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  فلتوقع حماس ورقة المصالحة وبعدها يمكن أن نناقش جميع المطالب: عباس .1

 أكد الرئيس محمود عباس، اليوم، تطابق وجهة النظر الفلسطينية والمـصرية بـشأن              :وفا–شرم الشيخ   
  .الموضوع السياسي والمفاوضات والحوار الوطني الذي ترعاه مصر

ة شرم الشيخ، بقيام مصر فـتح معبـر رفـح، وبـالمواقف             ، في مؤتمر صحفي عقده بمدين     عباسوأشاد  
المصرية الداعمة لشعبنا، مشددا على أن فك الحصار االقتصادي عـن غـزة يتطلـب فـتح المعـابر                   

  .اإلسرائيلية جميعا المحيطة بقطاع غزة
لـى  من المعروف أننا اتفقنا في الجامعة العربية ع       : "عباسوحول سبل دفع المحادثات غير المباشرة، رد        

أن المفاوضات غير المباشرة مدتها أربعة أشهر، واتفقنا مع األميركان على أنها تعالج قضيتي الحـدود                
واألمن، وقال األميركان إذا حصل تقدم من الممكن أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة، وهذا ما تحـدثنا                 

األمـن  "طتـين األساسـيتين   به مؤخرا مع الجانب األميركي، وقلنا لهم نحن قدمنا وجهة نظرنا فـي النق             
بكل التفاصيل، وكل ما وصلنا إليه مع حكومة أولمرت قدمناه لهم، وبالتـالي علـى الجانـب                 " والحدود

  .اإلسرائيلي أن يقول موقفه
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إذا وجدنا أن الموقف اإلسرائيلي بشأن األمن والحدود ايجابيا، أو يمكن البناء عليه، ونعتبر هـذا                : "وتابع
ا ال مانع لدينا من الذهاب للمفاوضات المباشرة، وبطبيعة الحال هذا يحتاج تحـت              خطوة لألمام، عند هذ   

  .أي ظرف الجلوس مع لجنة المتابعة العربية
وأوضح أن لقاءه مع نظيره المصري تناول هذا اليوم نتائج الجولة التي قام بها فـي تركيـا والواليـات                    

رك حول ما جرى مـن نقاشـات مـع الـرئيس            المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وأنه تحدث مع الرئيس مبا       
  .األميركي أوباما

تحدثنا اليوم حول الحصار اإلسرائيلي على غزة، ونحن أبلغنا األميركان بأنه يجب فك هذا              : " عباس وقال
الحصار، بمعنى أن تفتح المعابر اإلسرائيلية كافة، أمام كل احتياجات قطاع غزة، ثم تكون هناك لجنـة                 

وافقة مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس األمن بخصوص االعتداء على أسطول            للتحقيق منسجمة ومت  
  .الحرية

وبين أنه أجرى مجموعة لقاءات خالل وجوده في الواليات المتحدة، من ضمنها لقاء مع لجنة العالقـات                 
دي الخارجية، وجلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، ولقاء موسع مع المجتمـع اليهـو              

  ".اللوبي اليهودي في أميركا"
عندما قرر األخ عمرو    : "عباسوردا على سؤال حول زيارة أمين عام الجامعة العربية لقطاع غزة، رد             

موسى الذهاب إلى غزة اتصل بنا، ونحن شجعناه على الذهاب إلى هناك، وأن يلتقي مع جميع الفصائل،                 
وسمع منهم آراءهم ومواقفهم، وباختصار موقفنا مـن        وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى مع جميع الفصائل،         

 الفلسطينية واضح، وهذا ما تبادلنا الرأي فيه مع السيد عمرو موسـى،             -موضوع المصالحة الفلسطينية    
وهو يقوم على أن توقع حماس على الورقة المصرية، وبعد ذلك يمكن أن نناقش كل الطلبـات لحمـاس                   

  ".ولغير حماس أثناء التطبيق
ال مانع لدينا إذا وقعت حماس على الورقة المصرية أن نشكل حكومـة انتقاليـة أو حكومـة                   ":وأضاف

استالم األموال التي خصصت إلعمار غـزة       : تكنوقراط، أو حكومة مستقلين، لتتناول عدة قضايا أبرزها       
ـ             ه مـع األخ    بمؤتمر شرم الشيخ، وأيضا اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا الكالم تناقشنا ب

  ".عمرو موسى ومع الرئيس مبارك
: وحول تعقيبه على اللجنة التي شكلتها إسرائيل للتحقيق في االعتداء على قافلة الحرية، أجـاب الـرئيس                

كون اللجنة برئاسة قاض إسرائيلي، فمن حيث المبدأ لن تكون محايدة، وكان المطلوب أن تشكل اللجنـة                 "
  ".اسي، وبالتالي نحن ال نرى أن هذه اللجنة قد تصل إلى نتائج محايدةمن جهات محايدة طبقا للبيان الرئ

الموقف المصري بالنسبة للمصالحة معروف ويقوم على ضرورة أن توقع حماس علـى الورقـة               : "وقال
في حالـة   "المصرية، ثم نذهب للمراحل األخرى، وبشأن المحادثات غير المباشرة الموقف يقوم على أنه              

  ".وعي األمن والحدود، فال مانع من الذهاب بعد ذلك للمفاوضات المباشرةوجود تقدم في موض
وردا على سؤال حول األنباء التي ترددت عن نية الرئيس األميركي طرح أفكار ومبادئ جديدة تتعلـق                 

ال توجد مبادئ جديدة، والرئيس أوباما      : بعملية السالم في حالة فشل المحادثات غير المباشرة، رد الرئيس         
  . أن المفاوضات المباشرة مفيدة، وقلنا له نعم مفيدة، ولكن يجب حدوث تقدميرى

وردا على سؤال حول ضرورة استمرار مصر في فتح معبر رفح لغرض إدخال المساعدات اإلنـسانية                
أوال معبر رفح ليس للبضائع، بل هو لألفراد، ثانيا مصر ليست طرفا أساسا في              : عباسلقطاع غزة، رد    

م، وهي تفتح المعبر ونثني على ذلك، أما بالنسبة إلنهاء الحـصار االقتـصادي              2005ر عام   اتفاق المعاب 
  .عن غزة، فهذا يتطلب فتح المعابر اإلسرائيلية السبعة المحيطة بالقطاع

  15/6/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  فاف على تشكيل لجنة دوليةتشكيل لجنة تحقيق صهيونية خداع للرأي العالمي والت: هنية .2
 أكد رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية اليوم الثالثاء ترحيب حكومته ألى مبادرة من شـأنها     :غزة

أن تنهى الحصار وترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن أى مبادرة تهدف الـى تخفيـف                  
طينية هو أن ينكسر الحصار مرة واحدة والى        مطلب الحكومة الفلس  :" الحصار فقط غير مقبولة، مستدركا    

  ". األبد 
قال خالل استقباله الوفد البحريني بمقر مجلس الوزراء بغزة أن قرار حكومة نتنيـاهو بتـشكيل لجنـة      و

تحقيق فى جريمة اإلعتداء على أسطول الحرية مرفوض، مشيراً إلى انه خداع للرأى العالمي والتفـاف                
بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تعمل تحت إشراف األمم المتحدة           على المطلب الدولى القاضى     

.  
وأوضح أن لجنة التحقيق التى شكلها الكيان الصهيونى محاولة للتغطية على معالم المجزرة اإلسـرائيلية               

ال يمكن للجالد أن يكـون هـو القاضـى وهـو     : "بحق أسطول الحرية، مشدداً أنها غير مقبولة مضيفا  
مشدداً على وقوف الحكومة الفلسطينية بجانب تركيا وموقفها الرافض لهذه اللجنة ، مؤكدا على               ."الضحية

  . ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى المجزرة 
فى سياق متصل أكد هنية على متابعة الحكومة الفلسطينية لنتائج زيارة عمرو موسى األمين العام لجامعة                

 .، وما يتصل بهذه الزيارة من ملف الحصار وملف المصالحة الفلـسطينية           الدول العربية إلى غزة مؤخراً    
هنية إن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أبلغه الثالثاء أن المقترحات التي سلمتها حكومتـه                 وقال

نأمل أن نفتح بوابة واسعة من أجل الوصول الـى          :" وأضاف .بخصوص المصالحة قيد المتابعة والبحث    
ية حقيقة تكتسب صفة الديمومة وتحمى حقوق الشعب الفلسطيني وخيـاره فـى المقاومـة               مصالحة وطن 

  " .والصمود 
  16/6/2010، وكالة سما اإلخبارية  

  
  في رام اهللا مسؤولية تجدد أزمة الكهرباء" السلطة" تحمل غزةحكومة  .3

د أزمة الكهرباء في حملت الحكومة في غزة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية مسؤولية تجد: رام اهللا
  .، كما قالت"مواصلة تقليص كمية الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء"القطاع، وذلك عبر 

وقالت في بيان أصدره الناطق باسم الحكومة طاهر النونو، عقب انتهاء االجتماع األسبوعي للحكومة 
ت األموال المخصصة لثمن الوقود سرق) في الضفة الغربية(إن حكومة سالم فياض : "الليلة الماضية

  .، على حد تعبيرها"وتقوم بتوزيعها على الموظفين الموالين لها
  16/6/2010قدس برس، 

  
   ثالثة قرب الخليلوأصيب إسرائيليفياض يدين العملية التي قتل فيها جندي  .4

التي أدت إلى مقتل    أدان رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض عملية إطالق النار          :  كفاح زبون  -رام اهللا 
وأكد فياض في تـصريح رسـمي، أن الـسلطة           .جنوب الخليل  شرطي إسرائيلي وإصابة ثالثة آخرين    

ستواصل وبحزم اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة لمنع تكرار مثل هذه األحـداث، محـذرا ممـا وصـفه                  
الوطنيـة وخـدمت    مخاطر االنجرار إلى دائرة العنف التي أثبتت التجربة أنها أضرت بالمـصالح             «بـ

إن هذا الحادث مدان، وهو يتعارض مع المصالح الوطنيـة          «: وقال. »المشروع االستيطاني اإلسرائيلي  
الفلسطينية، ومع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لحمايتها، وكذلك مع االلتزامات التي أخـذتها علـى                

السلمية ضد االسـتيطان والممارسـات      إن شعبنا يتوحد خلف نهج المقاومة الشعبية        «: وأضاف .»عاتقها
اإلرهابية للمستوطنين، وإن هذا النهج يجد المساندة الكاملة من السلطة ويحظى في الوقت نفسه بالتأييـد                

ودعا فياض المواطنين كافة إلى اليقظة ونبذ ما سماه العنف،           .»الدولي واسع النطاق، والمتزايد باستمرار    
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سلمية ضد االستيطان وممارسات االحتالل، الذي يـشكل إلـى جانـب            وحماية مسار المقاومة الشعبية ال    
االنخراط في عملية بناء مؤسسات الدولة الرافعة األساسية لدعم النضال السياسي الذي تقـوده منظمـة                

  .التحرير الفلسطينية
  16/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  ة القدسخطوة خطيرة نحو تهويد وأسرل" رمات شلومي "مشروعإقرار : قريع .5

 وصف احمد قريع  رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية مـا نـشره                 :وفا –القدس  
العبرية، حول إقرار لجنة التخطيط والبناء التابعة لحكومـة االحـتالل، اليـوم،             " هارتس"موقع صحيفة   
حتلة بأنه يمثل خطوة    في مدينة القدس الم   " رمات شلومي " وحدة إستيطانية جديدة في      1600مشروع بناء   

  .خطيرة نحو تهويد وأسرلة القدس التي تتم دون توقف
وحذر أبو العالء في تصريح صحفي، من خطورة استمرار عملية التوسع االستيطاني الصامت والمعلـن              

ولفت إلى مخـاطر     .في إطار مخطط التطهير العرقي المتواصل لتهجير الفلسطينيين من مدينتهم المقدسة          
ة االستيطانية على كل جهود السالم التي ستظل جهوداً عبثية ما لم تتوقف هـذه الـسياسات                 هذه السياس 

  .االستيطانية وكافة االنتهاكات المستمرة في القدس الشرقية
كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة تأكيداً  لمكانتها المركزية فـي          " القدس أوالً "ودعا قريع إلعالء شعار     

  .سطيني الذي لن يتحقق دون القدسالمشروع الوطني الفل
  15/6/2010،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "األقصى"بث فضائية  اإلعالم في حكومة غزة تستنكر قرار فرنسا وقف وزارة .6

المستضيفة لفضائية األقصى،   " نورسات"استنكرت وزارة اإلعالم في حكومة غزة بشدة قرار إدارة قمر           
ـ   48ثـها خالل   والقاضي بوقف ب   خطوة جديدة تجاه ذبـح الحريـات اإلعالميـة،         " سـاعة، ووصفته ب

  ".وإخراس األصوات اإلعالمية المسؤولة والملتزمة بقضايا وطنها وأمتها
نسخة عنه إن هذا القرار يـأتي اسـتمراًرا لمسلـسل اسـتهداف         "السبيل  "وقالت الوزارة في بيان وصل      

م اإلسرائيلية وممارسات االحتالل النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق         القنوات المقاومة التي تفضح الجرائ    
  ".الشعب الفلسطيني لتعتدي على كل ما هو إنساني

ومن جانبها نددت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غـزة بقرار مجلـس البـث الفرنـسي،         
ية لحجب الحقيقة والتعتيم اإلعالمي علـى       هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرام      "وقالت في بيانٍ لها إن      

  .الجرائم التي يرتكبها االحتالل
ودعت الوزارة وزراء االتصاالت واإلعالم العرب التخاذ موقف حاسم إزاء هذا القرار، واتخاذ خطوات              

  .تكفل حرية عمل المؤسسات اإلعالمية العربية، ووقف االنتهاك المتكرر للسيادة اإلعالمية العربية
  تلة التغيير واإلصالح البرلمانية فقد استهجنت قرار فرنسا القاضي بوقف بث فـضائية األقـصى،               أما ك 

وعدتْ ذلك تعدًيا صارخًا على العمل اإلعالمي الحر، وانحيازا واضحا لالحتالل الذي استهدف القناة في               
  .الحرب األخيرة على قطاع غزة

  15/6/2010السبيل، عّمان، 
  "عقبة عباس" العربية واإلقليمية لتحقيق المصالحة اصطدمت بـتالوساطا: حمدانأسامة  .7

قال مسؤول العالقات الدولية في حماس أسامة حمدان إن هناك عروضا عربية وإقليمية : حمزة حيمور
قدمت من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، لكنها اصطدمت بعقبة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، 

  .روط األمريكيةالذي يختبئ وراء الش



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1821:         العدد       16/6/2010 األربعاء :التاريخ

وتعليقا على تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام األحمد بشأن عدم رد حماس على 
مبادرة المصالحة التي أرسلها عباس عن طريق النائب المستقل جمال الخضري؛ اعتبر حمدان في حديثه 

  .يمكن التعليق عليهاما يفعله عزام األحمد نوعا من المزايدة الرخيصة التي ال " السبيل"لـ
وبشأن موافقة حركة فتح على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف تركي، وبرعاية عربية ودولية؛ 
قال حمدان إن االنتخابات الرئاسية والتشريعية مطلب فلسطيني، وإنه ال بد أن يكون هناك مصالحة قبل 

فهو يهدف لتكريس االنقسام الفلسطيني؛ فضال االنتخابات؛ ألن من يتحدث عن انتخابات قبل المصالحة 
عن أن هذه االنتخابات ستكون ال شرعيةَ لها، مضيفا أن الرقابة على االنتخابات يجب أن تأتي بتفاهم 

أن يقبل " إسرائيل"فلسطيني، وتساءل حمدان هل هناك نية لمن راهن على شرعية تمنح من قبل أمريكا و
انتخابات حرة ونزيهة، مستغربا أن هذا الطرف الذي يطالب بشرعية تمنحها صناديق االقتراع ب

بانتخابات نزيهة هو من اعتقل رؤساء البلديات وزج بهم في السجون، وهو من حل البلديات، فهل فتح 
  .مستعدة للقبول بانتخابات نزيهة؟

 من عزام عبر حمدان عن خشيته من أن يكون هذا الطرح بهذا التوقيت، ليس لحركة فتح، وإنما هوو
  .األحمد

وعن زيارة األمين العام للجامعة العربية لقطاع غزة وتأثيرها على المصالحة؛ قال حمدان إن حماس 
. تريد المصالحة وتعتبرها واجبا وطنيا؛ مضيفا أن من عطل المصالحة التدخل األمريكي واإلسرائيلي

ية، وشراكة أمنية تلتزم الدفاع وموقف حماس واضح، بأن المصالحة يجب أن تحقق مرجعية سياسية وطن
  .عن مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس التنسيق مع العدو اإلسرائيلي

  16/6/2010السبيل، عمان، 
  

  فصائل المقاومة تدين اشتراط عباس رفع الحصار بالتنسيق مع السلطة .8
رئيس الفلسطيني أكدت الفصائل الفلسطينية المقيمة في سوريا أن التصريحات التي أدلى بها ال: )د ب أ(

، "غير الدستورية"محمود عباس حول ربط إنهاء الحصار عن قطاع غزة بدور لحكومة سالم فياض 
محاولة إلجهاض التحركات "وتحقيق المصالحة الداخلية على أساس توقيع الورقة المصرية ما هو إال 
  ".والتفاعالت التي حدثت بعد الجريمة التي ارتكبها العدو تجاه أسطول الحرية

تدلل على تواطؤ دور السلطة في رام اهللا وتنسيقها مع "وقالت الفصائل إن هذه المواقف والتصريحات 
العدو بما يؤدي إلى فك العزلة عن االحتالل الصهيوني وعن سلطة رام اهللا التي تعيش مأزقاً كبيراً نتيجة 

  " .التضامن العربي والدولي من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة الصامد
إننا ندين ونشجب بشدة هذه التصريحات والمواقف التي تصب في خدمة الرؤيا "أوضحت في بيان و

وكل الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية بتحديد " فتح"والشروط األمريكية  الصهيونية، ونطالب حركة 
الحة مواقف واضحة مما يجري، واتخاذ خطوات جادة ومخلصة من أجل فتح الطريق أمام تحقيق المص

والوفاق الوطني بعيداً عن الشروط األمريكية  الصهيونية، واستمرار التحرك لكسر الحصار عن قطاع 
  " .            غزة الصامد

 16/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  " إسرائيل" فياض لعملية الخليل إعالن صريح عن التنسيق األمني الكامل مع إدانة: أبو زهري .9
أن تصريحات رئيس "اعتبر المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، : كفاح زبون - رام اهللا

   عملية إطالق النار التي أدت إلى مقتل شرطي إسرائيلي  التي أدان فيهاالحكومة الفلسطينية سالم فياض
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1821:         العدد       16/6/2010 األربعاء :التاريخ

تعكس طبيعة ثقافة فريق التسوية المرتبط سياسيا وأمنيا باالحتالل، وهي إعالن ، وإصابة ثالثة آخرين
  . "عن تورط فياض في قمع ومالحقة المقاومة واعتقال قيادتها وتعاونه األمني الكامل مع االحتاللصريح 

 16/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  ر عن غزة بالموقف األوروبي المطالب برفع الحصاترحبحماس  .10
على قطاع رحبت حماس، أمس، بموقف االتحاد األوروبي المطالب بإنهاء الحصار اإلسرائيلي : )د ب أ(

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الموقف األوروبي  .غزة وفتح المعابر البرية والممرات المائية
وأكدت ضرورة أن يكون فتح . خطوة إيجابية باتجاه إنهاء الحصار عن غزة المفروض منذ ثالثة أعوام

عمل جديدة تضمن السالمة المعابر البرية والممرات المائية فتحا دائما وشامال وفق ترتيبات وصيغة 
  . والحرية الكاملة لحركة األفراد والبضائع من وإلى غزة 

  16/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  قرارات الجامعة العربية يجب أن تنفذ لرفع الحصار عن غزة : رضوان .11
وصف الدكتور إسماعيل سعيد رضوان القيادي في حماس لقاء الفصائل : سوسن أبو حسين - غزة

 بأنه مهم للغاية، وجرى فيه تداول كامل الشأن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسىية مع الفلسطين
الفلسطيني، خاصة موضوع الحصار وضرورة رفعه دون االلتفاف على هذا التضامن العالمي، وكذلك 

العام وبدوره وعد األمين . موضوع المصالحة وضرورة بذل كل الجهود من أجل وحدة العمل الفلسطيني
أن يبذل جهودا خالل األسابيع القادمة لكسر الحصار وإعادة ملف المصالحة والبحث عن مخارج إلتمام 

ال يمكن لنا أن نتحدث عن نتائج عملية حول هذا اللقاء الذي جاء لتبادل اآلراء ": وأضاف. المصالحة
  ."وبالتالي نرى أن النتائج ستظهر خالل المرحلة المقبلة

أما . حدث خالل األسابيع القادمة أوضح رضوان أنها ستكون في موضوع المصالحةوعما يمكن أن ي
فيما يتعلق بالحصار فهذا أمر يجب أن ينتهي ألن هناك قرارات أصدرتها القمم العربية ويجب أن تنفذ 

  .ورفض التفاف أميركا وإسرائيل على الحصار.. لرفع الحصار
 16/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   للتوقيع على الورقة المصرية بعد االتفاق مع فتح على مالحظاتنا الجوهرية مستعدون :البردويل .12

أن رئيس " قدس برس" أوضح القيادي في حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ:غزة
ل  هنية طرح في مباحثاته مع األمين العام لجامعة الدوإسماعيلحكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة 

، "تشكل مخرجا مناسبا للجميع مما آلت إليه جهود المصالحة"العربية عمرو موسى مبادرة وصفها بأنه 
ما جرى بين رئيس الوزراء اسماعيل هنية واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من "وقال 

 الورقة على" حماس"مباحثات كان واضحا، وهو حديث يقوم على أساس مهم، وهو أن مالحظات 
المصرية مالحظات جوهرية ال يمكن تجاوزها ألنها تصب في صلب المصالحة، وتقوم على فلسفة 

  ".الشراكة الحقيقية، وليس على سياسة االحتواء واالنطواء تحت جناح أحد
انطلق هنية من هذا المنطلق، ومن منطلق عدم إحراج الجانب المصري، إذا كان مصرا على : "وأضاف

بشأن هذه " فتح"و" حماس"عما جاء في الورقة، فمن الممكن تجاوز ذلك بأن تتحاور عدم التراجع 
وقد أكدنا استعدادنا . المالحظات ويتم االتفاق بينهما على هذه المالحظات ويتم التوقيع بينهما على اتفاق

ذلك واالتفاق على صيغة واضحة حوال مالحظاتنا، ونشكل اللجان الالزمة، وبعد " فتح"للجلوس مع 
األول عدم إحراج الجانب المصري، : نذهب للتوقيع على الورقة المصرية، وبذلك نكون قد حققنا هدفين

  ".والثاني تحقيق المصالحة القائمة على الوضوح



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1821:         العدد       16/6/2010 األربعاء :التاريخ

لقد : "وأشار البردويل إلى أن مبادرة حماس حظيت بترحيب من أمين عام الجامعة العربية، وقال
ل العربية المبادرة ووعد بنقلها إلى الرئيس حسني مبارك ومحمود استحسن األمين العام لجامعة الدو

     .عباس
  15/6/2010قدس برس، 

  
  فتح ستأخذ بمالحظات حماس بالتوافق بعد التوقيع على الورقة المصرية: األحمد .13

 قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي، :رام اهللا
إن الرئيس محمود عباس أكد أن فتح ستأخذ بمالحظات حماس بالتوافق بعد توقيعها على الورقة 

وأوضح األحمد خالل مؤتمر صحفي عقده برام اهللا، اليوم، أن الرئيس محمود عباس يبذل  .المصرية
ة عمان جهودا حثيثة إلنهاء االنقسام، والتقى من أجل ذلك خالل األسبوع الماضي في العاصمة األردني

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وسلمه ورقة بناء وأوصلها لقيادة حماس، لكنها 
  .لم ترد عليها

وشدد على أن فتح ترحب بالتدخل التركي للمساعدة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، ألنها مع االتفاق، 
صرية، مشيرا إلى الموافقة على إجراء وترحب به في إطار حث حماس على التوقيع على الورقة الم

  .انتخابات تشريعية ورئاسية بإشراف تركي، ومراقبة من كل المؤسسات من مختلف أنحاء العالم
إن الحل لفك الحصار، وإلعادة الحيوية للقضية هو إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، لتكون سلطة : وقال

ع الطريق عن نتانياهو الذي يأخذ ورقة االنقسام ذريعة وقانون وبلد واحد، لنواجه إسرائيل معا، ولقط
  .للتهرب من االلتزامات

وبين األحمد أن فتح وقعت على وثيقة المصالحة رغم المالحظات والضغوط على فتح والرئيس محمود 
عباس وتحديدا من أميركا لعدم التوقيع لكنها رفضت، آمال أن توقع حركة حماس على الوثيقة، وترفض 

من بنود الوثيقة صياغة % 90غوط الخارجية والمصالح مع بعض الدول وخاصة إيران، ألن كل الض
  .فلسطينية، وال يوجد أي مبرر لرفضها

 16/6/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

     عن غزةالوحدة الوطنية توازي أهمية كسر حصار :شعث .14
بيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض صرح الدكتور ن:  جمال جمال-القدس المحتلة 

 كسر الحصار عن غزة، ولكن تعطى أهمية الوحدة الوطنية توازي أن "،"الدستور"العالقات الدولية لـ
 في هذه المرحلة وغير األهمية لكسر الحصار ورفع الحصار عن اهلنا في قطاع غزة في غاية األولوية

، مؤكداً أنه البد من الرفع الكامل للحصار " نين من الحياة الطبيعيةمقبول تجويع وتعذيب وحرمان المواط
وقال  .اليوم قبل غد وفتح ميناء غزة كي يتم المباشرة في إعادة بناء ما دمرته إسرائيل في حربها الظالمة

 جيمي كارتر في القدس الشرقية األسبقشعث بعد اجتماعه أمس األول مع طاقم الرئيس األمريكي 
  . الحصار على قطاع غزةإنهاء هو اآلن الموضوع الرئيسي الذي يشغل بال العالم :المحتلة

 يعذب، هناك معتقلون في السجون أوال يوجد في سجون السلطة من يهان  ":من جهة أخرى قال شعث
 يحدث أن عنهم جميعا ولكن هذا يجب اإلفراج طبعا مع إنا، إسرائيل خرجوا ستغتالهم فإذابدعوى حمائية 

  ".ل تطبيق اتفاقية ولكن دون مبالغة في هذا الموضوعفي ظ
 معتقل وهم اقل من الذين في غزة بل 100المعتقلون في سجون السلطة ال يتجاوز عددهم ال"وقال شعث 

 الحرية أسطول حمالت االعتقال في غزة أصبحت أكثر خالل األسبوعين الفائتين لقيادات من فتح، إن
 نوقع على اتفاقية تقضي باإلفراج عن أنانه يجب  "وأوضح". ن التسامحكان ال بد وان يصاحبه مزيدا م
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 كل تحفظاتهم سوف تؤخذ بعين االعتبار أن لحماس أكد مازن أبو أنكل من في السجون، خاصة 
  ".وضمن لهم هذا

  16/6/2010ان، الدستور، عّم
  

  رغم حصار حماس في غزة فتح موجودة : مسؤول في فتح .15
أوضح الدكتور صالح أبو فكة مسؤول العالقات الوطنية لفتح أن هناك وجود :  سوسن أبو حسين- غزة

وأشار إلى أن األمين العام للجامعة . عدد كبير جدا من قيادات فتح في المناطق واألقاليم المختلفة في غزة
م عبد أنا والدكتور زكريا األغا والدكتور عبد اهللا وهشا: العربية وجه الدعوة لنا، مجموعة من فتح وهم

  .الرازق، لحضور اجتماع الفصائل
أما عن . وأشار إلى أن فتح موجودة في كل المواقع في غزة على الرغم من مالحقتها من قبل حماس

حصل انقالب في غزة وليس من .. بإنهاء االنقسام"زيارة الرئيس عباس إلى غزة فقال إنها مرتبطة 
  ."المعقول أن يزورها الرئيس في مرحلة االنقالب

وعما إذا كان موضوع رفع الحصار مرهونا بإنهاء انقالب حماس قال إن االثنين متالزمان وعودة 
الوحدة الجغرافية بين غزة ورام اهللا وإتمام المصالحة الفلسطينية وهذه هي الطريقة الوحيدة لرفع الحصار 

س إنهاءه ونحن في إن ما يدور اآلن هو عبارة عن إدارة للحصار ولي": وأضاف. الشامل عن قطاع غزة
فتح نطالب بإنهاء شامل للحصار أي فتح المعابر الخمسة مع الجانب اإلسرائيلي، إضافة لمعبر رفح، 
وكل هذا مرهون بإنهاء االنقسام وتوقيع حماس على الورقة المصرية ونحن نطالب بذلك ومن ثم ندرس 

  ."كل التحفظات بعد التوقيع على الورقة المصرية
 16/6/2010ندن، الشرق األوسط، ل

  
  ال مفر أمام حماس إال االعتذار عن انقالبها واالعتراف بفشلها  : فتحباسممتحدث  .16

هجوما على حماس، " قدس برس"ناطق باسم فتح، أسامة القواسمي، في بيان صحفي تلقته الشن : رام اهللا
ال "على أنه  وأكد. تحواتهم قيادات تلك الحركة بارتكاب عمليات قتل منظم واغتياالت بحق قيادات في ف

تح ونشطائها عملية السيطرة على المقار ف، ويصف قادة "مفر أمام حماس من االعتذار عن انقالبها
وطالب حماس بأن ". انقالب" بأنها 2006اإلدارية واألمنية التي قامت بها حماس في قطاع غزة عام 

نظم ضد المئات من مناضلي الحركة،  بتحقيق أهدافها من عمليات االغتيال والقتل المبفشلهاتعترف "
  ".والسيطرة بقوة السالح على مؤسسات السلطة في غزة

إنه  ال سبيل أمام حماس إال نبذ مفاهيم االنفصال واالنقسام، واعتناق مبدأ الوحدة الوطنية "وقال 
  الدمار، فقد الفلسطينية، فاالنقالب واالنقسام لم  يجلبا للشعب الفلسطيني وقضيته عموما إال الويالت و

تضاعفت أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، فعمت البطالة  واألمراض االجتماعية والنفسية قطاعات  
  ".واسعة من شرائح المجتمع

  15/6/2010قدس برس، 
  

   الطلب من فتح تأجيل إجراء االنتخابات المحلية في الضفةتنفيحماس  .17
حركة طلبت من السلطة الفلسطينية تأجيل انتخابات نفى القيادي في حماس أيمن طه أن تكون ال: غزة

نسخة منه إن " قدس برس"وقال طه في تصريح صحفي مكتوب وصل  ).البلدية(المجالس المحلية 
أمر عاري "الحديث عن طلب حماس تأجيل االنتخابات المحلية إلتاحة المجال أمام المصالحة الوطنية 

  ".عن الصحة تماماً
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ات اللواء عدنان الضميري الناطق باسم المؤسسة األمنية في الضفة الغربية وكان طه يرد على تصريح
  . طلب تأجيل االنتخابات المحلية في الضفة عبر جامعة الدول العربية" حماس"حول تقديم 

  15/6/2010قدس برس، 
  

  "يوتل سات"على " األقصى" قرار وقف بث قناة تدينحماس  .18
، بوقف بث قناة "يوتلسات"ي إلى إدارة القمر الصناعي رفضت حماس قرار مجلس البث الفرنس: زة

األقصى الفضائية على القمر المذكور، واعتبرت ذلك عمال منافيا للحريات اإلعالمية، ووصفته بأنه 
إننا ": "قدس برس" وصلت نسخة منه لـلحركةوقال بيان ل". وصمة عار على جبين المؤسسة الفرنسية"

 ونعده تعدياً سافراً على حرية اإلعالم، التي كفلتها كافة القوانين في حركة حماس ندين هذا القرار
، وهو بمثابة وصمة عار على جبين المؤسسة الفرنسية، الساعية إلى تغييب قناة ..والشرائع الدولية

األقصى عن دورها في كشف جرائم االحتالل الصهيوني على أرضنا واضطهاده لشعبنا، وذلك استجابة 
  ".مريكيةللضغوط الصهيوأ

  15/6/2010قدس برس، 
  

  أن تمتنع عن البناء في المناطق التي ستلحق بالسلطة الفلسطينية" إسرائيل"على : ميردور .19
أن تمتنع عن البناء في " إسرائيل"دان مريدور إن على " اإلسرائيلية"قال نائب رئيس الحكومة : وكاالت

حتى بعد انتهاء فترة تعليق البناء االستيطاني التي المناطق التي ستلحق بالسلطة الفلسطينية في المستقبل، 
  .أيلول المقبل /  أشهر في سبتمبر10دامت 

تعليق "بالضفة الغربية إن " أفرات"عن مريدور قوله خالل جولة له في مستعمرة " هآرتس"ونقلت 
ن في أي  أشهر ومن ذلك الوقت فصاعداً لن نكون ملزمين به والمسألة تكم3سينتهي بعد ) االستيطان(

" إسرائيل"اقترحت البناء في مناطق ستكون جزءاً من "وأضاف " . مكان من الحكمة والمنطق أن نبني فيه
  " .في المستقبل وليس في مناطق لن تكون كذلك

ثمة وزراء يفكرون عكس ذلك، ومن المهم البناء بحكمة حتى ال يقال إننا نضر "وأشار مريدور إلى أن 
  " .يينبالمفاوضات مع الفلسطين

  .يشار إلى أن مريدور زار خالل جولته مدارس محلية ومشاريع بناء توقفت بسبب تعليق االستيطان 
  16/6/2010، الخليج، الشارقة

  
   يهدد باراك بإسقاط حكومة نتنياهو ما لم يحصل تقدم في السالم"العمل حزب" .20

 تهديدا صريحا من قيادة حزب العمل تلقى وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، هذا األسبوع، :تل أبيب
الذي يرأسه بأن استمرار الوضع الحالي للحكومة في عملية السالم وفي العزلة الدولية سيجعلهم يسعون 

القادم، فإذا لم ) أيلول(وأمهلوه حتى شهر سبتمبر . إلى تفكيك االئتالف الحاكم واالنسحاب من الحكومة
وراء هذا التهديد جميع الوزراء وأعضاء الكنيست من هذا ويقف  .تتحرك مسيرة السالم بشكل مقنع

  . الحزب، باستثناء وزير الزراعة إسرائيل سيمحون
وقال بن أليعيزر في اجتماع مع المقربين منه إن إسرائيل في ظل الحكومة الحالية أصبحت كالمريضة  

وط من كل حدب وصوب، عزلتها الدولية غير مسبوقة، وحكومتها تتعرض للضغ: بمرض معد في العالم
باراك هو أحد أفضل وزراء «وقال إن . وعزا ذلك إلى فشلها في تحريك مسيرة السالم مع الفلسطينيين

الدفاع في تاريخ إسرائيل، ولكنه سياسي سيئ، فهو يتصرف بغطرسة واستعالء، وال يدرك خطورة 
  .»لى القرار السياسيالتدهور في مكانة إسرائيل، وال يستغل مكانته وقدراته في التأثير ع
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ويوجد له خمسة وزراء ).  نائبا120من مجموع ( نائبا فقط في الكنيست 13يذكر أن حزب العمل يضم 
  . نواب، إذا جرت االنتخابات اليوم8ولكن استطالعات الرأي تشير إلى احتمال هبوطه إلى . في الحكومة

  16/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  مواصالت حول ربط غزة بمصر تعبر عن رأيه الشخصيتصريحات وزير ال: نتنياهو .21
إسرائيل ( أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اقتراح وزير المواصالت اإلسرائيلي :القدس
حول ربط قطاع غزة مع مصر يعبر عن رأيه الشخصي وال يمثل وجهة نظر الحكومة ) كاتس

  .اإلسرائيلية
الثاء أن خطة الوزير كاتس تمثل مبادرة شخصية منه وال تعكس سياسة وذكر مكتب نتنياهو مساء الث

وأضاف المكتب إن مقترح الوزير حول المعابر الحدودية في قطاع غزة يمثل موقفه  .الحكومة
الشخصي، الذي عبر عنه أكثر من مرة في الماضي وأوضح المكتب أن الحكومة اإلسرائيلية لم تتبن هذا 

  .القرار
 الوزير ورد فعل نتنياهو في ظل الرغبة اإلسرائيلية لتخفيف الحصار حول قطاع غزة وتأتي تصريحات

  .والسماح بدخول المزيد من البضائع عن طريق المعابر
  16/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل" يشعر بالخطر على مستقبل يز بير":معاريف" .22

 ، أن األخير أصبح يشعر في الفترة األخيرة كشفت مصادر مقربة من الرئيس اإلسرائيلي ، شيمون بيريز
. بالقلق والخطر على مستقبل إسرائيل بسبب تدهور الوضع السياسى وتدني منزلتها في المجتمع الدولي

وأوضحت المصادر أن بيريز يشعر بالقلق أيضا من إمكانية أن تتحول المقاطعة التلقائية إلسرائيل إلى 
يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية إلنقاذ الوضع من خالل ضم حزب مقاطعة اقتصادية منتظمة ، ولذلك 

 وزراء من 3وقالت إنه خالل األسابيع األخيرة ناقش بيريز مع . المعارض لالئتالف الحكومى" كاديما"
حزب الليكود هذه القضية والحاجة إلى توسيع االئتالف ، حيث أبدى الوزراء ترحيبهم بهذه الخطوة ، 

ن لم يستعمل بيريز الضغوط على زعيمة المعارضة ، تسيفى ليفنى ، علما أنها مضيفة أنه حتى اآل
ترفض االنضمام إلى حكومة نتنياهو فى وضعها الحالي دون تغيير الخطوط األساسية وعدم الموافقة 

  .على خطة سياسية تعتبر أساسية فى هيكلية االئتالف
فى الفترة األخيرة بسبب التدهور السريع " كئيب جدا"ووصفت معاريف وضع الرئيس اإلسرائيلي بالـ 

فى مكانة إسرائيل بين دول العالم ، حيث ينتقد بشدة التحركات السياسية بسبب إدراكه أنه ال يوجد 
  .مفاوضات سالم حقيقية وخطة سياسية جادة وهذا الوضع يتسبب بضرر كبير فى صورة إسرائيل عالميا

  16/6/2010، الدستور، عّمان
  

  "اسرائيل"رفع الحصار خطر علينا وصواريخ غزة تصل الى عمق ": باكالشا "رئيس .23
االسرائيلي يوفال ديسكن من رفع " الشاباك"حذر رئيس جهاز امن : وكاالت – احمد رمضان -رام اهللا 

ذلك سيتسبب بثغرة امنية ضخمة وستكون نتائجها خطيرة على "الحصار البحري عن قطاع غزة ألن 
  ".اسرائيل

قال امام اعضاء لجنة الخارجية واالمن " الشاباك"امس أن رئيس جهاز " هآرتس"حيفة وذكر موقع ص
سيؤدي الى تهريب كميات كبيرة من "التابعة للكنيست االسرائيلي ان رفع الحصار عن قطاع غزة 

  ".السالح الى قطاع غزة، حتى لو خضعت السفن المتوجهة الى قطاع غزة للتفتيش والفحص االمني
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ن الى سعي التنظيمات الفلسطينية الى امتالك السالح بطرق مختلفة منها التصنيع الذاتي، واشار ديسك
لذلك يجب عدم منح حركة حماس "والتهريب الذي يتركز االن فقط عن طريق سيناء واالنفاق في رفح، 

ط والتنظيمات االخرى معبرا اخر لتهريب السالح، ويجب إبقاء الحصار على قطاع غزة النه يهدف فق
لمنع دخول السالح الى القطاع، حيث ال يوجد ازمة انسانية كما تدعي حركة حماس ويجري إدخال 

التنظيمات الفلسطينية تملك االن "ونبه الى ان  ".البضائع والمساعدات االنسانية بشكل منتظم الى القطاع
كذلك يوجد  صاروخ ، و4000" حماس" كيلومترا، وفي حوزة 40 صاروخ يصل مداها الى 5000نحو 

  ".لديها عدد من الصواريخ التي يصل مداها الى جوش دان وسط اسرائيل
  16/6/2010، المستقبل، بيروت

   "الجدار الفوالذي"أمريكا تلغي تمويل :  االحتاللجيش إذاعة .24
قالت إذاعة الجيش الصهيوني، نقالً عن مصادر إعالمية صهيونية أمس، إن الواليات المتحدة : القدس

، وقامت باستدعاء المهندسين العسكريين األمريكيين الذين "الجدار الفوالذي" دعم مشروع تخلَّت عن
  .يشاركون في بنائه على الحدود المصرية مع القطاع

وأضافت أن واشنطن سحبت الدعم المالي الذي خصصته للمشروع، والذي يقدر بنحو نصف مليار 
في رام اهللا خالل " فتح" مليون دوالر إلى سلطة 400بلغ دوالر؛ وذلك تزامنًا مع قرار أوباما تحويل م

  .لقاء أبو مازن األخير، وهو ما فُسر على أنه تحويل لألموال المجمدة إلى بنود أخرى
أن اختراق حركة المقاومة اإلسالمية ) 6-15(وأكدت تلك المصادر الصحفية الصهيونية أمس الثالثاء 

اء نائب الرئيس األمريكي جون بايدن مع الرئيس حسني مبارك؛ هذا الجدار كان جزًءا من لق" حماس"
  .حيث شعر بايدن باإلحباط الشديد

وقدرت أوساط أمريكية أمنية وعسكرية أن جميع الخطوات التقنية التي قاموا بها خالل الفترة الماضية 
ين نجاح من ، قد باءت بالفشل، مؤكد"الجدار الفوالذي"إلحكام الحصار على قطاع غزة، وآخرها 

  .في إبطال مفعول هذا الجدار" مهندسي حماس"وصفوهم بـ
نجحت في " حماس"ونوهت بأن بايدن تلقَّى تقارير مفصلة خالل زيارته إلى مصر تؤكد أن حركة 

 متًرا داخل الرمال التي هدفت إلى إغالق األنفاق 18والوصول إلي مسافة " الجدار الفوالذي"اختراق 
  .تحت األرض

قامت بدفن حارقات على ذلك العمق أسفل السطح الرملي لها القدرة على أن " حماس"تقارير إن وتقول ال
  .تذيب األساسات لأللواح الفوالذية المستخدمة في بناء الجدار، ومن ثم إمكانية اإلفادة منها لغايات أخرى

 محلية أو دولية ونوه بأن مصدر هذه األخبار هو وسائل اإلعالم الصهيونية، في حين لم تشر مصادر
" لجدار الفوالذي"لـ" حماس"أخرى إلى ذلك باستثناء بعض التقارير اإلعالمية التي أكدت اختراق 

  .وحفرها األنفاق وإقرار مصر بذلك
  16/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  نئها بعدم السماح لقوافل بالخروج من مواأوروبا  وطالبتاللبنانية  قلقة من القافلة"إسرائيل" .25

أجهزة ، أن وكاالتورام اهللا احمد رمضان  عن مراسلها من 16/6/2010، المستقبل، بيروتذكرت 
األمن اإلسرائيلية تترقب وصول قافلتين جديدتين لكسر الحصار على غزة، إحداهما إيرانية، والثانية 

   .ة أكثر من األولىلبنانية، لكن تقارير إسرائيلية ذكرت امس أن تل ابيب تتخوف من القافلة اللبناني
إن جهاز األمن قلق في هذه المرحلة من القافلة اللبنانية أكثر من القافلة " هآرتس"وقالت صحيفة 

أضافت الصحيفة ان أجهزة األمن  و.اإليرانية، وخصوصاً ان ثمة مشاركة نساء فقط في القافلة اللبنانية
مشارك " حزب اهللا" اللبنانية، لكن من الواضح أن بالقافلة" حزب اهللا"اإلسرائيلية ال تعرف بعد مدى عالقة 
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في االتصاالت إلعداد القافلة، لكن ليس معروفا ما إذا كان الحديث يدور عن ضلوع في التمويل، فقط أم 
  .أنه يتعدى ذلك

وأجرى الجيش وأجهزة األمن في إسرائيل مداوالت أولية لبحث التعامل مع القافلة اللبنانية لكن 
  .توافرة لدى إسرائيل ليست كافية بعدالمعلومات الم

قالت إن الجيش اإلسرائيلي يستعد العتراض ووقف القافلة اللبنانية بالقوة في حال قررت " هآرتس"لكن 
  .الحكومة ذلك

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في سالح البحرية اإلسرائيلي إن سالح البحرية وخصوصا الكوماندوس 
  . الحصار البحري على غزةالبحري جاهز لمنع محاولة كسر

وفي ما يتعلق بالقافلة اإليرانية، فإن إسرائيل ليست متأكدة من أنها ستصل الى البحر المتوسط ألنه 
سيتعين عليها في هذه الحالة العبور من قناة السويس التي تخضع للسلطات المصرية رغم كونها قناة 

دولية واإلبحار فيها حر.  
تمنع عبور القافلة اإليرانية، وفي حال السماح بعبورها سيتم إفراغ الشحنة ان مصر قد " هآرتس"وذكرت 

  .التي تحملها في ميناء مصري ونقله من هناك إلى غزة
ان الجيش االسرائيلي يستعد لمواجهة سفينتين قد تصالن الى " يديعوت احرونوت"كذلك، افادت صحيفة 

  ".حزب اهللا"الخرى مرسلة من المنطقة نهاية االسبوع الحالي احداهما ايرانية وا
موقع ، أن ماهر إبراهيم والوكاالت عن مرسلها من غزة 16/6/2010، البيان، دبي وأضافت

ذكر أن إسرائيل توجهت إلى دول االتحاد األوروبي وطالبتها بعدم  االلكتروني» يديعوت أحرونوت«
  .لحصارالسماح لقوافل بالخروج من موانئها ومنع مواطنيها من محاولة كسر ا
 قوافل على األقل التي تعتزم 10ووفقا للمعلومات المتوافرة لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية فإن هناك 

  .اإلبحار باتجاه شواطئ غزة حتى نهاية شهر رمضان المقبل
وتعتبر إسرائيل أن ما يميز جميع هذه القوافل هو محاولة استغالل النجاح في إحراج إسرائيل لدى 

  . مايو الفائت31لسفن أسطول الحرية في اعتراض قواتها 
أن مراكز تنظيم القوافل المقبلة موجودة في لبنان والسودان وإيران وأيضا » يديعوت أحرونوت«وأفادت 

في بريطانيا والنرويج وتركيا ودول أوروبية أخرى، وأن المنظمات التي تنشط في مجال كسر الحصار 
  .على غزة تتعاون فيما بينها

  
  ونتائجه عكسيةهدفنا من حصار غزة لم يتحقق : تزوجهيرإسحاق  . 26

اعترفت إسرائيل أمس بأن الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة : الوكاالت –  ماهر إبراهيم-غزة 
اإلسرائيلي من » الشاباك«اصبح بال قيمة، مؤكدة أنها تبحث سبل تخفيفه، لكن في الوقت ذاته حذر جهاز 

  .زاعماً ان ذلك يمثل خطرا على إسرائيلرفع الحصار البحري على القطاع، 
تأتي بعكس «ووصف وزير الرفاه اإلسرائيلي اسحق هرتزوج السياسة اإلسرائيلية المتبعة حاليا بأنها 

، مؤكدا تصريحات لمبعوث اللجنة الرباعية إلحالل السالم بالشرق األوسط توني بلير »األهداف المرجوة
  .ترجح حدوث تعديل
انه ال يأتي بأي عائد ذي قيمة . حان الوقت لكي نوقف اإلغالق بشكله الحالي«: لوقال إلذاعة إسرائي

  .»إلسرائيل، بل انه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالصورة العامة
وأضاف هرتزوج أن إسرائيل أبلغت بلير الذي أطلع االثنين وزراء خارجية االتحاد األوروبي على 

إنهم يعملون حالياً على وضع «: وقال. لقطاع غزة» السماح بتيسير دخول السلع«ها تعتزم الوضع بأن
  .»لصيغة معدلة ستمنع أيضا تهريب الذخيرة إلى القطاع... التفاصيل الفنية

  16/6/2010البيان، دبي، 
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   لتعزيز الوجود اليهودي في القدس وطرد الفلسطينيينإسرائيلي مخطط . 27

ة القدس االحتاللية نير بركات النقاب عن خطة جديدة لبلديته، تقوم على تهويد كشف رئيس بلدي: القدس
المدينة وجذب أكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود، وتفريغ المدينة من سكانها  الفلسطينيين عبر 

  .سلسلة من اإلجراءات القضائية
ن اليهود بحوالي عشرين في وتقضي الخطة الجديدة؛ بتخفيض أسعار الشقق السكنية لصالح المستوطني

  .على مواصلة السكن في القدس المحتلة" األزواج الشابة"المائة، بغية الحد من الهجرة العكسية وتشجيع 
وأكد بركات على ضرورة االستمرار في تهويد مدينة القدس المحتلة من خالل تكثيف البناء االستيطاني 

دسيين، الذين قال إنهم يشيدون منازلهم بدون ترخيص في المدينة من جهة، وهدم منازل المواطنين المق
  .من بلديته من جهة أخرى

 وادعى بركات في تصريح صحفي أنه يأمل في أن يتم التوصل إلى تفاهم مع النيابة العامة والحكومة 
بيق تط"يقضي بالسماح للبلدية بتنفيذ سياستها المتمثلة بتسهيل عمليات التخطيط وتنظيم البناء، وبالمقابل 

وتنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها المحاكم اإلسرائيلية، في إشارة واضحة إلى هدم المنازل " القانون
  .  منزال88ًالفلسطينية في القدس المحتلة، وخاصة في حي البستان الذي يتهدده هدم 

س ويأتي الكشف عن هذه الخطة، في ظل قرار االحتالل سحب أربع هويات مقدسية لنواب في المجل
التشريعي الفلسطيني، وعزم السلطات اإلسرائيلية طردهم إلى الضفة الغربية، وبعدما استكمل االحتالل 
إقامة األطواق االستيطانية حول المدينة المقدسة من كل الجهات، معززاً ذلك بالجدار العازل، ورفع 

طنات عليها وتوسيع القائم وتصعيد وتيرة مصادرته ألراضي المقدسيين الواقعة داخل الجدار إلقامة مستو
 وحدة 5000 دونم من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوب القدس إلقامة 2000منها، حيث تم مصادرة 

  .جديدة
  15/6/2010قدس برس، 

  
  تستدعي موظفيها من تركيا السباب أمنية"  الجوية اإلسرائيليةالصناعات" .28

موظفيها من " اعات الجوية االسرائيليةالصن"استدعت :  وكاالت–حسن مواسي  -  الدستور–القدس 
استدعينا موظفينا ، "أمس ، " الصناعات الجوية االسرائيلية"وقالت مسؤولة في . تركيا السباب امنية

واضافت هذه . ، متذرعة بأسباب امنية" بسبب الوضع في هذا الوقت ، على اثر حادث االسطول
ا من جميع االسرائيليين الذين يعملون في الصناعات طلبن"المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، 

ومن بين الموظفين الذين تمت دعوتهم من تركيا ، اختصاصيون  ".الدفاعية مغادرة تركيا السباب امنية
" االجراء مؤقت"لكن هذا . كانوا يدربون الجيش التركي على استخدام طائرات بال طيار اسرائيلية الصنع

مشيرة الى ان العقد الذي ينص على تزويد الجيش التركي بعشر طائرات بال ، كما قالت المسؤولة ، 
لم نسمع شيئا عن الغاء "وقالت المسؤولة . طيار لم يلغ ، خالفا لمعلومات نشرتها وسال اعالم تركية

االسرائيلية للدفاع ايضا التي تشارك في العقد ، ان العقد " إلبيت سيستمز"واكد مصدر في شركة ". العقد
  .م يتأثر بهذه التداعياتل

  16/6/2010، الدستور، عّمان
  

  "أسطول الحرية" اإلسرائيلية تتدرب على مهاجمة الدفعات القادمة من القوات .29
 شخص يعدون إلطالق دفعات 300في الوقت الذي نشرت فيه أنباء في إسرائيل عن وجود : تل أبيب

ات تجري في عرض البحر لقوات جديدة من أسطول الحرية، نشرت في تل أبيب صور عن تدريب
وقالت مصادر عسكرية إن إسرائيل وافقت . »مرمرة«إسرائيلية وهي تسيطر على سفن شبيهة بسفينة 
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على كسر الحصار عن قطاع غزة في مجال المواد الغذائية والطبية وغيرهما من الشؤون المدنية، 
ولكنها ما زالت مصرة . تفاق بهذا الشأنوتنتظر أن يتقدم االتحاد األوروبي بمقترحات عينية لتطبيق اال

ولذلك، وطالما أنها لم تتوصل التفاق بشأن تفتيش السفن . على فرض حصار أمني لمنع تهريب األسلحة
وعليه، فإنها تتدرب على . بأيدي قوات صديقة، فإنها ستمنع أية سفينة من االقتراب إلى شواطئ غزة

  .»مرمرة«ادة من تجربتها مع سفينة تكرار عملية السيطرة على السفن، مع اإلف
  16/6/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   تدهور وتباعد مستمر48عيار العالقات بين اليهود والعربم :سرائيليإ بروفيسور .30

 واليهود بشكل يهدد 48توقع البروفيسور االسرائيلي سامي سموحة أن يستمر تدهور العالقات بين عرب 
وبحسبه ففي حال لم تعمل الدولة على تفعيل سياسة جديدة لزيادة المساواة ، " الهدوء النسبي"ما يسمى بـ

والتعاون مع قادة الجماهير العربية ، فإن التباعد سوف يستمر في العقد الثاني من القرن الحالي ويمس 
  .بالطرفين

 - 2003بين اليهود والعرب ، والذي أجراه سموحة في السنوات " معيار العالقات"وبحسب ما يسمى بـ
 في العام 35% غير راضين عن حياتهم في الدولة ، بالمقارنة مع 48 من عرب 48% ، فإن 9002

,2003   
% 55,5، مقابل ) نكبة ثانية( من العرب في الداخل يخشون من الترانسفير 62%وبحسب المعيار فإن 

الفلسطينية قد ارتفعت من  كما أن نسبة العرب ممن هم على استعداد لالنتقال إلى الدولة 2003,في العام 
  2009, في العام 24% إلى 2003 في العام %14

 في مطلع العقد الحالي إلى 90%من " حل الدولتين"كما يشير المعيار إلى تراجع في نسبة تأييد العرب لـ
65.%  

وفي المقابل ، تبين أن نسبة اليهود الذين يعتقدون أن العرب يشكلون خطرا على الدولة بسبب نسبة 
 ، في حين أن نسبة اليهود الذين يخشون من تغيير الطابع 58% إلى 70%لتوالد العالية قد تراجع من ا

  %.70اليهودي للدولة ال يزال يقف عند 
  16/6/2010، الدستور، عّمان

  
  "4لميركافا ا"ـ  عن أسواق ل"إسرائيل تبحث": "معاريف" .31

 أو 4رحات خارجية لشراء دبابة ميركافا قال مصدر أمني إسرائيلي إن تل أبيب ستدرس إيجاباً مقت
إسرائيل أصبحت ناضجة اليوم «ونقلت صحيفة معاريف عن المصدر قوله إن . للمشاركة في تطويرها

  .»للتوقيع على شراكة استراتيجية تسهم في تطوير الدبابة األفضل في العالم
رصت إسرائيل على الدوام على  من المشاريع العسكرية األكثر سرية في إسرائيل، وح4وتعد ميركافا 

إلّا أن وزير الدفاع، إيهود باراك، قرر الخروج عن . عدم تسريب أية معلومات تتعلق بها إلى الخارج
الذي افتتح » يوروساتوري«هذه السياسة والسماح بعرض دبابة حقيقية من الطراز المذكور في معرض 

  .في باريس قبل أيام
 تحظى باهتمام كبير وسط الزائرين في المعرض، ألنها تُعد الدبابة 4وقال المصدر نفسه إن ميركافا 

ورأى أن إضافة منظومة االعتراض الصاروخي إلى الدبابة تجعل منافستها . األكبر واألثقل في العالم
  .أمراً مستبعداً بمقاييس عدة
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 قطع الدبابة في الواليات يذكر أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية كانت قد قررت العام الماضي تصنيع عدد من
  .المتحدة من أجل خفض أكالف اإلنتاج

  16/6/2010، االخبار، بيروت
  

   وحدة استيطانية في القدس1600 ميتشل بالمصادقة على بناء تستقبل" إسرائيل" .32
للقيام بجولة المبعوث األمريكي للشرق األوسط، الذي يستعد فيه وقت الفي  :امجد سمحان -رام اهللا 
صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،  المفاوضات غير المباشرة جديدة من

 في شرقي "رامات شلومو" وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 1600لوزارة الداخلية اإلسرائيلية على بناء 
ل زيارة نائب وهو المخطط ذاته الذي كانت قد صادقت عليه قبل ثالثة أشهر، خال. القدس المحتلة

. ، قبل أن تعلن عن تعليقه نزوال عند رغبة اإلدارة األميركية"إسرائيل"ـالرئيس األميركي جو بايدن ل
هذه المصادقة " اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان أوغلي نوي إن "عير أميم"وقالت المتحدثة باسم جمعية 

  ."على إتمام المشروعتمنح طواقم البلدية والمقاولين الضوء األخضر لبدء العمل 
من جهته، اعتبر رئيس دائرة الخرائط في مؤسسة الدراسات العربية في القدس خليل تفكجي، في حديث 

اإلجراء اإلسرائيلي ليس جديدا، لكن ما حصل فعال هو أن إسرائيل كانت تحتاج إلى "، أن "السفير"لـ
تعاني من ثغرات وإشكاالت بين اللجان وقت لإلعالن مجددا عن قرار البناء في الحي، غير أنها كانت 

إسرائيل تعيد اليوم الكرة من جديد، وتريد أن تقول من خالل "وأضاف أن  ."اإلسرائيلية ذات العالقة
طار التفاوض، إمصادقة أعلى جهة مسؤولة عن مشاريع االستيطان على هذا المخطط، بأن القدس خارج 

مقدمة "وأكد التفكجي أن المخطط المذكور . "فاوضاتوليس لها عالقة بأية نشاطات الستئناف الم
 ألف وحدة استيطانية جديدة تهدف إلى زيادة عدد اليهود في 50لمشروع كبير في القدس يشمل بناء 

  ."المدينة ووقف الهجرة الداخلية من القدس باتجاه الساحل
  16/6/2010، بيروت، السفير

  
  لحظةالمسجد عرضة لالنهيار في أية : األقصىخطيب  .33

نائب رئيس هيئة العلماء و خطيب المسجد األقصى ، إسماعيل نواهضة. أكد د: فتحي زرد-القاهرة 
 أن أجزاء كبيرة من المسجد مهددة باالنهيار في أي وقت وذلك بسبب عمليات ،والدعاة في فلسطين
 بالمسجد هناك تصدعات وشقوقا بدأت تنتشر" أن "العرب"وأوضح نواهضة، لـ .الحفر المستمرة تحته

األقصى وأنا ال أستبعد أن ينهار المسجد بين ليلة وضحاها أو على األقل أجزاء منه، في الوقت الذي 
 ."يعيش فيه الفلسطينيون وكذلك العرب حالة انقسام

ولم يستبعد نواهضة وجود تدخالت إقليمية بين الفصائل الفلسطينية وحركتي فتح وحماس في ظل وجود 
وأضاف أن إعالن الرئيس محمود عباس عن قيام الدولة  .ولوجية بين الحركتينفروق واختالفات أيدي

وأيد نواهضة موقف . "أمر ليس بالبساطة التي يتحدث عنها الرئيس" هو 2011الفلسطينية بحلول عام 
 أحمد الطيب من رفضه ذهاب المسلمين لزيارة األقصى والشعب الفلسطيني تحت .شيخ األزهر د
  . "تى ال يبدو أن األمور طبيعية وينسى المسلمون القضيةح"االحتالل وذلك 

  16/6/2010العرب، الدوحة، 
  

   الكنيسة األرثوذكسية العالمية بموقف واضح تجاه ما يجري في القدسيطالب حنا المطران .34
قال المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثذوكس في القدس إن : القدس المحتلة

 عن المحيط الذي نعيش فيه، بل إن المسيحية  مستقالًفي فلسطين ليسوا طائفة متقوقعة، وكياناًالمسيحيين 
بزغت من بالدنا وهي مهد المسيحية، وأكد أن مسيحيي فلسطين جزء أساسي من مكونات أمتنا العربية 
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ن نسخة عنها مسيحيي العالم بأ" السبيل"وطالب في تصريحات صحفية وصل  .والشعب الفلسطيني
  .يدركوا أن انتماء مسيحيي فلسطين هو انتماء لدينهم وإيمانهم ولهويتهم العربية الفلسطينية

كما طالب المطران حنا قادة الكنيسة األرثذوكسية في العالم بأن يكون لهم موقف واضح وصريح تجاه ما 
ودعا . ية واإلسالميةيحدث في مدينة القدس المحتلة من تزويرٍ للتاريخ، وطمسٍ للمعالم العربية المسيح

وأكد  .األرثوذكسية العالمية بأن تلتفت لألرض المقدسة، ليس فقط كتاريخ وكمقدسات، وإنما أيضا كإنسان
بأن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية اإلنسانية بأسرها، وهي قضية مسيحية، كما أنها قضية إسالمية، 

زرة هذا الشعب المظلوم لكي ينال ما يصبو لهذا فإن الصوت المسيحي مطلوب من أجل دعم ومؤا: وقال
  .إليه من حرية وكرامة في أرض اآلباء واألجداد

  16/6/2010، السبيل، عّمان
  

   عنيفة في سلوان واستعدادات مكثفة القتحام مخيم شعفاطمواجهات .35
شرطة اشتبك أهالي حيي البستان والعباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى مع جنود و: عهود محسن

" بركسات"االحتالل التي تواجدت بكثافة في المنطقة برفقة بلدوزرات وجرافات ضخمة هدمت ثالثة 
" البناء دون ترخيص" تحت ذريعة آخر للمواطن وحظائر أغنام وخيول لمواطن من حي العباسية، ومرآباً

  .فيما وقعت مواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل إثر عملية الهدم
أخرى وقعت مواجهات عنيفة بين شبانٍ من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة وعدد كبير من من ناحية 

وأكد شهود عيان بأن الشبان  .جنود جيش االحتالل قرب الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم
 السامة أمطروا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق الجنود القنابل الصوتية الحارقة والغازية

أغلقت قوات االحتالل الحاجز العسكري أمام حركة  و.المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين
  .سير المركبات وسط تجمهر كبير من األهالي في الشوارع الرئيسية

  16/6/2010، السبيل، عّمان
  

  على مسيرة سلمية ضد المنطقة العازلة  االحتالل تطلق النارقوات:  الهيابيت .36
أطلقت قوات االحتالل النار بكثافة على مئات المشاركين في مسيرة سلمية مناهضة  :كتب عيسى سعد اهللا

 .للمنطقة األمنية العازلة نظمتها الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني شمال مدينة بيت الهيا، أمس
أن تمكن عدد من المشاركين واتخذ العشرات من جنود االحتالل مواقع قتالية وشرعوا بإطالق النار بعد 

من رفع األعالم على السلك الفاصل، ولم يرهب إطالق النار المتظاهرين الذين تقدم صفوفهم عشرة 
  .متضامنين أجانب

  16/6/2010 رام اهللا، األيام،
  

  156 فلسطيني بانهيار نفق بين غزة ومصر يرفع عدد ضحايا األنفاق إلى وفاة .37
، إثر 15/6 فلسطينياً لقي مصرعه وأصيب آخر، صباح يوم الثالثاء  أعلنت مصادر طبية أن عامالً:رفح

  .انهيار نفق على الحدود بين قطاع غزة ومصر
 فلسطينياً خالل 156وبوفاة الشاب بركه يرتفع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في القنوات األرضية إلى 

  .العامين المنصرمين وفق إحصاءات حقوقية ورسمية فلسطينية
  15/6/2010، برسقدس 
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  "مريم"و" ناجي العلي"حزب اهللا وإيران بسفينتي حماس ونفي عالقة ت"  حرةفلسطين "حركة .38
" ناجي العلي"رجل األعمال الفلسطيني ياسر قشلق أن سفينتي " فلسطين حرة"أكد رئيس حركة : )أ.ب.د(
 صلة لهما بإيران أو بحزب اهللا أو اللتين ستنطلقان خالل أيام من السواحل اللبنانية باتجاه غزة ال" مريم"و

التهديدات "اإللكتروني الذي يموله إن " دي برس"وقال قشلق في تصريحات نقلها موقع  .بحركة حماس
اإلسرائيلية باستخدام القوة ضد السفينتين لن تمنعنا من الوصول إلى هدفنا المشروع بكسر الحصار 

ن إسرائيل أن السفينتين تعودان إلى إيران وحزب اهللا إعال"، معتبراً أن "اإلسرائيلي الوحشي على غزة
وحماس، محاولة إسرائيلية رخيصة لتشويه الحقائق وللحصول على ذريعة لضرب السفينتين وقتل 

سفينة ناجي العلي التي أعلنا عنها هي بالتعاون بين حركة : "وأوضح قشلق ".النشطاء على متنهما
 وهي حركة تضم إعالميين عرب وأجانب وال عالقة ألي تنظيم "صحفيون بال قيود"فلسطين حرة وتجمع 

فهي بالتعاون بين حركة فلسطين حرة أيضاً وبين نساء أحرار وسيدات " مريم"بها، أما بالنسبة لسفينة 
ليس هناك أي عالقة لهذه السفن بأي تنظيم "الناشطة اللبنانية، مؤكداً أنه " مجتمع على رأسهم سمر الحاج

  ".ولةأو فصيل أو د
  16/6/2010الخليج، الشارقة، 

  
  "األقصى" تندد بوقف فرنسا بث فضائية فلسطينيةمؤسسات  .39

مؤسسات إعالمية ، أن  سمير حمتو،غزةنقالً عن مراسلها في  16/6/2010الدستور، عّمان، نشرت 
لى وحقوقية ورسمية فلسطينية نددت أمس بقرار مجلس البث الفرنسي وقف بث قناة األقصى الفضائية ع

 لسياسة معتبرة انه يأتي استجابة للضغوط اإلسرائيلية األمريكية واستمراراً" نور سات"مدار قمر 
  .الحصار المفروض على قطاع غزة

وشارك العشرات من اإلعالميين العاملين في قطاع غزة ظهر أمس في وقفة تضامنية مع فضائية 
 قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث القناة  علىاألقصى أمام مقر المركز الثقافي الفرنسي احتجاجاً

وسلم المدير العام لفضائية األقصى حازم الشعراوي رسالة استنكار لقرار  . ساعة القادمة48خالل 
اإلغالق لرئيس القسم القنصلي الفرنسي في قطاع غزة مجدي شقورة دعا من خاللها فرنسا للعدول عن 

جلس إدارة الفضائية إسماعيل رضوان القرار باالعتداء ووصف عضو م. قرارها لعدم استناده للقانون
الصريح على الحريات اإلعالمية ونوع من أنواع القرصنة اإلعالمية التي تهدف إلى زيادة الحصار 

  .المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
إنه لن يمنع  "وضحاًالفرنسية بالتراجع عن القرار، م" يوتلسات"دعا التجمع اإلعالمي الفلسطيني إدارة و

بدورها، أدانت كتلة ". األصوات الحرة والمهنية من التواصل لفضح السياسية اإلسرائيلية في فلسطين
الصحفي الفلسطيني القرار الفرنسي، مشيدة بقناة األقصى، التي أثبتت والءها للفلسطينيين ودعمها للقضية 

  .لي والعربي اإلسرائيليالفلسطينية وإظهار حقيقة الصراع الفلسطيني اإلسرائي
أدانت قرار   حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أنغزة من 15/6/2010، قدس برسوأضافت وكالة 

، واعتبرت القرار بأنه جزء من الدعم "يوتل سات"على القمر الصناعي " األقصى"باريس وقف بث قناة 
، إن )15/6(الثالثاء " قدس برس"وقالت الحركة في بيان صحفي، تلقته  .الفرنسي لحصار قطاع غزة

مخالف للرغبة الدولية التي ظهرت بعد الهجوم الصهيوني على أسطول الحرية، والتي أكدت "القرار 
  ".على ضرورة كسر الحصار المفروض على شعبنا في غزه

  
   ألف دوالر كفالة لإلفراج عن معلمة فلسطينية معتقلة سياسيا21ً تطلب الضفة في محكمة .40

أكد نشطاء فلسطينيون، أن محكمة عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية، طالبت ذوي معلمة معتقلة  :قلقيلية
وأوضحت الحملة  .كفالة لإلفراج عن ابنتهم)  ألف دوالر21نحو ( ألف دينار أردني 15سياسيا دفع مبلغ 
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، طلبت الكفالة الوطنية للدفاع عن المربية الفلسطينية ميرفت صبري، أن المحكمة العسكرية في رام اهللا
  .  15/6المذكورة خالل جلسة عقدتها يوم الثالثاء 

ودعت الحملة لإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الضفة المحتلة، مؤكدة أن 
  .المصالحة الوطنية ال يمكن أن تتحقق إال باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

  16/6/2010، قدس برس
  

   ترجئ النطق في قضية الشيخ رائد صالح بأحداث باب المغاربةإسرائيلية محكمة .41
أجلت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة، النظر في القضية المرفوعة ضد الشيخ : الناصرة

 15/6جلسة يوم الثالثاء الوعقدت  .رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، لعدة أيام
 9عد التماس قدم للمحكمة ضد قرار سابق أصدرته محكمة إسرائيلية يقضي بسجن الشيخ صالح لمدة ب

 2007أشهر على خلفية اتهامه باالعتداء على رجال الشرطة، إثر  أعمال احتجاج نظمت في العام 
 .لبراقاحتجاجا على هدم السلطات اإلسرائيلية تلة باب المغاربة التي تربط المسجد األقصى بساحة ا

هو اعتداء "اعتبرت النيابة اإلسرائيلية أن اعتداء الشيخ صالح على أحد عناصر الشرطة اإلسرائيلية و
على الدولة وليس على الشرطي، وعليه فقد طالبوا بتفصيل حكم خاص بالشيخ صالح يختلف ويكون أشد 

  ."وأصعب من أي حكم قد يصدر ضد أي متهم آخر تتم إدانته في ظروف مشابهة
  16/6/2010، دس برسق

  
   يعتبرون تركيا أكثر دول المنطقة تأييداً لهمالفلسطينيون: استطالع .42

نتائج استطالع للرأي ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 16/6/2010الحياة، لندن، نشرت 
 تلتها مصر %43أظهرت أن الفلسطينيين يعتبرون تركيا الدولة األكثر تأييداً لهم بين دول المنطقة 

 وسورية أقل منها بقليل، وجاء األردن في المرتبة األخيرة ،%6، فيما حصلت إيران على نسبة 13%
 وشمل عينة من "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"وبين االستطالع الذي أجراه  %.2

مصر ترتفع في ، أن شعبية 2010  يونيو/ حزيران13 إلى 10 شخصاً وأجري في الفترة من 1270
أن يضعف % 60وتوقع . فقط% 6، فيما تقف في الضفة الغربية عند حدود %25قطاع غزة لتصل إلى 

  .الحصار على غزة بعد التطورات األخيرة
وصفوا األوضاع في % 35األوضاع في غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً، مقابل % 9ووصفت نسبة قليلة 

من الضفة، أكدوا شعورهم % 60من سكان غزة و% 62لكن . اًالضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جد
يقولون إنهم قلقون من تعرضهم أو تعرض % 44باألمن والسالمة الشخصية لهم وألفراد أسرهم، لكن 

وتبلغ . أحد أفراد أسرتهم في حياتهم اليومية لألذى على أيدي طرف فلسطيني مثل حركتي فتح أو حماس
  .في الضفة% 40ل في غزة مقاب% 51نسبة القلق 

وترتفع في هذا االستطالع نسبة االعتقاد بشرعية حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض مقابل 
أن % 31أن حكومة هنية هي الشرعية فيما يرى % 27الحكومة التي يقودها إسماعيل هنية، إذ يعتبر 

أن االثنتين غير % 27 إن الحكومتين شرعيتان، فيما يؤكد% 10ويقول . حكومة فياض هي الشرعية
  .شرعيتين

. وحظيت حكومة فياض بتقويم إيجابي ألدائها في مجال الخدمات وتقويم سلبي في مجال الحريات
 بمنع إطالق هنيةقيام حكومة % 57، فيما عارض "فتحاوية"تغيير سالم فياض بشخصية % 48ورفض 

  .الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية
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ئاسية اليوم وترشح الرئيس محمود عباس أمام هنية، فسيحصل األول على وفي حال أجريت انتخابات ر
ولو كانت المنافسة على رئاسة السلطة بين عباس . من أصوات المشاركين% 39والثاني على % 54

  .إنهم لن يصوتوا ألي منهما% 44وقال %. 19والثاني على % 34وفياض فإن األول يحصل على 
فيما يحصل % 19 ومروان البرغوثي فإن األول يبقى على النسبة نفسها وإذا كانت المنافسة بين فياض

، لكن منافسه %30، أما بين فياض ومصطفى البرغوثي، فإن نسبة فياض ترتفع إلى %50الثاني على 
  %.34سيتغلب عليه بنسبة 

. يةهنل% 32مقابل % 36لكن فياض قد يتغلب على هنية في انتخابات لرئاسة السلطة، إذ سيحصل على 
ستشارك فيها، وبين % 71ولو أجريت انتخابات تشريعية اليوم بموافقة األطراف كافة، فإن نسبة 

وتبلغ . أصواتهم لحركة حماس% 26لحركة فتح، فيما يمنح % 45المشاركين في التصويت سيصوت 
  %.22وفي الضفة % 32نسبة التصويت لحماس في غزة 

 استطالع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية ، أنلقدسا من 16/6/2010 رام اهللا، األيام،وأضافت 
يعتقدون أن الطرف الفلسطيني هو الذي خرج % 63ن أوالمسحية الذي يديره خليل الشقاقي، أظهر 

إن الطرف اإلسرائيلي هو % 27رابحا من الهجوم اإلسرائيلي على سفن أسطول الحرية، فيما تقول نسبة 
تعتقد % 60كذلك، فإن نسبة تبلغ  .أن ال أحد منهما خرج رابحا% 9الذي خرج رابحا، وتقول نسبة من 

% 18أنه بعد هذا الحدث، فإن الحصار على قطاع غزة سوف يضعف أو سينتهي، فيما تقول نسبة من 
  .إنه سيتعزز
تقييما إيجابيا ألداء المجالس البلدية والقروية خالل فترة % 62، تعطي نسبة تبلغ  االستطالعوحسب نتائج

ولو تم إجراء االنتخابات المحلية في . تقييما سلبيا% 35سنوات الخمسة الماضية فيما تعطي نسبة من ال
تقول إنها ستشارك فيها حتى لو قاطعتها حماس، فيما % 56الضفة كما كان مقررا لها، فإن نسبة من 

لمحلية فإن حركة أنه لو جرت هذه االنتخابات ا% 48عتقد يو. إنها لن تشارك فيها% 41تقول نسبة من 
  .أن قوى اليسار والمستقلين سيفوزون بها% 12فتح ستفوز بها، فيما تعتقد نسبة من 

  
   في غزة يحصدها الرصاصالقمح سنابل .43

بين الكر والفر ووابل من الرصاص، تنحني وتستقيم قامات مزارعات بلدة خزاعة على الحدود  :غزة
ابل القمح تنتظر حصادها قبل أن تجف مع نهاية الشرقية لمدينة خان يونس في قطاع غزة، حيث سن

وتتحدى المزارعات رصاص جنود قوات االحتالل اإلسرائيلي الذين سرعان ما  .األسبوع الجاري
يطلبون دعماً، تتجمع معه سيارات عسكرية على حدود الخط األخضر، لمراقبة المزارعات والمنطقة 

 متر التي فرضتها بقوة النيران ةالثالثمائطاهن المحيطة وإطالق الرصاص عليهن في حال تجاوزت خ
  .مع بداية العام الماضي كحزام أمني داخل أراضي القطاع يمنع تخطيه

وتتوجه، عادة، لمساندة المزارعات مجموعة من المتضامنين األجانب يرتدون سترات فوسفورية كي 
وغالباً ما كانت تنجح هذه . رعاتيتعرف إليهن الجنود اإلسرائيليون في سبيل حماية حياة هؤالء المزا

الخطط في تمكينهن من حصد القمح، وكذلك األمر مع مزارعي الفراولة والحمضيات الذين تقع أراضيهم 
  .على حدود الحزام األمني في شمال القطاع

لكن الوضع يبدو اليوم مختلفاً، إذ أطلقت قوات االحتالل وابالً من الرصاص على المزارعات، مراراً 
: إال أن متضامنة تدعى بيانكا وقفت تمسك مكبراً للصوت تخاطب به الجنود اإلسرائيليين قائلة. اراًوتكر

  ."أتينا للزراعة فال تطلقوا النار"
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وجعل إصرار جنود االحتالل على إطالق الرصاص لفرض الحزام األمني، حصاد القمح هذا العام 
 حتى يخف إطالق النار اإلجباريةمن االستراحات مغامرة حقيقية، كما جعل ساعات العمل يتخللها عدد 

  .فيرجع الجميع إلى مكانه
وتقول المتضامنة بيانكا التي أصيبت قبل نحو شهر برصاص االحتالل في الجزء العلوي من ساقها حين 

لم تعد ساقي تؤلمني، وبمجرد أن شفيت ": اقتربت من الحدود مع مزارعين من مخيم المغازي لالجئين
 كي أساعدهم، ألنني أشعر بأن هذا أقل شيء األمنيأراضي المزارعين في منطقة الحزام  إلىركضت 

المزارعين يتصلون بنا عبر مجموعة من المؤسسات " أن "الحياة"وأضافت لـ ."يمكن عمله ألهالي غزة
األهلية، كي نتوجه معهم إلى أراضيهم ألنهم يشعرون بالخوف من أن يقتلهم الجنود، وهذا يحدث كل 
شهر تقريباً، وعلى الفور نتوجه معهم، فالشهر المقبل، على سبيل المثال، سنحصد الجوافة وبعض 

  . في بلدة عبسان شرق خان يونس"الحمضيات من أراضي مزارعي منطقة الفراحين
عبر مكبر الصوت في حال بدأوا في "وأشارت الى أن الطريقة التي يتبعونها للتعامل مع الجنود هي 

، ونخبرهم أننا جئنا فقط للزرع أو الحصاد، ثم نصمد في وجه الرصاص ونحمي إطالق النار
 صورة أذهانناالمزارعين، ونتنقل معهم، لكن في حال كان الرصاص جنونياً كما حدث اليوم، ترجع إلى 

  ."ريتشل كوري والظلم الذي تعرضت له فننسحب جميعاً
  16/6/2010الحياة، لندن، 

  
   مليون دوالر938 بلغت 2008شمال الضفة للعام  واردات إجمالي :اإلحصاء .44

 قال مدير دائرة إحصاءات المالية والتأمين في الجهاز المركزي لإلحصاء، فائد ريان، إن بيانات :نابلس
 938 بلغت حوالي 2008اإلحصاء أشارت إلى أن إجمالي واردات محافظات شمال الضفة الغربية لعام 

  . من إجمالي الواردات العامة على مستوى الوطن من نفس العام%27مليون دوالر، وتشكل ما نسبته 
وقال إنه من حيث الصادرات، تشير البيانات إلى أن إجمالي صادرات محافظات شمال الضفة الغربية 

من إجمالي الصادرات العامة على % 30 مليون دوالر تقريباً، وتشكل ما نسبته 167 بلغت 2008لعام 
  .مستوى الوطن بنفس العام

 رخصة، كان نصيب محافظات الشمال 1,482وحول رخص األبنية، قال ريان، بلغ عدد رخص األبنية 
 في 2009فيما بلغ عدد الرخص الكلي للعام . 2009 رخصة منها، وذلك للربع الرابع من العام 674

، ليسجل انخفاضاًَ بنسبة 2008 رخصة في العام 3,831 رخصة، مقارنة بـ2,475شمال الضفة 
% 6.5وسجل عدد الرخص الصادرة في محافظات شمال الضفة، حسب ريان، ارتفاعاً بنسبة  %.35.4

  .2006مقارنة بالعام % 2.2، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 2007 مقارنة بالعام 2009في العام 
خالل العام % 82.8وبلغت نسبة العاملين في محافظات شمال الضفة الغربية، حسب بيانات اإلحصاء، 

خالل عام % 82.2، بينما بلغت في الضفة الغربية 2008في عام % 80.3في حين كانت النسبة  2009
  .2008خالل عام % 81.0 في حين كانت 2009

 في 2009خالل العام % 17.2 بالنسبة للبطالة في محافظات شمال الضفة الغربية، فقد بلغت النسبة أما
 قلقيلية أعلى نسبة في محافظات شمال الضفة ، حيث سجلت محافظة2008في العام % 19.7حين كانت 

  %.23.4الغربية 
  15/6/2010، وفا -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   تناشد العالم إدخال الوقود لضمان استمرار عمل المستشفياتغزة حكومة .45
ة والدولية  ناشدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في قطاع غزة المؤسسات والمنظمات المحلي:غزة

وطالبت شركة .  القطاع لضمان استمرار عمل المستشفياتإلىالتدخل الفوري إلدخال وضخ الوقود 
بإبقاء التيار الكهربائي داخل المستشفيات حفاظاً على أرواح مئات "توزيع كهرباء محافظات غزة 

  ." أو ضحاهاالمرضى الراقدين على األسرة، وإال فإن كارثة إنسانية كبيرة قد تقع بين عشية
استمرار تفاقم األزمة في ظل نفاد كميات كبيرة جداً من الوقود الالزم "إلى ولفتت الوزارة في بيان أمس 

لتشغيل عشرات المولدات الكهربائية التي تعمل كبديل للتيار الكهربائي، لتشغيل األجهزة الطبية التي 
تعاني اآلن من نقص حاد نتيجة انقطاع "طاع وأكدت أن مستشفيات الق. "بدورها ال تعمل بالشكل المطلوب

  ." ساعة يومياً، ما يزيد من استهالك الوقود الذي بدأ بالنفاد16التيار الكهربائي لمدة 
  16/6/2010الحياة، لندن، 

  
    منطقتنا لن تنعم باالمن واالستقرار من دون إنصاف الشعب الفلسطيني: األردنيالعاهل  .46

مـع رئـيس    فـي مباحثـات      عبداهللا الثاني في اوسلو امس الثالثاء        ردنيالعاهل األ واكد  :  بترا –اوسلو  
الوزراء النرويجي يانس ستولتينبيرغ أن نزع فتيل التوتر يتطلب تحركا دوليا فاعال وسريعا النهاء معاناة             

  .الشعب الفلسطيني وتلبية حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفي اطار سالم اقليمي شامل
الى اوسلو في اطار الجهود التي يبذلها لبلورة حراك دولي فاعل لتجـاوز العقبـات               ما اكد الذي وصل     ك

التي تضعها سياسات الحكومة االسرائيلية امام جهود تحقيق السالم على مسؤولية المجتمع الـدولي فـي                
رفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه اسرائيل على غزة والذي يعرض اكثر مـن مليـون ونـصف                  

  .يني الى معاناة ال يمكن السكوت عليهامليون فلسط
واكد ان الصراع الفلسطيني االسرائيلي هو اساس الصراع في المنطقة التي لن تنعم باالمن واالسـتقرار                

  .من دون انصاف الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة التي تعيش بامن وسالم الى جانب اسرائيل
  16/6/2010الدستور، عّمان، 

  
       شاحنة21 تسير قافلة مساعدات إلى غزة تتضمن "الهاشميةالخيرية " .47

 شاحنة  21سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية امس قافلة مساعدات انسانية وتتضمن           :  بترا –عمان  
محملة بالمواد الغذائية والطحين عبر جسر الملك حسين الى قطاع غزة وذلك ضمن المساعدات التي كان                

  .ني أمر بإرسالها إلى القطاعالملك عبداهللا الثا
  16/6/2010الدستور، عّمان، 

  
   "الخائفين"و... فرز خطير بين المؤيدين: "الحلفاء" تقسم في لبنان" الفلسطينيينحقوق " .48

  . هي الدائرة المفرغة نفسها، تلك التي تدور فيها حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان: ايلي الفرزلي
ت العيش من طبابة أو أرث أو عمل يغرق في مـستنقع الخالفـات الداخليـة                كل ما يتعلق بأبسط مقوما    

  . التاريخية
يخاف المسيحيون بمختلـف تيـاراتهم      . عند طرح الموضوع الفلسطيني تطفو الطائفية فوراً على السطح        

وأحزابهم، غريزياًَ، على وجودهم وكيانهم، بالرغم من أنهم غالباً ما يبررون رفـضهم هـذه الحقـوق                 
  . تلطي وراء فزاعة التوطينبال

 8 آذار التقوا مع مسلمي      14مسلمو  : الموضوع الفلسطيني قدم صورة لبنانية خطيرة انقسم خاللها الحلفاء        
أما النتيجة، فتشير إلى فرز     .  آذار والمعارضة  8 آذار التقوا مع مسيحيي      14ومسيحيو  . آذار والمعارضة 

ي ارجاء المجلس جبهتان واضـحتان بمتـاريس جـاهزة          نصبت ف . خطير أعاد التذكير بالحرب االهلية    
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     المسلمون مـع الحقـوق المدنيـة والمـسيحيون خـائفون           : للمناوشات انضوت تحت عنوان فاقع وفج
  ! رافضون؟

الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس النيابي أمس، وهي الثانية في عهد الحكومة الحالية، انقلبـت    
قبل ذلـك مـر معظـم المـشاريع         . ح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين    رأساً على عقب عندما طر    

نقـاش،  : بشكل طبيعي وهادئ  )  مشروعاً 22(واقتراحات القوانين الموضوعة على جدول أعمال الجلسة        
اعتراضات بسيطة، اقتراحات بتعديل بعض المواد، ثم يصدق رئيس المجلس القانون مستعيناً بمطرقتـه،              

  . ن لمزيد من الدرسأو يحيله إلى اللجا
عند الوصول بالنقاش إلى البند الثامن عشر أخذ االنقسام السياسي شكالً مختلفاً، فلم يعد يستطيع رئـيس                 
الحكومة سعد الحريري أن يمون بنظرة أو غمزة على حلفائه المسيحيين للموافقة على موضوع أو تمرير              

الـشيخ الكتـائبي    «الجميل، لم تنجح في جعل      إلى مقعد النائب سامي     » زيارته الشخصية «آخر، حتى أن    
ال بل ازداد تجهماً وإصراراً على موقفه المبدئي الحريص على عـدم            . يلين أو يغير من موقفه    » الصغير

  . إعطاء الفلسطيني أي حق من حقوقه، خوفاً من التوطين
عطاء الفلسطينيين حقـوقهم    أنا مع إ  «: بل انه قدم مفارقة عجيبة بعد الجلسة      . لم يكتف الجميل بهذا القدر    

  ! »االنسانية ولكن ضد حصولهم على الحقوق المدنية
أربعة اقتراحات قوانين تقدم بها النواب وليد جنبالط، إيلي عون، وعالء الدين تـرو، بـصفة المعجـل                  

استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن األضرار الناتجـة            «المكرر، وتدعو إلى    
حق الفلسطيني المولود على األراضـي اللبنانيـة   «، وكذلك تؤكد على »ن حوادث وطوارئ العمل فقط    ع

كما يطبق هذا النص على     . تملك شقة سكنية واحدة، بحيث ال يعتبر ذلك تعارضاًَ مع مبدأ رفض التوطين            
  . »التملك بطريق اإلرث

» الكتائب«نساني من ورائها، إال أن نواب       وبالرغم من محاولة مؤيدي االقتراحات التأكيد على الهدف اإل        
، على وجه الخصوص، شنوا حملة إجهاض االقتراحـات، طـالبين           »التيار الوطني الحر  «و» القوات«و

موقف سرعان ما ازداد شراسة مع طرح موضوع االستعجال على التصويت           . المزيد من الوقت لدرسها   
مسؤولياته عبر جمع االقتراحـات األربعـة فـي         وتصديقه، فدعا الجميل عندها إلى أن يتحمل كل واحد          
  . قانون واحد وطرح تعديل دستوري فيما يتعلق بالتوطين

، مشيراً إلى أن األمر لـم       »شو جاب التوطين لهذا الموضوع    «: وبعد أخذ ورد بين النواب، سأل جنبالط      
  .  عاما62ًيتغير من 

وأن التصويت عليه سيدخل البالد في حالة       وبعدما شعر مؤيدو االقتراح بأن التوافق على تمريره صعب،          
لينهي رئيس اللقاء   . من االنقسام الحاد، سعى الحريري للبحث عن المخارج، مع جنبالط، وايضاً مع بري            

بدكن تأجلوه تؤجلوا المشكلة، الحصار فـشل فـي      «: الديموقراطي النقاش بغضب واضح، فيشير إلى أنه      
 شهيداً من الجيش سقطوا في مواجهـات        160«وذكّر بأن   . »غزة وقويت حماس، وفي لبنان األمر نفسه      

  . »أنتو شو بتخسروا؟«: ثم توجه إلى معارضي االقتراحات بالقول. »نهر البارد
  . »لم أر في حياتي أغبى من اليمين اللبناني«: ثم انهى كالمه كما بدأه

فـي حـضور    , ا قبل ظهر امس   افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة عند الحادية عشرة اال ثلث           
  . رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء

بطرس حرب، عبد اللطيف الزين، تمـام سـالم، فريـد           : وتليت بداية اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم      
الخازن، فؤاد السنيورة، ياسين جابر، سليم كرم، نعمة طعمة، ايلي كيروز، ستريدا طوق، نديم الجميـل                

  . واسعد حردان
  وراق الواردة األ

  : ثم صدقت الهيئة العامة على التوالي 
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 مـن   9االقتراح على التصويت صدق ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة               
قانون الضمان االجتماعي والمقدم من النواب وليد جنبالط، إيلي عـون وعـالء الـدين تـرو بتـاريخ                   

االقتراح مع وصول النائب جنبالط الى الجلسة متأخرا وتحدث فـي            وقد تزامن طرح هذا      24/5/2010
الموضوع النواب ابراهيم كنعان آالن عون وسامي الجميل الذين رأوا أن الموضوع يحتـاج الـى دقـة                  

  .ويرتبط بقضايا عدة وال يجوز التصويت عليه بصفة االستعجال
ية للفلسطينيين، ولكن نرى ان هناك قانونا        اقتراحات قوانين، نحن مع الحقوق المدن      4نحن أمام   «: كنعان

يتعلق باكتساب الفلسطينيين الحقوق العينية العقارية، هذا الموضوع في حاجة الى قانون متجانس يـشمل               
  . »كل حقوق الفلسطينيين، لكي تأتي كل هذه القوانين في سلة واحدة

يضم الى القوانين التي تشمل البحث      أرى ان ال موجب للعجلة، نتمنى أن يرد الى اللجان، وأن            «: الجميل
  . »في هذا الموضوع

اعتقد ان هذا الملف محوري في العالم العربي، ال يجوز لالنسان الفلـسطيني اال يأخـذ               «: الوزير شهيب 
  . »حقوقا اجتماعيـة، هذه ال عالقة لها بالتوطين بل بقضايا اجتماعية، ومن المعيب أال تقر

ه عالقة بالواقع الذي نعيشه، إلعطاء حق الحياة، نحن في ظـل الحـصار              طابع العجلة ل  «: النائب قباني 
  . »على غزة، واجبنا الوطني وسمعتنا الدولية ان نحل هذا الموضوع

كل ما في األمر انه يعامل كبقية الجنسيات العاملة         . اقتراح القانون ال يرتب اي موجبات     «: النائب زعيتر 
  . »في لبنان

مام مجموعة من االقتراحات، هذا الملف، هو هاجس التوطين، لكن نحن أمـام             نحن أ «: النائب فضل اهللا  
اقتراح يتعلق بالالجئ الفلسطيني، لذلك رأينا ان نسير في هذا االقتراح، واقترح ان تضاف في كل نـص                  

  . »عبارة الى حين عودة الفلسطينيين الى ديارهم
وثمـة حـصار وعقوبـات مفروضـة علـى          اعتقد اننا ال نستطيع ان نستمر       «: النائب نواف الموسوي  

الفلسطيني الالجئ في لبنان، نرفض اعتماد سياسة الحصار على أي شعب، ادعو بصفة مـستعجلة الـى         
  . »رفع هذه العقوبات والسير في هذه اإلقتراحات

  . »هناك قوانين مجحفة في حق الفلسطينيين المقيمين في لبنان«: النائب علي حسن خليل
في طاولة الحوار حكي عن السالح الفلسطيني، هذا القانون اعتبر انه يدخل فـي         «: يجالنائب نبيل دي فر   

  . هذه التسوية
الموضوع الفلسطيني هو موضوع خالفي ويعمل خوفا وقلقا، علينا ان نرى حقنـا             : النائب ايلي ماروني  

  . ، أال ينتظر في اللجان لدرسه43اين ولذلك الموضوع الذي اصبح له من 
الحكومة اصدرت قانونا لكل اجنبي متزوج من لبنانية، أتمنـى أن تـضع             :  طورسركيسيان النائب سيرج 

  . الحكومة اليد على الموضوع
االستعجال باقرار الحقوق مع مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا حقوق الشعب الفلسطيني ولكـن            : النائب زهرا 

  . وانا ضد العجلة. من خالل مشروع قانون تقدمه الحكومة
نحن على وشك ارتكاب خطأ، نحن علينا أن ننظر الى هذه القوانين سلة واحدة، يعنـي كـأن                   «:الجميل

األمر يتعلق بالتوطين، إذا سنصل الى هذه المرحلة، يعني هذه القوانين تعتبر تعديال دستوريا للتـوطين،                
  . إذا كانت هذه الطريقة التي نتعاطى مع بعضنا البعض

حترم هواجس البعض، هناك تصويت عددي، كلنا نعـرف كـم هـو             هذه مسائل حساسة، ن   «: آالن عون 
اساسي ان نصل الى توافق في لبنان، نفاجأ بهذه البساطة نؤيد شيئا لذلك نطلب أن يتخذ الموضوع علـى            

  . »قدر من األهمية
هذه االقتراحات مشكورة، نحن مع إعطاء الحق ألي مواطن غيـر فلـسطيني فـي               «: الرئيس الحريري 

 يعمل ما يريد، نحن نتفهم الهواجس، نحن ضد التوطين، ويجب أال يأتينا كل يوم من يطلب                 الطبابة، وان 
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فحص دم إذا كنا ضد التوطين، ما يحكى ليس له عالقة بالتوطين، هنـاك مجموعـة مـن اإلعالميـين                    
واللبنانيين ذاهبون الى غزة لفك الحصار، سيأتي العالم لفـك الحـصار، ولكـن اتكلـم علـى حقـوق                    

نيين، يموت االب واألوالد ال يعرفون ماذا يفعلون؟ كيف يجرون حصر ارث، اذا كنا خائفين من                الفلسطي
التوطين، فنحن كلنا ضد التوطين، نحن في لبنان معروفون، ينبري احد ويدلي بتصريح فيتسبب بانقسام،               

هم لكي ال   ونحن كحكومة وكمجلس نواب علينا ان ننظر الى وضع الفلسطينيين في المخيمات، هل نساعد             
نعطيهم حقوقهم، يعني نساعدهم الستثمار يمكن ان يصبح إرهابيا في المستقبل، ورأينا ما حدث في نهـر              

. لدينا فرصة تاريخية لنصوت على هذا القانون، وهناك أناس محتاجون ونحن أكثر شعب متمدن             . البارد
ن نعطيه حقوقه؟ هـذا موضـوع       كيف نضع قانونا للزواج المدني، وفي الوقت نفسه الفلسطيني ال نريد أ           

  . »انساني
 سـنة مـع االمـام       40نحن نفهم المخاوف من التوطين، ولكن نذكر بأنه منذ          «: النائب حسين الموسوي  

الصدر كنا مقتنعين بأن تسهيل التوطين هو اعتداء على الشعب الفلسطيني، وأضعف االيمان أن نعطـي                
  . »الحقوق االجتماعية للفلسطينيين

لماذا ال نبحث في هذه المواضيع في اللجان المختصة ونصدر قرارا جماعيا؟ نحن             «: ي نصر نعمة اهللا أب  
  . »لسنا ضد الحقوق االنسانية للفلسطينيين ولكن يجب أن ندرس الموضوع

ما عالقة التوطين بهذا الموضوع؟ نحن متفقون جميعا علـى رفـض التـوطين،              «: النائب وليد جنبالط  
  . » ينتظر الالجئ الفلسطيني أن نعطيه هذا الحق62منذ . نية قابلة للحياةوننتظر أن تقوم دولة فلسطي

أخطر ما يحصل في هذا النقاش هو العودة الـى االصـطفاف فـي الحـرب                «: الوزير وائل أبو فاعور   
  . »اللبنانية، الفلسطيني لم يعد جزءا من الصراع الداخلي، كل الشعب اللبناني ضد التوطين

. هذه المسألة خطيرة، هناك إجماع على إعطاء الفلسطينيين الحقـوق المدنيـة           «: الوزير ميشال فرعون  
قرأنا جدول أعمال مجلس النواب قبل يومين، ليكن هناك قـرار وطنـي             . االشكال هو بصفة االستعجال   

  . »ولنؤجل األمر أسبوعا أو أسبوعين لندرس هذه االقتراحات
  . »ني يتعلق بالفلسطينيين، ونؤيد االقتراحنحن نتكلم على جانب انسا«: النائب نهاد المشنوق

 1948وأشار إلى أنه بين عـامي       .  أن كل الناس يرفضون التوطين، وتحديداًَ الفلسطينيين       :وأكد المشنوق 
 كان التملك مسموحاً ومع ذلك لم يقم أحد بالتملك على قاعدة توحي بالتوطين، إذ أن التملك فـي                   2002و

  . ما لم يزد في الشمال عن واحد بالمئة فقط بالمئة في2جبل لبنان وصل إلى 
علينا أن نتوجه الى المجتمع الدولي الذي هو        . أن نجلد أنفسنا اليوم فهذا كالم خاطئ      «: النائب نبيل نقوال  

علينا أن ننتظـر    . نحن اللبنانيين كلنا نوافق على أن الفلسطينيين يجب أن يعطوا حقوقهم          . أساس المشكلة 
  . »ون هناك إجماع على هذا الموضوعأسبوعا أو أسبوعين ليك

بالمضمون، نحن مع هذه الحقوق ألنها تساهم في الحد من االرهاب، ولكن هذا ال ينفي أن تضع                 «: كنعان
هذا ليس حصارا علـى غـزة واسـتعادة         . الحكومة مشروعا متكامال يأخذ في االعتبار العمل والطبابة       

. نا الطبيعي أن تناقش كل الكتل النيابية هذه االمـور         وحق. مفردات الحرب، نحن تخطينا كل هذه المرحلة      
  . »هناك حصار على غزة وخيارات تتخذ على الصعيد االستراتيجي

ليس مسموحا أن ال يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، انطالقا من انسانيتنا والتزاما لقضيتهم،             « : عدوان
وألن . جب أن يستحوذ على االجماع    المطروح اليوم هو أن هذا الموضوع ي      . فضال عن وضع المخيمات   

  . »ال أحد يقاربه بهذه الطريقة، فيجب أن نضع مشروع قانون موحدا متكامال ضمن مهلة محددة
هذا النص ال معنى له، وهناك ضرورة إلعـادة النظريـة           . واضح أن هناك ضرورة للتأني    «: مجدالني

  . »بشكل معمق، لنعود وندرسها بهدوء
  . »ل يدفع عن الفلسطيني، يفترض أن يستفيد من الصناديق الثالثةما دام رب العم«: الجسر
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أن وضع الفلسطينيين في لبنان غير الئق ويجـب إعطـاؤهم           «النائب مروان فارس أيد االقتراح واعتبر       
  . »حقوقهم

أعتقد أن هناك إجماعا على رفض التوطين وإعطـاء الفلـسطينيين الحقـوق             «: النائب سيمون أبي رميا   
  . »االنسانية

واقترح الرئيس سعد الحريري من النواب نعمة اهللا ابي نصر وسامي الجميل ومن نواب تكتل االصـالح       
  . ان يضعوا اقتراحا متكامال وان يتم تأجيل هذه االقتراحات شهرا

واقترح بري رد االقتراحات االربعة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية الى لجنة االدارة والعدل على ان يعـود            
  .   الى مناقشتها بعد شهر ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت وكانت الساعة تشير الى الثالثةالمجلس

  16/6/2010، السفير، بيروت
  

     سنة لم يتغير شيء حول الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان62 منذ: جنبالط .49
عة اقتراحات قوانين تقـدم بهـا       قدم النائب وليد جنبالط مداخلة في ختام المناقشات التي أعقبت تقديم أرب           

النواب وليد جنبالط، إيلي عون، وعالء الدين ترو، بصفة المعجل المكرر، حول الحقوق المدنية للشعب               
إذا كنتم تريـدون أن     .  سنة لم يتغير شيء    62كل يمين في العالم غبي، ومنذ       «الفلسطيني في لبنان وقال     
وفي لبنان، يؤدي تداعي    . ، لكنها قويت  »حماس«إسقاط  حصار غزة عنوانه    . تؤجلوا فهذا تأجيل للمشكلة   

  .»السلطة الفلسطينية الى نشوء حركات أصولية في المخيمات وتهجير الفلسطيني، ثم نبدأ باإلعمار
استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن األضرار الناتجـة عـن حـوادث                «والى

حق الفلسطيني المولود على األراضي اللبنانيـة تملـك شـقة       «على  ، وكذلك تؤكد    »وطوارئ العمل فقط  
كما يطبق هذا النص علـى التملـك        . سكنية واحدة، بحيث ال يعتبر ذلك تعارضاًَ مع مبدأ رفض التوطين          

  . »بطريق اإلرث
 »الكتائب«وبالرغم من محاولة مؤيدي االقتراحات التأكيد على الهدف اإلنساني من ورائها، إال أن نواب               

، على وجه الخصوص، شنوا حملة إجهاض االقتراحـات، طـالبين           »التيار الوطني الحر  «و» القوات«و
موقف سرعان ما ازداد شراسة مع طرح موضوع االستعجال على التصويت           . المزيد من الوقت لدرسها   

ـ                  ي وتصديقه، فدعا الجميل عندها إلى أن يتحمل كل واحد مسؤولياته عبر جمع االقتراحـات األربعـة ف
  . قانون واحد وطرح تعديل دستوري فيما يتعلق بالتوطين

، مشيراً إلى أن األمر لـم       »شو جاب التوطين لهذا الموضوع    «: وبعد أخذ ورد بين النواب، سأل جنبالط      
  .  عاما62ًيتغير من 

وبعدما شعر مؤيدو االقتراح بأن التوافق على تمريره صعب، وأن التصويت عليه سيدخل البالد في حالة                
لينهي رئيس اللقاء   . من االنقسام الحاد، سعى الحريري للبحث عن المخارج، مع جنبالط، وايضاً مع بري            

بدكن تأجلوه تؤجلوا المشكلة، الحصار فـشل فـي      «: الديموقراطي النقاش بغضب واضح، فيشير إلى أنه      
 في مواجهـات     شهيداً من الجيش سقطوا    160«وذكّر بأن   . »غزة وقويت حماس، وفي لبنان األمر نفسه      

ثم انهى كالمـه كمـا       . »أنتو شو بتخسروا؟  «: ثم توجه إلى معارضي االقتراحات بالقول     . »نهر البارد 
  . »لم أر في حياتي أغبى من اليمين اللبناني«: بدأه

  16/6/2010، السفير، بيروت
  

   تصريحات إسرائيلية عن ربط غزة مع مصرترفضالقاهرة  .50
كدت مصر رفضها التصريحات التي أدلى بهـا وزيـر المواصـالت            أ: »الحياة «-) مصر(شرم الشيخ   

. اإلسرائيلي إسرائيل كاتس أول من أمس عن استعداده لوضع خطة تربط غزة بالبنية التحتية المـصرية               
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مرفوضة بالكامل  «وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن هذه التصريحات             
  .»رائيل في هذا الموضوعوتكشف النيات السلبية إلس

مثل هذا الكالم يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك ما كنا نقوله على مدار األعوام الماضية عـن                  «وأضاف أن   
أن هناك تفكيراً إسرائيلياً رسمياً يهدف إلى التنصل من مسؤولية غزة وإلقائها على مـصر، وهـو مـا                   

  . »قبل القضية الفلسطينيةنرفضه تماماً ونحذر منه ومن تبعاته، خصوصاً على مست
مصر تؤكد أن القطاع جزء ال يتجـزأ        "وكرر الموقف المصري الواضح من قطاع غزة، مشيراً إلى أن           

  ."من األراضي الفلسطينية المحتلة
أنا أهدي هذه التصريحات إلى كل من يشككون في الموقف المصري من التعامـل              «: واختتم حديثه قائالً  

أن يتدبر الجميع هذا الكـالم،      «، معرباً عن أمله في      »تمر على وضعيته القانونية   مع القطاع والتأكيد المس   
  .»سواء عن قصد أو غير قصد) المخطط اإلسرائيلي(حتى ال يخدموا تنفيذه 

  16/6/2010، الحياة، لندن
  

  مصر تسعى إليجاد آلية دائمة لفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة  .51
ن مصر تجري اتصاالت مع الواليات المتحدة وبريطانيـا وفرنـسا           أ" المصريون"علمت  : عمر القليوبي 

بهدف التوصل لتسوية بشأن المعابر بين إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض             
على قطاع غزة منذ ثالث سنوات، عبر محاولة االتفاق على وثيقة مـشتركة تـضم كافـة المبـادرات                   

  .المطروحة
حفظها الشديد على تجاهل المبادرات العربية فيما يتعلق بـإدارة المعـابر اإلسـرائيلية              وأبلغت القاهرة ت  

والتركيز فقط على معبر رفح مطالبة بالبحث عن آلية لتشغيل أغلب المعابر بصورة مؤقتة قبل التوصـل      
  ".حماس"و" فتح"لتسوية دائمة للمعابر بعد إتمام المصالحة بين حركتي 

بية إنشاء منطقتين عازلتين في جنوبي وشمالي غزة، مع الزيادة في أعداد القوات             وتقترح المبادرات العر  
المصرية على منطقة الحدود، وهو أمر حدا بمصر للمطالبة بتوقيع بروتوكول مع إسرائيل لمعالجة األمر               

  .م1979دون التطرق لتعديل اتفاقية السالم بين الجانبين الموقعة عام 
األمريكية تباينًا حول هذا األمر، إذ تقترح واشنطن ضرورة وجود قـوات            وشهدت االتصاالت المصرية    

تابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة وهو ما تتحفظ عليه مصر حاليا، السـيما وأن جهودهـا إلتمـام              
لم تؤت ثمارها، فضال عن رفض مصر لمطلب أمريكي بنشر قوات دولية            " حماس"و" فتح"المصالحة بين   

  .غزةعلى حدودها مع 
  16/6/2010، المصريون، القاهرة

  
   أنقرة مع الشرق األوسط تعود لما قبل تأسيس الجمهورية التركيةعالقات: أردوغان .52

 قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الثالثاء إن عالقات بالده والشرق األوسـط لـم              :أنقرة
، بل هي ممتدة منذ ما قبل تأسيس الجمهورية         الحاكم، الذي يتزعمه  ) حزب العدالة والتنمية  (تبدأ مع سلطة    

التركية، الفتاً إلى وجود تعاون متعدد األبعاد مع الواليات المتحدة األمريكية، رغم ظهور خالفـات فـي                 
  .الرأي، بحسب أولويات البلدين

ونقلت وكالة أنباء األناضول التركية عن أردوغان قوله في اجتماع للحزب الحـاكم فـي البرلمـان إن                  
ولدينا تعاوناً متعدد   . واليات المتحدة هي إحدى الدول التي يمكنها أن تفهم مهمة تركيا على أفضل وجه             ال

واالختالفات في وجهات النظر التي تظهر من حين آلخر تنتج عن أولويات            . األبعاد مع الواليات المتحدة   
  .البلدين
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وهذا . ة السياسية لحزب العدالة والتنمية    وأضاف إن العالقات التركية مع الشرق األوسط لم تبدأ مع السلط          
وأشـار   .لطالما كان هناك عالقات بينهما قبل وبعد تشكيل الجمهورية التركية         . ليس شيئاً جديداً ومختلفاً   

إلى أن بالده تواجه حملة ضدها عندما تعزز عالقاتها مع العالم العربي ودول الشرق األوسـط، متهمـاً                  
  .ات عنصرية ومهينة ضدهاجهات لم يسمها، باستخدام عبار

وهذه المحاور لم تتغير عبر التـاريخ       . وقال اردوغان إن محورنا هو محور السالم والتضامن والقانون        
ودعا رئيس الوزراء التركي الشعب إلى التحرك ضد اإلرهاب في بالده، وقال إن اإلرهابيين               .ولن تتغير 

  . شرق البالدأنفسهم هم من تسببوا بمنع االستثمارات في شرق وجنوب
  16/6/2010، القدس العربي، لندن

  
   ستستمر بدفع الثمن "إسرائيل":  واشنطن باالزدواجيةيتهم أردوغان .53

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الواليات المتحـدة،          : )، ا ف ب، يو بي أي      »السفير«(
. »الصديق القـديم  «ا زالت ذلك    أمس، باعتماد لغة مزدوجة في الشرق األوسط، لكنه ذكر بأن واشنطن م           

تدفع الـثمن اآلن    «، معتبرا أنها    »أسطول الحرية «ورأى أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا عندما هاجمت         
  . »وستستمر في الدفع

وقال اردوغان، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في أنقرة، من دون اإلشارة صـراحة إلـى الواليـات                  
عندما يالئمكم ذلك،   . طية لكنكم بعد ذلك تفعلون ما يخالف الديموقراطية       تتحدثون عن الديموقرا  «المتحدة  

البلـد  «وأضاف إن   . »تقفون إلى جانب أنظمة شمولية، وعندما يالئمكم ذلك، تتحدثون عن الديموقراطية          
، »الذي يمكنه فهم دور تركيا وأهميتها أكثر من سواه هو الواليات المتحدة، صديقتنا منذ فتـرة طويلـة                 

  . »لتركيا والواليات المتحدة أهدافا مشتركة في مناطق كثيرة« أن موضحا
ظرفية ألنهما يستخدمان طرقا مختلفـة ولهمـا جـداول          «وأعلن اردوغان أن البلدين يواجهان خالفات       

ودافع عن رفض أنقرة األسبوع الماضي التصويت فـي مجلـس           . في شؤون المنطقة  » أولويات مختلفة 
  . جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووياألمن الدولي على عقوبات 

وال يمكن  . االنعزال عن الغرب أو عن الشرق لن يكون ال ممكنا وال صحيحا لتركيا            «وقال اردوغان إن    
تركيا ال تغير توجهاتها، إنها تتطور وتتصرف طبقـا         «وأعلن أن   . »التنكر لهذا الواقع الذي أثبته التاريخ     
الدعاية الوضيعة التي تبثها وسائل اإلعالم الدولية المدعومة        « وانتقد   .»لمصالحها وليس لمصالح اآلخرين   

  . التي تروج لفكرة أن تركيا قد تحولت عن البلدان الغربية» من إسرائيل
إسـرائيل هاجمـت    «وقـال إن    . ورأى أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحاً عندما ساوت تركيا بدول أخرى          

اعدات إنسانية إلى غزة متوقعة انه سـيتم مجـددا تجاهـل            أسطول السفن الست الذي ينقل ناشطين ومس      
ونسيان إرهاب الدولة وغياب القانون والقرصنة التي تطبقها في المنطقة، لكن إسرائيل ارتكبـت خطـأ                

  . »فادحا جدا بمساواة تركيا بدول أخرى، وهي تدفع الثمن اآلن وستستمر في الدفع
  16/6/2010، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل"جديدة لمعاقبة  إجراءات: تركيا .54

كشفت مصادر تركية، الثالثاء، أن الحكومة التركية أقرت خطة تتضمن سلسلة من اإلجراءات للرد على               
الهجوم اإلسرائيلي على سفن أسطول الحرية لغزة، تصل إلى حد قطع العالقات الدبلوماسية والعـسكرية               

  . وتجميد مختلف أشكال التعاون في جميع المجاالت
ت المصادر بأن الخطة نوقشت في اجتماع مجلس األمن القومي المصغر برئاسة رئـيس الـوزراء                وأفاد

رجب طيب أردوغان، الذي عقد بعد يومين من الهجوم اإلسرائيلي، وكذلك في اجتماع مجلس الـوزراء                
وحددت المصادر مالمح هذه الخطة في مجموعة من الخطوات تبـدأ بتقلـيص             . برئاسة أردوغان أمس  
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 التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل إلى أقصى درجة، وصوال إلى قطع العالقات الدبلوماسية بـشكل               مستوى
  . من دخول الموانئ التركية" سواء سفن الركاب أو البضائع"كامل، ومنع دخول جميع السفن اإلسرائيلية 

ى تركيـا، وإلغـاء     كما تتضمن الخطة أيضا عدم منح تأشيرة لدخول اإلسرائيليين الراغبين في التوجه إل            
االتفاقيات العسكرية الموقعة مع إسرائيل، وتجميد مشروعات التعاون في مجاالت الصناعة وإلغاء جميع             

  . االتفاقيات والمشروعات في مجال الزراعة
وكذلك من بين اإلجراءات التي تشملها خطة الحكومة التركية أيضا إلغاء اتفاقية التعـاون فـي مجـال                  

نولوجيا المعلومات، وعدم استخدام مؤسسات الدولة في تركيا ألي منتجات أو بـرامج             اإلليكترونيات وتك 
  .تحمل الرخصة اإلسرائيلية، ووقف جميع أشكال التعاون في مجاالت التعليم والثقافة والرياضة
  16/6/2010، المصريون، القاهرة

  
  والتحقيق الدولي" إسرائيل" السفير باعتذار إعادةأنقرة تربط  .55

، طالما ترفض   "تل أبيب "، أمس، أن تركيا لن ترسل سفيرها الجديد إلى          "إسرائيلي"ذكر تقرير   : )وكاالت(
عن مـصادر   " اإلسرائيلي"ونقلت إذاعة الجيش    " . أسطول الحرية "االعتذار عن مهاجمة قواتها     " إسرائيل"

نتنياهو متمـسكة   ) مينبنيا(طالما أن حكومة    "تركية قولها إن تركيا لن ترسل سفيرها الجديد إلى تل أبيب            
وأشارت اإلذاعـة إلـى أن       ".برفضها االعتذار عن أحداث األسطول وترفض تحقيق دولي في األحداث         

كافـة الخيـارات    "المصادر التركية ألمحت إلى أنه ستكون هناك تطورات إضافية فـي العالقـات وأن               
  .تين، في إشارة إلى تدهور آخر في العالقات بين الدول"موضوعة على الطاولة

  16/6/2010، الخليج، الشارقة
  

  ! "إسرائيل"حماس أطلقتها أميركا و:  التركيةالحكومةنائب رئيس  .56
أطلق حسين تشيليك، نائب رئيس الحكومة التركية واحد قادة حزب العدالـة والتنميـة              : محمد نور الدين  

  . »أسطول الحرية«البارزين، تصريحات مثيرة حول حركة حماس ومالبسات رحلة 
على مدى يومين أجرته الكاتبة ديفريم سويماي، إن تركيا         » ميللييت«ل تشيليك، في حوار مع صحيفة       وقا

لكن إسرائيل لها سوابق فـي      «منذ انطالقتها وشرحت أنها رحلة سالم،       » أسطول الحرية «واكبت رحلة   
التركية رجب  الخداع وهو ما فعله رئيس وزرائها السابق ايهود اولمرت عندما تحدث مع رئيس الحكومة               

أن إسـرائيل بلـد     «، موضحا   »طيب اردوغان عن السالم لكنه بعد أيام قليلة كان يشن عدوانه على غزة            
  . »يخفي نواياه

لكن الذي يمكـن    «مع ذلك يقول تشيليك، فهي رحلة من جانب منظمات المجتمع المدني وليست حكومية              
سفينة مدنية بالمروحيات وعن قـرب وفـي        تعلمه انه لم يكن ممكنا التكهن أن إسرائيل ستأتي وتضرب           

  . »هذا لم يكن متوقعا، إذ انك أمام دولة وليس قراصنة الصومال. المياه الدولية
وسئل تشيليك لماذا تنتقد تركيا إسرائيل كثيرا وال تنتقد الممارسات غير الديموقراطيـة فـي إيـران وال                  

شخصيا انتقـد العمليـات     «ية للدول كما انه     منظمة حماس، فأجاب أن بالده ال تتدخل في الشؤون الداخل         
ومن ذلك العمليات التي يحزم فيها الشخص نفسه بـالمتفجرات          . االنتحارية باسم الجهاد المقدس وال يزال     

ووصف هذه العمليـات بأنهـا      . »ويفجر نفسه بالمدنيين في وسط تل أبيب ويقتل األطفال اليهود األبرياء          
  . »إرهاب«

أنا ال أقـول إن حمـاس       . ال«: األمر يعني أن حماس منظمة إرهابية، قال تشيليك       وحول ما إذا كان هذا      
منظمة إرهابية، ولكن من يقوم بهذا العمل سواء حركة طالبان أو حزب العمال الكردستاني فهو منظمـة                 

ولنقل انه سواء كانت حماس أو أي منظمة أخرى فإنها لو قاومت الظلم الـذي سـببه الجنـود                   . إرهابية
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لكن لو كانت عملية ضد مدنيين ونـتج عنهـا قتلـى            . ائيليون لما أمكن القول إنها منظمة إرهابية      اإلسر
  . »مدنيون فهذا عمل إرهابي، وال يمكن ألحد أن يبرره

وعن اتهام البعض لتركيا بعدم الوقوف على مسافة واحدة بين الفلسطينيين وأنها تميل إلى حماس، أجاب                
، مشددا على أن أنقرة ال      »الذي أطلق حماس هو الواليات المتحدة وإسرائيل      تعرفون أن   . ال. ال«تشيليك  

). الفلسطينية(قد يكون اسمه حماس أو منظمة التحرير        . بل نحن نحمي الشعب الفلسطيني    «تحمي حماس   
لقد جئتم واحتليتم أراضي هؤالء الناس، واالن ال تعترفون بحق هؤالء           ): لإلسرائيليين(ونحن نقول دائما    

، موضحا أن الخالفات بين الفلسطينيين ال تعطي إسرائيل ذريعة بأن تحكم بـالموت              »عيش في وطنهم  بال
  . على شعب بكامله

هجمات إسرائيل هزت الثقة    «وحول وساطة تركيا بين إسرائيل وسوريا والفلسطينيين، أوضح تشيليك أن           
نحن جاهزون لمثل هذه الوسـاطة،      بإمكانية نجاح الوساطة، لكن إذا وصلت إسرائيل إلى نقطة معقولة ف          

  . »ألننا ندافع عن قوة الحق ال حق القوة
أنها خيال ولم تمر لحظـة      «ويقول تشيليك إن تركيا ليست في وارد الدخول في عثمانية جديدة، موضحا             

  . »لكننا نطور روابط اقتصادية وسياسية مع ناس لنا معهم روابط تاريخية وثقافية. في عقلنا
 مليار دوالر، موضـحا     30قات تركيا بإيران مهمة جدا وسيصل حجم التجارة بينهما إلى           واعتبر أن عال  

وكرر أن أنقرة تـرفض وجـود       . أن إيران مهمة لتركيا كما هي المكسيك وكندا مهمة للواليات المتحدة          
  . سالح نووي لدى أي من جيرانها بما في ذلك إسرائيل

 تكون مرت في عقل القيادة التركية فـور وصـول خبـر             إن كل الخيارات بما فيها العسكرية قد      «وقال  
ولو أن  . االعتداء على سفينة مرمرة لكن ستكون نتيجة ذلك آالف بل ماليين القتلى، وهذا ال يعطي نتيجة               

  . »قادة تركيا قدموا المشاعر على العقل ألدخلوا البالد في كوارث
العدالـة  «ة اإلسالمي، أوضح تشيليك إن      وحول ضرورة رد أقوى على إسرائيل كما يطالب حزب السعاد         

  . ولن يسير بها» السعادة«ال يسير بتوجهات » والتنمية
وإذا كانت  . السياسة تقوم على الواقعية   «وعن إلغاء اتفاقات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل، أوضح أن          

ن تركيا على عالقة    إ«وأضاف  . القاعدة الواقعية تتطلب ذلك نقوم بها وليس ألن حزب السعادة يطالب بها           
جيدة مع الجميع، وإذا كان هناك مثال موقف لإلدارة الفرنسية أو األميركية ضد تركيا فهل يعني ذلك أن                  
نغلق األبواب معها؟ نحن اكبر شريك تجاري مع روسيا لكن هل يعني ذلـك أننـا معجبـون بنظامهـا                    

إذا أردت البحث عن صديق بـال       : روميولذلك نحن نعمل وفقا لما قاله موالنا جالل الدين ال         . السياسي؟
  .»نواقص فستبقى من دون صديق

  16/6/2010، السفير، بيروت
  

  قمة عربية طارئة بشرم الشيخ في الخريف: لبناني دبلوماسي .57
كشف مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى أن قمة عربيـة اسـتثنائية             :وكاالت-هدى سالمة -دمشق

 بمصر، مرجحا حضور كل من الرئيس اللبناني ميـشال سـليمان            ستعقد الخريف المقبل في شرم الشيخ     
وأشار المـصدر الـذي كـان       . ونظيره السوري بشار األسد اللذين عقدا جلسة مباحثات في دمشق أمس          

يرافق سليمان في زيارته إلى سوريا إلى أن قمة األسد وسليمان أمس تكتسب أهميتها من طبيعة الظرف                 
، وقال إن أبرز    "ما على الصعيد األمني وتحديدا التهديدات اإلسرائيلية للبلدين       الذي تمر فيه المنطقة ؛ال سي     

  ". إيجاد تصور عربي مشترك تمهيدا للقمة االستثنائية "ما تناوله الطرفان هو 
تناولت الزيارة أيضا االعتداءات اإلسرائيلية علـى       ): "للشرق(وقالت دبلوماسية سورية رفيعة المستوى      

  ". طيد العالقات الثنائية بما يشمل تطوير االتفاقيات المعقودة سابقا وتحديثها أسطول الحرية وتو
  16/6/2010، الشرق، الدوحة
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  موقفنا موحد لكسر الحصار عن غزة: القطري الخارجية للشؤونوزير الدولة  .58

جيـة  قال سعادة السيد أحمد بن عبداهللا آل محمود وزير الدولة للشؤون الخار            :قنا-طوني شامية -عواصم
ورئيس الوفد القطري المشارك في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واالتحاد              

وأضاف في حـديث    . األوروبي إن الموقف العربي والخليجي موحد إزاء كسر الحصار ورفعه عن غزة           
ار عـن غـزة     وطلبنا من االتحاد األوروبي العمل على رفع الحص       "أن موقفنا كان واضحاً     " الشرق"لـ  

وهذا ما تجلى فـي البيـان الختـامي         .. والسماح بدخول المواد الغذائية والمواد األساسية للبناء في غزة        
وأكد آل محمود   ". المشترك، أي ضرورة رفع الحصار عن غزة بوضوح، عبارة واضحة ال تقبل التأويل            

ة اإليرانيـة وأهميـة اسـتمرار       أن وزراء التعاون أبلغوا األوروبيين بأنهم مع الحل الدبلوماسي للقـضي          
  . البرازيلية-المبادرة التركية 

  16/6/2010، الشرق، الدوحة
  

  "إسرائيل"تكتل دولة القانون والوطني العراقي سيحسن العالقات مع دول المنطقة باستثناء : المالكي .59
حالف الجديـد   أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية واليته نوري المالكي ان الت         : ـ يو بي اي    واشنطن

الشيعيتين يتجه لتحسين العالقات مع دول المنطقة       ' الوطني العراقي 'و' دولة القانون 'الذي تشكل بين كتلتي     
هـذا  'التابعة لـوزارة الخارجيـة االمريكيـة        ' الحرة'وقال المالكي في مقابلة مع قناة        .باستثناء إسرائيل 

. ' مع دول المنطقة بـدون اسـتثناء عـدا إسـرائيل           التحالف يتجه باتجاه الحلول واتجاه العالقات الطيبة      
وأضاف ان ما ورثه العراق من مشاكل مع إيران والكويت والسعودية وسورية كـان بـسبب سياسـات               

  .النظام السابق
  16/6/2010، القدس العربي، لندن

  
  "سرائيلإ" لغزة حمولة سفن استولت عليها تسلممم المتحدة األ .60

، أن باتريـك وورسـنيب  نقالً عن مراسلها   االمم المتحدة   من  ،  16/6/2010،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
مم المتحدة يوم الثالثاء قال ان المنظمة الدولية وافقت على ان تسلم لغزة حمولة ثـالث سـفن                  مبعوث باأل 

 واصحاب الحمولـة    "سرائيلإ" من مايو ايار وانها لقيت موافقة        31 في   "سرائيلإ"للمساعدات استولت عليها    
  .تراك على اتمام ذلكاال

وابلغ مبعوث االمم المتحدة الى الشرق االوسط روبرت سري مجلس االمن ان االمـم المتحـدة مـستعدة                  
  ."ساس استثنائيأعلى "لتحمل مسؤولية تسليم شحنة المساعدات 

حصلت على موافقة اصحاب حمولة السفن الثالث المسجلة في تركيا على           "وقال سري ان المنظمة الدولية      
حيازة الحمولة بالكامل وتحمل المسؤولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة الغراض انسانية كما               

  ."حددت االمم المتحدة
حكومة اسرائيل وافقت على االفراج عن الشحنة كلها لالمم المتحدة في غزة لتحـدد اسـتخدامها                "واضاف  

 في اشارة الى    -في غزة   " السلطات الفعلية "قاد بان   وقال سري ان لديه ما يدعوه لالعت       ."االنساني في غزة  
وقال سـري ان     . ستسمح لالمم المتحدة بتحديد وجهة المعونات      -حركة حماس التي تسيطر على القطاع       

  .االمم المتحدة ستبدأ جهود التوزيع في اقرب وقت ممكن
 أن الـسلطات     أمـس،   أعلـن   روبرت سيري،  ، أن نيويورك ، من 16/6/2010،  السفير، بيروت  وأضافت

طـوني  » الرباعية الدوليـة  «اإلسرائيلية تقوم حاليا بمراجعة سياسة الحصار على غزة بالتنسيق مع ممثل            
  . »معاقبة السكان المدنيين«بلير، مشددا على ضرورة إنهاء اإلجراءات التي تهدف إلى 
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ألمـن، إن األزمـة     وقال سيري، لدى تقديمه تقريره الدوري عن الوضع في الشرق األوسط أمام مجلس ا             
هـي آخـر أغـراض      «التي ترتبت على الهجوم اإلسرائيلي على أسطــول الحرية المتجهة إلى غـزة             

وكما كرر األمين العام في تصريحاته، فإن الموقف فـي غـزة ال يمكـن اسـتمراره،                 . ســياسة فاشلة 
يجية مختلفـة وأكثـر     والسياسة الحالية غير مقبولة وتؤدي إلى نتائج عكــسية ونحن بحاجة الستــرات          

  . »إن إغالق وحــصار غزة يجب أن ينتهيا. إيجــابية
  

   المبحوحمتورط باغتيال بسحب موظف بسفارتها "سرائيلإ"يرلندا تطالب أ .61
 يوم الثالثـاء الـى سـحب موظـف          "سرائيلإ"دعت الحكومة االيرلندية    :  ماري لويز جوموشيان   -دبلن  

سفر مزورة في عملية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في          بسفارتها في دبلن بسبب استخدام جوازات       
  .دبي في يناير كانون الثاني

وقال وزير الخارجية االيرلندي مايكل مارتن ان التحقيقات أظهرت أن جوازات السفر االيرلندية الثمانيـة               
  .التي استخدمها أشخاص مشتبه فيهم في حادث االغتيال مزورة

يطانيا كذلك بطرد دبلوماسيين اسرائيليين فيما يتعلق بجوازات سـفر مـزورة            وأمرت كل من استراليا وبر    
  .استخدمت في السفر من دبي واليها

وقال االدعاء في ألمانيا في مطلع االسبوع انه يسعى لتسلم شخص يشتبه فـي انـه عميـل للمخـابرات                    
  .ازات سفر في القضية نفسهااالسرائيلية اعتقل في بولندا في أوائل يونيو حزيران فيما يتصل بتزوير جو

وذكر مارتن انه لن يكشف عن اسم المسؤول االسرائيلي المعنـي أو منـصبه تماشـيا مـع االعـراف                    
  .الدبلوماسية

وتابع ان الذين قاموا بتزوير جوزات السفر االيرلندية سعوا لنسخ المعلومات الصحيحة الخاصـة بـبعض                
زات أيرلندية مزورة استخدمت فيها أرقام جوازات أيرلندية        جوزات السفر الفعلية اذ ان ستة من ثمانية جوا        

  .موجودة فعال
والجوازان االخران استخدمت فيهما أرقام تتفق مع طريقة تحديد أرقام الجوازات االيرلندية غير أنـه لـم                 

  .يصدر جوازان فعليان يحمالن هذه االرقام
16/6/2010، وكالة رويترز لألنباء  

  
  ضمانات النسياب السلع من وإلى قطاع غزة يبحث األوروبياالتحاد  .62

أكد مسؤول االتصال والمعلومات في مكتب االتحاد األوروبي لدى الـسلطة الوطنيـة شـادي                :حامد جاد 
إلى أن جهود االتحاد األوروبي تنصب حالياً علـى مناقـشة وبحـث جملـة األفكـار                 " األيام"عثمان لِـ   

اع األخير لوزراء خارجية الدول األوروبية فـي بروكـسل          واالقتراحات التي تم استعراضها خالل االجتم     
  .االثنين الماضي والمتعلقة بدراسة الضمانات الكفيلة بعودة حرية حركة البضائع واألفراد باتجاه غزة

واعتبر عثمان أن توجهات االتحاد األوروبي لفتح أسواق الدول األوروبية أمـام المنتجـات الفلـسطينية                
ينصب باتجاه تعزيز االقتصاد الفلسطيني، الفتاً إلى أن موقف االتحاد تجاه إعادة فتح             وإعفائها من الجمارك    

معابر قطاع غزة دون أن تكون هناك قائمة سلع محددة لدخول القطاع بل قائمة محدودة من السلع الممنوع                  
صاد وتحـسين   دخولها يعكس تمسك االتحاد بضرورة تزويد القطاع باالحتياجات الالزمة إلعادة بناء االقت           

األوضاع المعيشية والحياتية عبر إدخال مستلزمات البناء ومدخالت اإلنتاج الالزمة الستعادة دوران عجلة             
  .اقتصاد غزة

إلى ذلك، أشار عثمان إلى جاهزية االتحاد األوروبي لتنفيذ التزاماته تجاه مـساعدة متـضرري القطـاع                 
كلية وجزئية خالل الحرب األخيـرة، متوقعـا أن   الخاص في محافظات غزة ممن لحقت بمنشآتهم أضرار     

يعلن االتحاد خالل األسبوع المقبل خالل مؤتمر صحافي سيتم عقده عن تحويل قيمة الدفعة األولـى مـن                  
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المساعدات المذكورة إلى السلطة الوطنية التي ستقوم الجهات المسؤولة فيها بتحويل هـذه األمـوال إلـى                 
  .ةالمتضررين عبر حساباتهم المصرفي

16/6/2010، األيام، رام اهللا  
  

  "أسطول الحرّية" واألمم المتحدة في التحقيق بقضية "إسرائيل" بين تكامالًيرى كي مون بان  .63
لم ير األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، تناقضاً في عمل لجنتي التحقيـق  : نيويورك ـ نزار عبود 

إذا كـان التحقيـق     «وقال إنهما تكمل إحداهما األخـرى       اإلسرائيلية واألممية في قضية أسطول الحرية،       
  . »مفصالً

وقال مبعوث بان الخاص، منسق عملية السالم الدولي في الشرق األوسط، روبرت سري، فـي عرضـه                 
الشهري عن الحالة في الشرق األوسط أمام مجلس األمن الدولي، إن األمين العام أجرى مـشاورات مـع                  

لدائمي العضوية ومجموعة من األطراف المعنية في أسلوب تطبيـق بيـان            أعضاء مجلس األمن الدولي ا    
واقترح بان تأليف لجنة دولية تتمثل فيهـا        . مجلس األمن في مطلع الشهر، بتأليف لجنة تحقيق غير منحازة         

  .وأنه أطلع حكومتيهما على فحواها» بفعالية«كل من تركيا وإسرائيل 
يقـر بـأن إجـراء تحقيـق        «ائيل للجنة تحقيق خاصة، وهو      وأضاف سري أن بان أخذ علما بتأليف إسر       

إسرائيلي مفصل مهم، ويمكن أن يكون منسجماً مع مقترحاته الخاصة لتأليف لجنة دولية، وهما معاً ستلبيان                
  .»تطلعات المجتمع الدولي في تحقيق صادق وغير متحيز

16/6/2010، خبار، بيروتاأل  
  

   "إسرائيل" لمحاصرة مجرمي الحرب في استنفار عالميإلى  دولي  يدعوتحالف  .64
كل متضرر من الهجوم اإلسرائيلي األخير علـى        ) إيكاوس(دعا التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب       

أسطول الحرية أو كل من له صلة، إلى التواصل معه من أجل استنفار عالمي لمحاصرة مجرمي الحـرب                  
  . "إسرائيل"في 

زيرة نت نسخة منه، إن المجتمع المدني العالمي بدأ يبرهن على أنه قادر             وقال التحالف، في بيان تلقت الج     
  .على تغيير المعطيات والتأثير في المواقف والمسارات السياسية

واستعرض البيان ما قال إنها إنجازات تحققت على أرض الواقع بفعل الجهود التي يبذلها المجتمع المـدني                 
  .رائيلي إيهود باراك من تلقي ضمانات بعدم توقيفه في فرنساالعالمي، ومنها فشل وزير الدفاع اإلس

ومن تلك اإلنجازات أيضا بحسب البيان اعتقال عميل الموساد أوري برودسكي في بولندا بانتظار تـسليمه                
للسلطات األلمانية لضلوعه في جريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس محمـود                 

  .المبحوح
لف كل من تضرر من الهجوم اإلسرائيلي األخير على أسطول الحرية أو كل من لـه صـلة                  وطالب التحا 

كـل  "، وإلى تعـاون     "استنفار عالمي لمحاصرة المجرمين   "بأحد المتضررين بالتواصل والتنسيق من أجل       
  ".نقل معسكر الرعب إلى المجرمين"من أجل " القوى الخيرة

16/6/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   لصالح ثالث شركات في غزة بالتعويض من األمم المتحدةحكيم الدولي يصدر حكماًالت .65
 أصدرت هيئة تحكيم دولي خاصة في بريطانيا يوم الخميس الماضـي حكمـا              :نفوذ البكري  –لندن  –غزة  

لصالح ثالث شركات فلسطينية بالتعويض من األمم المتحدة نتيجة تكبدها خسائر جراء عدم قدرتها علـى                
 مشاريع لألمم المتحدة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع ويأتي هذا الحكـم فـي                  تنفيذ

  .سابقة قضائية هي األولى في التاريخ الفلسطيني
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ان التحكـيم   » للحيـاة الجديـدة   «محمد أبو سعدة في تصريح خاص لـ        . وقال ممثل الشركات المحامي د    
واصدر حكمه بتأكيد أحقية الـشركات الفلـسطينية الـثالث          « لندن  « الدولي كان في العاصمة البريطانية      

بالتعويض وبتأكيد والية هيئة التحكيم الدولية في تقدير مبلغ التعويض مشيرا الى أن هذا األمر كان ينكره                 
  .تماما مكتب المحاماة االميركي الذي مثل األمم المتحدة في هذه الدعوى 

16/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   في المحاكم البريطانية"إسرائيل" تعتزم مالحقة حكوميةمنظمة غير  .66
 أعلنت منظمة غير حكومية مسجلة في بريطانيا أمس أنها تعتزم القيام بإجراءات قضائية              : ا ف ب   -عمان  

الماضـي  ) مايو( آيار   31الذين تعرضوا في    » أسطول الحرية «أمام المحاكم البريطانية باسم ناشطي قافلة       
  .موي شنته وحدات تابعة للبحرية اإلسرائيلية وهم في طريقهم لكسر الحصار عن غزةلهجوم د

تنسق «المحامية ماري نزال البطاينة إن منظمتها       » صندوق الدعم القانوني لفلسطين   «وقالت رئيس منظمة    
 مع ناشطين تم احتجازهم سابقاً في أسطول الحرية ممن يرغبون في متابعة حقوقهم من خـالل إجـراءات             

ستة محامين دوليين هم جزء من الفريق القضائي الذي سيكلف القيام           «وأضافت أن   . »قانونية ضد إسرائيل  
بعمل قضائي باسم مئات الناشطين الذين كانوا في األسطول وتم خطفهم وأسرهم بصورة غيـر قانونيـة                 

اإلجراءات سيتم  «وأوضحت أن   . »وضرب العديد منهم وجرحهم إضافة إلى مصادرة جميع أمتعتهم تقريباً         
والهدف من الحملة هـو ضـمان       ... اتخاذها في المحاكم البريطانية استناداً إلى النظام القضائي البريطاني        

توافر أفضل استراتيجية للعمل القانوني مستقبالً من أجل الدفاع عن حقوق جميـع المحتجـزين الـسابقين                 
وسيتم هذا الشهر إطالق حملة جمع أموال لدعم هذا         . والعائالت التركية الثكلى التي فقدت تسعة من أفرادها       

  .»العمل القانوني
  16/6/2010، الحياة، لندن

  
   العربية على الوفاء بوعودها للفلسطينيينالدولتحث " ونروااأل" .67

، الدول العربية على استخدام المزيد      )أونروا(حثّت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : )أي.بي.يو(
فقـط مـن    % 1،5 النفطية لمساعدة الفلسطينيين، بعد أن أظهرت األرقام أنها ساهمت بنـسبة             من ثرواتها 

  .ميزانيتها العامة 
تسعى حالياً للحصول على المزيد مـن       ) أونروا(الصادرة أمس، إلى أن     " فاينانشال تايمز "وأشارت صحيفة   

  .يون دوالر  مل90األموال بسبب العجز الذي تواجهه ميزانيتها هذا العام والبالغ 
إن الطفرة النفطية ساهمت فـي تـضخم        "ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم الوكالة كريس غينيس قوله          

خزائن العديد من الدول العربية بمليارات الدوالرات، ومن المؤكد أن الوقت حان أمامها للمـساعدة فـي                 
  " . في عقر دارهمتمويل التعليم والرعاية الصحية لبعض من أكثر الناس حرماناً يعيشون

تشرين / ألف معلم في سجالتنا يمكن أن نواجه صعوبة في تسديد رواتبهم بحلول أكتوبر             22لدينا  "وأضاف  
  . ، بسبب الصعوبات المالية "األول المقبل

16/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

  "أسطول الحرية "تحاد األوروبي بشأن مجزرةلال البيان الختامي  تنتقدالحملة األوروبية .68
 انتقدت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي تتخذ من بروكسيل مقـرا لهـا، البيـان                  :الوكاالت

، "أسطول الحريـة  " في   الختامي الصادر عن وزراء خارجية االتحاد األوروبي بشأن المجزرة اإلسرائيلية         
  .معتبرة أنه شكل انتكاسة لكل التوقعات
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بية إن البيان ضعيف، وال يرتقي إلى مستوى توقعات أحرار العالم،           وقال رامي عبده، عضو الحملة األورو     
الذين كانوا ينتظرون موقفا قويا أقله اتخاذ إجراءات عملية لرفع الحصار عن غزة، وليس محاولة البحـث                 

  .عن ذرائع لالحتالل الستمرار الحصار
16/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  

  
   "أسطول الحرية"إجراء تحقيق خاص بالعدوان على " إسرائيل" على قرار  تثنيروسيا .69

، لكنها رأت   "أسطول الحرية "إجراء تحقيق خاص بالعدوان على      " إسرائيل"أثنت روسيا على قرار     : وكاالت
  .نه يفترض بهذا التحقيق أن يتماشى مع المعايير الدوليةأ

16/6/2010، الخليج، الشارقة  
  

  ول الحرية من دخول أمريكادعوات في الكونجرس لحرمان ناشطي أسط .70
 دعا مجلس عالقات التجمعات اليهودية األمريكية في مؤتمر شعبي عقد في نيويورك أول مـن                :الوكاالت

أمس وحضره خمسة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين إلى حرمان كل من شاركوا في أسطول الحرية               
  .التركي من الحصول على تأشيرة دخول إلى األراضي األمريكية

16/6/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  
 

   ساعة48مجلس البث الفرنسي يقرر وقف بث فضائية األقصى في غضون  .71
المستضيف للقناة أبلغتهـا    » نورسات«التابعة لحركة حماس أن إدارة قمر       » األقصى«أعلنت فضائية   : غزة

فرنسي الـذي اتهـم القنـاة        ساعة بناًء على تعليمات مجلس البث ال       48عزمها وقف بث القناة في غضون       
وقال حازم الشعراوي مدير الفضائية في مؤتمر صحافي، إن قرار وقف بـث             . بالتحريض على الكراهية  

  . الفضائية جاء بسبب النجاح الذي حققته في كشف الجرائم اإلسرائيلية
  16/6/2010، البيان، دبي

  
   !"إسرائيل"لحساب ... عربية على تركيا" انتصارات" .72

  نطالل سلما
يخوض أهل النظام العربي حروباً لحساب الغير بكفاءة منقطعة النظير لم يظهروا مثلها في األخطر مـن              

  . معارك إثبات الوجود وحماية المصير
  : وها هم يتبادلون التهاني بعدما حققوا انتصارين تاريخيين في آن معاً، وفي مدة زمنية قياسية

رازيلية التي كانت تهدف الى فك الحـصار األميركـي المـدول    التركية ـ الب " المؤامرة"ـ لقد أفشلوا 1
والذي يعيث فساداً فـي أربـع ريـاح األرض،          " محور الشر "والمفتوح ضد النظام اإليراني الذي يتزعم       

فيحرض الشعوب اآلمنة ضد حكامها األبديين، ويستعديها على رسل الحـضارة اإلنـسانية والمبـشرين               
الجيش اإلسرائيلي وزعماء المستوطنين، الذين قدموا إلى فلسطين ليصلحوا         بالسالم المستديم من جنراالت     

فيزرعوها ويبتنوا فيها مساكن الئقة بكرامة المضطهدين في أوطانهم األصلية، مثل الفاالشا            " صحراءها"
في الحبشة والمتحدرين من أعراق أقلوية في روسـيا وسـائر أنحـاء إمبراطوريتهـا التـي دمرتهـا                   

  . فضالً عن كل من ضاقت به أرضه أو أراد ان يغير مسار حياته في أية بقعة من العالم. ..االشتراكية
لم يكن ألهل النظام العربي إال صوت واحد في مجلس األمن، هو صوت لبنان الذي تثبت التجارب غالباً                  

منعـوه  وهكذا فقد حاصره أهل النظام العربي بالضغوط والتمنيات لي        ... ان هشاشته أصلب من ان تكسر     
ولكي يفرضوا عليه حسم موقفه فقد طلبوا من السيدة، التي          "... أهله"من التفريط بكرامة صوته ومصالح      

كادت ان تكون رئيساً، هيالري كلينتون ان تهاتف رئيس جمهوريته الصغيرة المحكومة بتوازنات دقيقـة               



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1821:         العدد       16/6/2010 األربعاء :التاريخ

يعاً بالكبار فيها والصغار بثـروات      يتداخل فيها مع الجغرافيا التاريخ ومع المصالح الذاتية قوى الدنيا جم          
  . أسطورية

انقسم مجلس الوزراء   : نتيجة ذلك كله أبدعت الطبقة السياسية في لبنان لوحة من الموازييك نادرة المثال            
على نفسه، وغيبت األكثرية بعضها، وأعارت رئيس الجمهورية بعضاً مـن أصـواتها لتـأتي نتيجـة                 

 المحلي الهرب من القرار الدولي باالمتناع، أي بـالتخلي عـن            ، فيكون القرار  14 مقابل   14: التصويت
الدولتين الصديقتين تركيا والبرازيل لاللتحاق بالركب العربـي الـذاهب الـى الحـرب االميركيـة ـ       

  . اإلسرائيلية على إيران
 التركي في شـؤونهم الداخليـة،     " التدخل"محسوبة بدقة على    " غارة سياسية "ـ شن أهل النظام العربي      2

وذلك عبر إيفاد األمين العام لجامعة الدول العربية الى قطاع غزة، بعدما انتبهوا إلى حقيقة أن المليـون                  
ونصف المليون من أهله الفلسطينيين يموتون موتاً بطيئاً تحت الحصار اإلسـرائيلي معـززاً بـالطوق                

  ... هابالعربي الحديدي مانع األدوية واألغذية وكتب األطفال بذريعة مكافحة اإلر
احتاج أهل النظام العربي الى أربع سنوات، تخللتها حرب إسرائيلية لم توفر سالحاً إال واستخدمته ضـد                 
هذا الشعب المجوع والممنوع عنه الهواء، لينتبهوا إلى أن في غزة بعض رعاياهم الـذين ال بـد مـن                    

من المتآمرين والمعادين لركـب     استعادتهم ولو كانوا مضللين، حتى ال يظلوا في دائرة استثمار اآلخرين            
  . الديموقراطية وحقوق اإلنسان

وهكذا دخل عمرو موسى عبر معبر رفح، فكسر الحصار ومزقه نتفاً، وتوقف في محطات عدة ليخطب                
ـ بصوته المتهدج ـ مستثيراًُ حماسة الجمهور المجوع والمتروك ـ بنسائه وأطفاله والشيوخ ـ للريح،    

ته مهدمة، وأكواخ الصفيح والطين تضيق بمن هدمت بيوتهم فـي مخيمـات             مدارسه ومساجده ومستشفيا  
  ... اللجوء الثاني والثالث
اآلتي من األناضول،   " البطل"تمأل سماء غزة باألعالم التركية وصور       " قافلة الحرية "كانت جثامين شهداء    
ـ             ... رجب طيب أردوغان   ل النظـام   وكان ال بد من التخلص من هذا الكابوس الذي يقض مـضاجع أه

  ! الشهير" مؤتمر دافوس"العربي منذ 
ومع التقدير لكفاءة عمرو موسى الدبلوماسية ولحنكته السياسية، ولمواقفه العربية، متى استطاع التعبيـر              

لم يشأ القول، قـد تـأخرت ـ او    " دولي"كما قال، و" تمت بقرار عربي"عنها، فإن مهمته في غزة التي 
وإن كان رأى البعض انه في اقتحامـه  ... نوات عن موعدها المفترضأخّرها أصحاب األمر ـ أربع س 

غزة إنما يرد التحية ألردوغان الذي أحرجه في ذلك المؤتمر في دافوس فكاد يحرجه لوال ان تدخل بان                  
في مقعده المريح الى جانب الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريـز          ) المفروض؟(كي مون ليعيده الى توازنه      

  . التركي غارقاً في دماء ضحاياه من أبناء الشعب الفلسطيني وسائر العرب" رزهمبا"الذي تركه 
لكـن الخطـب ال تفـك الحـصار         ... أطلق عمرو موسى سيالً من الخطب التي ال يملك غيرها سالحاً          

... اإلسرائيلي، وال تأتي بالمساعدات إلعادة إعمار غزه، ال من البر وال من البحر وال خاصة من الجـو                 
عمرو موسى ال تشمل فتح المطار والمرفأ والمعابر البرية، وال هي تردم األنفاق التـي تفتحهـا                 فسلطة  

  . اإلرادة وحب الحياة
بعد ساعات عبر خاللها الفلسطينيون المحاصرون إليمانهم بأرضهم عن تقديرهم لهـذه الخطـوة، ولـو                

عربية غزة المحاصرة، بغير أن يسعفه      متأخرة كثيراً عن موعدها المرتجى، غادر األمين العام للجامعة ال         
باجتراح عجائب تعيد الحياة إلى المخيمات المهدمة والمثقلة بالالجئين الى ركامهـا،            " موسى"اسمه األول   

وترجع الفراشات الى رحلتها المفتوحة فوق أصص الورود التي حفظتها األمهـات الفلـسطينيات لعيـد                
  . التحرير

لحظات وأجال بصره في غزة التـي نجـح فـي تحريرهـا مـن               عند معبر رفح، توقف عمرو موسى       
االستعمار التركي الذي حاول العودة اليها من جديد متلطياً بجثامين شهدائه في سفينة الحرية التي استخدم                
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الجيش اإلسرائيلي نخبة جنوده في أسلحة البر والبحر والجو لمنعها من الوصول الى غزة بتكليف مـن                  
اإلدارة األميركية برئيسها األسمر، ويسير في ركابه أهل النظام العربي وقد استعادوا            العالم اجمع، تتقدمه    

  . وعيهم بعد نوبة القلق التركي الذي أقض مضاجعهم ألسابيع قليلة
 ]]]]]]  

في هذا الوقت بالذات كانت المقار الرسمية في عاصمة المعز تفتح ذراعيها الحتضان ضيف اسـتثنائي                
ي تزامن الفت مع القرار بفتح معبر رفح أمام أهل غزة والراغبين في مساعدتهم على               جاءها من لبنان، ف   

  . كسر حصار اإلذالل بالتجويع
لم يكن بوسع المضيف ان يقدم ضيفه لشعب مصر، بسجله الحافل بالسوابق الخطيرة لبنانيـاً وفلـسطينياً                 

ي مؤثر في مواجهة المعسكر المـشاغب       وسورياً وعراقياً، لذلك اكتفى باإلشارة الى موقعه الحالي كقياد        
في لبنان، والذي ال يكف عن التحرش بإسرائيل واستدراجها الى حروب ال تريدها، كما حدث في حرب                 

  . 2006تموز 
ربما لهذا اكتفى مضيفه الخبير الضليع في الشؤون اللبنانية، وزير الخارجية المصري بأن صـحبه فـي                 

ئقه الملكية، وفيها ما يبرز دور مصر في تأسيس جامعة الـدول            جولة على متحف وزارة الخارجية بوثا     
، الن  1948سـنة   ) األولى(العربية، وكذلك ما يحيط بقرارها التاريخي في المشاركة في حرب فلسطين            

أسرتها الحاكمة آنذاك، والمتحدرة من أصول ارناؤطية أدركت الخطورة التي ينطوي عليهـا المـشروع               
وطني المصري أساساً، فضالً عن مخاطره على الوطن العربي ـ قيد التكـوين   اإلسرائيلي على األمن ال
  . ـ في حاضره ومستقبله

أغلب الظن أن جموع الشعب المصري لم تعرف ما يكفي عن هوية الضيف اللبناني الذي حظي بمثـل                  
وعين األتـراك،   هذا التكريم، وفي هذا التوقيت الالفت بتزامنه مع المذبحة اإلسرائيلية الجديدة ضد المتط            

وبينهم لبنانيون فضالً عن األوروبيين واألميركيين، ومطران للقدس من أصول سورية، وأحد الفـائزين              
  ... من المصريين" الخوارج"بجائزة نوبل، وبعض 

على أن المؤكد أن الحفاوة بهذا الضيف اللبناني قد تجاوزت تاريخـه الحربـي فـي وطنـه الـصغير،                   
قه من أعلى الهيئات القضائية في جرائم اغتيال سياسي مشهودة، والمـسؤولية            واإلدانات التي صدرت بح   

عن مذابح جماعية ارتكبت وفي أكثر من ناحية في لبنان، فضالً عن سجل العالقة بإسـرائيل فـي ذروة                   
 احتدام الحرب األهلية التي كان اإلسرائيليون طرفاً مباشراً فيها، بجيشهم، كما بمخابراتهم التي استطاعت             

عمل لخدمة احتاللهم طيلة سنوات عديدة من حقبة احتاللهم لبعض          " جيش محلي "تجنيد عمالء لبنانيين في     
األرض وبعض اإلرادة في لبنان، بحيث أمكنهم إيصال رئيسين شقيقين الى سدة الحكم، اغتيل أولهما قبل                

فـي لبنـان وأعظمهـا      تسلمه الرئاسة، في حين حفل عهد وريثه وشقيقه بأعنف مراحل الحرب األهلية             
  . دموية

ولقد فاجأت الحفاوة الرسمية التي أحاط بها أهل النظام في مصر ضيفهم االستثنائي اللبنانيين جميعاً، بمن                
وهي حفاوة كشفت من أوصى بالزيارة، في       ... فيهم مناصرو هذا الضيف الذي استعرب مؤخراً، وبالثمن       

ي، والتي تستنزف ما تبقى من قوة للعرب في معـارك  خضم الصراعات العربية ـ العربية التي ال تنته 
جانبية تشغلهم عن قضيتهم األصلية وعن عدوهم الحقيقي وتشغلهم بأنفسهم، بينما إسرائيل تواصل حربها              
المفتوحة عليهم مجتمعين، ال فرق بين مصالح ومهادن وبين من ال يزال يرفع شعار التحرير ، حمايـة                  

  . لمستقبله
 ]]]]]]  

ل أن يفيد أهل النظام العربي من المبادرة التركية الشجاعة لتعزيز موقفهم في مواجهة الحـرب                كان األم 
  . اإلسرائيلية المفتوحة على مستقبلهم والتي يتبدى في الحصار على غزة مضمونها الحقيقي
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كان األمل أن يتلقى أهل النظام العربي هذا اإلقبال التركي على قضاياهم بمـا يـستحق مـن احتـضان        
وترحيب وتشجيع، خصوصاً أن له جذوره في التاريخ المشترك الطويل بين العرب واألتراك، الذي حفل               
بالكثير من اإلنجازات واألخطاء، خالل العمر الطويل للخالفة التي تحولت الى سلطنة، ولكن يحفظ لهـا                

تقبل العـرب  أن حكامها ـ وبكل ما لهم وما عليهم ـ قد تنبهوا لخطر المشروع الصهيوني علـى مـس    
، بـرغم الـضغوط     "وطناً قومياً للحركة الـصهيونية    " "منح فلسطين "فرفضوا الموافقة على    ) والمسلمين(

وتستذكر في هذا المجال كلمة مأثورة للسلطان عبد الحميد في أواخر القـرن             ... الهائلة التي تعرضوا لها   
... ممثلة بسلطنة " الرجل المريض "لة  التاسع عشر، تعبر عن وعيه بحقيقة ما يدبر للمنطقة بعد إسقاط دو           

  "!. أخاف أن يصيبني في فلسطين ما أصابني في لبنان: "فقد قال في تفسير موقفه من المشروع الصهيوني
أن تقر بنظام خـاص     " السلطنة"العظمى، آنذاك، قد فرضت على      " الدول"وللتفسير يمكن اإلشارة إلى أن      

ا شبه المستقل، وأن أعطي السلطان حق تسمية المتصرف على          لها كيانه " متصرفية"لجبل لبنان، إذ جعل     
  "... مسيحياً من رعايا السلطان"أن يكون 

وذلك حديث آخر يشرح الكثير من تفاصيل اللغز اللبناني الذي فرضه الغرب، بعـد االسـتقالل، عبـر                  
لـه وضـعاً خاصـاً    ، لكن  "عربي الوجه "الصيغة الفريدة للنظام اللبناني، التي تجعل هذا الوطن الصغير          

  ". منهم"العرب وليس " مع"التي تحتسبه " األممية"يفترض أن يراعى فال يحرج في هويته 
ولعل هذا بين معلالت موقفه باالمتناع عن التصويت في مجلس األمـن، عنـدما طرحـت العقوبـات                  

بنـان حتـى ال     األميركية الجديدة على إيران، فاختبأ أهل النظام العربي جميعاً خلف الوضع الخـاص لل             
وهكذا كان الالموقف هو الموقف العربي المثالي في لحظة الخيار الصعب بـين             ... يحرجوا به فيخرجوا  

  الخير والشر، وانتصر أهل النظام العربي بإلغاء أوطانهم ومصالحها، 
وهذا نصر إضافي بعد النصر المؤزر في رفع الحصار عن غزة بزيارة الساعات المعـدودة والخطـب                 

  . دة لممثل النظام العربي في كل مكان وزمانالمعهو
 16/6/2010، السفير، بيروت

  
   تركيةحروففوق .. نقاط عربية .73

  نبيل عمرو
احتفينا بما يكفي ويزيد بتركيا، وخلعنا على رئيس وزرائها ألقابا كنا قد خلعنا مثلها على الراحل صـدام                  

مجد إلى مضاهاة الرجل بخالد بن الوليـد        حسين، والزعيم جمال عبد الناصر، ووصلنا في سلسلة نسب ال         
وصالح الدين األيوبي، أما في شأن فلسطين فاستذكرنا مأثرة السلطان عبد الحميـد، وبـشأن العروبـة                 

ولم يبق إال أن نبدي ندما جماعيا على الثـورة العربيـة            .. واإلسالم، حولنا الدولة األطلسية إلى عثمانية     
  ..الكبرى

ها في األمر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزيـر خارجيتـه النـشط              إن ما فعلته تركيا وواجهت    
يستحق الثناء، ويـستحق    .. على صعيد اإلعالم الرئيس عبداهللا غل     " متواضع الذكر "دون نسيان   .. أوغلو

الوقوف أمامه بجدية، دون نكران أهمية العاطفة المضاعفة التي أمالها الفراغ وقلة اإلنجاز وقصر ذيـل                
  .ربيالتحدي الع

غير أن تركيا الشقيقة والجارة والصديقة، ينبغي أن تقدم للجمهور العربي كما هي حقيقـة وبقـدر مـن                   
  .في أمر السياسات والمواقف والقدرات.. الدقة

اختارت تركيا، ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكـم، طريقـا آمنـا               .. في أمر السياسات  
قافية، وبين الغرب كمكان تتجمع فيه نسبة كبيرة من المصالح التركية           يفصل بين اإلسالم كدين وجذور ث     

فللغرب وأميركـا،  .. األساسية، ومضت على هذا السبيل وكانت توزع إشارات المصداقية لكل من يحتاج      
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اإللحاح على العلمانية، وعدم اإلخالل باألطلسية واالستماتة في الحصول على مقعد في النادي األوروبي              
  .الزاهر

وللعرب والمسلمين نأي بالذات عن المشاركة في الحرب على العراق حيث وبقرار برلماني متقن امتنعت               
الدولة اإلسالمية األطلسية عن السماح بمرور القوات األميركية لغزو العراق، وتم تفهم المنع ذي القالب               

  . وإسالمية مع ذلكالديمقراطي، والضروري أساسا لدور تركيا المتوازن في المنطقة كدولة جارة
غير أن هذا الهامش العريض من المصداقيات المتعددة لكل األطراف المتنافرة داخل صـندوق الـشرق                

فاختـارت  .. وليس مجرد عمل على هيئة العالقـات العامـة        .. يحتاج إلى دور مركزي مميز    .. األوسط
فما من خـالف    .. قه من أهداف  كأسلم األدوار وأفعلها لتبرير المواقف وتحقيق ما يمكن تحقي        .. الوساطة
 عربي إال وأعربت تركيا عن استعدادها للعمل لحله، وكذلك األمـر فيمـا يتـصل بـالخالف                  -عربي  

حيـث  .. وأخيرا الصفقة النووية مع إيران    ..  اإلسرائيلي -ثم النزاع السوري    ..  الفلسطيني -الفلسطيني  
 الكبرى التي ال تسمح لتركيا بالوقوف علـى         المراوحة اآلن بين كونها صفقة مستقلة ستجهز عليها الدول        

وبين تواضع الصفقة كخطـوة نحـو    !!.. ومع من؟؟ البرازيل  .. رؤوس أصابعها نازعة منها دورا حيويا     
ترويض العناد اإليراني في ذات الوقت الذي تسن فيه الدول الكبرى سكين العقوبات المحققة والموجعـة                

  ..ضد إيران
ة واقعية ضمن المساحات المتاحة فيما يتصل بالعالقات مع القـوى الدوليـة             إن تركيا ال تزال تدير سياس     

وتلعب في مجالها الحيوي كدولة إقليمية عظمى ال يمكـن تهميـشها أو             .. وعلى رأسها الواليات المتحدة   
تجاهلها، إال أن األمر فيه قدر كبير من االختالف، حين تدخل تركيا النفق اإلسرائيلي ليس كوسيط هـذه                  

  .ة وإنما كمنازعالمر
إن تقديم ثمانية شهداء أتراك كقرابين مصداقية في عرض البحر، انطوى ومن خالل االحتماالت علـى                

  .بعدين تكتيكيين نحو هدف استراتيجي
أن تكون تركيا توقعت دماء وقتال وتصعيدا مجنونا من جانب إسرائيل، وهذا أمر مـستبعد               : البعد األول 

  .لى الذهاب إلى البحر وهم عزل تماما من السالحموضوعيا بحكم حرص األتراك ع
أن يقتصر األمر على أزمة قريبة إلى النحنحة التركية؛ تقول إلسرائيل المتمادية في إهانة              : والبعد الثاني 

ولـيس كـل    .. نحن هنا : التحالف القديم واعتصاره على حساب صورة وسمعة الدولة األطلسية العثمانية         
ل األمر في هذا النطاق والسياق لكسبت تركيا كثيرا ولما خـسرت إسـرائيل              ولو ظ !! الطير يؤكل لحمه  

 اإلسرائيلية في بعض جوانبها بشكل أكثـر موضـوعية،          -أكثر، وألمكن إعادة صياغة العالقة التركية       
  ..وأقل إحراجا وتماديا

إيهود باراك بتوفير   لقد وقع االحتمال األفدح، وهو األول، وتكفل مقاول نجاحات القوى المناوئة إلسرائيل             
مناخ موات ألزمة يصعب السيطرة على تفاعالتها، مع منح تركيا وحماس وأميركـا وأوروبـا وحتـى                 
أيرلندا مزايا كي يضعوا أيديهم في مكان أعلى فوق اليد اإلسرائيلية ولو إلى حين، لتجد إسرائيل نفـسها                  

ى ال يعرف من أين يصد الكـرات،  وقد تحولت وهي العب الهجوم الدائم وسط الملعب، إلى حارس مرم     
  .ومعذرة لمعلقي المونديال

، لقـد   "الحزن أو الغضب يبدأ كبيرا ثم يصغر      : "إلى أين ستصل األمور؟ هنالك مثل شعبي شديد البالغة        
لحماية زوارق  .. وصلت تركيا في أوج غضبها المشروع حد التهديد بتسيير قوات عسكرية نحو إسرائيل            

 ال بد وأن تقرر تركيا تنظيمها تضامنا مع األشقاء في غزة، ولقد سجل هذا القـول                 اإلغاثة اإلنسانية التي  
تحت بند التداعيات العاطفية التلقائية، بين يدي تشييع جثامين الضحايا استباقا لوصولهم إلى بلدهم، وكلما               

.. لمـزمن وظهر تدريجيا ذلك المرض العربي ا     .. عمل العقل أكثر كلما تواضعت اللغة وتناقص التهديد       
  ".المبالغة في رد الفعل األول واإلحباط المتنامي في الخالصات"
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 اإلسرائيلية، مفتوحة على مدى واقعي ال مجال فيه للمبالغة، وكل الذين اختـصروا              -إن األزمة التركية    
ن األمر اآلن في لجنة تحقيق دولية بما حدث سيحاولون االستفادة من األزمة لعلها تضع أمام اإلسـرائيليي                

 – اإلسـرائيلي، والـسوري   –مشجعات لمرونة ضرورية في مرحلة السعي إلنقاذ الـسالم الفلـسطيني     
اإلسرائيلي، واللبناني كذلك، قد يبقى الحصار بحده األدنى قائما على غزة، بإرخاء القبضة اإلسـرائيلية               

مـر الـسالح واألمـن،      الخشنة عن عنق القطاع، واستبدالها بقبضة لينة رخوة إال أنها شديدة القوة في أ             
وستواصل إسرائيل ذات القيادة الالمبالية إال باستطالعات الرأي لدى ناخبيها، التفتيش عن فائـدة ممـا                
يجري، لعله إنهاء التهديد األمني المتواضع أصال والقادم من غزة السجينة ولـيس مجـرد المحاصـرة،     

ى العالم كله هذه المهمة نيابـة عنهـا وإلـى           فتستبدل حربها المباشرة إلنهاء الخطر الماثل في غزة ليتول        
وستزهو حماس بنصر إنهاء الحصار أو تخفيفـه بفعـل          . جانبها، تماما مثلما حدث على الجبهة اللبنانية      

الصمود تماما مثلما يزهو حزب اهللا بنصره وتغاضي إسرائيل عن تهديداته المهينة تاركة الرد لـصمت                
حراسة دولية شديدة الفاعلية مع تحـسب مـن ردع قـد يحـرق     قبور يهيمن على الجبهة الشمالية تحت     

األخضر واليابس في لبنان كله، إذا ما سارت تداعيات اللعبة المعقدة وغير المحسوبة إلى مسار من هـذا    
  .النوع

وليبدأ صناع القرار العربي، إن وجدوا، عملية       " مرمرة"عودة إلى تركيا التي بدت شبيهة بنا خالل أزمة          
واقعية لمدى ما تستطيع تركيا تقديمه، وهي لم ولن تخرج من شبكة تحالفاتهـا وعالقاتهـا،                حساب أكثر   

لندرس هذا األمر بعملية وواقعية ودقة، كي نستفيد من تركيا بال أوهـام،             .. واألفضل لنا حتما أال تخرج    
  .ومن األزمات والتداعيات بال ارتجال ومبالغات

  16/6/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ! اإلسرائيليةاالستراتيجيةالنخبة أزمة  .74
  وحيد عبد المجيد. د

، بـل   "قافلة الحريـة  "ليست أزمة أخالقية فحسب تلك التي كشفها األداء اإلسرائيلي خالل االعتداء على             
فلم تغط فداحة الجريمة التي ارتكبتهـا إسـرائيل         . أزمة النخبة االستراتيجية أيضاً بسياسييها وعسكرييها     

  .على الضعف الشديد في التخطيط لعملية االستيالء على سفن القافلة وفي تنفيذهابحق مدنيين عزل 
فلو أن مستوى األداء في العملية التـي        . وال تخفى العالقة الوثيقة بين هذا الضعف وتلك الجريمة الفادحة         

ول قافلـة   فالفرق كبير بين إعاقة وص    . كان أفضل حاال الختلف المشهد كثيرا     " رياح السماء "ُأطلق عليها   
اإلغاثة اإلنسانية إلى قطاع غزة عبر السيطرة على سفنها بطريقـة احترافيـة ال تـراق فيهـا دمـاء،                    

 نشطاء مدنيين عزل وإصابة آخرين في عمل ينـدرج          9واالستيالء على هذه السفن بطريقة دموية وقتل        
  .ضمن ممارسات إرهاب الدولة وينطوي على جريمة ضد اإلنسانية

رائيل فشلت في استغالل نصوص في القانون الدولي صيغت في العصر االسـتعماري             ويعني ذلك أن إس   
وما زالت سارية ويبيح بعضها فرض حصار بحري ومنع وصول السفن إلى المناطق الخاضـعة لهـذا                 

يمكـن  " نظيفـة "فقد كان بإمكانها القيام بعملية عسكرية       . الحصار بعد إبالغ الدول المحاربة والمحايدة به      
  .ها من الناحية اإلنسانية، لكن تصعب إدانتها قانونيا ألنها محمية بقاعدة دوليةاستنكار

لمنع " عملية عسكرية بسيطة وسهلة   "لكن تدهور مستوى األداء العام في إسرائيل أدى إلى فشلها في تنفيذ             
وصول سفن اإلغاثة إلى القطاع وفق ما تم االتفاق عليه في المجلـس الـوزاري المـصّغر المخـتص                   

فقد كشفت االتهامات المتبادلة بـين      ". المنتدى الوزاري السباعي  "بالشؤون األمنية الذي يطلق عليه اآلن       
" ريـاح الـسماء   "بعض المسؤولين اإلسرائيليين أن وزير الدفاع باراك أكد في اجتماع لهذا المجلس أن              

  .دود بيسرستكون بسيطة وستحقق هدفها بسهولة وسيتم اقتياد سفن القافلة إلى ميناء أس
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ويتبين من متابعة االتهامات المتبادلة، واالنتقادات التي حفل بها اإلعالم اإلسرائيلي، أن الفشل حدث على               
أولهما تكنولوجي نتيجة العجز عن استخدام التقنيات المتقدمة للغاية التي يمتلكها الجيش بهدف             . مستويين

. ، ومن ثم سحبها إلى مينـاء أسـدود        "كوماندوز"بدون إنزال قوات    " قافلة الحرية "تعطيل محركات سفن    
ضخم، لذا كان سحبها صعبا ويستغرق فترة طويلـة         " مرمرة"وجرى تبرير هذا الفشل بأن حجم السفينة        

غيـر أن  . على نحو يمكن أن يسبب أزمة إنسانية لركابها ويجذب اهتماما إعالميا واسعا طول هذه الفترة             
ش أشارت إلى أنه فشل أصال في استخدام تكنولوجيا متقدمة متاحة           بعض االتهامات التي طالت قيادة الجي     

. لديه، وأن المشكلة كانت في ضعف القدرة على توظيف هذه التكنولوجيا وليست في مسألة سحب السفينة               
ولهذا االتهام منطقه، في غياب معلومات دقيقة عن حقيقة ما حدث، ألنه كان سهال حل أية أزمة إنـسانية    

كما أن أزمة من هذا النوع ال تقارن خسائرها         . ي طعام أو شراب عبر توفير إمداد للسفينة       تتعلق بنقص ف  
كما أن االهتمـام اإلعالمـي      . وخسائر إسرائيل من جرائها بقتل تسعة مدنيين وهم يؤدون واجبا إنسانيا          

  .ى عسكريينبعملية تقنية ال يمكن أن يبلغ مبلغه في حال عملية عسكرية تراق فيها دماء مدنيين أو حت
لذلك . ويبدو أن وزير الدفاع وقيادة الجيش كانا يتوقعان أداء أفضل في تنفيذ العملية بدون خسائر بشرية               

ربما لم يبالغ من كتبوا في صحف إسرائيلية أن قتل تسعة مدنيين يساوي هزيمة عسكرية، وليست فقـط                  
سفينة كانوا مسلحين ومستعدين لمواجهـة      أخالقية، ألنه يثير سؤاال عن نتيجة هذه العملية لو أن ركاب ال           

  .الجنود الذين تم إنزالهم واالشتباك معهم
التي قالت إن توترا شديدا حدث بـين        " معاريف"فالفشل عظيم، إذن، إلى حد يدفع لالعتقاد بدقة معلومات          

قـة لغـة    قادة عدد من أذرع المؤسسة العسكرية واألمنية، وأنهم يتحدثون في اجتماعاتهم وجلساتهم المغل            
  .مغايرة لما يقولونه علناً

" رياح الـسماء  "ويعني ذلك أن نائب رئيس الوزراء موشي يعلون ليس هو الوحيد الذي يدرك أن عملية                
  .فشلت استراتيجياً، وإن كان هو وحده الذي قال ذلك علناً

ل نحو أربع   والمهم، هنا، هو تأكيد الفشل الذي تكرر، على المستوى العسكري واألمني، أربع مرات خال             
، ومرورا بعمليـة قتـل      2008 ثم على قطاع غزة في نهاية        2006سنوات منذ العدوان على لبنان عام       

قافلـة  "، ووصوال إلـى االعتـداء علـى         2010محمود المبحوح في دبي فى بداية       " حماس"القيادي في   
  ".الحرية

 مقارنة بما كان عليه فـي جيـل         وداللة ذلك أن تدهورا شديدا حدث في مستوى أداء النخبة اإلسرائيلية،          
ومن شأن هذا التدهور أن يفقد إسرائيل أحد أهم عوامل تفوقها على العـرب              . والجيل الذي تاله  " الرواد"

. 1967ونجاحها في تثبيت أركان المشروع الصهيوني وتحقيق التوسع الذي بلغ ذروته مع نتائج حـرب                
همها ارتفاع مستوى أداء نخبتها السياسية والعـسكرية        فقد تفوقت إسرائيل طوال هذه الفترة ألسباب من أ        

  .واألمنية
ولم يكن الفشل في تحقيق أي من أهداف العدوان على لبنان وأهم أهداف العدوان على قطاع غـزة هـو                    

فمن آيات هذا التدهور أيـضا أننـا        . المظهر الوحيد لتدهور أداء النخبة اإلسرائيلية في السنوات األخيرة        
تنتج فكرة استراتيجية واحدة جديرة باالعتبار على مدى سنوات طويلة، رغم أن التغيـرات              إزاء نخبة لم    

التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وموازين القوى والتفاعالت السياسية فيها تجعل الحاجة ماسـة إلـى                
 عبـر   التـاريخي، " الجيتو"فقد لجأت هذه النخبة إلى التقوقع في صورة جديدة من صور            . أفكار متجددة 

مع الفلسطينيين ورفض مبادرة السالم العربية التي قدمت إليهم اعترافـا ال            " عملية أوسلو "اإلجهاز على   
  .يقدر بثمن

وحين يؤدي تدهور مستوى األداء العام في أوساط النخبة إلى إفالس استراتيجي وفشل عملياتى متكرر،               
يحاصر نفسه بعـد    " جيتو" الصهيوني إلى    ال بد أن تكون إسرائيل في أزمة عميقة، وأن يتحول مشروعها          

أن كان مؤسسوه طامحين إلى تحقيق أقصى توسع جغرافي وأوسع هيمنة سياسية وتكنولوجية في الشرق               
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فشتَّان بين نخبة تطلعت ذات يوم ألن تكون هذه المنطقة طوع يديها، وأخرى اتهمهـا األديـب                 . األوسط
، بأنها تضع البالد تحـت      "رياح السماء "يقه على عملية    اإلسرائيلي المعروف دوليا عاموس موز، في تعل      

  .حصار أكثر خطرا عليها مما يعانيه الفلسطينيون من جراء الحصار على غزة
  16/6/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   قبل حصار غزةماالعودة إلى حقائق  .75

  سيد ايكوتانالْ
نـي أن تقـع علـى العديـد مـن          أن تقرأ عن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، يع      : إعداد جنان جمعاوي  

  . المغالطات، واالتهامات المتبادلة، والدعاية السياسية من هذا الطرف أو ذلك
لهذا قررت أن أتطرق إلى منطق هذا الصراع وديناميته، استناداً إلى الوقائع، التي تمكنني مـن طـرح                  

طلقة، لكنني سأحاول االستناد    ال أعدكم بالموضوعية الم   . األسئلة، وذلك بهدف تقديم مادة لنقاش متناقض      
  . إلى عناصر حقيقية

ولهـذا فـإن كـل    . ليست هذه محاولة لتشويه صورة أي كان، وإنما هو استعراض تاريخي أو قـانوني             
  . االستنتاجات السياسية قابلة للنقد

 60نذ  إسرائيل ال تقوم سوى بالدفاع عن نفسها، م       : "فلنناقش مسألة أساسية في خطاب القادة اإلسرائيليين      
الجيوش العربية هاجمت إسرائيل، منذ إنـشائها، مـن أجـل           . العرب هم من رفضوا حل الدولتين     . عاماً

  ". تدميرها
... ، توقعت قيام دولة، حيث يكون اليهود غالبية كبرى، مع أقلية عربيـة قويـة              1947خطة الفصل عام    

  .  آالف عربي407 ألف يهودي، و498
 آالف  105 ألف يهودي، و   100، بحيث يكون سكانها خليطاً من       "دوليوضع  "كان مقرراً أن يكون للقدس      

  . عربي
  ) 50.ص" كيف طردت إسرائيل الفلسطينيين"راجعوا (

وفقاً لهذا التقرير الديموغرافي، فإن العرب، الذين يعتبر التكاثر السكاني لديهم أقوى مما هو لدى               : النتيجة
الـسالم والحـرب فـي      . ( موجودون في غالبية األراضي    اليهود، يتوجهون ليصبحوا الغالبية، كما أنهم     

  ) لورنس. الشرق الوسط ـ هـ
نصف الدولة العربية الميتة، صـارت األمـور        ) ضم(في إسرائيل ما بعد الحرب، التي توسعت بفضل         

 ألف فلسطيني عربي، مقابل     860 ألف عربي فلسطيني،     700سيكون هناك، من دون طرد      : واضحة جداً 
  .  فلسطيني ألف يهودي600

  ! الوداع للمشروع الصهيوني، والحياة لدولة ثنائية القومية: باختصار، في كال الحالتين، النتيجة هي التالية
قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة لم يلحظ قط مسألة طرد المواطنين األصـليين مـن الفلـسطينيين                 

  ". احدرجل واحد، صوت و"العرب، إال أنه أذعن لوجهة نظر بسيطة 
، كانت المجازر وعمليات طرد الفلسطينيين      1948حتى قبل الدخول في حرب مع الدول العربية في أيار           

  . قد بدأت
  : كان ميزان القوى كالتالي

  : في بداية الحرب
   ً. ألفا24: القوى العربية

  .  ألفا30ً: القوى اإلسرائيلية
  : في نهاية الحرب
  .  ألفا35ً: القوى العربية
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  .  ألفا60ً: إلسرائيليةالقوى ا
  : أسئلة

كيف كان بإمكان العرب تدمير إسرائيل، وهم قلة إلى هذا الحد؟ كيف باإلمكان تفسير تعـرض القـرى                  
السالم والحـرب فـي     (والمدن الفلسطينية، التي وقّعت اتفاقيات عدم االعتداء، للضرب، ال بل للسحق؟            

  ) الشرق األوسط ـ لورنس
ليس ألن هؤالء مـستاؤون     : ، أن عملية طرد المدنيين لم يكن لها قط قيمة قانونية          فلنكرر، مراراً وتكراراً  

  . يصبح من حقنا طردهم من بالدهم... من النظام السياسي
بتقاسـم  ") يفـرض "وال  (،  "يوصي"، الذي   181في الواقع، الجمعية العمومية ذاتها التي أصدرت القرار         

  . ينص على حق عودة الالجئين، الذي 194فلسطين، هي التي أصدرت القرار 
فالجمعيـة العموميـة    .  قيم هو أيضاً   194 له قيمة، علينا أن نقر بأن القرار         181فإذا أقررنا بأن القرار     

تقرر، وبعدما أعادت التدقيق في وضع فلسطين، بأنه من حـق           : "1948 كانون األول    11لألمم المتحدة،   
أقرب وقت ممكن، على أن يتم دفع تعويضات ألولئك الـذين           الالجئين الراغبين، العودة إلى منازلهم في       

  ". يقررون عدم العودة، والتعويض عن كل ضرر أو تدمير، بمقتضى مبادئ القانون الدولي
   متوقعاً؟ 1948ألم يكن ما حدث في 

،  في المئة من مساحة فلسطين اإلجماليـة       6,6في نهاية مرحلة االنتداب، كانت الممتلكات اليهودية تمثل         "
وأدى معدل النمو السكاني، سـريعاً، إلـى فـائض          .  في المئة من المساحة الزراعية الخصبة      12ونحو  

النتيجة هي أن الصهاينة كانوا غيـر قـادرين علـى           . سكاني في المجتمع الحضري العربي في فلسطين      
. العـشرين الشرق األوسط في القرن     ". ("الحصول على األراضي، إال على عبر نزع ملكيتها من العرب         

  ).  لورنس وكلواريك-50الصفحة 
  أليست الصهيونية مشروعاً استعمارياً؟ 

ممارسة ال يمكن إال أن تولّد استعماراً للشعوب، وهي، في عالم منبسط، ال يمكن أن تكـون                 : الصهيونية"
  ). هـ لورنس. السالم والحرب في الشرق األوسط..... ". (سوى استعمار مباشر
 سـنوات مـن     10تناول كل النقاشات في الكونغرس الصهيوني العشرين، أي قبل          هل كانت صدفة أن ت    

  . ؟"ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم"قرار التقسيم، موضوع 
  : الدول العربية تدخلت عندما بدأ ترحيل الشعوب المدنية

ادتهم علـى   فقد قدر المسؤولون العرب، منذ الثالثينيات، أن الحركة الصهيونية، تشكل خطراً على سـي             "
. ، تبرر تحلـيالتهم   1948 أيار   15واألحداث التي جرت منذ نهاية تشرين الثاني وحتى         . أراضي دولهم 

الـسالم  ". (ووصول الدفعات األولى من الالجئين أجبرهم على الدخول في حرب، بدفع مـن شـعوبهم              
  ). هـ لورنس. والحرب في الشرق األوسط

عمار مباشر إلى استعمار غير مباشر، وما حصار غزة إال شـكالً            ما الذي يجري حالياً؟ ألم ننتقل من است       
  من أشكاله المأساوية؟ 

وهي ليست الوحيدة في انتهاك الحقوق،      . إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي تأسست على الظلم       : قد نسمع 
  . حتى أن هناك أمثلة أسوأ، وحتماً هناك أمثلة أفضل

 العربية من قبل إسرائيل؟ هذه المبادرة تقترح علـى إسـرائيل            كيف باإلمكان شرح رفض مبادرة السالم     
اعترافاً بوجودها، مقابل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية والجـوالن ومـزارع              

، بما أن إسرائيل اليوم غير تلك التي كانت متوقعة في           181خطة السالم هذه تذهب أبعد من القرار        . شبعا
، ستتوسع إسـرائيل علـى      181باختصار، بموجب القرار    : ، مع نصف الدولة المولودة ميتة     بادئ األمر 

  .  في المئة من فلسطين78، بينما إسرائيل اليوم تقوم على )من فلسطين( في المئة 56مساحة 
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أن خطة السالم هذه تقترح حالً عادالً في ما يتعلق بقضية الالجئين، مع العلم أن السلطة الفلسطينية سبق                  
. عرضت اعترافاً رسمياً بهذا الحق غير القابل للنقاش، ولكن مع عودة محدودة جداً، في الواقع رمزيـة                

  "). الحلم المكسور"شارل اندرلين (
أال تعيق خطة السالم العربية هذه مسار مشروع االستعمار الذي يستهدف االستيالء على القدس والضفة               

لمياه كالجوالن السوري؟ أال يمر الحل عبـر اعتـراف متبـادل            الغربية وغيرها من األراضي الغنية با     
  بالحقوق، وبالتاريخ أيضاً؟ هل يمكننا طي الصفحة، مع مواصلة نفي جزء أساسي من تاريخ اآلخر؟ هل                

  
بإمكان إسرائيل أن تواصل نفي مسؤوليتها في نفي الفلسطينيين، إبان مرحلة تأسيـسها؟ هـل بإمكانهـا                 

   مطالب القانون الدولي؟ مواصلة صم آذانها إلى
  "لوموند"

 16/6/2010، السفير، بيروت
  

  :كاريكاتير .76
    

  
  16/6/2010                                                                             الراية، قطر، 


