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   اصطدمت بالفيتو األمريكيجهود عمرو موسى للمصالحة: أبو مرزوق .1
كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن :  جيهان الحسيني–القاهرة 

هو الذي عرقل جهود المصالحة التي يقودها األمين العام لجامعة العربية عمرو موسى " الفيتو األمريكي"
، على رغم ما قاله المنسق األمريكي "اً ماالتي كانت تسير بشكل إيجابي وكان يتوقع أن تحقق إنجاز"و

وأشار أبو مرزوق . لعملية السالم جورج ميتشل ألبو مازن بأنه ال يوجد فيتو أمريكي على المصالحة
إسماعيل هنية إلى الرئيس ) المقالة(موسى نقل، بعد زيارة غزة، اقتراحات من رئيس الحكومة "إلى أن 

متسائالً ". بارات المصرية الوزير عمر سليمان اللذين وافقا عليهاالفلسطيني محمود عباس ورئيس االستخ
وتوصال معاً ) حركتا فتح وحماس(ماذا يضير مصر التي تقود المصالحة وترعاها إذا ما اتفق الجانبان "
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". إلى مخرج بخصوص تحفظاتنا عن بعض النقاط في الورقة المصرية ومن ثم تم إضافة هذه التفاهمات
األمر لم " اتصاالت بين حركة حماس ودوائر صنع القرار في اإلدارة األمريكية، قال إن وعما يتردد عن

يرقَ إلى ذلك، وهناك لقاءات تتم بين الحركة وشخصيات أمريكية برلمانية وغير رسمية، لكنها جميعها 
 وعلى صعيد رفع الحصار عن قطاع غزة، قال ابو مرزوق إن". تحظى بموافقة الخارجية األمريكية

ولن يرفع الحصار إال بعد أن تتراجع . إسرائيل هي التي تفرض الحصار، إضافة إلى أطراف أخرى"
  ".إسرائيل وهذه األطراف عنه

  27/6/2010الحياة، لندن 
  

  مستعدون للذهاب إلى مفاوضات مباشرة في حال حدوث تقدم في موضوعي األمن والحدود: عباس .2
ل إعالنه إصدار قانون لمكافحة الفساد في رام اهللا أمس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خال

، انه في حال حدوث تقدم في ملفي الحدود واألمن الجاري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة )السبت(
قبل انتهاء الشهور األربعة التي حددتها لجنة المتابعة العربية للمفاوضات، فانه سيذهب فوراً إلى 

  .المفاوضات المباشرة
كان شرطنا األساس «: ، وقال»مصادقة حزب الليكود على االستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت«وانتقد 

ال يهمني ما «: وتابع» وبناء عليه نحن ذهبنا إلى المفاوضات غير المباشرة. وقف االستيطان بشكل كامل
 يهمني أن أتعامل مع ال. ما يهمني ما يجري على األرض، وهو ما أتعامل معه. قاله الليكود وغيره
  .»أصوات هنا وهناك

وأكد عباس انه ابلغ المسؤولين األميركيين في زيارته األخيرة لواشنطن انه فعل كل ما هو مطلوب منه 
النجاز اتفاق سياسي، وان العقبة الوحيدة المتبقية أمام مثل هكذا اتفاق تتمثل في رئيس الوزراء 

  .اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو
لمدة ثمانية اشهر وبحثنا في كل ) رئيس وزراء اسرائيل السابق(تفاوضنا مع ايهود اولمرت  «:واضاف

ونحن االن ال . قضايا المرحلة النهائية من دون استثناء، من القدس والالجئين والحدود واالمن وغيرها
نا على قضيتين ومع ذلك قدمنا وجهة نظرنا في ما يتعلق بهذه القضايا، وركز. نريد ان نبدأ من الصفر

  .»أساسيتين هما الحدود واألمن
إذا أعلن نتانياهو استعداده للبحث في هذه األفكار فال مانع لدينا أن نذهب إلى مفاوضات «وأوضح عباس 

  .»مباشرة
  27/6/2010الحياة، لندن، 

  
   نيته إجراء تعديل وزاري قريباًيعلنعباس  .3

مود عباس نيته إجراء تعديل وزاري في حكومة سالم  أعلن الرئيس الفلسطيني مح-رام اهللا، القاهرة 
الموضوع يدرس مع رئيس «، مؤكداً أن »تعديل الحكومة وارد«وقال عباس إن . فياض خالل فترة قريبة

ضرورات لتغيير «، معلالً ذلك بـ »الوزراء سالم فياض، وربما يجري التعديل في اقرب فرصة ممكنة
ان، وذلك في ضوء التجربة الماضية التي امتدت ألكثر من أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمك

  .«عامين
  27/6/2010الحياة، لندن، 

  
   التوقيع على الورقة المصرية للدخول في المصالحة يشترطعباس  .4

قال عباس خالل مؤتمر صحافي، عقده في مقر المقاطعة برام اهللا، لإلعالن :  منتصر حمدان-رام اهللا 
إن فتح الوثيقة المصرية لمالحظات األطراف الفلسطينية “كافحة الفساد، عن مصادقته على قانون م
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، موضحاً أن موقفه ”المشاركة في الحوار يعني أننا سنكون أمام سيل من المالحظات التي قد ال تنتهي
واضح وينطلق من قاعدة أسياسية مفادها أن القضية ليست قضية نصوص بل هي قضية نفوس على حد 

  .قوله
أو بقية الفصائل لكن المهم هو التوقيع ” حماس“مكن التوافق على كل المالحظات سواء لحركة ي“وأضاف 

بالتوافق على تلك المالحظات قبيل التوقيع على ” حماس“، معتبراً أن مطلب ”على الوثيقة المصرية
  .الورقة المصرية أمر غير عملي

    27/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  لمقدسيين ستحل خالل اليومين المقبلين قضية إبعاد النواب ا: عباس .5
 أكد الرئيس محمود عباس أمس السبت، أن عملية إبعاد النواب المقدسيين عن مدينة - الغد-رام اهللا 

  .القدس خطيرة جداً، مشدداً على أنها ستنتهي خالل اليومين أو الثالثة المقبلة
ملنا معه بجدية واتفقنا خالل لقائنا على إن ما حصل مع نواب حماس في القدس تعا:" وقال الرئيس عباس

، موضحا أن الكل الفلسطيني يتعامل مع الموضوع بجدية وبمنتهى "كيفية التعامل مع الموضوع الخطير
  .الحرص ألنهم جزء من القضية الفلسطينية

  27/6/2010الغد، عمان، 
 

  حل السلطة قائم إذا لم تقم الدولة بنهاية العام: عريقات .6
أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير، : فاح زبونك: رام اهللا

صائب عريقات، أن خيار حل السلطة الفلسطينية سيكون مطروحا بقوة قريبا إذا لم يتم التوصل إلى حل 
 في اتصال وقال عريقات. لكن عريقات لم يضع سقفا زمنيا لذلك، لكنه لمح إلى نهاية هذا العام. الدولتين

ال أتراجع عما قلت، ال يمكن إلسرائيل أن تعتقد أنها ستبقى «هاتفي من نيويورك التي يزورها حاليا، 
باعتباره ال يدفع » احتالل ديلوكس«ووصف عريقات االحتالل اإلسرائيلي بأنه . »مصدر السلطة لألبد

أعلى مصادر اإلرهاب، وهو يقيم االحتالل هو «: ثمن هذا االحتالل لألراضي الفلسطينية، وقال عريقات
أسوأ نظام عنصري عرفه التاريخ في األرض الفلسطينية، إنه يقيم شوارع ال يسير عليها إال 

  .»اإلسرائيليون، وأخرى للفلسطينيين، وإذا كان يعتقد أننا سنعمل تحت مظلة األبارتايد هذه، فهو مخطئ
  27/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  تشرع العنصرية وتدفن حل الدولتين "إسرائيل": عشراوي .7

قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في :  جمال جمال-القدس المحتلة 
لقاء خاص إن إسرائيل تتصرف كما ولو كانت فوق القانون وكأنها تعرف مصلحة العالم فتقوم بتوزيع 

ما تقوم به إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة األدوار وتفرض ما يجب وما ال يجب مؤكدة أن 
وخاصة في القدس المحتلة معناه إغالق مجال السالم، فإسرائيل بتصريحاتها الرسمية وممارساتها على 

  .األرض تقوم بخلق واقع وجو مناقض ومتنافْ مع المتطلبات للوصول إلى إي نوع من التوافق
صار عن غزة وكذلك عن الضفة الغربية فنحن ال نتحدث عن انه البد من رفع الح"وأضافت عشراوي 

تخفيف نريد إنهاء هذا االحتالل، مشيرة إلى أن إسرائيل استغلت انشغال العالم بضرورة رفع الحصار 
عن قطاع غزة لتضرب وبقوة الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة عبر أوامر هدم المنازل خاصة في 

شرات المشاريع االستيطانية فتجميد االستيطان المزعوم خدعة إسرائيلية سلوان وبمصادرة األراضي وبع
  ".أصبحت معروفة للعالم
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ورداً على تصريحات ليبرمان ان على الفلسطينيين القبول بمشروع تبادل أراض وسكان قالت عشراوي 
صرية رسمية ليبرمان لديه المشروع العنصري، وليست المرة األولى التي يصرح به عالنية، فهذه العن"

وأضافت عشراوي ". ومتجددة في هذا االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، وال يوجد أي محاسبة او مساءلة له
أن هذه المبادئ العنصرية تجاوزت حيز الكالم واصبح يتم فرضها وتشريعها في الكنيست لتصبح أمر 

عالم، معنى ذلك ان مجال واقع، إسرائيل تتصرف كما ولو كانت فوق القانون وكانها تعرف مصلحة ال
السالم أغلق، فإسرائيل بتصريحاتها الرسمية تقوم بخلق واقع وجو مناقض ومتنافْ مع المتطلبات 

  .للوصول إلى اي نوع من التوافق
  27/6/2010الدستور، عمان، 

  
    حول أزمة الكهرباء" حماس" بين السلطة ومتبادلةاتهامات  .8

سطينية في رام اهللا والحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في تبادلت السلطة الفل:  رائد الفي-غزة 
واتهم المتحدث . غزة، مجدداً، االتهامات حول أزمة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

باسم حكومة تسيير األعمال في رام اهللا، غسان الخطيب، حكومة حماس في غزة بافتعال أزمة كهرباء ل 
  ".ة تتعلق باستغالل معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطةأغراض سياسي"

 في المائة 97 إلى 95السلطة تغطي شهرياً ما معدله "وأكد الخطيب في تصريحات صحافية، أمس، أن 
أو مصر أو " إسرائيل"من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة، سواء تلك التي يتم الحصول عليها من 

  ".ليدها في محطة توليد الطاقةالتي يتم تو
من جهته، حمل نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومة حماس كنعان عبيد السلطة الفلسطينية في رام 

  .اهللا المسؤولية الكاملة عن توقف المحطة عن العمل
، "ائيليةوزارة المالية في حكومة رام اهللا غير ملتزمة بدفع ثمن الوقود الصناعي للشركة اإلسر"وقال إن 

معتبراً أن هذه السياسة من جانب السلطة تعكس رغبة منها في استمرار معاناة سكان غزة واستمرار 
  .الحصار المضروب عليهم منذ أربعة أعوام

يوجد في قطاع غزة أزمة كهرباء حقيقية "وأوضح مدير عام شركة الكهرباء في غزة سهيل سكيك أنه 
  ".وليس مفتعلة تنذر بكارثة إنسانية

  27/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  حماس ترد بقوة على استهزاء الناطق باسم الخارجية المصرية بتصريحات الزهار .9
في تطور يؤكد تصاعد حدة التوتر ين القاهرة وغزة بعد اتهامات متبادلة على خلفية تعثر جهود : غزة

طق باسم وزارة الخارجية المصالحة الداخلية الفلسطينية، ردت حركة حماس بقوة على تصريحات للنا
المصرية حسام زكي، الذي استهزأ من تصريحات القيادي البارز في الحركة محمود الزهار، واعتبرت 

ورأى الناطق ". وتوضح الفشل المصري في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية(...) غير مسؤولة "أنها 
 مصر لم يكن حيادياً، إنما هو دور مثل هذه التصريحات تؤكد أن دور"باسم الحركة فوزي برهوم أن 

تصعيدي على قيادة حركة حماس، ويشير الى أن هناك تراجعاً في الدور المصري في رعاية هذا 
كما عبر عن ". اساءة للسلطات المصرية، وال تسيء إلى حركة حماس"واعتبر تصريحات زكي ". الملف

لمصالحة الفلسطينية أمام مالحظات تصلب الجانب المصري غير المبرر فى موضوع ا"استهجانه من 
مشيراً إلى أن ". حماس على الورقة المصرية، األمر الذي أحدث تعثراً واضحاً فى جهود المصالحة

تراجع عن إرسال وفد من الفصائل الفلسطينية بقيادة رجل األعمال الفلسطيني "الرئيس محمود عباس 
هناك "مضيفاً أن ". لسطيني لتجاوز عقبة التوقيعمنيب المصري إلى غزة لالتفاق على تفاهم فلسطيني ف

أبو مازن والقاهرة للتراجع عن أي تعاط ايجابي مع أي جهد عربي ) الرئيس عباس(تنسيقاً واضحاً بين 
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حماس ذللت كل العقبات أمام الجهود الدولية والعربية "واعتبر أن ". أو فلسطيني إلنجاح جهود المصالحة
، وقدمت مقترحات مرنة لعمرو موسى، وال بد من أخذها في االعتبار والمصرية إلنجاح المصالحة

  ".والتعاطي معها في شكل إيجابي
  27/6/2010الحياة، لندن 

  
   من أنصارها في الضفة خالل أسبوع107حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال  .10

حمالت االعتقال اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتصعيد : رام اهللا
واالستدعاء بحق قادتها وأنصارها في الضفة الغربية المحتلة، خالل األسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه تم 
خالل هذه الفترة اعتقال مائة وسبعة من أنصار الحركة، بينهم واحد وسبعون من األسرى المحررين من 

  .سجون االحتالل
  26/6/2010قدس برس، 

  
  عدة عمر كرامي لمنح الحقوق لالجئين الفلسطينيين في لبنان من حماس يطلب مساوفد .11

عرض وفد من حركة حماس مع الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي الملف االنساني : بيروت
: وقال مسؤول العالقات اللبنانية في الحركة رأفت مرة بعد اللقاء. لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان

س كرامي على معاناة الالجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ظل هذا التوقيت المهم حيث هناك اطلعنا الرئي"
قوانين معروضة على المجلس النيابي تهدف الى تحسين أوضاع الالجئين والى منحهم بعض حقوقهم 

واعتبر أن ". االنسانية، وطلبنا منه المساعدة في دعم هذه القوانين وتأييد منح الالجئين حقوقهم االنسانية
هذه القوانين تساهم في تطوير العالقة اللبنانية الفلسطينية وتحسينها، وعدم استمرار العيش كفلسطينيين 

وشدد في هذا السياق على رفض . ولبنانيين في حقبة تاريخية قديمة بكل ما اعتراها من أخطاء وسلبيات
ال لبناني داخلي يتم من خالله التوطين والتمسك بحق العودة ورفض تحويل مسألة الحقوق الى سج

كان ايجابياً مع الطروحات، وقال انه يساند "وأوضح ان كرامي . تخويف اللبنانيين من العنصر الفلسطيني
مسألة منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم االنسانية وسيقوم بما يمليه عليه ضميره وموقعه السياسي في 

  .هذا المجال
 27/6/2010الحياة، لندن 

  
  وسط قطاع غزة" مهمة جهادية"تُعلن استشهاد أحد مقاتليها في " لقساما" .12

أعلنت كتائب عز الدين القسام، استشهاد أحد مقاتليها، متأثرا بجراحه التي أصيب بها فجر يوم : غزة
تطلقه " المهمة الجهادية"وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح ". مهمة جهادية"الجمعة الفائت خالل تنفيذه 

لمقاومة في غزة عندما يتوفى أحد عناصرها في تدريبات عسكرية أو بناء تحصينات في فصائل ا
  .القطاع

  26/6/2010قدس برس، 
  

  مناظرة حادة بين ميريدور وعريقات حول مستقبل المفاوضات .13
 عن مراسلها من نيويورك علي بردى، أن نائب رئيس الوزراء 27/6/2010النهار، بيروت، ذكرت 

ر المسؤول عن أجهزة اإلستخبارات وهيئة الطاقة الذرية دان ميريدور، التقى رئيس اإلسرائيلي الوزي
الشرق "دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أول من أمس، في ندوة عنوانها 

يلي ، وتحولت مناظرة علنية هي األولى من نوعها بين مسؤولين اسرائ"هل من سبيل الى التقدم؟: األوسط
وفلسطيني رفيعين منذ بدء المحادثات التقاربية غير المباشرة بين الطرفين، بدعوة من معهد السالم 
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 الرسن في - تيري رود 1559الدولي الذي يرئسه موفد األمين العام لألمم المتحدة لتنفيذ القرار 
  .نيويورك

 -وقال رود . الصحافيين الرسن، تصافح عريقات وميريدور أمام -ولدى دخولهما القاعة مع رود 
فرصة فريدة لتبادل الحديث المباشر بين مسؤولين رفيعين عن المحادثات "الرسن إن اللقاء بين الرجلين 

كانا مهمين في تحريك المفاوضات الى األمام وقد "وأضاف انهما ".  اإلسرائيلية-التقاربية الفلسطينية 
اجتماعنا هنا في نيويورك يأتي عند نقطة " ورأى أن ".أظهرا التزاماً وقيادة لشعبي اسرائيل وفلسطين
حين بدأت "  سنة20بات مكاناً مختلفاً عما كانه قبل "الذي " حيوية من عملية السالم في الشرق األوسط

لم نعد نواجه نزاعاً محلياً، بل نزاعاً له مضاعفات اقليمية "المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إذ 
أوالً، ما هي أنواع األدوات الديبلوماسية والسياسية التي نحتاج اليها للتحرك : "وتساءل. "وحتى عالمية

قدماً؟ كيف يمكننا تالفي تكرار األخطاء القديمة وخطر ارتفاع التوقعات إذا أخفقت المفاوضات وازدادت 
 أشكال جديدة من تالياً احتماالت حصول عنف جديد؟ هل تعمل المحادثات التقاربية أم أننا نحتاج الى

  ".التعامالت المباشرة أو غير المباشرة؟
األمر األول الذي نحتاج الى القيام به هو التقدم مباشرة ومن دون ابطاء الى "وتحدث ميريدور معتبراً أن 

المحادثات التقاربية تبدو غريبة بعدما تحادثنا آالف "ألن " محادثات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين
في مسارين متوازيين، "واقترح الجلوس حول طاولة ". آالف الساعات بكل األشكال الممكنةالمرات و

ولكن بسبب . األول يتعلق بمواضيع الوضع النهائي، وإذا تمكنا من حل كل شيء يكون هذا األفضل
نبني على ما لدينا في اتجاه الدولة (...) خطر رفع التوقعات مع المجازفة بعد النجاح، أقترح أن 

الشرق األوسط ) ألن(ال أعتقد ان أحداً يفيد من مرور الوقت : "وقال". الفلسطينية هذه خطوة بخطوة
  ".يتغير ليس بالضرورة في اإلتجاه الجيد

وإذ عدد المساعي السابقة من أجل التوصل الى سالم وخصوصاً قبل عشر سنين بوساطة مباشرة من 
، أشار الى أن المحاولة 2005 اسرائيل من غزة عام الرئيس األميركي سابقاً بيل كلينتون وانسحاب

عرض اتفاقاً هو "األخيرة حصلت خالل حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أولمرت الذي 
من السلطة " ولم يكن هناك تجاوب. أهم ما جرى التوصل اليه على األطالق من أي حكومة اسرائيلية

  .الفلسطينية برئاسة محمود عباس
تغيرات في الشرق األوسط ال نرغب فيها، الجبهة التي ابتكرها اإلسالم المتطرف في ايران "أى أن ور

حماس بمساعدة سوريا، وهي جبهة ال تريد أن ترى ) حركة المقاومة اإلسالمية(وفي حزب اهللا وفي 
ها ووضع عن مسار) عملية السالم(قدرات لحرف "وأضاف أن لدى هذه القوى ". نجاحاً لعملية السالم

  ".العقبات أمامها
 عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون، ان عريقات قال 27/6/2010الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
لقد جرى إقامة السلطة الفلسطينية للتوصل إلى حل الدولتين وليس إلبقاء إسرائيل مصدرا «لمريديور 

إذا لم نتمكن «وأضاف . »ستمر فهذا لن يكونللسلطة وقوة حاكمة إلى األبد، إذا كنتم تعتقدون أن ذلك سي
من التوصل إلى حل الدولتين فإنه ال يمكن اإلبقاء على إسرائيل كمصدر السلطة لهذه السلطة 

وطالب عريقات من األمم المتحدة والرباعية . »ستكون هناك قرارات صعبة بالنسبة لكم).. الفلسطينية(
قامة دولة حتى نهاية هذا العام، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية واإلدارة األميركية بالضغط على إسرائيل إل

  .لن تقدم في المقابل على إعالن استقاللها من جانب واحد
واتهم كبير المفاوضين إسرائيل بأنها ما زالت ترفض استئناف المفاوضات من النقطة التي جرى االنتهاء 

يس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود  خالل فترة حكم رئ2008) كانون األول(عندها في ديسمبر 
إن حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى اآلن الرد على «: وقال. أولمرت

هل هي مستعدة الستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها نهاية عام : ثالثة أسئلة مهمة وهي
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 كأساس لحل 67لسطينية، وهل تقبل بحدود عام ، وهل تعترف بشرق القدس عاصمة للدولة الف2008
المفاوضات انتهت، وعلى .. الوقت قد حان لقرارات وليس للمفاوضات«وأردف عريقات . »الدولتين؟

وتحدى عريقات مريديور بإعالن الموافقة على إقامة . »إسرائيل أن تختار بين السالم والمستوطنات
  .»إذا قبلت ذلك اآلن فإنه سيتم صنع التاريخ هنا اليوم«  قائال1967الدولة الفلسطينية على حدود عام 

لقد قطعنا شوطا كبيرا كفلسطينيين ولن نستجدي السالم من «ووجه عريقات كالمه إلى مريديور قائال 
  .»إسرائيل

واحتد النقاش بين عريقات ومريديور، وتبادال اتهامات بالعنصرية، وقال عريقات لمريديور إن إسرائيل 
نصرية غير مسبوقة في الضفة الغربية، ورد مريديور بقوله إن رفض الجانب الفلسطيني تتصرف بع

  .الستيطان اليهود في الضفة هو األمر العنصري
  

  جنراالت إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالرضوخ لمطالب حماس لإلفراج عن شاليط .14
مي السابق ونائب الرئيس يرى الجنرال عوزي ديان رئيس مجلس األمن القو:  نظير مجلي-تل أبيب 

األسبق لقائد أركان الجيش اإلسرائيلي، الذي يطالب بوضع خطة عسكرية إلطالق سراح شاليط بالقوة 
وكذلك رئيس قسم األسرى السابق في . »حتى تفهم حماس أنها ستدفع ثمنا باهظا على تعنتها«
راح شاليط تظل أهون على ، اليعيزر بيك، الذي قال إن المغامرة في محاولة إطالق س»الموساد«

  .إسرائيل من إطالق سراح ألف أسير فلسطيني نصفهم يتوقع أن يعود إلى ممارسة اإلرهاب
وانضم إلى هؤالء وزير المالية، يوفال شتاينتس، الذي صرح أمس بأن على الحكومة أال ترضخ لضغوط 

ه لو كان مكان عائلة شاليط لما وأضاف في ندوة سياسية في بئر السبع، أن. الشارع في القضايا المصيرية
ولكنه رفض في الوقت نفسه . تصرف على نحو آخر وألقام الدنيا ولم يقعدها من أجل إطالق سراح ابنه

 ولكن القرار يجب - قال -يوجد قلب لنا كلنا «أن يكون موقف عائلة شاليط حاسما في حسابات الحكومة 
انظروا إلى حماس كيف : هور الذي بدا معارضا لهوقال شتاينتس، متوجها للجم. »أن يأتي من الرأس

فهي عندها ألوف السجناء المحرومين من رؤية أوالدهم وعائالتهم، ولكنها ال تتعجل إطالق . تتصرف
سراحهم وتدير معركة مماحكات لتحقيق مكاسب سياسية وذاتية لقادتها في دمشق وإيران وتكبت عائالتهم 

 في ضرورة إطالق سراح أبنائهم، بينما نحن نمارس الضغوط على وال تتيح لهم أن يعبروا عن رأيهم
أنا ال أقول إنه علينا أن نكون مثل حماس، بال إنسانية، ولكن على األقل أن . حكومتنا لكي ترضخ لهم

  .»نضع األمور في نصابها وندير معركتنا بهدوء من أجل إطالق سراح شاليط
ركان الجيش األسبق، شاؤول موفاز، إن حكومات إسرائيل، ولكن في المقابل قال وزير الدفاع ورئيس أ

بما في ذلك الحكومات التي شارك فيها، فشلت فشال ذريعا في إدارة المعركة من أجل إطالق شاليط ومن 
وقال وزير . يفشل يجب أن يدفع ثمن أخطائه، ولذلك فال بد من دفع الثمن اآلن من أجل إعادة شاليط

تس، الذي اختطف شاليط في فترته، إنه كان قد صرح من اليوم األول أنه يجب الدفاع السابق، عمير بير
وقال إنه لو أخذت حكومة إيهود أولمرت برأيه، لكان ثمن إطالق . إبرام صفقة مع حماس إلطالق شاليط

  .شاليط في حينه أرضى بكثير من الثمن الذي تطلبه حماس اليوم
سبق، إن خبرته الطويلة في منظمات اإلرهاب الفلسطينية األ» الموساد«وقال داني ياتوم، رئيس جهاز 

تقول إن المماطلة في الرضوخ لمطالب حماس اليوم ستؤدي إلى زيادة هذا الثمن في كل يوم أكثر من 
وإنه يفضل الرضوخ اليوم، حتى لو بدا نوعا من الهزيمة، وإنه يعتقد أن بإمكان إسرائيل أن . سابقه

فنحن وحماس موجودون هنا وال نذهب «ن موقفهم هذا في المعارك القادمة، تجعل قادة حماس يدفعون ثم
  .»نخسر معركة اليوم ونخوض جوالت أخرى غدا، وسنرى من الذي سينتصر في النهاية. ألي مكان

  27/6/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  يطيحان بـ داغان" الحرية"و" المبحوح" .15
” اإلسرائيلية“، مساء الجمعة، عن أن الحكومة ”اإلسرائيلي “كشفت القناة الثانية في التلفزيون: وكاالت

رفضت طلب رئيس جهاز الموساد، مائير داغان، تمديد واليته لعام آخر، وأنه سينهي مهام منصبه بعد 
وألمحت إلى أن دافع الرفض هو .  2002 شهور، الفتة إلى أنه يشغل هذا المنصب منذ عام 3حوالي 

، محمود المبحوح، في دبي، والتي استخدمت خاللها ”حماس“غتيال القيادي في تورط الموساد في عملية ا
وعلى رأسهم وزير ” اإلسرائيليين“ونقلت القناة عن عدد من الوزراء . جوازات سفر أجنبية مزورة 
إنه ليس من المنطق أن يشغل إنسان منصباً إلى األبد ولن يكون ذلك “: المالية، يوفال شتناينتش، قوله

، حيث اقترح الوزراء أن تكون هذه هي المرة األخيرة التي يمدد فيها فترة جديدة لمنصب رئيس ”الًمستقب
وقال . الموساد، مشيرين إلى أنه سيتم إيجاد البديل المناسب ليحل مكان داغان قبل نهاية العام الحالي 

اختيار رئيس جديد وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، إنه يتوجب تشكيل لجنة بحث خاصة من أجل 
في حين لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هوية الشخص الذي سيتولى . للموساد بدالً من داغان 
و من جهتها، أوضحت . ورفض مكتبه التعقيب على الخبر أو تأكيد صحته . منصب رئيس الموساد 

ى العدوان على أسطول الحرية، أن عملية اغتيال المبحوح، باإلضافة إل” اإلسرائيلية” “هآرتس“صحيفة 
  .في ضجة وحرج دولي كانا سبباً في عدم منح داغان سنة إضافية ” إسرائيل“أوقعتا 

  27/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

  الطيبي يطالب باراك بتحويل سبع ماكينات للتنفس للمستشفيات في الضفة وغزة .16
ي وزير األمن اإلسرائيلي أيهود باراك طالب عضو الكنيست أحمد الطيب:  د ب أ- كامل ابراهيم -غزة 

  .بتحويل سبع ماكينات للتنفس تبرعت بهم النرويج للمستشفيات في الضفة وغزة
وكانت السلطات اإلسرائيلية قد منعت إدخال الماكينات إلى المستشفيات بحجة أنه يمكن استعمالها 

  .ولم تفصح عن االستعماالت األخرى› ألغراض أخرى‹
 رسالته، أن هذه الماكينات من شأنها إنقاذ حياة المرضى وأن المستشفيات الفلسطينية وأكد الطيبي، في
  .بأمس الحاجة إليها

أريد معرفة المعايير واألسباب لمنع إدخال هذه الماكينات وكيف تشكل خطرا ‹وجاء في رسالة الطيبي 
  . بحياة وصحة الفلسطينيين، الذي أكد أن الهدف من عدم إدخال الماكينات هو العبث›على أمن إسرائيل

  27/6/2010، الرأي، عمان
  

  سنعاملكم كما عاملنا دير ياسين: مستوطنو الخليل لنواب الكنيست العرب .17
كان أعضاء الكنيست من كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، محمد :  برهوم جرايسي-الناصرة 

، قد استخدموا حصانتهم البرلمانية )وعييهودي شي(بركة وحنا سويد وعفو إغبارية، ودوف حنين 
إلجراء جولة داخل األحياء الفلسطينية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، المغلقة كليا أمام الفلسطينيين من 

منذ اللحظة األولى للجولة كان واضحا . أهالي المدينة، وهي األحياء المجاورة للحرم اإلبراهيمي الشريف
يين يبيتون اعتداء واضحا، تحت حماية قوات االحتالل، رغم أن الحديث يجري، أن المستوطنين اإلرهاب

 مستوطنا، 450ولو من ناحية القانون اإلسرائيلي، عن أعضاء برلمان لهم حصانتهم، فهناك حوالي 
التي " كاخ"يستوطنون في الخليل وجميعهم من أخطر العصابات االستيطانية اإلرهابية، وخاصة حركة 

.  أنها محظورة في إسرائيل وأيضا في الواليات المتحدة، وعصابات أخرى متفرعة عنهامن المفروض
، وهي حركة أسسها جنود سابقون في مدينة الخليل المحتلة، "كاسرو الصمت"وكانت الجولة برفقة حركة 

ت ، وبدأوا يوثقون جرائم االحتالل في المدينة، ومن بينها شهادا2002قرروا كسر الصمت منذ العام 
الجنود أنفسهم عما مارسوه ضد أهالي المدينة بأوامر عليا، اضافة إلى شهادات عما رأوه بأعينهم من 
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جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين، وكان مؤسس الحركة يهودا شاؤول، يشرح في كل زاوية عن أوامر 
ختام الجولة، على أن وأكد النواب األربعة في . إغالق الشوارع والبيوت الفلسطينية ومعاناة األهالي

تواطؤ قوات االحتالل مع المستوطنين اإلرهابيين يؤكد عمق الجريمة، والضحية األساس هم أهالي 
  .المدينة األصليون، الذين يسطرون يوميا بطولة البقاء والتحدي

  27/6/2010الغد، عمان، 
  

  انعائلة شاليط تطالب نتنياهو بـدفع ثمن إطالق سراح ابنها قبل فوات األو .18
وجه والد الجندي الصهيوني األسير لدى المقاومة الفلسطينية نوعام شاليط، انتقادا الذعا إلى : الناصرة

رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، متهما إياه بعدم القيام بواجبه تجاه ابنه األسير في غزة، محذرا 
  . ا قالفي الوقت ذاته من أن الوقت يمر وحياة ابنه في خطر، كم

مصير ابني بين يديك، وأطلب منك أن تدفع ثمن إطالق : "وقال في رسالة متلفزة وجهها إلى نتنياهو
  ". سراحه؛ ألن حياته في خطر، وال يعقل أن يبقى أسيرا وال يعرف عنه أحد شيًئا

... رحان الوقت التخاذ قرارات حاسمة في قضية ابني، والذي دخل عامه الخامس في األس: "وأضاف
  ". أعد إلينا ابننا غلعاد

من جانبها توجهت والدة شاليط أيضا إلى نتنياهو وإلى الجمهور الصهيوني ليقف معها في مطالبتها 
مضت أربع سنوات على أسر ابني، ولم أحضنه أو أكلمه، وتحولت حياتنا إلى : "بإعادة ابنها إليها، وقالت

، كما دعت الساسةَ الصهاينة إلى اتخاذ جميع التدابير من اجل "بنيجحيم، وإن معاناتي ال تقارن بمعاناة ا
، على حد "كاملة لم تستطع إعادة ابني، وعليها اليوم دفع الثمن فبل فوات األوان) دولة: "(إعادة ابنها قائلة

  . تعبيرها
  26/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  السويس مرور سفينة إسرائيلية تحمل مواد كيماوية بقناة  .19

قالت مصادر مالحية إن إدارة قناة السويس سمحت لسفينة الشحن اإلسرائيلية :  شادي محمد-السويس 
stolt land والتي تحمل مواد كيماوية بالمرور في قناة السويس ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر ،

 25لية عبرت القناة بحمولتها وتابعت المصادر أن السفينة اإلسرائي. األحمر في طريقها للبحر المتوسط
  .ألف طن في طريقها إلى البحر المتوسط ومنه إلى أحد المواني المصرية

وقالت المصادر إن إدارة القناة تسمح بمرور جميع السفن التي تحمل المواد الخطرة بشرط أن تكون 
  .قناةملتزمة بالشروط البيئية واألمنية التي يتم تطبيقها على جميع السفن المارة بال

 آالف 3وعبر من قناة السويس خالل الربع األول من العام الجاري سفينتان إسرائيليتان فقط حمولتهما 
وترجع قناة السويس . فيما لم تعبر القناة أي سفن إسرائيلية خالل الفترة المقابلة من العام الماضي, طن

 لدول أخرى بسبب األوضاع السياسية هذا التراجع إلى لجوء بعض السفن اإلسرائيلية إلى استخدام أعالم
  .في المنطقة وتعامل البحارة بجفاء شديد مع هذه السفن

  27/6/2010، )قطر(العرب، الدوحة،
  

  قلقة من تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية" اسرائيل" .20
قتل حرس الحدود اإلسرائيلي صباح أمس مصريا وأصاب آخر واعتقل اثنين :  حسين العموش-القاهرة 

وقالت مصادر أمنية ان مصر تلقت اخطارا عاجال من . الل محاولتهم تهريب المخدرات إلى إسرائيلخ
 5 مهربين دخلوا إلى إسرائيل وبحوزتهم 4إسرائيل يفيد بوقوع عملية تسلل وتهريب للمخدرات من قبل 

اضي وأضاف اإلخطار ان المصريين األربعة تمكنوا من التسلل إلى األر. اكياس من المخدرات
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وعندما شاهدوا الجنود .  في منطقة الصبحة بوسط سيناء45الفلسطينية عند العالمة الدولية رقم 
اإلسرائليين يقتربون منهم حاولوا الرجوع مرة أخرى إلى األراضي المصرية، وقام الجنود اإلسرائيليين 

  .ر عليهمبإطالق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء، إال أنهم لم يستسلموا فأطلقوا النا
ووقع .  ساعة عبر معبر العوجة التجاري48وقالت إسرائيل أنها ستسلم مصر جثة القتيل المصري خالل 

حادث األربعاء الماضي، على الحدود المصرية اإلسرائيلية، أسفر عن مصرع مهرب مصري يدعى 
مخدرات إلى  مهربين مصريين، حاولوا تهريب كميات كبيرة من ال9محمد عبد الحميد، كان برفقته 

  .إسرائيل
، تسللوا بها عبر العالمة الدولية رقم "البانجو"وقالت المصادر إنهم كانوا يحملون أسلحة آلية، وكميات من 

  . ، بوسط سيناء والقريبة من مدينة طابا82
  27/6/2010الدستور، عمان، 

  
   إسرائيلياً خالل مواجهات بلعين ونعلين العام الماضيجندياً 170إصابة  .21

أفادت معطيات عسكرية إسرائيلية أن أكثر من مائة وسبعين من الجنود وقوات ما يسمى : ناصرةال
، وذلك جراء المواجهات األسبوعية )2009(أصيبوا بجروح مختلفة، خالل العام الماضي " حرس الحدود"

طاء سالم أجانب من العنيفة، في بلدتي بلعين ونعلين القريبتين من رام اهللا بين المواطنين الفلسطينيين ونش
  .جهة وقوات االحتالل من جهة أخرى، احتجاجاً على بناء الجدار العازل

إن إصابات : "في الجيش اإلسرائيلي افيف ريشف قوله" لواء بنيامين"ونقلت اإلذاعة العبرية عن قائد 
، "لبصربعض أفراد قوات الجيش، التي تجاوزت المائة وسبعين إصابة، شملت أعضاء مكسورة وفقدان ا

  .كما قال
إن التعليمات الخاصة بإطالق النار باتجاه المشاغبين صارمة ) "26/6(وأكد ريشف، صباح اليوم السبت 

للغاية، وأن الفلسطينيين الذين قتلوا خالل المواجهات تعرضوا إلطالق النار بعد أن عرضوا حياة أفراد 
خالل التظاهرات " خسائر مالية فادحة بالجداريلحقون "، مشيراً إلى أن المتظاهرين "قوات األمن للخطر

  .األسبوعية المتواصلة للسنة الخامسة على التوالي
  26/6/2010قدس برس، 

   
  االحتالل يمارس اإلهمال الطبي بحق األسرى الفلسطينيين .22

اتهم مركز األسرى  للدراسات الذي يعنى بالدفاع عن قضايا األسرى :  د ب أ- كامل ابراهيم -عزة 
امس، مصلحة السجون اإلسرائيلية بتعمد ممارسة اإلهمال الطبي الشديد بحق " إسرائيل"طينيين لدى الفلس

  .مما أودى  بحياة العشرات من األسرى على مدار الحركة الوطنية األسيرة. المرضى من األسرى
  27/6/2010الرأي، عمان، 

  
  شكوى ضد االنتهاكات االسرائيلية في مقبرة مأمن اهللا بالقدس .23

قدم الدكتور محمود مصالحه وجمعية الشؤون االسالمية في الداخل :  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
بخصوص االنتهاكات التي نفذتها الجهات األدارية " إسرائيل"الفلسطيني، شكوى مفصلة لمراقب دولة 

على " التسامح"حف االسرائيلية في مقبرة مأمن اهللا األسالمية في القدس خالل تنفيذ مشروع ما يسمى بمت
وقد طالبت الشكوى ضرورة فحص تورط أيهود اولمرت بإجراءات مصادقه مخطط . ارض المقبرة

حيث استندت على الئحة االتهام التي قدمت مؤخرا ضد اولمرت والتي ذكرت أن مركز . المتحف
. يويورك دوالر لتغطيه نفقات سفره إلى ن6000 مبلغ وقدره نحو 2003شمعون فزنتل كان دفع عام 
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وهو ما قد يفسر تحول اولمرت من معترض للمتحف يوم كان رئيسا لبلدية القدس إلى داعم للمتحف 
  ".إسرائيل"كوزير للصناعة والتجارة وكرئيس لحكومة 

  27/6/2010الرأي، عمان، 
  

  على أرض زراعية دمرها االحتالل" راشيل كوري"إطالق اسم : غزة .24
بالقدس إطالق اسم المتضامنة " بغزة وجمعية الشبان المسيحية" اعياتحاد لجان العمل الزر"قرر : رفح

على حقل زراعي فلسطيني في غزة، تعرض للتجريف أكثر من مرة " راشيل كوري"األمريكية الراحلة 
  .من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

  26/6/2010قدس برس، 
  

  صادرها االحتالل دوالر لمطالبته باستعادة أغنامه التي 3200تغريم مقدسي بـ  .25
، بحجة عدم إقامته ) دوالر3200( ألف شاقل 12غرمت محكمة إسرائيلية مواطناً مقدسياً بدفع : رام اهللا

 120 الستعادة 2008في القدس المحتلة، والمفارقة العجيبة أن المواطن كان توجه إلى المحكمة عام 
مداهمة مسكنه في بيت صفافا جنوب رأساً من األغنام، صادرتها سلطات االحتالل منه آنذاك، بعد 

، إال انه فوجئ بتغريمه بهذا المبلغ رغم خسارته المالية 1967القدس، والذي يقيم فيه وعائلته منذ العام 
  .التي تقدر بربع مليون شاقل

  27/6/2010الخليج، الشارقة، 
  

   يقمع تظاهرة مطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء االحتالل: الخليل .26
دت قوات االحتالل، امس، على عدد من المشاركين في التظاهرة السلمية االسبوعية للمطالبة اعت: الخليل

باعادة فتح شارع الشهداء وسط الخليل، وذلك عند محاولة المتظاهرين دخول شارع الشاللة القديم 
  ".بيت هداسا"المحاذي للموقع االستيطاني 

  27/6/2010األيام، رام اهللا، 
  

  نكّلون بطفل فلسطيني في الخليل يإسرائيليونجنود  .27
أقدم مجموعة من جنود االحتالل اإلسرائيلي على التنكيل بطفل فلسطيني قاصر ال يتجاوز عمره : الخليل

ما تسبب بإصابته برضوض . األربعة عشر عاماً، وذلك في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة
  .لقي العالج الطبي الالزموجروح استدعت نقله ألحد مستشفيات المدينة لت

  26/6/2010قدس برس، 
  

  األردن أول دولة تقوم بكسر الحصار المفروض على غزة: طاهر المصري .28
التقى رئيس مجلس األعيان طاهر المصري والوفد المرافق في العاصمة التركية أنقرة أمس رئيس              : انقرة

 األردنية فـي    -عة الصداقة التركية    الجمعية الوطنية التركية الكبرى محمد علي شاهين وأعضاء مجمو        
  .الجمعية

وقد استعرض المصري جهود العاهل االردني من أجل تحقيق السالم العادل الشامل الدائم في المنطقـة                
موضحا أن القضية الفلسطينية بالنسبة الى االردن قضية حيوية مركزية ال يمكن التساهل بـشأنها، وأن                

 الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها         إيجاد حل سلمي لها يتمثل في إقامة      
القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من حق العودة هو السبيل الوحيد لتحقيق األمن والسالم واالستقرار في               

  .المنطقة
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وأضاف رئيس مجلس األعيان أن االردن كان أول دولة تقوم بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة                
خالل تسيير قوافل المساعدات االنسانية المحملة بالمواد الطبية والغذائية الى القطاع باإلضـافة الـى               من  

  . اقامة مستشفى ميداني عسكري هناك لتقديم الخدمات الطبية والعالجية ألهالي القطاع
  27/6/2010الغد، عمان، 

  
   ألف فلسطيني265المستشفى األردني في غزة يقدم خدماته لزهاء  .29

، أن إجمالي عـدد الحـاالت   8قال مدير المستشفى الميداني العسكري األردني غزة       :  أمجد الشوا  -زة  غ
التي تعاملت معها الطواقم الطبية في المستشفى منذ إقامتة في السادس والعشرين من كانون الثاني مـن                 

بي او التـشخيص   حيث تم التعامل معها سواء الكشف الط  265406العام الماضي وحتى اليوم تزيد على       
وإجراء الفحوصات المخبرية واألشعة وتقديم العالج واالستشارة الطبية او بالتدخل الجراحي في بعـض              

 عملية، كما تجاوز عدد الفحوصات المخبريـة        7150وتجاوز عدد العمليات الكبرى والصغرى      . األحيان
  . فحصا130565واالشعاعية 

  27/6/2010الرأي، عمان، 
  

  "2 –أسطول الحرية "بانتظار إبحار  وسط نصائح  اللبنانيتين إلى غزةسفينتينالتأجيل إبحار  .30
قالت مصادر إن إبحار السفينتين اللتين يعتزم القيمون عليهما االنطالق بهما الى قطاع غزة لنقل : بيروت

مساعدات إليه والمساهمة في فك الحصار اإلسرائيلي عليه، تأجل بعض الوقت في انتظار اكتمال 
الذي تنظمه " 2 –أسطول الحرية "حضيرات وتحديد التوقيت المالئم لذلك وسط نصائح بانتظار إبحار الت

وعلى .  إرلندية في النصف الثاني من الشهر المقبل، ومن أحد الموانئ التركية– تركية –منظمات دولية 
التالي الدعوة الى من تركيا وب" 2 –أسطول الحرية "هذا الصعيد علم أن من بين أسباب تأخير إبحار 

ربط إبحار السفينتين من لبنان به، أن أنقرة تنتظر ما ستؤول إليه المواقف الدولية من تعرض إحدى 
 مواطنين أتراك، 9مايو الماضي للهجوم المسلح اإلسرائيلي الذي أودى بحياة /  أيار31السفن التركية في 

من أجل تحقيق بمشاركة دولية وفق بيان " لإسرائي"وما إذا كان المجتمع الدولي سيواصل الضغط على 
سترفع الحصار عن غزة " إسرائيل"كما أن هناك ثمة نصائح بترقب ما إذا كانت . مجلس األمن حينها

وأوضحت . بسبب الضغط الدولي عليها بعد االنتقادات الشديدة التي تعرض لها خالل األسابيع الماضية
فك الحصار عن غزة يدعون الى انتظار انتهاء اإلعالم هذه المصادر أن بعض الناشطين الدوليين ل

الدولي من تركيز اهتمامه بمونديال كرة القدم قبل اإلقدام على خطوة جديدة، كي يتمكن هذا اإلعالم من 
متابعة دؤوبة إلبحار السفن مجدداً لفك الحصار في شكل كامل عن غزة ألن لإلعالم الدولي دوراً أساسياً 

  . حقيق هذا الهدففي نقل التحرك لت
لم يتأجل وما زلنا على "بعد ظهر أمس أن إبحارها " مريم"ومن جهتها ذكرت الناطقة باسم سفينة 

المخطط نفسه بحيث نحصل على تضامن أبر معنا وافتتحنا مكتباً الستقبال المؤيدين وعرائض موقعة من 
  ".أجل رفع الحصار، إضافة الى المهتمين بالمشاركة في السفينة

  27/6/2010الحياة، لندن 
  

  وفد طبي لبناني يغادر إلى القاهرة للدخول إلى قطاع غزة محمالً بمساعدات طبية .31
برئاسة الدكتور غسان جعفر، فجر اليوم الى القاهرة، ومن " تجمع األطباء في لبنان"يغادر وفد : بيروت

تقباله من الجانب الفلسطيني هناك سيتابع طريقه براً الى معبر رفح مع قطاع غزة، حيث سيكون في اس
  . وزير الصحة في حكومة حماس الدكتور باسم نعيم
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  .وسيقدم الوفد كمية كبيرة من األدوية والمستلزمات الطبية، الى مستشفيات القطاع
  27/6/2010الحياة، لندن 

  
 ورشة توطين الفلسطينيين بدأت: أبي نصر اهللا نعمةالنائب اللبناني  .32

اللبناني النائب نعمة اهللا أبي نصر عن تخوفه من أن " ل التغيير واإلصالحتكت"أعرب عضو : بيروت
، مشيراً إلى أن "يؤدي التجذّر في األرض إلى توطين مقنّع، إذ عندها لن يكون هناك عودة للفلسطينيين"
 بقاء الفلسطينيين في أماكنهم يطير من دون شك البلد، والخلفية خدمة إسرائيل بمعرفة أو من دون"

نحن مع إعطاء بعض الحقوق للفلسطينيين ولكن : "، قال"ورشة التوطين بدأت"وإذ لفت إلى أن ". معرفة
ومن جهته رأى . أيضاً هناك واجبات، كما أنه ليس من المقبول إعطاء حقوق والسالح الفلسطيني باق

إلى أن ملف الصحة ، مشيراً "هناك خلفية معينة وراء طرح الملف"عضو التكتل نفسه النائب نبيل أن 
والمدارس وغيرها من ملفات تتعلق بالفلسطينيين هي من مهام أونروا، ومن غير المقبول نزع مسؤولية 

الحل هو أن نحول المخيمات "ورأى أن ". اإلهتمام بالفلسطينيين من األمم المتحدة وتحميلها للدولة اللبنانية
 تكون هذه األبينة ملكاً للدولة اللبنانية حين يعود الى أبنية الئقة بمساعدة الصندوق العربي، على أن

اعطاء "النائب خالد ضاهر فقد دعا من جهته الى " المستقبل"أما عضو كتلة ". الفلسطينيون إلى أرضهم
كامل الحقوق االنسانية لالجئين الفلسطينيين من دون انخراطهم في الحياة السياسية وهذا ما نص عليه 

ليس هناك من رابط مشترك بين تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني في لبنان : "وقال". البيان الوزاري
وموضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، خصوصاً ان السالح له ارتباطات خارجية ونعتبر 

أما راعي أبرشية جبيل المارونية المطران بشارة ". موضوعه موضوعاً اقليمياً اكثر مما هو داخلي
طرح ملف إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، في هذا الوقت بيع كالم " أن الراعي فقد اعتبر

للفلسطينيين، و شيك من دون رصيد، مع أننا لسنا ضد إعطاء أي إنسان حقوقه اإلنسانية، ولكن هناك 
  .حقوق، وهناك أيضاً واجبات

  27/6/2010الحياة، لندن 
  

   من لبنان نواب ايرانيون يخططون لالنضمام الى السفن المبحرة .33
أعلن عضو لجنة االمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس النيابي االيراني محمود أحمدي بيغاش 
ان نواباً ايرانيين يحتجون على الحصار االسرائيلي لقطاع غزة يخططون للسفر على متن سفينة 

ان الموفدين ) إيسنا(انية اإلير» أنباء الطلبة«وقال بيغاش لوكالة . مساعدات تعتزم االبحار من لبنان
يمكن أن يبحروا على متن السفينة بدالً من محاولة دخول غزة عبر مصر، وقرار الذهاب «البرلمانيين 

عبر السفينة من لبنان بدالً من الحدود البرية المصرية مع غزة اتخذ خالل اجتماع مع رئيس البرلمان 
  .»علي الريجاني

  27/6/2010الحياة، لندن، 
  

   أسرة فقيرة بفلسطين 100يرية تساعد في تمويل مشروعات لـ قطر الخ .34
 أسرة فلسطينية فقيرة في األراضي المحتلة من 100نجحت قطر الخيرية في تمكين حوالي : الدوحة

االعتماد على نفسها معيشيا من خالل إسهامها في تمويل مشاريعها الصغيرة المدرة للدخل بالتعاون مع 
وينسجم البرنامج مع توجهات قطر الخيرية في إعطاء انطالقة . ي مشترك شركائها في برنامج تنمو

جديدة لمشاريع قطر الخيرية في فلسطين بحيث تركز على البعد التنموي وتسعى للوصول إلى إحداث 
وقال مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين رمضان عاصي إن هذا . أكبر أثر في المستفيدين منها 

ندرج في إطار برنامج التعاون المشترك بين كل من قطر الخيرية وبرنامج األمم اإلنجاز الذي تحقق ي
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 أسرة فقيرة 440المتحدة اإلنمائي والبنك اإلسالمي للتنمية بغرض تحسين الظروف المعيشية ألكثر من 
التمكين االقتصادي : ومهمشة في محافظتي الخليل وبيت لحم من خالل مكونين رئيسين للبرنامج وهما

  . كة األمان االجتماعيوشب
 شهرا، بناء على االتفاقية التي تم توقيعها 30وأضاف أن البرنامج الذي تموله الجهات الثالث يستغرق 

 ، منوها بأن المشروع نجح من خالل الجزء المتعلق 2009في نهاية شهر مارس من العام الماضي 
 أسرة فقيرة من 96جية الصغيرة من تمكين ببناء القدرات وتدريب المستهدفين وتمويل مشاريعها اإلنتا

  . االكتفاء الذاتي واالعتماد على نفسها معيشيا قبل انقضاء نصف مدة البرنامج
وأشار عاصي أن المشاريع المدرة للدخل التي تم تمليكها لألسر الفقيرة وتقوم بتسييرها حاليا تندرج في 

ثل إقامة البقاالت ومحالت األلبسة واألدوات المنزلية المجاالت التجارية والخدمية والزراعية والتشغيلية م
ويشمل المكون الثاني للبرنامج الحماية . ، أو محالت الحالقة، والنقل، وتربية األغنام والماشية، وغيرها

االجتماعية من خالل تقديم الدعم في مجاالت اإلعاشة والسكن وخدمات الصحة والتعليم لألسر الفقيرة 
 طالبا وطالبة ، وتوزيع الطرود 502 تمكن البرنامج من توزيع الحقيبة المدرسية لـ المستهدفة، حيث

 أسر خالل الفترة الماضية، ليصل 307 أسرة ، وتوزيع العيدية ولحوم األضاحي لـ 140الغذائية لـ 
وذكر مدير مكتب قطر الخيرية .  أسرة440عدد األسر المستفيدة من شبكة األمان االجتماعي أكثر من 

في فلسطين إن البرنامج استطاع من خالل الجزء المتعلق بالتمكين االقتصادي أن يترك أثرا واضحا في 
مجال تقليص فجوة الفقر للعائالت المستهدفة وتعزيز قدرات أفرادها مما أسهم في تحقيق الكرامة 

 سبق لقطر الخيرية وقد. اإلنسانية لها، منوها بعدد من قصص النجاح التي تحققت من خالل هذا البرنامج
أن وقعت اتفاقا ثالثيا مع كل من البنك اإلسالمي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم األسر 

 16أي أكثر من )  مليون دوالر4.5( الفقيرة في فلسطين حيث تصل قيمة مساهمة قطر الخيرية فيه 
ج الرائد للتمكين االقتصادي لألسر الفقيرة البرنام" ويندرج هذا التعاون المشترك في إطار. مليون ريال
بالتعاون ) صندوق األقصى( وهو البرنامج الذي يستفيد من تمويل البنك اإلسالمي للتنمية " في فلسطين

 مليون دوالر ويشرف على إدارته برنامج األمم المتحدة 30مع شركاء آخرين بمبلغ يصل إلى حوالي 
  .اإلنمائي

  27/6/2010الشرق، الدوحة، 
  

   مصرية إلى غزة الخميس المقبلنيابيةقافلة حزبية  .35
) يوليو(المصري تسيير قافلة إغاثة رمزية إلى قطاع غزة في األول من تموز " الوفد"قرر حزب : القاهرة

  .المقبل، محملة مواد طبية وغذائية
" الوفد "وأعلن فؤاد بدراوي، نائب رئيس الحزب، عن موافقة الجهات األمنية المصرية على طلب حزب
يأتي في "التوجه بالقافلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشيراً إلى أن اهتمام الحزب بإرسال قافلة إلى غزة 

إطار وعيه بضرورة مشاركة جميع التيارات السياسية في فك الحصار عن غزة، وإيماناً بأهمية دور 
  ".مصر في حل القضية الفلسطينية

أن القافلة، معظمها من " الوفد" الشعب عن حزب وذكر النائب مصطفي الجندي، عضو مجلس
إن "وقال .  أطنان، باإلضافة إلى كمية من المساعدات الغذائية4المساعدات الطبية، التي تبلغ حوالي 

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الجديد سوف يقود القافلة التي سيشارك بها عدد كبير من 
حمدين صباحي، ومصطفي بكري، وجمال زهران، : لي رأسهمأعضاء مجلس الشعب من المستقلين ع

، على رأسهم عالء عبد المنعم ومحمد "الوفد"وسعد عبود، وجميع أعضاء الكتلة البرلمانية عن حزب 
  .مصطفي شردي
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وأضاف الجندي أن برنامج القافلة يتضمن لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وعدد كبير 
  .لوزراء الفلسطينيين وتفقد الدمار الذي سببته آلة الحرب اإلسرائيلية في غزةمن القيادات وا

  26/6/2010قدس برس، 
  

   الى غزة عبر رفح األردني"النقابات"وعد مصري بدخول وفد  .36
تلقى وفد النقابات المهنية االردنية المتواجد حاليا فـي مدينـة    :  ايهاب مجاهد  - الدستور   - رفح   -عمان  

. دا مصريا بالسماح له بالدخول الى قطاع غزة الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم             رفح المصرية وع  
وكانت السلطات المصرية منعت الوفد امس من الدخول الى القطاع حيث اشترطت على الوفد المـشارك                
الحصول على موافقة من وزارة الخارجية االردنية للدخول الى القطاع حيث تم تزويد المعبر بكتاب من                

لسفارة االردنية في مصر اال انها عاودت وطلبت موافقة وزارة الخارجية المصرية االمر الذي اعتبـره                ا
  .الوفد محاولة للمماطلة ومنعهم من الدخول الى القطاع

  27/6/2010الدستور، عمان، 
  

  مجموعة الثماني تعتبر حصار غزة غير قابل لالستمرار  .37
ة الدول الثماني الكبرى الذين سبقت اجتماعاتهم أول من أمس اعتبر بيان أصدره قادة مجموع: تورونتو

» ال يمكن أن يستمر«وأمس في مدينة هانتسفيل أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة 
  .إلتاحة إيصال المزيد من المساعدات إلى سكانه الفلسطينيين» يجب أن يتغير«بشكله الحالي و

ألطراف على العمل معا لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم نحث بإلحاح كل ا«وجاء في البيان 
  .» وضمان المساعدات اإلنسانية وحركة السلع التجارية واألفراد من وإلى غزة1860

مرحبا أيضا بقرار الحكومة » الترتيبات الحالية ال يمكن أن تستمر ويجب أن تتغير«وأضاف البيان أن 
 على دخول السلع إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة المقاومة اإلسرائيلية تخفيف الحظر الذي تفرضه

  ).حماس(اإلسالمية 
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان (كما أعرب قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني 

ح أسفهم الشديد لخسارة األروا«في البيان الختامي لقمتهم في كندا عن ) وإيطاليا وكندا وروسيا
في الهجوم اإلسرائيلي » أمام سواحل غزة) أيار( مايو 31واإلصابات خالل األحداث التي وقعت في 

  .على أسطول المساعدات الدولية الذي كان متجها إلى غزة وقتل خالله تسعة مدنيين أتراك
مشاركة لكنهم أشادوا بقرار الحكومة اإلسرائيلية تشكيل لجنة عامة مستقلة للتحقيق في هذا الهجوم ب

  .دولية
  27/6/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  أزمة ديبلوماسية بين لندن وتل ابيب ": يديعوت" .38

ان جسر اللنبي بين االردن واسرائيل شهد قبل أيام وقوع ازمة " يديعوت احرونوت"ذكرت صحيفة 
بلوماسي البريطاني ديبلوماسية خطيرة بين لندن وتل ابيب، بعدما قام األمن االسرائيلي بتفتيش البريد الدي

اضافت الصحيفة ان السفارة البريطانية . في مخالفة واضحة لكل األعراف الديبلوماسية السائدة بين الدول
في تل ابيب قررت ردا على الخطوة االسرائيلية وقف اصدار تأشيرات الدخول لالسرائيليين الراغبين 

تل ابيب شكوى لوزارة الخارجية االسرائيلية وقدمت السفارة البريطانية في . بزيارة المملكة المتحدة
وقالت الصحيفة ان االسرائيليين الذين . طلبت تقديم اعتذار رسمي على خرق الحصانة الديبلوماسية

توجهوا خالل األيام الماضية الى القنصلية البريطانية في القدس بهدف الحصول على تأشيرة دخول 
 زيارة االسرائيليين لبريطانيا بهدف السياحة القصيرة ال يذكر ان. رفضت طلباتهم دون تقديم توضيح 
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تستوجب اصدار تأشيرة دخول خالفا لهدف التعليم والعمل أو الزيارة السياحية الطويلة التي تستجوب 
  .الحصول على تأشيرة 

  27/6/2010المستقبل، بيروت، 
  

  بل يبدأ زيارة لتل أبيب ورام اهللا االثنين المقالروسيوزير الخارجية  .39
يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بزيارة رسمية إلى منطقة الشرق األوسط، يوم : موسكو

  .االثنين المقبل، يلتقي خاللها مع المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين والمصريين
ي إن الفروف سيقوم بجولة ف: "وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية أذاعته وسائل اإلعالم الروسية

، حيث سيلتقي خاللها المسؤولين )يونيو( حزيران 30 – 28منطقة الشرق األوسط خالل الفترة ما بين 
في الحكومة اإلسرائيلية وقيادة السلطة الفلسطينية ومن ثم القيادة المصرية وأمين عام جامعة الدول 

  ".العربية
في منطقة الشرق األوسط بشكل وأوضح البيان أن وزير الخارجية سيركّز خالل مباحثاته على الوضع 

ضمن سياق التسوية الشرق أوسطية سيتم قبل كل شيء "عام وعلى عملية السالم بشكل خاص، حيث قال 
تبادل اآلراء حول المفاوضات غير المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، ونحن نطمح إلى تحويل هذه 

التوصل إلى اتفاقات  حول المشاكل العالقة، االتصاالت إلى مفاوضات مباشرة ليتمكن الطرفان من 
  ".وبحيث يؤدي ذلك إلى إقامة دولة فلسطينية موحدة تتعايش بسالم مع إسرائيل والدول المجاورة

مهاجمة (وأشار البيان إلى أنه سيتم مناقشة األوضاع في قطاع غزة، موضحاً أن األحداث األخيرة 
عن القطاع فوراً، خاصة وأن سكان القطاع أكدت على ضرورة رفع الحصار ) أسطول الحرية

يجب فورا رفع كل القيود والسماح بمرور البضائع . يتعرضون إلى كارثة إنسانية واجتماعية واقتصادية
غير العسكرية إلى القطاع، فالمهم اآلن أال تكون اإلجراءات التي اتخذت للتخفيف من وضع السكان 

  ".إجراءات سطحية وتجميلية
  26/6/2010قدس برس، 

  
  تقرير يكشف أسباب تعثر المصالحة الفلسطينية  .40

كشف مصدر فلسطيني مطّلع عن حقيقة ما جرى خالل األسابيع :  المركز الفلسطيني لإلعالم-خاص 
الماضية بشأن ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وأسباب تصاعد أجواء التفاؤل بقرب تحقيقها، 

  . التشاؤم واإلحباطثم تراجع ذلك وصوالً إلى حالة من 
وأشار المصدر الذي شارك في اجتماعات لجنة المصالحة التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس بموجب قرار رئاسي، إلى أن األمور كانت في طريقها إلى االنفراج واالقتراب من اتفاق ينهي 

ع رئيس السلطة عن تفويضه لهذه حالة االنقسام، لوال اصطدام الجهود بعقبة الرفض المصري وبتراج
  . اللجنة

فبعد أيام من مجزرة أسطول الحرية توالت وبشكل مفاجئ جهود وأفكار جديدة للمصالحة الوطنية بين 
والالفت في األمر كان ما . حركتي حماس وفتح، وتتابعت تصريحات قيادة السلطة باتجاه المصالحة

س السلطة محمود عباس قبل زيارته المعلنة إلى ، عندما صدر قرار من رئي5/6/2010حدث بتاريخ 
الواليات المتحدة األمريكية، بتشكيل وفد مكون من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي بعض الفصائل 

العمل على تذليل العقبات والعوائق التي تحول "وشخصيات وطنية، تكون مهمتها بحسب نص القرار 
  ".لقة بالمصالحة الوطنيةدون توقيع وتطبيق الوثيقة المصرية المتع
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وحسب نص القرار أيضا، فإن الوفد الذي يرأسه رجل األعمال منيب المصري يضم ستة عشر عضوا 
بينهم قيادات من حركة فتح، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدد آخر من 

  .قرار خالل أسبوعين من تاريخهالشخصيات المستقلة، بحيث يقوم الوفد بمهامه الموضحة في ال
، عقد وفد المصالحة اجتماعه األول في رام اهللا بحضور تسعة من أعضاء الوفد، 10/6/2010بتاريخ 

  . وغياب اآلخرين من بينهم الممثلين عن حركة فتح ألعذار مختلفة
د مهمة  اتفق المشاركون على بنود مهمة، من أبرزها تحدي– بحسب نص محضره –وفي هذا االجتماع 

 فلسطينية يتم التوقيع عليها إما قبل -تفاهمات فلسطينية "اللجنة بعبارات واضحة، وهي التوصل إلى 
  ". التوقيع على الورقة المصرية أو بالتزامن معها

  . اتفق المشاركون على التقدم باقتراح لعقد اجتماع مع عباس لعرض ما توصل له الوفد
، استضاف رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري االجتماع )2010\6\12(وبعد هذا االجتماع بيومين 

الثاني للوفد في منزله؛ حيث حضر أعضاء من فتح االجتماع، بينما غاب عزام األحمد وجبريل 
  . الرجوب، وتم فيه التأكيد على ما اتفق عليه في االجتماع األول

ين على األقل في لجنة المصالحة وفي االجتماع شدد األعضاء على ضرورة تمثيل حركة حماس بعضو
بحث االجتماع فكرة ضم عضوين أو أكثر للوفد "أسوة بحركة فتح وجاء في محضر االجتماع ما نصه 

  . ”من حركة حماس حتى يحدث توازن ألن حركة فتح ممثلة
توافق وفي اليوم التالي، التأم الوفد مجددا، وبحضور عزام األحمد، الذي أبدى معارضة شديدة لما تم ال

عليه في االجتماعين األول والثاني، وهو موقف رفضه جميع أعضاء الوفد بمن فيهم أعضاء فتح، ما 
  . أدى إلى تراجعه ورضوخه لإلجماع

 تم االتفاق على التوجه لرئيس السلطة وإطالعه على ما توصلت - يضيف المصدر -وفي هذا االجتماع 
ته الواضحة على ذلك قبل التوجه إلى قيادة حماس في إليه اللجنة حول مهامها، والحصول على موافق

  . دمشق وغزة، وتم صياغة كتاب بموقف اللجنة يسلم لعباس
كما يشير المصدر إلى أن اجتماع اللجنة الثالث شهد استعراضا التصال جرى مع حركة حماس في 

  . دمشق والتي رحبت بزيارة الوفد
  : لقاء رئيس وفد المصالحة مع عباس

 التقى محمود عباس بمنيب المصري، وخرج المصري من االجتماع معتبرا 18/6/2010 في تاريخ
  . موقف عباس األخير انقالبا على التفويض الذي حصلت عليه اللجنة

يذهب السيد "حيث جاء في محضر اجتماع المصري مع عباس الذي أعده مكتب رئيس السلطة ما نصه 
  . ”عضاء اللجنة إلى دمشق للقاء خالد مشعلمنيب المصري لوحده أو مع عدد قليل من أ

محاولة إنهاء عمل اللجنة وسحب كل صالحياتها من قبل أبو مازن لم تقف عند حد التدخل في تشكيلة 
 –الوفد إلى دمشق، حيث وافق عباس لمنيب المصري أن يقوم لوحده أو مع عدد قليل من أعضاء الوفد 

 دمشق للقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل،  بزيارة إلى-ليس من بينهم أي عضو في فتح
خالل لقاء الوفد (الموضوع الوحيد الذي يطرح "كما ورد في المحضر الرسمي الصادر عن مكتب عباس 

". هو المطالبة أوالً بالتوقيع على الورقة المصرية، وبعد ذلك تبحث كل المالحظات األخرى) مع مشعل
وجاء في المحضر أيضاً ما نصه . دى المصري وأعضاء وفد المصالحةوهو ما ترك حالة من الصدمة ل

تشكيل حكومة فلسطينية من شخصيات وطنية مستقلة يتفق على أعضائها، وتكون هذه الحكومة ملتزمة "
  . ”ببرنامج الرئيس وأنه من يتولى العمل السياسي والمفاوضات

 مساء كان 19/6/2010عباس يوم السبت لقاء وفد لجنة المصالحة برئاسة منيب المصري مع محمود 
مفاجئا ألعضاء اللجنة، وأكد المصدر أن أعضاء اللجنة خاضوا نقاشا عقيما وبال جدوى مع أبي مازن 
حيث رفض عباس أي فكرة غير أن توقع حماس على الورقة المصرية، وحصر مهمة الوفد بإقناع 
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كل شيء، وقد أصر وفد المصالحة أن ذلك ال حماس والضغط عليها لتوقيع الورقة المصرية، أوال وقبل 
يحل المشكلة وأن المطلوب هو معالجة تحفظات حماس على الورقة المصرية من خالل تخريجة مناسبة 

  .  فلسطينية تقدم تفسيرا مقبوال لهذه التحفظات-وهي عمل تفاهمات فلسطينية 
نا ناصر وهاني المصري وقيس وقد تصدى عدد من الحاضرين للرد على عباس ومنطقه ومنهم السيد ح

 زوجة المناضل –عبد الكريم وعبد الرحيم ملوح، بينما لم يسمح عباس لفدوى البرغوثي عضو الوفد 
وبعد هذا االجتماع العاصف والمفاجئ، كان هناك استياء بالغا .. من أن تدلي برأيها–مروان البرغوثي 

تهتاره بعقولهم، وإعادته لألمور للمربع لدى معظم أعضاء الوفد من تراجع عباس عن مواقفه، واس
حيث قرر هؤالء إنهاء عمل اللجنة المكلفة من أبي .. األول، وتفريغه لدور ومهمة الوفد من مضمونها

 فلسطينية، ويحاولوا عرضها على كل -مازن، وأنهم سيعملون كمستقلين على إنجاز تفاهمات فلسطينية 
لراهن وفي ضوء موقف عباس، فال جدوى من زيارة دمشق من فتح وحماس، واعتبروا أنه في الوقت ا

  .. أو غزة
  26/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تغيير حكومي في إسرائيل ؟ .41

  رندى حيدر
يجد االئتالف الحكومي في إسرائيل نفسه أمام مأزق حقيقي نتيجة اإلخفاقات الكثيرة التي لحقت به على 

لتفاوض مع الفلسطينيين على الرغم من كل الجهود التي بذلها حتى فالتعثر في عملية ا. أكثر من صعيد
اآلن الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل، والعزلة الدولية المتزايدة إلسرائيل 
بسبب حصارها لغزة، و االنعكاسات السلبية للمواجهات الدامية التي جرت مع أسطول الحرية، واألزمة 

 تركيا التي تكاد تصل الى حد القطيعة، والتوتر في العالقة مع عدد من الدول األوروبية في العالقات مع
في دبي، " حماس"على خلفية جوازات السفر المزورة التي استخدمها عمالء الموساد في اغتيالهم مسؤول 
سوء التفاهم الدائم باإلضافة إلى عدم االرتياح المتبادل بين إدارة الرئيس باراك أوباما وحكومة نتنياهو، و

بينهما بسبب اصرار الحكومة اإلسرائيلية على مواصلة البناء في القدس الشرقية، واستكمال مخططها 
لتهويد المدينة من خالل هدم منازل العرب وأبعادهم؛ كل ذلك يشير بوضوح الى أزمة االئتالف الحاكم 

   .بتركيبته الحالية
، السبب األساس "إسرائيل بيتنا" الحكومة وعلى رأسها حزب تشكل أحزاب اليمين المشاركة حالياً في

وراء عدم تحقيق أي تقدم في عملية التفاوض مع الفلسطينيين، بسبب رفضه الضمني والعلني لمشروع 
من جهة أخرى وعلى الرغم من إعالن نتنياهو قبوله هذا . حل الدولتين الذي تبنته إدارة الرئيس اوباما

 في جامعة بار إيالن مطلع هذا العام، فإن خوفه من فقدان دعم هذا اليمين جعله الحل في خطاب شهير له
مما جعل الحكومة الحالية تفتقر الى خطة . يتبنى سياسة تفاوضية تمتاز بالغموض وباللغة المزدوجة

سياسية واضحة المعالم من مختلف الموضوعات المختلف عليها مع الفلسطينيين وبصورة خاصة 
  .س والالجئينموضوعي القد

من هنا برزت في اآلونة األخيرة دعوات من جانب حزب العمل الشريك األساسي في الحكومة ومن 
، تحذر من خطورة ما يحدث وتدعو نتنياهو الى تقديم خطة سياسية "كاديما"المعارضة برئاسة حزب 

  .واضحة تشكل خريطة طريق للحكومة في مفاوضاتها مع الفلسطينيين
وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان شعر في األيام األخيرة بحاجة الحكومة إلى " رائيل بيتناإس"وحتى زعيم 

وضع وثيقة سياسية للحل تحدد بوضوح الموقف اإلسرائيلي من المواضيع الخالفية في المفاوضات مع 
 تبادل الفلسطينيين، واقترح أن تتبنى الحكومة الخطة التي وضعها حزبه، والتي تقوم بصورة خاصة على

أراض وسكان مع السلطة الفلسطينية وهي صيغة جديدة لفكرة ترحيل العرب من سكان إسرائيل الى 
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المناطق الفلسطينية مقابل تفكيك إسرائيل بعض المستوطنات المعزولة وضم الكتل االستيطانية الكبرى 
 هو نسخة معدلة عن ومشروع ليبرمان. إليها، وبالطبع مع إبقاء مدينة القدس تحت السيطرة اليهودية

عن إسرائيل للتخلص من األقلية " ترحيل العرب"خطط قديمة لليمين اإلسرائيلي التي لطالما دعت الى 
ويبدو مما تنشره الصحف عن اتصاالت تجري بين رئيس . العربية وتحقيق يهودية الدولة العبرية

 بالحاجة إلى إدخال تعديالت على تسيبي ليفني، أن نتنياهو بات مقتنعاً" كاديما"الحكومة ورئيسة حزب
في الحكومة والمعروف بتأييده لحل الدولتين، " كاديما"االئتالف الذي يرئسه وذلك بإشراك حزب الوسط 

السيما أن ليفني سبق ان قطعت شوطاً طويالً في التفاهم مع الفلسطينيين على كثير من النقاط إبان 
  .الحكومة السابقة التي ترأسها إيهود أولمرت

ولكن السؤال المطروح اليوم ليس مدى رغبة نتنياهو في احداث تغيير حكومي، وإنما مدى رغبته في 
إحداث تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، ال سيما أنه بات من الواضح ارتباط األمرين ببعضهما 

  .البعض
أحد أحزاب اليمين المتشدد المشاركة في اإلئتالف معناه خروج " كاديما"إن إقدام نتنياهو على الطلب من 

ولكن المعنى الفعلي هو . منها، وخسارة القاعدة الجماهيرية لهذا اليمين التي يشكل المستوطنون أساسها
االلتزام بخطة واضحة لتحقيق حل الدولتين الذي قال انه يوافق عليه في الوقت الذي كل ممارسات 

  .الحكومة الحالية تدل على عكس ذلك
رائيل أن شهر أيلول سيكون موعداً حاسماً، فإما فشل الوساطة األميركية مع انتهاء الكل مجمع في إس

فترة تجميد البناء في المستوطنات، وإما تغيير حكومي يحمل بوادر التقدم نحو التسوية السياسية مع 
  .الفلسطينيين

  27/6/2010النهار، بيروت، 
  

   قرار فرنسي سياسي" قناة األقصى"وقف بث  .42
   رنقوال ناص

الفلسطينية هو قرار سياسي بامتياز في ” قناة األقصى“القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بوقف بث 
دوافعه وأهدافه، وال يمكن الدفاع عنه بأي ادعاء ينفي ذلك، إال بقدر االدعاء بأن أي قرار قد يصدر 

  .بإغالق أي مركز من المراكز الثقافية الفرنسية لن يكون قراراً سياسياً
  

القرار ليس معزوالً عن السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الصراع العربي بعامة، والفلسطيني بخاصة مع 
، بل هو جزء ال يتجزأ من التزام هذه السياسة بشروط اللجنة الرباعية الدولية ”اإلسرائيلي“دولة االحتالل 

، التي تتبناها الرباعية ””اإلسرائيلي“السالم “التي ترتكز أساساً على استسالم الشعب الفلسطيني لشروط 
قبل أن تعمل فرنسا وشركاؤها في الرباعية من أجل إنهاء االحتالل والحصار المفروض على الشعب 

  .الفلسطيني بموجب هذه الشروط
لذلك فإن اإلدعاءات التي ساقتها الحكومة الفرنسية كمسوغات لقرارها بوقف بث فضائية األقصى هي 

لى تضليل إعالمي فاضح، ونفاق سياسي وازدواجية معايير، تصب جميعها في حملة ادعاءات تنطوي ع
  .النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير واالستقالل” شيطنة“

التي تتخذ هذه الحملة منها ” حماس“وهذه حملة مستمرة سابقة على والدة حركة المقاومة اإلسالمية 
حاضر، بينما كان عنوانها قبل والدة حماس منظمة التحرير الفلسطينية نفسها عنواناً لها في الوقت ال

حتى ” شيوعية”و” تخريبية”و” إرهابية“بيمينها ويسارها، إذ كانت مصنفة أوروبياً وأمريكياً كمنظمة 
  .رضخت لما يطلب من حماس الرضوخ له حالياً
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صر على حماس، بل ما زال شركاء منظمة ال تقت” تهمة التحريض على الكراهية والعنف“والمفارقة أن 
يستخدمونها سيفاً مسلطاً البتزاز المزيد من تنازالت المنظمة، حد أن يوجه ” عملية السالم“التحرير في 

الرئيس األمريكي باراك أوباما هذه التهمة لرئيس المنظمة محمود عباس عندما طالبه علناً بإحراز مزيد 
الفلسطيني أثناء قمة الرجلين األخيرة في البيت األبيض، وهو ما ” حول قضايا التحريض“من التقدم 

يكرر االتحاد األوروبي ووزراء خارجيته المطالبة به أيضاً في كل بياناتهم الرسمية حول الصراع 
  .العربي الفلسطيني مع دولة االحتالل

 وهذا صحيح، وأول المسوغات للقرار الفرنسي أنه صدر بناء على طلب من المفوضية األوروبية،
كانون / واستمرت المفوضية في حث باريس عليه منذ انطالق فضائية األقصى في التاسع من يناير

 وهو الشهر نفسه الذي فازت فيه حماس بثقة شعبها في انتخابات كان االتحاد 2006الثاني عام ،
تحدة التي قادت االنقالب األوروبي ذاته من أهم الشهود على نزاهتها، قبل أن يرضخ لتبعيته للواليات الم

  .على نتائجها
التحريض على “وثانيها، أن القرار الفرنسي صدر تنفيذاً للقوانين األوروبية والفرنسية التي تحظر 

  .هذه القوانين” تنتهك“ألن فضائية األقصى، ثالثاً، ” الكراهية أو العنف ألسباب دينية أو قومية
ية وال عن المفوضية األوروبية وال عن أي جهة أخرى ما وحتى اآلن لم يصدر ال عن الحكومة الفرنس

يثبت أن فضائية األقصى قد حرضت على الكراهية أو العنف ضد اليهودية واتباعها كديانة، أو ضد 
  .اليهود بسبب أي قومية يدعونها ألنفسهم

ا إسالمية وليس سراً أن الفضائية هي وسيلة إعالم تقودها حركة حماس التي ال تخفي بل تفخر بكونه
، وبكل من شهد أن ال إله إال اهللا ”أهل الكتاب“الوحيدة في العالم التي تعترف ب ” التعددية“تدين بالديانة 

، لكنها تفخر كذلك بأنها ملتزمة بمقاومة االحتالل أياً كانت ”بالحسنى“وحده، وتحض على مجادلتهم 
  .قوميته أو ديانته وال تخفي ذلك

ينية بعامة، في ذلك سند في التاريخ يؤكد أن أياً من شعوب العالم لم يستقبل أي ولحماس والمقاومة الفلسط
لالحتالل ” الكارهة والعنيفة“محتل أجنبي بالورود والرياحين، ويشمل ذلك الشعب الفرنسي ومقاومته 

النازي، وحماس في ذلك منسجمة أيضاً مع ثقافة وطنية فلسطينية وعربية وإسالمية ميزت دائماً وفي 
وقت مبكر جداً بين اليهودية والصهيونية منذ بداية التصدي للغزوة الصهيونية لفلسطين المدعومة من 

  .االستعمار األوروبي القديم واالمبريالية األمريكية المعاصرة
عندما يقول يهوديان بارزان في تقارير أممية وبيانات رسمية، مثل القاضي ريشارد غولدستون والمقرر 

متهمة ” اإلسرائيلي“قوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ريشارد فولك، إن دولة االحتالل الخاص لمجلس ح
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ضد الفلسطينيين تحت االحتالل والحصار، فتتهمهما هذه 

في دولة ، وعندما يستمع الجمهور سواء ”العداء للسامية“وتسعير ” كره الذات”و” كره اليهود“الدولة ب 
االحتالل أو في أوروبا لوسائل إعالم مرئية ومسموعة تبث طوال أربع وعشرين ساعة يومياً من دون 

  .أن يسمع شيئاً عن التفاصيل اليومية لهذه الجرائم
فإن أي مراقب محايد ال يسعه إال االستهجان الغاضب على قرارات مثل القرار الفرنسي تصر على 

التي حظرت فرنسا (اللبنانية ” المنار“أو ” األقصى“الم بديلة مثل فضائيتي حجب الحقيقة بمنع وسائل إع
من إيصال ولو جزء من الحقيقة إلى هذا الجمهور، ألنه ال يمكن تفسير منع كهذا بغير ) 2004بثها عام 

ب على الشع” إسرائيلياً”و” رباعياً“كونه جزءاً إعالمياً مكمالً للحصار العسكري واالقتصادي المفروض 
الفلسطيني، ال بل إنه حصار على الجمهور األوروبي نفسه لمنع وصول الحقائق إليه، ناهيك عن تناقضه 
مع مبادئ مواثيق الشرف التي يعتمدها اإلعالميون الغربيون في صحافتهم التي تدعم التبادل الحر 

بشجاعة، حتى عندما ال رواية قصة التنوع وحجم التجربة اإلنسانية “المفتوح للحقائق واآلراء، من أجل 
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وهي المبادئ التي تدعي ) جمعية الصحافيين المحترفين األمريكية(” يكون فعل ذلك عمالً يحظى بالشعبية
  .باريس وواشنطن أنهما حصنان للدفاع عنها

  
  دور كوشنير

نير أوكرنت، رفيقة برنارد كوش” الملكة كريستين“وعندما ترد اإلعالمية الفرنسية المخضرمة الملقبة ب 
 سنة من دون أن يتزوجا، على 24 سنة أنجبا خاللها ابناً عمره اآلن 28وزير الخارجية الفرنسي طوال 

إنكم أنتم أنفسكم من “: سؤال في مقابلة لها مع إذاعة جيش االحتالل أثناء زيارة لتل أبيب مؤخرا قائلة
ي قرار بالدها ضد فضائية األقصى ، فإن المراقب ال يسعه إال التساؤل عن دورها ف”يعزز العداء للسامية

كونها مديرة البث الخارجي للجنة البث المرئي والمسموع الفرنسية التي أناطت بها الحكومة الفرنسية 
  .تنفيذ القرار

الذي انضم فجأة إلى ” االشتراكي“كوشنير فيه وهو ” رفيقها“وال يسع المراقب كذلك إال التساؤل عن دور 
ديغولي الذي يقوده الرئيس الحالي نيكوال ساركوزي، وأن يتساءل كذلك عن أي غالة اليمين في الحزب ال

، التي يعود إليه الفضل في تأسيسها، في قطاع غزة وعما آلت ”أطباء بال حدود“دور قامت به منظمة 
لتسويغ التدخل الدولي في الدول األخرى، بينما ما ” التدخل اإلنساني“إليه النظرية التي تنسب إليه في 

منها لكنها ال تمنعه من استضافة ” اإلسرائيلي“زال يطبقها بطريقة انتقائية تستثني دولة االحتالل 
المتمردين على وحدة أراضي السودان اإلقليمية ممن تتهم محكمة الجنيات الدولية بعضهم بارتكاب جرائم 

افة منظمة مجاهدي خلق ضد اإلنسانية في دارفور، أو كمثال آخر لم تمنعه من استمرار بالده في استض
  .في الواليات المتحدة” إرهابية“اإليرانية المعارضة بالرغم من أنها مصنفة كمنظمة 

وفي هذا السياق يتساءل المراقب كذلك عن دور تقارير الفرنسي مجدي شقورة مدير الدائرة القنصلية 
قرار، خصوصاً بعد أن منحه لقطاع غزة في القنصلية العامة الفرنسية بالقدس المحتلة في صدور هذا ال

الرئيس ساركوزي مؤخراً وسام االستحقاق الوطني الفرنسي على خدماته المتميزة ليكون أول فرنسي من 
أصل فلسطيني يحصل على هذا الوسام بعد أن كرر رئيسه التصريح بأن حماس وليس االحتالل هي 

قال في الخامس من الشهر األول من العام ، كما ”معاناة الفلسطينيين في غزة“التي تتحمل المسؤولية عن 
  .على القطاع المحاصر” اإلسرائيلي“المنصرم في ذروة العدوان 

  
  انقالب على الموقف الديغولي

األضواء عليهما قد ” األقصى“إن التضليل اإلعالمي والنفاق السياسي اللذين سلط القرار الفرنسي ضد 
ارجية الفرنسية في المنطقة التي كانت تتوارى خلف سلطت بدورها األضواء أيضاً على السياسة الخ

التركيز العربي اإلعالمي على كشف ازدواجية معايير الواليات المتحدة، باعتبارها الحليف االستراتيجي 
، لتذكر الرأي العام العربي في فلسطين بخاصة، أن التاريخ ”اإلسرائيلي“األقوى انحيازاً لدولة االحتالل 

على رئاسة ساركوزي أنها مثلت بداية االنحياز الفرنسي لدولة االحتالل ألول مرة الحديث سوف يسجل 
 في انقالب على السياسة التي بدأها 1967على الدول العربية المجاورة عام ،” اإلسرائيلي“منذ العدوان 

اده إلى الزعيم الفرنسي الراحل شارل ديغول بعد ذلك العدوان، بعد أن رأى ببعد نظره التاريخي الذي ق
الجديد آنذاك لن يكون أقل، بل ” اإلسرائيلي“إنهاء االحتالل الفرنسي االستيطاني للجزائر أن االحتالل 

أكثر إثارة للحروب وعدم االستقرار وانعدام األمن وتعطيل التنمية في منطقة حساسة جدا للسلم واألمن 
عرب بالدور الفرنسي الحاسم في الدوليين كالوطن العربي ومحيطه الشرق أوسطي، مما بدأ يذكر ال

 1967ترسيخ دولة االحتالل، وتسليحها بالسالح النووي، وبأن الطائرات التي حسمت عدوان عام 
  .لصالحها كانت طائرات حربية فرنسية
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”” إسرائيل“صديق ل “فهذا االنحياز هو الجديد الوحيد الذي جاء به ساركوزي الذي يصف نفسه بأنه 
، وتعهد بأن ”معجزة أدخلت الديمقراطية والتنوع إلى الشرق األوسط“حتالل بأنه ووصف إنشاء دولة اال

وبأن يرفض استقبال أي زعيم عالمي ال يعترف بحقها في ”” إسرائيل“ال تساوم فرنسا أبداً على أمن “
الوجود، وهو ما زال يحاول فرض هذا الوجود كعضو أصيل في مشروعه المتعثر لالتحاد المتوسطي، 

ول رئيس فرنسي على اإلطالق يخاطب المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية في بالده وكان أ
في تشجيع مباشر لهم على الهجرة إلى دولة ” المزدوجة” “اإلسرائيلية“ويشجعهم على الجنسية الفرنسية 

 600حوالي (االحتالل، بالرغم من أن عدد الناطقين بالفرنسية فيها يكاد يقارب عدد اليهود في فرنسا 
إذ ال . الالجئين الفلسطينيين في هذه الدولة” إعادة توطين“، بينما يتعهد ساركوزي أيضاً بمعارضة )ألف

جديد في دعم ساركوزي المعلن إلقامة دولة فلسطينية، وال في حث وزير خارجيته لقادة دولة االحتالل 
ياسة فرنسا في عهد ساركوزي، يتحول وفي هذا اإلطار العام لس. القدس مع الفلسطينيين” تقاسم“على 

 إلى مجرد عالقات 2007استقبال قصر االليزيه لرئيس منظمة التحرير عباس للمرة الثانية منذ عام 
 على هامش 2008عامة للتغطية على االنحياز الفرنسي، ومثلها زيارة ساركوزي لرام اهللا أواسط عام 

 بقيامها، ويحول الزيارات الخمس التي قام بها وزير مشاركته لدولة االحتالل في احتفاالتها السنوية
، إلى وسيلة ضغط الستئناف ) وثالث مرات في العام التالي2007مرتين عام (خارجيته كوشنير لرام اهللا 

تعلن رام اهللا افتقادها لشروط الحد األدنى لالستئناف، وتتحول استضافة باريس لمؤتمر ” عملية سالم“
 إلى مساهمة فرنسية في تمويل إطالة أمد الوضع 2007أواخر عام ” دولة الفلسطينيةلل“المانحين الدوليين 

الراهن الذي يسيطر عليه االحتالل وفي تمويل االنقسام الفلسطيني في ضوء االنحياز الفرنسي ألحد 
  .”األقصى“طرفيه، كما تأكد بقرار وقف بث فضائية 

رير، وفي عهدها ثم في مرحلة حماس، أن صانع ويشهد التاريخ الوطني الفلسطيني قبل منظمة التح
وبين داعميها ” اإلسرائيلي“القرار الوطني كان حريصاً دائماً على محاولة الفصل بين دولة االحتالل 

الغربيين، وعلى عدم استعدائهم وتحييدهم ولو لفظياً، كحد أدنى، إلدراكه بأن عداوة الحركة الصهيونية 
  .افية لوحدها الستنزاف مواردهبأخطبوطها العالمي ودولتها ك

غير أن القرار الفرنسي األخير هو أحدث مثال على أن هؤالء الغربيين مصرون على االستمرار في 
استعداء العرب وفي مقدمتهم الفلسطينيون بالمبادرة إلى خوض معارك دولة االحتالل بالوكالة عنها، في 

الصهيوني في فلسطين أن الغربيين ال يمكن أن صراع ما زال يثتبت بكل الطرق منذ بداية المشروع 
يكونوا محايدين فيه بين كيان سياسي من صنع أيديهم وبين ضحاياه من عرب فلسطين ممن أقيم هذا 

  .الكيان على أنقاض وطنهم وشتات شعبهم
/ لقد كان تدشين ساحة باريسية باسم الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش قبيل منتصف شهر يونيو

زيران الحالي حدثاً رمزياً فرنسياً يلخص االنحياز الغربي، لكنه يوجز أيضاً هذا النهج السياسي ح
فقد ساهم في حفل تدشين ساحة . للقيادات الفلسطينية المستسلمة لهذا االنحياز كأمر واقع ال يمكن تغييره

لفلسطيني الزائر عباس، الشاعر درويش إلى جانب برنار دوالنويه، عمدة العاصمة الفرنسية، الرئيس ا
وكان حرياً به أال يفعل احتجاجاً على رفض مضيفه الباريسي إطالق اسم الزعيم الراحل ياسر عرفات 
على شارع أو حديقة باريسية أسوة بإطالق اسم أبو التطهير العرقي للشعب الفلسطيني ديفيد بن غوريون 

م عرفات إلى جانب اسم شريكه على حديقة مطلة على نهر السين، ورفض مضيفه حتى وضع اس
عام ” اإلسرائيلي“في اتفاق أوسلو، وفي جائزة نوبل للسالم اسحق رابين، الذي قاد العدوان ” اإلسرائيلي“

  . الذي قاد إلى االحتالل المستمر حتى اآلن، على مدخل واحدة من أجمل الحدائق الباريسية1967
  27/6/2010الخليج، الشارقة، 
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  جهةأردوغان في الموا .43
  محمد نور الدين. د

جديدة في منطقة الشرق األوسط تهدف إلى مغادرة ” دينامية“أطلق االعتداء على أسطول الحرية 
  .الخريطة الحالية وخلط األوراق في اتجاه توازنات إقليمية جديدة مختلفة

ي اتبعها حزب ويمكن القول إن أحد أهم العوامل التي هزت المعادلة السابقة كان السياسة الجديدة الت
  .2002العدالة والتنمية بعد وصوله إلى السلطة في تركيا في نهاية العام 

واذا كان الحزب حمل رؤية مسبقة لمكانة تركيا ودورها في محيطها اإلقليمي وفي العالم أساسها أن 
امنت تكون تركيا على عالقات جيدة مع الجميع، وأن تكون على مسافة واحدة من كل المحاور،فإنها تز

مع الهجوم الشامل الذي اطلقته إدارة جورج دبليو بوش ضد العالم اإلسالمي بعد هجمات الحادي عشر 
  .2001سبتمبر /من أيلول

وإذ كانت هذه الهجمات جاءت ذريعة قوية، غير ان الهدف األصلي كان استكمال محاولة واشنطن وضع 
وذلك ” إسرائيل“روات النفطية ومركز تواجد يدها على العالم وفي القلب منه الشرق األوسط موطن الث

  .لملء الفراغ الذي أحدثه انهيار االتحاد السوفييتي
وأكبر دليل على ذلك أن جهود إخضاع العراق وحصاره وإفقاره تمهيداً لضربه امتدت سنوات التسعينات 

  .وقبل هجمات نيويورك
لكن الرد ” طالبان”و” القاعدة“ن، حيث وعندما حدثت الهجمات كان الرد األمريكي األولي في أفغانستا

  .الفعلي كان في احتالل العراق رغم أن ال عالقة له البتة بهجمات نيويورك
وألن الخطة األمريكية من وراء احتالل العراق كانت تتجاوز أهدافها المعلنة جاء الرفض التركي 

  .2003مارس / ن آذارللمشاركة في احتالل العراق ورفض البرلمان التركي لذلك في األول م
كانت تريد من الجميع أن يكونوا تابعين ومنفذين . ”إسرائيل“لم ترد الواليات المتحدة شركاء سوى 

  .لإلمالءات
التفتيت : كانت واضحة” الجديد“وما رفض تركيا المشاركة في احتالل العراق إال ألن صورة العراق 

ذهبي ما يسهل وضع اليد على نفط المنطقة التدريجي لدول ومجتمعات المنطقة على أساس عرقي وم
عبر تفكيك المنطقة إلى كيانات محيطة ” إسرائيل“فضالً عن الهدف األزلي واألثير في المزيد من حماية 

  .أصغر، وإغراق المجتمعات في تناحراتها الداخلية
. ل دول المنطقةتركيا في بنيتها االجتماعية الدينية والمذهبية والعرقية ال تختلف عن العراق وعن ك

تعددية على كل المستويات، ومشكالت أقليات مزمنة لم تجد حالً عصرياً وال إنسانياً لها ال في تركيا وال 
  .في الدول العربية واإلسالمية

بعد افغانستان جاء دور العراق وبعد مشارفة األمريكيين على االنسحاب من العراق جاء دور تركيا من 
  .طاعة األمريكيأجل إعادتها إلى بيت ال

طوال سنوات التحول في تركيا عن محاولة اقناع رجب طيب ” إسرائيل“ولم تتوقف واشنطن ومن خلفها 
وبما انه لم يكن ممكنا مواجهة سلطة . أردوغان بعدم الذهاب بعيداً في تأييده للفلسطينيين وسوريا وإيران
ي ظل األمل في بقاء تركيا ضمن حدود العدالة والتنمية في غمرة الحروب في أفغانستان والعراق وف

  .معقولة، فإن الواليات المتحدة لم تبادر إلى ردود فعل عنيفة على تركيا
في قضايا مهمة مثل ” إسرائيل”تركيا للسقف المرسوم في ذهن اإلدارة األمريكية و” تجاوز“غير أن 

ان نقطة التحول في مباشرة مثل أسطول الحرية، ك” إسرائيل”البرنامج النووي اإليراني، وما يتصل ب
  .أمريكا ومن معها في الهجوم المضاد على سياسة حزب العدالة والتنمية

ال توفران في هجومهما الحالي أية أوراق الستخدامها ضد سلطة ” إسرائيل”ومن الواضح أن واشنطن و
  .العدالة والتنمية وال سيما بشخص رمزه وزعيمه رجب طيب أردوغان
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القوة إلراقة الدم التركي في المسألة الفلسطينية عبر الهجوم ” إسرائيل“استخدام : يةفي األوراق الخارج
وكذلك فرض قرار العقوبات على إيران في مجلس األمن بما هو قرار يهدف إلى . على أسطول الحرية

  .قتل اإلنجاز التركي ومعها البرازيل في التوصل إلى اتفاق طهران النووي
انتقلت للمرة األولى إلى تحريك الداخل التركي، وأول ” إسرائيل“مريكية ومعها واألخطر ان االدارة األ

مؤشرات ذلك موقف رجل الدين التركي المقيم في الواليات المتحدة فتح اهللا غولين الذي لم يجد تعليقاً 
” لإسرائي“على دم الشهداء األتراك في سفينة مرمرة سوى أنه كان يجب أن يأخذوا اإلذن المسبق من 

  .وبالتالي توجيه رسالة قوية إلى أردوغان بأن تأييد غولين له لم يعد مضموناً! قبل انطالقهم
وثاني المؤشرات هو استئناف حزب العمال الكردستاني عملياته العسكرية النوعية من االسكندرون إلى 

  .شمدنلي وصوال إلى قلب أسطنبول
 إذا نظر اليها في سياق الصراع بين الدولة التركية ”روتينية“ومع أن هذه العمليات ليست جديدة، وهي 

المضاد مثير للريبة ويخدم الهدف ” اإلسرائيلي”-وأكرادها، فإن التزامن بين العمليات والهجوم األمريكي
مع التأكيد أن المطالب الكردية في الداخل . من دون الجزم بوجود صلة مباشرة” إسرائيلي“األمريكي 

وليس من مصلحة أكراد تركيا أن يوضعوا، كما فعل عملياً اشقاؤهم في شمال التركي محقة بالكامل 
  .لتحقيق أهدافهم) ”إسرائيلي “-األمريكي(العراق، في خانة المتعاملين مع الشيطان 

ومن تلك الضغوط الداخلية إعادة اطالق سراح متهمين أساسيين في قضية ارغينيكون كتأكيد على أن 
  .إلجهاز على سياسة أردوغانالقضاء ال يزال جاهزاً ل

فالنية واضحة في ترجمة . المضاد عند هذا الحد” اإلسرائيلي”-وال يتوقع ان يقف الهجوم األمريكي
وليس أفضل . الضغوط على أردوغان هزيمة له أو تراجعاً كبيراً في االنتخابات النيابية المقبلة بعد سنة

أن استمرار العدالة والتنمية في السلطة سيسبب من خلق مناخ من الخوف لدى الرأي العام التركي ب
لتركيا القالقل، كما أن تسعير االستقطاب العرقي الداخلي سيلعب دوره في تراجع الحزب في المناطق 

  .سيناريو فيلم االطاحة بحزب العدالة والتنمية” كتّاب“الكردية أو هذا ما يأمله 
  االحتماالت أم ينجح أردوغان في تعطيله؟فهل ينجح هذا السيناريو المفتوح على المزيد من 
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