لمسيرة بيت جاالخمسةإصابة  .32

أصيب، أمس، خمسة فلسطينيين بحاالت اختناق بفعل الغاز المدمع جراء :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة بيت جاال األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري تعرضهم للضرب

  .واالستيطان
  14/6/2010الغد، عّمان، 

  
 155 يرفع عدد ضحايا األنفاق إلى  صعقاً بالكهرباء داخل نفقفلسطينيوفاة  .33

  .خل نفق أفاد مصدر طبي فلسطيني أن فتى فلسطينيا توفي، أمس، صعقا بالكهرباء دا:وكاالت
الفتى " إن  في قطاع غزةقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة

 توفي، أمس، إثر صعقة ،جنوب قطاع غزة، وهو من سكان خان يونس)  عاما17ً(عبد عاطف النجار 
  .على الحدود بين قطاع غزة ومصر" كهربائية داخل نفق

  . حسب مؤسسات حقوقية،155 إلى ويرتفع بذلك عدد قتلى األنفاق
  14/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
  االحتالل يمنع األسرى الفلسطينيين من تقديم امتحانات الثانوية العامة .34

 للعام الثالث على التوالي تمنع إدارة السجون اإلسرائيلية األسرى الفلسطينيين من حقهم في تقديم :غزة
إن إدارة : "وقالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى .ن االحتاللامتحانات الثانوية العامة في كافة سجو

 أسير خالل العام الماضي من التقدم المتحانات الثانوية العامة، وكذلك 1800السجون حرمت أكثر من 
، ولكنها عمدت إلى 2008، في حين سمحت لهم بالتقدم خالل عام 2007حرمتهم أيضا خالل عام 

ن عدد كبير من األسرى الذين تقدموا لالمتحانات من تقديم الكثير من المواد، التضييق عليهم بحرما
  ".وأخرت إدخال الكتب الدراسية إلى حين اقتراب موعد االمتحانات

  14/6/2010، السبيل، عّمان
  

  2009في مطلع   منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة فلسطينيا83ً مقتل ":بتسيليم"تقرير  .35
 فلسطينيا، بينهم قاصرون، 83ن أ، نشر صباح اليوم اإلثنين، "بتسيليم"ن تقرير لمنظمة  بي:القدس المحتلة

  .قد قتلوا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الحرب العدوانية على القطاع في مطلع العام الماضي
 من قطاع  شهيدا، لم يكونوا مقاتلين، كما أن ثلثي الشهداء هم83، من بين  شهيدا31ًوبحسب التقرير فإن 
 قتلوا بأيدي أجهزة األمن الفلسطينية في قطاع غزة، وإثنين تم إعدامهما بتهمة 9غزة، في حين أن 

  ."إسرائيل"التعاون مع 
 حاجزا عسكريا يتواجد فيها جنود االحتالل في الضفة الغربية، بالمقارنة 44وقال معدو التقرير إن هناك 

  .زا في مدينة الخليل لوحدها حاج18، بينهم 2008 حاجزا في العام 63مع 
 حاجزا تستخدم كنقاط 19 حاجزا آخر على جدار الفصل العنصري، بينهم 39ويشير التقرير إلى وجود 

  .تفتيش قبل دخول الخط األخضر
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 منزال في الضفة الغربية، ال تشمل القدس، 44بهدم " اإلدارة المدنية"وفي الفترة ذاتها قامت ما تسمى بـ
  .ة األغوارغالبيتها في منطق

، في حين كان  أسيرا222ًبريل كان عدد المعتقلين اإلداريين أ/ ويشير التقرير إلى أنه حتى آخر نيسان
 معتقال تم 25وبين المعتقلين اإلداريين هناك .  معتقال إداريا237ًفي الفترة الموازية من العام الماضي 

  . سنة4.5 منذ أكثر من  سنوات بدون محاكمة، ومعتقل إداري واحد4-2احتجازهم منذ 
  14/6/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   تعلن الوحدة الوطنية في مواجهة الحصار والعنصرية والفاشية48 في الـ العربيةالقيادات  .36

ال للمالحقات السياسية، وليرفع الحصار عن أهلنا  ..ال لإلرهاب الفاشي.. "تحت شعار: حعبد الفتاتوفيق 
 بحشود المتضامنين مع 13/6 األحد في مدينة الناصرة ظهيرة يوم" اهرقاعة أبو م"غصت " في غزة

وحضر المهرجان ممثلون عن كافة ... النائبة حنين زعبي والمطالبة بكسر الحصار المفروض على غزة
األحزاب والحركات السياسية في الداخل من بينهم الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية الشمالية 

س عن الجنوبية ورجا اغبارية عن أبناء البلد والنائب محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية وحمد ابو دعاب
والبروفسور أيالن بابي من " يهودا شنهاب"كما حضر البروفسور  ورئيس لجنة المتابعة محمد زيدان،

  ...اليهود التقدميين
ر عن قطاع غزة وإزالة وأجمع المتحدثون في المهرجان على مواصلة الفعاليات من أجل كسر الحصا

وأشاد المتحدثون  .االحتالل، كما أكدوا على الوحدة الوطنية في مواجهة الحصار والعنصرية والفاشية
 في أسطول الحرية، كما أشادوا بوجه خاص بدور النائبة حنين زعبي خاصة 48أيضا بدور وفد عرب 

النائبة زعبي في وجه التهديدات وأكدوا على تضامنهم مع ". مرمرة"في لحظات الهجوم على سفينة 
  .المتواصلة التي توجه لها

 من األسرى مخلص برغال ووليد 48وقد وصل المهرجان برقية تحية وتضامن مع أعضاء وفد عرب 
كما وصلت برقية تحية من المركز العربي األوروبي  .عمر سعيد وأمير مخول .دقة، والمعتقلين د

د فيها على أن المركز يضم صوته من أجل محاسبة مرتكبي الجريمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي، أك
  .النكراء، المخططين والمنفذين، وفقا للقوانين الدولية

، محمد زيدان، والشيخ رائد صالح، 48وقامت قيادة التجمع بتقديم الدروع تكريما ألعضاء وفد عرب 
  .لبنى مصاورة، والنائبة حنين زعبي" غزة الحرة"س، ومنسقة والشيخ حماد أبو دعاب

  13/6/2010، 48موقع عرب 
  

   يبتكر طرقا حديثة في تنظيف التربة من العناصر السامةفلسطينيباحث  .37
 قسم الكيمياء، أحمد عطية أبو عبيد، طرقاً/  ابتكر الباحث والمحاضر بجامعة النجاح الوطنية:نابلس

 من عناصرها السامة، باستخدام مسيالت السطوح مع وجود مركبات كيماوية حديثة في تنظيف التربة
تأثير مسيالت السطوح على امتصاص العناصر  " بعنواندكتوراه عبيد لرسالة أبووالبحث قدمه  .معقدة

  ."السامة من عينات مختارة من التربة الفلسطينية
 13/6/2010، وفا –وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  " لالجئين الفلسطينيين في لبنانيالواقع المعيش: تجليات الهوية"  تصدر الفلسطينيةالدراساتؤسسة م .38
الواقع المعيش لالجئين : تجليات الهوية": صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب جديد بعنوان

 التي تترصد تضمن مجموعة من األبحاث المعمقة. ، حرره محمد علي الخالدي"الفلسطينيين في لبنان
األشكال االجتماعية التي يعبر الفلسطينيون في لبنان من خاللها عن هويتهم، وكيف ينظرون إلى أنفسهم، 
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وكيف تؤثر ممارستهم لهويتهم في محيطهم، وما هي الوسائل التي اتبعتها السلطات اللبنانية المتعاقبة 
  . لجعل الفلسطينيين في لبنان غير مرئيين

سبر أغوار الهوية الفلسطينية المحجوبة، والتي ال تنفك عن محاولة التعبير عن نفسها الكتاب محاولة ل
احتوى الكتاب على دراسة غير مسبوقة عن ظهور موسيقى . بالزواج تارة، وبالتجمع األهلي تارة أخرى

  . في المخيمات الفلسطينية في لبنان كتعبير عن األحوال االجتماعية والتطلعات السياسية"الراب"
  14/6/2010، بيروت السفير

  
   مساهمة ساري حنفي فيه سجاالًأثارت للكتاب الذي بيروتمراجعة في  .39

تشريح الحكم اإلسرائيلي : سلطة اإلقصاء الشامل"الضجة الكبيرة التي أثارها صدور كتاب : رنده حيدر
 التي وجهها "رائيلإس"في بيروت، واإلتهامات القاسية بالتطبيع مع ) •"(لألراضي الفلسطينية المحتلة

 الجامعة اسم ساري حنفي إلقدامه على وضع إلىمثقفون بارزون وأساتذة كبار في الجامعة األميركية 
 معهد فان لير للدراسات السياسية في القدس؛ كل ذلك شكل اسم جنب مع إلىاألميركية في بيروت جنباً 

  .على أسباب الحملة الكبيرة ضدهدافعاً قوياً لإلطالع عن كثب على الكتاب المذكور، والوقوف 
من الصعب إيجاد توصيف منصف وعادل للعمل البحثي والجهد األكاديمي، وبصورة خاصة للنزاهة 
الفكرية واألخالقية لكل الذين شاركوا في كتابة الفصول الخمسة عشر للكتاب، سواء كانوا إسرائيليين أم 

التي اشتمل عليها الكتاب هي من أفضل ما كتب عن ولكن يمكن القول إن األبحاث . أجانب أم فلسطينيين
 اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، واألكثر التزاماً بمعايير لالحتالل والعنصرية االستعماريةالطبيعة 

لذا يقدم . البحث األكاديمي الصارم البعيد عن البروباغندا السياسية الضيقة، وعن اإليديولوجيات المتزمتة
 للتعرف على حجم االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي للقارئستثنائية هذا الكتاب فرصة ا

لألراضي الفلسطينية لكل القوانين واألعراف الدولية، وتالياً لحجم التعسف والظلم والتدمير المنهجي الذي 
الحتالل، يتعرض له المجتمع الفلسطيني شعباً وأرضاً، وذلك من خالل دراسة منهجية وموثقة لواقع ا

تحاول التعرف عن كثب على أساليب المراقبة والفصل والتحكم واإلقصاء وأشكال العنف والعقاب التي 
 اإلسرائيلي في سيطرته المستمرة على المدنيين في األراضي الفلسطينية في كل االحتاللطبقها  ويطبقها 

  .من غزة والضفة الغربية
 ومن "إسرائيل" معسكر السالم في إلىيتهم ينتمون لقد وظف المشاركون في الكتاب وهم في غالب

الناشطين في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ثقافتهم األكاديمية ومعرفتهم الوثيقة باالحتالل اإلسرائيلي، 
.  من أجل تأبيد السيطرة على األراضي الفلسطينية"إسرائيل"إلظهار كيفية استخدام القوانين من جانب 

 استعمارياً لليهود مشروعاً" الوطن القومي"اب كيف تحول المشروع الصهيوني لـكما تكشف أبحاث الكت
هدفه توظيف واقع االحتالل في خدمة تحقيق األرباح للشركات الكبرى، وكيف تقوم سلطة االحتالل 
بعملية تدمير منهجي ودؤوب لنسيج الحياة الفلسطينية وألفقها المكاني، سواء بالقصف وتدمير المنازل، أو 

 على األراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات أو عبر تقييد حرية التنقل للفلسطينيين من باالستيالء
خالل نظام المعابر والحواجز واألسالك الشائكة وجدران الفصل، وأنواع األذونات المختلفة المفروضة 

دقة أساليب اإلقصاء ويصف الكتاب بكثير من التفصيل وال. االحتاللعلى الفلسطينيين من جانب سلطات 
  .والعزل التي تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين

  14/6/2010النهار، لبنان، 
  "إسرائيل"مفكر فرنسي يفضح إيديولوجية  .40

 والشكوك ، الصهيونية"إسرائيل"األيديولوجية التي قامت عليها دولة :  نجاة عبد النعيم- رسالة باريس
وذلك  للتغطية  سائل من الدين إلي الهولوكوست إلي عداء السامية واستغاللها لشتي الو،حول مصداقيتها

كلها قضايا استعرضها كاتب فرنسي مناضل لحقوق اإلنسان .. علي الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين
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يقع علي عاتق األقليات من ظلم لدرجة حمل السالح من أجل الدفاع  وله باع طويل في مناهضة ما
  .عنهم

 وجهها إلي صديقه ، صفحة160 لة كتبها الكاتب والمفكر الفرنسي ريجيس دوبريه فيفمن خالل رسا
سفير إسرائيل السابق بفرنسا ايلي برنافي وهو المتضامن مع الفلسطينيين ألقي باللوم علي السياسة 

دولة  الحقيقي والمرجو لن يأتي إال بقيام ال"إسرائيل"اإلسرائيلية في عرقلة السالم وشدد علي أن خالص 
ففي كتاب رسالة إلي صديقي اإلسرائيلي الصادر لتوه في باريس يبدأ ريجيس دبريه بدباجة  .الفلسطينية

اعتذارات ليستنهض لدي القارئ ومجازا لدي صديقه اإلسرائيلي برنافي متابعة متفهمة لفصول الكتاب 
  ."إسرائيل" لمشروع األخالقيالسبعة مؤكدا حسن نيته وتقديره للبعد 

ع ان مايثيره الكتاب من تداعيات وهزة مدوية بفرنسا مازالت في خطوتها األولي فلم يتعد تاريخ الواق
 دوبريه أقدم علي كتابه وهو علي يقين بما ينتظره من انتقادات من اإلسرائيليين أو أن ،صدوره أسبوعاً

 والمثقفين أو الفنانين الذين الموالين لها فهو يعلم جيدا قانون معاداة السامية الذي طال الكثير من الكتاب
  .يشابه هذه المقوالت تجرأوا من قبله بمثل ما

  14/6/2010، مصر، األهرام
  

   تستعد إلرسال قافلة إلى القطاع" العليا إلعمار غزةالتوجيهية: "األردن .41
 باشرت اللجنة التوجيهية العليا إلعمار قطاع غزة التي تضم نقابة المهندسين وكـالً مـن              : محمد محيسن 

نقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع اإلسكان إجراءات تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع              
  .غزة المحاصر وذلك في السابع والعشرين من الشهر الحالي

وبين الطباع إلى أن القافلة ستكون برية حيث يتم في المرحلة الحالية اتخاذ كافة اإلجـراءات الرسـمية                  
مطلوبة مع السفارة المصرية في عمان للسماح لها بعبور معبر رفـح المـصري دون اي                والتنسيقات ال 

معيقات وإشكاليات، داعياً الحكومة المصرية إلى تخفيف الخناق على الشعب الفلطسيني من خالل الفـتح               
مـا  الدائم والكامل لمعبر رفح والسماح بدخول مواد اإلعمار التي يحتاجها القطاع من أجل إعادة بنـاء                 

 اللجنة التوجيهية إلعمار قطاع غزة شكلت عقب العـدوان الـصهيوني            إن.دمرته آلة الحرب الصهيونية   
على قطاع غزة وتبنت عددا من المشاريع الكبرى إلعادة إعمارها، كما حملت على عاتقها بناء أكثر من                 

  .ألف وحدة سكنية جرى تدميرها خالل الحرب الصهيونية
  14/6/2010السبيل، عّمان، 

  
    " يستقيم الوضع في غزة إال بعودة السلطة الشرعية الفلسطينيةلن : بعد لقائه مباركجعجع .42

نه في ظـل عـدم االسـتقرار         من مصر إ    سمير جعجع  "القوات اللبنانية " رئيس الهيئة التنفيذية في      أكد  
وليست الوضع الحاضر في لبنان أي عبث أو تالعب أو أي خطوة غير مدروسـة              " ال يتحمل    ،االقليمي

  . بتعطيل مساعي مصر للمصالحة الفلسطينية"البعض"واتهم ! "في مكانها
علـى  "وقر الرأي   . "لن يستقيم في قطاع غزة إال بعودة السلطة الشرعية الفلسطينية إليه          "وأكد أن الوضع    

أن أول خطوة نحو المصالحة تكون بتوقيع حركة حماس مع السلطة الفلسطينية على ورقـة المـصالحة                 
  ." أعدتها السلطات المصرية بعد أشهر طويلة من المساعي والمفاوضاتالتي

  14/6/2010، السفير، بيروت
  دعماً لغزة"  اإلسالميةالجماعة"مهرجان لـ: لبنان .43

أسـطول  "مهرجـان   " الجماعة اإلسـالمية  "في  " هيئة نصرة األقصى  "و" رابطة الطالب المسلمين  "نظمت  
الشيخ " االتحاد العالمي لعلماء المسلمين   "وطالب عضو   .  بيروت في" الجماعة"في ساحة مركز    " االنتصار

الـصمت  "واسـتنكر   ". من دولة الظلم أميركا إلى دولة العدالة تركيـا        "أحمد العمري بنقل مجلس األمن      
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المسجد األقصى لـن يتحـرر عـن طريـق          "، مؤكداً أن    "العربي والدولي تجاه إجرام الكيان الصهيوني     
  ".واعد المجاهدين والمقاومينالمفاوضات والذل، بل بس

إن : "الشيخ رائد صـالح قـال فيهـا       " 48الحركة اإلسالمية في فلسطين     "ألقيت كلمة مسجلة لرئيس     كما  
اختالط الدم الفلسطيني مع الدم التركي يسعى الى صناعة الحاضر كما عمل في الماضي على صـناعة                 

 2بل القدس الشريف وأن أسطول الحرية رقم        التاريخ، وهذا يعني أن مستقبل استانبول هو جزء من مستق         
  ".قادم بإذن اهللا

  14/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  إلى غزةمن لبنان  النسائية "سفينة مريم" .44
 النسائية لكسر الحصار عن غزة سمر الحاج، حملة         "سفينة مريم "أطلقت منسقة اللجنة التحضيرية إلطالق      

ة قد عقدت مؤتمراً صحافياً في بيروت أمس، بحضور ممثلين          وكانت اللجن . تواقيع دعما للحملة وأهدافها   
عن السفارات والقنصليات العربية واألجنبية وجمعيات المجتمع المدني، وعـدد مـن المـشاركين فـي                

نحن اخترنا سفينة النـساء لنقـول إننـا         ":  الحاج سبب حصر المشاركة بالنساء     تقولو. "أسطول الحرية "
اتنا وهز السرير، وجلي الطناجر، بل لنقول إنه حان الوقت لنهز جـدار             قادرات ليس فقط على حفظ أغني     

  . "الذل ونكسر الحصار بقبضاتنا، وبفكرنا وعاطفتنا ومحبتنا وبشوقنا للحرية والحق والحياة
  14/6/2010، السفير، بيروت

  
  في المنطقةبالدور الجديد لتركيا " الجهل"اردوغان ينتقد االتحاد االوروبي بشدة ويتهم معارضيه بـ .45

شن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغـان هجومـا شـديدا علـى االتحـاد                : محمد نور الدين  
ولم يوفر اردوغان في كالمه الصحافيين األتراك       .  عاما 50األوروبي، متهما إياه بأنه يتالعب بتركيا منذ        

  . الذين يرددون كالم الصحافة اإلسرائيلية وكلهم يغرفون من منهل واحد
 حزيـران   17 و 14 هذا الوقت، أعلنت رئاسة األركان التركية أنها ستجري مناورات بحريـة بـين               في

وفسر المراقبون ذلك بأنه يستهدف الرد على محاولـة         . الحالي في المياه اإلقليمية الدولية لقبرص التركية      
شمالي للجزيـرة ردا     التركي للقسم ال   "االحتالل"إسرائيل إرسال سفينة إلى قبرص التركية احتجاجا على         

  . على محاولة أنقرة كسر الحصار على غزة
ففي احتفال في إحدى جامعات مدينة طرابزون على البحر األسود، قال اردوغان، أمس األول، إن كالما                

إن من يقولـون هـذا      "وأضاف  . انتشر عن أن تركيا انقطعت عن الغرب وأنها عادت إلى الدول العربية           
والتعليمات تـأتي مـن     . سرائيلية والصحافة الغربية التي تتلقى الدعم من إسرائيل       الكالم هم الصحافة اإل   

واليوم أيضا يأتي من الصحف المحلية من يردد العبارات والعناوين ذاتها، وهـؤالء ليـسوا            . مكان واحد 
يقـوم  سوى أقنعة، وإذا كانت الصحافة الغربية تخدم إسرائيل فلماذا انتم تقومون بالخدمة نفسها في وقت                

  ."بلدكم بالمواجهة ويبكي ضحاياه
لن ننحني لهذه الدعاية السوداء، وليس من شبهة عندنا في وضوئنا لكـي نـشتبه فـي                 "وتابع اردوغان   

فقـط  "، موضحا أن الحملة ضده في بعض الصحافة التركية هي ذاتها في الصحافة اإلسـرائيلية                "صالتنا
وف تصطك عظام السلطان محمد الفاتح والـسلطان سـليم          إذا سكتنا على الظلم فس    "وقال  . "اللغة اختلفت 

  . "األول
إن الذين يقولون بأننا نغير المحور إن لم تكن نواياهم خبيثة فهم ال يفهمون سياستنا الخارجيـة                 "وأضاف  

وأنا أذكركم بأن الذي بدأ بالمفاوضات المباشـرة مـع االتحـاد            . متعددة البعد، وال الدور الجديد لتركيا     
قبل أن تصبح المجموعة األوروبية اتحـادا أقـدمنا علـى طلـب             "وتابع  . "هو حكومتنا نحن  األوروبي  

. خمسون عاما وهم يتالعبون بنا وال يزالون حتى اآلن        . 1963، ورسميا في العام     1959االنضمام عام   
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بـون  وعينا كبير مفاوضين خاصا لهذا األمر جال كل أوروبا، ومع ذلك يتالع        . وأسسنا وزارة لهذا الشأن   
  ."بنا

من خالل لقاءاتنا مع المسؤولين األوروبيين عرفنا ما يخبئون، لكـن لـيس مـن               "واعتبر اردوغان انه    
إذا لم تكونوا ناديا مسيحيا فأنتم مضطرون لقبول عضوية         : ولكن أقولها لهم بصراحة   . المناسب قول ذلك  

وقـال  . "ة شعبها مسلم مثل تركيا    إن الشيء الوحيد الذي ينفي أنكم ناد مسيحي هو أن تأخذوا دول           . تركيا
. "إن تركيا مقارنة بآخر عشر دول انضمت إلى االتحاد األوروبي تمتلك الـشروط الالزمـة للعـضوية               "

كلما ازددنا قوة كلما دخلت أياد سوداء خفية لتضعف تركيا، وكلما تقـدمنا اقتـصاديا ظهـرت     "وأضاف  
على طريق أن نكون دولة قوية تدخل تخريبـات         سيناريوهات معاكسة وكلما بادرنا إلى خطوات تاريخية        

واعتبر أن العالقات االقتصادية مع الدول العربية بـدأت مـع طوروغـوت             . "من الداخل ومن الخارج   
اوزال، وللدول األوروبية استثمارات كبيرة في العالم العربي ولتركيا عالقات اقتصادية واسعة مع الغرب              

  .وأوروبا
  14/6/2010السفير، بيروت، 

  
  أنباء عن دعوة أردوغان أمين عام حزب اهللا لزيارة تركيا .46

االخبارية التركية خبرا استحوذ على االهتمام وهـو قيـام          ' إن تي في  'نقلت شبكة   :  سعد الياس  -بيروت  
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بتوجيه دعوة الى االمين العام لحـزب اهللا الـسيد حـسن                  

  . على توصية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعلنصراهللا لزيارة تركيا بناء
ان نصراهللا سيزور تركيا قريباً، وسيخرج من لبنان في حماية الحـرس            'وأضافت الشبكة نقالً عن أنباء      

ان مشعل أقنع اردوغان بـأن هـذه   '، وأشارت الى 'الثوري االيراني، خوفاً من أن تقوم اسرائيل باغتياله    
ن شعبيته في الشارعين العربي واالسالمي، وستزيد إحراج اسرائيل بعد االعتداء علـى             الخطوة سترفع م  

ولم تصدر أي تعليقات من الحكومة التركية على هذه التصريحات سواء بالتأكيـد             . 'قافلة أسطول الحرية  
  .او النفي

  14/6/2010، القدس العربي، لندن
  

   المصالحة الفلسطينيةالقاهرة تدرس بجدية إعادة فتح ورقة:  مصريةمصادر .47
أكدت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة بصدد بحث العديد من البدائل للتعامل مـع              : أحمد ربيع -القاهرة

  .التحديات التي تصر حكومة إسرائيل على فرضها على الفلسطينيين والمنطقة
 بما فـي ذلـك   كشفت المصادر أن من بين هذه البدائل وضع ملف عملية المصالحة برمته على الطاولة،          

، وقالت إنه لن يكـون      )ووقعت عليها حركة فتح وامتنعت حماس حتى اآلن       (الورقة التي قدمتها القاهرة     
  .هناك أي موانع من إعادة فتح هذه الورقة وبحث مطالب حماس، وتخوفاتها كلها تجاه هذه الورقة

اسـتكماال للجهـود المـصرية      لفتت المصادر إلى أن مهمة األمين العام للجامعة العربية في غزة تأتي             
للمصالحة، باعتبار أن إنجاز هذه الخطوة من شأنه أن يوحد الصف الفلسطيني في مواجهـة الغطرسـة                 
اإلسرائيلية، التي تلعب على وتر هذا االنقسام وتراهن على استمراره أكبر فترة ممكنة، حتى تتمكن مـن             

  .إنجاز هدفها إلكمال مخططها تجاه القدس
أن الجهود المصرية المدعومة عربيا تتعلق بدرجة أساسية بالعمل على إنجاز هدفين هما             ذكرت المصادر   

البحث في سبل التعامل مع الشأن الفلسطيني خالل المرحلة المقبلة من خالل توحيده وإنجاز المـصالحة                
  فرضـه  وإنهاء االنقسام من جانب، والعمل على اتخاذ خطوات تتعلق بسبل إنهاء الحصار القهري الذي ت              
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إسرائيل، بعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة القطاع وتأمين مطالب حركة حماس لهذا الغرض، ألن من               
  .شأن هذه الخطوة أن تدحض كل ادعاءات إسرائيل وتعريتها أمام المجتمع الدولي

  14/6/2010، الشرق، الدوحة
  

  بقتل المبحوحاالمارات ستطالب بولندا بتسليم متهم :  لشرطة دبيالعامالقائد  .48
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن دولة اإلمارات ستطالب             : محمود خليل، وكاالت  

محمود المبحوح الذي كانت النيابة الفدرالية االلمانية       ” حماس“بتسلم المشتبه به في قتل القيادي في حركة         
ـ وق. اكدت اعتقاله في بولندا بناء على طلب من ألمانيا         في حال ثبت أنه الشخص المطلوب      ” “االتحاد”ال ل

لنا، أي األلماني مايكل بودنهايمر، فمن المؤكد أننا سنطالب بتسلمه على خلفية ارتكاب جريمة قتل فـوق                 
  .”أراضينا وسنتعامل مع ملفه على هذا األساس

” اإلنتربـول “عبـر   وأوضح تميم أن األجهزة المعنية في الدولة سارعت باالتصال بالسلطات البولنديـة             
للحصول على صورة الشخص الذي أعلن عن اعتقاله للتأكد ما إذا كان من أحد أعضاء الفريـق الـذي                   
اغتال المبحوح في يناير الماضي والذين كانت شرطة دبي أعلنت عـن صـورهم واسـمائهم وارقـام                  

” اإلنتربـول “لدولية  جوازات سفرهم وجنسياتهم في مذكرات مالحقة حمراء دولية بثتها منظمة الشرطة ا           
ولفـت إلـى أن     . على موقعها اإللكتروني وفي كافة منافذ دول العالم بناء على طلب من شـرطة دبـي               

أبدى تعاونا كبيرا على هذا الصعيد، معربا عن أمله في أن تتعاون كافـة األطـراف فـي                  ” اإلتنربول“
  .القضية

  14/6/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  رات جيدة في غزة قريباًمؤشرات على تغي: أبو الغيط .49
أكد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أن مصر توالي اتـصاالتها مـع              :  محمد أدهم  -القاهرة  

من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، موضـحا أن مـصر            " اإلسرائيلي"األطراف الدولية ومع الجانب     
لي لن يستمر طـويال والفتـرة       وفي ضوء كل هذه االتصاالت لديها مؤشرات قوية على أن الوضع الحا           

  .القليلة المقبلة ستحمل تغيرات جيدة للشعب الفلسطيني في غزة
وقال أبو الغيط إنه تم على مدار األيام األخيرة متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس حسني مبارك فيما يتعلـق                  

امين نتنياهو لمبـارك    لحثه على تنفيذ وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني       " اإلسرائيلي"باالتصال بالجانب   
وأوضح أن االتـصاالت     .على القطاع " اإلسرائيلية"خالل لقائهما األخير بالفتح الجزئي والمنتظم للمعابر        

التي أجرتها مصر بالتنسيق مع بعض األطراف الدولية يمكن أن تسفر عن تطورات إيجابية فـي هـذا                  
  .الموضوع

  14/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  
  ن مصر ترحب بالدور الذي تلعبه تركيا في الشرق األوسطأيؤكد أبو الغيط  .50

أكد وزير الخارجية أحمد أبـو الغـيط أن مـصر             :  محمود النوبي   -  كتب  :  من خالد األصمعي    - رام اهللا 
ترحب بالدور الذي تلعبه تركيا في الشرق األوسط ومشاركتها في إعـادة التـوازن بـين الفلـسطينيين                  

   . وإسرائيل
  غيط لنظيره التركي أحمد داود أوغلو في حـديث مباشـر أمـام وزراء الخارجيـة العـرب                  وقال أبو ال  
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 حان الوقت لكي تعودوا حتـي تلعبـوا          ,  لقد غبتم عنا ثمانية عقود      ' المشاركين في المنتدي العربي التركي    
   '. تأثيركم

  14/6/2010، األهرام، القاهرة
  

  ةدخول غزل إيرانيين تأشيرات نواباًمصر تمنح  .51
قال نائب إيراني إن مصر وافقت على منح تأشيرات دخول لعدد من نواب بالده لدخول قطاع                : )وكاالت(

بعـد االجتمـاع    "، أمس، أنه    "إسنا"وقال النائب محمود أحمدي بيقاش لوكالة أنباء الطلبة اإليرانية           .غزة
ـ                الغ الحكومـة   برئيس مكتب رعاية مصالح مصر في طهران عالء الدين حسن يوسف، وافق علـى إب

وافقت الحكومة المصرية علـى الطلـب       "وأضاف  ". المصرية بطلب البرلمان اإليراني زيارة قطاع غزة      
  .وأشار إلى انه قد يتوجه وثالثة نواب إلى غزة عبر معبر رفح قريباً". اإليراني

  14/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  اإلسرائيليةماليزيا تسعى لجلسة خاصة لألمم المتحدة إلدانة المجازر  .52
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، أن بالده تسعى للحصول على موافقـة              : )آي.بي.يو(

  .أيلول المقبل/في جلسة خاصة لألمم المتحدة في سبتمبر" اإلسرائيلية"الدول المعنية إلدانة المجازر 
" ماليزيا الواحـدة  "س، في افتتاح منافسات     عن عبد الرزاق قوله، أم    " برناما"ونقلت وكالة األنباء الماليزية     

لتأكيد أن ماليزيا ) لألمم المتحدة (سأطلب من مندوبنا الدائم باألمم المتحدة أن يلتقي األمين العام           "الرياضية  
  ".واحدة من الدول التي سترفع توصية في الموضوع

ـ           "وأضاف   دم االنحيـاز ودول    سأتصل أيضاً بالدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي وحركـة ع
  ".أيلول/أخرى معنية لالتفاق على عقد جلسة خاصة لألمم المتحدة في سبتمبر
انقـذوا  "للـسالم معـرض     " أمـان "وعلى هامش الحدث الرياضي بالعاصمة كوااللمبور، نظمت منظمة         

  ".  اإلسرائيلية"جسدت من خالله تاريخ احتالل فلسطين وبشاعة المجازر "الذي " فلسطين
  14/6/2010 الشارقة، الخليج،

  
  وأمريكا عدو مشترك إليران والسعودية" إسرائيل: "نجاد .53

الـدين  "أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أن إيران والسعودية لهمـا مـن              ": الخليج "-طهران  
المشترك والمكانة البارزة والمصالح المشتركة والعدو الواحد ما يجعلهما يقفان إلـى جانـب بعـضهما                

أن نجاد قال خالل استقباله السفير السعودي الجديد        "ونقل مكتب اإلعالم التابع لرئاسة الجمهورية        ".بعضاً
في طهران، محمد بن عباس الكالبي، إن من الطبيعي أن يكون للبلدين عالقة أخـوة ألنهمـا مـسلمان                   

ناك سـبباً آخـر لهـذه    وتربطهما األخوة الدينية كما أن كال منهما يمثل قاعدة لدعم المسلمين، على أن ه        
  " .األخوة يتمثل بأن لهما عدواً مشتركاً

ال شك في أن أمريكا والكيان الصهيوني أعداء إليران والسعودية ولو توفرت لهما الفرصـة               : "وأضاف
فانهما يستهدفان جميع دول المنطقة، ألنهما يرفضون عزة هذه الدول، وهو ما يقومون به لفصل إيـران                 

  .فإن مواجهة الشعب اإليراني لقوى التسلط يخدم في الحقيقة جميع دول المنطقة عن السعودية، ولذا 
وأردف بأن األعداء كثيرون ممن ال يرغبون في تقارب بين البلدين وهو ما يستدعي اليقظـة والمتابعـة                

  .ألن إيران والسعودية إذا اتحدتا فإن العدو لن يجرؤ على شن أي عدوان على المنطقة
  14/6/2010ة، الخليج، الشارق
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  إبحار سفينتين للمساعدة اإليرانية إلى غزة بانتظار إشارة السلطات .54
أعلن مسؤول في الهالل األحمر اإليراني أن الجمعية تنتظر الضوء األخـضر مـن وزارة               : )ب.ف  .أ  (

وقال مجتبى مجاهد فـي      .الخارجية إلبحار سفينتين تنقالن مساعدات إنسانية ومتطوعين إلى قطاع غزة         
نحن مستعدون إلرسال السفن لكننا ننتظر موافقـة وزارة         " "مهر"صريحات نقلتها وكالة األنباء اإليرانية      ت

الظـروف  "وأضاف أن إبحار السفينة التي تنقل متطوعين قد يتأخر وحتـى يلغـى بـسبب                 ".الخارجية
للتوجه إلى قطاع   " اأكثر من مئة ألف متطوع تسجلو     "وأكد أن    ".السياسية والعسكرية واألمنية في المنطقة    

  .بالمشاركة" للذين يتمتعون بإمكانيات محددة"غزة لمساعدة السكان لكن الجمعية لن تسمح سوى 
  14/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الجامعة العربية تدين السياسة التعسفية اإلسرائيلية تجاه األسرى .55

لتي تنتهجها إسرائيل في سياسـتها      أدانت الجامعة العربية بشدة اإلجراءات الخطيرة ا      : QNA –القاهرة  
التعسفية بحق األسرى الفلسطينيين المعتقلين بتهم أمنية أو المعتقلين إداريـا داخـل مراكـز االعتقـال                 
اإلسرائيلية في ظل انعدام الرقابة واالفتقار الواضح لوجود آليات وقائية لمنع ممارسة التعـذيب داخـل                

  .السجون
ة في بيان لها أمس الصمت الدولي علـى موقـف إسـرائيل وتعنتهـا               واستنكرت األمانة العامة للجامع   

ومماطلتها المستمرة في عدم المصادقة والتوقيع على البروتوكول االختيـاري الملحـق باتفاقيـة األمـم       
  .المتحدة لمناهضة التعذيب في أماكن االحتجاز وتجسيدها كمنهج معاملة داخل السجون

 14/6/2010،  قطر)الدوحة (لعرب،ا
  

   "سطول الحريةأ"سرائيلي في الهجوم على مريكي بالتحقيق الداخلي اإلأترحيب  .56
 "سـرائيل إ"حد بقرار   واشنطن رحبت األ   أن   14/6/2010،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    ذكرت  

سرائيلية اسطول سفن   اجراء تحقيق داخلي في االحداث التي رافقت اقتحام وحدات من القوات الخاصة اإل            
وقال بيان صدر عن الناطق باسم البيت االبيض روبـرت           .ة الذي متجها من تركيا الى قطاع غزة       الحري

واضاف ان اسرائيل قادرة علـى       ".خطوة مهمة الى االمام   "جيبس ان مقترح اجراء تحقيق داخلي يعتبر        
قتـل  اجراء التحقيق بنفسها للوقوف على مالبسات الهجوم على سفن اسطول الحرية، الذي اسفر عـن م               

  .تسعة اشخاص واصابة آخرين
نحن لن نستبق االحكام في عملية التحقيق ونتائجها، وسننتظر حتى الخروج بنتائج التحقيق             : "وقال البيان 

  ".قبل ان نخرج باستنتاجاتنا
في " وجود عنصر دولي  "من جهتها، قالت سوزان رايس، سفيرة الواليات المتحدة إلى األمم المتحدة، إن             

 من مصداقيتها، مشيرة إلى أن حكومة بالدها ناقشت مع اإلسرائيليين سبل تحقيق مثل هذا               اللجنة سيعزز 
  .األمر

 لتشكيل اللجنة   "إسرائيل"وكان نائب الرئيس األمريكي، جوزيف بايدن، قد قال إن بالده على علم بخطط              
  ".بإجراء تحقيق بالقضية ذي مصداقية، وحيادي وشفَّاف"التي تأمل واشنطن بأن تقوم 

 رايس قالت رداً على سـؤال لتلفزيـون         ، أن  وكاالت  نقالً عن  14/6/2010،  الشارقةالخليج،  وأضافت  
ال : "للمشاركة في لجنة تكون تابعة لألمم المتحدة      " إسرائيل"حول ما إذا كانت واشنطن ستدفع ب      " فوكس"

قيق الوحيد الـذي  التح"وأضافت " . في أي شيء ترفض المشاركة فيه  " إسرائيل"نمارس ضغوطا لتشارك    
وتابعـت  " . على اإلعداد له  " إسرائيل"الذي تعمل   " اإلسرائيلي"نحن واثقون بأنه سيبدأ سريعاً هو التحقيق        

  " .نأمل ونعتقد أن ما علينا توقعه في نهاية المطاف هو قيام تحقيق غير منحاز يتمتع بمصداقية"
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   أكثر أمناً"إسرائيل"معاناة غزة ال تجعل : آشتون .57
  فـي   كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي         قالت:  عمر عبد العزيز   - لندن

إن " معاناة غزة ال تجعل إسرائيل أكثر أمنا      " بعنوان   ،مقالها على صفحات التايمز الصادرة صباح االثنين      
اإلسرائيليون والفلسطينيون   يثق فيه    ")أسطول الحرية "الهجوم اإلسرائيلي على    (هذا يجب أن يكون تحقيقا    "

   ".وقبل ذلك األتراك
الذين يعيشون جوار واحدة من أكثـر الـدول تطـورا، ينقلـون البـضائع               ) أهل غزة (الناس  "وتضيف  

وتبدي الكاتبة تعجبها من قائمة السلع التي يسمح ألهل غزة باستيرادها والتي تشمل              ".مستخدمين الخيول 
وتواصـل   ".و المجففة، والدقيق ولكن ليس المكرونة حتى وقت قريب        الفواكه الطازجة وليست المعلبة أ    "

تتفاخر إسرائيل بحق بنظام تعليمي جيد وجامعات مصنفة عالميا، لكن إلى جوارها يحـرم              "آشتون قائلة   
  ".العديد من األطفال التعليم األساسي

الق سراح الجنـدي    ضمان أمن مواطنيها، وقد ظلت تطالب بحق بإط       "تقول آشتون إن من حق إسرائيل       و
  .2006، وهو الجندي المحتجز في غزة منذ ربيع عام "اإلسرائيلي جلعاد شاليط

غير أن الحصار ليس فعاال تماما، فالعديد من السلع تهرب عبر األنفاق غير القانونية              "لكنها تستدرك قائلة    
 غيـر مخصـصة     )المهربـة (الـسلع   "وتـضيف    ".بما فيها الصواريخ التي تستخدم الستهداف إسرائيل      

مـن فرصـة    " يحرمون"وترى آشتون أن عامة الناس الذين        ".للمحتاجين، بل ألصحاب األموال والنفوذ    
  .العيش حياة طبيعية يصيرون أكثر استياءاً

14/6/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  

  يطيطالب بتخفيف الحصار وإفراج غير مشروط عن شال" الرباعية"تقرير  .58
الصادرة أمس، أن اللجنة الرباعية لعملية السالم في        " اندبندانت أون صندي  "كشفت صحيفة   : )يأ.بي.يو(

على قطاع غزة منذ نحو ثـالث       " إسرائيل"الشرق األوسط وضعت تقريراً يصف الحصار الذي تفرضه         
  .سنوات، بأنه غير مقبول وتنطوي عليه نتائج عكسية

والتي كلّفت مبعوثها طوني بلير بإجراء مفاوضات مع رئيس         وقالت الصحيفة إن تقرير اللجنة الرباعية،       
بنيامين نتنياهو، يتضمن مسودة وثيقة صادق عليها وزيـر الخارجيـة البريطـاني             " اإلسرائيلي"الوزراء  

  .على أسطول الحرية" اإلسرائيلي"ويليام هيغ في أعقاب العدوان 
غير مقبول وغير مثمر، ويضر بسكان      "نه  وأضافت أن الوثيقة البريطانية المسربة تصف حصار غزة بأ        

القطاع ويحتجز مستقبلهم كرهينة، ويقوض عمل حملة إعادة اإلعمار والتنمية وتفعيل االقتصاد، كما أنـه     
على المدى الطويل من خالل تآكـل       " إسرائيل"، ويضر بأمن    )اقتصاد األنفاق (عبر  " حماس"يقوي حركة   

  ".ينتأثيرها على جيل من الشبان الفلسطيني
تشدد على اتباع نهج جديد ال يكافئ حركة حماس، وعلـى أن            "وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة الوثيقة       

اللجنة الرباعية بحاجة إلى إعادة تأكيد موقفها من الحركة، وتجديد قلقها بشأن دورها في غزة، وتكـرار                 
  .األسير في القطاع، "جلعاد شاليط" اإلسرائيلي"المطالبة باإلفراج غير المشروط عن الجندي 

وقالت إن التقرير الذي ُأعد كورقة عمل لالجتماع الذي عقدته اللجنة األسبوع الماضي، يقترح مجموعة                
من التدابير المطلوبة لتخفيف الحصار عن غزة ومن بينها، اعتماد خطة عاجلة العادة اعمار غزة بقيادة                

 إلى غزة إلى الئحة المـواد المحظـورة، بـزعم           األمم المتحدة، وتغيير الئحة المواد المسموح بإدخالها      
  .والنشاط االقتصادي الحيوي لقطاع غزة"" إسرائيل"ضمان حماية أمن "

ومن بين التدابير األخرى التي يقترحها تقرير اللجنة الرباعية، فرض رقابة صارمة علـى المـواد ذات                 
نابيب، يمارس المجتمع الـدولي دوراً      االستخدام المزدوج التي يسمح بإدخالها إلى غزة مثل اإلسمنت واأل         

هاماً فيها، وإعادة فتح معبر كارني وإمكانية تكليف االتحاد األوروبي بمراقبة البضائع التي تمر عبـره،                
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للسماح ببـدء عمليـات     " اإلسرائيلي"والشروع في تسليم البضائع المنقولة بحراً عن طريق ميناء أشدود           
 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعـة لألمـم المتحـدة            االستيراد والتصدير، وزيادة تمويل   

  ).     االونروا(
14/6/2010، الشارقةالخليج،   

     
   لغزة يمثل خرقا للقانون"إسرائيل"حصار : حمراللجنة الدولية للصليب األ .59

 يمثـل خرقـا      لقطاع غزة  "إسرائيل"علنت اللجنة الدولية للصليب االحمر يوم االثنين أن حصار          أ: جنيف
  .التفاقيات جنيف ودعت إلى رفعه

وحثت ايضا تلك اللجنة اإلنسانية المحايدة مقاتلي حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس الـذين يحتجـزون                
الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط منذ نحو اربع سنوات على السماح لعائلته باالتصال بـه بـشكل منـتظم       

  .تمشيا مع القانون الدولي
نة إن الغارة اإلسرائيلية على قافلة المعونات البحرية لغزة قبل اسبوعين والتي قتل فيها تسعة               وقالت اللج 

نشطين اتراك مؤيدين للفلسطينيين سلطت الضوء على المشكالت الحادة التي تواجه سكان قطـاع غـزة                
ن بطالة  واضافت انهم يواجهو  . 2007 مليون نسمة بسبب الحصار المفروض منذ عام         1.5البالغ عددهم   

  ."متدنية بشكل قياسي" وفقرا وحربا ورعاية صحية 
كل سكان غزة المدنيين يعاقبون علـى اعمـال غيـر           "واضافت اللجنة في بيان من خمس صفحات أن         

ومن ثم فان هذا االغالق يمثل عقابا جماعيا تم فرضه في خـرق واضـح اللتزامـات                 . مسؤولين عنها 
  ."ليإسرائيل بموجب القانون اإلنساني الدو

وذكرت اللجنة أن إسرائيل مخولة بفرض قيود على المواد العسكرية السباب امنية مشروعة ولكن مدى               
  .االغالق غير متناسب حيث يغطي اشياء تمثل ضرورة اساسية

نحـث  "وقالت بياتريس ميجيفاند روجو رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب االحمر للـشرق االوسـط        
 االغالق وندعو كل من له تأثير على الوضع بما في ذلك حماس بذل قـصارى                إسرائيل على انهاء هذا   

  ."جهدهم لمساعدة سكان غزة المدنيين
وقالت اللجنة الدولية للصليب االحمر إن حماس رفضت باستمرار طلباتها بالسماح لمـسؤوليها بزيـارة               

 خـرق للقـانون اإلنـساني    ورفضت ايضا السماح له باالتصال بعائلته في"واضافت   .ليط في المعتقل  اش
  ."الدولي 

سرائيل ضمان تلبيه االحتياجات االساسية لسكان      إيتعين على   "وذكرت اللجنة الدولية للصليب االحمر انه       
  ."غزة بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية وذلك بموجب القانون االنساني الدولي

 على اي احتمال حقيقي بحدوث تنميـة        يقضي"وقالت إن الحصار الذي على وشك ان يدخل عامه الرابع           
 موظف في غزة ان الدول ملزمة بالسماح وبتـسهيل المـرور            100واضافت اللجنة التي لها      ."اقتصادية

  .السريع دون اعاقة لكل امدادات ومعدات وافراد االغاثة
ية بذل كل شيء في نطاق سـلطتها لتـوفير الرعايـة الـصح            .. يتعين على السلطات الفلسطينية   "وقالت  

  ."المالئمة وتوفير الكهرباء والحفاظ على البنية االساسية لسكان غزة
14/6/2010، وكالة رويترز لألنباء  

 
    "األقصى"فرنسا توقف بث قناة  .60

بوقف إرسـال   " يوتلسات"أصدر مجلس البث الفرنسي تعليماته إلى إدارة القمر الصناعي           :القدس المحتلة 
 من قطاع غزة ومقرب من حركة حماس، ويلتَقط إرسـالها فـي             الذي يبث " قناة األقصى "وبث تلفزيون   

 -وطالب االتحاد األوروبي ، فرنسا بالعمل الفوري على ايقاف بث فـضائية األقـصى ، ألنـه                  . فرنسا
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وبررت الحكومة الفرنسية خطوتهـا هـذه ، بـأن بـرامج            .  يخالف قوانين البث األوروبية    -وبحسبهم  
  .والعنف بخلفية دينيةتُحرض على الكراهية " األقصى"

14/6/2010، الدستور، عّمان  
  

    أمريكا تجدد وجودها العسكري في سيناء .61
مددت الواليات المتحدة وجودها العسكري القيادي في قوة المراقبـة متعـددة            :   محمد سعيد  -واشنطن  

 القوات  الجنسيات في سيناء عاما آخر خالفا لطلب الكونغرس األميركي خفض ذلك الوجود بسبب انتشار             
وعزت الحكومة األميركية تجديد مشاركتها في قوة سيناء التي         . األميركية المتزايد في أفغانستان والعراق    

 بلدا ، إلى الدور األساسي الذي تلعبه لضمان امتثال الحكومة المصرية            20 مراقب من    1700تضم نحو   
تفاقية كامب ديفيد الموقعة فـي اذار       لشروط اإلبقاء على الجزء األكبر من سيناء منزوعة السالح طبقا ال          

,1979  
وذكرت مصادر أميركية أن تجديد بقاء القوات األميركية في قوة المراقبة متعددة الجنسيات فـي سـيناء                 
لعام آخر ال يعني أن ذلك سيكون التجديد األخير بل إن الوضع على الحدود المصرية مع قطـاع غـزة                    

 المتحدة التي اتفقت مع مصر وإسرائيل على اإلبقاء على حصار           يحظى حاليا باهتمام أكبر لدى الواليات     
  .غزة منعا لمزاعم حول تهريب األسلحة إلى حركة حماس

14/6/2010، الدستور، عّمان  
  
  نرحب بعودة فتح إلى غزة ولكن بدون فلتان أمني.. ال نعول على الوعود األمريكية: أحمد بحر.د

أكد الدكتور أحمـد بحـر النائـب االول لـرئيس المجلـس       :ةمحمد جمال وريما زناد - القدس المحتلة 
التشريعي الفلسطيني ان الشعب الفلسطيني ال يعول كثيرا على الوعود االمريكية باخراج عملية الـسالم               
من المأزق النه جربها كثيرا واثبتت جميعها فشلها في الضغط على الكيان االسرائيلي لوقف ممارسـاته                

  .واعتداءاته
الى ضرورة وجود تحرك عربي شامل على ارض الواقع من          " الشرق"ر في حديث خاص لـ      بح.ودعا د 

اجل انهاء الحصار الظالم على قطاع غزة والعمل على اعادة اعمار غزة بعد الحرب التدميرية الـشاملة                 
ـ        2008التي شنتها عليها اسرائيل في اواخر ديسمبر         ى  وتقديم مجرمي االحتالل الى المحاكمة الدولية عل

  .الجرائم التي اقترفوها
واشار الى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا مع الرئيس االمريكي باراك اوباما وما تمخض               

أوال عودتنا دائما اإلدارة األمريكية على مدار تعاملها مع القضية الفلـسطينية بـأن              : "بحر. عنه، وقال د  
 عودتنا أن تقف مع الجاني وهو االحتالل ضد الضحية وهـو            تعدنا بوعود وال تنفذ منها شيئا، وثانيا أنها       

الشعب الفلسطيني فكما يعلم الجميع أن اوباما طلب من نتنياهو أن يوقف بناء المـستوطنات لكنـه لـم                   
يستطع، فأوباما ال يستطيع أن يملي على الكيان الصهيوني وكل هذه الوعود السابقة والالحقة والمستقبلية               

فحينما نبدأ من بوش إلى كلينتون إلى أوباما        : "، واضاف "لكسب الوقت وتسكينات  هي وعود بكل وضوح     
 وأوباما وعد بوقف االسـتيطان  2008 بإقامة الدولة وبوش وعد في  2005نجد أن كلينتون وعد في عام       

فلم يستطع أن يفعل ذلك وبالتالي نقول ان اإلدارة االمريكية ال يؤخذ من كالمها خاصة أنها تقـف مـع                    
، مشيرا الى خطاب أوباما في جامعة القاهرة ووعوده لألمة العربيـة واإلسـالمية              "اني ضد الضحية  الج

بالسالم لكن كله حقيقة من أجل أن يداهن ويسكن األمور، ولكن ال نعول فـي النهايـة علـى الوعـود                     
  .األمريكية الن الشعب الفلسطيني جرب ذلك ولم يجد لها فائدة

  تصريحات تسكينية
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 االسرائيلية ال قيمة لها فاليهود ال يفهمـون معنـى الـسالم             -حر ان كل االتفاقيات الفلسطينية      ب. واكد د 
واالتفاقيات، وال ينفع معهم إال لغة القوة ولغة المقاومة وبالتالي كل هذا لتضييع الوقت، مؤكدا علـى ان                  

التهويد واالعتقـال وكـل     هذه الوعود واالتفاقيات تعطي شبكة أمان لالحتالل لالستمرار في االستيطان و          
  .هذا من أجل إعطاء شبكة امان لتمادي االحتالل في عربدته وقرصنته وال يوجد نقاش في ذلك

بحر الى مجزرة أسطول الحرية وما حصل من قرصنة صهيونية في المياه الدولية على أناس               . وتطرق د 
لقرصـنة ليـست موجهـة      متضامنين يحملون مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكـدا ان هـذه ا           

للفلسطينيين واألتراك فقط إنما هي موجهة كذلك لضمير األمة العربية واإلسالمية والدولية وبالتالي هـذه               
الغضبة الجماهيرية والشعبية على المستوى العربي واإلسالمي وعلى مستوى العواصم حتى األوروبيـة             

  .توى الفلسطيني إنما على مستوى العالميكشف يوما بعد يوم الوجه القبيح لالحتالل ليس على المس
بحر ان حركة فتح هي موجودة في قطاع غزة ونرحب بعودة فتح لكن ليس مثل السابق بالفلتان                 . وأكد د 

إذا ارادوا أن يعودوا بفلتان أمني جديد فهذا مستحيل لكن المجـال مفتـوح              : "االمني فهذا مستحيل، وقال   
جع الفلتان األمني ال يمكن وإذا أرادت فتح أن تعود لحضن           لفتح وهم موجودون ويصرحون ولكن أن ير      

  ".الشعب الفلسطيني وأن تقف في خندق واحد ضد االحتالل الصهيوني فهذا ما نريده ونسعى إليه
بحر بالشكر لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على مواقفه الصلبة ضد الـصهاينة              . وتقدم د 

صة حينما أعلن أن تركيا لن تدير الظهر ألهل غزة بل ستظل صـامدة             ووقوفه الى جانب الفلسطينيين خا    
وتقف مع أهل غزة حتى فك الحصار، مشيرا الى ان هذه الكلمات وهذا الموقف التركـي وهـذه الهبـة                    
الشعبية جعلت اآلخرين واألطراف يفكرون بكيفية استيعاب هذا الحصار وآخر شيء تصريحات االحتالل             

  ".ونا من هذا الموضوع نحن فشلنا في الحصار على غزةخلص"حينما قال للعالم 
 14/6/2010، الشرق، الدوحة

  
  يجب على حماس أن تعيد ترتيب نفسها

  *ديفيد هيرست
وهـم  . اعتاد المخططون العسكريون على استخدام لغة المزارعين الفنانين في ترتيب المشاهد الطبيعيـة            

أما أولئك من أصحاب القدرة الممكنة، الذين هندسوا        . يتحدثون، على نحو مزعج، عن ترتيب شكل البيئة       
" العمليـة "وصول آالف جنود المارينز األميركيين إلى قندهار، فال يتحدثون عن المعركة، وإنمـا عـن                

ويتساءل المرء عن الطرف الذي سيكون موضع المعالجة في بحر سنة مـن اآلن ومـن الـذي      . القادمة
  .سيعالجه

ثقة الموضوعة في غير مكانها الصحيح في التخطـيط العـسكري واضـحة             وفي إسرائيل، كانت نفس ال    
للعيان، في العملية التي تضمنت إنزال مئات من أفراد الكوماندوس على متن سـفن محملـة بناشـطين                  

أما االسم الذي منحوه لما أصبحت واحدة من أكثر العمليات بعثاً           . مؤيدين للفلسطينيين عند منتصف الليل    
  ".عملية نسيم البحر: "اريخ القوات الخاصة اإلسرائيلية على اإلطالق، فكانعلى الخجل في ت

ولعل السؤال لذي ينشأ عن إحصاء األجساد خالل هذا األسبوع ال يتعلق بما إذا كان باستطاعة إسـرائيل                  
ها أن تعيد ترتيب البيئة، وإنما بما إذا ما كانت تستطيع الرد على الضغوط التي تجعلها تعيد ترتيب نفـس                  

. إن قواعد اللعبة آخذة في التغير، ولم تعد القوة الجامحة تضمن تحقيق النتيجة المطلوبة             . بدفع هذه البيئة  
وقد كان األتراك، وليس العرب، هم الذين تولوا قدح زناد النضال من أجل وضع حد لالحتالل، ويحـول              

باطراد بحثـاً عـن قيـادة أخالقيـة،         الفلسطينيون أنظارهم بعيداً عن المكاتب مكيفة الهواء في رام اهللا           
ولك أن تدعو النظام الذي تديره حماس بما شـئت،          . ويوجهون نظرات متوترة األعصاب إلى مدينة غزة      

  .لكن غزة المحاصرة تظل رمزاً سياسياً ممكناً
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في ظل غياب انتخابات حرة، ليست ثمة من طريقة لقراءة القش في مهب الريح سوى القول إن الريـاح                   
وقد كان أهم رجل فلسطيني فـي       . بعيداً عن فتح  : ج الضفة الغربية تعصف باتجاه واحد وحسب      في خار 

القافلة التي هوجمت هو الشيخ رائد صالح، أحد مؤسسي الحركة اإلسالمية في إسرائيل، وهـو ناشـط                 
ن م % 70التي انتخب فيها وحصل على      " أم الفحم "حمالت حول مدينة القدس، وعمدة سابق شعبي لبلدته         

ويقبع الشيخ صالح حالياً رهن اإلقامة الجبرية في إسرائيل، لكنه لو كان قد قتل في               . أصوات المرشحين 
 لكانت أعالم   -وكان قد زعم منذئذ بأن قوات الكوماندوس اإلسرائيلية قد حاولت قتله          -العملية اإلسرائيلية   

تبر الـسلطة الفلـسطينية التـي       وتع. حماس، وليس أعالم فتح، هي األعالم التي سترفرف على أم الفحم          
مـن  (تديرها حركة فتح أحد الرعاة الرئيسيين لحصار غزة، وهي مـا تـزال تـدفع عـشرات اآلالف                   

  .لموظفيها السابقين في غزة حتى ال يتحولوا إلى العمل لصالح الحكومة هناك) الدوالرات
وقد اضطر  . ي لبنان أيضاً  تواجه حركة فتح مشاكل في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في بيروت وجنوب          

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن يستدعي إلى رام اهللا مؤخراً قائد فتح في جنـوب لبنـان الـذي       
وثمة عدة روايات عن السبب في استدعاء العميد سـلطان أبـو            .  عاماً في الخدمة هناك    15مضى عليه   

 بين فتح ومجموعة    -مخيم عين الحلوة  -ن  العينين في أعقاب اندالع معارك في أكبر مخيم في جنوب لبنا          
لكنك كيفما فسرت اإلجراء، فإن خسارة رجل سـيطر علـى المخيمـات             . فلسطينية سنية سلفية متطرفة   

  .الفلسطينية طوال هذه المدة تعد بمنزلة الصفعة
ـ                 ت وفي السجون اإلسرائيلية، وفي مخيمات الالجئين، لم تعد حركة فتح تتمتع بالشعبية نفسها التـي كان

تتمتع بها في السابق، ولدرجة أنه لو تم التوصل إلى صفقة حول حدود دولة فلسطينية بين عباس ورئيس                  
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن التساؤالت سوف تثار حول الجدوى منها، خاصة إذا قـصرت               

وفي األثنـاء،   . طينيينالقدس الشرقية وحق عودة الالجئين الفلس     : في الوفاء بمطلبين محوريين جوهريين    
تشعر شخصيات رفيعة في القيادة الخارجية لحماس في بيـروت ودمـشق بثقـة فـي أن المفاوضـات                   

وهي تقول إن الفجـوة     . اإلسرائيلية غير المباشرة التي تجري تحت رعاية أميركية ستفضي إلى ال نتيجة           
لمحاور فلسطيني ضـعيف مثـل      بين أقصى ما يستطيع أن يقدمه نتنياهو والحد األدنى الذي يمكن حتى             

وبالنسبة لحماس، فإن ما حدث لفتح خالل السنوات السبع عـشرة           . عباس أن يقبله تظل فجوة واسعة جداً      
إن سياسة تستند للسعي إلى أضـعف       . الماضية من المفاوضات غير المثمرة يعد درساً استقوا منه العبر         

وما يتوجب علـى الفلـسطينيين أن       . ل ال محالة  قيادة فلسطينية للتفاوض معها هي سياسة مقدر لها الفش        
  .يلتفوا جميعاً حوله هو القيادة األقوى، وسيأتي ذلك فقط من الشروع ببداية جديدة
وإذا كانت فتح تهـوي     . أما إذا كانت حماس مستعدة ألن تتولى قيادة الحركة الفلسطينية، فذلك شأن آخر            

 على أنها ما تزال على الدرجة األولى الرتقـاء          ساقطة من على حافة المنحدر، فإن حماس تصف نفسها        
وثمة قلق حيال الحفاظ على الحركة اإلسالمية متماسكة فيما هي تتنقل من المقاومة وحسب              . ذلك المنحدر 

وفـي حقيقـة    . كما أن ثمة مخاطر كامنة في اإلعالن عن هدف سياسي واضح          . إلى المقاومة والتفاوض  
، والقـدس   1967دولة في داخل حدود العام      : الهدف ثالث مرات  األمر، كانت الحركة قد أوضحت هذا       

الشرقية عاصمتها، وحق عودة الالجئين الفلسطينيين، وكل هذا مؤطر في إطار الهدنة أو وقف اطـالق                
  .النار من دون االعتراف بالدولة اليهودية أو إسرائيل

ا كانوا مستعدين للجلوس مـع       عما إذ  1985لكنك لو كنت سألت جيري آدامز أو مارتن غينس في العام            
لكن . االتحاديين فيما كان الجمهوريون يدعونه جمعية تقسيمية، لكانا قد نظرا إليك غير مصدقين آذانهما             

هذا ما حدث في نهاية المطاف من دون تحقيق الهدف طويل األمد أليرلندا الموحدة، والذي تـم التخلـي                   
  ستكون في مستهل رحلة كان فيهـا حـزب المـؤتمر           وإذا ما اضطلعت حماس بهذا الدور، فإنها        . عنه
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  .الوطني االفريقي والسين فين يقفان بعيداً في أسفل الدرب قبل أن يتمكنا من التوصل إلى السالم

  Hamas must reshape itself: ظهر هذا المقال تحت عنوان*
  "الغارديان"

  14/6/2010، الغد، عّمان
  

  !يا فرحنا... عمرو موسى عندنا
   الشريانداود

بهذه العبارة الحاسمة القاصمة، استهل األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى زيارته غـزة، أمـس،                
الحصار الذي نقف جميعاً في مواجهته يجب أن يكسر، وقرار الجامعة واضح في كسر الحـصار                «وقال  

  .»والمطالبة برفعه وعدم التعامل معه نهائياً
. »وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كـان زهوقـاً          «اهللا اكبر،   ...  اكبر اهللا... يا سالم، اهللا اكبر   

ذكّرتنا زيارة عمرو موسى غزة بدخول عمرو بن العاص القاهرة فاتحاً، وفرحنا بشجاعة األمين العـام                
وعلى رغم أنهـا شـجاعة      . في كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ نحو أربع سنوات           

يراً، فضالً عن أنها لم تضطره الى اإلقدام على المكاره والمهالك، وال أجبرته على المخـاطرة   تأخّرت كث 
بحياته، إال أننا فرحنا بها ايما فرح، وكدنا نستدعي ابا فراس الحمداني لمدحها من فـرط فخرنـا بهـا                    

عمرو موسى  .. .يا سعدنا، يا فرحنا   : وصاحبها، حتى أهالي غزة خرجوا الى الطرقات واألسواق مرددين        
  .عندنا

السؤال الذي تبادر الى األذهان بعد رؤية األمين العام للجامعة العربية وهو يدخل قطاع غزة عبر معبـر                  
رفح، هو لماذا لم يقم موسى بهذه الخطوة العام الماضي، أو الذي قبله؟ ما سر هذا االنضباط العربي في                   

ة؟ لماذا تتمرد تركيا وإيران، واألرجنتين، وغيرهـا        تطبيق القرارات الدولية، مهما كانت ظالمة ومنحاز      
من دول العالم، على القرارات المجحفة، وتناقشها، وتفاوض في تطبيقها، فيما يستكين العرب، ويتسابقون              

  على إرضاء العواصم الغربية؟ ما هذه الذلّة والمسكنة؟ لماذا اصبح العرب يمشون خلف اآلخرين؟
حصارها، وعلى أيدي ناشـطين     » أسطول الحرية «ى غزة، بعدما دمر     ال شك في ان زيارة عمرو موس      

عزل، مؤشر الى ان النظام العربي أصبح قوة هامشية في صراع المنطقة، وأن العرب لم يعودوا قادرين                 
  .على الفعل، او رده، بدليل هذه الشجاعة المستعارة التي هبت رياحها على الجامعة العربية

كشف عجز النظام العربي، وعدم قدرته على إنضاج األفعال والمبـادرات،           » أسطول الحرية «األكيد أن   
فحصار غزة هو تكرار موجع للحصار الذي فُـرِض علـى           . فضالً عن صنع قرارات جريئة وشجاعة     

هو معاقبة لشعبٍ على أخطاء سياسية ال ذنب له فيها، ومع ذلك مارس العرب صـمتهم حيـال                  . العراق
  .تجويع أهالي غزة

 14/6/2010، ، لندنالحياة
  

  ! التركي؟... لفك الحصار : عمرو موسى في غزة
  طالل سلمان

  نجاح أو فشل سياسات الحكام، » األقدام«موسم الجنون الكروي حيث تقرر : ، مرة أخرى»المونديال«هو 
بالذهاب إلى  » خطًأ مدروساً «وفي ظل انشغال الشعوب بمباريات كأس العالم، ارتكب عمرو موسى           ... 
الل غزة هاشم، عشية انتهاء السنة الرابعة للحصار اإلسرائيلي  العربي المشترك للمليـون ونـصف                أط

المليون من أهلها الفلسطينيين، وبعد سنة ونصف السنة من حرب التدمير الشامل التي شـنتها إسـرائيل                 
 أي مـضمون    بمساندة أهل النظام العربي مباشرة بصمت التواطؤ أو بتصريحات االستنكار المفرغة من           
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في مواجهة آلة القتل اإلسرائيلية وهي تدمر البيوت على رؤوس أهلها وتنـسف المـدارس والمـساجد                 
والمؤسسات الفقيرة واإلدارات الهزيلة، من دون أن تستثني مراكز وكالة غوث الالجئين بأكياس الطحين              

  . وكتب األطفال فيها
سره، بل انه قد ذهب بموافقة أميركية  إسرائيلية          لم يذهب عمرو موسى متحدياً الحصار، وال هو ذهب لك         

... ، تخفيفاً من الحرج الذي أصابه في منصبه، األمين العام لجامعة الدول العربية            )بطبيعة الحال (مصرية  
لنجـدة الـشعب الفلـسطيني المخـضع        ) واألممية(أما التوقيت فقد حددته النتائج المدوية للحملة التركية         

  . ل اليوميلحصار التجويع والقت
ما المتصاص الغضبة الكونية والهياج الشعبي العربي في أعقاب المجزرة          » عربي«كان ال بد من تحرك      

ضد متطوعين بواسل معظمهم من األتراك،      » نخبة القوات الخاصة اإلسرائيلية   «اإلسرائيلية التي ارتكبتها    
  . جاءوا لنجدة أهل غزة بشيء من األغذية واألدوية ولعب األطفال

لقد فضحت الجميع دماء هؤالء الشهداء األبرار، معززة بالموقف الصلب لحكومة أردوغان الذي اكتسب              
في عيون األمة العربية التي تفتقد القـرار لـدى          » الفارس المنقذ «، في أوساط شعبه، و    »البطل«مالمح  

  ... أصحاب القرار من أهل النظام العربي
الذي يؤكد عجزها، بزيارة لساعات يمـضيها       » حيادها« بإظهار   وكان ال بد من استنقاذ الجامعة العربية      

المتروك للحصار اإلسرائيلي منـذ     » القطاع«في هذا   » القدم الهمجية «أمينها العام في جولة تفقدية آلثار       
أربع سنوات أو يزيد، بغير أن يتورط في اتخاذ موقف قد يحاسبه عليه أهل النظام العربي إضـافة إلـى                    

  ! إسرائيل... كية واإلدارة األمير
بحد ذاتها إعـالن    » الزيارة«وكعادته، قال عمرو موسى كالماً كثيراً ليغطي غياب الموقف، مفترضاً أن            

، وضـاقت بـه اإلدارة      »جريمة قتل جمـاعي   «مبدئي بكسر الحصار، الذي صار في نظر العالم أجمع          
متلبسة وبالجرم المـشهود فـي      األميركية ال سيما أن حكومة التطرف العنصري اإلسرائيلي قد ضبطت           

  . »قافلة الحرية«مجزرة 
وعمرو موسى محترف في هذا المجال، بل هو مكلّف رسمياً، اآلن، بإنقاذ أهل النظام العربـي واإلدارة                 

  األميركية والحكومة اإلسرائيلية في آن، 
ـ              : واألخطر..  .. ا مـن رصـيد    إنقاذ جامعة الدول العربية التي تخسر كل يوم بعضاً مما كان تبقـى له

وبالتأكيد فإن عمرو موسى قد أثبت براعة ملحوظة في تأجيل اإلعالن الرسمي عن وفاة هذه المؤسـسة                 
  . التي بين شروط استمرارها  راهناً  انعدام قدرتها على اتخاذ القرار

يركي السابق، قبل أربع سنوات، كانت الحرب اإلسرائيلية بقرار أم        » المونديال«وفي  ... »المونديال«هو  
  .. وتواطؤ عربي على المقاومة في لبنان

وهي للمناسبة تكشف عجزهم حتـى عـن        (وبرغم انشغال أهل النظام العربي بالمباريات الكونية آنذاك         
فقد جاء وزراؤهم إلى بيروت، يتقدمهم األمين العام للجامعة العربية، بـإذن            ) إعداد فرق رياضية مؤهلة   

ولما .. »الضحايا« الغداء في السرايا الكبيرة، تعبيراً عن تضامنهم مع          سفر إسرائيلي معلن، فتناولوا طعام    
عز عليهم اتخاذ موقف يحمي كرامة المقاومين المجاهدين دفاعاً عن وطنهم الصغير وأمـتهم العربيـة،                

مـع شـعب    » بيان التـضامن  «فتناقشوا وتباحثوا وزايدوا وناقصوا، ثم اختلفوا على كلمات في مشروع           
ذا عادوا، ضمن المهلة اإلسرائيلية المحددة، إلى عواصمهم، تاركين لألمين العام أن يصدر             وهك... لبنان

من مقر الجامعة في القاهرة، بياناً إنشائياً كاد يخلو من ذكر المقاومة والشهداء والمليـون مهجـر، وإن                  
  . التوسع اإلسرائيلي في مد أمد الحرب ومداها» استنكر«

هللا أن تركيا لم تصب بجنونه، وأن فيها حكماً شجاعاً وصاحب قرار، تصدى              والحمد  ... »المونديال«هو  
بالدم  للوحشية اإلسرائيلية وللتواطؤ العربي، فاتخذ الموقف الذي يحفظ كرامة شعبه والذي يفضح هزال               
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كـر  اإلدارة األميركية وتراجعها الذليل عن إدانة إسرائيل عبر لجنة تحقيق دولية تسمي القاتل الذي ال ين               
  . جريمته، وتكشف شركاءه سواء أكانوا في موقع المحرض أو المستفيد

فهو قال كثيراً من الكالم الذي يتوه معه السامع عـن الهـدف             : وعمرو موسى قد أكد طبيعة مهمته علناً      
  . منه، وإن كانت الزيارة بذاتها تكشفه

غزة بهذه الزيارة التي فرض إتمامها       ويمكن التأريخ الرسمي لنهاية الحصار اإلسرائيلي  العربي على          .. 
وبهذا التوقيت  الموقف التركي الذي جعل أردوغان بطالً عربياً بامتياز، يزيد توهجه كلما قورن بأهـل                 
النظام العربي الذين طالما عهدوا إلى عمرو موسى بالمهمات الصعبة، واثقين من قدرته علـى إغـراق                 

تغطيهم في تخاذلهم مـن دون أن تقـول شـيئاً فـي أسـاس               الموقف بفيضان من الكلمات المدوية التي       
  .الموضوع

 14/6/2010، السفير، بيروت
  

   تركيا العائدة اقتصادياً-تحليل اقتصادي 
  ميشال مرقص

من اعتداء إسرائيل الهمجي على ناشطين مـن        » مستفيدة«سريعاً شرعت دوٌل عربية أبوابها أمام تركيا،        
» كمـال أتـاتورك   «تحولت دولـة    . ات إلى قطاع غزة، وقتل عدد منهم      بينهم أتراك ينقلون بحراً مساعد    

هي رسمت دورها العربي، منذ وصف رئيس حكومتها، خالل المنتدى االقتـصادي فـي              . عصباً مقاوماً 
الترحيب بتركيا  . ، واختلف مع رئيس جمهوريتها    »المعتدية«العام الماضي، الدولة العبرية بـ      » دافوس«
 التي كادت تطوق في احتالالتها بلدان حوض البحر األبيض المتوسط           -» رية العثمانية وريثة اإلمبراطو «
قبل سنوات كانت تركيا تمنع مياه دجلـة        . ضد إسرائيل، جاء سريعاً   » جبهة المقاومة « بانضمامها إلى    -

تطلع فلسطين، وت » محتلي«والفرات عن سورية والعراق، وتتشدد في العالقات مع الجوار، وتتحالف مع            
لكن أمراً ما أيقـظ     . إلى االتحاد األوروبي، وتطوق المدى االستراتيجي العربي على الحدود مع إسرائيل          

  .التركي إلى الضفة الجنوبية العربية للمتوسط» الحنين«
ال يمكن سياسياً التشكيك في موقف أنقرة تجاه إسرائيل، بخاصة في نيات الحزب الحاكم، لكن ال يمكـن                  

  . الشرقي نحو العالم العربي-االقتصاد في االنقالب االستراتيجي اآلتي من الشمال إغفال دور 
فمنتصف األسبوع المنصرم، وقع وزراء خارجية تركيا وسورية ولبنان واألردن على هـامش المنتـدى           

قةً  التركي في اسطنبول، اتفاقاً يلغي تأشيرات الدخول لرعايا هذه الدول وينشئ منط            -االقتصادي العربي   
إنشاء مجلس تعاون رباعي رفيع المستوى وإقامة منطقة حرة لتنقل          «إذ قرروا   . للتبادل الحر في ما بينها    

ويحتمل أن يسبق تطبيق فعاليات المنطقة الحرة، تلك التي اعتمـدها العـرب منـذ               . »األشخاص والسلع 
  .تسعينات القرن الماضي

 1999 و 1994عانت البالد في اعوام     . تركي لم يستقر  منذ الربع األخير من القرن العشرين واالقتصاد ال       
 فـي   150تدهور سعر الليرة التركية بعدما تجاوز معدل التضخم         .  من أزمات اقتصادية مريرة    2001و

 خالل مرحلة استطاعت أن تحقق فيهـا معـدل نمـو            2005المئة، واعتمدت أنقرة عملةً جديدة منذ أول        
 بليـون   729 عندما بلغ الناتج المحلي التركي       2008 و 2002  في المئة بين   7سنوي قارب في المتوسط     

  .دوالر
لكن األزمة االقتصادية العالمية لم تستثنِ االقتصاد التركي، شأنه شأن االقتصادات الناشئة، فجذبته إلـى               
مدار الركود الذي تسببت به، على رغم هيكل اإلصالحات الذي نُفّذ لتقويم بنية االقتصاد وتعزيزها إثـر                 

 في المئة وارتفع معـدل البطالـة إلـى          1.1 إلى   2008وهبط معدل النمو في     . 2001ياره العام في    انه
 إلى  8.3 في المئة وخسرت الليرة التركية ثلث قيمتها تجاه الدوالر وارتفع معدل التضخم من               15مستوى  

نك الدولي الـذي  وبات على الدولة التركية البحث عن استثمارات خارجية فلجأت إلى الب   .  في المئة  10.4
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ما دفع الحكومـة إلـى      . فرض شروطه في تحقيق إصالحات بنيوية وضريبية وخفض النفقات الحكومية         
تعزيز توجيه االستهالك نحو قطاعات اإلنتاج األساسية وهي الـسيارات واآلالت الكهربائيـة المنزليـة               

  .والعقارات والبناء والنسيج
ر استثمارات مباشرة في آخر عام قبل األزمة، تراجعت          بليون دوال  23وعلى رغم أن تركيا جذبت نحو       

 في المئة من    46فالبلد الذي يوجه أكثر من      .  ألف مؤسسة عالمية   22 بليوناًً، وفيها أكثر من      18إلى نحو   
 في المئة من االستثمارات المباشرة من بلدانه، يتوجه إلى          66صادراته نحو االتحاد األوروبي ويستقطب      

ففي وقت تتراجـع صـادراته نحـو أوروبـا،          . االقتصادية مع الشرق األوسط وأفريقيا    تعزيز عالقاته   
فاألزمة االقتصادية والتشنج مـع االتحـاد       . 2006تتضاعف نحو بلدان في الشرق األوسط وأفريقيا منذ         

 األوروبي يدفعان أنقرة إلى إعادة تحديد مفهوم دورها اإلقليمي وتقويته، من دون أن تتخلّى عن شـركاء                
محتملين في القوقاز أو تتصالح مع أرمينيا، أو من دون أن تغفل أهميتها كجسر بين الغرب والـشرق إذ                   

 مليون سائح، وتجبي من النقـل رسـوماً         38 بليون دوالر سنوياً ينفقها نحو       30تحقق من سياحتها نحو     
 سـفينة  900نحـو   ميناء وتملك 156 بليون دوالر، علماً أن شواطئها تحتضن       1.5وضرائب فقط بقيمة    

  . مليون طن من البضائع سنويا11ًتنقل أكثر من 
لكن األهم سواء للغرب األوروبي أو للشرق العربي، أن تركيا تسوق اآلن دورها كوسيط، ليس سياسـياً                 
فحسب، بل تلعب دوراً اقتصادياً، بدءاً من إنشاء المنطقة الحرة التي أعلن عنها، مروراً بمكانتهـا فـي                  

. شبكة أنابيب الغاز مع الشبكة العربية ناقلةً الغاز من بلدانٍ عربية إلى أوروبا أو العكـس               خطة ربطها ب  
وهي مع خزانات المياه العمالقة على مجريي دجلة والفرات، تتحكم بهذه المياه نحو سـوريا والعـراق                 

ز من بحـر قـزوين      كما أنها تنقل النفط والغا    . كونها بلد المنبع، تنعم بمياه العاصي بكونها دولة المصب        
  . جيهان للنفط، وخط أنابيب نابوكو للغاز- تبليسي -والعراق عبر خط باكو 

لكن خطوات تركيا نحو الشرق العربي مثقلة باألسئلةً عن جالء المستقبل، لعّل واحداً منها حول إعـادة                 
  .»ايااعتذار وتعويضات عن الضح«: قبل أيام طرحت تركيا شروطها للعودة. عالقاتها بإسرائيل

  ؟...» منطقة حرة ثنائية«وبعد ماذا لو أنشأت الدولتان 
 14/6/2010، الحياة، لندن

  
  المجزرة والتحقيق

  نواف الزرو
حينما تكون الجريمة والمجزرة سافرة وصريحة وبالبث الحي والمباشر ومسنودة بممهـدات ومقـدمات              

نهار ، ويكـون القراصـنة الكبـار        ايديولوجية وسياسية واعالمية ، وحينما تكون القرصنة في وضح ال         
معروفين وعلى رؤوس االشهاد ، فال يعود المجتمع الدولي بحاجة ابدا الى مهزلـة لجـان التحقيـق ،                   
وتتحول هذه اللجان بالتأكيد الى مهزلة ومهرب وتضليل وعبثية ولعبة وتتويه ومضيعة للوقـت اذا لـم                 

  ..ترافقها دائما قدرة تنفيذية
ة وغزيرة ، وهذا ما اعتدنا عليه مع تلك الدولة المجرمة علـى مـدى الـسنوات      والتجربة في ذلك طويل   

  .والعقود الماضية
  .؟،...فهل تختلف المعادلة اآلن عما اعتدنا عليه

اسطول "الواضح انه حينما يكون هناك ثقل ووزن محترم وراء لجان التحقيق الدولية كما هي الحالة مع                 
ادة وشعبا ووزنا وتاريخا وتأثيرا وراء مثـل هـذا التوجـه ، فـان               ، حيث تقف تركيا دولة وقي     " الحرية

  .الحسابات واالعتبارات والنتائج تكون ايضا مختلفة
الذي كنا نحتاجه على هذا المستوى القانوني القضائي االخالقي في الصراع مع الدولة الـصهيونية هـو                 

لمحكمة الجنايات الدولية ،    " اسرائيل"دات  القدرة على المتابعة والتنفيذ ، والقدرة على جلب جنراالت وقيا         
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تشكل نقطة تحول جدية على هذا الصعيد ، ما يتطلب المزيـد مـن              " مجزرة اسطول الحرية  "والبادي ان   
حشد االساطيل والجهود والطاقات والهيئات واللجان الفاعلة ، حتى تغدو المطالبات باعتقـال جنـراالت               

  .االحرب واالجرام تحت التنفيذ
ا يخص المطالبات والمقترحات بان تقوم الدولة الصهيونية بتشكيل لجنة تحقيق او فحص ، فهـذا                اما فيم 

، اي ان   "  نفـسها  -ان تقوم اسرائيل بنفسها بالتحقيق مع جيـشها         "منتهى الكذب والتضليل ، فكيف يمكن     
  .تصوروا هول المهزلة؟،..المجرم والقرصان يحقق مع نفسه

مية ، هناك اجماع دولي الى حد كبيرعلى تشكيل لجان تحقيق اما دوليـة              وفق خريطة ردود االفعال العال    
تحقيق موضـوعي   "او اسرائيلية ، فالرئيس األميركي أوباما على سبيل المثال يعلن مساندة بالده إلجراء              

 الموقف  -، ثم يصف الرئيس في تصريح ثان        "شفاف يتسم بالمصداقية بشأن الوقائع المحيطة بهذه المأساة       
، اال انه يؤكد مـن جهـة        " مأساوية" حادثة اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية بأنها         -.. تصورواهنا  

 في مقابلـة مـع      -، داعيا اسرائيل    "بشأن قطاع غزة  " مخاوف أمنية مشروعة  "أن لدى تل أبيب     " اخرى
  .هنا، فيا لهول االزدواجية " في الحادثة" موضوعي" إلجراء تحقيق -شبكة سي أن أن األميركية 

ثم ينضم اليه نائبه جو بايدن ليقدم إلسرائيل دعماً أمريكياً جديداً ، ويمنحها ضـوءاً أخـضر بمواصـلة                   
حق إسـرائيل   "حيث أيد في حديث متلفز      " حق الدفاع عن النفس   "القرصنة في المياه الدولية تحت ذريعة       

  ".في تفتيش السفن والبضائع المتجهة إلى غزة
هـآرتس  " عاموس هارئيل وباراك رافيد يكشفا النقاب في تقرير نشرته صحيفة            والصحافيان االسرائيليان 

 مقترحـاً لـرئيس الـوزراء االسـرائيلي     -ان البيت األبيض قدم مخرجاً " عن "2010 ـ  03 ـ  6ـ 
والضغط لتشكيل لجنة تحقيق داخلية ومستقلة ، بمشاركة مندوب أميركي ، لـضمان مـصداقيتها أمـام                 

ن نتنياهو رفض المقترح األميركي بسبب رفض وزير أمنه أي لجنة تحقيق سـوى              المجتمع الدولي ، لك   
التحقيق في سقوط قتلى على مـتن سـفن         "واالتحاد األوروبي يدعو بدوره إلى      " تحقيقات الجيش الداخلية  

  ".المساعدات المتجهة لقطاع غزة في هجوم شنته البحرية االسرائيلية
هيئة األمم المتحدة ، ليكون هو االوضح واالعدل ليقرر تشكيل لجنة           ثم يأتي مجلس حقوق اإلنسان التابع ل      

تقصي حقائق مستقلة للوقوف على انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن مهاجمة أسطول الحرية ، يضاف               
" اسطول الحرية "الى ذلك قيام النائب العام التركي بجمع المعطيات والشهادات الالزمة من المشاركين في              

  .لرفع القضايا على قيادات وجنراالت المجزرة االسرائيليينتمهيدا 
في الزاوية الضيقة هنـا ، اال ان الغطرسـة والغـرور            " اسرائيل"ورغم قوة المشهد الدولي الذي يحشر     

والفوقية العنصرية ونزعة القوة هي التي تحكم دائما المواقف والسياسات االسرائيلية ، فقد رفضوا رسميا               
  .،"....لجان التحقيق فيما حدث"شكيل كل المطالبات بت

 السياسي المـصغر    -فجاء الرد االسرائيلي اوال على لسان نتنياهو الذي اكد خالل جلسة للمجلس االمني              
، " ان حكومته ستواصل فرض الحصار على قطاع غزة لمنع تهريب السالح عبر البر والبحر والجـو               "

، وذلك بعد ان كان اجرى اتصاال هاتفيا        "  تحقيق دولية  إنه يرفض لجنة  "وقال وزير خارجيتهم ليبرمان ،      
رفض اسرائيل للقرار الذي تبنـاه مجلـس االمـن          "مع االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون واكد له           

ان هذا القرار يعكس النفاق وازدواجية األخالق للمجتمع الدولي ، وال يساهم في دفـع    : "، مضيفا " الدولي
  ".تقرار في الشرق االوسطعملية السالم واالس

يعارض إقامة لجنة تحقيق ، وأنه يجب االكتفـاء بـالتحقيق   "ويلحق بهم الجنرال موشي يعالون ليعلن أنه      
  ".العسكري الذي يجريه الجيش اإلسرائيلي

" لجنة تدقيق "ويعرب وزير المالية يوفال شتاينتز عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق دولية مقترحا تشكيل              
  .ائع يمكن ان تشكلها لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيستفي الوق
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ان العالم كله مشغول بمن سيقيم لجان تحقيق اكثـر مـن            "ثم زعيمة المعارضة تسيفي ليفني التي اعلنت      
ابقاء العالم خارج الباب وابقاء جنود الجيش االسـرائيلي         : غيره ، ولذلك هناك اليوم مهمة امام الحكومة       

  ".ة الدولية ، فانا ال اريد ان ارى العالم يحقق مع جنودناخارج الساح
فالواضح المقروء مسبقا انهم هناك في الكيان الصهيوني ، لم ترتجف جفونهم من الجريمة حتـى بعـد                  
وقوعها وثورة العالم ضدها ، كما انهم لن يرتجف لهم جفن على اية مجزرة قادمـة مخططـة ، وكـل                     

  . مع سبق النوايا والتخطيط واالصرارالمجازر لديهم مخططة ومؤدلجة
على اختالف  " اسرائيل" لمحاكمة جنراالت وساسة     - وقد آن عمليا منذ زمن طويل        -نعتقد انه آن االوان     

  .،...انتماءاتهم بتهمة اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية ضد الفلسطينيين
، فان هنـاك عمليـا   " اسطول الحرية "ية ضد   وان كنا في هذه االيام في اجواء القرصنة البحرية المجازر         

  .،..سجال طويال من القرصنة البحرية االسرائيلية التي كانت تحتاج الى لجان ولجان
على اهمية كافة لجان التحقيق الدولية واهمية توصياتها اال انها دائما مع وقف التنفيذ ، بال حول                 .. ولكن

  .ونياو قوة في مواجهة بلطجة الفيتو والصلف الصهي
بالتاكيد نقطة تحول استراتيجي على مستوى التفاعل الدولي        " اسطول الحرية "تشكل عملية القرصنة ضد     

ضد الجريمة االسرائيلية ، ويؤمل ان تشكل ايضا نقطة تحول اخرى على مستوى التفاعل واالداء العربي             
 وراءه تكون عبرة للعرب     العقيم على هذا الصعيد ، ولعل مواقف رئيس الوزراء التركي والشعب التركي           

  .الذين تهمهم العبرة،
  14/6/2010، الدستور، عّمان

  
  أخطاء أوباما الخارجية

  باتريك سيل
ولألسف . يبدو أن الرئيس أوباما يراكم أخطاء سياساته الخارجية في عدد واسع من المسائل المرتبطة بها              

ر توليه المنصب الرئاسي في يناير من عام        أنه يقضي بذلك على السمعة الخارجية الطيبة التي تمتع بها إث          
وتشير آخر الخطوات التي اتخذها إزاء عدد من القضايا مثل أنشطة إيران النوويـة وسياسـات                . 2009

الفلسطيني، والحرب على أفغانـستان،     -طهران الداخلية، ودبلوماسية تركيا اإلقليمية، والنزاع اإلسرائيلي      
بوية وأخرى لها مصالحها الخاصة، بما يتعـارض وقناعاتـه          إلى أنه يستجيب إلى مجموعات ضغط شع      

  .الشخصية
وربما يبدو الخطأ األكثر خطورة على اإلطالق ما اتخذه من سياسات إزاء إيران، فبدالً مـن الترحيـب                  
بمبادرة تبادل الوقود النووي، التي أبرمتها طهران مع كل من تركيا والبرازيل في السابع عشر من شهر                 

م، نظرت واشنطن إلى تلك الصفقة على أنها مجرد إهدار للوقت ومضت في مساعيها لحمل               مايو المنصر 
يجدر بالذكر أن ترحيب واشـنطن بتلـك        . مجلس األمن الدولي على فرض عقوبات جديدة على طهران        

وعليه فليس ثمة غرابة في     . الصفقة كان خطوة ضرورية للغاية في طريق إقناع طهران بالتفاوض معها          
وبذلك اسـتحالت   .  رد الفعل اإليراني على موقف واشنطن بكل ذلك القدر من التحدي والعنفوان            أن يأتي 

إلى رماد كل طموحات أوباما المبكرة، لوضع حد لعداءات استمرت بين واشنطن وطهران لثالثة عقـود                
  .مضت

سات الداخلية  واألسوأ من ذلك تدخل أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون على نحو مباشر في السيا             
  .اإليرانية، وهو ما عزفا عنه أثناء حملة إعادة انتخاب الرئيس اإليراني

ففي األسبوع الماضي حث أوباما المجتمع الدولي على دعم الشعب اإليراني في نضاله من أجل الحرية،                
ـ                وير بينما اتهمت كلينتون النظام بقمع الشعب وتزوير االنتخابات وتصدير اإلرهاب والـسعي إلـى تط

  .ووصفت كل ذلك بأنه يمثل مزيجاً خطيراً من السلوك السياسي. األسلحة النووية
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وبالنسبة لإليرانيين، فإن هذه العقوبات اإلضافية، وما سبقها ولحقها من تصريحات من قبل واشـنطن ال                

، ها هي إسرائيل ومؤيـدوها داخـل        2003فمثلما حدث في العراق عام      : تعني سوى شيء واحد فحسب    
  .واليات المتحدة األميركية، يواصالن دفعهما لواشنطن باتجاه مواجهة عسكرية مع طهرانال

التي عرفت بجديتها من قبل، إال أنها بـدأت تنـشر اآلن معلومـات              –اللندنية  " التايمز"يذكر أن صحيفة    
 يونيـو الجـاري تقريـراً مفـاده أن      12 نشرت في عددها الصادر بتاريخ       -مضللة عن الشرق األوسط   

 على السماح إلسرائيل باستخدام نطاق ضيق من        -بناء على موافقة الخارجية األميركية    –السعودية وافقت   
والفكرة وراء تقارير إخبارية خبيثة كهذه هي إقنـاع الـرأي   . مجالها الجوي لقصف مواقع إيرانية نووية    

وليس هـذا سـوى     . لحربالعام العربي باالنضمام إلى صف إسرائيل ضد إيران، وبذلك تتهيأ األجواء ل           
  .هراء كما نعلم

في الحادي والثالثين من شهر مايو المنصرم، وهو        " أسطول الحرية "وفي أعقاب الهجوم اإلسرائيلي على      
ويعود الـسبب   . الهجوم الذي قتل فيه تسعة من ناشطي السالم األتراك، اشتد التوتر بين تركيا وواشنطن             

ة التي وجهتها الجماعات اليهودية األميركية إلى رئيس الوزراء         الرئيسي لذلك التوتر إلى الهجمات الشرس     
بطرد تركيا  " المحافظون الجدد "ويطالب  . التركي رجب طيب أردوجان بسبب انتقاداته للسلوك اإلسرائيلي       

وول "، وفي الوقت ذاته تواصل الصحف األميركية المؤيدة إلسـرائيل، مثـل             "الناتو"من عضوية حلف    
  .هجومها اليومي على أرودجان وحكومته" يكلي ستاندردو"و" ستريت جورنال

وبدالً من شجبه للهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية، سمح الرئيس أوباما لنفسه بأن يكون أداة للهجـوم                 
، ولهـا نفـوذ     "الناتو"ذلك أن تركيا عضو في حلف       . وهذه عثرة لها أهميتها الخاصة بالطبع     . على تركيا 

 وإنمـا   -حيث يتمتع أردوجان بشعبية هائلـة     –نطاق منطقة الشرق األوسط وحدها      قوي للغاية ليس على     
  .كذلك في البلقان ومنطقتي القوقاز وآسيا الوسطى

وفي وسع تركيا في الواقع أن تكون عوناً كبيراً لواشنطن والمجتمع الدولي، ليس في حل األزمة النووية                 
  .ق الذي زجت نفسها فيه في أفغانستان أيضاًاإليرانية فحسب، وإنما في إخراج واشنطن من المأز

والحقيقة أن الجنود األجانب الوحيدين الذين يحظون بالترحيب في أفغانستان اآلن هم الجنـود األتـراك                
ويخاطر أوباما كثيراً بخسارة هـذه القـوة        . الذين ساهموا في بناء المدارس والمستشفيات والطرق هناك       

  .المتحالفون معها في واشنطن" الصقور"ها عليه إسرائيل وجراء انحنائه للضغوط التي تمارس
فقد بلغ عدد القتلـى     . يحدث هذا في وقت شديد الخطورة بالنسبة للواليات المتحدة وحلفائها في أفغانستان           

كما تبين أن خطة زيـادة عـدد   .  جنديا27ًخالل األسبوع الماضي ما ال يقل عن   " الناتو"من جنود حلف    
فقد أرغم على تأجيـل خطتـه       . ليست سوى فشل ذريع   " ستانلي ماكريستال "ها الجنرال   القوات التي تبنا  

  .الرئيسي في محافظة قندهار لبضعة شهور" طالبان"المتعلقة بالهجوم على معقل حركة 
وبدالً من أن يستجيب لطلب الرئيس األفغاني حامد كرزاي بإعالن وقف فوري إلطالق النيران، وبـدء                

" طالبـان "، فضل أوباما االستماع إلى رأي القائلين بضرورة هزيمة          "طالبان"ع حركة   التفاوض المباشر م  
وال يزال  . وهذا خطأ فادح سوف تدفع الواليات المتحدة ثمنه غالياً        . عسكرياً أوالً، قبل بدء التفاوض معها     

 المستقلتين، ولكن    الفلسطيني باإلعالن عن قيام الدولتين     -أوباما يواصل دعوته إلى حل النزاع اإلسرائيلي      
إلى ذلك يواصل مبعوثه الخاص، جورج ميتشل،       . دون أن يخطو خطوة جدية حاسمة لتحقيق ذلك الهدف        

مساعيه الهادفة إلى الوصول إلى الهدف المنشود، ولكن دون أن يحظى بدعم واضح من الـرئيس فيمـا                  
  .يبدو

تبدأ الواليات المتحدة مفاوضـات مـع       وفي الجانب الفلسطيني فليس ثمة آفاق للسالم تلوح هناك قبل أن            
وتضع كل ثقلها السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادرة على التفاوض             " حماس"حركة  

  .بشأن تسوية سلمية نهائية للنزاع
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وكذا الحال في الجانب اإلسرائيلي، فلن يكون هناك سالم ما لم يستجمع أوباما كل ما أوتي من شـجاعة                   
في حكومة رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي        " اليمينيين"في الحديث الصارم مع المتطرفين      ورباطة جأش   

وما بقيت إسرائيل تحت نفوذ هذه القوى المتطرفة فلن تحلـق           . بنيامين نتنياهو والمتشددين الدينيين هناك    
م العربـي   وتعمل القوى نفسها على تسويد وجه واشنطن على امتداد العال         . في سمائها يوماً حمائم السالم    

واإلسالمي كله، بينما تقضي على اآلمال الكبيرة التي أثارها وصوله إلى البيت األبيض في نفوس العرب                
  .والمسلمين

 14/6/2010، االتحاد، أبو ظبي
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