
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  ويطالب بتحقيق محايد في الحادثة"  الحريةأسطول" عن معتقلي لإلفراج يدعو األمنمجلس 
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   إلى غزة إلنجاز المصالحة"مركزية فتح" و"تنفيذية المنظمة"أعضاء من : دحالن

  صدر عناوين الصحف البريطانيةتت" الحريةأسطول "اإلسرائيلية على العملية العسكرية 
 سائل الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية وافتتاح حقل القتل التركير: تقرير

"إسرائيل"تركيا تستدعي سفيرها من
 "أسطول الحرية"بسبب االعتداء على 
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  "عواقب وخيمة"وتحذر من " أسطول الحرية " علىبسبب االعتداء" إسرائيل"ستدعي سفيرها من تركيا ت .1

فجر أزمة " اسطول الحرية"على " اإلسرائيلي"االعتداء ، أن )وكاالت( عن، 1/6/2010الخليج، ذكرت 
طع ، ودفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى ق"إسرائيل"حادة في العالقات بين تركيا و

  .جولة في أمريكا الالتينية للعودة إلى أنقرة، كما قطع رئيس األركان التركي زيارة إلى مصر 
" اإلسرائيلي"، كما استدعت وزارة خارجيتها السفير "إسرائيل"وبادرت تركيا إلى سحب سفيرها من 

، كما علقت باإلفراج عن هذه القافلة" إسرائيل"وطالبت . لالحتجاج على الهجوم على قافلة الحرية
  " .إسرائيل"الرحالت السياحية البحرية مع 

وقد دان الرئيس التركي عبداهللا غول  .وباإلضافة إلى ذلك، دعت تركيا إلى اجتماع عاجل لمجلس األمن
التركية عن غول قوله " األناضول"ونقلت وكالة  .، الذي اعتبره خرقاً للقوانين الدولية"اإلسرائيلي"الهجوم 

للقوة ضد قافلة للمساعدات تضم أعضاء " اإلسرائيلية" بشدة استخدام القوات البحرية أدين"في بيان 
  .وتوجه بالتعازي لمن فقدوا أحباء لهم في الهجوم ". بلدا32ًمنظمات غير حكومية من 

 69إن على المجتمع الدولي أال يبقى غير مبال في وجه هذا الهجوم في المياه الدولية، على بعد : "وقال
، والذي استهدف مدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن "اإلسرائيلية" بحرياً من المياه اإلقليمية ميالً

  " .ومسؤولون دينيون من مختلف العقائد، وهذا خرق للقانون الدولي
وأضاف أنه من المستحيل القبول بتجاهل حياة مواطنين عزل كانوا يحاولون نقل مساعدات إنسانية إلى 

" اإلسرائيليون"وأتمنى أن يضع الساسة . تعزل شعبها بهذه السياسات" إسرائيل"ان : " وقالشعب غزة،
ليس قضية بين "المفروض على قطاع غزة " اإلسرائيلي"ولفت إلى أن الحصار  ".والدولة حداً لهذا الوضع

الحصار غير رفع هذا " إسرائيل"وهو مأساة خطيرة، ونتوقع من . بل هو قضية دولية" إسرائيل"تركيا و
وأشار غول إلى أن كل المبادرات الضرورية قد أطلقت لحماية حقوق ومصالح  ".اإلنساني على الفور

بإحالة " إسرائيل"وقال ان بالده تطالب بفتح تحقيق في الهجوم، وتطالب  .المواطنين األتراك في القافلة
  .المسؤولين عنه إلى العدالة 

 مناورات 3تركية بولدن ارينج الهجوم معلناً أن بالده قررت إلغاء إلى ذلك، دان نائب رئيس الحكومة ال
وترأس ارينج اجتماعاً طارئاً لكبار المسؤولين من أجل بحث قضية الهجوم  ".إسرائيل"عسكرية مع 

وأعلن ارينج أن  .، شارك فيه وزراء رئيسيون ومسؤولون أمنيون كبار وقادة عسكريون"اإلسرائيلي"
ان قرر قطع جولته الحالية في أمريكا الالتينية والعودة إلى البالد، فيما أعلنت رئيس الوزراء أردوغ

  .وكالة أنباء األناضول، أن رئيس األركان الجنرال إلكر باشبوغ قطع زيارته إلى مصر للعودة إلى أنقرة 
 في العاصمة كما أفادت وكالة أنباء األناضول أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ألغى لقاءاته
وفي وقت  .األمريكية واشنطن وسيتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع متوقع لمجلس األمن الدولي
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وأصدرت وزارة  .الحق، أعلن أن وزير الدفاع التركي وجدي كونول اختصر زيارة إلى مقدونيا
  .قات الثنائيةفي العال" عواقب ال يمكن إصالحها"من " إسرائيل"الخارجية التركية بياناً حذرت فيه 

ان هذا الحادث "وتابع البيان  ".غير اإلنسانية" اإلسرائيلية"ندين بشدة هذه الممارسات "وأعلنت الوزارة 
المؤسف الذي حصل في عرض البحر في انتهاك واضح للقانون الدولي، يمكن أن تترتب عليه عواقب 

  ".ال يمكن إصالحها في عالقاتنا الثنائية
  .غابي ليفي لطلب توضيحات منه حول الحادث" اإلسرائيلي"نها استدعت السفير وأشارت الوزارة إلى أ

أياً كان السبب، فإن مثل هذا العمل ضد مدنيين ال يشاركون في سوى نشاطات سلمية غير "وتابع البيان 
 ".تحمل عواقب هذا السلوك الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي" إسرائيل"سيترتب على "وأضاف  ".مقبول

أوغوز جيليكول، وقالت " إسرائيل"كما أعلنت وكالة أنباء األناضول أن تركيا قررت سحب سفيرها لدى 
  .  انه من المتوقع أن يعود السفير إلى أنقرة قريباً 

. أعلنت إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع اسرائيل، أن تركيا انقرة من، 1/6/2010الحياة، وأضافت 
لتركي الجنرال ايلكر باسبوغ في اتصال هاتفي مع نظيره االسرائيلي غابي وصف قائد اركان الجيش او

  . »خطير وغير مقبول«اشكينازي الهجوم االسرائيلي على اسطول الحرية بأنه 
نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي وحامد جاد ويوسف الشايب ، عن 1/6/2010الغد، األردن، ونشرت 

 سانتياغو، أمس، عائدا الى تركيا  غادرجب طيب اردوغانرئيس الوزراء التركي ر، أن عواصممن 
ينتهك " إرهاب دولة"وفي تصريحات قبل سفره وصف أردوغان الهجوم اإلسرائيلي بأنه  .لمتابعة األزمة
  .القانون الدولي

  
  قدم تعازيه بالضحايا األتراكويعباس يهاتف الرئيس التركي  .2

مس اتصاالت هاتفية شملت كال من الرئيس التركي اجرى الرئيس محمود عباس أ:  ا ف ب-رام اهللا 
عبداهللا غول ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان اضافة الى االمين العام لالمم المتحدة بان 

  .كي مون ، وتباحث معهم في تطورات العدوان االسرائيلي
،  اتصالين هاتفيين مع غولباس اجرىوقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه ان الرئيس ع

وأردوغان ، بحث خاللهما تطورات القرصنة اإلسرائيلية ضد المتضامنين األجانب على متن أسطول 
تعازيه للرئيس التركي بالضحايا األتراك، وتمنى "واضاف المتحدث الفلسطيني ان عباس قدم  ".الحرية

اتفقا على مواصلة االتصال لمتابعة "س وغول وتابع ابو ردينة ان الرئيسين عبا". الشفاء العاجل للجرحى
   ".التطورات

شرح له تطورات عملية القرصنة "واوضح ان عباس اتصل ايضا باالمين العام لالمم المتحدة و
اتصاال مع اإلدراة "كما اعلن المتحدث الفلسطيني ان عباس اجرى ". االسرائيلية ضد اسطول الحرية

الشديد على العدوان اإلسرائيلي وادانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها األميركية وأبلغها خالله احتجاجه 
الجيش االسرائيلي وادت الى مقتل حوالي عشرين متضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

واضاف ابو ردينة الذي لم يكشف اسم المسؤول االميركي الذي تحادث معه عباس ان  ".المحاصر
 ".رورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على هذا العدوانعلى ض"الرئيس عباس شدد 

  1/6/2010الدستور، األردن، 
  
  
  

  يطالب بتدخل عربي ودولي لفك الحصار هنية .3
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قال مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية إن األخير وضع الرئيس اللبناني : وكاالت
، وعبر عن تضامنه مع رئيس الوفد اللبناني "اإلسرائيلية"ميشال سليمان في صورة جريمة القرصنة 

كما هاتف أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووضعه في صورة ما . المصاب هاني سليمان 
حدث للقافلة، ودعاه لموقف عربي موحد إلنهاء الحصار، وأجرى اتصاالً باألمين العام للجامعة العربية 

عام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إحسان أكمل الدين أوغلو وحثهما على العمل عمرو موسى، واألمين ال
  .إلنهاء الحصار فوراً، والقيام بتحرك إسالمي واسع وعقد اجتماع طارئ لبحث ما جرى 

  1/6/2010الخليج، 
  

   الدوليةلألعراف وتنكرها "إسرائيل"مجزرة سفن الحرية تعكس استهتار : حكومة فياض .4
دان رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الهجوم االسرائيلي، وقال في بيان :  حمدان منتصر–رام اهللا 

هذه الجريمة تُظهر مجدداً استهتار اسرائيل وتنكرها «افتتح به االجتماع االسبوعي لحكومته، ان 
ُ تظهر مدى الحاجة لوضع حد للسياسة ... لألعراف والقواعد والقوانين والقرارات الدولية كما أنها

العدوانية التي تمارسها اسرائيل، وفي مقدم ذلك رفع الحصار عن شعبنا، خصوصاً في قطاع غزة، من 
آن األوان لترجمة القرارات الدولية الداعية لرفع الحصار، والتي سبق «: واضاف. »دون قيد أو شرط

بيان األوروبي في ان أعلنت في اكثر من مناسبة، بدءاً من مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار القطاع، وال
الماضي، والمواقف الدولية األخرى كافة، إلى مواقف عملية تلزم اسرائيل رفع ) ديسمبر(كانون األول 

  . »الحصار عن قطاع غزة، واحترام وحدة األرض الفلسطينية
وقال فياض ان الرد الفلسطيني على هذه الجريمة يتمثل في ضرورة اإلسراع في إنهاء حال االنقسام، 

التجاوب مع المساعي الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة «إلى » حماس«اً حركة داعي
للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهود والمواقف الفلسطينية ضد سياسات االحتالل المتمثلة بالحصار 

  .»واالستيطان، واستنهاض طاقات شعبنا في الخالص من االحتالل وبناء الوطن ومؤسساته
  1/6/2010اة الجديدة، الحي

  
  "أسطول الحرية" البرلمان التركي ويعزيه بشهداء رئيسبحر يهاتف  .5

الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، التعازي للشعب التركي  قدم: غزة
التركي، جاء ذلك خالل اتصال هاتفي مع محمد علي شاهين رئيس البرلمان  ".الحرية"بشهداء أسطول 

في أعقاب ما تعرض له اسطول الحرية فجر اليوم االثنين والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء معظمهم 
  .من المتضامنين األتراك

أن  وأكد بحر على أن الشعب الفلسطيني يعبر عن تقديره للموقف التركي الرسمي والشعبي، مشدداً على
. نسانية التي تربط الشعبين التركي والفلسطينيما حدث دليل واضح على العالقات التاريخية واإل

اليوم أصبحت العالقات بين الشعبين تربطها روابط الدم والشجاعة إضافة إلى التاريخ "وأضاف 
  ".المشترك

ونقل بحر تعازي المجلس التشريعي والشعب الفلسطيني للبرلمان والشعب التركي، موضحاً أن األسطول 
تركي مع الشعب الفلسطيني وان الرسالة اإلنسانية التي يحملها األسطول جاء ليعبر عن تضامن الشعب ال

  .وصلت إلى الشعب الفلسطيني، بدماء األبطال رسل اإلنسانية
  1/6/2010قدس برس، 

  
  

   تطالب بمحاكمة المسؤولين عن مجزرة سفن الحرية كمجرمي حرب منظمة التحريرةتنفيذي .6
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مجزرة سفن «التحرير الى محاكمة المسؤولين االسرائيليين عن دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة : رام اهللا
  .باعتبارهم مجرمي حرب يجب محاكمتهم دوليا» الحرية

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس امس وادان البيان 
ية الى ادانة الجريمة االسرائيلية جريمة االحتالل ودعا المجتمع الدولي واالمم المتحدة واللجنة الرباع

  .الجديدة والعمل الفوري النهاء الحصار عن ابناء شعبنا المحاصرين في قطاع غزة
ورأت اللجنة التنفيذية ان تواصل جرائم االحتالل يوضح للعالم اهمية توفير الحماية لشعبنا ووقف الجرائم 

  .ليةالمتصاعدة التي تنتهك القانون الدولي والمرجعيات الدو
  1/6/2010الحياة الجديدة، 

 
   السلطة الفلسطينية ترفض وقف المفاوضات غير المباشرة:عبد الرحيم ملوح .7

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح إن :  يوسف الشايب–رام اهللا 
تحت ذريعة أنها ال تتفاوض مع القيادة الفلسطينية رفضت اإلعالن عن وقف المفاوضات غير المباشرة، 

  .إسرائيل، بل مع الواليات المتحدة األميركية
عقب اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس، وشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية " الغد"وقال ملوح، لـ

: للمنظمة، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، وشخصيات مستقلة، في رام اهللا
لألسف لم يتم إقرار .. إلعالن عن وقف المفاوضات، وشعرت بأنني وحيداً في الجلسة اقترحت ا

  .االقتراح تحت ذريعة أننا ال نتفاوض مع إسرائيل بل مع الواليات المتحدة
كان رأينا أن ثمة قرارا سياسيا فلسطينيا بمظلة عربية بالتوجه نحو المفاوضات غير : وأضاف ملوح

  عالن صراحة عن وقف هذه المفاوضات، وأن أية المباشرة، وأنه يجب اإل
لقاءات مع ساسة أميركيين ال تأتي في إطار المفاوضات غير المباشرة، لكن لم يكن ثمة تأييد لهذا 

  .التوجه
وأشار ملوح إلى أن االجتماع خرج بالعديد من القرارات من أهمها التأكيد على المصالحة الفلسطينية، 

ة لحل المشاكل العالقة في هذا الملف، يضم ممثلين عن اللجنة التنفيذية وتشكيل وفد يتوجه إلى غز
للمنظمة ومركزية فتح وأمناء الفصائل ومستقلين، برئاسة رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري، 
وكذلك التوجه إلى مجلس األمن واألمم المتحدة التخاذ قرار برفع الحصار عن غزة، وتشكيل لجنة تحقيق 

االعتداء على أسطول الحرية، والتنسيق في هذا اإلطار مع الدول التي فقدت ضحايا من بين دولية في 
المتضامنين في األسطول، وإصدار أوامر لمحافظي المدن الفلسطينية بفتح بيوت عزاء في مختلف المدن 

 دول لضحايا العدوان، والتنسيق مع سفراء فلسطين في الخارج لتنظيم فعاليات احتجاجية في مختلف
  .العالم، وفضح سياسة إسرائيل اإلجرامية

  1/6/2010الغد، األردن، 
  

  محاكمة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حربمشعل يشدد على  .8
أن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل أجرى اتصاالت مكثفة مع  أعلنت حماس:  محمد يونس–رام اهللا 

وقالت في بيان . "مجزرة الحرية"د ما وصفته بـ عدد من الزعماء والمسؤولين العرب للتباحث في أبعا
اهللا صالح، ونائب   اتصاالت مشعل شملت الزعيم الليبي معمر القدافي، والرئيس اليمني علي عبدأنلها 

الرئيس السوري فاروق الشرع، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، واألمين العام للجامعة العربية 
نظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو، إضافة إلى عدد من عمرو موسى، واألمين العام لم

  . المسؤولين العرب
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  شدد خالل محادثاته على ضرورة إدانة الجريمة الصهيونية، ومحاكمة قادة الكيان " مشعل أن وأضافت
ذه الصهيوني كمجرمي حرب، وعدم إعطائهم الفرصة لإلفالت بجريمتهم، إضافة إلى ضرورة اغتنام ه

  ."اللحظات التاريخية لكسر الحصار نهائياً عن قطاع غزة
  1/6/2010الحياة، 

                      
   مفاجئة للقاء الرئيس صالحبصورةمشعل يصل صنعاء  .9

أن خالد مشعل، رئيس المكتب " قدس برس"أكدت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لوكالة : صنعاء
إلى العاصمة اليمنية صنعاء  عصر االثنين،س وفد رفيع المستوى على رأ السياسي لحركة حماس، وصل

، حول التطورات الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح وعدد من المسؤولين اليمنيينإلجراء مباحثات مع 
المتسارعة في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات الهجوم المسلح اإلسرائيلي على قافلة الحرية في 

  .لية قبالة سواحل قطاع غزةالمياه الدو
  31/5/2010قدس برس، 

  
  عالمة فارقة لها ما بعدها " أسطول الحرية"االعتداء على : الزهار .10

لن نفاجأ من جريمة ومجزرة ": قال القيادي في حماس الدكتور محمود الزهار:  فتحي صباح-غزة 
 رائع لتاريخ االحتالل اإلسرائيلي جريمة مدبرة ومركبة ونموذج"، واصفاً المجزرة بأنها "أسطول الحرية

، مشدداً على أن "لها ما بعدها) سيكون(الجريمة عالمة فارقة "واعتبر أن . "في ارتكاب الجرائم المركبة
  ."قوافل وسفن الحصار لن تتوقف، وسيزداد عددها، وستصل أسرع مما مضى"

  1/6/2010الحياة، 
  

  ؟ فوق القانون"رائيلإس"لمجتمع الدولي أمام سؤال هل ا: أسامة حمدان .11
 تجمع أمام مقر  قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان الذي شارك في):ا ف ب (–بيروت 

هو يوم أسود في تاريخ ": األمم المتحدة وسط بيروت تنديدا باالعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية
سرائيل التي تستهدف مدنيين وال في هذا اليوم ظهر الوجه الحقيقي إل"وأضاف   ."الكيان اإلسرائيلي

أصل الوجود اإلسرائيلي في حاجة إلى إعادة "، معتبرا أن "تحترم القانون الدولي وال القرارات الدولية
اإلسرائيليون يعلمون أن السفن ال تحمل سالحا، ولو كانت تحمل "وتابع  ."تقييم نتيجة لمثل هذه الخطوة

بطبيعتهم الجبانة يدمنون على مهاجمة المدنيين والنيل منهم "فا ، مضي"سالحا لما تجرأوا على مهاجمتها
المجتمع "ورأى أن  ."أمال في إرسال رسالة يخاف بسببها اآلخرون من القيام بخطوة لكسر الحصار

  ."الدولي أمام سؤال هل إسرائيل فوق القانون أم عليها أن تلتزم بالقانون؟
 1/6/2010العرب، قطر، 

  
  48جنوب غزة في محاولة تنفيذ عملية داخل الـ" سرايا القدس "استشهاد عنصرين من .12

، شابان برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي      2010-6-1استشهد، الثالثاء   : أحمد المصري -خان يونس 
على الحدود الجنوبية لقطاع غزة أثناء محاولتهما اجتياز السلك الحدود الفاصل لتنفيذ عمليـة عـسكرية                

  . ، بحسب ما أعلنت اإلذاعة العبرية العامة48عام داخل األراضي المحتلة 
ـ        أن الـصليب األحمـر   " فلسطين أون الين"وأكد الطبيب معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ ل

أبلغ وزارة الصحة بغزة ارتقاء شهيدين، لكن مكتب االرتباط اإلسرائيلي لم يأذن بعد لطـواقم اإلسـعاف             
محمد شهوان وعبد الـرحمن     : وقال الطبيب حسنين إن الشهيدين هما      .دينالفلسطينية بنقل جثماني الشهي   

  . األسطل في العقد الثاني من عمرهما
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وتبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي محاولة تنفيذ عملية عسكرية داخل أراضي              
  .  المحتلة، ونعت الشهيدين وقالت إنهما من عناصرها48

 أن اشتباكات مسلحة دارت شرق خان يونس، وأن عدداً محدود من اآلليات العـسكرية               وأفاد شهود عيان  
  اإلسرائيلية توغل في أراضي المواطنين 

وقصفت المدفعية اإلسرائيلية، في ساعة مبكرة، بثمان قذائف أراضي المواطنين الزراعية فـي منطقـة               
ه منازل المواطنين فـي منطقتـي القـرارة         الفراحين، فيما تطلق الطائرات المروحية نيرانها بكثافة تجا       

  .وعبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
  1/6/2010فلسطين أون الين، 

  
  جريمة أسطول الحرية لن تمر دون عقاب": كتائب أبو علي مصطفى" .13

الجبهة الشعبية "، الذراع العسكرية لـ "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" قالت:  فتحي صباح-غزة 
، متوعدة "الجريمة لن تمر من دون عقاب" إن بعد اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية"  فلسطينلتحرير

  ."برد مزلزل"
  1/6/2010الحياة، 

  
  "أسطول الحرية"القرصنة اإلسرائيلية على الفصائل الفلسطينية تدين  .14

طينية دانت الفصائل الفلس، أن داحامد ج غزةنقال عن مراسلها من  1/6/2010الغد، األردن، نشرت 
القرصنة اإلسرائيلية على أسطول الحرية، حيث استنكر المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف، 
الجريمة اإلسرائيلية، مطالبا األمم المتحدة والمجتمع الدولي وضع حد إلسرائيل التي تتصرف كدولة فوق 

  .القانون
أن المتضامنين نجحوا "د الهندي، من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، محم

  ".في إرسال رسالتهم للعالم ولكن بلون الدم ألبناء شعبنا الفلسطيني
ودانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، االعتداء على أسطول الحرية، مطالبة بتدخل دولي 

ى متنها للوصول إلى قطاع عاجل لوقف عملية القرصنة اإلسرائيلية، والسماح للمتضامنين الدوليين عل
  .غزة

 جامعة الدول العربية لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه –القيادة العامة–ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
  .التطورات، بعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية التخاذ قرارات جدية تضع حداً للعربدة اإلسرائيلية

بو زهري، جامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ، بدوره طالب المتحدث باسم حركة حماس سامي أ
  ".خطوات عملية في مواجهة العدوان الوحشي الذي تعرض له المتضامنون في أسطول الحرية"باتخاذ 

وطالب حزب الشعب الفلسطيني بأوسع تحرك فلسطيني وعربي ودولي إلدانة هذه الجريمة، داعياً 
ة بالطلب العاجل من مجلس األمن لعقد جلسة طارئة إلدانة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطيني

 .الجريمة اإلسرائيلية
قال القيادي في حركة فتح نبيل شعث، إن ما حدث جريمة قرصنة دولية، مؤكدا على تضامن من جهته  

مع أبناء شعبنا في غزة، ومع المتضامنين األبطال، الذي ضحوا بأرواحهم من أجل كسر "الحركة 
  ". ظالم على قطاع غزةالحصار ال
محمد دحالن عضو اللجنة أن ) وفا(من رام اهللا نقال عن وكالة  1/6/2010الحياة الجديدة، وذكرت 

أن المقاومة الشعبية لالحتالل سجلت منعطفاً تاريخياً ونوعياً بعد هجوم الوحدات أكد فتح، لالمركزية 
 الدفاع إلى في بيان صحفي، المجتمع الدولي ودعا . على متضامنين مدنيين مسالميناإلسرائيليةالخاصة 

، والتحرك الجدي فوراً لعزل حكومة نتنياهو ومحاسبتها على اإلنسانيةعن قيم العدالة والحرية والحقوق 
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 في تعاملها مع القضايا والمواقف المتعلقة اإلنسانيةاستهتارها بالقوانين الدولية وخرقها لالعتبارات 
  .بالموضوع الفلسطيني

 من غزة أن الدكتور صالح البردويل القيادي في حماس أوضح في 31/5/2010قدس برس، دت وأور
، أن االكتفاء الفلسطيني والعربي الرسمي باإلدانة اللفظية للقرصنة "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

لطة بين أجهزة الس" التنسيق األمني"، وطالب بوقف "ال معنى له"والمجزرة الدامية ضد أسطول الحرية 
 العربية مع الجانب الدبلوماسيةالفلسطينية ونظيرتها التابعة لالحتالل اإلسرائيلي، وكذلك العالقات 

  .اإلسرائيلي
المسؤول السياسي أن   وحسين سعيد،يوسف حاج علي نقال عن مراسليها 1/6/2010السفير، وجاء في 

بقطع العالقات مع العدو ووقف " كل الدول العربية واإلسالمية طالبحماس في لبنان علي بركة  في
باتخاذ قرار فوري برفع الحصار عن غزة وفتح معبر "، مطالبا القادة العرب "المبادرات السلمية معه

 . "رفح
 اإلسرائيليةخرجت في مخيمات البص والبرج الشمالي مسيرات غاضبة منددة بالجريمة في نفس السياق 

حركة حماس في منطقة صور جهاد طه بالموقف التركي وأشاد المسؤول السياسي ل. بحق أسطول الحرية
 ألهالي اإلنسانيةحماية دولية من أجل السماح للمتضامنين بإيصال المساعدات "حكومة وشعبا، مطالباً بـ

 . "غزة المحاصرين
 واألحزاب تظاهرة شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينيةوفي مخيم الرشيدية، نفذت الفصائل 

 . اللجان الشعبيةاللبنانية و
نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي، مسيرة غضب احتجاجاً على كما 

 مسؤول العالقات السياسية في حماس في الشمال أبو ، وطالب"االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية
الذي ينظر بعين "مال، المجتمع الدولي ربيع شهابي باسم الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الش

 . "صهيونية، بتحمل مسؤولياته وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة
 مسؤول حركة فتح المركزية في الشمال أبو جهاد فياض الفصائل الفلسطينية في الداخل دعامن جهته، 

 . "مقبلةتوحيد صفوفها والعمل صفاً واحداً لمواجهة التحديات ال" إلىوالشتات 
    

   إلى غزة إلنجاز المصالحة"مركزية فتح" و" المنظمةتنفيذية"أعضاء من : دحالن .15
 قال محمد دحالن عضو الجنة المركزية لحركة فـتح مفـوض اإلعـالم والثقافـة أن القيـادة                   :رام اهللا 

ا قـوات   الفلسطينية اتفقت على مجموعة خطوات إجرائية عملية في مواجهة العملية العسكرية التي نفذته            
االحتالل اإلسرائيلي الخاصة ضد المتضامنين الدوليين العرب واألجانب على متن سفن الحرية المتجهـة              

  . إلى غزة، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم 
وأكد دحالن في بيان صحافي صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة في حركة فتح، أن القيادة الفلسطينية،                

ا لخطورة األوضاع وإيمانا بضرورة مواجهة األخطار بإرادة وطنية موحدة، فقد قررت فـي              وإدراكا منه 
االجتماع المشترك الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة             

  :فتح مساء اليوم ما يلي 
م أعضاء من اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة         إرسال وفد مشترك إلى غزة إلتمام وانجاز المصالحة، يض         :أوال

  .التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل الفلسطينية 
 دعوة مجلس األمن الدولي الستصدار قرار بفك الحصار عن غزة وتشكيل لجنـة تحقيـق دوليـة                  :ثانيا

  .بأحداث الهجوم على المتضامنين الدوليين على متن سفن الحرية
 التنسيق مع الدول التي استشهد رعاياها في الهجوم على المتضامنين، والذين شاركوا فـي سـفن                 :الثاث

  . التضامن الدولية مع غزة 
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 الطلب من األمانة العامة للجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ بناء على طلـب الـرئيس محمـود                  :رابعا
  . قد اجتماعات عاجلة لبحث العدوان اإلسرائيليعباس من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بع

 الحديث مع دول االتحاد األوروبي والطلب منها إيقاف قرارها برفـع مـستوى العالقـات مـع                  :خامسا
  .إسرائيل 
  . تكليف المحافظين بفتح مراكز عزاء بالمتضامنين الشهداء في كل مدن الضفة الفلسطينية:سادسا
 فعاليات تضامنية مع الشهداء العرب واألجانب وفضح أسـاليب حكومـة             اإليعاز للسفراء بإقامة   :سابعا

  .إسرائيل العدوانية وعنصريتها
  31/5/2010وكالة سما، 

  
  "أسطول الحرية"حماس تقيم بيت عزاء في غزة لشهداء  .16

أقامت حركة حماس، أمس، بيت عزاء رمزي لضحايا أسطول الحرية في ميناء غزة الذي كان : )د ب أ(
وأم بيت العزاء قيادات الفصائل .  يستقبلهم لنقل ما يحملونه من مساعدات إنسانية إلى القطاعمقرراً أن

  .الفلسطينية وأعداد كبيرة من سكان غزة 
وأكد رئيس الحكومة المقالة في غزة، إسماعيل هنية، للصحافيين في بيت العزاء استمرار حركة 

  . إلنهاء الحصار إلسرائيلي على حصار غزةالتضامن اإلقليمية والدولية مع الشعب الفلسطيني 
  1/6/2010الخليج، 

  
  "أسطول الحرية"هكذا تمت السيطرة على .. الرواية اإلسرائيلية .17

أصيب العالم بصدمة، أمس، إثر قيام كوماندوز إسرائيلي بمهاجمة أسطول يضم  : نظير مجلي- تل أبيب
حصار المفروض على القطاع، وظهر سفن مساعدات وناشطين كان متوجها إلى قطاع غزة لكسر ال

وقطع رئيس الوزراء اإلسرائيلي .  قتيال من الركاب19إجماع دولي على إدانة الهجوم الذي أوقع 
بنيامين نتنياهو زيارته لكندا وألغى زيارته لواشنطن ولقاء كان مقررا مع الرئيس األميركي باراك أوباما 

 .وهرول إلى إسرائيل، لمواجهة األزمة
اضطروا إلى «لسقوط قتلى في الهجوم، مؤكدا أن الجنود اإلسرائيليين » أسفه«نتنياهو أمس عن وأعرب 

وكان سالح البحرية اإلسرائيلية، قد أعد خطة للسيطرة بالقوة على سفن أسطول . »الدفاع عن أنفسهم
  . الحرية، مشددا على أنه يفعل ذلك بناء على قرار سياسي من الحكومة

، وصلت )بتوقيت القدس(ففي الساعة الرابعة إال الربع من فجر أمس، .. رائيليةوحسب الرواية اإلس
فحاول ربابنة سفن األسطول تغيير مسارهم، وهم واثقون . السفن الحربية اإلسرائيلية قريبا من األسطول

مية بأنهم خارج منطقة الخطر، حيث إنهم كانوا ما زالوا في المياه الدولية، خارج حدود المياه اإلقلي
فتوجه اإلسرائيليون بنداء أخير، داعين ركاب األسطول إلى أن يأتوا إلى . اإلسرائيلية أو الفلسطينية

فأطلق . أسدود، واعدين بتفريغ حمولة السفن ونقلها إلى قطاع غزة وتحريرهم، إال أنهم جوبهوا بالرفض
 .مروم إشارة بالهجوم

 ولم تكن لديها مشكلة في السيطرة على خمس منها، وقد انتشرت القوات اإلسرائيلية على السفن الست،
ولكنها جوبهت بمقاومة صلبة وعنيفة من الركاب على متن سفينة . حيث كانت المقاومة بسيطة وسلمية

وحسب الرواية اإلسرائيلية وشهادات الجنود، فإنهم حاولوا إنزال . ، كبرى سفن األسطول»مرمرة«
فقد . ل، لكن ثالثين شابا من الركاب راحوا يتصدون لهم بعنفالمظليين على سطح السفينة بواسطة حب

ثم راحوا يضربون الجنود . حاولوا أوال إسقاط المروحية، عندما ربطوا الحبل بعامود الرادار في السفينة
ثم .  أمتار10وهجم أحدهم على جندي وخطف مسدسه وقذف به من علو . بالعصي الحديدية والسكاكين
وادعى مروم أن قواته . جنود اإلسرائيليين وأصاب اثنين منهم بجراح بليغةأطلق الرصاص على ال
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وحاولت استخدام ما لديها من وسائل لتفريق الركاب، وأطلقت . فوجئت بهذا الرد، الذي لم تكن جاهزة له
فراح الجيش اإلسرائيلي يطلق الرصاص من . فلم يفد ذلك لفرض االستسالم عليهم. قنابل صوتية
. وقد انفردت إسرائيل بهذه الرواية، ألنها لم تتح لركاب سفن األسطول الكالم. لتي بحوزتهمالمسدسات ا

وتمكنت خالل ساعة من السيطرة الكاملة عليهم فأصبحوا . فقد شوشت بث رسائلهم وهواتفهم الجوالة
ن الركاب  شخصا م16ولكن ما توافر من المعلومات عن نتائج هذا الهجوم الدموي، قتل . معتقلين لديها

). بينهم جنديان إسرائيالن( منهم بليغة 11، جراح ) جنود إسرائيليين7بينهم ( شخصا بجراح 38وإصابة 
وقد أثار هذا الهجوم موجة عارمة من السخط والغضب في العالم كله وليس فقط في فلسطين والعالمين 

 .العربي واإلسالمي
ين المعارضين والسابقين عن قلقهم الشديد من تأثير وأعرب الكثير من المسؤولين واإلعالميين والسياسي

هذا الهجوم على إسرائيل، ورأى الكثيرون أن األضرار التي ستلحق بإسرائيل من ورائه ستكون أضخم 
  . بكثير من أضرار السماح لسفن األسطول بدخول غزة

  1/6/2010الشرق األوسط، 
  

  ما أطلقوا النار على متن إحدى السفنبدافع الدفاع عن النفس عند تحركواالجنود : نتنياهو .18
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس االثنين إن الجنود اإلسرائيليين :  ا ف ب- القدس

تحركوا بدافع الدفاع عن النفس عندما أطلقوا النار على متن إحدى السفن التي كانت تحاول كسر 
لصحافيين في كندا قبل أن يقطع زيارته ليسرع عائدا وقال نتنياهو ل .الحصار اإلسرائيلي عن غزة

سفينة واحدة من : "، مضيفا أن"كان على جنودنا أن يدافعوا عن حياتهم أو يتعرضون للقتل: "إلسرائيل
الست سفن، وهي تلك التي كانت تحمل مئات األشخاص، رفضت التعاون وقبول طلبات القوات 

وأوضح إن كل الشحنات الموجهة  .جابت السفن الخمس األخرىبينما است. اإلسرائيلية بالتوجه ألسدود
(...) قاعدة لحماس المدعومة من قبل إيران "لغزة يجب أن تقوم إسرائيل بفحصها ألن غزة أصبحت 

  ".والتي يطلقون منها آالف الصواريخ تجاه إسرائيل
  1/6/2010القدس، فلسطين، 

  
   المسؤولية" الحريةأسطول "باراك يحمل ضحايا .19

قال وزير الدفاع إيهود باراك في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمشاركة :  أسعد تلحمي-ناصرة ال
رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي وقائد سالح البحرية اللواء إيلي مروم في مقر وزارة 

 المواجهة لكن المسؤولية عن" على وقوع مصابين، "حزنها"الدفاع في تل أبيب، إن إسرائيل تعرب عن 
وأشار إلى  .طين الذي بادروا إلى العمل العنيفالعنيفة تقع كلها على منظمي اإلبحار، وعدد من المشارك

إسرائيل "وأضاف أن . من السفن الست) "مرمرة"( وقعت فقط على متن سفينة واحدة أن المواجهة
ى ميناء أسدود ونقل حمولة توجهت قبل إبحار األسطول وأيضاً خالله إلى المنظمين بدعوتهم للوصول إل

أنه خالل الصعود على وتابع . "لكن كل دعواتنا رفضت... تيش أمنيالسفن إلى قطاع غزة بعد إجراء تف
 . "ن جانب المتظاهرين الذين هاجموهمهوجم جنودنا، وبعضهم أصيب جراء عنف جسدي م"إحدى السفن 

طور، وأعرف الوحدات التي شاركت أعرف جيداً نوعية هذه العمليات وكيف يمكن أن تت": وأضاف
إزاء تعرض حياة الجنود للخطر، اضطر هؤالء إلى "وزعم أنه . "دتها والحديث هو عن خيرة أبنائناوقا

وتابع أنه بناء لتقرير أولي، قُتل عشرة من . "فريق التظاهرات وإلى الرصاص الحيتفعيل وسائل ت
 من عشرة من مقاتلي سالح البحرية بعضهم أصيب أكثر"كين في اإلبحار وجرح آخرون، كما المشار

  ."قل جميع المصابين إلى المستشفياتنتيجة الرصاص الحي وبعض آخر بسالح أبيض، وتم ن
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وكشف باراك أنه تحدث إلى نظيره التركي ووزير الخارجية التركي والسفير التركي في تل أبيب 
. مرات عدة) الذي يزور كندا(تانياهو وأطلعهم على ما حصل، كما تحدث إلى رئيس الحكومة بنيامين ن

الذي تسيطر عليه حركة حماس "ر وال أزمة إنسانية في قطاع غزة وكرر األسطوانة المشروخة أنه ال فق
اإلرهابية التي تتعاظم قوتها كل الوقت وتنتج وسائل قتالية وقذائف صاروخية بهدف المس بإسرائيل، 

بيعياً أن تفحص والمواثيق الدولية، وعليه فإن إلسرائيل حقاً طوتحتجز جندياً إسرائيلياً في شكل يتناقض 
  . "كل شحنة تدخل غزة

اإلبحار كله هو استفزاز سياسي وإعالمي بمبادرة جهات مناوئة إلسرائيل، بينها منظمة "ورأى أن 
بية رهااإلغاثة التركية التي وقفت وراء السفينة المنفلتة، وهي منظمة عنيفة ومتطرفة تدعم منظمات إ

إسرائيل ستواصل " رغم كل الخالفات في الرأي، فإن وأضاف أنه على. "تحت غطاء النشاط اإلنساني
التحرك بحزم من أجل أن تحافظ على سيادتها وأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها في كل 

  ."ها الظروفمكان وفي كل وقت وبكل وسيلة تستوجب
  1/6/2010الحياة، 

  
  قافلة السفن على  عدوانها ضحايا تلوم يةقيادات إسرائيل .20

ال عالقة بين قافلة "ن أ قال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي : أسعد تلحمي-الناصرة 
إذ "ت الجيش واجهت أعمال عنف شديدة، ، وأضاف أن قوا"شاط السلمي والمساعدات اإلنسانيةالسفن والن

ن سالح تم انتزاعه من أحد إحدى الحاالت أطلق الرصاص ماستخدم المعتدون السالح األبيض وفي 
  . "الجنود

جة كان يمكن أن تكون الجنود تحلوا بقدر كبير من ضبط النفس وأن النتي"وزعم قائد سالح البحرية أن 
، "ألسلحة الحيةاالستيالء على السفن الخمس األخرى لم يستوجب استخدام ا"وأضاف أن . "أسوأ كثيراً
عشرات المشاركين المتظاهرين أصيبوا، وسبعة جنود يتلقون العالج في المستشفيات، "ن مشيراً إلى أ

تفجر " اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر وتوقع وزير التجارة ."هم اثنان في حال متوسط إلى خطيرةمن
 ستكون":  التي يزورها رسمياً في الدوحة"رويترز" في أعقاب الهجوم، وقال لوكالة "فضيحة كبيرة

األمر كله استفزاز من بدايته، فهم خططوا لذلك منذ نحو شهرين ": وأضاف. "فضيحة كبرى بال شك
. "لك ألن من حقنا الدفاع عن أنفسنايا سادة ال تحاولوا القيام بذ... وحاولنا بكل الطرق أن نشرح لهم

  ." يمكنك تفسير أي شيءاق الدماء العندما تر. الكل سيحاكمنا. حاولنا قدر المستطاع سد الطريق": وتابع
من جهتها، قامت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني بالدفاع المستميت عن قرار الحكومة تنفيذ عملية و

في مثل هذا اليوم ال توجد " يقف وراء الحكومة، وأنه "كديما"يالء على السفن وأعلنت أن حزبها االست
وشارك عشرات من أنصار  ." االستفزازيموحدة في وجه اإلبحارمعارضة في إسرائيل، إنما كلها تقف 

وندد المتظاهرون بلجوء .  اليسارية في تظاهرة قبالة ميناء أسدود احتجاجاً على الهجوم"سالم اآلن"حركة 
 المتطرفة "الشباب القومي"قابل، شارك عشرات من أنصار حركة وفي الم. إسرائيل إلى القوة العسكرية

، كما "كيل بمكيالين وتقديم الدعم لحماسال" أبيب احتجاجاً على  تركيا في تلفي تظاهرة قبالة سفارة
  .شهدت بلدات إسرائيلية مختلفة تظاهرات تأييد للعملية البحرية

  1/6/2010الحياة، 
  

  عي عدم وجود أزمة إنسانية في غزة تّدإلسرائيليةخارجية اال .21
أسطول "ت االحتالل فجر أمس على عن المجزرة التي نفذتها قوا" اإلسرائيلية"دافعت الخارجية : وكاالت
التضامني مع قطاع غزة، وذهبت بعيداً في إمعانها في تضليل العالم مدعية ان غزة ال تعاني " الحرية
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، فيما قررت الوزارة استخدام جهاز "سيفتح الطريق لالرهاب"كان " أسطول الحرية"أزمة انسانية وان 
  .في الخارج " اإلسرائيلية "إعالمي مؤلف من منظمات وهمية لتجاوز السفارات

وزعم داني أيالون نائب وزير الخارجية في مؤتمر صحافي أن قطاع غزة ال يعاني من أزمة إنسانية أو 
تسمح بإدخال المساعدات المقدمة من جهات خارجية إما مقدمة من جهات " إسرائيل"نقص في الغذاء ألن 

، كما اعتبر " قانوني لتحقيق السالم ومنع اإلرهابيينالحصار"واعتبر أن . نفسها " إسرائيل"دولية أو من 
  " .سيفتح الطريق لإلرهاب"وأن نجاح هذه الرحلة كان " الرحلة مستفزة إلسرائيل"أن 

لو كان منظمو قافلة السفن الدولية مهتمين بحقوق "من جانبه، زعم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان انه 
تمكين الصليب األحمر الدولي من زيارة الجندي األسير لدى اإلنسان لكانوا طالبوا سلطات حماس ب

وادعى أيضا، أنه ال أزمة إنسانية في قطاع غزة وأن الهدف من تنظيم مثل هذه " . الحركة جلعاد شاليت
  " . إسرائيل"الفعاليات ال يهدف إال الستفزاز 

  1/6/2010الخليج، 
  

  دهم إلى سجن في بئر السبعقوات االحتالل تواصل التحقيق مع المختطفين واقتيا .22
واصلت خالل ساعات الليل عملية إنزال  قوات االحتالل أن ، 1/6/2010، 48عربذكر موقع 

، ومعظمهم كانوا 650المختطفين من أسطول الحرية في ميناء أشدود، الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 
 أجهزة األمن اإلسرائيلية بالتحقيق وتقوم .التركية، التي سقط فيها الشهداء والجرحى" مرمرة"في سفينة 

مع المختطفين، المشاركين في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى 
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن من يرفض التعريف بنفسه يتم التقاط  .سجن خاص في بئر السبع

 40المعتقلين هم من " عسكري إسرائيلي إن وقال مصدر .صورة بيومترية للوجه وأخذ بصمات األصابع
وأضاف أنه في الوقت نفسه يتم تمشيط . دولة، وتقوم الشرطة واألجهزة األمنية بالتحقيق مع بعضهم

   .السفينة
ـرب، رئيس لجنة المتابعة محمد 48ـرب أنه تم إجراء تحقيق مع وفد عــ48كما علم موقع عــ

وعلم أن الشرطة تقوم بمتابعة . دعابس، والنائبة حنين زعبيزيدان، والشيخين رائد صالح وحماد أبو 
 .الوفد، في حين تتولى وزارة الداخلية معالجة باقي المختطفين

ومن المتوقع أن تقوم محكمة الصلح في عسقالن، في العاشرة من صباح اليوم، الثالثاء، بتمديد اعتقال 
 سراح النائبة زعبي في الساعات األولى كل من زيدان الشيخ صالح وأبو دعابس، في حين تم إطالق

   .من فجر اليوم، نظرا لحصانتها البرلمانية
نائب وزير الدفاع االسرائيلي ماتان  من القدس و ا ف ب ، أن 1/6/2010القدس، فلسطين، وأضافت 

ة ، ان اسرائيل ستمنع اي سفينة انساني"اسطول الحرية"قال الثالثاء غداة هجوم اسرائيلي على  فيلناي
   .دولية اخرى من الوصول الى قطاع غزة

" اسطول الحرية" شخصا من ركاب 480من جهة أخرى، اعلنت االذاعة االسرائيلية العامة الثالثاء ان و
 آخرين في 48لمساعدة قطاع غزة الذي هاجمته البحرية االسرائيلية االثنين، معتقلون في اسرائيل وان 

 48معتقال في سجن اسدود جنوب اسرائيل في حين تم اقتياد  480وتم تجميع الـ  .طريقهم للترحيل
 شخصا آخرين معظمهم من 45كما اودع . آخرين الى مطار بن غوريون الدولي لترحيلهم الى بلدانهم

  .االتراك، في مستشفيات لتلقي العالج
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  نى عنهاالحكومة اإلسرائيلية دخلت إلى مواجهات، وزجت بنفسها في ضائقة كانت بغ: "هآرتس" .23
العبرية في أول تعليق لها على المجزرة التي نفذتها قوات االحتالل بحق " هآرتس"قالت صحيفة : القدس

المتضامنين األجانب على متن سفن كسر الحصار عن غزة إن الحكومة اإلسرائيلية دخلت إلى 
   .مواجهات، وزجت بنفسها في ضائقة كانت بغنى عنها

 متضامنًا 20 إلى 10ى في العملية لم يحدد بعد، ولكنه يتراوح ما بين وأوضحت الصحيفة أن عدد القتل
أغلبهم من حاملي الجنسية التركية، مشيرة إلى أن أنقرة لم تسكت على مقتل مواطنيها، وأنها لن ترضى 

وأشارت إلى أن العالقات اإلسرائيلية التركية في وضع ال تحسد عليه أصالً  ".أن تمر المجزرة مر الكرام
د إهانة نائب وزير الخارجية داني أيالون لسفير تركيا، الفتة إلى أن تلك اإلهانة ال تعتبر شيًئا أمام بع

   .مقتل مواطنين أتراك على يد الجيش اإلسرائيلي
أن ردة فعل االتحاد األوروبي أيضا لن تأتي هذه المرة كما يشتهي االحتالل، فالسكوت " هآرتس"وترى 

ومضت الصحيفة  .قتل مواطنين أوروبيين خالل هذه الحملة، وفق الصحيفةيدل على العفو في حال 
الحكومة اإلسرائيلية ستحاول تسويق قصتها حول ما جرى على متن السفن، ستقول إن : "العبرية قائلة

جنودها تعرضوا لالعتداء، وأن المتضامنين كانوا مسلحين، لكن ذلك لن يغير شيًئا في حقيقة األمر، 
وترى الصحيفة أيضا أن  ".الم يذكر الحادثة واألسطول اإلنساني الذي أوقف بقوة السالحسوف يظل الع

تداعيات المجزرة لن تأتي على النحو الذي ترغبه حكومة االحتالل، وحماس سوف تستغل الموضوع 
  لتسويق نفسها بالضفة الغربية وقطاع غزة، 

إلى أنها لم تحقق األهداف المرجوة، إنما شوهت ووصفت الصحيفة العملية اإلسرائيلية بالفاشلة، مشيرة 
وخلصت الصحيفة إلى أن للعملية أوجه فشل كبيرة للغاية،  .صورة االحتالل حتى لدى البلدان الصديقة

فشلت إعالميا في حين نجح طاقم السفينة في إثارة مشاعر الرأي العام العالمي من خالل " إسرائيل"فـ
لشهداء والجرحى، كما فشل االحتالل في تحقيق أهداف عمليته، والنتيجة حملته اإلعالمية، وبثه لصور ا
  .ستكون الخسارة الفادحة فقط

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق في القرار الذي اتخذه المستوى السياسي اإلسرائيلي بمهاجمة سفن كسر 
 .الحصار

  1/6/2010السبيل، األردن، 
  

  ائج وأن يرحل ومعه حكومته نتنياهو أن يستخلص النتبنيامين على :بركة .24
ة للسالم والمساواة، في بيان إن قال عضو الكنيست محمد بركة، من الجبهة الديمقراطي : وكاالت–القدس 

المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في عرض البحر فجر امس، هي جريمة تم التخطيط "
نيامين نتانياهو ووزير الحرب لديه ايهود باراك، لها مسبقا بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة ب

  ."ء هو أيضا بموجب الجريمة المخططةوسقوط عشرات الجرحى والشهدا
حكومة جرائم الحرب بحثت طيلة الوقت عن تصعيد دموي في المنطقة ووجدت في "وأضاف بركة أن

  ." في المنطقةكون فتيل تصعيد خطيرةحملة اإلغاثة الدولية فرصة الرتكاب هذه المجزرة لت
ة لتقول هذه المجزرة ال يمكن أن تمر من دون رد فعل وحدوي لجماهيرنا العربي"وشدد بركة على أن 

، قائال إنه سيتم طرح ذلك على "رنا العربيةإضراب عام لجماهي"ودعا الى . "كلمتها في وجه مجرم ظالم
  .لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل

بإجراء تحقيق دولي في الجريمة التي ارتكبتها حكومة إسرائيل وجيش االحتالل "بركة كذلك طالب 
على "قال إن و."يل والجيش الى المحاكمات الدوليةالخاضع لها، وتقديم مجرمي الحرب من قادة إسرائ

  ."لص النتائج وأن يرحل ومعه حكومتهبنيامين نتانياهو أن يستخ
 1/6/2010البيان، االمارات، 
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  تحسبا من هجوم صاروخي  أبيب تعلن حالة التأهب القصوى وتفتح المالجئتل  .25

ذكرت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس اإلثنين أن الحكومة اإلسرائيلية طالبت سكان المدن : القدس
في غالف غزة إلى االستعداد جيداً، وفتح المالجئ تحسبا من هجوم صاروخي قد تشنه " الكيبوتسات"و

س وباقي الفصائل الفلسطينية رداً على مقتل نشطاء سالم ومتضامنين على أسطول الحرية حركة حما
وقالت اإلذاعة إن تعليمات صارمة وواضحة صدرت إلى كل سكان  .الذي كان متوجها إلى قطاع غزة

فلة غالف غزة بأخذ التدابير الالزمة واالستعداد جيدا لرد حماس على االعتداء اإلسرائيلي على سفن القا
  .الدولية

إلى ذلك؛ أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس عن حالة التأهب القصوى على حدودها مع كل من 
لبنان وسورية وقطاع غزة خشية فتح أي جبهات على خلفية قيام القوات اإلسرائيلية بقتل متضامنين 

ة إليصال المساعدات الذي كان يحاول الوصول إلى قطاع غز" الحرية"أجانب على متن سفن أسطول 
  .اإلنسانية

وقالت صحيفة هآرتس العبرية التي أوردت النبأ على موقعها اإللكتروني إن قيادة الجيش اإلسرائيلي 
  .اتخذت قرار إعالن حالة التأهب على طول الحدود مع سورية ولبنان وقطاع غزة تحسبا ألي تطور

ب قصوى في مدينة القدس المحتلة، ال سيما حول وفي السياق ذاته أعلن الجيش اإلسرائيلي عن حالة تأه
ورفع . المسجد األقصى المبارك، إضافة إلى حالة تأهب مماثلة قرب المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل

جيش االحتالل حالة التأهب في مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى أعلى درجاتها في أعقاب توارد أنباء 
المية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح أثناء عملية الهجوم عن إصابة رئيس الحركة اإلس

 .اإلسرائيلي على قافلة السفن الدولية المتجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة
 1/6/2010السبيل، األردن، 

  
   بخير48جميع أعضاء وفد عرب : في اتصال هاتفي النائبة حنين زعبي تؤكد .26

 48ـرب أن جميع أعضاء وفد عرب 48مع موقع عــأكدت النائبة حنين زعبي في اتصال هاتفي 
وبذلك تكون النائبة زعبي قد نفت صحة األنباء التي تحدثت عن وقوع إصابات  .بخير وبصحة جيدة

 قد ضم كال من رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، 48وكان وفد عرب  .ضمن أعضاء وفد الداخل
 .نين زعبيوالشيخان رائد صالح وحماد أبو دعابس، والنائبة ح

  1/6/2010، 48عرب
  

  ستة أسابيع الحملة الدولية تعد ألسطول بحري جديد إلى قطاع غزة خالل: ماجد الزير .27
 كشف رئيس مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير النقاب عن أن الحملة الدولية لكسر الحصار عن :لندن

  .خالل ستة أسابيع من اآلنقطاع غزة بدأت في اإلعداد ألسطول بحري جديد سيذهب إلى قطاع غزة 
على هامش مشاركته في تظاهرة شعبية كبيرة ضمت عدة " قدس برس"وأوضح الزير الذي تحدث لـ

آالف من الفلسطينيين واألقليات المسلمة في بريطانيا أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن يوم االثنين 
 أمام "إسرائيل"يدون الكشف للعالم أن ما فعلته ، أن المتظاهرين أمام مقر الحكومة البريطانية ير)31/5(

عدسات التلفزيونات الدولية بالمتضامنين العزل ال يساوي شيئا أمام ما تفعله خلف هذه العدسات بالشعب 
  .الفلسطيني المحاصر

  31/5/2010 قدس برس،
  
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1806:         العدد       1/6/2010 الثالثاء :التاريخ

   منهم بأذى أحدلم يصبيؤكد أنه ووفد الداخل بخير وصالح رائد الشيخ  .28
مصادر موثوقة أكدت أن الشيخ رائد صالح رئيس الحركة أن  1/6/2010زيرة، نت، الجنشر موقع 

فقد نقل مراسل الجزيرة  . لما أعلن سابقاًاإلسالمية في الداخل الفلسطيني بخير، ولم يصب بأذى خالفاً
 له إلياس كرام عن عضو الكنيست جمال الزحالقة قوله إن زميلته في الكنيست النائبة خنين الزعبي أكدت

وأوضح المراسل أن النائبة الزعبي موجودة مع الشيخ صالح  .أن الشيخ صالح بخير ولم يصب بأذى
  .على متن آخر سفينة في أسطول الحرية وصلت إلى ميناء أسدود

الشيخ  أن "إسرائيل"وكانت األنباء قد تضاربت بشأن مصير الشيخ صالح ومكان وجوده بعد أن أعلنت 
  . الجيش اإلسرائيلي بارتكاب مجزرة بحق نشطاء قافلة الحرية قد أصيب لدى قيامرائد
قال رئيس القائمة العربية عضو الكنيست إبراهيم صرصور للجزيرة نت إن وزير الدفاع اإلسرائيلي و

إيهود باراك أبلغه في محادثة هاتفية أن الشيخ رائد ومحمد زيدان وحنين الزعبي وحماد أبو دعابس 
وأكد إبراهيم صرصور  .ن سفينة في طريقها لميناء أسدود ولم يصب أحد منهم على متموجودون جميعاً

دلت " وقال باراك وفقا لعضو الكنيست صرصور. أن باراك أكد له أن الشيخ صالح بخير ولم يصب
  ". الفحوصات الطبية بالقاطع أن الجريح الموجود في مستشفى تل هاشومير شبيه للشيخ رائد

 الشيخ هاشم عبد ، أنعلي سمودي، القدسنقالً عن مراسلها في  1/6/2010القدس، فلسطين، وأضافت 
ليلة اإلثنين ( من الليلة الماضيةمتأخرة صرح انه تلقى في ساعة الرحمن رئيس بلدية أم الفحم سابقاً

 له انه بصحة أكدالشيخ رائد  "أن:  عبد الرحمن وأفاد. مكالمة هاتفية من الشيخ رائد صالح)الثالثاء
وأكّد الشيخ رائد للشيخ هاشم أن كل أعضاء الوفد محمد زيدان والشيخ حماد أبو دعابس وحنين ، "جيدة

  .زعبي بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، واآلن هم موجودون بأشدود للتحقيق
  

  "أسطول الحرية "مواجهات مع قوات االحتالل في القدس ومدن الضفة احتجاجاً على مجزرة .29
اندلعت مواجهات مختلفة في العديد من المدن الفلسطينية مع قوات االحتالل  :كاالت، و"الخليج "-رام اهللا 

 واستنكارا اإلسرائيلي، كان أبرزها ما جرى في القدس المحتلة حيث خرجت مسيرات شعبية احتجاجاً
التي نفذتها قوات االحتالل، فجر أمس، وتظاهر المئات من المواطنين " أسطول الحرية"لمجزرة 
  .منين األجانب وسط دوار المنارة في رام اهللاوالمتضا

وتوحدت األعالم الفلسطينية مع أعالم دول أجنبية في مقدمتها العلمان التركي واليوناني خالل المسيرة 
التي نظمت بدعوة من القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام اهللا، وبمشاركة ممثلين عن كافة 

 المسيرة، ال سيما من المشاركين األجانب أجواء غضب عام ساد الفصائل واألحزاب السياسية، وسط
ووقف " إسرائيل" االحتالل ومقاطعة إنهاء، على وجوب "الخليج"ـالذين شددوا في أحاديث منفصلة ل

  .تزويدها بالسالح وقطع العالقات التجارية والدبلوماسية معها ومعاقبتها على هذه الجريمة النكراء
البلدة القديمة في القدس المحتلة بين شبان فلسطينيين وجنود االحتالل أصيب ووقعت مواجهات داخل 

 بالجريمة اإلسرائيلية، وعم خاللها أحد الجنود بجروح طفيفة، فيما بدأ التجار إغالق محالهم تنديداً
  متضامنة أمريكية أصيبتأنوأعلنت مصادر طبية فلسطينية  . الشامل المدينة المقدسة بكاملهااإلضراب

  .في عينها خالل الصدامات بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل في معبر قلنديا قرب القدس
  1/6/2010الخليج، 

  
  إسرائيليواستنفار ... وإضراب 48تظاهرات غاضبة في مدن فلسطين  .30

 الشرطة اإلسرائيلية أعلنت أمس حال استنفار في صفوفها ، أنالناصرةمن  1/6/2010الحياة، نشرت 
 استنكاراً للمذبحة التي نفذها الكوماندوز البحري "إسرائيل" في البلدات العربية في "أعمال شغب"باً لـتحس

وعمت .  لكسر الحصار عن قطاع غزة"أسطول الحرية"اإلسرائيلي فجر أمس ضد المشاركين في 
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مال تعرض البلدات العربية أمس تظاهرات غاضبة مع شيوع نبأ المذبحة واألنباء المتضاربة عن احت
رئيس الحركة اإلسالمية في إسرائيل الشيخ رائد صالح إلى إصابات بالغة برصاص البحرية 

وقالت اإلذاعة العامة إن  .وهدأت األوضاع قليالً مع إذاعة نبأ أن الشيخ ليس بين المصابين. اإلسرائيلية
م في وادي عارة، كما الشرطة نشرت قوات كبيرة على مداخل عدد من المدن العربية، خصوصاً أم الفح

  .لتفريق المتظاهرين وحشدها في الجليل والمثلث ويافا وحيفا" الوحدات الخاصة"تم استدعاء قوات 
وشهدت ساعات المساء تظاهرتين كبيرتين في مدينتي أم الفحم وحيفا، وسط أنباء عن أن بين المصابين 

رة أخرى بمشاركة ناشطين يهود وجرت تظاه. في العدوان اإلسرائيلي فلسطينيين من عرب الداخل
يساريين قبالة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ندد خاللها المتظاهرون بسياسة الحكومة اإلسرائيلية 

ليحاكَم ":  باراك، وحملوا األعالم الفلسطينية والسوداء، ورفعوا شعارات كتب عليهاإيهودووزير الدفاع 
  .، وغيرها"ومة إرهابحك... حكومة مجازر "، و"قتلة وسفاحو شعبنا

 في ختام اجتماع طارئ عقدته أمس "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"وأعلنت 
اإلضراب العام والشامل اليوم، ودعت عرب الداخل إلى المشاركة في فعاليات االحتجاج والتظاهرات في 

عملية قرصنة تمت في المياه الدولية "ا بـودانت لجنة المتابعة الجريمة ووصفته .البلدات العربية كافة
وحذرت السلطات اإلسرائيلية من استفزاز المتظاهرين في المدن  ."ومجزرة حقيقية ضد الضمير اإلنساني

وحملت الشرطة اإلسرائيلية . "الذين يتظاهرون كحق طبيعي وشرعي ضد هذه المجزرة"والقرى العربية 
  .لمحتجينمسؤولية أي استفزاز ضد المتظاهرين وا

جمال زحالقة، من كتلة التجمع " الكنيست"عضو ، أن وكاالتال نقالً عن 1/6/2010الخليج، وأضافت 
. الوطني الديمقراطي، دعا إلى إعالن اإلضراب العام، كما دعا إلى تنظيم تظاهرات غضب اليوم

صنة نفذت جريمة حرب وقر"ووصف عدوان قوات البحرية اإلسرائيلية على سفن كسر الحصار بأنه 
  ".بأوامر من كبير القراصنة بنيامين نتنياهو ومجرم الحرب إيهود باراك

 وامئات شارك، أن البرهوم جرايسي، الناصرةنقالً عن مراسلها في  1/6/2010الغد، األردن، وجاء في 
وشارك  . الحريةأسطولفي تظاهرة عفوية جرت في الناصرة للتنديد بالهجوم اإلسرائيلي الدامي على 

نائب لجنة المتابعة العربية رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي في و كنيست عرب وأعضاءيادات ق
قرصنة إرهابية "و" حرية حرية ألسطول الحرية" فلسطينية، وهتفوا وحمل المشاركون أعالماً .التظاهرة

باراك "ة العبرية كما هتفوا باللغ ".شعبنا شعب حي دمه ما بصير مي"و"  بدولة وهويةإالما بتحل القضية 
يا هنية "و" حكومة مجرمين"ورفعوا الفتات بالعربية والعبرية واالنجليزية كتب عليها  ".كم قتلت اليوم؟

 ليس فقط ضد اإلنسانيمجزرة ضد الضمير "وقال رامز جرايس انها  ".ساسويا عباس الوحدة هي األ
  ".الذين حاولوا كسر الحصار، هذه الجريمة ارتكبت بدم بارد

إلى تحميل حكام ) الجناح الجنوبي (اإلسالميةعا عضو الكنيست الشيخ إبراهيم صرصور عن الحركة ود
  . مسؤولية الجريمة بكل جوانبها"إسرائيل"
  

  صدمة كبيرة ممزوجة بالغضب والحزن: غزة .31
ُأصيب الفلسطينيون في قطاع غزة أمس بصدمة كبيرة، وخيم الغضب والسخط :  فتحي صباح-غزة 

وبدا الوجوم واضحاً . "أسطول الحرية" مقتل وإصابة عشرات المتضامنين األجانب على متن حزناً على
على وجوه الغزيين منذ الفجر، خصوصاً الصحافيين الفلسطينيين واألجانب الذين ما انفكت هواتفهم 

ي البدائي توافد مئات المواطنين على الميناء التراب و.الخليوية عن الرنين أو إعالن وصول رسالة قصيرة
 دولة، ثم ما لبث عند منتصف النهار 40 متضامناً من أكثر من 750الذي تمت توسعته وتزيينه الستقبال 

  .أن توافد عشرات اآلالف، بعدما جابوا الشوارع غضباً يهتفون بالموت للدولة العبرية
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 عربة 500متن سفنها وتظاهر مئات المعاقين الذين كانوا ينتظرون بلهفة وصول القافلة التي تحمل على 
  .كهربائية للمعاقين حركياً

وتعهد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري بعدم استالم مساعدات القافلة من 
  ."لن نستقبل هذه المساعدات المغمسة بالدم": "الحياة"، وقال لـ"إسرائيل"

ى الجهات المؤسسة لألسطول، محمد كايا غير وبدا مدير مكتب مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية، إحد
 عن تفسيره لتصريح رسمي تركي قال "الحياة"ورداً على سؤال لـ. راض عن الموقف الرسمي التركي

، أشاح كايا بوجهه تعبيراً عن االمتعاض، وأضاف بلغة "ستكون هناك عواقب ال يمكن تداركها"إنه 
  ."ر الكثير لالنتقام للضحايابإمكان تركيا أن تفعل الكثي"عربية ركيكة أن 

ونروا كافة، كما أل اليوم في مؤسسات ا"إضراب شامل"ونروا في القطاع عن أل اتحاد العاملين في اوأعلن
استخدام قوات "، وشددت على أن "الجريمة اإلسرائيلية الجديدة"استنكرت منظمات حقوقية فلسطينية 

  ."كل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحقوق اإلنساناحتالل للقوة المفرطة في تعاملها مع األسطول يش
  1/6/2010الحياة، 

  
  مسيرة ليلية غاضبة ضّمت اآلالف في مخيم اليرموك تنديداً بالقرصنة اإلسرائيلية .32

 خرج اآلالف من أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية، مساء االثنين، في مسيرة غضب عارمة :دمشق
خيم اليرموك في دمشق تنديداً بالقرصنة اإلسرائيلية والمجزرة بحق أسطول من أمام مسجد الوسيم في م

وجابت المسيرة الشارع الرئيس لمخيم اليرموك، ثم ألقى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني  .الحرية
، "رفض اإلجراءات الصهيونية والمجازر" مروان أبو راس كلمة قال فيها إن هذه المسيرة تعبر عن .د

المسؤولون (ماذا ينتظر العرب بعد كل هذه الغطرسة؟ وماذا عن مصر؟ أما آن األوان ليتوقفوا "وقال 
عن بناء جدارهم الفوالذي؟ وماذا عن جامعة الدول العربية فأين األموال التي وعدت بها ) المصريون

  ".وماذا عن قراراتها بخصوص فك الحصار عن غزة؟
  31/5/2010 قدس برس،

  
  "باإلجرام اإلسرائيلي"يتظاهرون تنديداً ف الفلسطينيين واللبنانيين  آال:لبنان .33

 تظاهر آالف الفلسطينيين واللبنانيين في بيروت ومناطق أخرى من لبنان احتجاجاً): AFP( -بيروت 
على الهجوم اإلسرائيلي على قافلة السفن المتجهة إلى غزة والمحملة بالمساعدات والناشطين المؤيدين 

وتجمع مئات األشخاص قرب مقر األمم المتحدة في وسط بيروت حاملين األعالم الفلسطينية  .ينللفلسطيني
. مطالبين بإقفال السفارات اإلسرائيلية في الدول العربية. "باإلجرام اإلسرائيلي"والتركية، ومنددين 

  ."اهللا معك أردوغان"وأحرق المتظاهرون العلم اإلسرائيلي، وهم يهتفون 
كما . ، سار حوالي ألفا شخص في مسيرة بدعوة من حركة حماس)جنوب(بص في صور وفي مخيم ال

وأقفلت مخيمات صور األربعة األخرى وسارت تظاهرات  .أقفلت المدارس والمحال التجارية في المخيم
ومن مرفأ صور، انطلق أكثر من عشرين قارب صيد رافعين أعالما لبنانية وأخرى لحزب اهللا . فيها

  ."أسطول الحرية"، وجابوا المياه اإلقليمية اللبنانية تضامنا مع وحركة حماس
مهما صار "، سار أكثر من ثالثة آالف شخص مطلقين الهتافات )جنوب(وفي مخيم عين الحلوة في صيدا 
في الوقت ذاته، كانت مكبرات  ."عا غزة رايحين، شهدا بالماليين"، و"مهما صار غزة أقوى من الحصار

  ."أسطول الحرية"جد تبث آيات قرآنية حدادا على الشهداء الذين سقطوا في الصوت في المسا
ونفذ اعتصام في ساحة النجمة في وسط مدينة صيدا بدعوة من أحزاب لبنانية رفعت خالله أعالم لبنانية 

  ."بحر غزة مقبرة إلسرائيل"كما علقت الفتات بينها . وفلسطينية، باإلضافة إلى العلم التركي
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ل، تظاهر حوالي ثالثة آالف شخص، معظمهم من الطالب، في مخيم البداوي لالجئين وفي الشما
  .الفلسطينيين بعد أن أقفلت كل المحال والمدارس

 1/6/2010العرب، قطر، 
  

   رفحطالب مصر بفتح معبروتهيئة علماء فلسطين في الخارج تدعو لوقفة تضامنية  .34
 حول العدوان اإلسرائيلي على قافلة كسر الحصار اناً هيئة علماء فلسطين في الخارج بي أصدرت:الدوحة

البيان في ودعت الهيئة .  وقفة تضامنية مع الشهداء الذين سقطوا على متن السفنإلىعلى غزة دعت فيه 
إلى اعتبار األيام القادمة أياما للنصرة الشعبية لقافلة الحرية وكسر الحصار، كما طالبت جامعة الدول 

ؤتمر اإلسالمي بموقف حاسم وواضح تجاه دعم هذه القافلة واإلصرار على سالمة العربية ومنظمة الم
المشاركين فيها ووصول السفن إلى القطاع، وضرورة كسر هذا الحصار، ودعوة مصر لوقف حصارها 

 شواطئالمفروض على قطاع غزة، قائلة انه ال يقبل أن تسيل دماء هؤالء المتضامنين على مقربة من 
  . الوقت تشارك بعض الدول العربية في الحصار على غزةغزة، وفي نفس

  1/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "أسطول الحرية" ضد اإلسرائيلية تستنكر الجريمة بريطانياالجالية الفلسطينية في  .35
لندن استنكرت الجالية الفلسطينية في بريطانيا الجريمة الدولية البشعة التي تعمدت قوات االحتالل 

بها لالنتقام من نشطاء المجتمع المدني الذين جاءوا لكسر الحصار الظالم المفروض على  ارتكااإلسرائيلي
 واإلسالمية جميع الدول والشعوب العربية إلىووجهت الجالية الفلسطينية في بريطانيا نداء  .قطاع غزة
ضامن  إلنهاء الحصار على غزة ولتجديد التاإلجراءات موقف صارم واتخاذ كل إعالن إلىكي تبادر 

  .الفعال مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل التحرر واالستقالل
 العرب وفلسطين وأصدقاء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية أبناءودعت رابطة الجالية الفلسطينية 

  مقر الحكومة البريطانية في لندن الساعةأماموالمدافعين عن الحريات في بريطانيا للمشاركة في مظاهرة 
 في اإلسرائيلية السفارة أمام اليوم الثالثاء أخرىكما تعد الرابطة لمظاهرة ،  االثنينأمسالثانية بعد ظهر 

 .لندن
  1/6/2010القدس العربي، 

  
  "أسطول الحرية"نقابة الصحافيين الفلسطينيين تدعو لحماية إعالميي  .36

يين العرب واألجانب على متن سفن دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أمس إلى حماية الصحاف: )ا.ب.د(
وقالت النقابة، في بيان صحافي لها،  .ةأسطول الحرية الذين تعرضوا لهجوم من قوات البحرية اإلسرائيلي

إنها وجهت رسائل إلى االتحادات والنقابات الدولية طالبتها بإدانة واستنكار الهجوم اإلسرائيلي ودعتها 
 أنوأكدت  . في أسطول الحرية من البطش والتنكيل اإلسرائيليللتدخل لحماية الصحافيين المشاركين

جريمة عنصرية يجب أن يشجبها العالم اجمع لفضح "االعتداء على الصحافيين والنشطاء الدوليين 
  ".والكشف عن جرائم االحتالل المتواصلة" إسرائيل"سياسات اليمين العنصري في 

  1/6/2010الخليج، 
  

   كسر الحصار عن غزةأسطول السافر على  تدين الهجوم"ثابت"منظمة  .37
 فيه بأشد عبارات اإلدانة الهجوم الذي قامت بهم قوات أدانتلحق العودة بياناً " ثابت" منظمة أصدرت

 الحرية لكسر الحصار أسطول والذي استهدف قافلة 31/5/2010 فجر يوم االثنين اإلسرائيلياالحتالل 
 اإلسرائيليلبحرية والجوية ومعززة بجنود االحتالل عن قطاع غزة مستخدمة قواتها العسكرية ا
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 على االعتداءفي بيانها بأن " ثابت"واعتبرت  .المدججين بالسالح مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى
 الحرية والناشطين المشاركين فيه هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة وهو أسطول

  . ستة ماليين الجئ فلسطيني  مازالوا يصرون على حقهم في العودة منألكثراعتداء على حق العودة 
 اإلسالميالموقف الرسمي والشعبي التركي، ودعت المجتمع الدولي ومنظمة المؤتمر ب" ثابت "وأشادت

 في كل العالم للتحرك السريع والقيام بخطوات عملية جادة تحقق عزل واألحراروجامعة الدول العربية 
  .يوني المحتل وفك الحصار عن غزةهذه الكيان الصه

 اإلسرائيلي النظر في عالقاتها مع االحتالل بإعادة تقوم الرباعية الدولية أن ضرورة إلى" ثابت"ولفتت 
  .وان تعمل وبشكل سريع لفك الحصار عن غزة

  31/5/2010، منظمة ثابت
  

  "الحريةأسطول " المسؤولية تجاه جريمة االعتداء على االحتاللمركز حقوقي يحّمل  .38
 استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى القرصنة التي تمارسها سلطات االحتالل :رام اهللا

" قدس برس"وصل ) 31/5(ودعا المركز في بيان أصدره االثنين  ".أسطول الحرية"اإلسرائيلي بحق 
سها سلطات االحتالل نسخة عنه العالم الدولي إلى التحرك العاجل تجاه هذه السياسة الخطيرة التي تمار

وطالب المركز شعوب العالم  .بحق قافلة إنسانية تضامنية، جاءت للتضامن مع المحاصرين في غزة
 النظام العربي الرسمي  بالقرصنة اإلسرائيلية، داعياًبالتحرك الفوري في مسيرات تجوب العواصم تنديداً
 الشعب الفلسطيني إلى االحتجاج ودعا المركز .إلى تحديد موقفهم تجاه ذلك والخروج عن صمتهم

وحمل المركز الفلسطيني االحتالل اإلسرائيلي  .التضامني" أسطول الحرية"بفعاليات متنوعة تضامنا مع 
) 8000(كامل المسؤولية عن حياة كافة المتضامنين، خاصة أولئك المتضامنين الذين يستقلون السفينة 

  .دهم في سجون االحتاللالتي رفعت شعار التضامن مع األسرى وحملت عد
  31/5/2010 قدس برس،

  
  على تبرير سكوته وال السلطة الفلسطينية قادراًاألوروبيلم يعد االتحاد : "اتجاه"مركز  .39

 على تبرير سكوته وال حتى السلطة الوطنية  قادراًاألوروبيلم يعد االتحاد "انه " اتجاه"قال مركز 
وهم العملية السلمية و تقديم التنازالت عن حقوق الشعب وسيادتها المزعومة التي ما زالت تعيش في 

ن سفن أ"على " 48عرب" لـأرسلوشدد في بيان  ".رضه المستباحة لالحتالل واالستيطانأالفلسطيني و
 وتصدي لدولة االحتالل لهي رمز للهمة الفلسطينية واستفاقة لشعوب إغاثةكسر الحصار وما تمثله من 

 أجهزتهاف واضحة و صارمة تجاه الممارسات البربرية لدولة االحتالل و العالم التخاذ مواقأحرارو
 ".  الفلسطينيةاألراضيالقمعية منذ النكبة مرورا باحتالل المزيد من 

  1/6/2010، 48عرب
  

  "أسطول الحرية"التابعة لمصلحة السجون شاركت في اقتحام " متسادا"وحدة : "األسرى للدراسات" .40
رقة متسادا التابعة لمصلحة السجون قد شاركت في اقتحام ف فلسطيني أن  أكد مركز حقوقي:رام اهللا

أسطول الحرية، واستخدمت سالحاً قاتالً أثناء قيامها باالستيالء على المتضامنين اللذين كانوا على متن 
ير وأكد رأفت حمدونة مد ).31/5(السفن، األمر الذي أكدته القناة األولى اإلسرائيلية صباح يوم االثنين 

" فرقة متسادا"مركز األسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب هذه الوحدة الخاصة 
  للتعامل مع األسرى أثناء المواجهات والتفتيشات واالقتحامات الليلية لغرف األسرى في السجون  في 
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فن صباح يوم ، وقد اتضحت خطورة هذه الفرقة من خالل المشاركة في الهجوم على الس2004العام 
  .االثنين وقتلها سابقاً للشهيد األسير محمد األشقر في سجن النقب

  31/5/2010 قدس برس،
  

  االنتفاضة الثالثة تأتي من السجون ومن عرض البحر:  لنصرة األسرىالشعبيةمنسق عام الحركة  .41
سطينية، ومسؤول  قال نشأت الوحيدي، منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفل:رام اهللا

 ،اإلعالم في لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في بيان مكتوب صادر عنه يوم االثنين
تكون "إن انتفاضة فلسطينية ثالثة ودولية وإنسانية ضد االحتالل اإلسرائيلي تلوح في األفق القريب، حيث 

  ". قضبان السجون اإلسرائيلية البغيضةجنين هذه االنتفاضة في عرض بحر غزة المقاوم، وخلف
  31/5/2010 قدس برس،

  
  ويحمل تل أبيب مسؤولية أمن رعاياه في القافلةأعمال السفارة اإلسرائيلية األردن يستدعي القائم ب .42

أسطول «عبرت الحكومة األردنية عن استنكارها الشديد لجريمة اقتحام إسرائيل :  نبيل غيشان-عمان 
» الحياة«ر عن غزة، ووصف وزير الخارجية ناصر جودة عبر اتصال مع مكتب لكسر الحصا» الحرية

، فيما »انتهاك للقانون الدولي جرى في المياه الدولية«بأنها » الجريمة اإلسرائيلية«من األرجنتين 
استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بأعمال السفارة اإلسرائيلية في عمان، وسلمه وزير الدولة لشؤون 

ة الوزراء، وزير الخارجية بالوكالة جمال الشمايلة رسالة احتجاج شديدة اللهجة تؤكد رفض األردن رئاس
وإدانته واستنكاره الجريمة التي اقترفتها قوات البحرية اإلسرائيلية ضد القافلة، ومطالبة الحكومة 

  .ادتهم سالمين مواطناً أردنياً على متن القافلة وإع25اإلسرائيلية بضمان سالمة وأمن وحقوق 
واعتبر وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، الناطق باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف أن ما قامت 

جريمة بشعة ومرفوضة ومدانة خرقت المبادئ اإلنسانية والشرائع «به القوات البحرية اإلسرائيلية هو 
 يبرر استخدام القوة ضد المدنيين في هذه ال شي مطلقاً«، مؤكداً أن »والقوانين واألعراف الدولية كافة

  .»المهمة اإلنسانية
  1/6/2010الحياة، 

  
  الغضب على الحكومات التي دنست أراضيها بالسفارات اليهودية: الحركة اإلسالمية .43

أثار العدوان الصهيوني الغاشم على قافلة أسطول الحرية المتجه إلى غزة غضبا شديدا : عبداهللا الشوبكي
إننا نرقب موقف الحكومات : "وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس .لحركة اإلسالميةفي أوساط ا
التي تسفك دماء مواطنيها المشاركين في أسطول الحرية، ويقادون إلى األسر، وإذا كنا  العربية البائس

ت نعلن الغضب على المواقف العربية، فإن أشد ما يكون الغضب على الحكومات العربية التي دنَِّس
  ".أرضها المقدسة بالسفارات والقنصليات اليهودية، وفي مقدمة هؤالء مصر واألردن الرسميين

الخروج  إلى " الشعوب العربية بـ-على نسخة منه" السبيل"حصلت -وطالبت الحركة في البيان 
يقاف الشوارع والقيام بأشد أنواع الغضب والتعبير عن الموقف الشعبي المشارك في خندق المقاومة، وإ

أشكال التطبيع والتنسيق مع العدو اليهودي، وفي مقدمتها طرد السفير اليهودي، واستدعاء السفراء العرب 
  ".والمسلمين من الكيان الغاصب

 1/6/2010السبيل، األردن، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1806:         العدد       1/6/2010 الثالثاء :التاريخ

  "أسطول الحرية" تندد باالعتداء اإلسرائيلي على وشعبيةفاعليات نقابية وحزبية  .44
 مئات األشخاص من مواطنين وأحزاب ونقابات في اعتصام ومسيرة شارك: عمان -محمد الكيالي

نظمتهما النقابات المهنية أمس احتجاجاً وتنديدا باالعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان 
  .متوجها إلى غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع

اتفاقية وادي عربة، واتخاذ موقف حاسم تجاه " إلغاء"السفارة اإلسرائيلية في عمان، و" إغالق" بـواوطالب
  . آخرين26 شخصاً وجرح نحو 19العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية، الذي أدى إلى استشهاد 

لكسر الحصار عن أبناء ) 2( عن انطالق العمل في تجهيز أسطول الحرية  األردنيةوأعلنت النقابات
 24ويشارك في أسطول الحرية  ".يوم الحرية) "مايو(ثين من أيار قطاع غزة وإعالن اليوم الحادي والثال

 .نقابيا ومواطنا أردنيا
  1/6/2010الغد، األردن، 

  
  "أسطول الحرية"بمختلف أطيافها تدين اإلرهاب اإلسرائيلي بحق  األحزاب األردنية .45

هاب اإلجرامية التي عملية اإلر" دانت األحزاب األردنية بمختلف أطيافها أمس :عمان -تيسير النعيمات
) أسطول الحرية(ارتكبتها حكومة عصابات وقراصنة االحتالل الصهيوني ضد حملة مساعدات إنسانية 

  ".ألبناء قطاع غزة المحاصر
وطالبت األحزاب الوطنية واإلسالمية والوسطية واليسارية والقومية، في بيانات منفصلة أمس، بضرورة 

بت السلطة الوطنية الفلسطينية بإنهاء االنقسام وتشكيل حكومة وحدة قطع العالقات مع إسرائيل، كما طال
  .فلسطينية وطنية، ووقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل

  1/6/2010الغد، األردن، 
  

  "أسطول الحرية" في ضرب المنظم  مسؤولية إرهابها"إسرائيل"سليمان يحّمل  .46
العمل اإلجرامي والمجزرة التي أضافتها إسرائيل اليوم "ة بـندد رئيس الجمهورية ميشال سليمان بشد

اقتحام سفينة تضم متطوعين من بينهم لبنانيون "، الفتاً الى أن "الى سجل إجرامها وإرهابها المنظم) أمس(
وتحمل مواد إنسانية وأغذية لشعب محاصر هو جريمة ضد اإلنسانية وال يقره عقل أو منطق أو ضمير 

  ". إسرائيل منذ قيامها عرض الحائط وال تقيم أي اعتبار أو احترام للحاجات اإلنسانيةوهو ما تضرب به
المسؤولية الكاملة عن حياة المدنيين الموجودين على متن السفن التي تقوم بعمل إنساني "وحمل إسرائيل 

طالب ومجلس األمن و". التدخل السريع والعمل على إنقاذهم"، داعياً المنظمات اإلنسانية الدولية الى "بحت
  ".عقد جلسة طارئة لبحث الموقف"بـ

  1/6/2010المستقبل، 
  

   على نزعة الشر المتأصلة في نفوس الصهاينةدليل إضافي" إسرائيل"جريمة : "حزب اهللا" .47
اإلرهابية الفظيعة التي ارتكبتها قوات االحتالل «في بيان أصدره أمس، الجريمة » حزب اهللا«دان 

يين األبرياء الذين كانوا في رحلة تضامن إنسانية مع المحاصرين من أبناء الشعب الصهيونية بحق المدن
دليالً إضافياً على نزعة الشر المتأصلة في نفوس الصهاينة «، معتبراً إياها »الفلسطيني في قطاع غزة
  . »والتي تستهدف كل البشر

ة إسرائيلية قديمة تنبع من أساسيات استهداف المدنيين وإيقاع الخسائر البشرية فيهم هما سياس«وأكد أن 
المؤسسات الدولية أمام امتحان تاريخي «واعتبر الحزب أن . »تفكير القادة الذين أنشأوا الكيان الغاصب

لتثبت مصداقيتها المهتزة أساساً، وهي مطالبة بالقيام بواجبها البديهي في مواجهة اإلجرام الصهيوني 
قادة الدول العربية واإلسالمية مطالبون بالوقوف ولو لمرة «بر أن واعت. »المتمثل بالجرائم المتعاقبة
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واحدة الموقف المطلوب منهم من قبل شعوبهم إذ إن تعابير االستنكار واإلدانة باتت غير كافية أمام 
قطع كل العالقات مع العدو الصهيوني واعتماد إستراتيجية عملية ملموسة «، وطالبهم بـ»المشهد الدموي

ار عن قطاع غزة والضفة الغربية ودعم الشعب الفلسطيني وتقديم كل اإلمكانات الالزمة لفك الحص
  .  »لمساعدته على تحرير أرضه وإنهاء كابوس االحتالل الصهيوني البغيض

  1/6/2010السفير، 
 

  تضامنا مع الجهود التركية ودعما لغزة بيوم حداد وطني الحكومة تطالب "كتلة المستقبل" .48
، الحكومة اللبنانية بالدعوة »وأمام هول الجرائم اإلسرائيلية المستمرة«واب المستقبل أمس، طالبت كتلة ن

، دعماً لصمود »الجهود التركية والجهود السلمية لألصدقاء في العالم«إلى يوم حداد وطني تضامناً مع 
 . سكان قطاع غزة

ؤاد السنيورة، المؤسسات الدولية ودعت الكتلة، في أعقاب اجتماع استثنائي عقدته في مكتب الرئيس ف
التخاذ اإلجراءات الضرورية واألساسية «وعلى رأسها مجلس األمن لالنعقاد فورا وبصورة عاجلة 

في القاهرة، ) اليوم(بسبب عملها اإلجرامي، مؤكدة على مجلس الجامعة العربية المنعقد » إلدانة إسرائيل
 الظروف لتأمين اكبر قدر ممكن من المواقف الشاجبة الموقف المناسب إلدانة إسرائيل وتهيئة«اتخاذ 

 . »والمستنكرة
المواقف الشاجبة والمتضامنة في مواجهة إسرائيل مناسبة لتعميق التعاون مع هذه «واعتبرت الكتلة أن 

الخطوات والمواقف التي «، مشيدة بـ»القوى لتفعيل الموقف المناهض إلسرائيل في المنطقة والعالم
 . »دة التركية والشعب التركي الصديق في هذا المجالتتخذها القيا

  1/6/2010السفير، 
 

  "أسطول الحرية" ينتصر لـوشعبي رسمي يلبناناستنكار  .49
استنكر لبنان الرسمي والسياسي والدبلوماسي والحزبي واألهلي والشعبي أمس المجزرة اإلسرائيلية بحق 

رة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس ودان المجز. »أسطول الحرية«الناشطين على متن سفن 
  . مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري

وطلب وزير الخارجية علي الشامي، بناء على توجيهات الرؤساء الثالثة، من بعثة لبنان الدائمة لدى 
كما . »قشة االعتداءلعقد جلسة طارئة لمنا«األمم المتحدة التنسيق مع البعثة التركية، لدعوة مجلس األمن 

تشاور مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى للتشاور معه حول التحرك العربي المشترك، 
ومع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو للتعبير عن إدانة لبنان لالعتداء ووضعه في أجواء 

  . التحرك اللبناني
وضع الخطير في ضوء عملية القرصنة اإلرهابية ال«من جهته، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري 

يتحرك «وطلب بري من وزير الخارجية علي الشامي أن . »واالعتداء الوحشي الذي قامت به إسرائيل
لبنان فوراً بصفته الرئيس الحالي لمجلس األمن الدولي، وكذلك السفير اللبناني في األمم المتحدة من اجل 

 . » فورادعوة مجلس األمن إلى االنعقاد
إطالق النار عشوائيا على متطوعين عزل «واستنكر رئيس منبر الوحدة الوطنية الرئيس سليم الحص 

إذا كان «، ليتساءل »هذه الصورة الفاجعة برسم المسؤولين العرب«، واضعاً »يرافقون القافلة التاريخية
  .»هذا المشهد ال يستفز األنظمة العربية، فما الذي يحركها؟

يقظة ضمير عربية ودولية وتحركا فاعال لوقف اإلجرام «رئيس نجيب ميقاتي أن المطلوب واعتبر ال
  . »اإلسرائيلي المتمادي ضد الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1806:         العدد       1/6/2010 الثالثاء :التاريخ

غير آبهة بما » أسطول الحرية«إسرائيل ارتكبت الجريمة ضد «أن » الحزب الشيوعي اللبناني«وأكد 
 محدود من قبل الواليات المتحدة وحلف شمال سيقوله الرأي العام العالمي، طالما أنها تحظى بدعم غير

الشعوب العربية موقفا صلباً لمواجهة إسرائيل وإللزام الحكام العرب وقف كل «وطلب من . »األطلسي
 . »أشكال االتصال بها واتخاذ موقف حازم من داعميها

ا استهدفت فيه يعتبر يوما أسود وحزين«أن يوم الجريمة » الحزب السوري القومي االجتماعي«واعتبر 
 . »اإلنسانية جمعاء بجريمة العصر الصهيونية

دعمها الحكومة اللبنانية التي بادرت بالخطوات الالزمة من أجل عقد « آذار 14وأكدت األمانة العامة لـ 
 . »اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي واتخاذ التدابير المطلوبة تجاه إسرائيل

  1/6/2010السفير، 
  

   ساعة12 خالل األتراكبيب بانها في حالة حرب اذا لم تطلق سراح أبلغ تل نقرة تأ": سما" .50
" طيب اردوجـان  "ان رئيس الوزراء التركي     " سما" اكدت مصادر تركية  مطلعة لوكالة        :وكاالت -انقرة  

ورئيس اركان الجيش وقيادة المخابرات يبلورون موقفا حاسما من تصرفات الدولة العبرية سيكون هول              
  .في تاريخ العالقات بين الجانبينفي حدته 

الى انقرة ليلـة لمـس      " اردوجان"واكد المصادر ان الدولة العبرية ستفاجأ بالموقف التركي بعد وصول           
انذار ساخنا السرائيل مفاده بانها ستجد نفسها في حالة مع تركيا اذا لـم تطلـق                "متوقعة ان توجه انقرة     

  ".عة توجيه االنذار ساعة من سا12سراح االسرى االتراك خالل 
واوضحت المصادر ان االدارة االمريكية حاولت دون جدوى ثني انقرة عن اتخاذ موقف من تل ابيـب                 
والذي من شانه تغيير موازين القوى في العالم وليس المنطقة مؤكدة ان الرئيس االمريكي اوبامـا ابلـغ                  

وان على تل ابيب العمل بسرعة قبـل        رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو بان انقرة تشعر باالهانة والغضب          
  .فوات االوان وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتفادي موقف تركي خطير ال احد يستطيع ان يتحمل نتائجه

ان سفارة تل ابيب في انقرة ابلغت حكومتها بالموقف التركي وحالة الغـضب فيمـا               " وتابعت المصادر   
 غادروا تركيا امس تخوفا من انتقام قد يحـدث هنـا او             نقلت طائرات اسرائيلية االف االسرائيليين الذين     

هناك فيما ال زالت وسائل االعالم التركية تشن حربا بال هوداة على اسرائيل وتطالـب باالنتقـام ممـا                   
  .على يد الجيش االسرائيلي" وصفته طشرف تركيا المهدور

 1/6/2010وكالة سما، 
  

  "أسطول الحرية"عتداء على لجريمة اال اآلالف يتظاهرون في تركيا استنكارا .51
في أنقرة واسطنبول، " اإلسرائيلية"تظاهر آالف األتراك أمس أمام المقار الدبلوماسية : )وكاالت (

، فيما استنكر اليهود األتراك االعتداء على اسطول الحرية، وتضامنوا "إسرائيلية"وحاولوا اقتحام قنصلية 
في أنقرة، وأفاد صحافيون ان المتظاهرين " اإلسرائيلي"ر وتظاهر مئات أمام مقر السفي .مع المتظاهرين

  .أدوا صالة أمام المقر
في " اإلسرائيلية"وأفادت وسائل االعالم التركية أن قوات األمن منعت المتظاهرين من اقتحام القنصلية 

" لالموت إلسرائي"وهتف المتظاهرون في ساحة تقسيم في وسط اسطنبول أكبر مدينة تركية،  .اسطنبول
العين "هتف متظاهرون آخرون رفعوا أعالماً تركية وفلسطينية،  ".أيها الجنود األتراك توجهوا إلى غزة"

  ".بالعين والسن بالسن
وأعلنت الجماعة اليهودية في تركيا تضامنها مع المتظاهرين، وذكرت وكالة أنباء االناضول ان مكتب 

لمنا بعميق االسف عن التدخل العسكري ضد السفن التي ع"الحاخام األعلى في تركيا أصدر بياناً قال فيه 
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كانت تتوجه إلى غزة، وأن التقارير االخبارية التي أفادت بوقوع ضحايا زادت حزننا العميق، ونتشارك 
   ".أسفنا مع الشعب

  1/6/2010الخليج، 
  

   يجر الشرق األوسط إلى حرب"أسطول الحرية" على الهجوم: األسد والحريري يحذران .52
على أسطول الحرية " االسرائيلي"شجبت سوريا ولبنان أمس، هجوم قوات االحتالل ": الخليج "دمشق

 .تهدد بجر الشرق األوسط الى حرب لن تقتصر على المنطقة" االسرائيلية"وحذرتا من أن الجرائم 
ائهما وشجب الرئيس السوري بشار األسد ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأشد العبارات خالل لق

باالعتداء الهمجي على المدنيين العزل على متن " اسرائيل"الجريمة النكراء التي ارتكبتها "في دمشق 
  ".أسطول الحرية

وانتهاكاتها الصارخة ألبسط األعراف االنسانية " اسرائيل"الجرائم التي ترتكبها "واعتبر الجانبان 
وطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر ، "والقوانين الدولية تهدد بجر الشرق األوسط الى حرب

 .االسالمي ومجلس األمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من اجل اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لها
التحية لكل الذين على متن أسطول الحرية والجهات التي تقف وراء ارسال هذا "ووجه االسد والحريري 

الحكومة التركية والشعب التركي الشقيق على هذا "جها التحية الى كما و" . األسطول الغاثة أهالي غزة
" االسرائيلي"تعازيهما القلبية ألسر الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان "وأعربا عن " . الموقف النبيل

  " .الوحشي، وتمنياتهما بالشفاء العاجل للجرحى
  1/6/2010الخليج، 

  
  لى وقف اعتداءاتها ورفع الحصار إ"إسرائيل"األسد يدعو واشنطن إلى دفع  .53

دفـع إسـرائيل إلـى وقـف        «دعا الرئيس السوري بشار األسد واشنطن إلى        :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
اعتداءاتها الوحشية ورفع الحصار عن قطاع غزة والسير قدماً في عملية السالم كحل وحيد لعودة األمن                

  . تور األميركي بوب كروكر في دمشق أمس، وذلك خالل استقباله السينا»واالستقرار إلى المنطقة
، وعقد مجلس   »أسطول الحرية «وشهدت سورية تظاهرات احتجاجية على العدوان اإلسرائيلي على سفن          

جلسة طارئة، بعد مطالبة مندوب سورية في الجامعة العربية يوسف األحمد بعقد جلسة             ) البرلمان(الشعب  
  .»تداعيات العدوان اإلسرائيلي«ي فورية لمجلس وزراء الخارجية العرب للبحث ف

وأفاد ناطق باسم الرئاسة السورية أن األسد اتصل بعد ظهر أمس بالرئيس التركي عبداهللا غُل، وأعـرب                 
عن أحر التعازي للرئيس غُل والشعب التركي الشقيق وألهالي الشهداء الذين سقطوا نتيجـة االعتـداء                «

تحية للشعب التركي على مواقفه المؤيـدة للقـضايا         «وجه  ، كما   »اإلسرائيلي السافر على أسطول الحرية    
أهمية تضافر الجهود لعدم السماح إلسرائيل باالفالت مـن        «، مؤكداً   »العربية وللشعب الفلسطيني األعزل   

  .»العقاب على الجريمة الشنيعة التي تضاف إلى سجلها الطويل من الجرائم بحق اإلنسانية
لـدرس الموقـف واتخـاذ      «امعة العربية على المستوى الوزاري      وكانت دمشق طلبت انعقاد مجلس الج     

، كما وجـه المعلـم      »خطوات عملية لكسر حصار غزة حتى ال تذهب دماء شهداء أسطول الحرية هدراً            
بأن تتحمل مـسؤولياتها    «رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون طالب فيها المنظمة الدولية              

  . »تجزين لدى إسرائيل وتأمين عودتهم سالمين إلى بلدانهمفي حماية الناشطين المح
الوكالـة  «وأفادت  . »تداعيات العدوان االسرائيلي الوحشي   «وعقد مجلس الشعب جلسة طارئة للبحث في        

نددوا بالقرصنة اإلسـرائيلية والجريمـة الوحـشية التـي          «أن أعضاء المجلس    ) سانا(» السورية لالنباء 
، مؤكدين أن هـذا     »اإلسرائيلي ضد أسطول الحرية والمتضامنين المدنيين العزل      ارتكبتها قوات االحتالل    

العمل العدواني اإلرهابي يعد جريمة ضد اإلنسانية جمعاء وانتهاكاً صـارخاً للقـانون الـدولي وكـل                 «
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وشهدت مدن سورية مسيرات عضب واعتصامات جماهيرية اسـتنكاراً للجريمـة            .»المعاهدات الدولية 
 .اإلسرائيلية

  1/6/2010الحياة، 
  

  مصر تستدعي السفير اإلسرائيلي وتطلب رفع الحصار فوراً عن غزة .54
استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة يتسحاق : القاهرة ـ رامي ابراهيم

هة إلى ليفانون إلبالغه احتجاج مصر الشديد على التعامل اإلسرائيلي مع قافلة الحرية التي كانت متوج
  .قطاع غزة عبر البحر، طالبة منه نقل رسالة االحتجاج إلى الحكومة اإلسرائيلية في تل أبيب

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري حسني مبارك، المتواجد حاليا في باريس، يستنكر 
ياء، ويؤكد تضامن لجوء إسرائيل لالستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وما أسفر عنه من ضحايا أبر

مصر شعبا وحكومة مع أهالي غزة وأن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لرفع الحصار وإنهاء المعاناة 
  .اإلنسانية لسكان القطاع

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية وفاء بسيم، بعد اجتماعها بالسفير ليفانون 
إنها أبلغت ليفانون إن مصر تدين أعمال القتل التي ارتكبتها القوات "في لقاء لم يتجاوز دقائق معدودة، 

، مؤكدة على أن ما حدث يثبت خطورة "اإلسرائيلية بحق الناشطين والمدنيين وأنها ال نقبل بهذا األمر
وعدم مشروعية الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع، موضحة أن األحداث الدامية تثبت مجدداً 

طات اإلسرائيلية على تذكير العالم بأن قطاع غزة مثله مثل بقية األراضى الفلسطينية ما زال إصرار السل
  .يخضع لالحتالل اإلسرائيلي بالكامل

وأدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي أعمال القتل التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية، 
ضحايا من الناشطين الذين فقدوا أرواحهم في سبيل نصرة متوجها بخالص التعزية والمواساة إلى أسر ال

الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أن مصر طالما نبهت إلى خطورة وعدم مشروعية استمرار 
  .الحصار اإلسرائيلي الجائر على قطاع غزة

 واجرى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور اتصاالته لمعرفة مصير النائبين محمد البلتاجي
  .وحازم فاروق اللذين كانا على متن أالسطول

ونظم العشرات من النشطاء تظاهرات احتجاجية أمام نقابة الصحافيين للتنديد باإلجرام الصهيوني، 
وطالبت الجماعة في بيان بسحب موافقتها السابقة على إجراء  .وتوجهوا بعدها الى مقر وزارة الخارجية
حب وتجميد المبادرة العربية التي لم يقبلها ولم يحترمها العدو مفاوضات مع إسرائيل، وإلى إعالن س

ودعت االمانة العامة التحاد االطباء العرب أعضاء النقابات المهنية الطبية العربية في الدول  .الصهيوني
العربية لتنظيم وقفات احتجاجية ضد العدوان، مطالبة بوقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع 

  .لصهيونيالكيان ا
  1/6/2010المستقبل، 

  
  اإلسرائيلي مطالبين بطرد السفيرالمصرية نواب ونشطاء يتظاهرون أمام الخارجية  .55

تظاهر االثنين العشرات من النشطاء السياسيين من مختلف القوي السياسية المصرية أمام مبني وزارة 
 أسطول الحرية باإلضافة إلي التنديد الخارجية إلعالن احتجاجهم علي التعامل األمن اإلسرائيلي ضد قافلة

الحرية لفلسطين .. اللي يحاصر أهله وناسه يبقي عميل من ساسه لراسه"بموقف النظام المصري هاتفين 
في " واحد اتنين نوابنا االسري فين.. حزب اهللا يا حبيب اضرب دمر تل ابيب.. مطلب كل المصريين 

  ).النواب المصريين الموجودين في القافلة.. وق منصورمحمد البلتاجي و حازم فار(إشارة إلى كل من 



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1806:         العدد       1/6/2010 الثالثاء :التاريخ

وقال نائب البرلمان سعد الحسيني عضو مكتب ارشاد جماعه االخوان المسلمين ان اسرائيل والنظام 
المصري وحدهما يتحمالن مسئولية ما حدث حيث ان اسرائيل قامت بمهاجمة مدنيين في المياة الدولية 

ر ترفض فتح معبر رفح وهو االمر الذي ان حدث لن يبحث احد عن ولم تراع أي قوانين كما ان مص
  ".قوافل من البحر او البر

واكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ان هناك طلبات احاطة لرئيس الوزراء المصري 
كما ان النواب :"ووزير الدفاع ووزير الخارجية يطالب فيها النواب بمعرفة موقفهم مما حدث مضيفا 

قلين والمعارضة تقدموا بطلب بعقد جلسة لمجلس الشعب يوم االربعاء القادم للوقوف علي موقف المست
  )".محمد البلتاجي و حازم فاروق (مصري موحد للبرلمان للتضامن مع النواب المحتجزين 

ذين من جانبة اكد حمدي حسن المتحدث باسم كلتة االخوان المسلمين بالبرلمان ان الكتله تعتز بنوابها ال
شاركوا في االسطول وتعتبر مشاركتهم تمثيل لجميع المصريين وجماعه االخوان رافضا أي محاولة من 

وفي نهاية الوقفة تعهد المشاركون بتكرار الوقفات .  جانب النظام المصري لتشويه سمعه النواب األبطال
  .م مجلس الشوري المصريفي نفس اليوم واداء صالة الغائب بمسجد الفتح برمسيس ووقفة الثالثاء اما

وفي نهاية الوقفة والتي شاركت فيها جميع القوي السياسية تم تشكيل وفد من سعد الحسيني و مصطفي 
منسق - باإلضافة إلي عبد الحليم قنديل  -نواب مجلس الشعب-بكري و احمد دياب و جمال زهران  

  .حركة كفاية
 للقوي السياسية طرد السفير اإلسرائيلي من مصر وتقدموا ببيان لوزارة الخارجية يحمل اربعة مطالب

وسحب السفير المصري من تل ابيب  وفتح معبر رفح وسحب الموافقة المصرية علي مبادرة السالم 
 .العربية وتعهد الحكومة بحماية المشاركين في األسطول وباالخص النواب المصريين

  1/6/2010الدستور، القاهرة، 
  

  عدوان وتجويع للشعب الفلسطيني " أسطول الحرية"على  ئيلياإلسرا الهجوم :السعودية .56
استنكر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن :  واس- جدة

عبدالعزيز في قصر السالم بجدة أمس المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل إثر هجوم قواتها على أسطول 
لى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليها من قبل السلطات اإلسرائيلية، الحرية الذي كان متوجهاً إ

وعد هذا الهجوم عدواناً يعكس الممارسات غير اإلنسانية وتحديها السافر للعالم كافة، وللقانون الدولي، 
  .وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني ومنع كل وسائل اإلغاثة اإلنسانية، وإمعاناً في قتل األبرياء

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه االعتداءات والسياسة الهمجية من قبل 
  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  1/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  "أسطول الحرية" تدينان اإلعتداء اإلسرائيلي على إندونيسيا وباكستان .57
ضد " القوة السافرة"ل" إسرائيل"ستان بشدة، أمس، استخدام دانت كل من إندونيسيا وباك: )أ.ب .د  (

أسطول لسفن مساعدات كانت متوجهة لقطاع غزة، فيما أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء مصير 
  .ثالثة من مواطنيها على متن السفن 

هم نساء، هو أمر قتل أفراد من البعثة اإلنسانية ، بين"وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن 
، وأعربت عن مخاوفها إزاء "وحشي وغير إنساني ويشكل انتهاكا صارخا للقانون واألعراف الدولية

 وهما المدير التنفيذي لقناة عاج التلفزيونية والمذيع سيد طلعت حسين -سالمة عامل إغاثة وصحافيين 
  .ومنتجه رضا محمود أغا اللذان كانا يشاركان في تغطية الحدث 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1806:         العدد       1/6/2010 الثالثاء :التاريخ

" الفعل الوحشي"ال رئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيالني إن المجتمع الدولي يتعين عليه االنتباه إلى وق
  .والمساعدة في ضمان عودة كافة المدنيين بمن فيهم الباكستانيون سالمين 

ونظم عشرات من الصحفيين وعمال اإلغاثة ونشطاء حقوقيين مسيرة خارج مكتب نادي الصحافة 
  ".الفلسطينيون أبطالنا"و" اإلرهابية" إسرائيل"الموت ل "م آباد مرددين شعارات الوطني في إسال

والعنف ضد " اإلسرائيلي"تندد بالهجوم "في السياق، قال بيان لوزارة الخارجية اإلندونيسية إن الحكومة 
".  الدوليةغير قانوني أيضا كونه نفذ في المياه"، ووصف الهجوم بأنه "مافي مارمارا) السفينة التركية(

البحري لقطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويسبب معاناة كبيرة " إسرائيل"وأوضح أن حصار 
المسؤولية عن أفعالها وفقاً " إسرائيل"ودعا البيان المجتمع الدولي لضمان تحميل . لفلسطينيين أبرياء

  . للقانون الدولي
  1/6/2010الخليج، 

  
  ال فائدة من المفاوضات وال أمل في السالم: "سطول الحريةأ" يستنكر االعتداء على موسى .58

دعا السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية الى عدم التسامح ازاء اقـدام                :الشرق-الدوحة
  ".بالعدوان االجرامي والخطير"المتجه الى غزة ووصف ذلك " اسطول الحرية "اسرائيل على مهاجمة 
ان مـا حـدث     "سة األولى لمنتدى الدوحة التى تعرضت لموضوع األمن العالمي          وقال موسى خالل الجل   

واضاف .. عدوان خطير على سفن تحمل مدنيين عزل هدفهم مساعدة شعب يقبع تحت الحصار والعدوان             
اليجب ان نتسامح او نغض الطرف عن هذا العدوان الذى ادى الى قتل وجرح عدد من المتـضامنين                  " 

  ".بنادق وال اسلحة الذين لم تكن معهم 
واضاف ان السبب وراء ما حدث لسفن الحرية من عدوان اسرائيلي هو ان اسرائيل تشعر انها دولة فوق                  

  .القانون الدولي وأنها تستطيع ان تفعل ما تشاء دون مساءلة وال تكون تحت سلطة مجلس االمن
لكننا اعطينا فرصة اخرى للتعـاون  وقال موسى كنا نتوقع اال فائدة من استئناف المفاوضات مع اسرائيل      

واكد موسـى ان مـستقبل       .مع ادارة الرئيس االمريكي باراك أوباما عندما اتخذنا قرارا بهذا الخصوص          
المنطقة مرهون باستقرارها مشيرا الى ان هذا غير ممكن فى ظل االحتالل لألراضي العربية ورفـض                

  .طقةاسرائيل للسالم والوضع النووي غير المستقر فى المن
  .وقال ان حديث البعض عن تخفيف الحصار ثبت انه غير صحيح بما اقدمت عليه اسرائيل

  1/6/2010الشرق، قطر، 
  

 "أسطول الحرية"تدين اإلعتداء اإلسرائيلي على " اإلسالميمنظمة المؤتمر " .59
الحتالل أدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي الجريمة التي اقترفتها قوات ا : بدر القحطاني الرياض- جدة

واعتبر البروفسور أكمل الدين  .»أسطول الحرية«المشاركين في » العزل«اإلسرائيلي بحق المدنيين 
إحسان أوغلي، أمين عام المنظمة، الجريمة تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقيم 

 .القافلةاإلنسانية، محمال إسرائيل المسؤولية الكاملة عن صحة وسالمة المشاركين في 
التحرك من أجل عقد «ودعا أوغلي، في بيان، المجموعة اإلسالمية في كل من نيويورك وجنيف إلى 

اجتماع طارئ، والتحرك على مستوى مجلس األمن، ومجلس حقوق اإلنسان لمناقشة تداعيات هذه 
 .»الجريمة

ك من أجل وضع حد وأشار إلى أنه بصدد االتصال بالدول األعضاء وجميع األطراف الدولية للتحر
  لالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، والمطالبة بالتحقيق في الهجوم اإلسرائيلي في المياه 
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المتجه إلى قطاع غزة، إلى جانب معاقبة المسؤولين اإلسرائيليين على ما » أسطول الحرية«الدولية على 
 .يرتكبونه من جرائم ضد اإلنسانية

 1/6/2010الشرق األوسط، 
  

   واتصاالت لعقد قمة طارئة"أسطول الحرية" العربية تعقد اجتماعاً لبحث قضية اقتحام الجامعة .60
يعقد مجلس الجامعة العربية على مـستوى المنـدوبين الـدائمين اجتماعـاً              ":الخليج "-الدوحة، القاهرة   

ن األمين العام عمرو موسى وتأييـد       استثنائياً اليوم الثالثاء، بمقر األمانة العامة للجامعة بالقاهرة بطلب م         
بحق المدنيين العزل   " اإلسرائيلي"فلسطيني وسوري لبحث الجريمة الشنعاء التي اقترفتها قوات االحتالل          

الذين كانوا متوجهين فـي     " أسطول الحرية "وسقوط العديد من القتلى والجرحى من المشاركين في قافلة          
  .مهمة إنسانية إلى غزة المحاصرة 

أن اتصاالت على مستويات رفيعة تجري بين موسى وعدد من القادة العـرب لبحـث               " الخليج"وعلمت  
وتداعياتها، واتخاذ قرار   " اإلسرائيلية"إمكانية عقد قمة استثنائية التخاذ إجراءات مالئمة لمواجهة الجريمة          

  .عربي بتجميد محادثات السالم غير المباشرة 
الخارجية العرب لبحث التقدم بشكوى عاجلـة لمجلـس األمـن           كما تجري اتصاالت مماثلة بين وزراء       

إلى أن المجموعة العربية فـي      " الخليج"الدولي وعقد اجتماع استثنائي في نيويورك، وأشارت مصادر ل          
  .األمم المتحدة تجري اتصاالت لبحث هذا اإلجراء 

هابيا اقترفته قوات االحـتالل     ودانت جامعة الدول العربية في بيان لها بشدة الجريمة واعتبرتها عمال إر           
واستخفافها بكل القواعد والقوانين اإلنـسانية والدوليـة،        " إسرائيل"ويؤكد بكل جالء الطبيعة العدوانية ل       

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك الفوري التخاذ اإلجراءات الرادعة ضد هذه الدولة المارقة              
، وإثارة التوتر واالضطراب في المنطقة وفي عرض البحـر          التي تمارس كل أنواع اإلرهاب والقرصنة     

  .المتوسط 
وحسب البيان، جرى اتصال بين موسى والسلطة الفلسطينية، كما تلقى مكالمة هاتفية من إسماعيل هنيـة                

  .في غزة 
ودعت الجامعة الواليات المتحدة إلى اتخاذ موقف يكون على مستوى المسؤولية في مواجهـة الجريمـة                

، وقال السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة في مؤتمر صحافي إن هناك تنـسيقا مـع                   النكراء
الجانب التركي على مستوى األمم المتحدة في جنيف للتقدم لمجلس حقوق اإلنسان، وهناك اتصال بـين                 

  .السفير التركي في جنيف ورئيس بعثة الجامعة العربية 
  1/6/2010الخليج، 

  
  دليل ضعف وليس عالمة قوة: "أسطول الحرية"على " الوحشي"العتداء إيران تنتقد ا .61

نساني الذي إالعمل الال«دان الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد :  محمد صالح صدقيان-طهران 
ليس عالمة على قوة هذا النظام وإنما «، معتبراً أنه  باقتحامه أسطول الحرية»ارتكبه النظام الصهيوني

ل ذلك يثبت أن نهاية هذا النظام المشؤوم الوهمي أصبحت أقرب من أي وقت وك... على ضعفه
هذا الهجوم الوحشي نوع «ورأى األمين العام لمجلس األمن القومي اإليراني سعيد جليلي أن  .»مضى

الكيان الصهيوني المجرم اإلرهابي الذي عجز عن مواجهة الرأي «، معتبراً أن »من القرصنة اإلرهابية
  .»عالمي أقدم على القتل في البحرالعام ال

  1/6/2010الحياة، 
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   وتطالب بفك الحصار"أسطول الحرية" اعتداء تل أبيب على تستنكر رابطة العالم اإلسالمي .62
استنكرت األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي بشدة الهجوم اإلسـرائيلي علـى             :يو بي أي   - الرياض

وقالت رابطة العالم اإلسالمي في بيـان   .ات إنسانية إلى قطاع غزةأسطول الحرية الذي كان ينقل مساعد   
إن رابطة العالم اإلسالمي والهيئات والمراكز اإلسالمية التابعة لها تدين قتل شخصيات من دعاة السالم               "

وإن ما قامت به إسرائيل من استخدام للقوة في مواجهة سفن أسطول الحرية ومـن فيهـا يتنـافى مـع                     
لية والسيما أن هدف الضحايا من األهداف اإلنسانية التي تحث عليها هيئات حقوق اإلنسان              األعراف الدو 

وأهابت الرابطة بحكومات الدول اإلسالمية أن تبذل كل جهد         ". والمؤسسات الدولية واالجتماعية والقانونية   
ة وتقـديم   من أجل فك الحصار عن غزة، ودعت هيئات حقوق اإلنسان في العالم للتضامن مع سكان غز               

العون لهم، وطالبت األمم المتحدة بتطبيق ما يقتضيه القانون الدولي بشأن فك الحصار عن غزة وتزويـد         
 .أهلها بما يحتاجون إليه

  1/6/2010الشرق، قطر، 
  

  ويعلن الجمعة يوم غضب" أسطول الحرية"يدين اقتحام "  المسلمينلعلماءاإلتحاد العالمي " .63
مي لعلماء المسلمين، برئاسة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي الجمعة المقبـل            أعلن االتحاد العال   :الدوحة

 .يوم غضب شعبي إسالمي ضد العدو الصهيوني، ويوم نصرة لشعب غزة الصابر والمصابر المظلـوم              
أمام هـذه التطـورات   : »االعتداء االسرائيلي الغاشم على قافة الحرية«وقال في بيان أصدره امس حول      

ذه الهمجية الصهيونية التي تقتل المدنيين بكل جرأة، وال تراعي أي ضابط أخالقـي أو               الخطيرة جدا، وه  
قانوني، متحدية اإلرادة الدولية، ومنتهكة كل القوانين واألعراف والمواثيق ، مما جعلهـا ككيـان فـوق                 

  . العقاب والحساب
  :وجاء في بيان االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما يلي

أن هذا الكيان وبإقدامه على هذه الجريمة البشعة والنكراء يؤكد من جديد سياسة اإلجرام               يعلن االتحاد    -
  .  سنة، منذ قيام دولته وقبل أن تقوم80التي عرف بها مع شعبنا الفلسطيني على امتداد أكثر من 

 سقطوا من    ويحيي االتحاد هؤالء األحرار الذين تكبدوا مشاق هذه الرحلة، ويترحم على شهدائهم الذين             -
  .أجل الحق والعدل والحرية، وضد الحصار والظلم واالحتالل، ويدعو للجرحى بالشفاء العاجل

  .كما يحيي االتحاد وبشكل خاص االخوة األتراك الذين شاركوا في هذه القافلة-
 إلى  ..ويدعو االتحاد جميع الشعوب العربية واالسالمية وجميع األحزاب والقوى الوطنية وأحرار العالم           -

  .التظاهر والتعبير عن رفضها السلمي لهذه الجريمة الهمجية البشعة
 ويجدد االتحاد دعوته للجهات الرسمية العربية ممثلة في الحكام والملوك والجامعة العربيـة والـسلطة           -

الفلسطينية بالتوقف عن التحاور وطرح مبادرات سالم مع هذه العصابات المجرمة التي ال تعرف للسالم               
  .قاَ وال تؤمن إال بقانون الغابطري

  1/6/2010الوطن، قطر، 
  

   "اسطول الحرية" االعتداء على بعدحالة غضب : الجزائر .64
أوضح بيان وقعته مجموعة من العلماء الجزائريين أنه بعد االعتداء اإلسرائيلي           : ـ كمال زايت   الجزائر

ف بأحوال العصر، وجوبا عينيـا ال       يجب على كل مسلم عاقل، مدرك لألمور، عار       'على قافلة غزة فإنه     
كفائيا، أن يعتقد نصرة المسلمين، وجهاد الظالمين، وأن ينصر إخوانه في غزة وفلسطين، وكذا المعتـدى                

  .'عليهم سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين
 شخصا، لم يصب أي منهم خالل االعتداء        32وتشارك الجزائر بباخرة في قافلة الحرية يوجد على متنها          

كما أصدرت الجمعية الجزائرية لإلغاثة اإلنسانية بيانا حول االعتداء اإلسرائيلي           .إلسرائيلي على القافلة  ا
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وعلى جانب آخر قرر ممثلو عدد من األحزاب         .الذي وصفته بالبربري واإلجرامي   ' أسطول الحرية 'على  
  .فلة الحريةالسياسية بالجزائر أمس االثنين، التحرك بشكل جماعي عقب االعتداء على قا

  1/6/2010القدس العربي، 
  

  "أسطول الحرية"يدين العدوان اإلسرائيلي على " مجلس التعاون الخليجي" .65
وصفت دول مجلس التعاون الخليجي العدوان الذي شنته القوات : والوكاالت) البيان (-عواصم 

، مطالبة بإحالة »ةأعمال القرصنة البحرية وإرهاب دول«أسطول الحرية بأنه من «اإلسرائيلية على 
وأدانت األمانة العامة لمجلس  .المسؤولين اإلسرائيليين مرتكبي هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية

على أسطول الحرية الذي كان يحاول كسر « التعاون لدول الخليجي في بيان العدوان اإلسرائيلي الغاشم
  .»الحصار على قطاع غزة الذي دخل عامه الرابع

جريمة نكراء وعمل من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب دولة، خاصة «بأنه » العدوان«البيان ووصف 
  .»وأنه تم بتخطيط منظم ومسبق من قبل الحكومة اإلسرائيلية

إسرائيل كيان «ورأى األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن 
وأنها بإقدامها على جريمة إزهاق أرواح المدنيين األبرياء على متن أسطول مارق على القانون الدولي، 

الحرية، وبينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومن جنسيات مختلفة، قد اعتدت على القانون الدولي وبخاصة 
  .»القانون اإلنساني الدولي، وان العدوان اإلسرائيلي السافر يندرج تحت جرائم الحرب

 1/6/2010البيان، االمارات، 
  

   لمحاسبة الهمجية اإلسرائيليةوتدعو" أسطول الحرية "علىقطر تستنكر اإلعتداء  .66
 امام  ، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية             طالب :قنا -الدوحة

الـذين  ،  منتدى الدوحة االقتصادي ومؤتمر اثراء المستقبل االقتصادي للشرق االوسط المنعقد في الدوحة           
يتحدثون عن الحرية والعدالة والديمقراطية بفعل شيء اآلن لكسر الحصار على غزة حتى ال تذهب دماء                
هؤالء االحرار سدى، وان ما قامت به اسرائيل رسالة موجهة الى الدول العربية التـي اوقفهـا هـؤالء                   

  . االحرار امام ساعة الحقيقة
القطرية ادانة قطر لقيام البحرية االسرائيلية باالعتداء المسلح        واكد الشيخ حمد في تصريح لوكالة االنباء        

على اسطول الحرية المتجه الى قطاع غزة في المياه الدولية واوقع عددا مـن القتلـى والجرحـى مـن                    
المتضامنين العزل، واعتبره اعتداء متعمدا على االبرياء وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وخرقا فاضـحا              

وتساءل معاليه ايضا حول ما اذا كانت مبادرة السالم العربية لها ما             .ية والمواثيق الدولية  لالعراف الدول 
يبرر استمرار طرحها أو المضي في المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بعد انكشاف اسـرائيل علـى                

  .حقيقتها الرافضة للسالم
  1/6/2010الوطن، قطر، 

  
  حادث بشع اليجب أن يمر دون عواقب" طول الحريةأس" على اإلسرائيلياإلعتداء : اإلمارات .67

وصفت دولة اإلمارات العربية المتحدة االعتداء اإلسرائيلي المسلح على : والوكاالت) البيان (-عواصم 
، وطالبت مجلس األمن الدولي بعقد اجتماع »اعتداء إجرامي وغير إنساني«سفن أسطول الحرية بأنه 

ي الدامي، بالتزامن مع مطالبة باقي دول مجلس التعاون الخليجي طارئ للبحث في الهجوم اإلسرائيل
  .بإحالة مرتكبي هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية

وناشد الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية األمين العام لألمم المتحدة بأن يجري تحقيقا دوليا 
مقتل المدنيين األبرياء من «وأعلن الشيخ عبداهللا أن  .تحدةفي هذا االعتداء ورفع تقرير متكامل لألمم الم
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مختلف إنحاء العالم والذين جاؤوا بإغاثة إنسانيه للشعب الفلسطيني في غزة إنما هو خرق صارخ للقانون 
الدولي وانتهاك غير مبرر ألبسط األعراف اإلنسانية و يجب أن ال يمر حادث بهذه البشاعة دون أن 

  .»اقب تصرفاتهاتتحمل إسرائيل عو
يتوجب على إسرائيل رفع الحظر الذي تفرضه على وسائل اإلعالم الدولية حتى تكشف «شدد على أنه و

  .»فعل هذه الممارسات وحقيقة نوايا الحكومة اإلسرائيلية
  1/6/2010البيان، االمارات، 

  
  "أسطول الحرية" علىتونس تدين االعتداء  .68

ها الشديدة لالعتداء الذي نفذته القوات اإلسرائيلية فـي الميـاه           أعربت تونس عن إدانت    :يو بي أي  -تونس
الدولية ضد أسطول الحرية، فيما دعا عدد من احزاب المعارضة العرب إلى تحمل مسؤوليتهم إزاء مثل                

وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته امس رفض تونس القاطع لمثـل             ". العدوان الغاشم "هذا  
عدوانية وتمثل تحديا صارخا لإلرادة الدولية، وخرقا لجميع المواثيق         "لتي وصفتها بأنها    هذه الممارسات ا  

وحذرت الخارجية التونسية في بيانها مـن أن مثـل هـذه الممارسـات              ". واألعراف الدولية واإلنسانية  
  . المتهدد بمزيد من تعقيد األوضاع في منطقة الشرق األوسط، وتالشي آمال تحقيق الس" اإلسرائيلية،

تمكين الشعب التونسي   "في بيان إلى    ) الحزب الشيوعي سابقا  ( حركة التجديد التونسية     دعتومن جهتها، و  
 ".بجميع فئاته من ممارسة حقه في التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بكافة الطرق المشروعة

  1/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "أسطول الحرية" على يدين اإلعتداء "منتدى المفكرين المسلمين"لـبيان  .69
 أدن فيه االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحريـة جـاء فيـه        منتدى المفكرين المسلمين   صدر بيان عن  

يؤسفنا في منتدى المفكرين المسلمين أن يكون أول تواصل لنا مع أمتنا هذا الحدث الـذي يؤكـد نعـَي                    "
 اليهودية المتعالية، ولقد كان بودنا أن تكـون         النظام العربي وتهافته أمام هذه الهجمة الشرسة و الغطرسة        

إطاللتنا األولى على األمة في مناسبة غير هذه المناسبة ، ولكنه قـدرنا الـذي علينـا أن نواجهـه ، و                      
  "!مسؤوليتنا التي نتحملها عن األمة

  31/5/2010المصريون، 
  

  ل اإلسرائيلياللجنة الدائمة لإلعالم العربي تطالب بوقفة ضد االحتال .70
طالبت اللجنة الدائمة لإلعالم العربي أمس، بوقفة عربية تتجاوز االستنكار والشجب واإلدانة في : القاهرة

وطالب وكالء وزراء اإلعالم في بيان . التي ارتكبت بحق أسطول الحرية " اإلسرائيلية"مواجهة الجريمة 
ير الحماية الدولية لألطفال على هامش اجتماع اللجنة في القاهرة بأن تعمل الدول العربية على توف

والشيوخ والنساء في األراضي الفلسطينية والعربية وتعمل على فك الحصار الظالم عن قطاع غزة 
" إسرائيل"كما طالب البيان المجتمع الدولي ومجلس األمن بوقفه حاسمة تردع سياسات  .والقدس والضفة

  .لخارجة على المنطق والقانونالدموية، ووقف إجراءاتها البربرية وأفعالها المشينة ا
  1/6/2010الخليج، 

  
  "أسطول الحرية"يدينون اإلعتداء اإلسرائيلي على وعلماء أزهريون " المحامون العرب" .71

دعا اتحاد المحامين العرب أعضاء نقابات المحامين في األقطار العربية إلى التوقف ": الخليج"القاهرة 
لى العدوان الصهيوني الوحشي على قافلة الحرية، وتضامناً مع عن العمل اليوم لمدة ساعتين، احتجاجا ع

  .الجرحى والشهداء من المتضامنين والمصاحبين للقافلة
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تغتصب " إرهاب دولة"ووصفت األمانة العامة لالتحاد في بيان لها العدوان الصهيوني الهمجي بأنه 
 األزهر الشريف إلى تحرك ودعا عدد من علماء .حقوق الشعب الفلسطيني وتحتل أراضيه وتحاصره

عربي وإسالمي ودولي فوري الستخالص األسرى بأسرع ما يمكن، مطالبين حكام األمة العربية 
  ".التي صارت أقرب إلى التواطؤ مع العدو"واإلسالمية بالتخلي عن مواقفهم السلبية 

  1/6/2010الخليج، 
  

  السلطات المصرية تضبط شاحنة تحمل طعاماً ألطفال غزة  .72
ضبطت األجهزة األمنية المصرية، ليل أمس األول، شاحنة تقل كميات كبيرة من المواد الغذائيـة  : أأ ش   

ونقلـت وكالـة    . أثناء توجهها إلى الحدود الدولية، تمهيدا لتهريبها إلى قطاع غزة عبر األنفاق الحدودية            
 كمين أمني فـي     انباء الشرق االوسط المصرية عن مصدر أمني مصري قوله إنه تم ضبط الشاحنة في             

مدينة رفح، مشيراً إلى أنها كانت تحمل كميات كبيرة من الحلوى والمواد الغذائية الخاصة باألطفال إلـى                 
  . جانب مواد غذائية متنوعة، كانت داخل عبوات جاهزة للتهريب

  1/6/2010، موقع الجمل اإلخباري
  

  حقيق محايد في الحادثةويطالب بت"  الحريةأسطول" عن معتقلي لإلفراج يدعو األمنمجلس  .73
مجلس االمن الدولي طالـب اليـوم بـاجراء         نقال عن وكاالت أن      1/6/2010الدستور، األردن،   نشرت  

تحقيق حول الهجوم العسكري االسرائيلي امس االثنين على اسطول صغير ينقل مساعدات انسانية لقطاع              
  .غزة، وباالفراج الفوري عن السفن والمدنيين المعتقلين

البدء بال تأخير بتحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطـابق مـع            "لس االمن الدولي الى     ودعا مج 
، وذلك في بيان قرأه باسمه صباح الثالثاء رئيسه خالل شهر حزيران سـفير المكـسيك                "المعايير الدولية 

  .كلود هيلير
 في مجلـس االمـن      15عضاء ال واضاف البيان الذي ال يكتسي طابعا الزاميا لكن تبنيه تطلب اجماع اال           

  ". يطالب باالفراج الفوري عن السفن وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم اسرائيل"الدولي، ان المجلس 
سريع ومحايـد   "بقيام االمم المتحدة باجراء تحقيق      أن البيان يوصي       1/6/2010بي بي سي،    وجاء في   

لب اسرائيل باطالق سراح الناشـطين الـذين        ، كما يطا   أسطول الحرية  في حادثة " وذي مصداقية وشفاف  
ويدين البيان الرئاسي كل االعمال التي ادت الى مقتـل           .تحتجزهم والسفن التي وضعت اليد عليها فورا      

  ."قافلة الحرية"المدنيين في حادثة 
اال ان مراسلة بي بي سي في االمم المتحدة برباره بليت تقول إن الصيغة التي اعتمدها المجلس اضعف                  

  .من المسودة االصلية التي طرحت عليه
وكانت اكثرية الدول االعضاء في مجلس األمن قد طالبت برفع الحـصار عـن غـزة، بعـد الهجـوم                    

  .اإلسرائيلي على القافلة التي كانت تنقل مساعدات الى قطاع غزة
 األمن إنه كان من     قال مساعد األمين العام لألمم المتحدة أوسكار فيرنانديز تارانكو، أمام مجلس          من جهته   

في حالة تكرار مطالبة إسرائيل بإنهاء الحصار       "الممكن تجنب اراقة الدماء على نحو ما وقع يوم اإلثنين،           
  ".غير المقبول والضار الذي تفرضه على قطاع غزة

  
      "أسطول الحرية" ةواشنطن تعيق إدانة مجزر .74

كي بمجلس األمن الدولي عطل إدانة الهجـوم        قال مراسل الجزيرة في مقر األمم المتحدة إن الوفد األمير         
وأضـاف   .اإلسرائيلي على سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلـى قطـاع غـزة               

المراسل أن الواليات المتحدة عطلت مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت به تركيا بـدعم عربـي إلـى                  
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سرائيل، وعطلت مطالبة البيان بتحقيق مستقل في       مجلس األمن بشأن الهجوم اإلسرائيلي ورفضت إدانة إ       
  .الهجوم خالل ثالثين يوما

من جهته عبر الرئيس األميركي باراك أوباما في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين                
وقال البيت األبيض في بيان مقتضب إن أوباما عبـر           .نتنياهو عن أسفه العميق لسقوط قتلى في الهجوم       

  .نياهو عن ضرورة معرفة كل الحقائق والمعلومات عن هذا الهجوم في أقرب وقت ممكنلنت
  1/6/2010الجزيرة، نت، 

  
  "بأسرع وقت ممكن"أوباما يريد معرفة كل وقائع العدوان  .75

الظروف " في أسرع وقت ممكن" طلب الرئيس األمريكي باراك أوباما، أمس، أن يعرف :ب.ف .أ 
الدامي على أسطول إنساني كان في طريقه إلى قطاع غزة، وذلك أثناء " لياإلسرائي"الدقيقة للهجوم 

وجاء في بيان للبيت األبيض صدر بعد  .بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء 
أشار الرئيس إلى أن من األهمية بمكان معرفة كل الوقائع " دقيقة 15المحادثة الهاتفية التي استمرت 

وكان وليام بورتون، أحد  " .لظروف المحيطة باألحداث المأساوية هذا الصباح في أسرع وقت ممكنوا
الواليات المتحدة تأسف بشدة "الناطقين باسم البيت األبيض، قد صرح في أول رد فعل رسمي أمريكي أن 

  " .للخسائر البشرية والجرحى وتعمل على توضيح الظروف المحيطة بهذه المأساة
  1/6/2010، الخليج

  
  أوباما محبط والدول العربية لم تف بتعهداتها تجاه غزة: براين بيرد .76

نفى عضو الكونجرس االمريكي براين بيرد ان يكون العدوان االسرائيلي على الـسفن              :الشرق-الدوحة
  .نتيجة ضوء اخضر من الواليات المتحدة السرائيل

 الذي قامت به اسرائيل ضد سفن الحرية مؤكـدا ان           وقال ان واشنطن ال يمكن ان تؤيد مثل هذا االعتداء         
  .هذا العمل ال يمكن ان يكون متوافقا مع السياسة االمريكية الدارة الرئيس اوباما

واعرب عن اعتقاده بان الرئيس اوباما بات محبطا بفعل التصرفات االسـرائيلية وتحـاول مـن خلـف            
  .الكواليس تحقيق تغيير ما

رقة غريبة حيث تعهدت الدول العربية بتقديم الدعم المادي لغزة اال انها            وكشف عضو الكونجرس عن مفا    
لم تحقق شيئا من هذا التعهد مؤكدا ان التصرف االسرائيلي االخير يعد فرصة للدول العربية كـي تقـدم               

  .مساعداتها الى غزة وكسر الحصار داعيا االمم المتحدة الى ان يكون لها دور بناء في رفع الحصار
  1/6/2010 قطر، الشرق،

  
  "أسطول الحرية"باجراء تحقيق كامل حول الهجوم على" إسرائيل"االتحاد االوروبي يطالب  .77

وزيرة الخارجية في االتحاد االوروبـي كـاثرين          أن ،ووكاالت   1/6/2010الدستور، األردن،   ذكرت  
ـ  . حول الهجوم " تحقيق كامل "آشتون طالبت السلطات االسرائيلية باجراء       دث باسـم وزيـرة     وقال المتح

تعبر عن تعاطفها مع عائالت القتلى والجرحى وتطالب بتحقيق كامل في           "الخارجية االوروبية ان آشتون     
 27وجرى استدعاء الممثلين الدائيمن لدول االتحاد األوروبي الــ     ". الظروف التي وقع فيها هذا الحادث     

  .لموقفلحضور جلسة طارئة في بروكسل لبحث كيفية تعامل االتحاد مع ا
قـال فـي     ناطق باسم المفوضية االوروبيـة،     ، أن  رويترز  و أ ف ب   عن 1/6/2010 الحياة،   وأضافت

بروكسيل، ان مبعوثي حكومات الدول االعضاء في االتحاد االوروبي سيجتمعون الحقاً لمناقشة اقتحـام              
 اسرائيل على   ودعا الى التحقيق في حصول الوفيات على متن السفن، وحض         . اسرائيل لسفن المساعدات  

  .السماح بحرية وصول المساعدات االنسانية الى المناطق الفلسطينية
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  إسبانيا تستدعي السفير اإلسرائيلي .78
استدعت اسبانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي، السفير االسرائيلي            :وكاالت-مدريد

ة المتوجه الى غزة، وفق ما اعلنـت وزارة         لطلب توضيحات بعد الهجوم االسرائيلي على اسطول الحري       
  .الخارجية امس االثنين

الهجوم على القافلة   " غير مقبول "واعتبرت اسبانيا التي تتولى رئاسة االتحاد االوروبي حتى نهاية يونيو،           
  .التي تنقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ومساعدات الى قطاع غزة، بحسب الوزارة

  1/6/2010 الشرق، قطر، 
  

      لندن ضد الحكومة اإلسرائيلية في ب غض .79
 شهدت العاصمة البريطانية لندن ظهر االثنين مظاهرة حاشدة انطلقت من أمـام مقـر       :لندن-مدين ديرية 

احتجاجا على ما عدوه الصمت الحكومي البريطاني على الجريمة         "  داوننغ 10"رئاسة الوزراء في شارع     
  . مجزرة اإلسرائيليةاإلسرائيلية ضد أسطول الحرية واستنكارا لل

  .ودارت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة البريطانية التي حاولت حماية بعض اإلسرائيليين
وضعوا أرواحهم على أكفهـم     "كما أدان المنتدى الفلسطيني في بريطانيا المجزرة اإلسرائيلية ضد الذين           

  ". يوخ والنساء في غزةوتوجهوا بأسطول الحرية اإلنساني إلنقاذ األطفال والش
واعتبرت المبادرة اإلسالمية في بريطانيا اقتحام القوات اإلسرائيلية سفن أسطول الحرية المتجهـة إلـى               

  .غزة بأنه مذبحة بحق المتضامنين العرب واألجانب العزل
ـ        " لحملة التضامن البريطانية مع فلسطين    " وقالت األمينة العامة     نة بيتي هنتر للجزيـرة نـت إن القرص

اإلسرائيلية وقتل المدنيين العزل على متن أسطول الحرية جاء من أجل وقف اإلمدادات اإلنـسانية مـن                 
  .الوصول إلى السكان الذين يتضورون جوعا في قطاع غزة

  31/5/2010الجزيرة، نت، 
  

  ألمانيا تشعر بالصدمة من العدوان اإلسرائيلي .80
تشعر بالصدمة إزاء تـصدي إسـرائيل لقافلـة سـفن           أعلنت ألمانيا امس اإلثنين انها       :رويترز-برلين

المساعدات التي كانت متجهة الى قطاع غزة المحاصر وقالت إنها تسعى لمزيد مـن التوضـيحات لمـا      
  .حدث
بنيـامين نتنيـاهو    " اإلسـرائيلي "أعلنت المستشارة األلمانية انغيال ميركل، أمس، أنها اتصلت بنظيريها          و

الـدامي علـى قافلـة      " اإلسـرائيلي "للهجـوم   " قلقها الشديد "ة عن   والتركي رجب طيب أردوغان معرب    
  .المساعدات التي كانت متجهة إلى قطاع غزة 

الحكومة األلمانية تشعر بالصدمة إزاء     "وقال أولريتش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي          
  .غ لفقدان أرواحمضيفا أن الحكومة تشعر بأسف بال" األحداث في المياه الدولية عند غزة

  .وكان خمسة مواطنين ألمان على متن السفن الست في القافلة وبينهم اثنان من أعضاء مجلس النواب
  1/6/2010الشرق، قطر، 

  
  "أسطول الحرية" "إسرائيل"روسيا تنتقد عملية مهاجمة  .81

كـان   عملية مهاجمة إسرائيل أسطول الحرية الذي يضم سفن مـساعدات وناشـطين و               إنتقدت موسكو 
 ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنبـاء عـن         ،متوجها إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع       

فكـرة  (لقـد كانـت   "رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي كونستانتين كوساتشوف قوله   
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  ضـد    عملية إنسانية وليس سياسية ، وعليه ال يوجد مبـرر السـتخدام العنـف العـسكري               ) األسطول
 ".المشاركين فيها

وطالبت وزيرة الخارجية في االتحاد األوروبـي كـاثرين         . وتسارعت اإلدانات أيضا للهجوم اإلسرائيلي    
من جهتها استدعت إسبانيا ، التي تتولى       .  حول الهجوم " تحقيق كامل "آشتون السلطات اإلسرائيلية بإجراء     

إلسرائيلي لطلب توضيحات ، معتبرة الهجـوم علـى         حاليا الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي، السفير ا      
 ".غير مقبول"األسطول بأنه 

واسـتدعت الـسفير اإلسـرائيلي      " غير مقبول بتاتا  " من جهتها، وصفت السويد الهجوم اإلسرائيلي بأنه        
 .إلبالغه بذلك

  1/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
 

   على رفع الحصار كامال عن غزة"إسرائيل"الصين تحث  .82
ان يانج تاو مستشار البعثة الدائمة للصين لدى االمم المتحدة دعـا            " شينخوا"ذكرت وكالة األنباء الصينية     

أيار  إلى تحـرك سـريع بعـد الهجـوم           /  مايو 31في اجتماع طارئ لمجلس االمن الدولي يوم االثنين         
صدمة من جـراء هجـوم      أن الصين تشعر بال   : "وقال .اإلسرائيلي على اسطول الحرية في المياه الدولية      

  ."اسرائيل على قافلة متعددة الجنسيات تحمل معونات دولية الى غزة مما تسبب في وقوع  خسائر فادحة
  . وادان المستشار الصيني افعال اسرائيل التي تستهدف المدنيين ورجال االغاثة االنسانية

يل على ان تنفذ على الفور تنفيذا       نحن نحث اسرائ  : "وأضاف مستشار بعثة الصين لدى االمم المتحدة قائال       
 وان تفتح معابرها الحدودية بشكل كامل وان ترفع الحصار عن قطـاع             1860كامال قرار مجلس االمن     

غزة حتى تتيح تدفق المعونات االنسانية بال عوائق الى قطاع غزة وتمكن السكان المحليين مـن اعـادة                  
  ."معيشتهم الى حالتها الطبيعية

  
  اليونان توقف مناورات مشتركة مع تل أبيب.. إلسرائيلي وطلبت تفسيراتاستدعت السفير ا .83

استدعت وزارة الخارجية اليونانية امس االثنين السفير اإلسرائيلي فـي أثينـا لمناقـشة             :يو بي أي  -أثينا
الهجوم الذي استهدف قافلة الحرية المتجهة إلى قطاع غزة، كما أوقفت المناورات الجوية المشتركة التي               

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن وزارة الخارجية اليونانيـة فعلـت وحـدة إدارة              . انت تجريها مع تل أبيب    ك
الطوارئ وسعت للحصول عن معلومات فورية من السلطات اإلسـرائيلية حـول سـالمة المـواطنين                

فارة وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنهـا طلبـت مـن الـس             . اليونانيين المشاركين في قافلة الحرية    
  .اليونانية في تل أبيب الحصول عن معلومات وتفسيرات من السلطات اإلسرائيلية

  1/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "سرائيلإ"تستدعي سفير الرئيس القبرصي يندد بالهجوم االسرائيلي والخارجية  .84
 ندد الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس أمس، بـالهجوم االسـرائيلي الـدامي علـى               :)أ ف ب  (
ـ         اال فيما استدعت الخارجية   » العمل االجرامي «سطول الدولي الذي كان متجها الى قطاع غزة ووصفه ب

 . القبرصية السفير االسرائيلي في نيقوسيا
قتل الناس امر مدان وخسارة ارواح مدنية تشكل فـي نظـري            «وقال الرئيس القبرصي للصحافيين ان      

 . »يسعها سوى ادانة مثل هذه االعمالالحكومة القبرصية ال «مضيفا ان » عمال اجراميا
 . من جانبها اعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفير االسرائيلي

  1/6/2010السفير، 
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   المتجه الى قطاع غزة" الحريةسطولأ" على  اإلسرائيليللهجومصدمة في اوروبا  .85
امـس اثـر قيـام      أصيب العالم بـصدمة     :  وكاالت األنباء  - فلسطين المحتلة    - محمد سعيد    - عواصم  

الذي يضم سفن مساعدات وناشطين كان متوجها الى غزة         " أسطول الحرية "كوماندوس اسرائيلي بمهاجمة    
 19لكسر الحصار المفروض على القطاع واجمع حلفاء واعداء اسرائيل على ادانة الهجوم الـذي اوقـع      

وروبية السفراء االسـرائيليين    واستدعت غالبية الدول اال    .قتيال من الركاب بحسب التلفزيون االسرائيلي     
تحقيـق  "بينما طالب االتحاد االوروبي السلطات االسرائيلية بـاجراء         " توضيحات"المعتمدين لديها لطلب    

  .حول الهجوم" كامل
وطالبت وزيرة الخارجية فـي االتحـاد االوروبـي         .  تسارعت االدانات في اوروبا للهجوم االسرائيلي     

وقال المتحـدث باسـم وزيـرة       . حول الهجوم " تحقيق كامل "يلية باجراء   كاثرين آشتون السلطات االسرائ   
تعبر عن تعاطفها مع عائالت القتلى والجرحى وتطالب بتحقيق كامل في           "الخارجية االوروبية ان آشتون     

 27وجرى استدعاء الممثلين الدائيمن لدول االتحاد األوروبي الــ     ". الظروف التي وقع فيها هذا الحادث     
  .ة طارئة في بروكسل لبحث كيفية تعامل االتحاد مع الموقفلحضور جلس

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليـام هيـغ فـي بيـان     . وعبرت بريطانيا عن اسفها للخسائر البشرية    
وقال على اسرائيل التـصرف بـضبط الـنفس         . اسرائيل الى التصرف بما فيه احترام التزاماتها الدولية       

  .ت الدوليةوبشكل يتوافق مع االلتزاما
من جهتها استدعت اسبانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي ، السفير االسرائيلي لطلب               

  ". غير مقبول"توضيحات معتبرة الهجوم على االسطول بانه 
في باريس ، دانت فرنسا الهجوم االسرائيلي وقالت انها ستستدعي سفير اسرائيل فـي بـاريس لطلـب                  

حيـال  " صدمته العميقة "واعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن        .  في هذا الشأن   توضيحات
اشعر بصدمة عميقـة    "وقال كوشنير في بيان     ". ال شيء يبرر استخدام مثل هذا العنف      "الهجوم مؤكدا ان    

  ".للعواقب الماساوية للعملية العسكرية االسرائيلية ضد اسطول السالم المتوجه الى غزة
  .نت ألمانيا عن شعورها بالصدمة وقالت انها تسعى لمزيد من التوضيحات لما حدثوأعل

واستدعت السفير االسرائيلي فـي     " غير مقبول بتاتا  "من جهتها ، وصفت السويد الهجوم االسرائيلي بانه         
وقال وزير الدولة للـشؤون الخارجيـة فرانـك         . ستوكهولم البالغه بذلك كما اعلنت الخارجية السويدية      

غير مقبول بتاتا واننا ناخـذ  ) الهجوم(لقد استدعيت سفير اسرائيل البالغه باننه نعتبر هذا االمر        "بيلفراج  
  ".الوضع على محمل الجد

واستنكر وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني إقدام الجيش اإلسرائيلي على قتل مدنيين كانوا ضـمن               
ال غنـى عـن     :"ل فراتيني في مؤتمر صحفي في روما        وقا. التضامني مع قطاع غزة   " أسطول الحرية "

أال يقـوض جهـود     "ينبغي  " بالغ الخطورة "ورأى أن هذا الحادث     ". إجراء تحقيق يوضح حقيقة ما حدث     
  .للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني" التوصل إلى حل سلمي

لالسـتماع الـى    وفي كوبنهاغن استدعت وزيرة الخارجية الدنماركية ليني اسبرسن السفير االسـرائيلي            
  .توضيحات حول الهجوم الذي شنه الجيش االسرائيلي على اسطول المتجه الى قطاع غزة

المحلية عن وزيـر الخارجيـة      ) ارتي بي اف  (ونقلت اذاعة   . ودانت بلجيكا العدوان الوحشي اإلسرائيلي    
مفرط للقـوة غيـر     ستيفان فاناكير إن ما قامت به إسرائيل يعد عمال غير مقبول ومن قبيل االستعمال ال              

واكد الوزير البلجيكي ان بالده تتابع عن كثب التطورات المرافقة لمـصير أسـطول الحريـة                . المبررة
  .خصوصا ان عددا من الرعايا البلجيكيين كانوا ضمن الحملة الدولية للتضامن مع غزة

  1/6/2010الدستور، األردن، 
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  غزة صدمة كبيرة ممزوجة بالغضب والحزن :األونروا .86
وكالة األمـم المتحـدة لغـوث وتـشغيل الالجئـين           «أعرب المفوض العام لـ     :  فتحي صباح  -غزة   

فيليبو غراندي، وممثل األمين العام لألمم المتحدة في األراضي المحتلة روبـرت            ) اونروا(» الفلسطينيين
ترك إن وقاال في بيـان مـش  . سيري في بيان مشترك عن صدمتهما الشديدة من عمليات قتل المتضامنين     

: وأضـافا . »العملية اإلسرائيلية ما زالت مستمرة في المياه الدولية ونحن في انتظار تفاصيل ما حـدث              «
واكـدا أنهمـا   . »عبرنا عن قلقنا الشديد للحكومة اإلسرائيلية عما حدث وطالبناها بشرح كامل لما حدث «

واعتبرا أن  . »حياة المدنيين للخطر  بعدم اتخاذ أي إجراءات مستقبلية تعرض       «طالبا الحكومة اإلسرائيلية    
المأساة التي حدثت اليوم ستتكرر ما دامت إسرائيل ترفض نداءات المجتمع الدولي بإنهاء الحصار غير               «

  .»المقبول على غزة الذي يؤدي الى نتائج عكسية
  .فةكا» اونروا«اليوم في مؤسسات » إضراب شامل«في القطاع عن » اونروا«واعلن اتحاد العاملين في 

  1/6/2010الحياة، 
 

   إلى تحقيق مستقلتدعو" العفو الدولية" .87
، أمس، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وموثوق به في          "إسرائيل"دعت منظمة العفو الدولية     : )يو بي آي  (

على قطاع غزة، فيمـا     " اإلسرائيلي"اغتيال قواتها المسلحة ناشطين على متن قوارب تحتج على الحصار           
  .على القطاع بالفضيحة " اإلسرائيلي"منظمة استمرار الحصار وصف أمين عام ال

اإلعالن فوراً وكخطوة أولى عن قواعد االشتباك الـصادرة         "ب  " اإلسرائيلية"وطالبت المنظمة السلطات    
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في           " .للجنود الذين نفذوا الهجوم القاتل    

تدعي أن قواتها تصرفت دفاعاً عن النفس بعـد تعرضـها لهجـوم مـن قبـل                 " إسرائيل"ن  إ"المنظمة،  
ال يتناسب وبأي شـكل مـن       " اإلسرائيلية"المتظاهرين لتبرير استخدامها للقوة المميتة، مع أن رد القوات          

  " . األشكال مع أي تهديد
  1/6/2010الخليج، 

  
  في المجزرة االسرائيلية الجديدةالمنظمات الحقوقية االميركية تطالب بتحقيق دولي  .88

فيما اكتفى البيت االبيض بإصدار بيان عن المذبحة االسرائيلية بحـق المـدنيين              :احمد محسن -واشنطن
على متن قوارب االغاثة المتجهة إلى غزة فان جماعات حقوقية متعددة في الواليات المتحدة سارعت إلى              

ان الواليات المتحـدة    "وقال البيت االبيض في بيانه      . ا اسرائيل ادانة المأساة الدموية الجديدة التي ارتكبته     
تأسف بعمق على مقتل وجرح العديدين اليوم وهي تعمل في الوقت الراهن على فهـم الظـروف التـي                   

وكان مجلس االمن قد قرر عقد جلسة طارئة بناء على دعـوة تركيـا وبموافقـة                ". احاطت بتلك المأساة  
وقال الناطق باسم اتحاد الحقوقيين االميركيين ريتشارد بيل ان االتحاد          . ليةرئيس المجلس في دورته الحا    

: قـائال " الشرق"وتابع في اتصال هاتفي اجرته معه       . ينوي التحقيق في الواقعة خالل االيام القليلة المقبلة       
 انني باختـصار ال اصـدق     . يبدو لي ان اسرائيل ارتكبت مجددا جريمة حرب حقيقية ضد مدنيين عزل           "

السلطات التركية تنفي ذلك ومنظمو     . الرواية االسرائيلية بأن ركاب القوارب من الناشطين كانوا مسلحين        
وال ادري  . وحدهم االسرائيليون يقولون العكـس    . القافلة البحرية ينفون ذلك وقباطنة القوارب ينفون ذلك       

  ".من بوسعه تصديقهم في هذه الظروف
  1/6/2010الشرق، قطر، 
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  "تحقيق كامل" بالعدوان وتطالب بـ تندد" الحكماءمجموعة " .89
نددت مجموعة الحكماء التي تضم زعماء دوليين سابقين وحاليين، بينهم رئيس جنوب أفريقيا             : )أ.ب  .د  (

علـى أسـطول يحمـل      " اإلسـرائيلي "السابق نيلسون مانديال واألسقف ديزموند توتو، أمس، بالعدوان         
، وطالبـت   "غير مبرر على اإلطالق   "سقوط ضحايا ووصفته بأنه     مساعدات لقطاع غزة الذي أسفر عن       

بمناقشة الوضـع بهـدف     "في الحادث وطالبت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة         " تحقيق كامل "إلى فتح   
 عضواً في بيان صدر في      12وقالت الجماعة التي تضم     ".التفويض باتخاذ إجراء إلنهاء إغالق قطاع غزة      

بقتل " إسرائيلية"طلع األسبوع الحالي إن الحكماء نددوا بما تردد عن قيام قوات            جوهانسبرج حيث التقت م   
  .نشطاء كانوا يحاولون توصيل مساعدات إغاثية لقطاع غزة عن طريق البحر 

  1/6/2010الخليج، 
 

 السفينة اإليرلندية تواصل االبحار نحو قطاع غزة  .90
، تواصل االبحار إلى غزة بعد أن تـأخرت لعـدة           "راشيل كوري "أعلن مساء اليوم ان السفينة االيرلندية       

 ..ساعات عن السفن االربع التي تعرضت للهجوم االسرائيلي
وقالت المصادر ان طاقم السفينة يبحر إلى سواحل قطاع غزة لكسر حصار االحتالل اإلسرائيلي عليـه،                

 .وإيصال مساعدات إنسانية
 اإلنسان األمريكية التي استشهدت في غزة العام        تحمل اسم ناشطة حقوق   " راشيل كوري "وتحمل السفينة   

 .   خالل احتجاجها على هدم البيوت الفلسطينية في القطاع2003
  1/6/2010، 48عرب

  
   يثبت الفشل الذريع لحصار غزة"أسطول الحرية"مهاجمة ": نيوزويك" .91

ح اليوم االثنين، على    األمريكية أن اعتداء إسرائيل الدموي صبا     " نيوزويك"ذكرت مجلة   : دينا أبوالمعارف 
قافلة أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يثبت الفشل الـذريع للحـصار                 

  .  سنوات على القطاع3اإلسرائيلي المفروض منذ 
 إن إسرائيل لم تتمكن من إنجاز أي هدف مـن أهـداف             -على لسان كاتبها دان عفرون    -وقالت المجلة   

لبها أصبح اآلن أكثر مراوغة عنه قبل فرض الحصار، حيث كانت إسرائيل تأمل في              الحصار، بل أن أغ   
أن يضعف حركة المقاومة اإلسالمية حماس ويوقف هجمات الصواريخ ويمنع تهريب األسلحة وأيـضا              

  .يطلق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
ـ             تطالعات الـرأي تظهـر أن      وأوضحت المجلة أنه فيما يتعلق بقوة حماس النوعية في القطاع، فإن اس
 إلـى أن  -في نفس الوقـت   -شعبيتها تراوحت بين الصعود والهبوط على مدار سنوات الحصار، مشيرة           

المقياس األكثر واقعية لقوة حماس يتلخص في قدرتها على توليد موارد دخل لها مـن فـرض الرسـوم                   
  .والضرائب

ط حدودية بين إسرائيل والقطـاع، كانـت        إلى أن جميع رسوم دخول البضائع عبر نقا       " نيوزويك"ولفتت  
تذهب إلى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل الحصار، لكـن بعـد فرضـه                 

  .أصبحت معظم تجارة غزة تمر عبر شبكة من األنفاق غير الشرعية، التي تمر بين مصر والقطاع
ساب منظمة فتح المعتدلة، حيـث إن جمـع         وأكدت المجلة أن قاعدة شعبية حماس ازدادت أيضا على ح         

حماس لرسوم ترخيصات عمل هذه األنفاق وفرض الضرائب على العديد من الواردات، وفر لها أرباحا               
  . إضافية سمحت لها بإدراج عدد أكبر من سكان القطاع في جداول رواتبها
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ع، إذ رأى محللـون أن      وتابعت المجلة أن إسرائيل لم تتمكن من الحد من تهريب األسلحة إلـى القطـا              
األسلحة اآلن أصبحت أقل ظهورا في شوارع القطاع، فقط ألن حماس أصدرت قرارا حازما بأال يحمل                 

  .أحد أسلحة هناك غير قواتها، وعليه قرر بعض الفلسطينيين بيع أسلحتهم إلى مصر
مة، حيث كانـت    وأضافت المجلة أن ما كسبته إسرائيل من الحصار ال يتخطى صداعا في عالقاتها العا             

منظمة األمم المتحدة تندد دائما بالحصار وتصفه بالعقاب الجماعي، كما انهالت مجموعات حقوق اإلنسان              
  . باتهام إسرائيل بوضع سكان غزة على حافة المجاعة

  1/6/2010الشروق، مصر، 
  

  صدر عناوين الصحف البريطانيةتت" الحريةأسطول "العملية العسكرية اإلسرائيلية على  .92
تصدرت عناوين الصحف البريطانية الصادرة يوم الثالثاء العملية العسكرية اإلسرائيلية علـى أسـطول              

 وإصابة آخـرين كمـا      10سفن المساعدات اإلنسانية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة ومقتل أكثر من             
  .تناولت الصحف تدهور العالقة بين إسرائيل وتركيا في أعقاب الحادث

  "ئيلتوقيت سيئ إلسرا"
كتبـت صـحيفة الـديلي تليجـراف أن         " توقيت سيئ إلسرائيل  : الهجوم على سفن غزة     " فتحت عنوان   

بنيامين نتنياهو اكتسبت مهارة جديدة وهي اختيار التوقيـت         " المزعج"إسرائيل تحت قيادة رئيس وزرائها      
زمة مع تنـامي    وذكرت الصحيفة أن الحادث األخير ووقوع خسائر بشرية سيزيد من خطورة األ            .السيئ

وتقـول الـصحيفة إن     . الغضب الدولي الذي لن تتمكن تصريحات وزراء نتنياهو من تخفيـف حدتـه            
المبررات اإلسرائيلية لن تنجح هذه المرة في التصدي لالتهامات الموجهة لها بأنها دائما ما تلجأ إلـى رد            

  . فعل مبالغ فيه وهي االتهامات التي تكررت على مدي السنوات الماضية
  نهاية الصداقة

يتنـاول العالقـة بـين      " إسرائيل وتركيا عندما تنتهي الصداقة    "مقاال آخر نشرته الديلي تليجراف عنوانه       
إسرائيل وتركيا التي كانت أقرب صديق لها في العالم اإلسالمي وأهم حليف إلسرائيل قام بدور الوساطة                

 على أسطول المساعدات إلى غزة وبخاصـة أن    بين الدولة اليهودية وجيرانها ولكن نتيجة للهجوم األخير       
ويثير المقال نقطة مهمة وهي أن العالقـة   .معظم القتلى من األتراك فإن العالقة وصلت إلى نقطة فاصلة 

التركية اإلسرائيلية في حقيقة األمر شهدت توترا منذ فترة ، فرئيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب                   
ضمام لالتحاد األوروبي قرر التوجه إلى العالم العربي لتعزيز         أردوغان الذي فشل مرارا وتكرار في االن      

موقفه وجذب المسلمين في تركيا لتأييد حزبه الحاكم كما قام بشجب الغزو اإلسرائيلي لقطاع غـزة فـي                  
ديسمبر كانون األول بل وذهب أبعد من ذلك عندما عبر عن غضبه خالل مشاركته في منتدي دافـوس                  

  .ة نقاش مشتركة كان يحضرها الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريزاالقتصادي بأن غادر جلس
الخطوة التالية والتي أثارت استنكار إسرائيل هي محاولة تركيا التقرب من إيران وتعزيز عالقتهـا بهـا                 
ووضح ذلك جليا في العرض الذي تقدمت به تركيا والبرازيل بتبادل الوقود النووي مع إيـران الـشهر                  

  .الماضي
  ءقادة جبنا

يقـول   ".قادة الغرب أجبن من أن يساعدوا على إنقـاذ األرواح         " صحيفة االندبندنت نشرت مقاال بعنوان      
كاتب المقال روبرت فيسك إن الحقيقة في الوقت الحالى هي أن أشخاصا عاديين أو ناشـطين أو سـمهم                   

  .كما تريد هم من يتخذون القرارات لتغيير األوضاع
زة وحرب لبنان وحتى الهجوم األخير على أسطول المـساعدات إلـى            ويتساءل الكاتب هل بعد حرب غ     

  غزة من الممكن أن يقبل العالم مزيدا من السيادة اإلسرائيلية؟
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ويجيب الكاتب ال تفكر كثير فيكفى أن ترى البيان الصادر عن البيت األبيض لتعرف اإلجابـة، فـإدارة                  
ولم تصدر كلمة إدانة واحـدة      "  بالحادث المأساوي  ستعمل على فهم المالبسات المحيطة    "أوباما قالت أنها    

وقال الكاتب أن الوضع     .بحق إسرائيل، عشرة جثث جديدة أضيفت إلى حصيلة القتلى في الشرق األوسط           
 الـذي مـده األمريكيـون       1948لم يكن بهذا الشكل في الماضي مشيرا إلى الجسر الجوي فـي عـام               

لمان كانوا أعداءا ولكنهم كانوا يعانون مـن الحـصار الـذي            والبريطانيون لسكان برلين مع العلم أن األ      
  .فرضته القوات الروسية على برلين

ثم شن فيسك هجوما على الساسة والقادة في العالم وسخر من بيانات األسف الصادرة عن األمين العـام                  
طـاني الحـالي    لألمم المتحدة و البيت األبيض وتوني بلير وتساءل الكاتب أين كان رئيس الوزراء البري             

  ديفيد كاميرون ونائبه كليج؟
وقال فيسك إن إسرائيل لم تأبه من قبل عندما طردت بريطانيا واستراليا دبلوماسييها على خلفية تزويـر                 
جوازات السفر األوروبية المتسخدمة في اغتيال محمود المبحوح أحد قياديي حركة حماس في دبي بـل                

نها بناء وحدات سكنية جديدة في إحـدي مـستعمراتها بالقـدس            ولم تأبه عندما أحرجت جو بايدن بإعال      
واختتم الكاتب مقاله قائال إن العالم كله في حالة غضب شديد ولكن الزعماء هم               الشرقية فلماذا تأبه اآلن؟   
  .الذين يلتزمون الصمت

  وجه إسرائيل
ي بدايته تساءلت كاتبـة     وف" إسرائيل تظهر وجهها الحقيقي   " صحيفة الجارديان نشرت أيضا مقاال بعنوان       

المقال أهداف سويف هل يمكن أخذ كل هذا بعين االعتبار في إشارة للهجوم اإلسرائيلي علـى أسـطول                  
زوارق اإلغاثة في المياه الدولية واقتحام فرقة كوماندوز لـسفينة تحمـل امـدادات للـسكان المـدنيين                  

جيب بالطبع يجب أخذ كل هذا بعـين         من نشطاء السالم ، ثم ت      10المحاصرين في غزة ومقتل أكثر من       
  .االعتبار

وقالت الكاتبة إن الضحايا انضموا إلى قائمة نشطاء السالم الذين ضحوا بحياتهم لمـساعدة الفلـسطينيين                
مثل راشيل كوري وتوم هيرندال و جيمس ميلر وبريان أفيري ولكن هؤالء لم يذهبوا راغبين في الموت                 

نهم اعتقد أنه سيكون بأمان لطالما أن هناك حـدودا نـسميها الحـدود              أو قبلوا أن يموتوا ، فكل واحد م       
الشرعية وحدود الحضارة لن تستطع إسرائيل تخيطها، ولكنهم كانوا كانوا مخطئين وإلثبات أنهم علـى               

  .خطأ كشفت إسرائيل مرة أخرى عن وجهها الحقيقي للعالم
بقتل ناشطي السالم الدوليين وأنه ال يهم مـا         كما ذكر المقال أن إسرائيل وجهت رسالة جديدة إلى العالم           

 عاما باستخدام الكلمات للتعتيم على أفعالهـا ولكـن          62ستدفع به إسرائيل من مبررات فهي عادتها منذ         
  .بمقتل هؤالء النشطاء يتضح أن كل من يغض البصر عن جرائم إسرائيل فهو يقوم بذلك متعمدا

وذلك " هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط      "رائيل  الحكومات الغربية دائما ما تتباهى بأن إس      
  .بافتراض أن الشعب اإلسرائيلي يقف خلف حكومته ويوافق على عمليات التقل التي تقوم بها

وتروي الكاتبه ماحدث لها منذ بضعة أيام عندما قابلت ناشطين إسرائيليين قالوا لها إن األمل الوحيد فـي              
جتمع الدولي وأضافوا أن إسرائيل في طريقها إلى تدمير ذاتها وبالتالي تدمير المنقطة             إنقاذ الوضع هو الم   

بأكملها على حد قولهم بل وأكدوا أن إسرائيل لن تتوقف حتي تدفع ثمنا كبيرا مقابل ما تقوم به وقد يكون                    
  .هذا الثمن عقوبات اقتصادية دولية

عالم يدركون ما يحدث اآلن وأن اليـوم قـد حـان            ويختتم المقال بأن هناك ماليين من األشخاص في ال        
لتتحرك الحكومات وتمثل رغبة شعوبها لمواجهة أكذيب وحجج إسرائيل وترى الحل في وجوب طـرح               

  .خيار العقوبات االقتصادية على الطاولة لمواجهة إسرائيل
  1/6/2010بي بي سي، 
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  تل التركيرسائل الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية وافتتاح حقل الق .93

قيام القوات الخاصة التابعة    . م2010) مايو( أيار   31شهدت الساعات األولى من فجر يوم اإلثنين        : الجمل
األولى هي اعتراض سفن قافلـة المـساعدات   , بتنفيذ عمليتين عسكريتين مزدوجتين   , للبحرية اإلسرائيلية 

فمـا هـي حقيقـة      : اعي للناشطين األتراك  الجم-والثانية هي عملية القتل االنتقائي    , اإلنسانية لقطاع غزة  
  السيناريو وما هي أهدافه المعلنة وغير المعلنة؟ وما هي التداعيات المحتملة لذلك؟

  لماذا القوات الخاصة اإلسرائيلية؟: بيئة العملية العسكرية اإلسرائيلية
ينيين المحاصرين فـي    جاءت العديد من القوافل التي حملت المساعدات اإلنسانية للسكان المدنيين الفلسط          

أطلق : وكان واضحا أن إسرائيل قد رتبت األمور بحيث يكون تعاملها مع هذه القافلة مختلفا             , قطاع غزة 
إضافة إلى سعي اإلعالم اإلسرائيلي إلـى       , رموز اإلسرائيليين المزيد من التصريحات التي تحمل الوعيد       

  .حركات اإلرهابيةوصف هذه القافلة اإلنسانية بأنها مرتبطة باإلرهاب وال
وإنما سعت إلى الضغط على بعـض حكومـات         , لم تكتف السلطات اإلسرائيلية بالتصريحات والتهديدات     

فقـد دفعـت الـضغوط      , وعلى سبيل المثال ال الحصر    , من أجل قطع الطريق على هذه القافلة      , المنطقة
إضافة إلـى   , مطلقا هذه القافلة  اإلسرائيلية السلطات المصرية إلى اإلعالن رسميا بأنها سوف لن تستقبل           

وما كان الفتا للنظـر     , قيام السلطات القبرصية بعدم السماح لسفن القافلة بالمرور عبر الموانئ القبرصية          
وإن , وشبكة سـي إن إن    , أن الوسائط اإلعالمية الدولية المرتبطة بإسرائيل مثل هيئة اإلذاعة البريطانية         

المزيد , ءها اإلعالمي يعكس من خالل ضعف التغطية اإلعالمية       كان أدا , وغيرها, وفوكس نيوز , بي سي 
وتحديدا للقـوات الخاصـة اإلسـرائيلية       , من نوايا التعتيم اإلعالمي المقصود بما يوفر الغطاء إلسرائيل        

سعت الوسائط  !! وضد الناشطين المدنيين األتراك   , باقتراف جريمتها المخططة والمدبرة سلفا ضد القافلة      
إلى تمهيد المسرح بشكل مسبق بما يجعله مواتيا للقوات الخاصة اإلسرائيلية لكي تتقدم وتقوم              اإلسرائيلية  
  :وفي هذا الخصوص نشير إلى أبرز خطوات تمهيد المسرح التي قامت بها إسرائيل, بتنفيذ مهامها

 بعض قطع   نشرت البحرية اإلسرائيلية عشرات الزوارق الحربية السريعة إضافة إلى        : اإلعداد الميداني • 
فقد تم اإلعالن بأن ميناء أشدود      , وإضافة لذلك , البحرية اإلسرائيلية على طول المياه المقابلة لقطاع غزة       

, اإلسرائيلي قد تم إعداده من أجل استقبال سفن القافلة الستة والتي سوف يتم إجبارها على الرسـو فيـه                  
 إضافة إلـى فحـص طبيعـة المـساعدات          ,بحيث يتسنى لإلسرائيليين اعتقال الناشطين والتحقيق معهم      

  .المحمولة في هذه السفن
بما تضمن الربط بين الناشطين     , واسعة النطاق " تنميط"سعت إسرائيل إلى القيام بعملية      : اإلعداد النفسي • 

إضافة إلى وصف قدوم هذه القافلة باعتبـاره        , وحركة حماس الفلسطينية  , المدنيين المشاركين في القافلة   
والتـي  , إضافة إلى التعتيم على حجم المشاركة الدولية في هذه القافلة         " اكا للسيادة اإلسرائيلية  انته"يشكل  
  . ناشطا ينتمون إلى أربعين دولة750ضمت 

كان من المتوقـع أن     , على خلفية اإلعداد الميداني والنفسي لمسرح العملية العسكرية البحرية اإلسرائيلية         
تم بموجبها إجبار سفن القافلة الستة على الـذهاب باتجـاه مينـاء             ي, تحدث عملية اعتراض بحري عادية    

ونفذت عمليـة   , تقدمت القوات الخاصة اإلسرائيلية   : أشدود اإلسرائيلي، وبدال عن ذلك فقد حدثت المفاجأة       
وتقول المعلومات بأن المروحيات اإلسرائيلية قـد قامـت بتنفيـذ           , إنزال واسعة النطاق ضد السفن الستة     

وبـدأ  , على سطح الـسفن   ) 13وتحديدا القوة   (ل المئات من جنود القوات الخاصة اإلسرائيلية        عملية إنزا 
فورا في إكمال المهمة الحقيقية غير المعلنة والمتمثلة في قتل أكبر عدد ممكن من الناشـطين المـدنيين                  

  .األتراك
  لماذا القتل االنتقامي الجماعي المنظم ضد الناشطين األتراك؟
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بأن إسرائيل ظلت أكثر وعيا وانزعاجا مـن التحـوالت          , أنقرا-الجارية على خط تل أبيب    تشير الوقائع   
وبسبب توجهات أنقرا الرامية إلى إدماج تركيا ضمن بيئتها الشرق          , الجارية في الساحة السياسية التركية    

, رق األوسط إضافة إلى سعي أنقرا إلى القيام بالدور الرئيسي من أجل حفظ االستقرار وأمن الش             , أوسطية
فقد رأت إسرائيل بأن صعود أنقرا كقوة إقليمية سوف لن يترتب عليه سوى اإلضرار بطموحات إسرائيل                

  ..وفرض النفوذ على شعوبها ودولها, الرامية إلى زعامة منطقة الشرق األوسط
مـن  األداء السلوكي العسكري بواسطة القوات الخاصة اإلسرائيلية الذي استهدف قتل أكبر مـا يمكـن                

هو أمر يحمل بين طياته المزيد من المؤشرات والتي يمكن فك شفراتها وقراءة رسالتها علـى                , األتراك
  :النحو اآلتي

  .إذالل رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان والرئيس التركي عبد اهللا غول• 
يطر علـى   باعتباره حزبـا يـس    , إضعاف مكانة حزب العدالة والتنمية في أوساط الرأي العام التركي         • 

  .حكومة تركية عاجزة عن حماية المدنيين األتراك
والتي ال تميز بين الجميع في منطقة الشرق        , إظهار إسرائيل باعتبارها القوة القاهرة في الشرق االوسط       • 

طالما أن الجيش اإلسرائيلي وقواته الخاصة سوف لن يترددا في قتل كل من يقف فـي وجـه                  , األوسط
  .لرفض والمقاومة للهمجية اإلسرائيلية على الشرق األوسطإسرائيل رافعا راية ا

شرق أوسطي مفاده أن    -بحيث ينشأ إدراك عربي   , إضعاف مكانة تركيا في أوساط الرأي العام العربي       • 
  .تركيا ليست جديرة بالقيام بأي دور فاعل في منطقة الشرق األوسط

بما في ذلك زوارق صـيادي      , سفن والزوارق إن قيام القوات اإلسرائيلية بعمليات القرصنة واعتراض ال       
هي عمليـات درجـت     , إضافة إلى عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين األبرياء       , السمك الفقراء 

, ولكن ما هو جدير باالنتباه هذه المـرة       , إسرائيل على القيام بها بشكل متكرر واكتسبت فيها خبرة واسعة         
, من أجل تنفيذ عملية سفك دماء واسعة للناشطين األتراك        , حري كغطاء هو استخدام عملية االعتراض الب    

بما معناه أن إسرائيل قد سعت من جهة إلى ردع منظمات المجتمع المدني التركية من مغبة الوقوف إلى                  
ولكنها من الجهة األخرة تورطت في توسيع نطاق حقول القتل          , جانب الحقوق العربية العادلة والمشروعة    

والتحية , وحقال جديدا هو الحقل التركي    , بما أضاف حقل القتل الفلسطيني وحقل القتل اللبناني       , لياإلسرائي
وناشطيها األتراك الذين خضبت دمـاءهم الزكيـة الحمـراء     , من موقع الجمل اإللكتروني لشهداء القافلة     

  !!! القانية مياه البحر األبيض المتوسط صباح اليوم
  31/5/2010، موقع الجمل اإلخباري

  
  القاتلاعتقال  .94

  غسان شربل
حولها سياسة ونهجاً . تضاعفت شهوة القتل لديه. القاتل الذي أفلت طويالً من العقاب. هذا سلوك القاتل

  .وأسلوباً في التعامل والتخاطب
. يزورون صكوك الملكية. يقتلعون أهلها واألشجار. يستولون على األرض. هذا سلوك القراصنة
  .صكوك جواً وبراً وبحراًويطاردون اصحاب ال

. سفاح يستعذب رؤية الجثث. كل دم جديد يزيده عطشاً. هذه دولة مسلحة حتى األسنان تتصرف كسفاح
وكرامة العرب . ومبادئ حقوق االنسان. يستلذ احتقار األمم المتحدة. يعتبرها أوسمة على صدره

عقل . مجرم مزمن. محكمة أو هيئةسفاح ال يخشى . والمبادئ التي يفاخر الغرب بحملها. والمسلمين
  .وآلة قتل واسعة. موتور



  

  

 
 

  

            46 ص                                     1806:         العدد       1/6/2010 الثالثاء :التاريخ

تذرعت بضحايا . وال أعرافاً تكبح وحشيتها. وال ضوابط لسلوكها. ال تريد حدوداً نهائية. دولة مجرمة
. واأليتام. واألرامل. هذه دولة مهمتها إنتاج الجنازات. تحولت مصنعاً دائماً إلنتاج الضحايا. سابقين

  .وعبء على حلفائها. دولة نكبة لمنطقتها. سقطت كل أوراق التين الدجالة. وحشيتها مكشوفة
. تتهرب. تكذب. ترتعد فرائصها. كل حديث عن السالم يذكرها بجريمتها األولى. دولة قوية ومذعورة

علمتها التجارب . ثم تهرب إلى جريمة اكبر. تتنكر للتعهدات واالتفاقات. تخلط األوراق والملفات. تعتدي
  . ذاكرة العالم تمتاز بقدرتها على النسيانان

. تفرغ النصوص من محتواها. تناور وتكمن. دولة تتعامل مع حديث السالم كمن يرغم على تجرع السم
ورهانها على القوة عارية من أي . عقيدتها القوة. تتالعب بالمالمح. وتتابع فرض الوقائع على األرض

  .شرعية أو حصانة أخالقية
إهانة البارحة أصعب من ان . مذبحة البارحة أكبر من القدرة على االحتمال. هذا صحيح. نكتب بغضب

ولكل من يؤمن بالحق والعدل والكرامة اإلنسانية . وللمسلم. والتركي. للعربي. المشهد جارح. تبتلع
  .والشرعية الدولية

على مجلس األمن . بلكن هذه الجريمة يجب أال تمر بال عقا. وحدود األشياء. نعرف موازين القوى
األمر نفسه بالنسبة . على الواليات المتحدة ان تتحمل مسؤولياتها. الدولي ان يدافع عن مبررات وجوده

على العالم إحكام العزلة حول الدولة . على الضمير الغربي ان يتنبه الى المخاطر. الى الدول الكبرى
واألمر نفسه بالنسبة الى . ربية طرق كل باب مفيدوعلى الجامعة الع. لجم قدرتها على االستباحة. العبرية

  .وعلى الفلسطينيين ان يتذكروا ان المصالحة واجب وليست ترفاً. منظمة المؤتمر اإلسالمي
جازفت بصورتها لدى الذين . جازفت اسرائيل بعقود من العالقات مع تركيا. لجريمة البارحة أثمان
دفعت نفسها . واضعفت منطق خيار التفاوض معها. قاءهاأحرجت حلفاءها واصد. انطلت عليهم أكاذيبها

  . الى موقع اإلدانة والعزلة
وان تسقط هذه الحكومة التي ال تعد المنطقة بغير . سيكون مفيداً ان ترتد األزمة الى الداخل اإلسرائيلي

 لقلب طبعاً مع التنبه الى مخاطر إقدام حكومة المرتكبين هذه على مغامرة. المستوطنات والزالزل
ولهذا يجب عدم توفير أي ذريعة يمكن ان تستغلها الدولة العبرية . مغامرة عسكرية هنا أو هناك. الطاولة

  .للخروج من المأزق
عليه إرغام . عليه اعتقال قاتل اسمه إسرائيل. أو يدين. أو يشجب. ال يكفي ان يقول العالم انه يستنكر

كل عقاب أقل من . وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة. موالرضوخ لمنطق السال. القاتل على وقف القتل
ترك القاتل طليقاً يرشح المنطقة للمزيد . ولن يضمن عدم تكرارها. ذلك لن يكون موازياً لحجم الجريمة

  .دميرشحها الستقبال أنهار من ال. من التطرف واالنفجارات واالنهيارات
  1/6/2010الحياة، 

  
  األتراكدم  .95

  داود الشريان
تبدأ عالية الصوت، وتدعي الصدمة، والغضب، . دنا على ردود الفعل الغربية على عدوانية إسرائيلتعو

والدهشة، وتطلق أوصافاً تقطر عاطفة وإنسانية مع الضحايا، لكنها سرعان ما تتوارى، ثم تبدأ العواصم 
أسوأ من األوروبيين أما العرب فهم . الغربية في ترميم آثار مواقفها السياسية تجاه الدولة العبرية

دعوة الى اجتماع وزراء الخارجية، وإصدار بيان . وأصبحنا نعرف خطوات ردود الفعل لديهم ونتائجها
يؤكد تمسكهم بالسالم القائم على العدل، واعتراضنا ليس على دعوة وزراء الخارجية، بل بمضمون 

  .سالم، ال أن يؤكد التمسك بهابياناتهم الذي يفترض في كل مرة ان يشكك في االستمرار بعملية ال
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أودى بحياة " أسطول الحرية"فاالعتداء اإلسرائيلي على . هذه المرة يبدو ان الدم التركي سيحدث الفرق
تركيا تدير عالقاتها مع إسرائيل مثلما يتعامل المسلم مع المعصية، .  شخصاً غالبيتهم من األتراك19

وهذه حال من الصراع بين المصالح والمبادئ، وهرولة . ندمتعيش بين الرغبة والخوف، بين المتعة وال
والنظام يداوي هذا التناقض بين . الحكومة التركية تجاه إسرائيل ال تجد ترحيباً في الشارع التركي

الموقف الرسمي، والتوجه الشعبي الرافض إلسرائيل، باإلعالم والتصريحات السياسية، واستغالل بعض 
 ال تقدم وال تؤخر في التأثير على التعاون االستراتيجي واالقتصادي والعسكري المواقف المعنوية التي
وتركيا ستحاول هذه المرة أن ترشو شعبها وشعوب المنطقة بتصعيد سياسي سيكون . بين تل أبيب وانقرة

لكن الشعب التركي لن يقبل من .  مناورات عسكرية3سابقة ضد إسرائيل، وهي استدعت سفيرها وألغت 
ته العودة الى دور الوسيط، وستحتاج أنقرة الى وقت طويل لمعالجة اآلثار التي أحدثها العدوان حكوم

  .اإلسرائيلي على قافلة فك الحصار عن غزة
خلق . الرهان هذه المرة سيكون على تجميد عملية السالم، وان شئت تبادل األدوار بين إسرائيل والعرب

تركيا من اللعبة إحدى أهم خطوات التوصل الى هذه النتيجة، حال من الزهد العربي بالسالم، وإخراج 
وأنقرة لن تستطيع ان تعود الى دورها السابق في المدى المنظور، وربما لوقت يسمح بنسيان فجيعة 

خالل هذا الوقت سيتوقف الحديث عن السالم، وسيفضي هذا الصمت الى رؤية الواقع الذي قد . األتراك
وإسرائيل والدول الغربية بحاجة الى تبديد غبار السالم لرؤية قتامة . سالمينشأ في حال استبدال ال

ال بد ان يتغيب السالم لنسمع الصوت اآلخر بوضوح، نريد ان نعاود سماعه ولو . الصورة األخرى
لمرة، وخروج األتراك من مزاد السالم سيسرع التوصل الى هذا المشهد الذي بات ضرورياً لوقف 

  .ائيليةالغطرسة اإلسر
  1/6/2010الحياة، 

  
  فاإلنجاز عظيم.. ال تحزنوا .96

  عبد الباري عطوان
من المؤكد ان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي وافراد حكومته اليمينية المتطرفة، ال يتخيلـون               

جـزرة  حجم االنجاز الكبير الذي قدموه الى الشعب الفلسطيني، واالمتين العربية واالسالمية بـاقترافهم م            
سفن قافلة الحرية في عرض البحر المتوسط، وقتل حوالي عشرين من المجاهدين على ظهرها واصـابة                

  .العشرات
صحيح اننا خسرنا عشرين شهيدا معظمهم من االتراك، ولكننا كسبنا اكثر من سبعين مليونا مـن ابنـاء                  

فون بصالبة في الخندق اآلخر     الشعب التركي الى جانب القضية المركزية االسالمية االولى، واصبحوا يق         
  .المقابل السرائيل

الدماء التركية التي تعانقت مع نظيراتها الجزائرية والفلسطينية واكثر من خمسين جنـسية اخـرى مـن                 
مختلف الوان الطيف االسالمي والعالمي، هذه الدماء كانت بمثابة المفجر لصحوة عارمة علـى طـول                

  .مطالبة بالثأر لها بالطرق والوسائل كلهاتركيا وعرضها وقد تدفع بالكثيرين لل
المجازر التي ترتكبها الحكومات االسرائيلية سواء على االرض في غزة او في البحر باعتراض سـفن                
االغاثة تعادل جهد عشرات السنوات ومئات المليارات التي يمكن ان ينفقها العرب والمـسلمون لفـضح                

  .رائيليين على مستوى العالم بأسرهالوجه الدموي البشع للغطرسة والغرور االس
الفضل كل الفضل يعود الى مجموعة من المجاهدين قرروا ركوب البحر انتصارا للمحاصرين المجوعين              
في قطاع غزة، فهؤالء المتطوعون المدنيون الذين يتصدون للظلم االسرائيلي بصناديق الدواء واكيـاس              

لرضوخ الوامر القراصنة االسرائيليين بالعودة الـى     االسمنت، واكياس الدقيق وعلب الزيت، ويرفضون ا      
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حيث اتوا، حققوا معجزات لم تحققها جيوش عربية جرى انفاق مئات المليارات من الـدوالرات علـى                 
  .تسليحها وتدريبها وعلفها وتسمينها

' ' '  
نيـة  قافلة الحرية هذه جاءت هدية من اهللا لنصرة المحاصرين المجوعين في قطاع غزة، وصـاعقة ربا               

  .اصابت اسرائيل وحلفاءها في مقتل
فضحت التواطؤ الرسمي العربي مع الحصار المفروض على قطاع غزة، وكسرت كـل عمليـات               : اوال

التعتيم والتضليل االعالمي المستمرة، واعادت القضية الفلسطينية كلها، وليس حصار غزة الـى صـدر               
  .االحداث مجددا

دنية والرافضة لهذا التغول االسرائيلي في مواجهة اناس عـزل ان           اظهرت ردود الفعل الدولية الم    : ثانيا
الحكومات العربية، خاصة تلك التي انخرطت في معاهدات سالم مع اسـرائيل غيـر معنيـة بمأسـاة                  

فاالردن ومصر على سـبيل     . المحاصرين او الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا للفت االنظار الى مأساتهم          
ء السفير االسرائيلي في عمان والقاهرة لالحتجاج، تماما مثـل الـسويد والنـرويج              المثال اكتفيا باستدعا  

  .واسبانيا
الول مرة نرى المصالحة الفلسطينية اكثر قربا من اي وقت مضى، فقـد ادانـت سـلطة رام اهللا                   : ثالثا

رئة لمجلس  المجزرة االسرائيلية، واعلنت الحداد ثالثة ايام تضامنا مع ضحاياها، وطالبت بعقد جلسة طا            
هذا يعني ان المصالحة الحقيقية يمكن ان تـتم علـى ارضـية             . الجامعة، واخرى لمجلس االمن الدولي    

  .المقاومة، وليس على ارضية المساومة والمفاوضات العبثية
هبطت المجزرة والقرصنة االسرائيليتان باسرائيل الى مستوى القراصنة، مع فارق اساسي وهـو             : رابعا

اعالي البحار ال يمثلون حكومة تدعي انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ورسول قيم             ان القراصنة في    
الحضارة الغربية، واالكثر من ذلك ان هؤالء القراصنة تعرضوا هم انفسهم للقتل وفي افضل االحـوال                

خطـط  للمثول امام محاكم غربية كمجرمين، ونأمل ان يواجه االسرائيليون، وخاصة ايهود باراك الـذي          
  .لها، ونتنياهو الذي اقرها وباركها المصير نفسه، اي المثول امام المحاكم الدولية كمجرمي حرب

جاءت هذه العملية االجرامية الدموية االسرائيلية بمثابة عجلة انقاذ اليـران ولرئيـسها احمـدي               : خامسا
لـسالم العـالميين وترتكـب      نجاد، فقد اظهرت للعالم باسره ان اسرائيل وليس ايران التي تهدد االمن وا            

  .جرائم ضد االنسانية الواحدة تلو االخرى
كان رد فعل الحكومتين البريطانية واالمريكية مخجال للغاية، ويشكل وصمة عار في تاريخهمـا،             : سادسا

ويهدد فعال ارواح جنودهما في العراق وافغانستان النحيازهما الفاضح للمجازر االسـرائيلية، فحكومـة              
لتزمت الصمت بينما اكتفت ادارة الرئيس اوباما، التي ترعى العملية السلمية، بـالتعبير عـن               بريطانيا ا 

  .المحيطة بهذه المأساة' المالبسات'االسف لسقوط قتلى وجرحى، وقالت انها تعمل لمعرفة 
التركية ومعظمهم مـن النـواب والـسياسيين        ' مرمرة'المتطوعون الذين كانوا على ظهر السفينة       : سابعا

اعضاء منظمات انسانية، اظهروا شجاعة نادرة يستحقون عليها التهنئة، عندما رفضوا االستسالم لقوات             و
فقـد كـانوا    . الكوماندوز االسرائيلية التي اقتحمت سفينتهم واعتدت عليهم، وقاوموها برجولة تحسب لهم          

  .يدافعون عن انفسهم وكرامتهم، ويتطلعون الى الشهادة وهم واقفون مثل الرماح
' ' '  

دروس كثيرة مستفادة من هذه الواقعة المجيدة، ابرزها ان االرادة اقوى من كل االسلحة الحديثة المتقدمة،                
والمقاومة باشكالها كافة في مواجهة عدو متغطرس ال يحترم مواثيق او قوانين هـي الطريـق االمثـل                  

  .لتحقيق االهداف المنشودة في الحرية واالستقالل والعدالة
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موعة المجاهدة المؤمنة بقيم العدالة المنتصرة للضعفاء المحاصرين المجوعين، قدمت نموذجـا            هذه المج 
مشرفا للعالم باسره باصرارها على المضي قدما في مسيرتها رغم الصعوبات العديدة، ورفـضت كـل                

  .التهديدات وعمليات الترهيب واالرهاب
ة وابطالها، تؤرخ لبدء العد التنازلي النهيار النظـام         المجزرة الدموية االسرائيلية هذه التي استهدفت القافل      

العنصري االسرائيلي البغيض، مثلما تؤرخ لنشوء قوة شعبية عربية واسالمية تتجاوز انظمـة التواطـؤ               
  .والعجز المفتعل وترسخ لوحدة الشعوب جميعها خلف قضايا الحق والعدل

ومة التركية بقيادة رجـب طيـب اردوغـان         نقول شكرا للشعب التركي وقواه الحية، وشكرا ايضا للحك        
ورفيق دربه عبداهللا غول على تبنيها لقوافل كسر الحصار، وتسخير موانئها كنقطة انطالق لهـا، وهـي                 

  .خطوة لم تقدم عليها الغالبية الساحقة من الحكومات العربية، والكبرى منها على وجه الخصوص
 رائد صالح والمطران كبوجي وكل الشرفاء اآلخرين،        واخيرا ال يمكن ان ننسى او نتناسى الشيخ الرائد        

الذين واجهوا الرصاص االسرائيلي بصدورهم العامرة بااليمـان ولـم تـرهبهم الطـائرات والقنابـل                
والرصاص الحي، فهؤالء رموز االنسانية قبل ان يكونوا رموز االمة، ونأمل ان يكونـوا بخيـر لكـي                  

  .ىيواصلوا المسيرة ويعيدون الكرة مرة اخر
ابناء غزة المحاصرون، الذين ابتدعوا القنابل البشرية، وصنّعوا الصواريخ، ودخلـوا التـاريخ بهندسـة               
االنفاق لكسر الحاصر، والوصول الى قلب المستوطنات والقواعد العسكرية االسرائيلية، هـؤالء الـذين              

دالة قضيتهم التي ليـست     اصطفوا على طول الشاطئ الستقبال ابطال القافلة وسفنهم سيزدادون ايمانا بع          
كسر الحصار فقط، وانما العودة الى حيفا ويافا والمجدل والبطاني وعكا والفالوجة والقدس وكل بقعة في                

  ."فلسطين، هؤالء ادركوا انهم ال يقفون وحدهم، وان حلمهم هذا بات تحقيقه وشيكا جدا
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  عبداهللا األشعل. د
االحتشاد البحري من تركيا واليونان في محاولة لجلب الحرية إلى غزة، ليس هدفاً مقصوراً على توصيل 
المعونات؛ ألن المعونات لغزة جزء من احتياجاتها المادية، وقد اتجهت مصر مشكورة إلى تسديد هذا 

تقبال األسطول في العريش، وتفريغ الجانب، ولكن يبدو أنها تراجعت، تحت الضغوط، عن مجرد اس
حمولته إلى غزة، على أساس أن هدف الحملة المعنوي والسياسي قد تحقق بلفت النظر إلى إصرار 

دون أدنى حق قانوني أو مسوغ أخالقي على إبادة سكان غزة أمام العالم كله، بعد أن فشلت " إسرائيل"
  .المحرقة في كسر إرادة البقاء واالختيار لديهم

فالحصار جريمة ال . لحق أن العالم العربي والعالم كله يفرق بين رفع الحصار وبين كسر الحصاروا
شك، كما أنه غير مسبوق، وال يقع فقط على الحدود وإغالقها وإحكامها، ولكنه يقع على النفوس، برسالة 

بيريز بابتالعها، عازمة على إبادة غزة، ما دام البحر لم يستجب لرجاء " إسرائيل"واضحة مفادها أن 
فرفع الحصار يتم بضغط دولي لم يوجد . ولعله يبتلع بقية الفلسطينيين حتى تخلو فلسطين كلها لليهود

وما دامت . حتى اآلن، وعربي ال يتصور بسبب حالة الدهشة أو التواطؤ، إذن يتم بقرار إسرائيلي
قد ضربت عند بعض العرب على قد تذرعت بأن حصارها الخانق لغزة هدفه إسقاط حماس، ف" إسرائيل"

الوتر الحساس، فلم يميزوا هم أيضاً بين أن الخالف مع حماس أمر قد يكون مفهوماً، وبين المشاركة في 
وترتب على ذلك أن المطالبة برفع الحظر صار جبراً . قررت ذلك" إسرائيل"إبادة سكان غزة لمجرد أن 

لحصار، اللهم إال من قلوب شعبية رحيمة تسهم في للخاطر، ونصا عربيا مريحا، يكذبه السلوك إزاء ا
  .محاوالت تخفيف آثار الحصار، وليس في كسره
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جريمة مركبة تشترك فيها مصر " إسرائيل"وال شك أن حصار غزة بحراً وجواً وبراً من ناحية مصر و
غزة، ، مهما حسنت نوايا مصر، وصدقت شروحها؛ ألن النتيجة النهائية هي إهالك سكان "إسرائيل"و

  .حتى لو صرفنا النظر عن الجانب القانوني الواضح في هذه الجريمة النكراء
ولكن الالفت للنظر هو أن محاوالت تخفيف آثار الحصار أحياناً ذراً للرماد في العيون مع استمرار توفر 

المساس إرادة التعاون في المخطط اإلسرائيلي، والتي اقترنت دائماً بأن للمعبر وضعا دوليا يجب عدم 
  .به، وهو قول يمثل فضيحة قانونية، وعذراً أقبح من ذنبِ إهالك غزة

إن تصور أن تعلن مصر أو غيرها عن دعمها لمحاوالت كسر الحصار أصبح مستحيالً؛ ألنه إذا كان 
، بل ويضفي على "إسرائيل"البيان واإلعالن والمطالبة برفع الحصار يبقى القرار بال سند قانوني في يد 

ا شرعية القبول مع رجاء العدول عن القرار، فإن مساندة جهود كسر الحصار سواء برا عن حصاره
طريق مصر وهو تحد لمصر وإدانة لموقفها، أو عن طريق الجو، وهي مخاطرة غير مضمونة العواقب 

ب فيه صو" إسرائيل"من كل القيم األخالقية، أو عن طريق البحر الذي ال تملك " إسرائيل"بسبب تجرد 
، وال أظن أنه في الوضع الراهن تقوى "إسرائيل"غزة أي سند لمنع السفن، إنما يعد بال جدال تحدياً لـ

  .على رفع البصر لمجرد الرجاء، ناهيك عن الشجاعة بالتحدي ودعم سفن كسر الحصار اآلثم
حصار، وقد وإذا كان البعض يرى مبالغة فيما أرى، فإني أتحدى أن تعلق دولة واحدة على سفن كسر ال

انزوت أخبارها في زاوية ضيقة في صحف مصر القومية، وكأن هذه السفن ترتكب جرماً يتطلب التستر 
ومن باب أولى ال يتصور أحد مهما كان حالماً أن يصرح األمين العام، . عليه خوفاً من انكشاف الفضيحة

د هذه السفن وهي تخوض فارس العرب، كما قال عنه المغفور له الملك حسين ذات يوم، بشيء يسان
فالمقاومة الفلسطينية تستهدف العدوان واالحتالل . حرباً حقيقية، هي امتداد للمقاومة من نوع آخر

والغصب، أما مقاومة الحصار بإرادة العمل على كسره فهي تستهدف إسقاط عمل إجرامي أحجم المجتمع 
  .الدولي والعالم العربي عن القيام به

الغير للحصار والعمل على كسره ال يمكن أن يتم بنجاح وسط صمت عربي مذهل، وأخيراً فإن مقاومة 
، أو بفعل كسره رغماً "إسرائيل"فهل العرب راغبون حقاً في إزالة الحصار سواء بقرار رفعه من جانب 

عنها، أم هم عاجزون عن تحمل تبعات قرار مساندة محاوالت كسر الحصار، أم أنهم فعالً متواطئون 
وتحمل " إسرائيل"ط حماس، ثم تسقط كل فلسطين، فال يكون العرب بحاجة إلى مواجهة حتى تسق

تتهم واشنطن في مسلسل الخداع الجديد، بأنها تواطأت مع " إسرائيل"اإلحراج مع واشنطن، خاصة وأن 
في مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار، أفال يكون حرياً بالعرب أن " إسرائيل"مصر والعرب ضد 

في غزة، والسكوت عن صد محاوالت كسر حصارها " إسرائيل"ا هذا الجميل النووي بأن يطلقوا يد يردو
حتى تضم غزة إلى بقية فلسطين أرض األجداد، كما قال نتنياهو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

  .2009خريف 
ر عن طريق غيرها ولو إن الجامعة العربية على األقل مطالبة بالكشف إما عن مساندة كسر الحصا

  .نظرياً، وإبراء للذمة، أو أن يظل صمتها تواطؤا على إبادة غزة، والوقت ال ينتظر
 1/6/2010السبيل، األردن، 
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  إبراهيم غرايبة
واألكبر في تاريخ الحركة تواجه الحركة اإلسالمية اليوم أزمة قانونية وتنظيمية، تحدث األزمة الكبرى 

اإلسالمية في لحظة بالغة الحرج والحساسية؛ حيث بدأت الحملة االنتخابية لمجلس النواب المتوقَّع 
 أشهر على أبعد تقدير، وهي فترة قصيرة جداً، حتى لو كانت الحركة اإلسالمية مكتملة 6إجراؤها بعد 

نتخابية، والتي يجعلها قانون االنتخاب بالغة الصعوبة مؤسسياً، للبدء باختيار المرشحين وتنظيم الحملة اال
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والتعقيد، وتحتاج إلى حملة كبيرة من االتصال الشخصي بالمواطنين، جميع المواطنين، لتنظيم تسجيلهم 
  .في الدوائر الجديدة المتشكلة، وإلدارة وتحديد المناطق االنتخابية والناخبين أيضاً

مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي قبل شهر تقريباً من وقد بدأت األزمة عندما رفعت جلسة 
دون انتخاب أمين عام ومكتب تنفيذي ورئيس ومكتب مجلس شورى جديد للحزب، ولكن عدداً من 
أعضاء مجلس الشورى واصلوا اجتماعهم بعد إنهاء االجتماع، وانتخبوا رئيساً ومكتباً لمجلس الشورى 

إسحق فرحان وأيدته اللجنة . فيذي، وقد اعتبر األمين العام للحزب دمن دون انتخاب أمين عام ومكتب تن
القانونية للحزب االجتماع الذي عقد غير قانوني، بذلك فإن النتائج المترتبة عليه تعتبر باطلة، ولكن 
الرئيس المنتخب في االجتماع المختلف عليه دعا في إعالن نُشر في الصحافة المحلية بناء على توقيع 

ن األعضاء دعوة ألعضاء مجلس شورى الحزب لالجتماع واكتمال تشكيل وانتخاب قيادات عدد م
النظام األساسي للحزب حدد آلية االجتماع غير العادي لمجلس شورى الحزب بدعوة يوجهها . الحزب

األمين العام أو رئيس مجلس الشورى، وحتى في حالة طلب ثلث األعضاء الجتماع غير عادي، فإنه 
 بدعوة األمين العام أو رئيس مجلس الشورى، وفي حالة فشل عقد المجلس ثالث مرات متتالية، فإن يعقد

  .مجلس الشورى يعتبر منحالً، ويجب إجراء انتخابات جديدة
واألزمة األخرى للحزب مستمدة من قرار لمجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين يلزم أعضاء مجلس 

 في المئة من األعضاء بانتخاب شخص محدد 95ين، وهم أكثر من شورى الحزب من اإلخوان المسلم
وجدلي أميناً عاماً للحزب، سبق أن فرض على الحزب أميناً عاماً، ودخلت الحركة اإلسالمية في حالة 
شلل أدت إلى استقالة األمين العام والمكتب التنفيذي، وهو قرار تعتبره غالبية أعضاء مجلس شورى 

لمسلمين والمستقلين غير قانوني، وغير الئق أيضاً؛ إذ إنه يمثل وصاية غير مبررة الحزب من اإلخوان ا
على قيادات عريقة وناضجة في العمل التنظيمي والسياسي والنيابي، ولما كانت تقاليد العمل والعالقات 

ارضة في الجماعة تقوم على عدم االصطدام المباشر مع مجلس شورى الجماعة، فإن فرصة الغالبية المع
في حزب الجبهة تقوم على تعليق اجتماعات مجلس شورى الحزب، وإعادة الكرة إلى مجلس شورى 

  .اإلخوان ليتراجع عن قراره أو يواجه هو اآلخر أزمة شبيهة تؤدي إلى حله وإعادة االنتخاب
ورى وفي مقابلة صحافية للمراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد، قال إن قرار مجلس ش

وهو تصريح دفع باألزمة من وجهة نظر المعارضين إلى إغالق تام . الجماعة ملزم لإلخوان في الحزب
ومواجهة مصيرية بين المجموعتين في الجماعة والحزب؛ حيث ستراهن المعارضة على تعطيل مجلس 

ت األمر شورى الحزب والجماعة، وتراهن قيادة الجماعة على إمضاء االجتماعات ووضع المعارضة تح
الواقع، ولما كانت المجموعتان على قدر متساوٍ تقريباً من حيث العدد والتأثير، فإن االحتمالين متساويان 

  .تقريباً، وإن كانت قيادة الحزب تستطيع أن تعطل قانونياً اجتماعات الحزب
الجماعة في وفي هذه الحالة إن لم تتوافق المجموعتان، وتمضي المجموعة المؤيدة بقرار مجلس شورى 

اجتماعات للحزب، فإن جدالً قانونياً سيقع يحتاج إلى تدخل المحكمة ووزارة الداخلية صاحبة العالقة 
بالطبع، فإن ! والشأن في تنظيم العمل الحزبي؛ ألن سؤاالً حكومياً وسياسياً سينشأ عمن هي قيادة الحزب

لة التي وصل إليها الخالف الداخلي في األزمة لم تبدأ بهذه اللحظة الحرجة، ولكنها تعبر عن المرح
الحركة اإلسالمية، فالتيار المسيطر بغالبية قليلة في جماعة اإلخوان المسلمين والموصوف عادة بأنه 
مرتبط بحركة حماس يصر على ترشيح شخصيات جدلية سياسياً وقانونياً على رغم أنه يمكنه ترشيح 

مؤثر في الجماعة، وتحصل على توافق غالب يقترب من شخصيات سياسية مقبولة وتنتمي إلى التيار ال
اإلجماع، وتستطيع أيضاً أن تقدم قيادة سياسية يمكنها التعامل مع الحكومات والتيارات السياسية والفكرية 

 الشخص نفسه الذي 2006داخل الجماعة وخارجها، وعندما فرض مجلس شورى الجماعة في العام 
مدة ثالث سنوات، حتى جرى التوافق على استقالته، وانتخاب أمين أعاد ترشيحه، ظل الحزب معطالً 

  .عام يسير الحزب لحين استحقاق االنتخابات التنظيمية للحزب
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والجماعة نفسها تواجه أسئلة داخلية وسياسية وقانونية وأخالقية لم تتم معالجتها، بعد إحالة مراقبها العام 
لي الكبير الذي حسمه مكتب اإلرشاد العالمي حول آليات إلى المحكمة بتهمة الفساد، والخالف الداخ

التمثيل واالنتخاب في الجماعة، األمر الذي يجعل شرعية الجماعة وصدقيتها في مواجهة مصيرية مع 
الذات والقانون، وهكذا فإن الحركة اإلسالمية تدفع بخالفاتها الداخلية إلى أزمة قانونية وسياسية قد تؤثر 

ا، وقد تضعها تحت وصاية القضاء ووزارة الداخلية، وكان ممكناً تجنب ذلك في وجودها ومصيره
  .ببساطة وبقدر من المنطق والمراجعة

والحال أن أزمة اإلخوان المسلمين تعكس أزمة المجتمع والسياسة في األردن وحال االنقسام الجغرافي 
االختالف الفكري والبرامجي، وليس الفكري والبرامجي، وتحول المجتمع إلى اختالف جهوي بدالً من 

المفترض أن يشكل الجماعات والمجتمعات ويمنحها تعددية وثراء فكرياً وروحياً أيضاً، ولكن وفي حالة 
 انتخاباً نيابياً ُأجريت منذ تأسيس المملكة األردنية الهاشمية في العام 15غير مفهومة وبعد أكثر من 

نذ نهاية العشرينات، وانتخابات بلدية ونيابية كانت ، وانتخابات أخرى تشريعية كانت تجرى م1946
تجرى منذ الربع األخير من القرن التاسع عشر، يعيد األردنيون، أفراداً وجماعات وتيارات وقيادات 
ونخباً سياسية واقتصادية ونقابات مهنية وعمالية، تقسيم أنفسهم عشائر وقرى وأصوالً ومنابت، ويسعون 

. لمواقع القيادية في الحكومات والنواب واألعيان واألحزاب والنقابات والبلدياتإلى محاصصة بدائية في ا
ولكن يزيد حالة اإلخوان المسلمين صعوبة تحولهم إلى جهة تابعة للمكتب السياسي لحركة حماس في 
دمشق، األمر الذي يربط مصير الجماعة ومواقفها السياسية ومشاركتها النيابية والبلدية والنقابية 

راراتها التنظيمية بتعليمات ومطالب يوصلها سائقو تاكسي وحراس مقامات األولياء في دمشق وقم، وق
  .حقيقة واقعية) ولعلها صارت بالفعل(وإنها لحالة على رغم كاريكاتوريتها يمكن أن تكون 
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  عريب الرنتاوي

ـ   شهدنا باألمس كل ما    عواصم تتحرك بتثاقل وتستيقظ متـأخرة      : الهوان العربي " طقوس" يمكن وصفه ب
ألغـراض  " المتأخر"ال تتخطى البيان    " مذياعية"على الجريمة التي امتزجت بخيوط الفجر ، ردات فعل          

الدرس والتدقيق ، وتحذيرات إلسرائيل من مغبة االستمرار في مقارفة الجرائم ، لكأن تحذيراتنا الـسابقة                
  .ال يطرب أحداً" فولكلوراً"حتى االستدعاء الخجول للدبلوماسيين اإلسرائيليين ، بات ... ها أجدت نفعاًل

بي "العربي بلغ والحق يقال مبلغاً عظيماً في حديث الناطق باسم الخارجية المصرية لراديو              " الهوان"لكن  
لـو أننـا    :  في تل أبيب بـالقول     ، فهو قال رداً على سؤال لماذا ال تستدعون السفير المصري          " بي سي 

استدعيناه في كل مرة تقترف فيها إسرائيل عمال من هذا النوع ، لما مكث يوماً في مكتبه ، أنظروا باهللا                    
عليكم أي درك بلغته الدبلوماسية العربية ، أنظروا كيف يريدنا هؤالء أن نعتاد العـيش والتعـايش مـع                   

ع ، حتى من دون ردات فعل خجولة ، وهل تستغربون والحالـة             الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة بال انقطا    
  .، بأن في مصر من هو ذخر استراتيجي إلسرائيل؟،" فؤاد"كهذه ، قول بينيامين بين أليعازر 

وقبل أن نلوم العرب والزعامة المصرية المتآكلة لهم ، ال بد من توجيه سهام اللوم إلى القيادة الفلسطينية                  
اهللا ، التي عودتنا على الصمت دهراً والنطق كفراً ، هي التي لم تحرك ساكناً لجعـل                 في رام   " التاريخية"

مهمة أسطول الحرية ممكنة ، بل ويقال أن بعض أجنحتها تآمر لمنع القافلة من بلوغ شـواطئ غـزة ،                    
 وهي تكتفي كما جرت العادة أيضا ، بإعالن الحداد وربما إضاءة الشموع ، فيما تستمر الرهانـات فـي                  

اليوم التالي على حالها ، وغدا أو بعد غد ، سيطالعنا الرئيس عباس بتصريح يعرب فيه عن ثقتـه بـأن                     
السالم ممكن خالل أسبوع إن جنح نتنياهو له ، وأن البديل عن المفاوضات العبثية المزيد منهـا ، وأنـه             

  .نَذََر نفَسه بأن يكون آخر الرصاص وآخر الحجارة
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التي تصدر عن رام اهللا أو العواصم العربية ، فنحن نعـرف وهـم              " الطقسية"ل  لم تعد تأخذنا ردات الفع    
يعرفون واألهم أن واشنطن وتل أبيب تعرفان ، بأنها لن تبدل حرفا واحدا في أجنـدتنا لليـوم التـالي ،                     

 ، وستواصل إسرائيل جرائمهـا كالمعتـاد أيـضاً ،    business as usualسنظل نقوم بأعمالنا كالمعتاد 
مصادر غولدستون وتقريره ، ألن الحق العربي ليس وراءه مطالب كما           " شرق المتوسط "قى جريمة   وستل

يقال ، فأصحاب هذا الحق منصرفون إلى هموم وأولويات أخرى ، ليس من بينها نصرة الحق الفلسطيني                 
  .في فلسطين ، وبما يستحق ويستوجب

 قابلة لالحتواء ، تتغذى بالبث الفـضائي        حتى على المستوى الشعبي العربي ، ستكون هناك ثورة غضب         
المتواصل ، وتتعزز بالروح التركية الوثّابة رسميا وشعبيا ، روح أردوغان التي تلهم ماليين العـرب ،                 

ـ  العربيـة ، وال أدري     ) الشوارع(التي أصبحت الالعب األول على مستوى الشارع        " الجزيرة"وشكراً ل
ويخرجها عن رتابة يومياتها ، ويؤسفنا أننـا أمـة ال تعـرف             من دونها من كان سيحرك هذه الجماهير        

الصبر والجلد والتراكم والبناء على بناء ، أمة ذاكرتها مثقوبة ، تطفو على شبر ماء ويـذهب هـديرها                   
جفاء ، فالشوارع ستودع الجماهير كما استقبلتهم بكثير من رجال البوليس والدرك والجندرما والعـسس               

 لإلشادة بأولياء النعم عند أول لقاء مع مقدمي برامج البث المباشر وصباح الخير              وزوار الفجر ، وسنعود   
  .يا عرب

ما الذي نحتاجه أكثر من هذه الجريمة وما سبقها من الجرائم لكي نصحو ، ما األمر الـذي إن ارتكبتـه                     
ل لن نظل على مـا      إسرائيل أصبح نقطة تحول لها ما قبلها وما بعدها ، ما الفعلة التي إن قارفتها إسرائي               

كنّا عليه من هوان وتخاذل ، ولن نبقي معه على خياراتنا البلهاء القديمة التي جربت مراراً وتكراراً من                  
  .دون جدوى ، ونبادر للبحث عن بدائل وخيارات جديدة؟

ختبر يبدو لي أن سؤاال كهذا ال يقلقنا ولم يعد مطروحاً على جداول أعمالنا ، واألرجح أن إسرائيل وهي ت                  
الريح الشيطانية التـي    " شرق المتوسط "وفي  " الرصاص المسكوب "وفي غزة   " عقيدة الضاحية "في لبنان   

  .ُأسميت زوراً الريح السماوية ، باتت مطمئنة إلى محدودية ردات فعلنا وعدم فاعلية طقوسنا وفولكورنا
لنفق ، فالعـالم أصـبح أقـل        لكن وبرغم هذه الصورة القاتمة ، فإن ثمة ضوءا تركيا ودوليا في نهاية ا             

تسامحاً مع إسرائيل بخالف حكامنا ، والعالم ضاق ذرعاً بجرائمها بخالف الناطق باسم الخارجية إيـاه ،                 
كما قال اسماعيل هنية الذي يفقدنا      " عاصمة الخالفة "وتركيا تقود التحوالت في المنطقة ، ليس من منطلق          

تضامنين مع فلسطين وغزة وشعبها المحاصر ، بل من         في كل خطاب من خطاباته شرائح إضافية من الم        
منطلق القوة الناعمة التي تتوفر عليها ، قوة النموذج الذي لم تستطع حماس حركة وحكومة أن تستلهمه ،                  
بل وتريد أن تقرأه بما ال تريد أنقرة وال تشتهي ، تريد أن تقرأه إسـالمويا فيمـا أنقـرة تفكـر مـدنيا                        

  .تفكر بقوة النموذج الذي لم تتوصل حركاتنا اإلسالمية إلى صياغة ما يشبهه بعدوديمقراطيا وعلمانيا ، 
طوبى ألبطال أسطول الحرية فقد أيقظونا على خوائنا وأيقظـوا العـالم علـى وحـشية اإلسـرائيليين                  

طوبى لهم ودماؤهم الزكية تسبقهم إلى شواطئ غزة التي طالما حلموا بغسل أقدامهم فـي               ... وبربريتهم
طوبى لهم وهم يقاومون بأجسادهم سالحي الجو والبحرية اإلسـرائيليين ، والمجـد والخلـود               ... امياهه

  .لشهداء الحرية األبرار
  1/6/2010الدستور، األردن، 
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