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***  
  

   دفع الثمنيهاصداقتنا قوية وعداوتنا أقوى وعل: من اختبار صبر تركيا" إسرائيل" محذراً أردوغان .1
 طيب أردوغان، أمس، انتقادات شديدة اللهجة إلى وجه رئيس الوزراء التركي رجب: )وكاالت(
وتشكل دمالً مفتوحاً في طريق السالم اإلقليمي، داعياً إلى " وقحة"، حيث وصف حكومتها بأنها "إسرائيل"

التي ارتكبتها ضد سفن المساعدات التي كانت متوجهة إلى غزة " المجزرة الدموية"معاقبتها على 
من اختبار " إسرائيل" واحدة من أثقل الصفعات لضمير اإلنسانية، وحذر وجه" دنيئاً"واعتبرها هجوماً 

، وطالبها برفع فوري "بقدر ما تكون صداقة تركيا قوية فإن عداوتها أقوى"صبر أنقرة، مؤكداً أنه 
  .للحصار المفروض على قطاع غزة، الذي تعهد باالستمرار في دعمه 

التنمية، الذي يتزعمه، خالل اجتماع في البرلمان التركي وقال أردوغان أمام نواب كتلة حزب العدالة و
الدولة " معاقبة"، داعياً إلى "اإلسرائيلية"التي ارتكبتها القوات " أدين بأشد العبارات هذه المجزرة الدموية

على سفن تحمل على متنها مدنيين من بينهم نساء وأطفال ومسؤولون " عمليتها الالإنسانية"العبرية على 
هذا الهجوم الوقح وغير المسؤول، الذي ينتهك القانون "أضاف أن .  من مختلف المعتقدات دينيون

هذه المجزرة الدامية التي نفذتها "وتابع أن " . ويدوس على الكرامة اإلنسانية، يجب حتما أن يعاقب عليه
وم على القانون على سفن تنقل مساعدات إنسانية على غزة تستحق كل أنواع اللعنات، فهذا هج" إسرائيل"

  " .الدولي والوعي اإلنساني وسالم العالم
ولهذا "وأكد أن تركيا تستخدم كل وسائل القانون الدولي والدبلوماسي وستستمر بذلك في األيام المقبلة 

، كما توجه وزير الخارجية " تدريبات عسكرية مشتركة مع إسرائيل3سحبنا سفيرنا في تل أبيب وألغيت 
 إلى نيويورك ودعا مجلس األمن إلى عقد اجتماع طارئ، والنتيجة كانت إصدار بيان أحمد داوود أوغلو

ويدعو إلى اإلفراج مباشرة عن المدنيين والركاب الجرحى، وألغيت مباريات بين فريقي " إسرائيل"يدين 
د منظمة الناتو الحقاً اليوم كما تنعق) الحلف األطلسي(وسيجتمع مجلس " اإلسرائيلي"كرة القدم التركي و

  .المؤتمر اإلسالمي يوم االثنين 
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إرسال الركاب المصابين ولدينا النية والقوة ألخذ جرحانا " إسرائيل"رفضنا عرض "وأضاف أردوغان 
وغادرت طائرتا إسعاف عسكريتان لجلب المصابين، كما تشارف طائرات مدنية تابعة لوزارة الصحة 

أن تبلغ الرأي العام العالمي بشكل صحيح وال يجب أن " إسرائيل"على "وقال " .على الوصول إلى هناك
  " .تمتنع عن التعاون الدولي، وعليها أن تعترف بأهمية الوضع وتصحح خطأها

  .لغزة فوراً " غير اإلنساني"على إنهاء حصارها " إسرائيل"ودعا أردوغان 
، مؤكداً انه "بر تركيااختبار ص"من مغبة " إسرائيل"، حذر أردوغان "إسرائيل"وفي خطابه الناري ضد 

  " .بقدر ما تكون صداقة تركيا قوية فان عداوتها أقوى"
بوابل انتقاداته العنيفة، عقد أردوغان اجتماعاً مع رئيس االستخبارات " إسرائيل"وقبل أن يمطر 

  .ومستشاريه العسكريين 
متهما إياها " ةالحكومة اإلسرائيلي"وفي خطابه الناري صب رئيس الوزراء التركي جام غضبه على 

في طريق السالم اإلقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى " دمل مفتوح"وبأنها " وقحة"و" سياسة كاذبة"بانتهاج 
  .قبل أن تصل هذه القضية إلى خواتيمها " لن يهدأ لتركيا بال"التحقيق في ما جرى، وقال 

" اإلسرائيلية"للتصرفات " ال"إلى قول وفي نداء آخر إلى المجتمع الدولي دعا أردوغان األسرة الدولية 
لم يعد "أضاف "" . إسرائيل"يجب التمكن من قول كفى لتصرفات "، وقال "تنسف السالم اإلقليمي"التي 

، "أن تدفع الثمن" اإلسرائيلية"على اإلدارة " . إسرائيل"وارداً إغماض أعيننا على المظالم التي ترتكبها 
  " .اإلسرائيلية"في الجرائم " شريكا" المتحدة إلى أن ال تكون داعياً بشكل غير مباشر الواليات

وحث رئيس الوزراء التركي المجتمع الدولي على بدء تحقيق في الهجوم بدالً من انتظار عمل حكومة 
قامت على الدوام عالقات ودية وتعاون بين األتراك واليهود، وأنا "أضاف " . لم تخجل من جرائمها"

الذين انتقدوا هذا الهجوم الدامي يفهمون حقيقة انه صفعة قوية لعالقات الصداقة " لييناإلسرائي"أعتقد أن 
  " .بين البلدين

تهدف إلى ترسيخ فكرة أن "ولفت أردوغان إلى أن تركيا وأسبانيا تقودان مبادرة تحالف الحضارات التي 
  ." الديانات والحضارات والثقافات المختلفة يمكن أن تتعايش بسالم وتسامح

في السياق، اعتبر رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين بيان مجلس األمن الدولي بإدانة الهجوم 
، ولفت إلى أن بالده ال تهدف ألي نزاع مع أي دولة لكنها "غير كاف" "أسطول الحرية"على " اإلسرائيلي"

لجمعية البرلمانية لمنظمة وقال خالل لقائه في أنقرة مع رئيس ا" . إسرائيل"تدخل في مشكلة جدية مع 
األمن والتعاون في أوروبا جواو سواريس إن على المنظمات الدولية ودول العالم التحرك كي ال تتكرر 

  .مثل تلك األفعال في المستقبل 
إلى ذلك، قال رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان التركي مراد مرجان، خالل لقائه لجنة 

لن تفلت من العقاب بشأن " إسرائيل"البرلمان المولدوفي في أنقرة، أمس، إن العالقات الخارجية في 
في هذا الهجوم، الفتاً إلى أن السفن " شهد إرهاب دولة"، أضاف أن العالم "أسطول الحرية"هجومها على 

ة القو" إسرائيل"كانت تحمل المساعدات اإلنسانية فقط، ولم يوجد على متنها أية أسلحة عندما استخدمت 
  .المفرطة 

وسياساتها على أثر الهجوم " اإلسرائيلية"الحكومة " الشعب الجمهوري"و" الحركة القومية"وانتقد حزبا 
  .  ووصف أحدهما الهجوم بالعداوة العلنية ضد تركيا" أسطول الحرية"على " اإلسرائيلي"

  2/6/2010الخليج، 
  

  مصالحة  بزيارة غزة إلتمام الالمصرياالقتصادي منيب  عباس يكلف .2
أنـه شـرع فـي    ' القدس العربي'أكد االقتصادي الفلسطيني منيب المصري لـ :رام اهللا ـ وليد عوض 

اتصاالته يوم أمس لتكوين وفد برئاسته يضم أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح للتوجه               
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حمـود عبـاس، وقـال انـه        إلى غزة إلتمام عملية المصالحة الفلسطينية بناء على تكليف من الرئيس م           
في اختيار أعضاء الوفد، فيما قللت حركة حماس من أهمية هذه الزيارة التـي              ' كل الحساسيات 'سيراعي  

  .أقرتها القيادة الفلسطينية
ـ   انه شرع في اتصاالته لتكوين الوفد، الـذي سـتكون مهمـة اختيـار              ' القدس العربي 'وقال المصري ل

  .لى قطاع غزة بهدف إتمام المصالحة بين الفرقاء الفلسطينيينأعضائه من ضمن صالحياته، للتوجه إ
سـأختار شخـصيات   'في اختيار أعضاء الوفد، وقال ' الحساسيات الشخصية'وأشار إلى أنه ستتم مراعاة      

  .'مقبولة من الجميع، من شخصيات يضعون مصلحة الوطن فوق كل شيء
 مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع        وأكد المصري ان موعد الزيارة سيحدد عقب إجراء اتصاالت        

  .غزة، وإنجاز عملية الحصول على التصاريح الالزمة
ـ   إن كان الوفد الذي سيبحث المصالحة مع حماس سيطالبها فقـط بـالتوقيع             ' القدس العربي 'وفي سؤال ل

ؤكداً ، م 'نحن نريد القدوم والعمل بشكل يرضي كل الفرقاء       'على ورقة المصالحة المصرية، قال المصري       
  .'تقديم تنازالت'على وجوب أن يبادر الجميع لـ

إلى ذلك، نفى المصري أن يكون الهدف من زيارة وفده إعالمية فقط، لكنه في ذات الوقت طالب بأن ال                   
  .'سقف التوقعات'يتم رفع 

ودعا إلى تركيز كل الجهود على الجريمة اإلسرائيلية وعدم إضاعة الوقت، كما دعا حركـة فـتح إلـى        
يئة المناخات الالزمة إلنجاح المصالحة بدالً من هذه الزيارات الشكلية وهذا يستدعي وقف المفاوضات              ته'

  .'العبثية مع االحتالل، ووقف االعتقاالت واإلفراج عن المعتقلين السياسيين
  2/6/2010القدس العربي، 

 
  "أسطول الحرية"عباس يبحث في تركيا تداعيات الجريمة اإلسرائيلية ضد  .3

يبحث رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في السابع من الشهر :  نادية سعدالدين–ن عما
الحالي مع الرئيس التركي عبد اهللا غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تداعيات جريمة االحتالل 

قيادة الفلسطينية ال"وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري إن  ".أسطول الحرية"اإلسرائيلي ضد 
أبلغت اإلدارة األميركية عبر القنصل األميركي في القدس المحتلة جاكوب والس ادانتها ورفضها 
للجريمة اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية، كما كلفت السفراء الفلسطينيين في مختلف دول العالم للتحرك 

  ".في كافة االتجاهات إلدانة هذا العمل اإلجرامي
الرئيس عباس سيتوجه في طريق عودته من واشنطن إلى إسبانيا للقاء الملك "إن " غدال"وأضاف إلى 

  ".خوان كارلوس، وإلى فرنسا إلجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
  2/6/2010الغد، األردن، 

 
  ماديا ومعنويا ر مساعدات اإلمارات للفلسطينيينعباس يقّد .4

 محمود عباس في قصر الضيافة في مدينة بيت لحم الفلسطينية مساء استقبل الرئيس الفلسطيني )وام(
  .أمس الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية 

أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره العميق للموقف المشرف والداعم الذي تقفه دولة االمارات بقيادة 
ضية الشعب الفلسطيني والمساعدات المتعددة التي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، من ق

  .تقدمها االمارات للشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا 
وأكد وزير االقتصاد الفلسطيني الدكتور محمد ابولبدة، أن دولة االمارات قدمت وال تزال دعما اقتصاديا 

ألحمر االماراتية من مساعدات للشعب الفلسطيني منذ سنوات وأكبر دليل على ذلك ما قدمته هيئة الهالل ا
  .إنسانية قدرت قيمتها حتى اآلن بنحو مليار درهم 
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وحول الضمانات التي ستوفرها السلطة للمستثمرين في األراضي الفلسطينية قال وزير االقتصاد 
الفلسطيني ان هذه هي المعضلة األساسية التي يسعى الفلسطينيون إلى حلها مع الدول ذات التأثير على 

لترك الفلسطينيين وشأنهم في إدارة اقتصادهم وتحملهم مسؤولية عقد االتفاقيات وجلب " رائيلإس"
  .االستثمارات من الخارج وتأمينها بكفاءة واقتدار 

  2/6/2010الخليج، 
  

 ل اليوم عباس يلتقي ميتش:مسؤول فلسطيني .5
لسطيني محمود عباس أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن الرئيس الف: عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا

سيستقبل في مدينة رام اهللا مساء اليوم المبعوث األمريكي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط 
وأشار المسؤول ـ الذي فضل عدم الكشف عن .السيناتور جورج ميتشيل في زيارة لم يعلن عنها سابقا

فلسطينية ـ اإلسرائيلية والزيارة اسمه ـ إلى أن عباس سيبحث مع ميتشيل المحادثات غير المباشرة ال
المرتقبة للرئيس الفلسطيني إلى واشنطن في التاسع من الشهر الجاري للقاء الرئيس األمريكي باراك 

 .أوباما في البيت األبيض
وذكر المسؤول أن الرئيس عباس سيثير مع المبعوث األمريكي مسألة الهجوم العسكري اإلسرائيلي على 

 .  نجم عنه من تداعيات، وما)أسطول الحرية(
  2/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 

 
  اتهامات باعتقاالت متبادلة بين فتح وحماس .6

أنه ونواب " الغد"عزيز دويك، لـ. أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د: يوسف الشايب -رام اهللا
لس، ما يزالون يعانون من قائمة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية والممثلة لحركة حماس في المج
التي كشفت " أسطول الحرية"مضايقات األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، حتى بعد جريمة 

  .الوجه الوحشي لالحتالل
لألسف، وحتى اليوم، ما نزال نحن نواب الحركة اإلسالمية وموظفيها نعاني من : وأضاف دويك

 من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية، التي تحيط بمكاتبنا على الدوام مضايقات ومالحقات والمراقبة الدائمة
الموظفون معتقلون لدى أجهزة السلطة، وعمليات المراقبة تتواصل حتى في .. المضايقات مستمرة.. 

حسن خريشة في منزله . زيارتنا الخاصة، فقبل أيام كنا في زيارة للنائب الثاني للمجلس التشريعي د
ى صحته بعد أن انزلق وكسرت قدمه، وشاهدنا جميعاً عناصر المخابرات الفلسطينية تحيط لالطمئان عل

  .بالمنزل
أسطول "منذ اللحظات األولى لجريمة ": الغد"أما الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أحمد عساف، فقال لـ

 المصالح دعونا حركة حماس وحكومة االنقالب في غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية على" الحرية
الحزبية، وأية ارتباطات بأجندات إقليمية، والتوقيع فوراً على ورقة المصالحة المصرية التي وقعت عليها 
فتح منذ أشهر، وما تزال تنتظر مماطلة حماس التي ال داعي لها اليوم مع تواصل جرائم االحتالل ضد 

  .الكل الفلسطيني
ن أنباء عن اعتقال العشرات من كوادر حركة فتح لألسف وردتنا في اليومين الماضيي: وأضاف عساف

والمناضلين في قطاع غزة، حتى في اليوم الذي يجب فيه أن نتوحد جميعاً ضد جرائم االحتالل 
حماس مصرة على ممارسة سياستها القمعية على األرض في قطاع غزة، ومصرة على .. اإلسرائيلي 

  .ن كوادر حركة فتح في القطاعاإلمعان في قمع واعتقال والتنكيل بالمناضلين م
  2/6/2010الغد، األردن، 
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  "أسطول الحرية"نواب حماس بالتشريعي يعقدون جلسة في غزة لبحث االعتداء اإلسرائيلي على  .7
في المجلس التشريعي جلسة خاصة في مقره في مدينة غزة » حماس«عقد نواب :  فتحي صباح-غزة 

قطع عالقاتها المباشرة وغير «ودعوا الدول العربية إلى . طولللبحث في االعتداء االسرائيلي على األس
بالضغط على المجتمع الدولي «وأوصى النواب في بيان . »المباشرة مع االحتالل رداً على المجزرة
ضرورة العمل على استمرار إستراتيجية «، كما شددوا على »بهدف إدانة االحتالل ووضع حد لجرائمه

من خالل تصعيدها عبر البحر والعودة إلى البر بقافلة جديدة من المواد كسر الحصار عن قطاع غزة 
  .»اإلنسانية والمدنية

قانونياً ودولياً لهجومها على األسطول البحري من خالل الدعوة ) إسرائيل(ضرورة مالحقة «وأكد البيان 
 أهالي الضحايا إلى من» أولياء الدم«ودعا . »إلى تحالف حقوقي دولي للتحقيق في الهجوم وكشف حقيقته

تشكيل رابطة «، الفتاً إلى أهمية »رفع دعاوى قضائية ضد قادة االحتالل ومالحقتهم في المحافل الدولية«
 تركية من أهالي شهداء األسطول للعمل في شكل موحد على فضح جرائم االحتالل بحق -فلسطينية 

  .»اإلنسانية واختراقه القانون الدولي
  2/6/2010الحياة، 

  
   قرصنة وإرهاب دولة"أسطول الحرية"اإلسرائيلي على  االعتداء: "لوطني الفلسطينيا" .8

 دعا المجلس الوطني الفلسطيني الى انهاء حالة االنقسام الفلسطيني واتخاذ مواقف شـجاعة لـدى                :عمان
فـي  كما بحث المجلس    ". اسطول الحرية "مناقشة التداعيات التي خلفها العدوان اإلسرائيلي البربري على         

اجتماع ألعضائه في عمان أمس برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنـون وحـضور أعـضاء المجلـس                 
وأكد المجلس في بيان أصدره في      . المتواجدين في األردن ، سبل مواجهة استمرار الغطرسة اإلسرائيلية        

 عـن إنهـاء     ختام اجتماعه أن الرد الحقيقي على هذه القرصنة الدموية يكون فلسطينياً باإلعالن الفوري            
االنقسام وبالوحدة الحقيقية والصادقة بين شطري الوطن في غزة والضفة ودعم موقف القيادة الفلسطينية              

  .بإرسال وفد لغزة لتحقيق المصالحة
وأضاف أن الرد على هذه الجريمة يكون عربياً وإسالمياً باتخاذ مواقف شجاعة وجريئة تنهي أي شـكل                 

أما دولياً فيكون الرد على هذه الجريمة بإرغام        . لة الخارجة عن القانون   من أشكال االتصال مع هذه الدو     
إسرائيل دون محاباة أو مواربة على االنصياع للقرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحـدة ومجلـس                

واشـار الـى ان     , األمن وجميع المنظمات الدولية التي تجبر إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة           
داء الهمجي األخير على قافلة المساعدات هو قرصنة بحرية دموية بمعنى الكلمة وارهاب دولـة ،                االعت

وهو مؤشر على أن إسرائيل ال تأبه بقرارات الشرعية الدولية وال بقوانين حقوق اإلنـسان وال بـالرأي                  
  .العام العالمي

اردوغان الذي رعى إرسـال     وأعلن المجلس عن اعتزازه بموقف تركيا الشقيقة وخاصة رئيس وزرائها           
  .هذه القافلة اإلنسانية ، كما حيا جميع الدول والوفود المشاركة في قافلة الحرية

  2/6/2010الدستور، األردن، 
 

  العالمي لكسر الحصار مراقب فلسطين لدى األمم المتحدة يتعهد بحشد الدعم .9
بتصعيد حشد الدعم العالمي لمزيد تعهد السفير رياض منصور مراقب فلسطين لدى األمم المتحدة : )وام(

منذ " اإلسرائيلية"إلى قطاع غزة لكسر الحصار غير األخالقي الذي تفرضه السلطات " قوافل الحرية"من 
حوالي أربع سنوات، مطالبا المجتمع الدولي واألمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع آلية 

  . بالقضية الفلسطينية تطبيق القرارات الخاصة" إسرائيل"تفرض على 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1807:         العدد       2/6/2010 األربعاء :التاريخ

فوق القانون الدولي شجعها على التمادي في عدوانها على المنطقة، " إسرائيل"وأكد منصور أن إبقاء 
المفروض والغير أنساني الجائر " اإلسرائيلي"لقد آن األوان لمجلس األمن أن يضع حداً للحصار : وقال

ء تحقيق دولي مستقل حول الجريمة ودعا إلى إجرا ).1860(على قطاع غزة وتنفذ قراره رقم 
  . النكراء" اإلسرائيلية"

  2/6/2010الخليج، 
  

  قرصنة غير مسبوقة" أسطول الحرية"استهداف : ممثل منظمة التحرير في لبنان .10
غير " أسطول الحرية"ان الهجوم على "اعتبر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد اهللا عبد اهللا 

  ".القرصنة، ألنها تمت في عرض البحر، وهي غير مسبوقة في التاريخمبرر، وهو نوع من 
االهتمام بما حصل لم يقتصر على اإلطار "أمس، أن " المؤسسة اللبنانية لالرسال"وأوضح في حديث الى 

اإلدانة لم تعد تكفي، والمطلوب في مواجهة سياسات "ورأى أن ". العربي فحسب ولكنه أصبح شامالً
ية، خطوات عملية تجري على األرض، منها اجبار اسرائيل على احترام الشرعية اسرائيل االجرام

يجب ان يكون هناك قمة عربية تتخذ خطوات عملية تجبر "، مؤكدا انه "الدولية، وقطع العالقات معها
  ".اسرائيل على دفع ثمن ما قامت به

  2/6/2010المستقبل، 
  

  وعلى العرب أن يجتمعوا فورا لكسر الحصار . ."إسرائيل"أوباما مسؤول عن عدم معاقبة : مشعل .11
إن العـدوان    قـال    خالد مشعل   رئيس المكتب السياسي لحماس    أن 1/6/2010الجزيرة، نت،   نشر موقع   

. اإلسرائيلي على أسطول الحرية مثل محطة فاصلة لن يكون بعدها الحصار المفروض على غزة ممكنا              
 ضمن وفد من حركة حماس يزور اليمن حاليـا مـع            وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد مباحثات أجراها       

الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح إن سفن الحرية لم تصل إلى غزة إال أن المتضامنين حققوا النـصر                   
  ".حماقة كبيرة بحقهم"على إسرائيل التي ارتكبت 

ح جماحهـا أو     فإما موقف دولي ترعاه الدول العظمى يكـب        ،وأكد أن إسرائيل لن ترتدع إال بأحد أمرين       
من أمن العقوبة   " واستشهد بالمقولة العربية     ،موقف عربي وإسالمي تدرك من خالله أن جريمتها لن تمر         

وحث في هذا اإلطار الرئيسين األميركي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف علـى              ".أساء األدب 
طالب القادة العرب والمسلمين     و ،اتخاذ مبادرة لكسر الحصار المفروض على غزة كما كسر جدار برلين          

  .بتحمل مسؤولياتهم واالجتماع لتقرير رفع هذا الحصار الجائر
وأشاد مشعل بقرار الرئيس المصري حسني مبارك فتح معبر رفح فـي االتجـاهين أمـام المـسافرين                  

لى قطاع   داعيا إلى فتح هذا المعبر بشكل دائم لتمكين حركة السكان والبضائع من وإ             ،والحاالت اإلنسانية 
 لكنه نبه إلى أن الفوضى ليست مقبولة وأن لمصر الحق في اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية التي                 ،غزة

  .تطمئنها وتطمئن المجتمع الدولي على أن المعبر لن يكون ممرا لألسلحة إلى غزة
، فذلك  افتح معبر رفح  . فاختم حياتك بقرار شجاع   . بدأت عسكريا شجاعا  " إلى مبارك قائال     مشعلوتوجه  

  ".بل سيحفظه لك التاريخ .قرار سيحفظه اهللا لك وسيحفظه لك شعبا فلسطين ومصر
إذ ال تخدم سوى اإلسرائيليين الذين يتخذون منها        , وشدد على أن المفاوضات مع إسرائيل ال جدوى منها        

 أما التنسيق األمني فاعتبره جريمـة ومكافـأة للعـدو المحتـل دون أن يحـصل                 ،حملة عالقات عامة  
  .الفلسطينيون على شيء مقابلها

القادة العرب إلى االقتداء     من صنعاء، أن مشعل دعا       1/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،    وذكر موقع   
، "كفار قريش الذين قررا فك الحصار عن النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم في شعب أبي طالب                "بموقف  

  .ر المفروض على غزةوطالبهم باالجتماع فورا واتخاذ قرار برفع الحصا
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باالنسحاب مـن مبـادرة الـسالم       " مجلس األمة "وحيال موقف الحكومة الكويتية بالموافقة على توصية        
، مجـددا اإلشـادة     "القرار خطوة جيدة واإلخوة الكويتيين يستحقون الشكر عليهـا        : "العربية، قال مشعل  

ع األتراك كما تـضامنوا مـع القـضية         بالموقف التركي، داعيا الدول واألحزاب العربية إلى التضامن م        
  .الفلسطينية

للمصالحة الفلسطينية، مبديا استعداد حركة حمـاس       " لحظة تاريخية "واعتبر مشعل ما يجري اآلن بمثابة       
لتوقيعها، مطالبا سلطة فتح بإنهاء التنسيق األمني مع االحتالل الصهيوني، ورفض المفاوضـات معـه،               

نتصالح على ثوابتنا وحقـوق شـعبنا ومقاومـة         ) فتح(تعالوا  : "، مضيفا "تلال تخدم إال الكيان المح    "ألنها  
 ".االحتالل، وترتيب بيتنا الفلسطيني في إطار السلطة والمنظمة وتعزيز ديمقراطيتنا وتعزيز شراكتنا معا

 الرئيس األميركي بـاراك أوبامـا       إدارةأن مشعل حمل     2/6/2010 فلسطين أون الين،     وجاء في موقع  
وحول بيان مجلس األمن غيـر       " أسطول الحرية "بعد الهجوم على    " إفالت إسرائيل من العقاب   "مسؤولية  

الملزم بشأن الهجوم على األسطول، قال مشعل خالل مؤتمر صحفي بعيد لقائه الرئيس اليمني علي عبـد      
حمـل  إن قرار مجلس األمن مخيب لآلمال ال يتناسب مع حجم الجريمـة، وإدارة أوبامـا تت               "اهللا صالح   

هذا يثبت أن مجلـس األمـن فـي واد والـضمير            "وأضاف   ".المسؤولية عن إفالت إسرائيل من العقاب     
  ". اإلنساني والشعوب الحرة في العالم في واد آخر

  
  في قصف إسرائيلي شمال غزة" ألوية الناصر"استشهاد قيادي وعنصرين من  .12

 أطلقت إسرائيلية طائرة استطالع مصادر فلسطينية قالت إن، أن غزةمن  2/6/2010الحياة، نشرت 
. صاروخاً على مجموعة من الناشطين غرب بلدة بيت الهيا شمال القطاع، ما أدى إلى مقتل ثالثة منهم

ويعتقد أن القصف . وقال مدير اإلسعاف والطوارئ في غزة الدكتور معاوية حسنين إن آخرين جرحوا
لجان "، الذراع العسكرية لـ"لناصر صالح الدينألوية ا"جاء في وقت كان الثالثة، وهم القيادي في 

، هايل القاضي والناشطان عالء غنام وعرفات عيد، يستعدون إلطالق صواريخ محلية "المقاومة الشعبية
  . الصنع على جنوب إسرائيل

ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة  أن 2/6/2010الخليج، في السياق أفادت 
في النقب الغربي، وذلك " شاعر هنيغف" صاروخ باتجاه مستوطنة إطالقة أعلنت مسؤوليتها عن الشعبي

 مجموعات الشهيد األقصىوتبنت كتائب شهداء . بحق أسطول الحرية ردا على المجزرة اإلسرائيلية
" كيسوفيم"اإلسرائيلية، وصاروخ ثالث على موقع " سديروت"عماد مغنية إطالق صاروخين على بلدة 

  . العسكري شرق دير البلح وسط القطاع 
  

  حماس تصف بيان مجلس األمن بالضعيف وترحب بالمواقف الدولية الداعية لرفع الحصار .13
أرسلت نسخة منه  ودمشق، أن حماس قالت في بيان غزةمن  1/6/2010قدس برس، نشرت وكالة 

شأن العدوان اإلسرائيلي بألمن إننا في حماس نعتبر البيان الرئاسي الصادر عن مجلس ا ":"قدس برس"لـ
بياناً ضعيفاً وغير متوازن وال يرقى إلى مستوى الجريمة  على قافلة الحرية المتجهة إلى قطاع غزة

الصهيونية التي اقترفت بحق المتضامين على متن سفن الحرية، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية 
   ".للشعب الفلسطيني المحاصر

أن المطلوب هو " قدس برس"ي لحماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـعضو المكتب السياسوأكد 
ورحب الرشق بموقف روسيا . "قرار قوي وملزم إلسرائيل بكسر الحصار غير اإلنساني عن قطاع غزة"

واالتحاد األوروبي الداعي لكسر الحصار وفتح المعابر مع قطاع غزة وحرية وصول حاجات القطاع 
قف اإلدارة األمريكية الذي حال دون صدور قرار رئاسي ملزم إلسرائيل بفك واستنكر مو .ومرور الناس
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الحصار، وحال دون توجيه إدانات قوية لجريمتها ضد أسطول الحرية، واعتبر هذا الموقف تأكيد 
  .الستمرار االنحياز األمريكي للعدو الصهيوني

المستشار السياسي لرئيس  نقال عن مراسلها من غزة رائد الفي، أن 2/6/2010الخليج، وأوردت 
موقف مجلس األمن يؤكد االنحياز "في تصريحات صحافية، أمس، إن قال الحكومة المقالة يوسف رزقة، 

  ".الكامل لالحتالل الصهيوني
المنقوص وال يحل "ووصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري بيان مجلس األمن ب

واشنطن بالحؤول دون إصدار بيان رئاسي يدين االحتالل بشكل وانتقد الموقف األمريكي متهماً  ".المشكلة
  .مباشر

  
   من وجوب التعبير عن السيادة المصرية رفحفتح معبروتعّد  حماس ترحب بخطاب أردوغان .14

إن  قال حماسفوزي برهوم المتحدث باسم ، أن )أ ف ب( نقال عن وكالة 2/6/2010الخليج، نشرت 
م مع طموحات شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القطاع، وأحرج الكثير الخطاب التركي قوي وتاريخي ينسج"

المطلوب من الدول العربية أن تحذو "أضاف برهوم " . من دول المنطقة التي غطت على جرائم االحتالل
سيحدث تغيراً "، معتبراً أن الخطاب "حذو تركيا في التعامل مع االحتالل ودعم عدالة القضية الفلسطينية

الخطاب أوضح محددات السياسة المطلوبة من العالم "وتابع ". القوى إزاء القضية الفلسطينيةفي موازين 
تجاه االحتالل، وكان منصفاً للقضية الفلسطينية وكشف زيف االحتالل وسياسته وأالعيبه التي خدع بها 

  ".العالم بأسره
ـ حماس قال القيادي في   أن عزت الرشق     2/6/2010القدس العربي،   من جهة أخرى ذكرت      القـدس  " ل

ال نعـرف   "وأضاف  .  حماس ليس لديها أية معلومات عن نية القيادة المصرية فتح معبر رفح            إن "العربي
واعتبر الرشق أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً ويجب على مصر أن تقوم بهـا،        . "مدى دقة هذه المعلومات   

  .يةمعتبرا أن فتح معبر رفح هو من وجوب التعبير عن السيادة المصر
وتعليقاً على خطاب أردوغان أمس أمام البرلمان التركي وصف الرشق هذا الخطاب بالمهم، ورأى أنـه                

 .خطاب متوقع من دولة مثل تركيا ومن رئيس وزرائها مع تصاعد الغطرسة واالنتهـاك اإلسـرائيليين               
 الرشـق طالـب   و .ودعا الرشق للتنسيق بين تركيا والدول العربية واإلسالمية لرفع الحصار عن غـزة            

مجلس الجامعة العربية بمواقف مسؤولة وخطوات عملية بحجم المجزرة التي ارتكبت بحق قافلة الحرية              
  . وليس فقط مجرد بيانات شجب وتنديد

  
  االنسحاب من المبادرة العربية ية على الكويت الحكومة بموافقةحماس ترحب  .15

قرار الحكومة الكويتية الموافقة     حول    بيان قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في       :يو بي أي   - غزة
: وأضاف". هذه خطوة إيجابية ومهمة   : "على توصية مجلس األمة باالنسحاب من المبادرة العربية للسالم        

  ". نقدر بقوة هذا الموقف من الحكومة والبرلمان الكويتي كرد أولي على الصلف واإلجرام الصهيوني"
حاب من المبادرة العربية للسالم، وأن تحذو حذو الكويت فـي هـذه             وطالب برهوم الدول العربية باالنس    

اتخاذ خطـوات   "ودعا الدول العربية إلى     . الخطوة، وضرورة اتخاذ مواقف قوية لفك حصار قطاع غزة        
رادعة للجم الكيان الصهيوني، ووقف عدوانه على شعبنا، وأن يوظفوا كافة عالقـتهم الدوليـة وأوراق                

عزل الكيان الصهيوني، وفضح مؤامراته، ودعم الجهود الدولية لمحاكمة قيـادات           الضغط التي بحوزتهم ل   
  ".االحتالل في محاكم الجنايات الدولية

  2/6/2010الشرق، قطر، 
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 وتصف الزيارة بالمناورة   حماس ترفض استقبال وفد المصالحة": القدس الفلسطينية" .16
في شكك سم حماس سامي أبو زهري المتحدث بامن غزة أن  1/6/2010قدس برس، نشرت وكالة 

نحن في حماس ال ننظر : "في جدية فتح إلنجاز المصالحة، وقال" قدس برس"تصريحات خاصة لـ
بإيجابية إلى إعالن فتح إرسال وفد منها ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، 

لفت األنظار وإشغال وسائل اإلعالم عن المجزرة ونعتبر أن هذه الزيارة إعالمية غير بريئة تستهدف 
اإلسرائيلية بحق أسطول الحرية، فالمطلوب هو تركيز كل الجهود على فضح الجرائم اإلسرائيلية 

وأكد أبو زهري أن دعوات المصالحة التي تطلقها قيادات فتح ال رصيد ".وضمان رفع الحصار عن غزة
  .واقعي لها
 منيب أبلغتمن غزة أنها علمت بأن قيادة حماس في قطاع غزة  1/6/2010القدس، فلسطين، وجاء في 

 في رام اهللا لبحث األخير غزة في اجتماع القيادة إلى إيفادهالمصري رئيس الوفد الذي اتفق على 
 مشغولة حاليا بتداعيات المجزرة ألنها غير راغبة في استقبال الوفد أنهاالمصالحة الفلسطينية، 

   .اإلسرائيلية
ال وقت للمبادرات والزيارات بهدف المناورة، : "ت الحركة على لسان القيادي فيها صالح البردويلوقال

 )".وقعوا على الورقة المصرية(فقد جربنا مثل هذه الزيارات والرحالت المكوكية التي تنتهي بعبارة 
تالل في أسطول يجب التركيز في الوقت الراهن لمواجهة المجزرة التي ارتكبتها قوات االح: "وأضاف

  ".الحرية التضامني مع قطاع غزة
القيادي والنائب عن نقال عن مراسلها من غزة ضياء الكحلوت، أن  2/6/2010العرب، قطر، وذكرت 

حماس عاطف عدوان، طالب في جلسة طارئة للمجلس التشريعي الحكومة في غزة بتأجيل زيارة الوفد 
  .ية االعتداء اإلسرائيلي على سفن كسر الحصاروذلك لمنع أي تداخل بين قضية المصالحة وقض

بدوره وصف القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض الحديث عن زيارة لوفد من اللجنتين 
وأكد العوض أن هذا االقتراح لم  .التنفيذية والمركزية لغزة بأنه مناورة سياسية لم تناقش بجدية كافية

  . لتنفيذية والقيادة الفلسطينية التي يتطلبها مثل هذا األمريحظ بالنقاش الكافي داخل اللجنة ا
  

   هيبة اللحظة التاريخية والتوقيع على الورقة المصريةاحترام إلىفتح تدعو حماس  .17
 احترام هيبة اللحظـة التاريخيـة       إلى دعا احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح قيادات حماس           :رام اهللا 

 في تـصريح صـحفي       وأضاف .لمتضامنين الدوليين مع قضيته العادلة     التي يعيشها شعبنا وا    واإلنسانية
في هذه اللحظة المهيبة تلتف جماهير شعبنا الفلسطيني بموقف          ":أمس والثقافة   اإلعالمصدر عن مفوضية    

 ،وحدوي نبيل لمواجهة جريمة حكومة نتنياهو التي أصدرت األوامر بسفك دماء المتـضامنين الـدوليين              
 فتحتشد مؤيـدة لمبـادرة      اإلنساني والحس   ، فتح عن التزامها بقيم األخالق الوطنية      وتعبر جماهير حركة  

 بـإقرار  وتقديره ألرواح المتـضامنين  وإرادتهالقيادة الفلسطينية التي احترمت مشاعر الشعب الفلسطيني     
 "مـصالحة  وانجاز ال  إلتمام غزة   إلى الفصائل   وأمناء وفد مشترك من اللجنتين المركزية والتنفيذية        إرسال

 يـستهدف الوجـود     إسـرائيلي مطالبا بالترفع عن صغائر األمور والتفاصيل الهامشية في خضم هجوم           
  .أصالالفلسطيني 
 ومن يفعل   ،أنه ليس بريئا من يشهر سيف التشكيك بنوايا قيادة حركة فتح في هذه اللحظات              ":وشدد على 

نة المصالح الوطنية العليا التي تشكل منطلقا       فانه ال يعي معنى المسؤولية التاريخية وال يقدر مستوى مكا         
  .وحيدا وفريدا لقرارات حركة فتح

 2/6/2010الحياة الجديدة، 
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  الفصائل في غزة تطالب الجامعة العربية بتنفيذ قراراتها السابقة بكسر الحصار  .18
الجبهة " عقدت الفصائل في غزة، وبينها حركتا فتح و حماس مساء أول من أمس اجتماعاً في مقر: غزة

بتنفيذ  "وطالبت الجامعة العربية .  وتداعياتهااإلسرائيلية بدعوة من األخيرة للبحث في الجريمة "الشعبية
قراراتها السابقة بكسر الحصار عن القطاع واتخاذ قرارات جدية تؤدي إلى لجم العدوانية اإلسرائيلية، 

  ." مع دولة االحتالل بوقفهاودعوة البلدان العربية التي لها عالقات سياسية واقتصادية
  2/6/2010الحياة، 

   
   خطة جديدة في التعامل مع المتضامنين ونقل المساعدات الى غزةتضعالحكومة اإلسرائيلية  .19

 أعربت الحكومة اإلسرائيلية عن قلقها إزاء ردود الفعل الجارفة في إدانتها : نظير مجلي- تل أبيب
 مناورات عسكرية كانت مقررة للشهرين 3وفي مقدمتها إلغاء والخطوات التي اتخذت في تركيا بالذات، 

وقال أحد . المقبلين بين الجيشين، وارتفاع أصوات تتحدث عن انتقام تركي من العدوان اإلسرائيلي
الوزراء إن تركيا كانت حتى اآلن تكتفي بخطاب سياسي حاد ضد إسرائيل، ولكنها واصلت التعاون 

واليوم، مع إلغاء هذه التدريبات، يسود الشعور بأن تركيا قد . قتصاديةاألمني والعسكري والشراكة اال
  . توقف النشاطات السرية في العالقات بينهما

وقرر المجلس الوزاري وضع خطة جديدة مخالفة لخطة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لصد الهجمة 
ل مع المتضامنين المعتقلين إلطالق الدولية على إسرائيل، في مركزها اتخاذ خطوات إيجابية في التعام

سراحهم باحترام، والتعجيل في نقل حمولة األسطول البحري من المساعدات إلى قطاع غزة وإدخال 
التركية التي » إتش. إتش. آي«كشف الوجه الحقيقي لمنظمة «مواد أخرى إسرائيلية، وفي موازاة ذلك 

» ي الكثير من دول الغرب كمنظمة إرهابيةنظمت أسطول حرية غزة وفتح ملفاتها كمنظمة مسجلة ف
التذكير بأن هدف هذه المنظمة ليس إغاثة غزة، بل دعم الحكم غير الشرعي لحركة حماس في «وكذلك 

ولكن هذه اإلجراءات لم تكف حتى القناع اإلسرائيليين بصحة موقف الحكومة، صاحبة .»قطاع غزة
ول إلى غزة، أو بصحة العملية العسكرية نفسها القرار األول بمنع أسطول الحرية بالقوة من الوص

 .وتدهورها على هذا النحو الذي أدى إلى قتل وجرح عشرات المتضامنين المدنيين
 متضامنين 9وقتل » مرمرة«وكان القادة اإلسرائيليون قد ذهلوا من الرد العالمي على اقتحام سفينة 

هم قرار مجلس األمن الدولي، فجر أمس فقد فاجأ.  آخرين على متنها43مدنيين على األقل وجرح 
، الذي طالب بلجنة تحقيق نزيهة تكشف حقيقة ما جرى وتحاكم المسؤولين عن )حسب ساعة القدس(

وفاجأهم الموقف األوروبي اإلجماعي . االعتداء وفاجأهم أكثر امتناع الواليات المتحدة عن التصويت
 .والحازم ضد هذا العدوان ومن أجل التحقيق

لمجلس األمني المصغر في الحكومة اإلسرائيلية، أمس، على طاولته تقريرا عن هذه الهبة ووضع ا
العالمية، ولم يخف الوزراء قلقهم من خطر تشكيل لجنة تحقيق دولية تعيد إلى األذهان تقرير غولدستون، 

 .ئم حربالذي حقق في الحرب العدوانية األخيرة على غزة وخرج باالستنتاج أن إسرائيل ارتكبت جرا
  2/6/2010الشرق األوسط، 

  
   يمارس النفاق والمعايير المزدوجةالدوليالمجتمع : ليبرمان .20

قال وزير خارجية الكيان أفيغدور ليبرمان، أمس، إن قرار مجلس األمن الدولي الذي يدين : )أ.ب .د (
سالم واالستقرار غير مقبول وال يحرك عملية ال"بسبب عدوانها الدموي على أسطول الحرية، " إسرائيل"

وذكر بيان صادر عن مكتبه أن ليبرمان قال لالمين العام لألمم المتحدة بان  " .قدما في الشرق األوسط
النفاق والمعايير المزدوجة "تجاه " باألسف"كي مون في اتصال هاتفي إنه يجب أن يكون هناك إحساس 

ضاف ليبرمان لمون إن المجتمع الدولي لزم وأ "" .إسرائيل"ـالتي يمارسها المجتمع الدولي فيما يتعلق ب



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1807:         العدد       2/6/2010 األربعاء :التاريخ

 شخص في حوادث مختلفة في تايالند وأفغانستان 500قتل "الصمت خالل الشهر الماضي عندما 
وتابع أن  " .عمالً دفاعياً واضحاً"بسبب اتخاذها " إسرائيل"وباكستان والعراق والهند في حين أدينت 

في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة مجموعة تستخدم قضبانا " يالحق الرئيس"كان لهم " اإلسرائيليين"الجنود 
  . حديدية وهراوات وسكاكين 

  2/6/2010الخليج، 
  

  تحولنا من كنز إلى عبء في نظر أميركا: "أوباما" يهاجمرئيس الموساد  .21
الجنرال مئير دغان، ، أن  نظير مجلي تل أبيب عن مراسلها من 2/6/2010الشرق األوسط، ذكرت 
األميركية في عهد  ، جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلية، شن هجوما على السياسة»وسادالم«رئيس 

إذا كانت الواليات المتحدة «الرئيس باراك أوباما، وقال في اجتماع للجنة الخارجية واألمن، أمس، إنه 
مل معها على ترى في إسرائيل كنزا في سنوات التسعينات، فإن اإلدارة الجديدة في واشنطن باتت تتعا

وقال دغان، في لقائه مع لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، التي بحثت في الهبة  .»أنها عبء عليها
وهذا . العالمية ضد إسرائيل بسبب اعتدائها على أسطول الحرية، إن عهد أوباما يتسم بالرخاوة والمهادنة

يل بحزم وتتهادن مع الدول العربية فلم تعد تدافع عن إسرائ. يجعل دورها ضعيفا، وتأثيرها قليال
وال تحتمل السياسة اإلسرائيلية كما كانت تفعل من قبل، عندما كانت سيدة العالم والشرطي . واألوروبية
 .الدولي فيه
موقع صحيفة أن  عن مراسلها من الناصرة زهير اندراوس، 2/6/2010القدس العربي، وأضافت 

دغان قوله في جلسة لجنة الخارجية واالمن البرلمانية امس العبرية على االنترنت نقل عن ' هآرتس'
الثالثاء ان االدارة االمريكية درست في الفترة االخيرة امكانية فرض تسوية على الطرفين االسرائيلي 

  .والفلسطيني، لكنها تراجعت عن ذلك بعد ان ادرك ان االمر لن يوصل التفاقية سالم
  

  جل السالم بل رعاعأناشطين من  تسعة وايقتللم الجنود  :فيلنائي .22
قال نائب وزير الدفاع االسرائيلي ماتان فيلناي لإلذاعة العامة أمس :  الوكاالت، محمد إبراهيم- القدس

 على حد "لن نسمح لسفن اخرى بالوصول الى غزة، وبإمداد ما اصبح قاعدة ارهابية تهدد قلب اسرائيل"
بالتأكيد اعترف بان الصور ليست حسنة . اف هذا االسطولال شك انه كان يجب ايق"وقال فيلناي  .زعمه

  . من هذا الحادث"سنستخلص العبر"واضاف . "واقر بوجود عيب في تقييم الوضع على واحدة من السفن
كانوا يعتقدون انهم سيواجهون ناشطين يدافعون عن قضية . الجنود ردوا بالشكل المناسب"واكد فيلناي ان 

ورأى .  على حد زعمه"لم يقتل تسعة ناشطين من اجل السالم بل رعاع. اعاانسانية لكنهم وجدوا رع
  ."ال ازمة انسانية في غزة لكنني اعترف بأن الحياة صعبة هناك"نائب وزير الدفاع االسرائيلي انه 

 2/6/2010البيان، االمارات، 
  

  مس سفن التي اعترضت قافلة الحرية خربت محركات خاإلسرائيلية قوات البحرية :ترجمان .23
أكد رئيس دائرة العمليات في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي العميد :  الوكاالت–  محمد إبراهيم- القدس

ايتسيك ترجمان امس أن قوات البحرية اإلسرائيلية التي اعترضت قافلة الحرية أول من أمس خربت 
ماع لجنة الخارجية ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ترجمان قوله خالل اجت .محركات خمس سفن

وأشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي  .»عالجنا قسما من السفن معالجة رمادية«واألمن التابعة للكنيست إنه 
وهي السفينة الكبرى في قافلة الحرية ألن ذلك سيؤدي » مرمرة«تحسب من تخريب محركات السفينة 

كذلك برر الضابط  .اء الغذاء والماء فيهاإلى بقائها في عرض البحر وإحداث أزمة إنسانية فيها بعد انته
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اإلسرائيلي تنفيذ عملية إنزال قوات إسرائيلية خاصة على السفينة بالقول إن اقتيادها إلى ميناء أشدود كان 
  .سيستغرق أياما طويلة

 2/6/2010البيان، االمارات، 
  

 "أسطول الحرية"نتنياهو وبراك خططا لعملية السيطرة على ": يديعوت" .24
وزراء في المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن،  أكد 

 .وخططا لها بمفردهما" أسطول الحرية"ايهود براك، هما المسؤوالن عن عملية السيطرة على 
، اليوم، أن وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر وجهوا "يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

وقال وزير رفيع المستوى . تقادات شديدة ألسلوب اتخاذ القرارات بشأن السيطرة على األسطولان
فقد قرر رئيس الوزراء انهاء . كل عملية اتخاذ القرارات في هذه القضية لم تكن صحيحة: "للصحيفة

المجلس أم في ) الكابينيت(القضية بينه وبين وزير األمن ولم يتم أي نقاش جدي في المجلس المصغر 
 ".السباعي

ولم " أسطول الحرية"وأضاف الوزير ذاته أن نتنياهو وبراك أحبطوا أي نقاش جدي في كيفية التعامل مع 
وقال وزير آخر إنه علم بخطط العملية من نشرات . يقدموا خطط السيطرة على األسطول أمام الوزراء

 .هة األسطولاألخبار، إذ استفرد نتنياهو وبراك بالمعلومات والخطط لمواج
إن ) الكابينيت(خالل اجتماع المجلس الوزراي المصغر ) حزب العمل(وقال الوزير بنيامين بن اليعيزر 

، فيما هاجم وزراء خالل اإلجتماع براك متسائلين سبب اصراره وقف "كارثي"وضع اسرائيل الدولي 
 ".بطل اسرائيل"، فيما سارع وزراء للدفاع عن براك ووصفه "قلب البحر"السفينة وهي في 

بدوره أكد مصدر اسرائيل رفيع المستوى للصحيفة أن قرار السيطرة على األسطول اتخذ من قبل نتنياهو 
وبراك بمفردهما كما في حاالت سابقة، لكنه تدارك وقال ان هذه المرة حرى مناقشة الخطط في المجلس 

ة بالقول إن المجلس السباعي ليس وعقب مصدر في وزارة األمن على اإلدعاءات االسرائيلي. السباعي
هيئة األركان للجيش وأن كافة الوزراء أيدوا القرار بمنع وصول االسطول الى سواحل غزة، ولم 

 . يعارضه سوى سكرتير الحكومة، تسفي هاؤزر، خشية الضرر اإلعالمي
  2/6/2010، 48عرب

  
 جية مع تركياستراتيالوتخشى على عالقاتها ا..  األمنمجلس ترفض قرار "اسرائيل" .25

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قرار مجلس األمن الدولي 
وأن القرار الذي صدر يختلف عن  ،"أهون الشرين"هو بمثابة " أسطول الحرية"بخصوص اإلعتداء على 

 .ت لصالح اسرائيلمسودة القرار التركية التي قدمت لمجلس األمن، بعد ان اجريت فيها تعديال
اسطول " وأجرى نتنياهو فور عودته إلسرائيل زيارة للجنود الذين أصيبوا خالل العلمية اإلسرائيلية ضد 

، ليعقد بعد عصر اليوم إجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري المصغر لبحث تداعيات العملية "الحرية
من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم بالرئيس وكان . والتنديدات الدولية" اسطول الحرية"اإلسرائيلية ضد 

 .األميركي، باراك أوباما، إال أنه قرر قطع زيارته لكندا والواليات المتحدة والعودة فوراً الى اسرائيل
ر تخسإلى ذلك، نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة اليوم عن مصادر سياسية رفيعة المستوى خشيتها من ان 

وقال المصدر ذاته إن ". أسطول الحرية"اتيجي مع تركيا في اعقاب اإلعتداء اسرائيل تحالفها االستر
 . العالقات الثنائية على المستوى المدني والعسكري لن تعود كما يبدو الى سابق عهدها

كما أعرب عن خشيته من مصير بعض الصفقات االمنية التي عقدتها اسرائيل مع تركيا بما في ذلك 
 مليون 140 بمبلغ 16كي بمنظومات استخبارية متقدمة لمقاتالت من طراز اف تزويد سالح الجوي التر

 . دوالر
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بما فيها بيع طائرات , ويذكر ان البلدين استكمال مؤخرا تنفيذ عدة صفقات امنية على نطاق واسع
لى واشارت المصادر االسرائيلية ا. اسرائيلية بدون طيار لتركيا، وتحسين دبابات تركية من قبل اسرائيل

 .كانت حلقة اخرى في مسيرة تدهور العالقات بين البلدين, ان عملية االستيالء على السفن
  1/6/2010، 48عرب

  
 جرحى نزفوا حتى الموت .. إطالق النار بدأ قبل اإلنزال: زعبي .26

في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة الناصرة،  أن إطالق النار على ركاب  أكدت النائب حنين زعبي
ينة مرمرة، بدأ قبل عملية إنزال كوماندو البحرية اإلسرائيلية على السفينة، وقبل أن يحصل السفينة، سف

كما أكدت على أن إثنين من الجرحى قد نزفوا حتى الموت . أي تماس بين الجنود وبين ركاب السفينة
 .عافهمانتيجة عدم تلقي المساعدة الطبية لهما، رغم المطالبة المستمرة من قبل النائبة زعبي بإس

وطالبت زعبي في بداية حديثها بإطالق سراح جميع المشاركين في الحملة، بما فيهم رئيس لجنة المتابعة 
كما أكدت . محمد زيدان، والشيخ رائد صالح، والشيخ حماد أبو دعابس، وأكدت أن التهم ضدهم ملفقة

 إلى حين يتم فك الحصار على أن جريمة اإلعتداء على اسطول الحرية لن يردعنا عن مواصلة الحملة
 .عن قطاع غزة

وأضافت أنه كان من المتوقع أن يتم وقف األسطول، ولكن لم يكن من المتوقع أن يتم ذلك بهذه الكثافة 
 مشارك في الحملة، وهم مدنيون وبرلمانيون 600العسكرية وبهذه المعدات وهذا الهجوم الفظيع على 

وذلك " إرهابيون"م سلفا، ومنذ انطالق األسطول، بأنهم وناشطو سالم تعاملت معهم إسرائيل ووصفته
 .لتبرير العدوان عليهم

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية ورسمية من قبل األمم المتحدة، خاصة وأن الجريمة ارتكبت في 
وأشارت إلى أن مثل هذه الجريمة يجب أال تبقى . المياه الدولية وأن الضحايا هم من رعايا دول كثيرة

 صحفيا 60 معتقل بينهم 600حبيسة الرواية اإلسرائيلية، وأنه يجب السماح للصحفيين فوراً بمقابلة 
 .واالستماع إلى شهاداتهم

وأعطى الهجوم اإلسرائيلي انطباعا بأن شيئا . وقالت زعبي أنه لم تر أي راكب يحمل عصا، أو آلة حادة
صف باتجاه السفينة، قبل أن تتم عملية اإلنزال بدأ إطالق الرصاص قرابة الرابعة والن. كبيرا سيحصل

وكانت هناك رسالة واضحة مفادها أن حياتنا في خطر، وأن .. وقبل أن يحصل أي تماس مع الجنود
 ".لقد كان ذلك شعور الجميع. الهدف ليس وقف السفينة فحسب بل أكثر من ذلك

كانت ..  رفع شخص علما أبيض..سقط قتلى خالل دقائق، وكان الهدف إشاعة أجواء الرعب"وقالت 
وبعد أن كنا شبه متأكدين من أن المواجهة لن تحدث شعرت . هناك إشارات كافية أننا ال نريد أية مواجهة

الرواية اإلسرائيلية تحدثت عن .. لم يكن هناك أي استفزاز. وأنني لن أخرج حية من هنا.. أننا في خطر
المة الركاب، وأعطى المنظمون تعليمات للركاب استفزازات، بل كان هناك أشخاص خائفين على س

 ".بالنزول إلى الطوابق السفلى ودخول الغرف من أجل سالمتهم
وأضافت أنه تمت السيطرة على غرفة القيادة بعد ساعة ونصف، وتم إدخال جميع الركاب إلى قاعات 

تيش جسدي على الناس كبيرة وقاموا بتقييد الجميع، ما عدا النساء وكبار السن، وقاموا بإجراء تف
 .واستخدموا الكالب في عملية التفتيش، وبعد كل التفتيس لم يعثروا على أية قطعة سالح

وأشارت إلى أن السفينة تحركت باتجاه أشدود، ووصلت الميناء في الساعة السادسة مساء وهي تحت 
 جرحى في حالة 7كان هناك ..  جثث فقط، وعشرات الجرحى5كنا نعلم عن : "وأضافت. سيطرة الجيش

الخطر الشديد، وطلبنا تقديم اإلسعافات األولية لهم، إال أنهم لم يتعاونوا معنا، وبالنتيجة فقد استشهد إثنان 
 ".من الجرحى نتيجة عدم تقديم المساعدة الطبية

  1/6/2010، 48عرب
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  باراكو جريمة حرب نفذت بأوامر نتنياهو "اسطول الحرية" على االحتالل هجوم جيش :زحالقة .27

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، . اعتبر النائب د : زهير اندراوس- الناصرة
هجوم جيش االحتالل على اسطول الحرية جريمة حرب وقرصنة نفذت بأوامر من كبير القراصنة بيبي 

ه للجيش بمنع زحالقة الى ان باراك قد اصدر اوامر. واشار د .نتنياهو ومجرم الحرب ايهود باراك
ان باراك هو الذي اصدر بنفسه : وقال. وصول السفن الى قطاع غزة بكل ثمن، وتبين ما هو الثمن

، خالل هبة القدس واالقصى، بفتح شارع وادي عارة بأي ثمن، وكان الثمن في حينه 2000االوامر عام 
قبة اسرائيل وقادتها على هذه واضاف انه على العالم العربي والمجتمع الدولي ان يتحرك لمعا.  شهيدا13

لقد خطط لهذه العملية البربرية على مدى اسابيع طويلة، وجرى التحضير لها : وقال. الجريمة النكراء
واآلن نفهم لماذا كان الناطق بلسان جيش االحتالل يكرر على مدى االسبوع . على كافة المستويات

  . على متنه من اسماهم باالرهابيينالمنصرم بان فرضية الجيش تقوم على ان االسطول يحمل
  2/6/2010القدس العربي، 

  
  "أسطول الحرية" تنتقد بشدة الفشل اإلسرائيلي ضد اإلسرائيليةالصحف  .28

عبرت وسائل االعالم االسرائيلية أمس عن أسفها الشديد لوقوع :  حسن مواسي- باقة الغربية -القدس 
. وانتقدت فشل العملية بلهجة الذعة" الشرك"حرية في وحدة البحرية االسرائيلية التي هاجمت اسطول ال

كومندوس النخبة في الجيش االسرائيلي "وكتبت صحيفة معاريف الوسطية على صفحتها االولى ان 
في هذه االوقات الصعبة ليس لدينا "واضافت بلهجة اتسمت بالحدة ". ارسل لتنفيذ مهمة محكومة بالفشل

حكومة مؤلفة بغالبيتها من وزراء بائسين ال جدوى منهم ، الذين رئيس وزراء وال وزير خارجية وال 
  ".تحتاج اسرائيل اليهم

ودعا احد كتاب افتتاحيات . مكتوب باالحمر" شرك"وعنونت يديعوت احرونوت صفحتها االولى بكلمة 
. شلالصحيفة الشعبية الى استقالة وزير الدفاع ايهود باراك الذي وصف بانه المسؤول الرئيسي عن الف

ووضع كاتب االفتتاحية الشهير ناعوم بارنيا الئحة طويلة بجميع االخطاء السياسية والعسكرية التي 
 حماس سيخرج منها - سوريا - ايران -محور تركيا "ارتكبت بحسب قوله اثناء العملية وخلص الى ان 

 آمل اال تتحقق 48,صورة اسرائيل تدهورت والضفة الغربية قد تشتعل مثل فلسطين "واضاف ان ". قويا
  ". لكن ثمة امر مؤكد انه لن يخرج اي شيء جيد من هذه المسألة. اي من هذه التنبؤات الكارثية

الجنود الذين "وعنونت صحيفة اسرائيل اليوم اليمينية التي تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول 
كذلك ". اتلو الكومندوس الثمنارتكب احد خطأ ودفع مق"، واضافت الصحيفة باسف " تعرضوا للضرب

لماذا استخف الجيش االسرائيلي الى هذه "، متسائلة " فشل"تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية عن 
  ". الدرجة بعدائية اولئك الذين وصفهم باالرهابيين

فيما عنون يوسي ساريد " فشل في عرض البحر"وفي اليسار تحدثت صحيفة هآرتس المعارضة عن 
ثمن "وحمل المقال االفتتاحي في صحيفة هآرتس عنوان )". االمنية(سبعة حمقى في الحكومة  "تحليله

  ". سياسة خاطئة
إن وزارة الخارجية اإلسرائيلية ، تعكف على وضع خطة " يديعوت احرنوت"إلى ذلك ، ذكرت صحيفة 

االحتالل اإلسرائيلي إعالمية ضخمة لتحسين صورة إسرائيل عالميا بعد مجزرة السفن ، وانتهاكات جيش 
بحق ناشطي السالم ، إذ قررت الوزارة بمسار دعائي غير مباشر ، عبر إقامة منظمات وهمية تكون 
مهمتها العمل الدعائي لصالح إسرائيل دون أن تترك أثراً يشير إلى عالقتها بإسرائيل وسفاراتها في 

  .الخارج أو معرفة من يقف وراء نشاطها
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 هذه المنظمات الوهمية ستكون الترويج الدعائي إلسرائيل والتأثير ، تحديدا وبينت الصحيفة إن مهمة
على صناع الرأي العام كرجال السياسة واإلعالم في الدول األوروبية ، على أن تعمل بالتوازي مع 

  .السفارات اإلسرائيلية لكن دون الكشف عن عالقة رسمية معها
  2/6/2010الدستور، األردن، 

 
  دبلوماسييها من أنقرة عائالتل  ترح"اسرائيل" .29

قررت اسرائيل مساء أمس عودة العشرات من أبناء عائالت دبلوماسييها من أنقرة في اعقاب األزمة مع 
وذكرت وسائل اعالم اسرائيل أن عدة عائالت  ".أسطول الحرية"تركيا جراء العملية االسرائيلية ضد 

ارة الخارجية اإلسرائيلية إن قرار عودة عائالت وقالت وز. وصلت اسرائيل وأن البقية ستصل اليوم
 .الدبلوماسيين هو إجراء اعتيادي وحفاظاً على سالمة العائالت

  2/6/2010، 48عرب
  

  ناشطا اجنبيا من قافلة الحرية 250 ترحل "اسرائيل" .30
اشطين  ناشطا اجنبيا من الن250اعلنت االذاعة العسكرية االسرائيلية ان الحكومة بدأت اليوم بترحيل 

الذين اعتقلوا اثر هجوم وحدة كوماندوس على اسطول الحرية التي كانت تنقل مساعدات انسانية الى 
 .قطاع غزة

 شخصا غالبيتهم من الجزائريين واالندونيسيين سيعبرون الحدود مع 120واضافت االذاعة ان نحو 
 . العادتهم الى بالدهم تركيا في مطار بن غوريون وصول رحالت خاصة60االردن بينما ينتظر نحو 

 . تركيا اخرين هم في الطريق من سجن بئر السبع الى المطار70واوضحت ان 
 دولة الذين 42 معتقال من 682ورحلت اسرائيل بين االثنين والثالثاء عشرات الناشطين من اصل ال

ي بنيامين ومساء الثالثاء اعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيل .كانوا على متن سفن االسطول الست
نتانياهو ان جميع االجانب الذين اعتقلوا على متن سفن االسطول سيتم ترحيلهم اعتبارا من مساء 

 .الثالثاء
ما باقي الناشطين فاقتيدوا الى سجن بئر السبع في جنوب اسرائيل حيث سينظر قضاة هجرة اسرائيليون 

وبحسب االذاعة  .حسب المصدر نفسهفي آليات ترحيلهم من الدولة العبرية خالل االيام المقبلة، ب
 .العسكرية االسرائيلية فان عمليات ترحيل جميع الناشطين ستنتهي بحلول الخميس

 من رعايا دول اجنبية الى المستشفيات االسرائيلية بحسب االذاعة االسرائيلية 48من جهة اخرى تم نقل 
 . الهجوم ال يزالون في المستشفىالتي اشارت بالمقابل الى ان ستة جنود اسرائيليين اصيبوا خالل

  2/6/2010، 48عرب
 

  مصابين أتراك كرهائنتحتجز "إسرائيل": "48عرب" .31
ـرب أن إسرائيل تحتجز مصابين أتراك، من مصابي مجزرة أسطول الحرية، 48علم موقع عــ

ن ومندوبين م" عدالة"وفي أعقاب زيارة مندوب مركز  .كرهائن للضغط عليهم للتعاون مع المحققين
، تبين أن الشرطة اإلسرائيلية تجري "بيتا تكفا"في " بيلينسون"لمستشفى " أطباء لحقوق اإلنسان"منظمة 

التحقيقات مع المصابين، إال أن غالبيتهم يرفضون التعاون مع المحققين، كما يرفضون التوقيع على أي 
وتبين من خالل الزيارة  .و شرطمستند، وأن مطلبهم هو مغادرة البالد والعودة إلى تركيا بدون أي قيد أ

  أن هناك تعتيما وحراسة مشددة على المصابين األتراك، بحيث جرى منع الصحفيين من زيارتهم، 
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  ـرب الذي وصل المستشفى لإلطالع على أوضاعهم الصحية 48وبضمنهم مندوب موقع عــ
 .إلى مستشفى سجن الرملةـرب أنه من المتوقع أن يتم نقل بعضهم 48كما علم مندوب عــ .ومقابلتهم

  1/6/2010، 48عرب
  

   بينهم رائد صالح"أسطول الحرية" كانوا على متن 48 من فلسطينيي  أربعةاعتقالتمدد " إسرائيل" .32
 المشارك في أسطول 48مددت محكمة الصلح في عسقالن، يوم الثالثاء، اعتقال أعضاء وفد عرب 

عتقال كل من رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، وجاء أن المحكمة قد مددت ا . أيام8الحرية لمدة 
ورئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح، ورئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية الشيخ حماد أبو 

 .لبنى مصاروة، لسبعة أيام" غزة الحرة"دعابس، ومنسقة حركة 
ط الرتكاب جريمة، التخطي"رب أن النيابة توجه للمعتقلين عددا من التهم بينها 48وعلم موقع عـ

 ".والتواجد في مكان جريمة، وتعريض حياة الجنود اإلسرائيليين للخطر، وحيازة واستخدام أسلحة
  1/6/2010، 48عرب

  
   بمحاولة اغتيال الشيخ رائد صالح"إسرائيل"تتهم  الداخل فيالحركة اإلسالمية  .33

سطيني في بيان لها أمس الثالثاء اتهمت الحركة اإلسالمية في الداخل الفل:  عهود محسن،حامد اغبارية
 .الكيان بمحاولة اغتيال فضيلة الشيخ رائد صالح رئيس الحركة أثناء تواجده في أسطول كسر الحصار

، وقد حان الوقت للجمه، ووقف صلفه ونعتت الحركة الكيان الصهيوني بأنه وحش محمي دولياً
  .وعنجهيته التي يتعامل بها مع شعوب األرض

 2/6/2010ن، السبيل، األرد
  

   يلتمسون للعليا للحصول على معلومات بخصوص المصابين والمعتقلينحقوقيةمراكز ومؤسسات  .34
 نتيجة للتعتيم حول أسماء الشهداء والجرحى ومنع لقاء محامين مع معتقلين، قدم كٍل من مركز :الناصرة

، 1948في فلسطين المحتلة عام ، "منظمة أطباء لحقوق اإلنسان"و" اللجنة الشعبية ضد التعذيب"و" عدالة"
إللزام وزير األمن " عدالة"التماساً للمحكمة العليا اإلسرائيلية، بواسطة المحامية اورنا كوهين من 

 وسلطة الهجرة بتزويد "إسرائيل"اإلسرائيلي والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة 
المعلومات حول أوضاعهم الصحية ودرجة عائالت الضحايا من بين المشاركين في أسطول الحرية ب

كذلك طالب الملتمسون بإعالم عائالت المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان . إصابتهم
  .احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فوري

  1/6/2010 قدس برس،
  

  "مهاجرين غير شرعيين " على أنهم"أسطول الحرية" تتعامل مع المشاركين في "إسرائيل" ":الميزان" .35
قلقه لعدم توافر أي معلومات عن " عن "مركز الميزان لحقوق اإلنسان"عبر :  فتحي صباح-غزة 

لم تسمح "ووفقاً إلفادة محامي المركز، فإن سلطات االحتالل . "المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية
  ."امينألي من المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية بمقابلة مح

ثالث منظمات حقوقية قدمت التماساً إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية وستقوم "وأضاف في بيان أن 
وتسعى المنظمات الثالث إلى استصدار قرار يجبر  ."الحكومة اإلسرائيلية بالرد على هذا االلتماس

ين في أسطول الحرية اإلدالء بمعلومات عن أسماء المحتجزين من المشارك"السلطات اإلسرائيلية على 
وأوضح أن إسرائيل تتعامل مع المشاركين في األسطول على . "وأماكن تواجدهم وأوضاعهم الصحية

 طوعاً على متن طائرات، وهناك بعض "إسرائيل" وعرضت عليهم مغادرة "مهاجرين غير شرعيين"أنهم 
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لى العودة إلى سفنهم المؤشرات التي تشير إلى أن معظم المشاركين رفضوا هذا العرض وأصروا ع
  .والذهاب إلى غزة

  2/6/2010الحياة، 
  

  الخضري يطالب باإلفراج الفوري عن مختطفي أسطول الحرية وسفنهم بحمولتها .36
 طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بضرورة اإلفراج الفوري :غزة

لمختطفين في سجون إسرائيلية، وسفنهم والحمولة عن المتضامنين الذين كان على متن أسطول الحرية ا
إن االحتالل لم "، )1/6(وقال الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه يوم الثالثاء  .الموجودة عليها

يكتفي بمجزرته بحق المتضامنين وقتل وجرح العشرات منهم وترويعهم وإرهابهم في عرض البحر بل 
 االحتالل لم يأبه لكل المطالبات والدعوات الدولية الرسمية وأكد على أن ".ما زال يعتقل العشرات منهم

على مستوى الرؤساء والحكومات والبرلمانات والمؤسسات، وما زال يتمادى في إجرامه وإرهابه 
  .باختطاف المتضامنين والتحقيق معهم بشكل غير قانوني

  1/6/2010 قدس برس،
  

  "الحرية"بمهاجمة أسطول " برىحماقة ك" ارتكبت اإلسرائيليةالحكومة : رائد صالح .37
الحكومة اإلسرائيلية ارتكبت حماقة كبرى لعلها "قال الشيخ رائد صالح إن :  حسن مواسي-الناصرة 

 من  شهيدا20ًتكون أشنع حماقة في تاريخ كل حكومات إسرائيل وهي جريمة قتل جماعية قتلت خاللها 
 شخص من على 700 دولة وخطفت 40 من أكثر من  شخصا50ً دولة وجرحت أكثر من 40أكثر من 

  ".متن السفينة التي كانت في المياه الدولية
وحول شائعة خبر استشهاده اعتبر صالح ترويج مثل هذه الروايات ينسجم في إطار المحاولة اإلسرائيلية 

  . بخاصة سبق وان تعرضت إلى محاوالت اغتيال،الغتيالي
  2/6/2010المستقبل، 

  
   كسر حصار غزة تحطيم لحصار القدس:األقصىرئيس قسم المخطوطات في  .38

قال رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى ناجح بكيرات في تعقيبة :  عهود محسن،حامد اغبارية
إذا : "على مهاجمة أسطول الحرية وما تبعه من أحداث في القدس وبقية المدن الفلسطينية وعواصم العالم

كة، فالبحر فتح من اهللا لبوابة الحياة، ليس لغزة وحدها، بل كان البر أغلق بالحدود واألسالك الشائ
لفلسطين؛ ألن كسر حصار غزة تحطيم لحصار القدس، ونافذة لدخول شمس التحرير بعد إغالق األفق 

أن الوحشية والبربرية والتغول الذي ": السبيل"واعتبر بكيرات في تصريحات لـ ".بمفاوضات االستسالم
شعلة النتفاضة البحر " فلسطين" الصهيوني بعرض البحر بعدما شاهدناه في البر قامت به قوات االحتالل

  .المتوسط للتحرير وإنقاذ فلسطين
وحذر بكيرات الصهاينة من ردة فعل المقدسيين وأهالي الداخل الفلسطيني على االعتداء على الشيخ رائد 

هم من الفلسطينيين على الرغم من بأن تعزيزاتهم األمنية وأسلحتهم لن تحمي"صالح ورفاقه، وهددهم 
  ".إغالق قوات االحتالل للمدن الفلسطينية وحصارها

 2/6/2010السبيل، األردن، 
  

   جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي اإلنسانياإلسرائيليالعدوان : مركز حقوقي .39
ولي، في العدوان ، إلى فتح تحقيق د"عدالة" دعا المركز القانوني لحقوق الفلسطينيين في الداخل :الناصرة

الجنود اإلسرائيليين المشاركين في العملية قاموا " إن، وقال المركز "أسطول الحرية"اإلسرائيلي، على 
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بإطالق الرصاص الحي على المدنيين العزل مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات 
وقد جرى .  السفينة العلم األبيضوفقا لشهود العيان، واستمر إطالق النار حتى بعد أن رفعت. اآلخرين

  ". كم تقريبا من شواطئ غزة70هذا العدوان في المياه اإلقليمية الدولية على بعد 
، أن العدوان لعسكري اإلسرائيلي يعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي كونه "عدالة"مركز وأكد 

لجيش اإلسرائيلي بحظر نشر معلومات استهدف مدنيين وأهداف مدنية واستخدم القوة المفرطة، كما قام ا
كما قام في فترات زمنية مختلفة بقطع االتصال عن . عن األحداث بما فيه أسماء القتلى والجرحى
 بفتح تحقيق دولي مستقل في بالقيام فوراً" عدالة"وطالب  .السفينة، ومنع المسافرين من االتصال بعائالتهم

  .ن مدنيين في أسطول الحريةالعدوان العسكري اإلسرائيلي على مسافري
  1/6/2010 قدس برس،

  
  " الحريةأسطول" على جريمة  فلسطين التاريخية احتجاجاًأنحاء جميع يعممواجهات وإضراب عام  .40

 الشامل أمس فلسطين اإلضرابساد :  ووكاالت األنباء، جمال جمال، حسن مواسي-القدس المحتلة 
 والقدس المحتلة وشمل كافة المرافق العامة 48 وفلسطين التاريخية كلها في الضفة الغربية وقطاع غزة

وجابت المدن والقرى مسيرات ومظاهرات غاضبة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها العسكرية . والخاصة
اإلسرائيلية بحق أسطول الحرية، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في بعض 

  .القدس المحتلة وأم الفحم واعتقال عدد من المتظاهرين في رام اهللا والمواقع، وخصوصاً
  إضرابا48ً، شهدت جميع قرى ومدن فلسطين 48وتلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ

ونشر الجيش .  شمل كافة المرافق العامة والخاصة والحياة التجارية، بما فيها المؤسسات التعليميةعاماً
ف من عناصره، ونفذ حملة اعتقاالت طالت العديد من المتظاهرين والنشطاء الميدانيين اإلسرائيلي اآلال

 في مدينة الناصرة في أعقاب مواجهات مع  شخصا12ًوتم اعتقال  .السيما في المثلث الشمالي والجليل
 إنية وقالت مصادر فلسطين . طالبا من الجامعات الفلسطينية المختلة68الشرطة في منطقة العين، ونحو 

قطعان حرس الحدود قد اقتحموا أحد المنازل في الحارة الشرقية في الناصرة، وقاموا باالعتداء على 
  . من أفراد عائلتها4امرأة مسنة، وقاموا بتحطيم أثاث في المنزل، واعتقال 

  ثمانية عشر مواطناً عربياً بطلب تمديد اعتقاالتهم التي جرت أمسأمسوقدمت الشرطة إلى المحاكم 
  .األول لمشاركتهم في أعمال التظاهر احتجاجاً على جريمة اقتحام قافلة السفن

  . وأسواق البلدة القديمة لم تفتح أبوابها القدس المحالت التجارية وسط مدينةأنوذكرت مصادر فلسطينية 
  2/6/2010الدستور، األردن، 

  
   نصرة لغزة48 فلسطين أراضيإطالق حملة إغاثة في  .41

 48 أطلق مجلس الشورى القطري للحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة : سمر خالد-القدس المحتلة 
حملة إغاثة عامة نصرة ألهالي قطاع غزة رداً على منع وصول المساعدات اإلنسانية التي كانت على 

وحمل المجلس عقب اجتماع عقده في مدينة رهط حكومة االحتالل  .متن أسطول الحرية إلى القطاع
ة الكاملة عن سالمة أعضاء وفد لجنة المتابعة العليا الذين كانوا على متن األسطول وإطالق المسؤولي

ودعا إلى إطالق سراح جميع المحتجزين، وتحرير السفن المحملة  .سراحهم الفوري من غير تلكؤ
  .بالمساعدات اإلنسانية والسماح بإدخالها إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه

  2/6/2010األردن، الرأي، 
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  "أسطول الحرية"مع نفذ اعتصاماً تضامنياً ت دبيالجالية الفلسطينية في  .42
احتشد العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية مساء أمس في مقر القنصلية الفلسطينية :  يمامة بدوان-دبي 

عوة اللجنة االجتماعية بدبي رافعين األعالم الفلسطينية والتركية وعبارات الشجب واإلدانة، تلبية لد
والثقافية للجالية الفلسطينية في دبي واإلمارات الشمالية باالعتصام تضامناً مع قافلة الحرية التي تعرضت 

تجمعنا :  حسين عبدالخالق قنصل عام دولة فلسطين في دبي.وفي كلمته قال د .للقرصنة فجر أمس األول
لجرحى بسبب العمل اإلجرامي، الذي قام به الكيان مأساة أليمة راح ضحيتها مجموعة من الشهداء وا
  .الصهيوني ضد قافلة الحرية بتصرفه فوق القانون

  2/6/2010الخليج، 
  

  على أحد شوارعها" أسطول الحرية"بلدية جباليا تطلق اسم : غزة .43
رع على أحد الشوا" أسطول الحرية"أطلقت بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة اسم :  رائد الفي-غزة 

 متراً ويتفرع من شارع البحر شماالً وحتى 36الحيوية التي تقوم بتعبيدها بطول ألف متر وعرض 
وأعلن رئيس بلدية جباليا عصام  . ألف دوالر أمريكي800شارع النصر جنوباً بكلفة إجمالية تقدر بنحو 

إلسرائيلية التي جودة أن البلدية ستقيم لوحة شرف في بداية الشارع تحمل أسماء شهداء المجزرة ا
وقال إن أهمية الشارع تكمن في أنه تم تعبيده في ظل الحصار وإغالق ". أسطول الحرية"تعرض لها 

  .المعابر ورفض سلطات االحتالل السماح بإدخال مواد البناء للقطاع منذ أكثر من ثالثة أعوام 
  2/6/2010الخليج، 

  
  "أسطول الحرية" استنكاراً لالعتداء على  الشمالإلى غاضبة من الجنوب تحركات: مخيمات لبنان .44

، وشهدت المخيمات "أسطول الحرية" على اإلسرائيليتواصلت أمس حمالت االستنكار والتنديد بالعدوان 
ففي مخيم  .الفلسطينية في لبنان لليوم الثاني على التوالي مسيرات واعتصامات طالبية وشبابية ونقابية

، وتجمع أبوابها المؤسسات التجارية واألسواق وأقفلت المدارس تأضرب  شرقي مدينة صيداعين الحلوة
 الشارع بإغالقعند المدخل الشمالي للمخيم، حيث قاموا " الديمقراطيةالجبهة "عشرات الشبان من 

  .الرئيسي باألطر المشتعلة ورفعوا األعالم الفلسطينية والتركية وسط مظاهر الغضب واالستنكار
 اعتصاماً جماهيريا اإلسالميةرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية والقوى ونفذت فصائل منظمة التح

واعتصمت اللجان الشعبية .  الشارع التحتاني تضامنا مع مناضلي قافلة الحرية-عند مدخل المخيم 
الفلسطينية في منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أمام 

  ".فى الهمشريمستش"
نفذ أطفال مخيم البرج الشمالي مسيرة جابت الشوارع ورفع . وبدعوة من جمعية النجدة االجتماعية

  . الفلسطينية والفتات منددةاألعالمالمشاركون خاللها 
 في المخيم، شارك فيه األونروا عيادة أمام نظم اعتصاما تضامنيا األونرواوكان اتحاد العاملين في 

  .واألهالي في المخيم، وممثلون عن الفصائل األونروامختلف مراكز خدمات العاملون في 
وبدعوة من فصائل الثورة الفلسطينية انطلقت في مخيم الرشيدية تظاهرة جماهيرية حاشدة، ضمت ممثلين 

 أبناء واالجتماعية والثقافية، وحشد من األهليةعن مختلف القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات 
 الفلسطينية لتنتهي عند شاطئ المخيم حيث سار عدد من المراكب في األعالمحملوا خاللها المخيم 

  . الحريةأسطولتظاهرة بحرية رمزية تضامنا مع المتطوعين على متن 
. في تعلبايااألونروا  مقر أمام اللبنانية اعتصاما حاشدا واألحزابونظمت الفصائل الفلسطينية والقوى 

  . الفلسطينية واللبنانية والتركيةواألعالمددة بجرائم االحتالل ورفعت الالفتات المن
  2/6/2010المستقبل، 
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   بن العيزر من قطراإلسرائيلي الكبرى تطالب بطرد الوزير الثالثالنقابات الفلسطينية  .45
 طالبت النقابات الثالث الكبرى في فلسطين وهي اتحاد المعلمين ونقابة العاملين :عماد سعاده –نابلس 

 بنيامين بن اليعزر من قطر في ظل ارتكاب اإلسرائيليتحاد نقابات المهن الصحية بطرد الوزير وا
 أسطول العالم الموجودين على أحرار الحرية، وتصريحاته من قطر بان أسطول جريمة ضد "إسرائيل"

ة واستهجنت النقابات في بيان صحافي صادر عنها استمرار استضافة الحكوم". إرهابيون"الحرية 
  .القطرية له

 والتوقيع على الورقة المصرية اإلسرائيلية الوحدة الوطنية لمواجهة العربدة إلىودعت النقابات الفصائل 
  .اإلسرائيليةوالبدء بجهد جماعي لفضح الممارسات 

  2/6/2010القدس، فلسطين، 
  

  "قانون شاليط" االستفراد باألسرى وتمرير خطورةفروانة يحذر من  .46
ر السابق الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة من خطورة استفراد  حذر األسي:غزة

إدارة السجون اإلسرائيلية بآالف األسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها ومعتقالتها، 
وناشد فروانة في تصريح له  ".قانون شاليط"وتصعيد إجراءاتها القمعية بهدف تمرير وتطبيق ما يسمى 

 الجهات المعنية ضرورة االستفادة من قضية اختطاف واحتجاز المتضامنين في معسكرات وسجون كافة
االحتالل، ومتابعة المجتمع الدولي لها، واستثمارها بشكل جيد عاجالً وآجالً، بما يخدم قضية األسرى 

  . المحتجزين منذ سنوات طويلة في سجون االحتالل وتسليط الضوء على معاناتهم
  1/6/2010 قدس برس،

  
   من بئر السبع إلى غزةفلسطينياًاالحتالل يبعد  .47

لألسرى والمحررين أن سلطات االحتالل أبعدت المواطن ناصر الجاروشة " واعد" أفادت جمعية :غزة
من مدينة بئر السبع المحتلة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وذلك بعدما قامت باعتقاله وألقت به 

  .، وأبقت على زوجته وأطفاله في السبع المحتلةأمسمتأخرة من مساء على المعبر في ساعة 
  2/6/2010 قدس برس،

  
  ية تحصل على جائزة انا ليندا السويديةنناشطة سالم فلسطي .48

 التيأعلن أمس عن فوز ناشطة السالم الفلسطينية جان زارو بجائزة انا ليندا .): أ.ب.د( –ستوكهولم 
ومنحت الجائزة .  تكريما لذكرى اغتيال وزيرة الخارجية السويديةساناإلن مجال حقوق فيتمنح للجهود 

للدعوة لنبذ العنف والعمل من أجل " لجهودها المستمرة" رام اهللا فيلزارو وهي معلمة سابقة تعيش 
 حيث تعد مثاال يحتذى به األوسط الشرق في لكونها الزعيمة الدينية الوحيدة باإلضافة األديانالحوار بين "

  ".ادة النسائيةللقي
  2/6/2010الدستور، األردن، 

  
  ويطالب بتحقيق دولي" أسطول الحرية" يدين بشدة الهجوم على العاهل األردني .49

أوعز جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى الحكومة امس البدء فوريا بالعمل على نقل جرحـى               :  بترا –عمان  
س االول إلى األردن وتوفير كل ما يلـزمهم         الهجوم الذي قامت به إسرائيل على سفن أسطول الحرية أم         

  .من عالج ورعاية
ووجه جاللة الملك الحكومة أيضا إلى التنسيق مع جميع الدول التي لها رعايا على مـتن الـسفن التـي                    

  .تعرضت للهجوم من أجل نقل رعاياهم إلى المملكة وتأمين وصولهم سالمين إلى بلدانهم
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يع اإلجراءات الالزمة لضمان أمن وسالمة المـواطنين األردنيـين          وأوعز جاللته إلى الحكومة اتخاذ جم     
  .الذين كانوا متواجدين على السفن والقيام بكل الخطوات الضرورية لتأمين عودتهم إلى المملكة

كذلك ، وجه جاللة الملك الحكومة إلى تسيير قوافل جديدة من المساعدات الغذائية واإلنسانية والدوائيـة                
شقاء في قطاع غزة ، عبر الهيئة الخيرية االردنيـة الهاشـمية التـي تتـولى إرسـال                  األردنية إلى األ  

  .المساعدات إلى غزة منذ العدوان اإلسرائيلي على القطاع قبل أكثر من عام
وأكد جاللة الملك عبداهللا الثاني إدانة األردن الشديدة للهجوم اإلسرائيلي على سـفن أسـطول الحريـة ،                  

  .فوضة وخرقا واضحا للقانون الدوليوالذي يشكل جريمة مر
وشدد جاللته على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لرفع الحصار غيـر القـانوني                
وغير اإلنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة في خرق واضح لقـرارات الـشرعية الدوليـة ،                  

  .ات اإلسرائيلية ضد أسطول الحريةوإطالق تحقيق دولي وشفاف بالجريمة التي ارتكبتها السلط
وأكد جاللته أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية هو السبب الرئيسي للتوتر في المنطقة              
وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا ، هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم               

  .واألمن واالستقرار
  2/6/2010تور، األردن، الدس

  
   بلورة تحرك دولي فاعل إلنهاء معاناة الشعب الفلسطينيضرورة يؤكد العاهل األردني .50

استقبل الملك عبداهللا الثاني أمس رئيس مجلس الشيوخ التشيكي بريميسل سوبوتكا الذي :  بترا-عمان
ضد سفن أسطول " إسرائيل"تكبتها وتطرق الملك عبداهللا الثاني إلى الجريمة التي ار .يزور المملكة حاليا

الحرية أمس والتي عبر االردن عن إدانته الشديدة لها، مؤكدا ضرورة بلورة تحرك دولي فاعل إلنهاء 
معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خالل إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب 

يوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار الملك أيمن وحضر اللقاء رئيس الد .الوطني الفلسطيني
  .الصفدي والسفيرة التشيكية في عمان ايفانا هولوبكوفا

 2/6/2010السبيل، األردن، 
  

  وحماس أو أحد أطراف الممانعة" إسرائيل"بين ردنيون وعرب يرجحون نشوب حرب أباحثون  .51
ي ندوة في عمان اندالع حـرب جزئيـة          رجح باحثون اردنيون وعرب ف     - منير عبد الرحمن     -عمان  

بمنطقة الشرق األوسط، بين إسرائيل وحماس او بين اسرائيل وأحد أطراف محور الممانعة وحـزب اهللا                
وهدفت الندوة المغلقة التي نظمها مركز دراسات الشرق االوسـط فـي عمـان               ).سوريا ايران حماس    

األطراف تجاه الحـرب و دراسـة إمكانـات         وخلصت الى توصيات الى قراءة البيئة الحاكمة لتحركات         
  .األطراف في شن الحرب، وتحديد اتجاهات المواجهة حال حدوثها 

ومن أبرز المشاركين في الندوة من داخل األردن الدكتور أحمد نوفل أستاذ العلـوم الـسياسية، موسـى                  
الدكتور أحمد الخاليلـة    الحديد لواء متقاعد وخبير استراتيجي، والدكتور خالد عبيدات دبلوماسي سابق، و          

عميد متقاعد ، وعاطف الجوالني رئيس تحرير صحيفة السبيل األردنية اليومية، ومـن خـارج األردن                
اللواء المتقاعد محمد علي بالل من مصر، والدكتور رائد نعيرات أستاذ العلوم الـسياسية فـي جامعـة                  

 -لي باكير باحث في العالقات الدولية      فلسطين، ع  -نابلس، عبد الحكيم مفيد باحث ومحلل سياسي      -النجاح
  لبنان

وأكد أن قرار الحرب في إسرائيل غير مبني على قرارات أشخاص أو أحزاب وإنما تقديرات المؤسستين                
العسكرية واالقتصادية، واعتبر أن واشنطن لن تسمح السرائيل بشن حـرب شـاملة بالمنطقـة نظـرا                 

  ".لورطتها في العراق وأفغانستان"
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رائيل تحتاج لحرب جديدة لفرض ظروف جديدة في معادلة الصراع، والخروج من المـأزق              وقال إن إس  
الذي وصلت إليه عملية التسوية مع الفلسطينيين، والوضع الداخلي للحكومة اإلسرائيلية، والتبـاين فـي               

  ".مواقف حكومة االئتالف من تلك الضغوط
يلية سيكون علـى قطـاع غـزة باعتبـاره     وركزت النقاشات على أن االحتمال األكبر لشن حرب إسرائ        

  ".خاصرة رخوة عسكريا وإستراتيجيا"
  2/6/2010القدس، فلسطين، 

  
   غول ويعزيه بالضحايا األتراكالتركييتصل بنظيره سليمان  . 52

أفاد مكتب االعالم في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ميـشال            2/6/2010النهار،لبنان،  ذكرت  
ثنين مناقشات مجلس االمن الدولي الـذي انعقـد لبحـث موضـوع الهجـوم               سليمان واكب منذ ليل اال    

االسرائيلي على سفن الحرية التي تحمل اغذية وادوية الى سكان غزة المحاصرين، كمـا تـابع امـس                  
المشاورات التي تجريها الجامعة العربية بهذا الخصوص، واهتم كـذلك بمتابعـة موضـوع الجرحـى                

وتناول الرئيس سليمان في اتصال مع نظيـره التركـي عبـداهللا غـول              . والمصابين جراء هذا العدوان   
المجزرة االسرائيلية وعزاه بالضحايا االتراك الذين سقطوا حيث اعتبر الرئيسان ان مثل هذا العمـل ال                
يخرج عن توصيفه كعمل ارهابي واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق في الخطوات والمواقف لمواجهة              

 كان موضوع الهجوم االسرائيلي على السفن محور احاديـث الـرئيس            و.لعمل االجرامي تداعيات هذا ا  
سليمان مع كل من وزيري االشغال العامة والنقل غازي العريضي واالعالم طارق متري، حيث عرض               

  .مع كل منهما تداعيات هذه الجريمة وذيولها، كما تناول الحديث عمل وزارة كل منهما
أن :  عواصم ولندن  من  محمد الدعمة   : عمانمن   سامي عمارة     عن 2/6/2010الشرق األوسط،   ونشرت  

العاملة في جنوب لبنان تسلمت من القوات اإلسرائيلية البعثة اللبنانية التي كانـت فـي               » اليونيفيل«قوات  
  .عند نقطة الناقورة» أسطول الحرية«عداد 

  
 طلقوا النار بشكل عشوائيالجنود أ: 48عرب رئيس الوفد اللبناني في أسطول الحرية  لـ .53

، في رسالة خاصة إلى موقع ) عاما62(أكد رئيس الوفد اللبناني هاني سليمان : رامي منصور
ـرب، أن البحرية اإلسرائيلية نفذت اعتداءا مخططا على أسطول الحرية، إذ هاجمت األسطول 48عــ

نزال، ما أدى إلى استشهاد أثناء أداء صالة الفجر، وأطلقت النار بشكل عشوائي من السفن قبل اإل
 .مشاركين على الفور جراء إصابتهم بأعيرة نارية برؤوسهم مباشرة، ووقوع إصابات عديدة

وأضاف في رسالته أن المشاركين في أسطول الحرية لم يفكروا باللجوء إلى العنف، وأن الجنود 
وأن حالته الصحية جيدة،  .وائياإلسرائيليين باغتوا المشاركين في الحملة بالهجوم وإطالق النار العش

وأن أسطول الحرية سيكون فاتحة الساطيل أخرى قادمة حتى فك  ".بيلينسون"وهو اآلن في مستشفى 
 .الحصار عن قطاع غزة

  1/6/2010، 48عرب
 

   عن العمل احتجاجا على العدوان على أسطول الحريةساعتينمحامو لبنان توقفوا  .54
ا نقابة المحامين في بيروت وطرابلس في بيان مشترك العـدوان           ادان مجلس  :حسين عبد الكريم  -بيروت

واوضح البيان  . االسرائيلي االجرامي الذي استهدف المدنيين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في غزة          
 تغتصب اسرائيل فلسطين وتقتل الفلسطينيين وتضيق عليهم الخناق، وتهجرهم فـي كـل              1948منذ  "انه  

، وتقبض انفاس االحرار الذين ال يطأطئون الهامات لظلمها وجورها، وتعمل           ارض، وتعزلهم في محاجر   
بطرق شتى على ابادتهم، وها هي في ذروة االضطهاد تتصدى للعالم الحر من خالل تطويقها واعتدائها                
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بالنار في المياه الدولية على اسطول الحرية المتجه الى غزة تضامنا مع شعبها المقاوم، حـامال الـدعم                  
نوي والمساعدات االنسانية والمبادرة االخوية، وهو االعتداء الذي ادى الى سقوط العديد من الشهداء              المع

يوما بعد يوم تكشف اسرائيل عن حقيقتها       "ورأى مجلسا نقابة المحامين انه      ". والجرحى ولنا بينهم زمالء   
  .وخبث نياتها وجهنمية مخططاتها غير المشروعة

  2/6/2010الشرق، قطر، 
  

  إسرائيلي للجنوباستهدافوف لبنانية من مخا .55
أمس أن كل االحتماالت الدراماتيكية باتت " الوطن" كشفت مصادر وزراية لـ:حسن عبداهللا: بيروت

واردة على الحدود الجنوبية في لبنان، وأن كبار المسؤولين اللبنانيين يشعرون بأن إسرائيل باتت قادرة 
 .مجزرة التي ارتكبتها ضد أسطول الحريةعلى فعل أعلى مستوى من الجنون بعد ال

وأكدت المصادر أن هذا الموضوع كان موضع بحث معمقا بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس 
الحكومة سعد الحريري، ورئيس النواب نبيه بري، وبينهم وبين القيادة السورية التي ترجمت بالمحادثات 

شار األسد وسوف يستكملها قريبا مع القيادة السعودية التي التي أجراها الحريري مع الرئيس السوري ب
 .يعول لبنان على دورها األساسي والفاعل في مواجهة الغطرسة اإلسرائيلية

 2/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

   الجاري27مسيرة فلسطينية من كل لبنان الى النجمة في  " بكرامة لنعودنعيشبدنا "تحت شعار  .56
لحقوق المدنية واالجتماعية ـ االقتصادية خالل مؤتمر صحافي أمس في نقابة الصحافة، أعلنت شبكة ا

عن مسيرة حاشدة تنطلق من انحاء لبنان كافة وصوال الى امام البرلمان في وسط بيروت لتسليم عريضة 
يوم الى الجهات المعنية تتضمن صيغة اقتراح بتعديل بعض القوانين التي تميز ضد الفلسطينيين وذلك 

وتتضمن المسيرة التي ستحمل شعارا .  الحالي على ان تتوقف في بعض المدن والبلدات27االحد في 
شعارات تفصيلية تتعلق بحقي العمل والتملك وترفع االعالم اللبنانية " بدنا نعيش بكرامة لنعود"اساسيا 

مع المدني اللبناني والفلسطينية دون غيرها ويشارك فيها عدد من مؤسسات واحزاب وتنظيمات المجت
  . شخص5000والفلسطيني ويتوقع ان تضم ما ال يقل عن 

  2/6/2010المستقبل، 
  

  الرئيس المصري يأمر بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر  .57
أمر الرئيس المصري حسني مبارك بفتح معبر رفح إلدخال :  محمد الشاذلي وأحمد رحيم-القاهرة 

وأعلنت الرئاسة المصرية . الت اإلنسانية والجرحى والمرضىالمساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الحا
يأتى في إطار تحرك مصر لرفع المعاناة عن أبناء الشعب «في بيان أمس أن قرار فتح معبر رفح 

، غير أنها لم تحدد فترة زمنية لتشغيل المعبر الذي قالت إنه سيبقى مفتوحاً »الفلسطينى في قطاع غزة
  .ضد المتضامنين» استخدام القوة المفرط وغير المبرر «حتى إشعار آخر، رداً على

استنكار وإدانة مصر للجريمة النكراء التي ارتكبتها «وجدد الناطق باسم الرئاسة السفير سليمان عواد 
هذه الجريمة كانت في بؤرة اللقاءات «وقال إن . »قوات البحرية اإلسرائيلية ضد قافلة أسطول الحرية

بارك سواء مع نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي أو غيره من الزعماء األفارقة التي عقدها الرئيس م
  .» أفريقيا في مدينة نيس-على هامش أعمال قمة فرنسا 

وفتحت مصر المعبر أمس بالفعل في كال االتجاهين للمرضى والعالقين والحاالت اإلنسانية والطالب 
وتواجدت في المعبر .  فلسطينياً إلى غزة20نحو الفلسطينيين، وشهدت الساعات األولى من فتحه عودة 

ولم يتضح ما إذا كان القرار .  سيارات إسعاف لنقل المرضى الفلسطينيين لعالجهم في القاهرة10
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يتضمن إدخال المساعدات الغذائية أم أنه ينطبق على المساعدات الطبية واألفراد فقط كما كان في 
  . السابق

  2/6/2010الحياة، 
  

    انسحاب الكويت من مبادرة السالم العربية علىيصوت ة مجلس األم .58
خلصت جلسة : عمان ـ مؤيد أبوصبيح، طارق العيدان، أحمد الشمري أحمد عبدالستار، مشعل العتيبي،

مجلس األمة الطارئة التي عقدت لمناقشة تداعيات االعتداءات االسرائيلية على اسطول الحرية أمس، الى 
بقرار، األول بشأن عدم التزام الكويت بمبادرة السالم العربية، والثاني بشأن اتخاذ الموافقة على اقتراحين 

وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية اإلجراءات الالزمة لتحريك الدعوى الجزائية للتحقيق مع 
 .المسؤولين في الكيان الصهيوني بشأن جريمتهم إزاء األسطول

 العمل على اإلفراج عن الوفد الكويتي المشارك في اسطول الحرية كما أقر المجلس توصيات عدة بشأن
وتكريمه، وكذلك العمل على رفع الحصار عن غزة، وسحب مبادرة السالم العربية، إضافة الى العمل 

 .على قطع الدول العربية عالقاتها الرسمية مع الكيان الصهيوني
قافلة الحرية، معتبرا ان الشجب واإلدانة ال  «وأصدر المجلس بيانا أدان فيه الهجوم االسرائيلي على

 .»يكفيان إزاء هذه المجزرة اآلثمة
ودعا البيان الدول والشعوب العربية واالسالمية الى تحمل مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني، مطالبا 

 .المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة صالحيتها ازاء الهجوم
ه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان استعرض كما تخلل الجلسة بيان حكومي تال

خالله االجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاء هذا الحدث، والخطوات التي ستتخذها الحقا في هذا الصدد، 
 .وفي ما يلي تفاصيل الجلسة

ات األحداث وبحث وكيل وزارة الخارجية خالد الجاراهللا والسفيرة األميركية ديبورا جونز أمس، تداعي
 .المتعلقة بقافلة الحرية وأوضاع المواطنين الكويتيين المشاركين في القافلة

وحسب مصادر مطلعة فإن السفيرة جونز وعدت بمتابعة موضوع المحتجزين الكويتيين والضغط على 
وحسب المصادر نفسها، فان واشنطن قلقة من قرار الكويت االنسحاب من  .اسرائيل الطالق سراحهم

بادرة العربية، واحتمال صدور مواقف خليجية وعربية تضامنية، وأكدت ان السفيرة األميركية أعربت الم
 .عن األمل في أال تؤثر األحداث األخيرة على عملية السالم وجهود احيائها في المنطقة

 دولتين وفي وقت الحق من أمس، قالت السفيرة جونز انه من المهم الحفاظ على السالم المتمثل في إقامة
فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب لدى تقييم جميع األطراف للحادث المأساوي الذي ألم بأسطول 

 .الحرية
وأوضحت انها أرسلت للحكومة الكويتية رؤيتها بشأن الوضع الراهن لألفراد الذين اعتقلتهم إسرائيل، 

النتهاء من بعض اإلجراءات األخرى على ما أظن سيتم إطالق سراحهم بعد استجوابهم وا«: مضيفة
  .»، واننا نراقب الوضع عن كثب(....)

 2/6/2010القبس، الكويت 
  

  سينظرون في الرد على الجريمة اإلسرائيليةوزراء الخارجية العرب : الجامعة العربية .59
بين مجلس الجامعة العربية مساء أمس على مستوى المندواجتمع :  محمد الشاذلي وأحمد رحيم-القاهرة 

وقال مدير . الدائمين للتحضير الجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم في القاهرة
سينظرون في الرد «إن وزراء الخارجية » الحياة«مكتب األمين العام للجامعة السفير هشام يوسف لـ 
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جب أن نتعامل مع وي... على الجريمة اإلسرائيلية وتحقيق الهدف األساس وهو إنهاء الحصار على غزة
  .»السبل العملية الكفيلة بإنهاء الحصار

يوسف عن مصير قرارات الجامعة التي اتخذت في السابق بإنهاء الحصار ولم تجد » الحياة«وسألت 
إذا تحدثنا عن وسائل إلنهاء الحصار فهي إما وسائل سياسية أو عسكرية، «: سبيالً للتنفيذ، فأجاب

رية، وال أتصور أن الدول العربية ستدخل حرباً إلنهاء حصار غزة، لذا والجامعة ال تملك وسائل عسك
ومن ذلك قرار الرئيس ... نتحدث عن تحرك سياسي دولي وعربي للضغط على إسرائيل إلنهاء الحصار

  . »مبارك فتح معبر رفح
ورداً على سؤال عن إمكان حض العرب والجامعة مصر على فتح معبر رفح في شكل دائم في ظل 

هل إسرائيل تنفذ أي شيء، هل «: تبار إسرائيل أن األمر فيه مخالفة التفاقية المعابر، قال يوسفاع
تحترم أو تنفذ التزاماتها، األمر يتعلق بحصار وقضية إنسانية لذا يتطلب قراراً أكثر حزماً وحسماً 

فراد وغير مجهز لنقل فتح المعبر وما يعنيه القرار، لكن في النهاية هو معبر لأل) تبعات(وجرأة، سنرى 
كميات كبيرة من البضائع كما تقول مصر، لذلك سنبحث في حل أو آلية مستمرة، ال التعامل مع األمر 

  .»بمنطق األزمة الطارئة
نحن نعلم ممارسات إسرائيل ... تطلب تحقيقاً دولياً في المجزرة اإلسرائيلية«وأضاف أن الجامعة 

لم يحدث أن أجرت السلطات اإلسرائيلية تحقيقاً نزيهاً في أي مجزرة والتحقيقات الصورية التي تجريها، و
  . ارتكبتها

  2/6/2010الحياة، 
  

  "أسطول الحرية" االعتداء اإلسرائيلي على مسؤوليةيحّمل أوباما القذافي  .60
أكد الزعيم الليبي معمر القذافي في برقية إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما أرسلها ليل : )وكاالت(
ضد " اإلسرائيليون"وزر الجريمة البشعة التي ارتكبها "الثالثاء، أن الواليات المتحدة تتحمل / ثنيناال

إن أمريكا تتحمل وزر الهجوم "وقال القذافي في البرقية  .أسطول المساعدات اإلنسانية إلى غزة
وأضاف . لليبية، حسب ما ذكرت وكالة األنباء ا"الذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين" اإلسرائيلي"

بل تتحمله " اإلسرائيليون"بركه حسين أوباما أن وزر هذه الجريمة البشعة ال يتحمله "متوجها إلى الرئيس 
أمريكا، وان الزوارق التي قتلت عشرات المدنيين العزل من فاعلي الخير ودعاة السالم من جميع األمم 

  ". ادس األمريكيما كان لها أن تفعل ذلك لوال استنادها على األسطول الس
  2/6/2010الخليج، 

  
   مؤكدة عن نية الكيان الصهيوني شن هجوم واسع على غزةمعلوماتلدّي : أحمدي نجاد .61

معلومات مؤكدة عن نية الكيان «قال الرئيس محمود حمدي نجاد، ان لديه : من أحمد أمين - طهران
في كلمة امام اهالي مدينة ، واضاف » سنوات من حصارها3الصهيوني شن هجوم واسع على غزة بعد 

ان هذا الكيان يعمل على التعويض عما لحق به من هزائم في غزة وجنوب لبنان من «) غرب(ايالم 
ان الكيان الصهيوني قام باجراء عدة مناورات تمهيدا «، وتابع »خالل شن هجوم على لبنان وسورية

ة ولبنان عزمهما على التصدي الي لمهاجمة سورية ولبنان، لكنه تراجع بعد ذلك عندما اعلنت سوري
  .»هجمات تقوم بها هذه الجرثومة

 عاما وانتم ترتكبون الجرائم، واذا ما هاجمتم اي 65احذركم، بعد «: وخاطب القادة االسرئيليين، بالقول
  .»نقطة في غزة، فانكم ستواجهون عاصفة من غضب شعوب المنطقة تقتلع جذوركم
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، »اسطول الحرية«هللا سيد علي خامنئي مهاجمة القوات االسرائيلية لـ وصف القائد االعلى آية ابدوره 
  .»حلقة اخرى في مسلسل الجرائم الكبرى التي ترتكبها الحكومة الصهيونية الشريرة والخبيثة«بانه 

  2/6/2010الراي، الكويت، 
  

  "أسطول الحرية"ضد  يدين المجزرة اإلسرائيلية السعوديمجلس الشورى  .62
عبر مجلس الشورى السعودي عن إدانته الشديدة للمجزرة التي ارتكبتها قوات : QNA –الرياض 

االحتالل اإلسرائيلية االثنين بحق ركاب أسطول الحرية الذي كان متوجهاً إلغاثة قطاع غزة الذي 
يتعرض للحصار الذي تفرضه السلطات اإلسرائيلية، والتي أدت إلى قتل وإصابة العشرات منهم بعضهم 

 .خطرةإصاباتهم 
ووصف المجلس هذا العدوان بأنه خطير، ومن شأنه تأجيج الصراع في المنطقة، فضال عن أنه يعكس 
الممارسات غير اإلنسانية لسلطات االحتالل اإلسرائيلي وإمعانها في قتل األبرياء، وتحديها السافر للعالم 

ودعا المجتمع الدولي  . غزةكافة، وللقانون الدولي، وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع
إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على 

 . قطاع غزة
  2/6/2010العرب، قطر،  

 
   لن تتوقف من دون تحرك لمعاقبتها على جرائمها"سرائيلإ" عربدة:  يهاتف ثاباتيرواألسد .63

العربدة اإلسرائيلية لن تتوقف من دون «د الرئيس السوري بشار األسد أن أك:  إبراهيم حميدي-دمشق 
عدم االكتفاء باالستنكار والشجب وإصدار «، داعياً إلى »التحرك لمعاقبة إسرائيل على جرائمها

  .»البيانات
وقال ناطق رئاسي إن األسد ناقش خالل اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه لويس 

الجريمة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين العزل على متن «باتيرو ليل أول من أمس، ثا
شدد على ضرورة عدم االكتفاء باالستنكار والشجب وإصدار «، مشيراً إلى أن الرئيس »أسطول الحرية

ي تقوض أمن البيانات، ووجوب اتخاذ إجراءات عملية تمنع إسرائيل من مواصلة سياستها الهمجية الت
وأهمية مشاركة أوروبا في التحرك لردع إسرائيل عن انتهاكاتها ألبسط حقوق ... المنطقة واستقرارها

  .»اإلنسان ورفع الحصار عن غزة
المجزرة اإلسرائيلية جريمة وحشية «الحاكم في بيان أمس أن » البعث«ورأت القيادة القطرية لحزب 

 الكيان العنصري القائم على العدوان واالحتالل وسياسات جديدة ضد اإلنسانية تضاف إلى سجل هذا
، فيما شهدت المدن السورية مسيرات غضب واعتصامات استنكاراً »التهويد واالستيطان والتجويع

  . للجريمة اإلسرائيلية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنويهاً بموقف تركيا
ة تضامنية الى السفير التركي في دمشق عمر صالح الراشد رسال» اتحاد شبيبة الثورة«وقدم رئيس 

الجريمة «، مشيراً إلى أن »التضامن واالعتزاز بمواقف تركيا والشهداء والجرحى«أونهون تعبيراً عن 
ونقل . »هي جريمة ضد اإلنسانية وعملية قرصنة ضد اإلرادة الحرة التي حاولت كسر الحصار الظالم

وري مع الشعب التركي، ومطالبته المجتمع الدولي بتحديد تضامن الشعب الس«عن اونهون تنويهه بـ 
  . »المسؤولية الكاملة في الهجوم

وكان بين المشاركين . واحتشد مشاركون في مسيرة أمام مقر السفارة التركية تضامناً مع موقف أنقرة
   وسلم معتصمون مكتب األمم. ورؤساء نقابات مهنية» البعث«اساتذة جامعات وقياديون في حزب 
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يبادر إلى اتخاذ «المتحدة رسالة إلى األمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تضمنت المطالبة بأن 
  .»إجراءات قانونية عاجلة للتحقيق في العدوان وتقديم المسؤولين عنه إلى المحاكم الدولية

  2/6/2010الحياة، 
  

  "إرهاب الدولة"أنه ب" أسطول الحرية"على  االسرائيلي العدوانصالح يصف عبد اهللا  .64
أعلن الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح أن الهجوم اإلسـرائيلي علـى              :وكاالت-ليلى الفهيدي -صنعاء

، وقال صالح خالل لقائه رئـيس       "إرهاب دولة "أسطول الحرية الذي كان متوجهاً إلى غزة يندرج ضمن          
الجريمة الـشنعاء التـي ارتكبتهـا       اليمن يندد بهذه    : "خالد مشعل امس  " حماس"المكتب السياسي لحركة    

القوات اإلسرائيلية، والتي تندرج في إطار إرهاب الدولة والغطرسة اإلسرائيلية المستهترة بكل المواثيـق           
مجلس األمن بمحاسبة كل مـن يقفـون وراء هـذه           "وطالب صالح   ". واألعراف الدولية، والقيم اإلنسانية   

بسرعة رفـع الحـصار الجـائر     "وجدد مطالبة اليمن    ". عقابالجريمة الشنعاء، التي ينبغي أال تمر دون        
، ودعا الى ضرورة وجود موقف عربي قوي وحـازم          "المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة      

بموقف تركيا الشجاع الداعم للحق الفلسطيني      "وأشاد الرئيس اليمني    . إلنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع    
  ". لية والمناهض للغطرسة اإلسرائي

المسؤولية عن سالمة ثالثـة نـواب مـن         " قراصنة الكيان االسرائيلي  "من جهته، حمل البرلمان اليمني      
يدين ويـستنكر هـذا العمـل       "إنه  : وقال المجلس في بيان   ". أسطول الحرية "أعضائه كانوا يشاركون في     

 اعضاء أسطول الحريـة     مسؤولية سالمة كافة  .. اإلجرامي الجبان، ويحمل الكيان الصهيوني ومن يدعمه      
من أحرار العالم وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب اليمني محمد ناصر الحزمي، وهزاع المـسوري،               

تحٍد "واعتبر البرلمان اليمني أن الهجوم االسرائيلي على األسطول         ". وعبد الخالق عبد الحافظ بن شيهون     
  ".صارخٌ للعالم أجمع، وتهديد صريح للسلم واألمن الدوليين

تظاهر عشرات اآلالف من اليمنيين أمس الثالثاء في وسط صنعاء تنديداً بـالهجوم اإلسـرائيلي علـى                 
ورفعوا أعالما تركية وصوراً لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، فيما حمل            " أسطول الحرية "

تجمـع  و. مجلس النواب اسرائيل المسؤولية عن سالمة ثالثة نواب يمنيـين كـانوا ضـمن االسـطول               
المتظاهرون في ميدان السبعين الذي يعد الساحة الرئيسية في العاصمة اليمنية تلبية لدعوة الحزب الحاكم               

وتقدم المتظاهرين قادة االحـزاب الـسياسية واللجنـة         ). المعارضة البرلمانية (واحزاب اللقاء المشترك    
زاب كلمات شـددوا فيهـا علـى ادانـة          الشعبية اليمنية لمناصرة القضية الفسلطينية، فيما ألقى قادة االح        

  . واستنكار الهجوم
، كما طالبوا المجتمع الدولي بالـضغط   "اتخاذ موقف حازم من اسرائيل    "وطالب الخطباء القادة العرب بـ      

خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف       "وردد المتظاهرون شعارات مثل     . من اجل فك الحصار عن غزة     
عما لتركيا التي يعتقد ان غالبية القتلـى فـي الهجـوم االسـرائيلي مـن      ، د"تركيا تركيا تركيا  "، و "يعود

  .ورفع المتظاهرون أعالماً تركية وصوراً الردوغان وأعالماً فلسطينية. مواطنيها
  2/6/2010الشرق، قطر، 

  
  "أسطول الحرية"كانا بـ" اإلخوان المسلمين" مصريين عن جماعة نائبينتفرج عن " إسرائيل" .65

في مجلس الشعب » اإلخوان المسلمين«عاد النائبان عن جماعة :  الشاذلي وأحمد رحيم محمد-القاهرة 
إلى منزليهما » أسطول الحرية«محمد البلتاجي وحازم فاروق اللذان كانا ضمن ناشطي قافلة ) البرلمان(

 الغرفة الثانية في(واستنكر مجلس الشورى . في القاهرة أمس عبر معبر طابا الحدودي مع إسرائيل
  . »استخدام إسرائيل القوة العسكرية ضد أسطول الحرية وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء«) البرلمان



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1807:         العدد       2/6/2010 األربعاء :التاريخ

المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن التداعيات «وحمل المجلس في بيان أمس الحكومة اإلسرائيلية 
رية المخطوفين وتوفير اإلفراج الفوري عن المشاركين في أسطول الح«، مطالباً بـ »التى ستترتب عليها

الحماية الدولية لهم وضمان وصول المساعدات اإلنسانية التي كان يحملها األسطول إلى الشعب 
  .»الفلسطيني

  2/6/2010الحياة، 
  

   وتبقي على صفقة الطائرات"إسرائيل" مع تركيا قد تراجع عالقات التجارة والطاقة .66
افر شغاليان قد أن بالده قد تراجع عالقاتها التجارية أعلن وزير التجارة الخارجية التركي ظ: )وكاالت(

إن "، حيث نقلت وكالة أنباء األناضول عن شغاليان قوله "أسطول الحرية"على  بعد الهجوم" إسرائيل"مع 
قد يؤديان إلى تجاهل كل األرقام " إسرائيل"السلوك غير اإلنساني وإرهاب الدولة اللذين مارستهما 

نبذل أقصى جهودنا لتعزيز عالقاتنا التجارية مع كل الدول "وقال شغاليان  ".اليةالتجارية مهما كانت ع
" إسرائيل"وتقدر قيمة التبادل التجاري بين تركيا و ".ولكن ال شيء أعلى من قيمنا الوطنية واألخالقية

  . مليار دوالر سنويا2ً .5بحوالي 
، أضاف "إسرائيل"كما قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن أنقرة تفحص عالقاتها في مجال الطاقة مع 

إنشاء " إسرائيل"ودرست تركيا و ".قرار استراتيجي بناء على توجيه من رئيس الوزراء"أنه قد يتم اتخاذ 
، لكن تدهور العالقات بينهما مشروع خط أنابيب للربط بين البلدين من أجل تجارة الغاز والنفط والمياه

وتعتزم شركة الطاقة التركية زورلو إنرجي إنشاء محطة كهرباء بطاقة . أبطأ التقدم في هذا المشروع 
  ".إسرائيل" ميجاوات تعمل بالغاز الطبيعي في 800

أسطول "بشأن " إسرائيل"في الغضون، أعلن وزير الدفاع التركي وجدي غونول، أن األزمة الراهنة مع 
لن تتسبب بأية مشكالت في ما يخص تسلم األخيرة طائرات من دون طيار ضمن صفقة أبرمت " الحرية

/ من دون طيار في يونيو" هيرون"إننا نتوقع وصول ما تبقى من طائرات "أضاف غونول  .2005في 
 تسليم ، الفتاً إلى أن األزمة الراهنة لن تتسبب بأية مشكالت في"تموز المقبلين/ حزيران أو يوليو

  .للطائرات" إسرائيل"
  2/6/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل"وقف كل المبادرات واالتصاالت مع ب  يطالبونوالقرنيالقرضاوي والعودة  .67

طالب الداعيتان االسالميان يوسف القرضاوي وسلمان العودة، بوقف كل االتصاالت :  ا ف ب-دبي 
كما دعا الشيخ عائض القرني،  .»اسطول الحرية«ومبادرات السالم مع اسرائيل بعد الهجوم الدامي على 

الى االمة االسالمية، حسب ما افاد » عقدية«الى اجتماع للعلماء في اسطنبول من اجل توجيه رسالة 
  .، امس»نت.العربية«موقع 

  2/6/2010الراي، الكويت، 
  

  "أسطول الحرية"إلعادة قتلى وجرحى " سرائيلإ" طائرات تركية إلى ثالث .68
أرسلت الحكومة التركية أمس ثالث طائرات      :  جمال جمال ووكاالت األنباء    - الدستور   -تلة  القدس المح 

التركيـة  " األناضول"وذكرت وكالة أنباء    . التضامني" أسطول الحرية "إلى إسرائيل لتعود بقتلى وجرحى      
كما . أن طائرتين عسكريتين ، وأخرى بإشراف وزارة الصحة التركية توجهت صباح أمس إلى إسرائيل             

وصل وفد من الصليب االحمر التركي الى تل أبيب قبل ظهر أمس لتقديم المساعدة للمواطنين االتـراك                 
وقال رئيس الوفد التركي انه يأمل في ضمان عودة المواطنين          . الذين أصيبوا خالل القرصنة االسرائيلية    

  .االتراك الى بالدهم عما قريب
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وفـي  . ائرة شحن تركية لنقل جثمانين االتراك الذين قتلـوا        ومن المتوقع ان تتوجه ايضا الى اسرائيل ط       
حين لم يتم نشر أية تفاصيل حول الشهداء الذين سقطوا في المجزرة والعدد النهـائي الـدقيق ، إال أنـه                     

.  منهم وصفت بأنها خطيرة    9 مصابا يرقدون في المستشفيات ، حالة        35وبحسب مصادر إسرائيلية فإن     
 مـصابين   8يرقد  " شيبا" أتراك ، وفي مستشفى      4 مصابين بينهم    6في حيفا   " مرامبا"ويرقد في مستشفى    

 14" بيلينـسون " مصابين في حالة متوسطة ، وفـي         4يرقد  " هداسا"أحدهم في حالة خطيرة جدا ، وفي        
إلـى ذلـك ،     .  مصابين 3في عسقالن يرقد    " برزيالي" في حالة خطيرة ، وفي مستشفى        3مصابا بينهم   
وصـرح   . أيـام  3لفزيونية الثانية إنه من المتوقع أن يتم ترحيل غالبية المختطفين خـالل             قالت القناة الت  

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكـشف عـن         . دبلوماسي تركي ان اربعة اتراك على االقل بين القتلى        
بعـة مـن    وقد تاكدنا حتى االن من ان ار      . السلطات االسرائيلية ابلغتنا ان تسعة اشخاص قتلوا      "هويته ان   

. علـى القتلـى   " وقد يرتفع هذا العدد مع تواصل عملية التعـرف        "واضاف  ". هؤالء هم مواطنون اتراك   
  .ورفض الدبلوماسي الكشف عن هويات القتلى

  2/6/2010الدستور، األردن، 
  

   مارقة على القانوندولة" إسرائيل: "ضاحي خلفان .69
، هكذا بـدأ    "اإلسرائيليين" هذا ليس بجديد على      :يقول الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي        

" إسرائيل"الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي تعليقه على االعتداء الوحشي الذي قامت به                
وأكد أنهـا   " اعتقد ان قتل المحاصرين كل يوم على أرض غزة هو ابشع بكثير           "على قافلة الحرية، وقال     

  .رواح المسالمة، والعالم يقف تجاهها موقف المتفرج تعودت على القتل وإزهاق األ
دولة مارقة على القانون، وال تطبق عليها القوانين الدولية، وال تـستطيع دول العـالم               " إسرائيل"وأكد أن   

اجبارها على انتهاج القوانين المطبقة أو المسلكيات الدولية المتعارف عليها، فهي دولـة مـستثناة مـن                 
تجاه " إسرائيل"مطبقة على دول العالم وخاصة العربية منها، الفتاً إلى أن ما يقوم به قادة               المعايير كافة ال  

  .القرن العشرين " هولوكوست"شعب غزة، يعتبر 
  ".هو جريمة تعاقب عليها كل القوانين الدولية" إسرائيل"وقال قائد عام شرطة دبي إن ما فعلته 

  2/6/2010الخليج، 
  

  إلرجاع مواطنيها" إسرائيل"مع مباشرة ت البحرين لن تجري اتصاال .70
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية البحرينية أمس، أن المملكة لن تجري اتصاالت ": الخليج "-المنامة 

وقال المصدر إن الجانب  ".أسطول الحرية"بشأن إرجاع البحرينيين المشاركين في " إسرائيل"مباشرة مع 
رينيين األربعة الذين احتجزوا على متن القافلة الدولية عبر الجانب البحريني يقوم بمتابعة أوضاع البح

، مشدداً "إسرائيل"ونفى وجود أية عملية تفاوض مباشرة مع . التركي مشيراً إلى أن حالتهم الصحية جيدة
  .على أن أي عملية تسلم للبحرينيين األربعة ستتم عبر مطارات صديقة

  2/6/2010الخليج، 
  

   السياحة العرب بموقف موحد لمنع تزوير تاريخ القدسوزراءتطالب  العربية الجامعة .71
دعا السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي            : قنا - القاهرة

العربية وزراء السياحة العرب في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم األربعاء باإلسكندرية إلى الوقوف بـشكل               
اد لوضع حد لتزوير التاريخ العربي واإلسالمي في فلسطين وحماية المواقع األثرية والتراثيـة              موحد وج 

أن إسرائيل تمـادت كثيـرا فـي        "ونبه في تصريحات له أمس إلى       . من التزوير واالستغالل واالبتزاز   
 هذا الموضوع   عدوانها على األماكن التاريخية والدينية والتراثية في فلسطين المحتلة مما يستدعي إعطاء           
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مشيرا إلى أن إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والقانون         .. حقه من قبل مجلس وزراء السياحة العرب      
من خالل سعيها الجاد لتغيير معالم وأسماء المواقع السياحية الفلسطينية واالستيالء علـى آثـار عربيـة                 

  . "نعانيين العربوإسالمية قديمة تعود ألكثر من أربعة آالف عام وهي من بناء الك
وأكد صبيح أن إسرائيل تحاول تسجيل مواقع أثرية فلسطينية وسياحية ودينية كما حصل مع مسجد بالل                
بن رباح والحرم اإلبراهيمي في الخليل كما أنها استغلت مواقع أخرى ووضعت عليها شعارها كما حدث                

د حتـى يـتم تـصحيح هـذه         في شنغهاي ولذا من المهم تدخل العرب بموقف جا        / اكسبو/في معرض   
 .األوضاع

  2/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "إسرائيل" يطالب بتحقيق دولي محايد النتهاكات ياإلمارات المجلس الوطني االتحادي .72
 بيانا أمس دان فيه واستنكر بشدة ]اإلمارات العربية المتحدة [أصدر المجلس الوطني االتحادي: )وام(

 اإلنسانية التي كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار المفروض على العدوان اإلسرائيلي على قافلة الحرية
وطالب المجلس في بيانه بإدانة عالمية وبرلمانية للعدوان اإلسرائيلي  .سكان القطاع منذ سنوات عدة

  .وإجراء تحقيق دولي محايد النتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بعدوانها العسكري ضد قافلة الحرية
 .دت جمعيات النفع العام في دولة اإلمارات باإلرهاب الصهيوني على أسطول الحريةمن جانب آخر ند

مرة أخرى يقوم كيان الفصل العنصري الصهيوني بانتهاك «وأكدت الجمعيات في بيان أمس على أنه 
مشيرة إلى أن  .»شنيع للقانون الدولي وممارسة وسلوك يتنافى مع أعراف المجتمع الدولي المتحضر

تصرف الهمجي الذي يعد إرهاب دولة يعكس غطرسة القوة وغرورها المنفلت من عقاله والتي ال هذا ال«
هذا الهجوم البربري على سفن مدنية في المياه الدولية أفضى إلى «، موضحاً أن »تخشى ردعاً أو تقريعاً

  .»استشهاد وإصابة العشرات من أعضاء الحملة اإلنسانية
 2/6/2010البيان، االمارات، 

  
 يعودون اليوم إلى المغرب» الحريةأسطول «مغاربة   .73

أسطول «أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المغاربة الذين كانوا على متن :  لطيفة العروسني- الرباط
الذي تعرض لهجوم الجيش اإلسرائيلي سيتم نقلهم إلى العاصمة األردنية عمان حتى يتسنى » الحرية

إلى ) األربعاء(ي حين قالت مصادر حزبية إنه من المقرر أن يصلوا اليوم ترتيب عودتهم إلى المغرب، ف
 .المغرب قادمين من تركيا

وقالت الخارجية المغربية إن عدد المغاربة الذين كانوا على متن سفن المساعدات اإلنسانية المتوجهة إلى 
 .غزة بلغ سبعة أشخاص

، إن النائب »الشرق األوسط«ة والتنمية، لـوقال لحسن الداودي، نائب األمين العام لحزب العدال
. البرلماني عبد القادر عمارة، عضو األمانة العامة للحزب، سيصل اليوم إلى المغرب قادما من تركيا

 .وأضاف أنه لم يتم اعتقاله من طرف الجيش اإلسرائيلي
، إن »شرق األوسطال«من جهته قال فتح اهللا أرسالن، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل واإلحسان لـ

الوفد المغربي لم يتعرض ألذى، ومن المنتظر أن يتم ترحيله في أقرب وقت، وقد يصل اليوم إلى 
 .المغرب عن طريق تركيا أو فرنسا

  2/6/2010الشرق األوسط، 
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  لليوم الثاني" إسرائيل" ضد احتجاجاتهماألتراك يواصلون  .74
لليوم الثاني على التوالي بسبب هجومها " إسرائيل"تواصلت االحتجاجات في تركيا ضد : )آي.بي .يو (

الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، فيما وصل رئيس الحكومة التركية " أسطول الحرية"على 
  .رجب طيب أردوغان إلى بالده بعدما قطع زيارة إلى تشيلي 

سط اسطنبول، وأطلق التركية أن االحتجاجات تواصلت، أمس، في و" أناضول"وذكرت وكالة أنباء 
وأمريكا ومدافعة عن الفلسطينيين، كما تجمع المئات أمام مكان " إسرائيل"المحتجون شعارات مناهضة ل

  . "إسرائيل"غابي ليفي في أنقرة ورددوا هتافات ضد " اإلسرائيلي"إقامة السفير 
صباح " إسرائيل"ولفتت إلى أن مجموعة المتظاهرين أمام مكان سكن ليفي رددوا شعارات مناوئة ل 

 .أمس، وقد حاولت الشرطة تفريقهم، وذكرت أن التوتر بين المتظاهرين والشرطة يتواصل في المكان
في اسطنبول " اإلسرائيلية" سائق سيارة أجرة تجمعوا أمام القنصلية 500وأشارت إلى أن أكثر من 

لمساعدات إلى غزة، ثم غادروا على سفن ا" اإلسرائيلي"وأطلقوا أبواق سياراتهم احتجاجاً على الهجوم 
  .المكان

  2/6/2010الخليج، 
  

  "أسطول الحرية"ضحايا  عائالت بتعويض" إسرائيل"أنقرة تطالب  .75
تعويضات لعائالت القتلى والجرحى الذين سقطوا " إسرائيل"طالبت تركيا، أمس، بأن تدفع : )ا.ب .د (

 أوزومكو، مبعوث تركيا إلى مجلس حقوق وقال أحمد" . أسطول الحرية"على " اإلسرائيلي"في العدوان 
" لم يكن مبرراً" إسرائيل"ما قامت به "اإلنسان في جنيف، الذي عقد جلسة مناقشة عاجلة حول الحادث 

، وطالب "يجب تعويض عائالت القتلى والجرحى"أضاف " . انتهاكاً جسيما للقانون الدولي"ويشكل 
  . للتحقيق في الحادث" قائقإرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الح"المجلس ب

  2/6/2010الخليج، 
  

    مجهوالًيواجه مصيراً" أسطول الحرية"المشارك بـ التركي" صرخة حجر"مسلسل مستشار  .76
 " صـرخة حجـر  "يواجه هاكان البيرق المستشار الـسياسي لمسلـسل   : عمان ـ الدستور ـ عبير زكي  

" أسطول الحرية "ن هاجمت القوات اإلسرائيلية      مصيراً مجهوالً ، بعد أ     MBC، الذي بثته قناة ال      التركي
، الذي كان البيرق على متنه ، من ضمن الوفد التركي المشارك في األسطول ، الذي انطلقت سفنه تحت                   

  .راية دعم الشعب الفلسطيني ، وكسر الحصار على غزة
فن األسطول ، حـذر     وكان البيرق كتب مقاالً مساء أمس ، قبل ساعات من اقتحام القوات اإلسرائيلية لس             

فيه من التحرشات اإلسرائيلية باألسطول ، وحيا فيه الموقف اليوناني الذي اتفق مع الجانب التركي على                
  .مبدأ نصرة القضية الفلسطينية

  2/6/2010الدستور، األردن، 
  

  مثقفون وفنانون يطالبون برفع الحصار: سوريا .77
تاب السوريون اعتصاماً أمس في دمشق، للتنديـد        نظم الصحافيون والفنانون والك    :هدى سالمة  - دمشق

ورفع . باعتداء القوات اإلسرائيلية على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة             
المعتصمون الفتات تطالب المجتمع الدولي واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون باتخاذ اشد القرارات               

التدخل الفوري لرفع الحصار عن     " ودعا بيان صادر عن المعتصمين إلى       . دتهاوأقساها بحق إسرائيل وقا   
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفى بقية األراضي الفلسطينية والضغط علـى القـوات اإلسـرائيلية،                
لإلسراع في إطالق سراح النشطاء والسماح لسفن الحرية بمتابعة رحلتهـا إليـصال الغـذاء والكـساء                 
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الدعم األمريكي ـ الغربي إلسرائيل، الذي أوقـف   " واستنكر البيان .. درسية إلى أبناء غزةواألدوات الم
 ".إدانة إسرائيل في مجلس األمن الدولي

  2/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "أسطول الحرية" تنديداً بالمجزرة اإلسرائيلية ضد وأندونيسياتظاهرات في ماليزيا  .78
ضد أسطول الحرية مدن العالم من شرقه " اإلسرائيلية"زرة عمت التظاهرات المنددة بالمج: )وكاالت(

فقد تظاهر مئات األشخاص، أمس، أمام السفارة األمريكية في اندونيسيا  .لغربه ومن شماله لجنوبه
وتظاهر أكثر  .ضد أسطول الحرية" اإلسرائيلي"وماليزيا للتنديد بالعدوان الدامي الذي نفذه جيش االحتالل 

 ".زوال الدولة الصهيونية"اإلسالمي رافعين الفتة تطالب ب" حزب التحرير" لنداء  شخص تلبية600من 
كما تظاهر مئات من األشخاص في مدن عدة والسيما في باندونغ حيث تعالت أصوات ضد زيارة 

وفي كوااللمبور تظاهر  .حزيران/ الرئيس األمريكي باراك اوباما إلى اندونيسيا والمقررة أواسط يونيو
وداعين لمقاطعة المنتجات "" إسرائيل"الموت ل"أربعمائة شخص أمام السفارة األمريكية هاتفين حوالي 

  ".اإلسرائيلية"
  2/6/2010الخليج، 

  
  لن يمر دون عواقب"أسطول الحرية" على االعتداء اإلسرائيلي: وزير الخارجية اإلماراتي .79

 قرقاش بقصر اإلمارات صباح أمس التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي أنور محمد: )وام(
وتحدث قرقاش خالل اللقاء عن موقف  .سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الدولة

الدولة من االعتداء اإلجرامي وغير اإلنساني الذي ارتكبته إسرائيل مستهدفة قافلة اإلغاثة اإلنسانية والذي 
  .لعديد مدنيا على األقل وجرح ا19أسفر عن مقتل 

موضحا أن هذا العمل انتهاك صريح للقانون الدولي قام به الجيش اإلسرائيلي في عرض المياه الدولية 
مستهدفا المدنيين العزل وإن دولة اإلمارات تناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا العدوان 

ل الدولية في هذا الشأن والتأكد ودعا إلى ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون في المحاف .البربري
  .أن هذا العمل لن يمر دون تحمل عواقبه

 2/6/2010البيان، االمارات، 
  

  بإدانة العملية اإلسرائيلية» اإلنسانحقوق «قطر تطالب  .80
 طالبت قطر امس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بإصدار قـرار يـدين العمليـة                 -قنا-جنيف

هدفت أسطول سفن الحرية الذي كان متجها إلى غزة وأن ينص القرار فـي الوقـت                اإلسرائيلية التي است  
  .نفسه على إجراء تحقيق عاجل في حادثة االعتداء ومحاسبة جميع األفراد والسلطات المسؤولة عنها

كما طالبت قطر كذلك باالفراج الفوري عن جميع المحتجزين والجرحى من المتضامنين مـع الـشعب                
يتم ترحيلهم إلى دولهم عن طريق الصليب األحمر والهالل األحمر الدولي الـى جانـب               الفلسطيني وأن   

دعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئـات              
 علـى  العامة والخاصة إلى السماح بوصول المساعدات الطبية والغذائية ومواد البناء وغيرها الموجـودة       

سفن أسطول الحرية إلى قطاع غزة فضال عن الرفع الفوري للحصار المضروب على غزة ومتابعة تنفيذ               
  .كسر الحصار

  2/6/2010الوطن، قطر، 
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 "إسرائيل" مجموعة كانت تعد لحرب عصابات ضد تكتشفالسلطات المصرية  .81
ابات ضـد إسـرائيل،   قالت السلطات المصرية أمس إنها كشفت بؤرة كانت تعد لحـرب عـص        : القاهرة

 يومـا علـى ذمـة       15 متهمين بينهم فلسطيني الجنـسية لمـدة         3وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس       
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كانوا يتدربون على القتال بجوار حركة حماس في مواجهـة               . التحقيقات

جير عبوات ناسفة عن بعد، والبحث عن       إسرائيل، وأنهم قاموا بتصنيع دوائر إلكترونية الستخدامها في تف        
وسيلة لرصد تحركات الطائرات اإلسرائيلية في سماء األراضي الفلسطينية بهدف استهدافها، إلى جانـب              
جمع التبرعات المالية لإلنفاق منها على دعم الفلسطينيين، واستخدام جزء منها في دعم جماعة اإلخـوان                

  .المسلمين في مصر
  2/6/2010الشرق األوسط، 

  
  "أسطول الحرية" على يدينون الهجوم الدامي"  الخليجيالتعاون"و" آسيان"وزراء  .82

ومجلس التعاون الخليجي المجتمعين في ) آسيان(دان وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا : )أ.ب .د (
على سفن معونات أسطول الحرية المتجهة إلى " إسرائيل"سنغافورة أمس، الهجوم الدامي الذي شنته 

" التعاون"و" آسيان"وقال وزراء  .بعرقلة عملية السالم في الشرق األوسط" إسرائيل"اع غزة، متهمين قط
وضعت مرة أخرى عراقيل إضافية أمام السالم في الشرق األوسط التي " إسرائيل"في بيان مشترك إن 

فاتها طبقا عن تصر" إسرائيل"تعاون دولي لضمان محاسبة "ودعوا إلى . تدخل حاليا مرحلة حاسمة 
وحث البيان على إطالق سراح ركاب األسطول . ومن خالل تحقيق شامل بشأن الهجوم " للقانون الدولي
  . بشكل فوري 

  2/6/2010الخليج، 
  

  "قافلة الحرية"المئات من المتظاهرين في بغداد ينددون بالهجوم االسرائيلي على  .83
في العاصمة بغداد، خالل اليوميين المنـصرمين       تظاهر المئات من العراقيين     : ـ ضياء السامرائي   بغداد

ضد اسرائيل العتدائها على سفينة الحريـة التـي         ' صارم'مطالبين الجامعة والدول العربية باتخاذ موقف       
اكثر من عشرة االف شخص شاركوا في التظاهرة مدينة الصدر          'حيث جاب   . تحمل مساعدات الى غزة   

، 'ية جواد البوالني وعدد من المسؤولين واعـضاء البرلمـان         الواقعة شرقي بغداد، بحضور وزير الداخل     
  .')كال كال امريكا، كال كال اسرائيل(حاملين شعارات مكتوبا عليها 

، فـضال   'الجامعة العربية والدول العربية بأن تكون لها موقف صارم ضد اسرائيل          'وطالب المتظاهرون   
  .'لسفارات االسرائيلية في بلدانهامطالبة نواب في البرلمان الدول العربية بإغالق ا'عن 

التيار 'وقالت عضو كتلة احرار في مجلس النواب المرتقب مها الدوري، والتي شاركت في التظاهرة، ان                
الصدري يطالب المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمراالسالمي بإتخاذ موقف موحـد             

 ومنعها من الوصول الى غزة، كما يطالب الدول العربية          ضد اسرائيل بعد مهاجمتها قافلة اسطول الحرية      
  .'بطرد السفراء االسرائيليين من بلدانهم واغالق السفارات االسرائيلية الى األبد

من جهته دان الحزب اإلسالمي العراقي بشدة العدوان الصهيوني على اسطول الحرية الذي قدم إلى غزة                
وإن هذا العدوان السافر الذي     . الفسلطيني المحاصر في غزة   من قبرص حامالً مساعدات إنسانية للشعب       

أودى بحياة ستة عشر مدنياً وخلف عشرات الجرحى من المتطوعين ومن شتى الجنسيات والقوميات، هو               
  .عدوان متوقع من الكيان الصهيوني الذي أسس وجوده على الظلم واغتصاب الحقوق

 مع الشعب الفلسطيني ويدعو كافة العرب والمـسلمين         وناشد الحزب اإلسالمي حكومة وشعباً بالتضامن     
 . والمجتمع الدولي إلى ذلك

  2/6/2010القدس العربي، 
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  "أسطول الحرية"طالب بتوثيق جريمة االحتالل بحق  يالدوليأستاذ بالقانون : مصر .84

طينية طالب الدكتور أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي بجامعـة القـاهرة، الحكومـة الفلـس              : القاهرة
وحكومات دول العالم بتوثيق الجريمة الصهيونية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المتـضامنين مـن               

  .، مشددا على ضرورة توثيق الجريمة ومالحقة مرتكبيها قضائيا"أسطول الحرية"دول العالم في 
ـ       تغفـل المنظمـات     على ضرورة أال  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد الرشيدي، في تصريحٍ خاص ل

الحقوقية عن تلك الجريمة، وأن جريمة القرصنة البحرية جريمة دولية يعاقب عليها القانون في كافة دول                
العالم، فضالً عن أن الهجوم من قبل االحتالل على متضامنين عزل وقتلهم وإصابتهم يعد جريمة حرب،                

،  يعتبرون وفق القـانون      500عددهم عن   وأن المتضامنين المحتجزين تحت سلطة االحتالل الذين يزيد         
  .الدولي أسرى حرب

وقال الرشيدي إن الهجوم الصهيوني على أسطول المساعدات اإلنسانية قد تعارض مع مبدأ مهـم فـي                 
من اتفاقية  ) 62(و) 55(القانون الدولي اإلنساني، وهو الحق في المساعدة اإلنسانية؛ حيث نصت المادتان            

ورة سماح سلطة االحتالل للمساعدات الطبية واإلغاثة بالوصول إلى األراضـي           جنيف الرابعة على ضر   
المحتلة، بل وأكدت أن من واجب سلطات االحتالل أن تبذل قصارى جهدها لتزويـد الـسكان المـدنيين       
الخاضعين الحتاللها بالمواد الغذائية واإلمدادات الطبية؛ وهذا ينطبق على قطاع غـزة بوصـفه أرضـا                

  .محتلة
  2/6/2010مركز الفلسطيني لإلعالم، ال

  
  "اإلجرام اإلسرائيلي" األحزاب اإلسالمية والعلمانية والقومية تتنافس على إدانة : تركيا .85

لم تشذّ أي صحيفة تركية عن اإلجماع السائد في البالد من ناحية التعبير عن الغـضب                : أرنست خوري 
 الصحف اإلسالمية الموالية، إلـى تلـك القوميـة          من. اإلسرائيلية» اإلرهاب والبربرية والوحشية  «تجاه  

ـ اإلسرائيلية لن تبقـى علـى        ، اتفاق على أن العالقات التركي     »اليسارية«اليمينية واألخرى المعارضة    
قد تسبب أضراراً لـن يكـون       «حالها بعد الجريمة، في ترجمة للموقف الرسمي الذي رأى أن الجريمة            

  .ئيلبين تركيا وإسرا» ممكناً إصالحها
نائب رئيس الحكومة بولنـت     » طمأنة«مالحظات شديدة الحساسية عبر عنها تركيز بعض اإلعالم على          

موقف استعملته صحف عنواناً، وهو ما يعكـس        . »لن تعلن الحرب على إسرائيل    «أرينش إلى أن بالده     
  .الوضع الذي وصلت إليه العالقات الثنائية بين الدولتين

يسقط للمرة األولى على أيدي اإلسرائيليين، ثابتة في معظم افتتاحيات الـصحف            وكان الدم التركي، الذي     
التي استعادت ميادين العالقات الثنائية التي يمكن أنقرة المبادرة إلى النظر بها، من العالقات العـسكرية                

وتين فـي   بعدما باتت الدولتان أقـرب إلـى العـد        ... إلى التجارية والسياسية والعلمية والنفطية والمائية     
  .السياسة، وفقاً لتعابير رجب طيب أردوغان

أما في المزايدات السياسية الداخلية، فلم ينزل أي موقف حزبي معارِض تحت سقف الموقف الحكـومي،                
، زايدوا على الموقف الرسمي عنـدما       »الشعب الجمهوري «حتى إن نواباً من حزب المعارضة األكبر،        

لم ترسل أسطولها البحري العسكري ليرافـق ويحمـي سـفن           « ألنها   حملوا الحكومة مسؤولية الجريمة   
كالم يضعه كثر في خانة السباق على األصوات االنتخابية التي بدأ العمل علـى              . »المساعدات اإلنسانية 

  .استقطابها في استحقاق االنتخابات التشريعية المنتظرة بعد أقل من عام
 عناوين للحدث الفلسطيني على     5ة من الحزب الحاكم،     ، المقربة للغاي  »توداي زمان «وخصصت صحيفة   

أردوغـان  «، و»إسرائيل ستدفع الثمن غالياً   «، و »إسرائيل تثير العالم عليها   «: صفحتها اإللكترونية األولى  
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مع صورة لعلم إسرائيل محاصراً من الجهـات        (» موقع إسرائيل يرتج  «، و »يتهم إسرائيل بإرهاب الدولة   
  ).األربع

 األساسي، فكان عبارة عن استطالع مواقف نواب وأكاديميين وسياسيين عن مستقبل العالقات             أما المقال 
  .»التي لن تعود إلى سابق عهدها أبداً«التركية ـ اإلسرائيلية 

تغير في العالقات سيؤدي، بحسب األستاذ المعروف في جامعة بلجي، سولي أوزيل، إلى تغير مـوازين                
، »الموقع اآلخر «في إشارة إلى أن إسرائيل تدفع حليفتها السابقة، تركيا، إلى           القوى في الشرق األوسط،     

  .» بحار5تحالفاً إقليمياً يضم دوالً من «موقع العداء لها، إلرساء ما سماه الرئيس بشار األسد أخيراً 
اعداً، لـن   من اليوم فص  «وفي السياق، رأى األستاذ في جامعة الشرق األوسط التقنية، إحسان داغي، أنه             

، مشيراً إلى أن الجريمـة      »تتمكن أي مؤسسة تركية، بما فيها الجيش، من تبرير أي تعاون مع إسرائيل            
حتى إن داغي أعرب عن ثقتـه بـأن الـسلوك           . »قتلت أي إمكان للعمل معاً في أي مجال       «اإلسرائيلية  
ي المتـصاعد فـي الـشرق       ال يتعلق حصراً بحصار غزة، بل يستهدف أيضاً الدور الترك         «اإلسرائيلي  

، في إشارة إلى االتفاق النووي الذي كانت تركيا أحـد           »األوسط، وخصوصاً دورها في ما يتعلق بإيران      
بدوره، فإن رئيس المركز التركي للدراسات االستراتيجية، سنان أوغان، شدد على           . عرابيه مع البرازيل  

لوك اإلسرائيلي، معرباً عن ثقته بأن عالقات أنقـرة         أن المشاهد اآلتية من الصومال أكثر إنسانية من الس        
لـن  «: ، في ترداد لكالم كرره أردوغان، أمس، عندما قال        »لن يكون باإلمكان إصالحها فعالً    «وتل أبيب   

  .موقف شاركه فيه النائب السابق لوزير الخارجية أوغور زيال. »تعود األمور بيننا إلى سابق عهدها أبداً
، الرجل الثاني في الحزب،     »الشعب الجمهوري «قف الفت لنائب مدينة بورصة عن       في المقابل، صدر مو   

كان عليها أن ترافق أسـطول الحريـة        «أنور أويمن، وهو دبلوماسي سابق، يلوم حكومة أردوغان ألنه          
كـالم  . مع سـفن المـساعدات  » ببارجات حربية تركية، بعدما حذرت تل أبيب من أنها ستستخدم العنف 

دولت بهشلي، اليميني المتطرف، الذي وصف الهجـوم        » الحركة القومية « رئيس حزب    مشابه صدر عن  
استدعاء السفراء،  «، مشيراً إلى أن الرد من خالل        »العداوة العلنية نحو تركيا   «بـ» أسطول الحرية «على  

ـ        »واإلدانات غير الفعالة، والقرارات الدبلوماسية والبطوالت      د جلـسة   ، ال يفيد، داعياً البرلمان إلـى عق
  .استثنائية لمناقشة العالقات اإلسرائيلية ـ التركية

  كان يجب أن يرافق أسطولنا الحربي سفن المساعدات: المعارضة التركية
، بنسختها اإلنكليزية، بنوعية اإلجراءات التـي       »حرييت«في المقابل، اهتمت صحيفة المعارضة األبرز،       

طاء األميركي الذي وفرته واشنطن للجريمة في مجلس        قد تصدر عن الحكومة بحق دولة االحتالل، وبالغ       
العالقات مع إسرائيل بلغـت أدنـى       «األمن الدولي، بينما علّق كاتب افتتاحيتها سادات أرغين بالقول إن           

  .»مستوى، ومن الصعب اآلن إصالحها
وهو مـا   من وصف أردوغان للجريمة اإلسرائيلية،      » إرهاب الدولة «، فقد اقتبست عنوانها     »ملييت«أما  

التـي كتبـت    » الصباح«كذلك كانت حال    . »إنها دولة اإلرهاب  «: بمانشيت» وطن«فعلته أيضاً صحيفة    
  .»انتفاضة عالمية على المجزرة اإلسرائيلية«بالخط العريض 

: اإلسالمية، شأنها شأن زميالتها مـن الـصحف المكتوبـة         » يني شفق «وكان طبيعياً أن تكتب صحيفة      
وتُرجمت القوميـة التركيـة اليمينيـة التـي تعبـر عنهـا صـحيفة               . » دولة إسرائيل ارتكبت إرهاب  «
الليبرالية » ردايكال«في المقابل، خصصت    . »إسرائيل تهاجم اإلنسانية  «، بعنوان معبر هو     »جمهورييت«

ال «، و )إشارة إلـى الحـداد    (على خلفية سوداء    » شاهدنا البربرية مباشرة على الهواء    «: عنوانين للحدث 
، وهو رد نائب رئيس الحكومة بولنت أرينش على سـؤال أحـد             »ا أن نعلن الحرب على إسرائيل     تتوقعو

مرمـرة  «وشدد كاتب افتتاحية الصحيفة على أن األتراك الذين سقطوا فـي            . الصحافيين، أول من أمس   
  .»1974أول ضحايا يقتلون بسالح أجنبي منذ التدخل العسكري في قبرص عام «، هم »الزرقاء
  و السفير اإلسرائيلي؟أين ه
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مقر السفارة اإلسرائيلية في أنقـرة  : بقي مشهد الشارع التركي مشابهاً لما ساد منذ ليل الجمعة ـ السبت 
ما إن ينتهي اعتصام لنقابة أو لحزب أو لمنظمة سياسـية أو اجتماعيـة،              . بات عنواناً العتصامات نقّالة   

أما محيط منزل السفير اإلسرائيلي     . رية في إسطنبول  كذلك حال قنصلية الدولة العب    . حتى يصل وفد جديد   
فالرجل لم يكشَف عن مكان وجوده منذ       . غابي ليفي في العاصمة، فكان له حيز من اهتمام وسائل اإلعالم          

كـل مـن القـوى األمنيـة        . تلقّى االحتجاج القاسي اللهجة من وزارة الخارجية التركية، أول من أمس          
ن الجهات األربع، وال مصدر يفصح عن مكانه، وعما إذا كان ال يزال في              والمتظاهرين يحاصر منزله م   

ـ . مع اإلسرائيليين الكثر الذين غادروا في اليومين الماضـيين        » هرب«تركيا، أو أنه     » محاصـرة «ولـ
الشرطة منزل ليفي، سبب أمني موجب، بعدما تعرض لمحاوالت اقتحام كثيرة وهجمات بالحجارة، تحت              

 .سفير، واقطعوا العالقات مع دولته المجرمةأطردوا ال: شعار
  2/6/2010األخبار، 

  
 "سرائيلإ" افضل الطرق لنقل المساعدات دون التعرض ألمن ايجاديجب : ردوغانألأوباما  .86

اجرى الرئيس االميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب : ـرب، أ ف ب48عـ
م القوات االسرائيلية على اسطول انساني كان متوجها الى غزة، اردوغان محادثة هاتفية الثالثاء بعد هجو

اعرب "وجاء في بيان للرئاسة االميركية ان اوباما وخالل هذه المحادثة  .حسب ما اعلن البيت االبيض
عن تعازيه الحارة لالرواح التي زهقت والجرحى الذين سقطوا في العملية العسكرية االسرائيلية ضد 

الواليات "واضاف ان اوباما قال الردوغان ان  ".ت ترفع العلم التركي ومتوجهة الى غزةالسفينة التي كان
 .البواخر التي احتجزتها اسرائيل" المتحدة تعمل عن كثب مع اسرائيل للتوصل الى اطالق سراح ركاب

اوباما ، شدد "لتحقيق جدي وغير منحاز وشفاف حول وقائع المأساة"ومع تكرار تأييد الواليات المتحدة 
 ".اهمية ايجاد افضل الطرق لنقل المساعدات االنسانية الى سكان غزة بدون التعرض المن اسرائيل"على 

ومن جانبها اعلنت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون الثالثاء تأييدها قيام اسرائيل بالتحقيق في 
ندعم باوضح العبارات النداء الذي "تون وقالت كلين". المصداقية"الهجوم مع ضرورة تمتع هذا التحقيق ب

نحن ندعم "واضافت  ".وجهه مجلس االمن الدولي الجراء تحقيق سريع وحيادي وذي مصداقية وشفاف
اننا منفتحون ايضا على شتى الطرق التي تضمن "، مشيرة الى "تحقيقا اسرائيليا يلبي هذه المعايير

 .فيه" مصداقية هذا التحقيق، بما في ذلك مشاركة دولية
ال تزال "من ناحيته اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي ان الواليات المتحدة 

 .التركية التي سقط على متنها القتلى والجرحى" تحاول ان تتبين حقيقة ما حصل على متن السفينة
  2/6/2010، 48عرب

  
  غزةاألمين العام لألمم المتحدة يدعو إلى رفع الحصار عن  .87

في كمباال، دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى رفع الحصار الذي :  عواصم-لندن 
تفرضه على غزة، مشددا على أنه لو كانت إسرائيل استجابت للنداءات الدولية في هذا الصدد لما وقع 

لو كانت الحكومة : "أمس" زرويتر"وقال كي مون لـ .الهجوم على قافلة المعونة المتوجهة إلى القطاع
اإلسرائيلية استجابت للنداءات الدولية ولدعوتي الملحة والقوية والمتواصلة إلى رفع الحصار عن غزة لما 

 ".حدث هذا
  2/6/2010الشرق األوسط، 
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  أوروبا مستعدة لتكثيف جهودها لفك حصار غزة .88
أمس، عن استعدادها لتكثيف جهود أعربت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، : ب.ف.أ

 .على أسطول الحرية" اإلسرائيلي"أوروبا لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة غداة العدوان الدموي 
وأكدت اشتون ذلك في اتصال هاتفي أجرته، أمس، مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حسب ما 

وذكر المتحدث أن اشتون  . مؤتمر صحافيقال المتحدث باسم المفوضية األوروبية جون كالنسي في
أنها مستعدة لتكثيف الجهود في هذا الخصوص "وأضاف " . الحصار على غزة يجب أن ينتهي"أكدت أن 

  " .في سبل إحراز تقدم في هذا الملف) في االتحاد األوروبي(وبحث مع الدول األعضاء 
الذي تسيطر " طبيع الوضع في قطاع غزةأهمية دور السلطة الفلسطينية في ت"وشددت اشتون أيضاً على 

) محمود(سترحب بزيارة لرئيس السلطة الفلسطينية "وتابع انه في هذا اإلطار ". حماس"عليه حركة 
  ". عباس لغزة

  2/6/2010الخليج، 
  

  "أسطول الحرية"على  الهجوم طالب بإجراء تحقيق شامل لتقصي كل مالبساتيميدفيديف  .89
الذي نفذه " الفجر الدامي" ردود الفعل الدولية والعربية أمس إزاء هجوم تواصلت:  سامي عمارة- موسكو

الذي كان متوجها إلى قطاع غزة محمال " أسطول الحرية"أول من أمس كوماندوز إسرائيلي على 
وفي موسكو، أكد الرئيس ديمتري ميدفيديف من جديد إدانة بالده للقرصنة . بالمساعدات اإلنسانية

 - روسيا "ر ميدفيديف في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة اختتام أعمال قمة وأشا. اإلسرائيلية
، في مدينة روستوف على الدون الروسية إلى أنه ال يرى مبررا لمصرع الذين فقدوا "االتحاد األوروبي

حياتهم نتيجة الهجوم العسكري اإلسرائيلي، وطالب بإجراء تحقيق شامل دقيق لتقصي كل مالبسات 
 .ثالحاد

  2/6/2010الشرق األوسط، 
  

  ويندد بالمذبحة الوحشية" إسرائيل"شافيز يهاجم  .90
ووصف العدوان الذي شنته، أول أمس االثنين، " إسرائيل" هاجم الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز :أ.ب .د 

ضد " اإلسرائيلي"عمل حرب نفذه الجيش "وقال شافيز إنه  ".مذبحة وحشية"على أسطول الحرية، بأنه 
وأضاف أن فنزويال  .على غزة " إسرائيل"تفرضه " حصار إجرامي"نيين عزل كانوا يحاولون كسر مد
  ".اإلسرائيلية"ستواصل التنديد بالطبيعة اإلرهابية والمجرمة للحكومة "

  2/6/2010الخليج، 
  

  "2 الحرية" سفن من أسطول ثالث أول مويلت ":الحملة األوروبية" .91
، أنه توفّر لديها تمويل أول ثالث سفن من األسـطول           " الحصار عن غزة   الحملة األوروبية لرفع  "أعلنت  

، نسبة إلى اسم األسطول األول      "2الحرية  "الجديد الذي سيتوجه إلى قطاع غزة، والذي سيطلق عليه اسم           
  . الذي تعرض لقرصنة صهيونية ومجزرة مروعة ضد المتضامنين على متنه

إن ": "الحريـة "ة، إحدى الجهات المؤسسة الئتالف أسـطول        وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحمل     
اتصاالت واسعة تجرى حالياً من أجل إطالق أسطول جديد إلى قطاع غزة، تشارك فيه سـفن كثيـرة،                  
وسيكون على متنه مساعدات ومتضامنون أكثر مما كان على أسطول الحرية الذي كان يحمـل عـشرة                 

  ".  من أكثر من أربعين دولة حول العالمآالف طن من المساعدات ومئات المتضامنين
إنه في أعقاب المجزرة البشعة التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية بحق المتضامنين علـى             "وأضاف ماضي   

متن أسطول الحرية، في عمق المياه اإلقليمية الدولية؛ ازدادت الدعوات العربية واإلسالمية واألوروبيـة              
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طول أضخم من الذين تم اعتراضه، في تحٍد واضح من قبل أحـرار             والغربية بصورة عامة، لتشكيل أس    
  ". العالم، الذين انتفضوا في كل أنحاء الدنيا تنديداً بالمجزرة المروعة

مـن  " 2الحريـة   "، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، إلى أن أسـطول            "الحملة األوروبية "وأشار رئيس   
، مؤكدا أنه سيكون أكبر حجماً وكماً ونوعـاً، وسيـشكّل           المتوقع أن ينطلق في غضون األسابيع القادمة      

  ". اإلسرائيلي الجائر"بإرادة أحرار العالم كسراً حقيقياً للحصار 
  2/6/2010المصريون، 

  
  تؤكد استمرار إرسال السفن حتى رفع الحصار"حركة تحرير غزة" .92

دات إنسانية للتوجه إلى غزة تتحضر باخرتان جديدتان على األقل محملتان بمساع: راغدة بهنام - لندن
لمطالبة إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، في تحد جديد إلسرائيل بعد المواجهة الدامية التي وقعت أول 
من أمس بين فرق من الكوماندوز اإلسرائيلي ومجموعة من الناشطين في حقوق اإلنسان كانوا على متن 

 .ى األقل ناشطين عل9باخرة متوجهة إلى غزة، أودت بحياة 
التي تنظم أسطول المساعدات إلى غزة، أنها مصرة على التوجه إلى القطاع " حركة تحرير غزة"وأكدت 

وقالت غريتا برلين من الحركة إن الباخرة األيرلندية التي تحمل اسم الناشطة . الفلسطيني رغم الحادثة
ا كانت تحمي منزال فلسطينيا من  عندم2003األميركية راشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية عام 

وأعلنت برلين أن . التدمير، وباخرة أميركية أخرى في طريقهما إلى غزة، وإن شيئا لن يوقفهما
: وقالت. الباخرتين ستصالن إلى المنطقة في نهاية األسبوع الحالي أو بداية األسبوع المقبل على األكثر

مهمتنا لم تتغير وهذا لن يكون . ليون شخص في غزة م1.5نحن مبادرة لكسر الحصار اإلسرائيلي على "
. نعتقد أنه في النهاية إسرائيل ستتعقل. هذه الحملة لن تتوقف": "رويترز"وأضافت لوكالة ". آخر أسطول

عليهم أن يوقفوا حصار غزة، وإحدى الطرق لجعلهم ينفذون ذلك هو عبر استمرار إرسال المزيد من 
 ".البواخر

وقد أكد مدير جمعية . وري على متنها ناشطين أيرلنديين وماليزيين وبريطانيينوتضم باخرة راشيل ك
. بردانا للسالم الدولي الماليزي مهاتير محمد أن الباخرة متوجهة إلى مياه غزة، وال دخل لها بإسرائيل

 لماذا سيمنع .البواخر ليست متوجهة إلى المياه اإلسرائيلية: "وقال محمد لوكالة األنباء الماليزية الرسمية
وأعلن محمد ". اإلسرائيليون أشخاصا من التوجه نحو غزة لن يمروا عبر المياه اإلسرائيلية؟ ال حق لديهم

لقد حصل تأخير : "وقال. أن باخرتين أخريين ستتوجهان إلى غزة، وأنهما تحمالن ناشطين ماليزيين
فة طويلة لقطعها، ولكن هناك إصرارا بدأت باإلبحار من أيرلندا، ولديها مسا. بسبب مشكالت في المحرك

 ".على التوجه إلى غزة
 سفن أخرى تحمل 6 سفن ستنضم إلى 3وبحسب جمعية بردانا للسالم الدولي، فإن ماليزيا ترعى 

  . مساعدات إنسانية لغزة، بعضها وصل وبعضها اآلخر على الطريق
  2/6/2010الشرق األوسط، 

  
  "أسطول الحرية"لتضليل في موضوع إدخال مساعدات  يحاول ااالحتالل": الحملة األوروبية" .93

، التي تتخذ من بروكـسيل      "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     " قالت   - الحياة الجديدة    -بروكسيل  
، الذي تم االعتداء عليـه واالسـتيالء        "الحرية"مقراً لها، إن الجانب اإلسرائيلي طلب من ائتالف أسطول          

متضامنين على متنه، تسليمه قائمة بمواد المـساعدات التـي كـان يحملهـا              على سفنه واعتقال مئات ال    
  .، على الرغم من أنه قام باالستيالء على السفن وما عليها"فرزها"األسطول بدعوى 

، من أن الجانب اإلسرائيلي     "الحرية"، إحدى الجهات المؤسسة الئتالف أسطول       "الحملة األوروبية "ونبهت  
، "المساعدات التي كان يحملها األسطول إلى قطاع غـزة        " فرز"أن إعالن عزمه    يحاول تضليل العالم بش   
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مشيرة إلى أنه بناء على ما يحمله األسطول؛ فإن الجانب اإلسرائيلي لن يدخل أكثر من عشرة في المائة                  
  .فقط من المساعدات التي يحملها األسطول، كونه يزعم أنها ممنوعة من الدخول

بالضغط على الجانب اإلسرائيلي من أجـل إدخـال         " بية لرفع الحصار عن غزة    الحملة األورو "وطالبت  
إلى قطاع غزة، مـشددة علـى ضـرورة         " الحرية"جميع المساعدات اإلنسانية التي كان يحملها أسطول        

مراقبة دولية إلدخال جميع هذه المساعدات وعدم منع أي منها، كونها تشكّل مساعدة عاجلـة وأساسـية                 
  ".محاصرين في غزةللفلسطينيين ال

 2/6/2010الحياة الجديدة، 
  

  "أسطول الحرية"الهمجي على " اإلسرائيلي" للعدوان الدوليةتواصل اإلدانات  .94
الهمجـي علـى أسـطول      " اإلسرائيلي"توالت االدانات الدولية للعدوان     : )وكاالت( 2/6/2010الخليج،  

  .لديها لالحتجاج " اإلسرائيلي" السفير الحرية، من كافة العواصم العالمية، فيما استدعت نيوزيلندا
إلجراء " إسرائيل"داعيا " تأسف ألي عنف أو وفاة"وقال رئيس الوزراء األسترالي كفين رود إن حكومته 

وأكد رود معارضة حكومته للحصار " . أسطول الحرية"حول الهجوم على " مالئم ويتسم بالشفافية"تحقيق 
ال وزير الخارجية االسترالي ستيفن سميث، إن الهجوم أصابه وق .على غزة " إسرائيل"الذي تفرضه 

وأصيب مواطن أسترالي بطلق ناري في ساقه خالل  ".ولكن ينبغي علينا التصرف بهدوء شديد"بصدمة 
  .القبض على صحافيين أستراليين اثنين كانا ضمن القافلة " اإلسرائيلية"الهجوم كما ألقت السلطات 

لدى بالده شيمي تسور " اإلسرائيلي"لنيوزيلندي موراي ماكولي السفير واستدعى وزير الخارجية ا
على سفن اسطول المساعدات قبالة " اإلسرائيلي"لإلعراب شخصيا عن قلق بالده إزاء العدوان الدموي 

أن تجيب " إسرائيل"وقال ماكولي في بيان عقب االجتماع بالسفير إنه أخبره بأنه يتعين على  .ساحل غزة 
وأن نيوزيلندا ستشارك بصورة وثيقة في مناقشات "ستجوابات الدولية المتعلقة بمأساة االثنين على اال

  .في هذا الشأن " مجلس األمن الدولي
لسبعة مواطنين ايرلنديين من قبل " غير المقبول"ودان وزير الخارجية االيرلندي مايكل مارتن االعتقال 

المعتقلين لم "وقال مارتن في بيان إن  " .مشروط عنهمالفوري وغير ال"، وطالب باإلفراج "إسرائيل"
وطلب منهم " إسرائيل"لكنهم اعتقلوا في المياه الدولية ونقلوا إلى . بطريقة غير شرعية " إسرائيل"يدخلوا 

  " .واألمر بكل بساطة غير مقبول. توقيع وثائق تؤكد أنهم دخلوا بطريقة غير شرعية 
 .وأكدت ضرورة تحقيق السالم في المنطقة عبر الحوار السلمي فقط" لياإلسرائي"وأدانت الهند العدوان 

ال يمكن أن يكون هناك مبرر الستخدام القوة بهذا الشكل "وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
  ".العشوائي، وهو ما ندينه

  . الحادث وعبرت كوريا الجنوبية عن أسفها للهجوم مطالبة بإجراء تحقيقات شاملة لمعرفة مالبسات
 .من األمم المتحدة " رداً سريعاً"وطلبت " اإلسرائيلية"بعدوان البحرية " صدمتها"وأعربت الصين عن 

على " اإلسرائيلي"صدمنا بالهجوم "وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوشيوي 
  ".ع ضحايا ونحن ندينهاألسطول التركي الذي كان ينقل المساعدة اإلنسانية إلى غزة وأوق

في جنيف، بدأ مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة أمس مناقشة           ،  لندن 2/6/2010الشرق األوسط،   
) األربعاء(وقال دبلوماسيون إنه من المحتمل أن يتم اليوم  .حول الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية

  .حقائق دوليةإجراء تصويت على مشروع قرار يدعو إلى تشكيل بعثة تقصي 
 .اجتماعا طارئا أمس لبحث الهجوم العسكري اإلسرائيلي) ناتو(وفي بروكسل، عقد حلف شمال األطلسي 

 دولة، 28وقالت متحدثة باسم الحلف إنه تم استدعاء سفراء الدول األعضاء في الحلف، وعددهم 
ول الجلسة األسبوعية ال نسميه اجتماعا طارئا، لكنه لن يدور أيضا ح: "وأضافت. لحضور االجتماع

 ".الروتينية
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وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أمس أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دعا إسرائيل إلى إبداء رد 
وقال متحدث باسم ". أسطول الحرية"الموجه إليها على خلفية الهجوم على " النقد المشروع"على " بناء"

، وذلك في "غير مقبول"هجوم اإلسرائيلي على األسطول بأنه الحكومة البريطانية إن كاميرون وصف ال
  . اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أول من أمس

وفي نيس، دعا الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس إلى إنهاء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، 
كما أعلن " .هذه الكارثة كانت متوقعة: "وقال.  في نيس األفريقية-وذلك على هامش القمة الفرنسية 

ساركوزي عن مبادرة مشتركة مع الواليات المتحدة تعمل خاللها الدولتان معا الستئناف عملية السالم 
وأضاف أنه ". يجب أن يتحدث كل منهم مع اآلخر بصورة مباشرة: "وقال. بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 .ياسيو المنطقة رجال دولة حقيقيين ويعملوا على إنهاء الصراعحان الوقت ألن يصبح س
المتضامن " أسطول الحرية"، كانتا على متن )بوندستاج(وفي برلين، وجهت نائبتان من البرلمان األلماني 

واعتقلت السلطات اإلسرائيلية النائبتين . مع غزة، انتقادات حادة إلسرائيل عقب عودتهما إلى ألمانيا
لقد كنا نشعر أننا في : "وقالت النائبة إنجه هوجر في برلين أمس. مع مئات من النشطاء) ارحزب اليس(

 ".العمل البربري"ووصفت زميلتها أنيته جروت الهجوم بـ". حرب ومخطوفين
  

   على رفع الحصار"إسرائيل" يحثّ البريطانيرئيس الوزراء  .95
بنيامين نتنياهو إلى رفع " اإلسرائيلي" نظيره  دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون:آي.بي .يو 

الحصار المفروض على قطاع غزة، وشجب الخسارة الفادحة باألرواح التي سببها العدوان الدموي الذي 
  .على قافلة الحرية" إسرائيل"شنته 

حثّ "، أمس، إن كاميرون ) داوننغ ستريت10(وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية 
في اتصال هاتفي على الرد بصورة بناءة على االنتقادات الدولية ورفع " اإلسرائيلي"ئيس الوزراء ر

  " .الحصار عن غزة
، لكنه حث األخيرة "إسرائيل"جدد التأكيد على التزام المملكة المتحدة القوي بأمن "وأضاف أن كاميرون 

ستها، والقيام بكل ما هو ممكن لتجنب على االستجابة بصورة بناءة على االنتقادات المشروعة لممار
رفع "وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني شدد أيضاً على ضرورة  ".تكرار هذا الحادث غير المقبول

  ".الحصار المفروض على غزة منذ ثالث سنوات بشكل عاجل
  2/6/2010الخليج، 

  
  بالظلم السياسي" اإلسرائيلي "االحتاللالفاتيكان يصف  .96

، وذلك "الظلم السياسي المفروض على الفلسطينيين"ب" اإلسرائيلي"صف الفاتيكان االحتالل و: ب.ف .أ 
وقالت وكالة األنباء اإليطالية إن هذه الوثيقة  .في وثيقة عمل للمجمع المقدس من أجل الشرق األوسط 

 24ى  إل10من أجل الشرق األوسط والذي سيعقد من ) سينودس(التحضيرية ألعمال المجمع المقدس 
تشرين األول في الفاتيكان سينشر األحد خالل الزياة التي سيقوم بها البابا بنديكتوس السادس / أكتوبر

ورفض المتحدث باسم البابا تشيرو بنيديتيي تأكيد صحة المقتطفات التي نشرتها وكالة  .عشر إلى قبرص 
وجاء في المقتطفات أن  .مي على نشر هذه الوثيقة قبل الموعد الرس" حظر"انسا، مشيراً إلى وجود 

في حرية التنقل " الفلسطينيين"لألراضي الفلسطينية يصعب الحياة اليومية ل" اإلسرائيلي"االحتالل "
  ".واالقتصاد والحياة االجتماعية والدينية

  2/6/2010الخليج، 
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  "إسرائيل" بحظر تجارة األسلحة مع تطالبوزيرة نرويجية  .97
جي منضو في الحكومة المجتمع الدولي أمس إلى فرض حظر على  دعت زعيمة حزب نروي:ب.ف .ا 

  .ردا على مجزرتها الدموية بحق أسطول الحرية المتوجه إلى غزة" إسرائيل"تجارة األسلحة مع 
على "ونقلت صحيفة داغبالديت عن زعيمة اليسار االشتراكي وزيرة التعليم كريستين هالفورسن قولها 

  ".إسرائيل" التي تقاطع جميع أشكال تجارة األسلحة مع الجميع ان يحذوا حذو النرويج
  2/6/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل" بقرصنة تحقيقاأوكرانيا تطلب  .98

 عبرت وزارة الخارجية األوكرانية عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوات           :كييف - محمد صفوان جوالق  
طاع غزة، داعية إلى فـتح تحقيـق        اإلسرائيلية السالح ضد نشطاء أسطول الحرية لكسر الحصار عن ق         

، "عـشرات الـضحايا والمـصابين     "وعبرت الوزارة عن تعاطفها مع أسر       ،  دقيق وشامل حول االعتداء   
ودعت  في بيان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود بهدف معالجة عاجلة للوضع اإلنساني في القطـاع،                 

في المستقبل كـالتي    " المأساوية"ر الحوادث   قائلة إن إيجاد حل لتلك األوضاع سيجعل من المستحيل تكرا         
  .حصلت يوم االثنين

وتعليقا على البيان قال مسؤول لجنة العالقات األوكرانية العربية في البرلمان األوكراني عبـد الوهـاب                
 .درويش للجزيرة نت إن أوكرانيا تنظر بعين المجتمع الدولي الذي أدان االعتداء ولم يجد له أي مبـرر                 

ييف مهتمة جدا بإيجاد حل لقضية فلسطين والشرق األوسط الذي تـرتبط معـه بعالقـات                وأضاف أن ك  
  .واتفاقيات صداقة وتعاون واسعة النطاق

بالتعاون مع عدة جمعيـات     -وقد أقامت الجاليات العربية واإلسالمية في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا           
مشاركين في حملة الحرية وسكان قطـاع        مهرجانا خطابيا تضامنيا مع ال     -ومنظمات اجتماعية وحقوقية  

  .غزة
  2/6/2010الجزيرة، نت،  

  
  " الحريةأسطول" باجراء تحقيق مستقل وفوري في الهجوم على "سرائيلإ" تطالب "أمنستي" .99

طالبت منظمة العفو الدولية اسرائيل باجراء تحقيق فوري ومستقل وذي مصداقية في الهجوم الذي شنته 
لالغاثة التي كانت تبحر صوب غزة وقتلت فيه هذه القوات اكثر من عشرة من " ةالحري"قواتها على قافلة 

  .الناشطين الذين كانوا يستقلون السفن الست التي تشكلت منها القافلة
: وقال ملكولم سمارت، مدير عمليات المنظمة لشؤون الشرق االوسط وشمال افريقيا في تصريح صحفي

يقول : "ومضى التصريح للقول ."استخدمت القوة المفرطةمن الواضح ان القوات االسرائيلية "
االسرائيليون إن جنودهم انما فتحوا نيران اسلحتهم دفاعا عن النفس، ويدعون ان هؤالء الجنود تعرضوا 

ان هذا االدعاء يفتقر الى المصداقية وال يبرر استخدام االسرائيليين . للهجوم من جانب ناشطي القافلة
  ."دو ان الرد االسرائيلي لم يتناسب مع التهديد الذي مثلته قافلة االغاثةيب. للقوة المميتة

 باالفصاح فورا عن قواعد االشتباك التي زودت بها - كخطوة اولى -وطالبت العفو الدولية اسرائيل 
  .القوات التي نفذت هجوم فجر االثنين

لعقاب الجماعي بموجب القانون إن الحصار يعتبر شكال من اشكال ا: "وقال المسؤول في منظمة العفو
فاسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي برعاية سكان قطاع غزة بما في ذلك . الدولي وينبغي رفعه فورا

  ."حقهم في الرعاية الصحية والتعليم والغذاء واالسكان
  31/5/2010بي بي سي، 
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  "أسطول الحرية"على متن   في العالماألسماءعدد من أشهر  .100
الذي استولت عليه إسرائيل    ) أسطول الحرية (هناك العديد من األجانب على متن       : يرنر بيرو  ت  - القدس

أمس األول في عرض البحر بينما كان في طريقه إلى قطاع غزة، بينهم عدد من أشـهر األسـماء فـي              
ائزة العالم؛ ومنهم السياسي، الكاتب القصصي، المخرج السينمائي، الصحافي، الدبلوماسي والحائز على ج           

 أجنبيا من هؤالء، موضحة أنهم ما زالـوا يتلقـون           35الحكومة اإلسرائيلية أعلنت إصابة     . نوبل للسالم 
العالج الطبي، مشيرة إلى أن إصابة أحدهم خطرة للغاية، بينما وصفت إصابة ثمانية آخرين بأنها خطرة                

ت أن من بين الجرحى مواطنا      وأوضح. ومستقرة، أما الباقون فقالت إن إصابتهم بما بين طفيفة ومتوسطة         
البريطانية في وقت سابق، أن أسطول      ) جارديان(وفي لندن، كشفت صحيفة      .بريطانيا وآخر من أستراليا   

 كان يحمل على متنه عددا من األجانـب  -الذي هاجمته إسرائيل واتهمته بمساعدة حركة حماس     -الحرية  
، المولودة في أمريكا مـن أب مـن عـرب           )فهويدا عرا (المعروفين عالميا، فقد أشارت إلى الناشطة       

وكان مـن بـين الشخـصيات       .  حركة التضامن الدولي   2001إسرائيل وأم فلسطينية، التي أسست عام       
  .المعروفة على متن األسطول أيضا المخرج والصحافي األسكتلندي حسان غاني

، وهـو كاتـب     ) عاما 62(ل  في السويد، أعلنت الحكومة اإلثنين أن إسرائيل اعتقلت الكاتب هينينغ مانك          
قصص بوليسية ناجحة ومعروف، باإلضافة إلى ثمانية سويديين آخرين كانوا على متن سـفن أسـطول                

  .الحرية الذي هاجمه الجيش اإلسرائيلي
 من مواطنينـا كـانوا      4إسرائيل تحتجز   "وفي روما، قال وزير الخارجية اإليطالي، فرانكو فراتيني، إن          

  ".نأمل أن يتم اإلفراج عنهم في أقرب وقت ممكن" معقبا ،"على متن أسطول الحرية
التركية في نسختها العربية، أن مواطنا إنجليزيا ضـمن أسـطول الحريـة          ) أخبار العالم (ونقلت صحيفة   

، موضحة أنه الناشط بيتر فيننر، وأنه استقل السفينة من ميناء           )مرمرة(أشهر إسالمه من على متن سفينة       
  . تركي

  2/6/2010عكاظ ،
  

  تعم العالم" اإلسرائيلية "بالمجزرةالتظاهرات المنددة  .101
ضد أسطول الحرية مدن العالم من شرقه لغربه " اإلسرائيلية"عمت التظاهرات المنددة بالمجزرة : وكاالت

  .ومن شماله لجنوبه 
فقد تظاهر مئات األشخاص، أمس، في شارع وايتهول الرئيسي في حي الوزارات في العاصمة 

ورفع المتظاهرون . ية لندن مغلقين بذلك حركة السير في هذا الشارع وذلك للتنديد بالمجزرة البريطان
الذين تجمعوا امام داونينغ ستريت مقر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وقد أجهش بعضهم في البكاء، 

في " سرائيليةاإل"أوقفوا جرائم الحرب "وهم يهتفون " إسرائيل"األعالم الفلسطينية والفتات تندد بموقف 
  " .اكسروا الحصار اإلجرامي لغزة"و" غزة

 600ففي السويد، تجمع قرابة . وفي السويد والنرويج تظاهر آالف األشخاص للتنديد بالهجوم الدموي 
حيث المحكمة " إلى الهاي" إسرائيل""أو "" إسرائيل"قاطعوا "شخص في وسط ستوكهولم وسط هتافات 

  .الجنائية الدولية 
  " .إسرائيلية"في اوسلو حيث أحرقوا أعالما " إسرائيل"رويج، سار مئات األشخاص إلى سفارة وفي الن

وأطلق المحتجون من النساء " اإلسرائيلي"في سيدني، تجمع حوالي ألف شخص لالحتجاج على الهجوم 
  .والرجال واألطفال شعارات ضد الكيان 

في باريس لالحتجاج على " اإلسرائيلية"فارة  شخص، مساء االثنين بالقرب من الس1200كما تجمع نحو 
فلسطين "و" حماس مقاومة"وحمل المتظاهرون األعالم الفلسطينية وهم يهتفون " . اإلسرائيلي"الهجوم 

  " .صهاينة، فاشيون، انتم اإلرهابيون"و" كلنا فلسطينيون"و" ستحيا وستنتصر
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مهاجمة المتظاهرين ما اضطر الشرطة للتدخل " اإلسرائيلية" شابا يهوديا يحملون األعالم 15وحاول نحو 
  .واستخدام الغازات المسيلة للدموع 

 1300حيث تظاهر نحو ) شمال(وجرت تجمعات أخرى في المدن الفرنسية الكبرى مثل ليل 
وأعلنت بعض المنظمات عن تظاهرات يومية وتجمعا حاشدا السبت المقبل في ) . شرق(وستراسبورغ 

  .باريس 
ورفع .  تظاهر مئات األشخاص قرب سفارة الكيان في بروكسل للتنديد بالمجزرة وعصر االثنين،

، الفتات تحمل عبارة "إسرائيل"مقاطعة "المتظاهرون الذين ارتدى بعضهم قمصانا خضراء تطالب ب
  .، وطالب المتظاهرون برفع فوري للحصار المفروض على األراضي الفلسطينية " قاتلة" إسرائيل"

في ضاحية كوبنهاغن احتجاجا على المجزرة، " اإلسرائيلية"ألشخاص قرب السفارة وتظاهر مئات ا
وابقاهم طوق أمني على مسافة بعيدة من السفارة، . وللدعوة إلى رفع الحصار المفروض على القطاع 

أوقفوا مجازر "و" إسرائيل"قاطعوا "ورفع المتظاهرون أعالما فلسطينية وتركية والفتات كتب عليها 
  .، وطالبوا الدنمارك بالتحرك لرفع الحصار العبثي عن غزة"يينالمدن

  2/6/2010الخليج، 
  

   في العالم رأس نووي8100و... 2009 حجم اإلنفاق العسكري العالمي في دوالر مليار 1500 .102
كشف تقرير جديد أن حجم اإلنفاق العسكري العالمي واصل ارتفاعه على الرغم من األزمة المالية 

 زاد العام العسكريال التقرير الذي أصدره معهد ستوكهولم ألبحاث السالم إن معدل اإلنفاق وق .العالمية
  . مليار دوالر1500الماضي بنسبة ستة في المائة تقريبا ليصل مجموعه إلى أكثر من 

 ، حيثوأشار التقرير إلى أن الواليات المتحدة تصدرت قائمة الدول األكثر إنفاقا في المجال العسكري
 من معدل اإلنفاق دول العالم في %43 فقط لتشكل وحدها 2009 مليار دوالر في عام 661قت أنف

 100وقال إن الصين تأتي بعد الواليات المتحدة من حيث اإلنفاق العسكري فقد أنفقت  .المجال العسكري
 مليار 63.9وجاءت فرنسا في المركز الثالث بعد أن أنفقت  .مليار دوالر تقريبا خالل العام الماضي

 بعثة دولية كما 54وتقدر تكلفة مهمات قوات حفظ السالم التي تتكون من  .2009دوالر خالل عام 
  .2009 مليار دوالر في العام 9.1 أحصاها المعهد بـ

" النادي النووي" رأس نووي في ترسانة دول 8100من ناحية أخرى كشف التقرير أن هناك حوالي 
وقال التقرير إن  ."إسرائيل"والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان ووهي الواليات المتحدة وروسيا 

 ". رأس نووي لدي هذه الدول معد وجاهز لإلطالق خالل دقائق200ما يقرب من "
  2/6/2010بي بي سي، 

  
  وأربع عقبات أمام المصالحة الفلسطينية ...محطة فاصلة إلنهاء حصار غزة "الحريةأسطول : "مشعل .103

خالد مشعل ) حماس" (حركة المقاومة االسالمية"قال رئيس المكتب السياسي لـ:  حميدياهيمإبر -دمشق 
آخر "فجر اول امس ستكون " اسطول الحرية"ان جريمة اسرائيل باالعتداء على " الحياة"في حديث الى 

 في مصر الى فتح معبر رفح كـ" االشقاء"ودعا . في الحصار المفروض على قطاع غزة" حلقة تتكسر
  ".رد طبيعي على الجريمة االسرائيلية"

  : وهنا نص الحديث
  هل يساهم هذا في كسر الحصار على غزة؟ ". أسطول الحرية"لنبدأ باعتداء اسرائيل على > 



  

  

 
 

  

            48 ص                                     1807:         العدد       2/6/2010 األربعاء :التاريخ

وجميع المتضامنين المشاركين فيه على تنوع " أسطول الحرية" اننا ننظر بكل تقدير واعتزاز إلى -
 خطوة شجاعة لكسر الحصار على غزة، وخطوة إنسانية مؤثرة تعلن هذه. جنسياتهم ومواقعهم في بالدهم

  .الحصار جريمة ال إنسانية، وقد آن له أن ينتهي: بلغة عملية فصيحة
  هل ترى رفع الحصار قريباً؟> 
لذلك فالحصار إلى زوال .  األهداف السياسية لهذا الحصار فشلت عملياً في ظل صمود شعبنا العظيم-

آخر " أسطول الحرية"في ظل هذا الحراك الواسع إنسانياً لكسره، وإن شاء اهللا يشكل بإذن اهللا، بخاصة 
فإسرائيل مارست القرصنة في المياه الدولية، وارتكبت جريمة بشعة . حلقة تتكسر في هذا الحصار الظالم

  .سقط بسببها العشرات من الضحايا والجرحى" أسطول الحرية"بحق المتضامنين مع 
   االتصاالت التي أجريتها؟ ما هي نتيجة> 
 منذ اللحظة األولى لهذه الجريمة الوقحة، بادرنا الى إجراء االتصاالت مع المسؤولين العرب ومع -

وقد سعينا . تركيا، فضالً عن اتصاالت أخرى ُأجريت معنا من جانب مسؤولين آخرين من دول مختلفة
  :عبر هذه االتصاالت إلى التركيز على ثالثة أهداف

، اعتبار هذه الجريمة محطة فاصلة ال بد من أن ينتهي الحصار بعدها بصورة نهائية، وال بد من فتح أوالً
  .معبر رفح من جانب األشقاء في مصر، فهذا هو الرد الطبيعي على الجريمة اإلسرائيلية
لي، ومحاكمة قادة ثانياً، إدانة السلوك اإلسرائيلي المتمرد على العالم وعلى القيم اإلنسانية والقانون الدو

  .إسرائيل على جرائمها المتالحقة
ثالثاً، دعوة الجميع إلى التضامن مع تركيا رسمياً وشعبياً، فهي التي دفعت الثمن األكبر لهذه الجريمة، 

وتركيا لها الدور األكبر في حملة كسر الحصار عبر هذا األسطول إلى جانب دول . ومعظم الشهداء منها
رى أسهمت في اإلعداد لهذه الحملة المباركة وساهمت في شراء السفن مثل الجزائر ومنظمات إنسانية أخ

  .واليونان والكويت وإرلندا وماليزيا وغيرها
  كيف ترى موقف االمم المتحدة؟> 
 بعثت الجريمة الصهيونية غضباً واسعاً لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية ومختلف -

 -  في ظل االنحياز األميركي -شكلت صدمة للضمير اإلنساني، لكن مجلس األمن شعوب العالم الحر و
كان دون الموقف ودون حجم الجريمة، مما يغري الكيان الصهيوني بمزيد من الجرائم واالستهتار 
بالقانون الدولي والقيم اإلنسانية، وهو ما تتحمل مسؤوليته اإلدارة األميركية وكل الحكومات الداعمة 

  .ئيل والمتواطئة معهاإلسرا
  لقاء ميدفيديف

كنت التقيت الرئيس الروسي في دمشق قبل اسابيع، هل كان هناك ثمن سياسي كي ترفع موسكو > 
  ؟"حماس"مستوى الحوار مع 

 التقينا الرئيس ميدفيديف في دمشق من دون أن ندفع ثمناً مسبقاً وانتهى اللقاء من دون أن ندفع ثمناً، -
نقدر شجاعة الرئيس ميدفيديف، لكن نعتقد في . تد دفع أثمان سياسية للقاءات سياسيةلم تع" حماس"ألن 

العب أساسي في المنطقة وطرف " حماس"هو الوضع الطبيعي، ألن " حماس"الوقت نفسه أن اللقاء بقيادة 
 الى وبالنسبة الى روسيا وعالقاتنا معها، فهي ممتدة منذ سنوات وقمنا بثالث زيارات. فلسطيني أساسي
وهو أمر ... لكن ال شك في أن اللقاء مع الرئيس الروسي تطور مهم ونقلة في العالقة. موسكو حتى اآلن

  .نقدره ونثمنه
هل طلب ميدفيديف . لكن موسكو تطلب االعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية أو االقتراب منها> 

  ؟ "حل الدولتين"االعتراف بـ 
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ن من مواقف وبرامج سياسية يكفي كي يتعامل معها العالم باعتبارها طرفاً حتى اآل" حماس" ما قدمته -
 اإلسرائيلي من ناحية، ويسقط أيضاً الذرائع التي تتذرع بها إسرائيل لعدم -أساسياً في الصراع العربي 

  "...حماس"االعتراف بالحقوق الفلسطينية، ألن 
  ؟"حماس"ماذا قدمت > 
 وعاصمتها القدس مع إنجاز 1967قامة دولة فلسطينية على حدود العام حين توافق على إ" حماس" ألن -

حق العودة، وهو موقف نلتقي فيه بشكل عام مع مجمل القوى الفلسطينية ومع مجمل األطراف العربية 
هذا الموقف كاف جداً وزيادة ويجعل الكرة، حقيقة، في المرمى اإلسرائيلي وليس في . واإلسالمية

المشكلة ليست لدينا : لذلك أقول دائماً لكل األطراف األجنبية التي نلتقي بها.  والعربيالمرمى الفلسطيني
بالتالي، الضغط يجب أن يتوجه . المشكلة هي لدى إسرائيل". حماس"كفلسطينيين أو كعرب وال لدى 

  . إليها
   وحل الدولتين؟1967ما الفرق بين حدود > 
لدينا موقف واضح هو عدم االعتراف " حماس"ونحن في . يتضمن االعتراف بإسرائيل" حل الدولتين "-

الدول العربية حين تتحدث عن عملية السالم . بإسرائيل، ألن الحالة الفلسطينية تختلف عن الحالة العربية
بعد أن تنسحب إسرائيل من آخر شبر ) االعتراف بإسرائيل(والتسوية، فإنها تتحدث عن استعدادها لذلك 

فمجرد أن تُقدم لنا وعود من دون . بينما الحالة الفلسطينية مختلفة.  أرضها المحتلةأو سنتيمتر مربع من
 وهي تمثل عملياً خمس األرض 1967ضمانات، ووعود ثبت فشلها وكذبها باالنسحاب إلى حدود عام 

ذا ظلم ه). بإسرائيل(ال يعقل أن يطالب الفلسطينيون أنه مقابل هذا األمر ال بد من االعتراف . الفلسطينية
  . ، لكن من دون االعتراف بإسرائيل1967نعم، نحن نعرض القبول بحدود عام . للشعب الفلسطيني

" حماس"قيل انك أبلغت ميدفيديف انه لو وافقت الدولة الفلسطينية العتيدة على االعتراف بإسرائيل، فإن > 
  ستقبل ذلك؟

 من نصف الشعب الفلسطيني ينتمي وهو عدم االعتراف بإسرائيل، ألن أكثر. واضح" حماس" موقف -
هو ينتمي إلى هذه األرض وليس حديث . ولد فيها أو ولد آباؤه أو أجداده فيها. 1948إلى أراضي العام 

وبالتالي فليس من اإلنصاف وال من العدل أن تأتي أي حركة فلسطينية . شُرد منها قسراً. عهد بها
  ). بإسرائيل(وتعترف 

ف هو أنه عندما تقوم الدولة الفلسطينية وتملك السيادة الحقيقية على أرضها وما قلته للرئيس ميدفيدي
وما ). تجاه الموقف من إسرائيل(تجري عند ذلك استفتاء لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 

  " .حماس"تقرره الغالبية الفلسطينية عندئذ بحرية سنحترمه حتى لو خالف رأينا في 
لن تعارض " حماس" بإسرائيل، فإن 1967لدولة الفلسطينية المقامة على حدود العام إذاً، إذا اعترفت ا> 

  ذلك؟
حين تقوم الدولة الفلسطينية ذات السيادة الحقيقية وينتهي االحتالل على : أنا أقول.  ال، ليس هذا ما قلته-

 تجري استفتاء  ويحصل الشعب الفلسطيني على حقه في القدس والعودة وهذه الدولة1967أراضي العام 
  ...للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فإن ما تقرره الغالبية الفلسطينية

  حتى لو كان االعتراف بإسرائيل؟> 
ستحترمه حتى لو خالف رأيها " حماس" أي قرار تقرره الغالبية الفلسطينية بصورة ديمقراطية حقيقية، -

  .وموقفها
 ضد االنتخابات ثم 1996كنتم في العام . غييرات سابقةيضاف إلى ت" حماس"هذا تغيير في موقف > 

   ضد تشكيل حكومة ثم وافقتم؟2006كنتم في . وافقتم عليها
وبعض المواقف السياسية ليس مبادئ، بخاصة أن الظروف .  هناك تغيرات طبيعية ألي حركة سياسية-

في العام . يرات بصورة إيجابيةمن حولنا تتغير هي أيضاً، وبالتالي من الطبيعي أن نتفاعل مع هذه التغ
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 كنا في أعقاب 2006، كان تقديرنا أن المصلحة بعدم المشاركة، وبعد عشر سنوات في عام 1996
واجتياح الضفة " السور الواقي"عملياً، إسرائيل دمرت عملية أوسلو سواء بعملية . االنتفاضة الثانية

  . شيء وقعته مع السلطة الفلسطينيةالغربية أو تدمير مؤسسات السلطة أو عدم التزامها بأي
بعدها ظهر واقع جديد وأصبح هناك تقارب بين القوى الفلسطينية حول ضرورة النضال من أجل انتزاع 

بالتالي أصبحت هناك مطالب من الشعب الفلسطيني . فضالً عن فساد السلطة الذي أرهق شعبنا. حقوقنا
لطة إلى جانب دورها في المقاومة حتى تحارب بأن يكون لها دور سياسي في إطار الس" حماس"لـ 
لكل تلك االعتبارات وجدنا أن هناك ضرورة للمشاركة في االنتخابات، بخاصة أن أحد دوافعنا . الفساد

  .األخرى كان أن نحمي برنامج المقاومة
  هل الموقف من المقاومة حالياً هو تكتيك أم مبدأ؟ > 
  .تالل فالمقاومة ثابت ال يتغيرطالما هناك اح.  ال، المقاومة شيء آخر-
  لكنها ال تمارس؟ > 
يعني تتمسك بالمقاومة، لكن . إنما كيف تدير المقاومة فهذا شيء آخر.  إنها مبدأ وسياسة مستمرة-

  .مرة تقوم بعملية تهدئة أو وقف إطالق النار. مرة تهدئ. مرة تصعد. تديرها بحسب الظرف
  اآلن، نحن في أي مرحلة؟> 
في غزة خيار المقاومة . قطاع غزة حالة، والضفة الغربية حالة أخرى. هناك حالتان. ا مفتوحة خياراتن-

والمقاومة تأخذ حريتها الكاملة في . معتمد ومدعوم من جميع القوى ومن حكومة األخ إسماعيل هنية
معاناة لكن بسبب الواقع الصعب و. التطور والتسلح على رغم إمكاناتنا المتواضعة في ظل حصار غزة

الناس في غزة وفي ظل الدمار والخسائر التي أصابت الشعب الفلسطيني في الحرب األخيرة، من 
هذا هو األسلوب . الطبيعي ألي قيادة عاقلة أن تدير المقاومة بمنطق واقعي تراعي فيه الظرف الفلسطيني

هناك . طالق النار، نعمليس هناك اتفاق لوقف إ. في غزة الخيار مفتوح. الذي نتعامل به مع المقاومة
  .واقع فيه هدوء، لكن ليس هناك التزام بشيء

  لوقف إطالق الصواريخ؟" الجهاد"تضغط على " حماس"لكن > 
 ال، بل هناك على مستوى قطاع غزة توافق وحوار للتفاهم على إدارة المقاومة بين جميع الفصائل -

  .الفلسطينية
  كيف؟> 
عملياً كيف ندير قرار . مة والدفاع عن شعبنا ومقاومة االحتالل على قاعدة التمسك ببرنامج المقاو-

المقاومة؟ نديره بما يعظم نتائجه وبما يراعي ظروف الواقع الفلسطيني في قطاع غزة ويسقط الذرائع من 
هذه مصلحة نقدرها معاً من دون ضغوط ومن دون اتهامات . يد إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة

قبل حرب غزة األخيرة، . هي في مقدمة من يتمسك بالمقاومة". حماس"ايد على ألحد، ألن ال أحد يز
كانت مستعدة وجاهزة وقادت " حماس"لكن الناس فوجئوا بأن . اتهمنا البعض بأننا تخلينا عن المقاومة

الدفاع عن القطاع، وصمدت مع بقية الفصائل الفلسطينية ومع شعبنا العظيم صموداً أسطورياً في وجه 
الفضل هللا ثم لشعبنا ثم أيضاً لوقفة األمة العربية . صمدت ثالثة أسابيع. سانة العسكرية اإلسرائيليةالتر

  .واإلسالمية وأحرار العالم معنا
موضوع المقاومة في غزة ال يختلف عن إدارة السلطة لذلك في " حماس"هناك من يقول إن إدارة > 

  الضفة؟
. سالحها مالحق، رجالها مالحقون. فة مجرمة ومالحقةالمقاومة في الض.  الوضع مختلف تماماً-

  . ال للمقاومة، ال للعمل العسكري: وقادة السلطة في الضفة الغربية يقولون. يعتقلون ويعذبون
  حكومة هنية اعتقلت بعض من أطلق صواريخ من غزة؟> 
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عتقل أحد على خلفية ولم ي. لم يعتقل احد من كوادر الفصائل األخرى على خلفية إطالق صواريخ.  ال-
  .نضالية

  1967دولة على حدود 
  ؟1967يتضمن قبول دولة على حدود العام " حماس"اآلن، برنامج > 
  .2006مثل وثيقة الوفاق الوطني للعام ...  لقد وقعت الحركة على وثائق فلسطينية تتضمن هذا-
  هذا جديد أيضاً؟> 
طرح الشيخ ياسين . أحمد ياسين منذ بداية التسعينات نعم جديد، لكن أصل الفكرة طرحها الشيخ الشهيد -

، من حيث الثوابت والمبادئ األساسية واضحة وملتزمة "حماس"بمعنى أن . 1967موضوع حدود 
تتطور في ما يتعلق بالسياسات " حماس"إنما . ومتمسكة بها، بخاصة ما يتعلق بالحقوق الوطنية والمقاومة

  . لثوابت الوطنية األساسية للشعب الفلسطينيوالمواقف السياسية ولكن في إطار ا
، هدنة طويلة 1967قبول دولة في حدود : إذاً، هناك ثالثة تطورات في الموقف السياسي للحركة> 

  األمد، عدم عرقلة مبادرة السالم العربية؟
ى نحن لدينا تحفظ واعتراض أساسي عل: من البداية قلنا. مثالً، موضوع المبادرة العربية.  صحيح-

على رغم هذا : لكن قلنا. بعض األمور في المبادرة أهمها موضوع االعتراف بإسرائيل والتطبيع معها
الموقف نحن لن نعوق الحراك العربي ولسنا عقبة في طريقه ألننا ال نريد أن نخلق أزمة بيننا وبين 

خلى عن المبادئ يعني هذا جزءاً من تقدير الموقف السياسي الحكيم والناضج من دون أن نت. العرب
الصراع الحقيقي بيننا وبين العدو الصهيوني وليس بيننا وبين العرب، حتى لو اختلفنا في . والثوابت

  . مساحات من المواقف السياسية فلسطينياً أو عربياً
 أن الذي دمر المبادرة العربية 2002وبالفعل، ثبت بعد ثماني سنوات من إطالق المبادرة في قمة بيروت 

  . في مهدها وما زال يتجاهلها هي إسرائيل، أي أن المشكلة ليست عندنا وإنما عند العدووقتلها
  في غزة؟" القاعدة"هل هناك خاليا لـ . خلقت فراغاً فظهرت خاليا متطرفة" حماس"براغماتية > 
  ".لقاعدة"هناك بعض األفكار المتشددة، لكن ال وجود لـ .  ال-

ن في حكومة اسماعيل هنية تشير وكأن الحركة تريد تأسيس ظهرت سياسات وتصرفات من مسؤولي> 
  إمارة إسالمية؟

هذا ليس . والتحريض عليها وتحميلها مسؤولية عدم المصالحة" حماس" هذا جزء من االتهام لـ -
تحرير الوطن واستعادة الحقوق والتخلص من االحتالل وانجاز المشروع " حماس"أولوية . صحيحاً

أما نظام الحكم فهذا خطوة الحقة تأتي بعد التحرير، وبما تقبل به . ائل الفلسطينيةالوطني مع بقية الفص
فنحن احتكمنا الى اللعبة الديموقراطية في نظام االنتخاب ونحتكم أيضاً إلى اللعبة . الغالبية الفلسطينية

  .الديموقراطية وإلى رأي شعبنا في ما يختاره لنظام حكمه بعد التحرير
  سلفية في غزة؟هناك تصرفات > 
والحرية . والحكومة في غزة ال تُكره الناس على التزام ديني معين.  نحن ال نُكره الناس على شيء-

إنما ككل حكومات الدنيا هناك ضوابط عامة للمجتمع تتعلق . مفتوحة لعامة الناس في أفكارهم وآرائهم
يعني هناك قواعد . مانية على حد سواءهذا موجود في الدول الدينية والدول العل. باألخالق والمسلكيات

لكن ليس على قاعدة أننا نُنشئ إمارة . عامة ضابطة لسلوك المجتمع تفعلها الحكومات في شكل عام
  . نحن ال نفعل ذلك. إسالمية أو نفرض قناعاتنا على الناس

غزة .  غزة إمارتهاتريد أن تنفرد بغزة وتعتبر" حماس"األمر الثاني، ليس هناك عاقل في الدنيا يعتبر أن 
الشعب الفلسطيني في غزة هو جزء من الشعب . ليست شيئاً منفصالً عن بقية فلسطين. جزء من الوطن

الفلسطيني، لذلك نحن مصرون على المصالحة الفلسطينية حتى تكون غزة والضفة لحمة واحدة باعتبار 
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لحقيقة أن هناك من اآلخرين ربما إنما ا. أن أهلنا في القطاع والضفة جزء عزيز من الشعب الفلسطيني
  .من ارتاح لهذا االنقسام بين غزة والضفة

  إسرائيل؟ أطراف فلسطينية؟: من المقصود> 
ولكن أخشى أن هناك أطرافاً فلسطينية وعربية ربما تقول في .  طبعاً، بالتأكيد إسرائيل لها مصلحة-

ونتفرغ اآلن لعمل تسوية سياسية في . افلتبق غزة هكذا معزولة ونحاصرها إلى أن يتم إخضاعه: نفسها
  .الضفة الغربية

قبل الحديث عن المصالحة، هل وعدك الرئيس ميدفيديف بنقل مضمون لقائه بك إلى الرئيس باراك > 
  أوباما؟

. قلت له إن أطرافاً دولية وأوروبية عدة تلتقي معنا. شكرته على موقفه من اللقاء.  كنت واضحاً معه-
ها بالعلن، وبعضها بطرق غير مباشرة، وأن األميركيين أنفسهم يتصلون بنا، ولكن بعضها بالسر وبعض

أنا ال أفعل هذا سراً وإنما أفعله في شكل : فضحك الرئيس الروسي، وقال. في صورة غير مباشرة
  ".حماس"واضح، وسأطلع األميركيين على مضمونه حتى يعرفوا حقيقة موقف 

  دارة األميركية؟مستعدة للحوار مع اإل" حماس"هل > 
 نحن مستعدون للحوار المباشر مع كل الدول عدا إسرائيل، ولكن من دون شروط مسبقة، وذلك لنقوم -

  .بواجب الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكسب التأييد الدولي لها
  هل هناك جديد من خالل االتصاالت مع األوروبيين؟> 
األول، أن حصار غزة بدأ يفقد مبرراته السياسية : كن بدأنا نلمس أمرين ليس هناك تغيير جوهري، ل-

وإن كانوا ما زالوا يطالبوننا بها، " الرباعية"الثاني، أن شروط . وأصبح عبئاً أخالقياً على المجتمع الدولي
  . ربما باتوا يدركون أنها قيد عليهم أكثر مما هي قيد علينا

  ؟"الرباعية"بادئ لكنهم تحدثوا عن شروط مخففة لم> 
، لكن "الرباعية"واعتبروا ان ذلك قد يساعدنا في تلبية شروط .  بعضهم تحدث عن صياغات مخففة-

  . ال، قاطعة: فكان ردنا الواضح. بلغة مخففة يمكن أن نهضمها
  كيف؟> 
. من غير المعقول لمجرد أن تحاورني أن تضع علي شروطاً.  مبدأ الشروط المسبقة مرفوض لدينا-
نى هذا أنه ينتقص من إنسانيتي، وأنني لست نداً له وكأن هناك طبقية وهناك درجات بين البشر مع

كرامتنا اإلنسانية والوطنية تأبى علينا أن نخضع لشروط مسبقة . ونحن ال نقبل ذلك. واستهانة باآلخر
  .لمجرد أن يحاورنا اآلخر مهما كانت مكانة هذا اآلخر

لكن أين تأتي الشروط؟ عندما يريد أي طرفين أن . أن يتم من دون شروطالحوار من حيث المبدأ ينبغي 
وما يتفقان عليه يكون . عندها هذا الطرف يضع شروطه ومطالبه واآلخر يضع شروطه ومطالبه. يتفقا

  . قاعدة االتفاق
  المصالحة

  ما هي العقبات أمام انجاز المصالحة الفلسطينية؟> 
ميتشل ) المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج(اميركي أبلغه " فيتو"أوالً، .  هناك أربع عقبات-

، وإال "الرباعية"إال إذا خضعت لشروط " حماس"للمصريين ولرئاسة السلطة من أنه ال مصالحة مع 
ثانياً، لم تعد المصالحة اليوم مطروحة أصالً على الطاولة ألن أولوية . ستقطع المساعدات عن السلطة

وربما يعتقد األميركيون أن . الحالية هي استئناف المفاوضات التقريبية أو غير المباشرةاإلدارة األميركية 
المفاوض الفلسطيني من دون مصالحة أفضل لهم وسيكون أضعف ويسهل االستفراد به وتطويعه بخاصة 

  .في ظل تشدد الطرف اإلسرائيلي بقيادة نتانياهو
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" حماس"لى عدم التعامل مع تعديالت ومالحظات العقبة الثالثة، بصراحة، هي اإلصرار المصري ع
الجوهرية والمنطقية القائمة على أساس مطابقة ورقة المصالحة مع ما اتفقنا عليه في جوالت الحوار، 
بحيث تتضمن ورقة المصالحة نصوصاً كانت موجودة في مسودات الحوار، بخاصة ما يتعلق بالشراكة 

 الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حين إعادة بنائها، في القرار األساسي عبر اإلطار القيادي
والشراكة في القرار األمني من خالل اللجنة األمنية العليا، والشراكة في اإلشراف على االنتخابات 

  .هذه مسائل جوهرية، ونعتقد أن الموقف المصري الرافض لها غير مبرر وغير مقبول. المقبلة
في الضفة، حيث يبدو كأنما ارتاحوا " فتح"وقف اإلخوة في السلطة وحركة أما العقبة الرابعة، فهي م

بالتالي، هم ال . اميركا وإلعطاء األولوية الستئناف المفاوضات" فيتو"للموقف المصري وارتاحوا لـ 
فمثالً لو توافقنا نحن وإياهم وبقية القوى ثم نقول لمصر . يفعلون ما هو مطلوب منهم إلنجاز المصالحة

نحن متوافقون على جملة القضايا األساسية للمصالحة، وبالتالي دعونا نتصالح على هذه القاعدة : عربوال
  .بقبول مصر وقبول عربي عام، عندها لن يكون هناك مبرر ألي رفض أو فيتو من أحد

  ؟"فتح"هل تقول إن هناك ارتياحاً لالنقسام لدى الرئيس محمود عباس والسلطة و > 
وكأنهم يراهنون على أن مواصلة الضغوط على . ا يبدو، مرتاحون للوضع الراهن أقول إنهم، كم-
قد تجبرها على التراجع، بدالً من الذهاب معها إلى مصالحة حقيقية قائمة على شراكة حقيقية في " حماس"

  .مختلف القضايا األساسية
لماذا ال تقدمون . سطينيلكن أنت قلت ان إسرائيل مستفيدة من االنقسام والمتضرر هو الشعب الفل> 

  أقصى المرونة لتحقيق الوحدة الفلسطينية؟
 أمر طبيعي أنه من أجل المصلحة الوطنية والوحدة الفلسطينية ال بد من تقديم مرونة وتنازالت في -

الكثير من التنازالت والمرونة من أجل تقريب المواقف والوصول إلى " حماس"وقد قدمت . الشأن الداخلي
مصالحة، لكن أن يتم إحداث تغييرات في ورقة المصالحة في آخر لحظة بما يخالف ما تفاهمنا إمكانية لل

بأن تخضع لذلك، فهذا ال يدخل في إطار المرونة " حماس"عليه في جوالت الحوار السابقة، ثم تطالب 
وإخضاعها لمصالحة مجحفة وغير " حماس"، بل يدخل في إطار محاولة قهر "حماس"المطلوبة من 

  .قيقيةح
  لماذا ال تذهبون إلى انتخابات جديدة والشارع يقرر؟> 
 مستعدون لذلك، لكن ال بد من المصالحة أوالً حتى تنشأ في ظلها ظروف طبيعية على األرض بعد هذا -

االنقسام المرير، بحيث تسمح بإجراء انتخابات حقيقية تتكافأ فيها الفرص، مع ضمانة نزاهة هذه 
يتم تعديل ورقة المصالحة بحيث تعكس ما تفاهمنا عليه طوال جوالت الحوار، فإننا وما لم . االنتخابات

ألنه ما معنى أن تسمي هذا مصالحة من دون مشاركة في القرار . سنذهب عملياً إلى مصالحة شكلية
السياسي وفي القرار األمني واإلشراف على االنتخابات؟ ماذا سيبقى من المصالحة؟ هذا يلقي عالمات 

  .فهام كبيرة حول نيات الطرف اآلخر من مصالحة كهذهاست
، "يا دار ما دخلك شر"و " العافية"عن السلطة بـ " حماس"إذا كانت المصالحة هي كلمة السر إلقصاء 
" حماس: "لتكن األجندة واضحة ويعبر عن ذلك بوضوح. كما يقال شعبياً، فال داعي أن نسميها مصالحة

وللبرنامج ذاته الذي يتبناه " الرباعية"إما أن تخضع لشروط : ن أحد أمرينمرفوضة، وعليها االختيار بي
. السيد محمود عباس إذا أرادت المشاركة في القرار السياسي، أو أن تخرج من اللعبة السياسية بالكامل

  .فليسموا األشياء بأسمائها الحقيقية، لكن ال يقولون هذه مصالحة
خالفاً على كلمات؟ لو وقعت الورقة بعد إجراء التعديالت، هل إذاً هو صراع على السلطة وليس > 

  ينتهي األمر؟
إنما اآلخرون هم .  نحن ال نصارع أحداً على السلطة، فالذي جاء بنا هو شعبنا عبر صناديق االقتراع-

ر وال شك في أن لدينا تجربة مريرة تثي. الذين يحاولون إقصاءنا بعد أن انقلبوا على نتائج االنتخابات



  

  

 
 

  

            54 ص                                     1807:         العدد       2/6/2010 األربعاء :التاريخ

فأياً كانت الصياغات، هناك بالنهاية أجندة واضحة لدى الطرف اآلخر هي محاولة . الكثير من الشكوك
، حوصرت وعوقب الشعب، 2006باالنتخاب في العام " حماس"الدليل انه منذ مجيء ". حماس"إقصاء 

 أكّد لدينا كل ذلك. ثم شنت الحرب علينا من جانب إسرائيل. وعملوا على عزلها وقطع األموال عنها
لكن مع ذلك ومن أجل مصلحة شعبنا ولقناعتنا بأهمية المصالحة . الشكوك بأن أجندتهم لم تتغير

على رغم ما يكتنف ذلك من مخاوف وشكوك . وضرورتها، أصررنا على الدخول ببرنامج المصالحة
  .من طرفنا بنيات وسلوك الطرف اآلخر

  لك؟ كانت هناك تصريحات مختلفة لمحمود الزهار؟هل جميع أعضاء قيادة الحركة يوافقون على ذ> 
وهناك .  نحن لدينا تنوع في اآلراء والقناعات داخل الحركة، لكن موقف الحركة في النهاية واحد-

أطراف تحاول اللعب على قصة الداخل والخارج، وقصة متساهل ومتشدد، لعبة قديمة واسطوانة 
كحركة وكمؤسسة " حماس" وعاد بخفّي حنين، ألن قوة البعض اشتغل عليها منذ عشرين عاماً. مشروخة

  . قيادية راسخة أكبر بكثير مما يتصورها اآلخرون
  هل هناك جديد في صفقة تبادل األسرى مع شاليت؟> 
األول، هو أن نتانياهو عملياً رجع خطوة إلى الوراء بعد الخالف في :  ال جديد إلى اآلن لعاملين-

. عن العرض قبل األخير الذي قدمه لنا من طريق الوسيط األلمانيحكومته المصغرة، حيث تراجع 
أما العامل الثاني، فهو تدخل اإلدارة . بالتالي، يتحمل نتانياهو وحكومته المسؤولية عن فشل صفقة التبادل

األميركية للضغط على نتانياهو حتى ال يبرم صفقة التبادل حين كانت في مرحلة متقدمة، خشية أن يؤدي 
  ". حماس"لى إضعاف محمود عباس وتقوية ذلك إ

  هل ال يزال تشكيل جبهة لقوى الممانعة مطروحاً؟ هل هي بديل من منظمة التحرير الفلسطينية؟> 
لكن ذلك ليس بديالً من .  إن إيجاد قيادة لقوى المقاومة أمر مطروح، وهو ما زال قيد البحث والتداول-

 موضوع المرجعية الفلسطينية، ألن ذلك سيزيد الساحة نحن ال نريد التنازع على. منظمة التحرير
الوضع الطبيعي هو إعادة بناء منظمة التحرير ودخول الجميع فيها لتكون مرجعية . الفلسطينية انقساماً

لكن الطرف اآلخر ما زال يرفض ذلك على رغم اتفاقاتنا السابقة المتكررة . الشعب الفلسطيني جميعاً
من هنا وإلى حين حصول ذلك نسعى لتطوير صيغة ). اتفاق القاهرة (2005حول هذا الموضوع منذ 

العمل بين قوى المقاومة، بما يعزز برنامج المقاومة، ويعيد االعتبار لحق العودة ولدور الشتات 
  .الفلسطيني للمشاركة في القرار والنضال الوطني الفلسطيني

وبقية الفصائل الفلسطينية؟ " حماس"و " حزب اهللا "كيف تقوم جبهة الممانعة التي تضم سورية وإيران و> 
  هل هي متماسكة؟

ويزداد موقعها السياسي على المستوى .  ليست متماسكة فحسب، بل تزداد تماسكاً وتزداد قوة بفضل اهللا-
واستطاعت أن تصنع، ال أقول ميزان قوى متوازناً مع إسرائيل، ألن إسرائيل . اإلقليمي والدولي ويتقدم

لكنها استطاعت . ل متفوقة عسكرياً في ظل الدعم الالمحدود من اإلدارة األميركية والدول الغربيةال تزا
  .فأن تصنع واقعاً يجعل إسرائيل غير قادرة على حسم او كسب معاركها مع هذه األطرا

  2/6/2010الحياة، 
  

   المعادلةيقلبالدم التركي  .104
  عبد الباري عطوان

كانت ترفـع   ) مرمرة(ة انطلقت من موانئ تركية، ونحمده اكثر ان احداها          نحمد اهللا ان سفن قافلة الحري     
العلم التركي، ونحمده مرة ثالثة ان شهداء اتراكاً سقطوا برصاص الجنود االسرائيليين الـذين اقتحمـوا                

  .السفينة، وتعمدوا اطالق النار على النشطاء المتواجدين على ظهرها بهدف القتل
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لصراع العربي ـ االسرائيلي بهذه القوة، وهذه الحماسة بدأ يعطي ثماره بسرعة  فدخول تركيا الى حلبة ا
غير معهودة، فها هو مجلس االمن ينعقد في غضون ساعات محدودة لمناقشة المجزرة االسرائيلية، وها               
هو الرئيس المصري حسني مبارك يبادر فورا بفتح معبر رفح، وهـا هـي المظـاهرات تجتـاح كـل        

  .ة طلبا لالنتقام لدماء شهدائهااالراضي التركي
متى كان مجلس االمن ينعقد بهذه السرعة لمناقشة عدوان اسرائيلي بناء على طلب عربي، ويصدر قرارا                
يطالب بتحقيق فوري جدي ووفق المعايير الدولية، ويدين االجرام االسـرائيلي؟ صـحيح ان البيـان او                 

  .جاء مختلفا، والسبب هو العامل التركيالقرار لم يكن بالقوة التي نتطلع اليها، ولكنه 
السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي كان عربيا اكثر من العرب انفسهم عندما تعاطى بقوة                
وشجاعة في تصديه لهذا االجرام االسرائيلي بطلبه انعقاد جلسة عاجلة لمجلس االمن، وآخر لحلف الناتو،               

ل ابيب، وطالب اسرائيل برفع فوري للحصار عن قطاع غـزة،           وبادر الى سحب سفير بالده فورا من ت       
ووصف الهجوم على سفن قافلة الحرية بانه دنيء وارهاب دولة، وحذر الدولة العبرية من نفـاد صـبر                  

  .بالده
هذه اللغة لم نسمع بمثلها منذ رحيل الزعيم المصري جمال عبد الناصر، وهذه المواقف الرجولية اختفت                

عمائنا العرب، او باالحرى اخفيت بشكل متعمد، وصار ذكر اسرائيل بالـسوء علـى              كليا من قواميس ز   
  .ألسنتهم نوعا من الموبقات المحرمة

' ' '  
نحن هنا ال نشيد باردوغان، وان كان يستحق االشادة، وانما نقارن بـين مواقفـه والزعمـاء العـرب،                   

سرائيل علـى التغـول فـي جرائمهـا     وجامعتهم، وامينها العام ومساعديه، وهي المواقف التي شجعت ا       
  .ومجازرها وحصاراتها واهاناتها لهذه االمة دون خجل او حياء

ال نريد اجتماعا عاديا او طارئا لمجلس الجامعة العربية لمناقشة المجزرة االسرائيلية االخيرة، فما فائـدة                
اليس مـن العـار ان      . مثل هذا االجتماع غير ظهور هؤالء بمظهر المهتم، او من يحاول عمل شيء ما             

يجتمع مجلس االمن طوال الليل وبعد ساعات من المجزرة، ومجلس الجامعة لم يجتمع حتى كتابة هـذه                 
  السطور؟

اسرائيل تعيش هذه االيام اسوأ ايامها ليس بسبب المجهود العسكري، او الجهود الدبلوماسـية العربيـة،                
 القوانين واالعراف الدولية، وفوق كـل هـذا         وانما لكونها تستهتر بالعرب وتستوطئ حائطهم، واحتقار      

فغرور القوة جعلها ترتكب هذه الحماقـات وتتـصرف         . وذاك الحماية االمريكية الغربية المضمونة دائما     
  .مثل قطاع الطرق والقراصنة في اعالي البحار

ئيليين، وبلغ  بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي احترف الكذب، مثله مثل جميع المسؤولين االسرا           
هذا الكذب ذروته عندما قال ان تصرف جنوده باطالق النار على النشطاء كان من قبيـل الـدفاع عـن                    
النفس، أي دفاعٍ عن النفس هذا في مواجهة اناس عزل فوجئوا بطائرات عمودية تقـذف الـيهم بفـرق                   

  .الكومندوز وتقصفهم بالرصاص الحي
يتواجد على ظهرها مسلح واحد، فقط كراس كهربائية للعجزة         السفن لم تكن تحمل قنابل وصواريخ، وال        

الذين حطمت اطرافهم الصواريخ وقنابل الفوسفور االسرائيلية اثناء العدوان على غزة، وصناديق االدوية             
للمرضى ومواد بناء لترقيع ما تهدم من جراء القصف، ومواد لتنقية المياه منعتها السلطات االسـرائيلية                

  .قطاع بامراض الكوليرا والتيفوئيدلقتل ابناء ال
عامان من الضغوط والتوسالت االمريكية القناع اسرائيل بالسماح بدخول مواد البناء واالسمنت للقطـاع              

  .لوضع حد لمعاناة ستين الف انسان يعيشون في العراء فوق بيوتهم المهدمة ولكن دون جدوى
ظمي هذه القوافل باسـتخدامها وسـيلة لالسـتفزاز    ومن سخريات القدر ان االسرائيليين الذين يتهمون من     

والدعاية االعالمية، هم اول من استخدم هذا االسلوب قبل سبعين عاماً، فقد مألوا الـسفن بالمهـاجرين                 
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في االربعينيات من اجل احراج القوات البريطانية المحتلة        ) المحرقة(اليهود من الناجين من الهولوكوست      
  .ي كانت تحاول منعهم بالقوة خوفاً من ثورة الفلسطينيينلفلسطين في ذلك الوقت الت

 التـي حملـت     1947واالخطر من ذلك ان قادة اليهود الصهاينة الذين نظموا هذه السفن، وآخرها عـام               
 مهاجر، تعمدوا الصدام مع القوات البريطانية التي كانت تفرض حصاراً بحرياً، وادعـوا              4500حوالى  

 قتلت طفالً رضيعاً الثارة الرأي العام العالمي، وكسبه الـى جانـب المطالـب               ان قنابل الغاز البريطانية   
ومن المؤسـف ان    . باقامة دولة يهودية في فلسطين، حيث كانت بعثة لالمم المتحدة تبحث مسألة التقسيم            

هذه الضغوط نجحت في اصدار القرار االممي، وتبين بعد ذلك ان الطفل المذكور لم يقتل بقنابل الغـاز                  
  .وانما قبل المواجهة بأيام' الديلي ميل البريطانية'بريطانية مثلما قالت صحيفة ال

' ' '  
اسرائيل خرقت القانون الدولي باقتحامها سفينة ركاب في عرض البحر وفي المياه الدولية ثـم خطفهـا                 

حلـف  احدى هذه السفن كانت ترفع علم تركيا العضو في          . واعتقال ركابها، وقتل واصابة خمسين منهم     
  .الناتو

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيكون رد فعل الواليات المتحدة وحلف الناتو لو ان ايـران احمـدي          
نجاد اعترضت سفينة امريكية او بريطانية او حتى نرويجية في المياه الدولية واطلقت النار على ركابها،                

  واصابت قبطانها ثم اقتادتها الى ميناء ايراني؟
ومعروفة، اعتبار هذا الموقف االيراني انه اعالن حرب يـستحق ارسـال االسـاطيل              االجابة واضحة   

والقاذفات والغواصات النووية لقصف ايران، او استصدار قرار فوري وسريع عن مجلس االمن بفرض              
  .عقوبات اقتصادية خانقة ضدها في احسن االحوال

ر، هل يتوقعـون ان يـستقبلهم ركابهـا         ماذا يتوقع االسرائيليون عندما يهاجمون سفينة في عرض البح        
  بالورود، ام بالرقص والغـــناء طرباً وتهليالً، ام بذبح الخرفان والعجول؟

اسرائيل تؤكد للمرة المليون انها دولة مارقة تتحدى كل المواثيق الدولية، ومن الخطأ القـول بـأن هـذه          
السابقة ارتكبت جرائم   ' كاديما'حكومة  التصرفات والمجازر تقع ألن حكومة يمينية متطرفة تحكمها، الن          

 مـن االبريـاء     1500حرب اثناء عدوانها على قطاع غزة، واستخدمت قنابل الفوسفور االبيض وقتلت            
  .ثلثهم من االطفال

كلهم مجرمو حرب، وال بد من تحقيق دولي سريع لكـشف كـل مالبـسات هـذه المجـزرة االخيـرة           
ي اعترف بانه اعطى الـضوء االخـضر الرتكابهـا ومـروراً            والمتورطين فيها، ابتداء من نتنياهو الذ     

بالجنرال غابي اشكنازي رئيس هيئة االركان الذي نفذها، وانتهاء بايهود باراك وزير الدفاع الذي اشرف               
  .عليها

حكومة نتنياهو اعلنت انها ستمنع اي سفن جديدة تريد كسر الحصار وبالطريقة نفسها التي تعاملت فيهـا                 
ة، واعلن المنظمون في الوقت نفسه عن تجهيز قوافل جديدة فـي تحـد قـوي للغـرور                  مع سفن الحري  

الفارق بين القوافل السابقة والقوافل الجديدة ان ركاب االخيرة سيكونون اكثـر            . والغطرسة االسرائيليين 
  .استعداداً وتطلعاً للشهادة، بل سيتسابقون اليها، ولن ترهبهم القرصنة االسرائيلية

رت تركيا حليفها االستراتيجي، ونقلتها من خانة الصديق الى خانة العدو، والشعب التركـي              اسرائيل خس 
وهي في حال عداء متفاقم مع القوة االيرانية االقليميـة          . العنيد صاحب العزة والكرامة لن ينسى شهداءه      

  .المتصاعدة، وعلى وشك خسارة حلفائها الغربيين التي تحرجهم وتهدد امنهم بمجازرها
  صديق الوحيد الذي بقي السرائيل، نقولها بكل مرارة واسف، هو النظام الرسمي العربي، او الذين مـا                 ال
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مبـروك علـى    : نقولها بكل صدق وارتيـاح    . زالوا يتمسكون بمبادرة السالم ويدورون في فلك امريكا       
وشـعوبهم وقـضاياهم    اسرائيل هؤالء االصدقاء، فلعلهم ينفعونها وهم الذين لم ينفعوا امتهم وعقيـدتهم             

  .العادلة
  2/6/2010القدس العربي، 

  
   لغزةآخرانتصار  .105

 فهمي هويدي
ينبغي أن نتوجه بالشكر إلى الذين نظموا رحلة أسطول الحرية ألنهم أيقظونا مـن سـباتنا وغيبوبتنـا،                  
وذكرونا بقطاع غزة والحصار اإلجرامي المضروب عليه، بعدما كاد كثيرون منا ينسون الموضوع فـي             

ذلك أن ما جرى أعاد فضيحة الحـصار إلـى          . ل التعتيم والتشويه الذي يتعرض له منذ ثالث سنوات        ظ
بقدر ما أنه فضح الصمت اإلعالمي الرسـمي        . عناوين الصحف وصدارة قنوات األنباء في أنحاء العالم       

 العربي، الذي اشترك في الحصار، جنبا إلى جنب مع اإلسهام في الحصار علـى األرض، مـن خـالل                  
إغالق معبر رفح وهدم األنفاق وبناء السور الفوالذي الذي أريد به قطـع الطريـق علـى وصـول أي                

  .إمدادات إلى غزة
ذلك أن الجهد الذي بذل خالل السنوات الثالث األخيرة         . هو أمر ال يفسر إال بمفارقات األقدار وسخرياتها       

غير مستغرب في العالم العربي، كمـا       بوجه أخص، العتبار الحصار أمرا عاديا وأسلوب حياة مقبوال و         
أما الذين عبروا   . اعتبر تقديم العون للمحاصرين تهمة يالحق البعض بسببها فيعتقلون وتلفق لهم القضايا           

كانت من الجسامة بحيث قـدم بعـضهم إلـى المحكمـة            " جريمتهم"عن تضامنهم مع المحاصرين فإن      
الذي ينفذ اآلن عقوبة السجن لثالث سنوات بـسبب         العسكرية، كما حدث مع زميلنا األستاذ مجدي حسين         

، ليس ذلك فحسب، وإنما جرت محاولة تعبئة الرأي العام لكي يستقبل حـديثا عـن           "الجريمة"اقترافه تلك   
ولكي يقتنع بأن إسرائيل لم تعد خطرا يهدد العالم العربي، وأن قنابلهـا النوويـة               . استئناف مسيرة السالم  

 في حين أن الخطر الحقيقي والدائم مصدره إيران ومشروعها النووي الـذي             ".صديقة"ليست سوى قنابل    
  .ال يزال جنينا في بطن الغيب

إذ شاء ربك أن يقوم العجم بمـا  . ذلك كله انهار وانفضح الكذب واإلفك فيه، دون أن يكون للعرب فيه يد       
فـي العـالم    " األشقاء"رط فيها   وأن يحمل النشطاء الشرفاء في العالم الغربي األمانة التي ف         . نسيه العرب 

فيعلنون رفض الحصار ويعتبرون إقامته أو اإلسهام فيه جريمة أخالقية وإنسانية قبل أن تكـون               . العربي
سياسية ــ ويتنادون فيمن بينهم لكي يحملوا بسواعدهم وعلى أكتافهم كل ما قدروا عليـه مـن مـؤن                   

.  إلى كسر الحصار الذي ألفناه ولم نعد نكترث به         وأدوية ومستلزمات الستئناف الحياة ــ ثم لكي يسعوا       
ولم يأبهوا باستسالمنا وانهزامنا، فركبـوا      . عوضوا انكسارنا واستخذاءنا بما تمتعوا به من شجاعة ونبل        

وحين باغتتهم بهجوم الفجر الدامي، الذي قتلـت       . سفنهم وقرروا أن يتحدوا غطرسة إسرائيل واستعالءها      
إذ انفضح  . وجرحت آخرين واعتقلت الجميع، فإن سخرية األقدار بلغت ذروتها        فيه قواتهم بعض النشطاء     

ولـم يكـن    . القبح اإلسرائيلي وانكشفت الدمامة فيه ليس فقط أمام العرب وحدهم، وإنما أمام العالم أجمع             
م، الذين تحالفوا معهم وراهنوا علـيه     " المعتدلين"اإلسرائيليون وحدهم الذين سقطوا، وإنما سقط معهم كل         

  !وساعدوهم على تسويف أكذوبة الصديق اإلسرائيلي والعدو اإليراني
صحيح أن العربدة اإلسرائيلية ليست جديدة علينا، ولكن الغباء اإلسرائيلي هو الذي فاجأنا، ذلك أنهم حين                

 ، وفعلوا ما فعلوه ظنا منهم أنهم أجهضوا المسيرة وسحقوا جموع الناشطين،           "مرمرة"انقضوا على السفينة    
ذلك أنهم لم ينقضوا عليهم ويقتلوهم في المياه        . فإنهم عمموا الفضيحة وخسروا معركتهم سياسيا وإعالميا      

الدولية فحسب، ولم يفتكوا بهم وهم المدنيون العزل فحسب، ولكنهم أعلنوها حربا ضد الشرفاء والنشطاء               
  .نصرتهم دولة لمواساة المحاصرين و40في العالم بأسره، أولئك الذين قدموا من 
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. فدفعهم إلى اإلقدام على عملية انتحارية خرجوا منها خاسرين بالكامـل          . كأن الغرور أعمى اإلسرائيليين   
في حين كسبت القضية الفلسطينية مزيدا من األنصار، وعادت غزة إلى صدارة األخبار، وأصـبح فـك                 

ألقدار إليها رغما عن الجميـع،      الحصار عليها مطلبا دوليا ملحا، وبذلك فإنها حققت انتصارا آخر أهدته ا           
دون غيرها فإنهم خسروا تركيا أيضا، التي أصبحت النصير األكبـر           " مرمرة"ثم إنهم باستهدافهم السفينة     

  .ــ غدا لنا كالم آخر في الموضوع" الشقيقة الكبرى"للقضية الفلسطينية في وقت خال فيه مقعد 
  2/6/2010الشرق، قطر، 

  
  ؟"إغاثة الدبلوماسية"أم " اإلغاثةدبلوماسية " .106

  عريب الرنتاوي
قد يبدو التفاؤل سابقاً ألوانه ، لكننا مع ذلك نرحب بقرار الرئيس المصري محمد حسني مبارك فتح معبر             

" األجل غير المسمى  "دائماً وشامال ، بحيث ال يصبح       " الفتح"رفح إلى أجل غير مسمى ، ونتمنى أن يكون          
الثالثة التي يفتح فيها المعبر بين الفينة واألخـرى ، وبحيـث يـشمل              بضعة أيام إضافية تزاد إلى األيام       

على عبـارة   " التنصيص"القرار حركة األفراد والسلع والمواد الغذائية والطبية واإلنشائية ، وأن ال يكون             
قيداً على حركة الغزيين من خارج هذه الفئة ، أو توجيهاً باستمرار حظـر              " الحاالت اإلنسانية والحرجة  "

  .ور السلع واألموالمر
وإذ يأتي القرار متأخراً ، بل ومتأخراً جداً ، وتحت ضغط الحرج الذي تسبب به العدوان اإلسرائيلي على                 

، إال أنه يظل مع ذلك خطوة في االتجاه الصحيح ، صحيح أنها ال ترقى إلى مستوى ما                  " أسطول الحرية "
فظات والشروط على ما يبدو ، لكـن الـصحيح          تتطلع إليه شعوبنا من مصر ، وصحيح أنها مثقلة بالتح         

كذلك ، أنها خطوة في االتجاه الصحيح ، والمأمول أن تتسع وتستمر حتى إغالق ملف الحصار الجـائر                  
المضروب على القطاع ، وإلى أن تفقد األنفاق وظيفتها وتفقد قوافل شريان الحياة وأساطيل الحرية مبرر                

  .وجودها ودوافع االستمرار في تسييرها
لكننا والحق يقال ، ال نخفي خشيتنا من مغبة أن نكون قد بالغنا في قراءة قرار الرئيس المصري ، كـأن                     
يكون فتح المعبر محفوفا بشروط تعجيزية عصية على التلبية والتحقيق ، أو أن يكون مرهونـاً بآجـال                  

امي األخير ، فتجربتنا مـع      زمنية تقررها حالة الغضب والتقزز التي تسبب بها السلوك اإلسرائيلي اإلجر          
مصر والمعبر والحدود مع قطاع غزة ، مؤلمة إلى الحد الذي ال يدفع على استسهال التفاؤل أو استعجال                  

  .النتائج اإليجابية واألنباء السارة
ومحاولة للهروب مـن    " إغاثة الدبلوماسية "هي البديل عن    " دبلوماسية اإلغاثة "وأخشى ما نخشاه أن تكون      

ات المطالبة بإنقاذها من براثن الركود والجمود والتراجع ، وهي الدعوات التي مـا انفكـت                فيض الدعو 
ترددها الجماهير العربية في مشارق الوطن ومغاربه ، مطالبة بإعادة الروح للعمل السياسي والدبلوماسي              

لف أوراق القـوة    العربي ، وتفعيل اإلرادة السياسية العربية وتحريرها وصون استقاللها ، واستخدام مخت           
إن تطلب األمر ، إلجبار إسرائيل على وقف غطرستها وعنجهيتها ، وإرغام واشنطن             " الخشنة"الناعمة و 

في مجلس األمن وغيره مـن المحافـل       " محامي الشيطان "على التفكير مرات ومرات قبل أن تتولى دور         
  .الدولية

ا مصرياً نقياً ، فمعظم العواصم العربية أخذت        ليس اختراع " إحالل اإلغاثة محل الدبلوماسية   "والحقيقة أن   
، فالعاجزون عن حماية الشعب الفلسطيني فـي        " السياسة"بـ" اإلغاثة"تجنح في اآلونة األخيرة الستبدال      

الضفة وغزة والقدس ، يكثفون جهود اإلغاثة اإلنسانية بديال عن االشتباك السياسي مع إسرائيل وحماتها               
وانية اإلسرائيلية المدمرة على لبنان ، يكثرون من مشاريع إعادة بنائه المحاطة            ، والفاشلون في درء العد    

عادة بكل مظاهر الدعاية واإلعالن والمشفوعة بكل آيات الثناء والشكر والتقدير ألولي النعم ، وهكذا هو                
  .الحال في مختلف أقواس األزمات واالنهيارات العربية
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وتفقـد لونهـا    " الدبلوماسـية " لم تعز    -من الراحل ياسر عرفات      بالعذر   -" الزمن العربي الرديء  "في  
كذلك ، ولم نعد نلجأ إليها إال في حاالت الـضرورة القـصوى             " اإلغاثة"وطعمها ورائحتها ، بل افتقدنا      

إلى تأمين النزر اليسير من الغذاء والدواء بالكـاد         " فصل التوائم الملتصقة والمشوهة خلقيا    "الدعائية ، من    
سد رمق أكثر من مليون ونصف المليون غزي تحت عدسـات المـصورية وكـشافات إنـارتهم                 تكفي ل 
  .المبهرة

ال ندري أين يقع القرار المصري حتى اآلن ، وسنحتاج لبضعة أيام إضافية لنرى إن كان جـاء كثمـرة                    
 ، متوقفة على    ، فالمسألة من قبل ومن بعد     " دبلوماسية اإلغاثة "أو كحلقة في مسلسل     " إلغاثة الدبلوماسية "

تطبيقات القرار على المعبر ، ما الذي ، ومن الذي سيسمح بمروره عبره ، وكم ساعة في اليوم ، وإلـى                
  .متى

وتحية لدماء أبطال الحرية وأسطولها التي انتصرت على الغطرسة اإلسرائيلية ومرغت أنوف البرابـرة              
فعل فعلها في إيقاظ من غطّوا فـي سـبات          في أوحال الخزي والعار ، تحية لهذه الدماء الطاهرة وهي ت          

، وتحية لهذا الدماء الزكية وهي تزلـزل جـدران          " الفتية الذين آووا إلى كهفهم    "عميق ، أين منه سبات      
خزان الصمت والعار التي لفت كثير من عواصمنا وأحاطت بها ، تحية للشهداء األحياء فقد برهنوا مرة                 

  .العراق: آخر بعد أن جف وشح في موطنه األصليأخرى أن الترياق قد يأتي من أماكن 
  2/6/2010الدستور، األردن، 

  
  ! أردوغانيتحّدثعندما  .107

  محمد أبورمان
عبرنا . مرة أخرى، فاضت الكلمات والدموع والهتافات من الماليين، وسارت الجموع في الشوارع

  . وقفنا عند حدود اللعبة التقليديةجميعا عن انفعاالتنا وعواطفنا، وشتمنا العنجهية اإلسرائيلية، لكننا
 82 وهتف لعبد الناصر، أو 67 وهتف للجيوش العربية، أو الـ48مع نكبة الـ" وُِلد وعيه"فينا من 

، وفي المحصلة لم نحصد إال 2003لصدام حسين، والجيل الجديد في الـ) كحالتي (91لعرفات، والـ
  !الخيبات والحسرات واالنتكاسات

ولعّل اللحظة الراهنة تشهد تغيرا . وهنالك متغيرات وتحوالت بنيوية. ليس نائما أو راقدابالطبع، التاريخ 
ملحوظا في موقف المجتمع الدولي من إسرائيل، بل هنالك دول إسالمية باتت تمثل تهديدا ألمن إسرائيل 

  .أو تحديا استراتيجيا لها، كإيران وتركيا
فهل الدول العربية مهيأة ! و الطرف الذي يستثمر الفرصة؟ذلك يمنح العرب فرصة تاريخية؛ لكن أين ه

إلعادة التفكير بخياراتها وتحالفاتها وقدرتها على إحداث اختراق في المعادلة اإلقليمية إلضعاف الموقف 
  !اإلسرائيلي؟

الجواب، في ظني، معروف حتى للطفل الصغير لدينا، فهل رأيتم ما هو أضعف وأهزل من رد فعل 
دولة مثل مصر تحاصر هي غزة، وتستجوب أبناء حماس والجهاد، وتعذبهم، ! رسمي العربيالنظام ال

  !وتسعى ليل نهار إلى إطالق شاليط، هل تملك حقا مقومات قيادة الموقف الرسمي العربي؟
عندما تحدث رئيس الوزراء التركي أردوغان، أمس كّل العالم أنصت، لماذا؟ ألن هنالك لغة تفهمها 

 وتحسب حسابها، ويقرؤها العالم الغربي جيدا، وهنالك في المقابل لغو وثرثرة وضحك على إسرائيل،
  !الذقون ودوران حول الذات وبهلوانيات وعنتريات، ال أحد يقيم لها وزنا

قواعد اللعبة واضحة، لكن ال ندركها، نحن العرب، تعرفها إسرائيل وتركيا وإيران والدول التي تملك حقّا 
فلن يتبرع أحد . إرادتها، وتتوافر لديها قدرة على تعريف مصالحها وأمنها والدفاع عنهاخياراتها و

  !بالدفاع عن أمننا ومصالحنا، طالما نحن نخشى ذلك
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تركيا، بالضرورة، هي العب إقليمي مهم، ودورها يتطور تدريجيا باتجاه دعم الفلسطينيين، وتعديل 
تركي لن يحمل الحالة العربية، وهو ال يخرج عن دائرة التفكير لكن الدور ال. ميزان القوى مع إسرائيل

 إيراني كبير، -بالمصالح االستراتيجية التركية، كما هي حالة اإليرانيين، وقد جرى مؤخّرا تقارب تركي
فيما الطرف العربي ما يزال يرسم بنفسه حدودا لدوره في لعبة . لترسيم معالم معادلة إقليمية جديدة

  .هت، وتغيرت قواعدها، وجرت بعدها مياه كثيرة تحت األقدامإقليمية انت
من يقرأ التاريخ يدرك طبيعة صيرورته، ويميز ما بين األوهام واألماني واألحالم والصراخ، وبين 

  !حاليا؟) نحن(فهل ندرك، حقا، أين نقف . الواقع وشروطه ومحركاته
  2/6/2010الغد، األردن، 

  
  القرصنة اإلسرائيلية في مواجهة "الحريةأسطول " .108

  نبيل السهلي
 31/5/2010تكشفت صورة إسرائيل العنصرية بشكل جلي؛ فمع ساعات الفجر األولى ليـوم االثنـين               

حاول حكام إسرائيل قلب الصورة لمصلحة كيانهم الغاصب، وذلك من خالل محاولة اغتيال الحقيقة وقتل               
ية اإلسرائيلي بدعم جوي قافلة الحرية التـي        حيث هاجمت قوة من سالح البحر     . أصحابها بقوة المجزرة  

  .كانت متوجهة لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ ثالثة أعوام تقريبا
والالفت أن وتيرة التهديدات اإلسرائيلية قد تصاعدت قبل أيام من خالل التلويح باعتراض سفن أسـطول                

محملة بأكثر من عشرة آالف طن مـن المـساعدات   الحرية اإلنساني واالستيالء عليها، وهي سفن كانت  
اإلنسانية، إضافة إلى التهديد باعتقال أكثر من سبعمائة وخمسين متضامنا على متن السفن تعود أصولهم               

 شخصية رسـمية وبرلمانيـة وسياسـية        44إلى أربع وأربعين دولة من جهات األرض األربعة، وثمة          
  .ائريين، وشخصيات أوروبية مرموقةأوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جز

  حقائق حول أساطيل الحرية
على الرغم من عدم قدرة المجتمع الدولي وبيانات المناشدة العربية على فك الحصار المـضروب علـى                 

 1.5(، فإن أساطيل الحرية لم تتوقف لنصرة غزة وشعبها المحاصـر            2007قطاع غزة منذ صيف عام      
، وقد استطاعت أربـع قوافـل الوصـول         )نهم من األطفال والشيوخ   م% 60مليون فلسطيني، أكثر من     

وإغاثة أهل غزة الملهوفين والتواقين إلى الحرية، في مقابل ذلك منع الجيش اإلسرائيلي خمس قوافل من                
الوصول إلى قطاع غزة كانت آخرها قافلة الحرية التي اقتحمتها قوات البحرية اإلسـرائيلية فجـر يـوم        

  . في المياه الدولية31/5/2010االثنين 
 آالف طـن    10ويشير القائمون على الحملة اإلنسانية إلى أن سفن أسطول الحرية كانت تحمل أكثر من               

من المساعدات الطبية ومواد البناء وأخشاب وأغذية لألطفال، فضال عن مائة منـزل جـاهز لمـساعدة                 
يلي على قطاع غزة فـي نهايـة العـام          عشرات آالف السكان الذين فقدوا منازلهم أثناء العدوان اإلسرائ        

  .2009 وبداية العام المنصرم 2008
 عربة كهربائية ليـستخدمها المعـاقون       500كما تتضمن مساعدات الحملة اإلنسانية الدولية لنصرة غزة         

وتصل القيمة الكليـة  . حركيا، ال سيما وأن الحرب األخيرة خلفت نحو ستمائة معاق غالبيتهم من األطفال      
  .ساعدات اإلنسانية نحو عشرة ماليين دوالر أميركيلتلك الم

ومن شأن تلك المساعدات لو وصلت أن تحد من معاناة أهالي قطاع غزة، حيث وصلت معدالت البطالة                 
من قوة العمل هناك، ناهيك عن انتشار الفقر المدقع بين ثلثي المجتمع فـي القطـاع                % 60إلى أكثر من    

ما جعل الخيارات صعبة سواء لدى األسرة فـي القطـاع أو لـدى              بسبب الحصار االقتصادي الجائر، م    
العامل الفلسطيني الذي يتحمل عبء إعالة أكثر من خمسة أشخاص بسبب اتساع قاعدة الهـرم لـسكان                 

  .من سكان القطاع% 50القطاع، ونقصد األطفال الذين يشكلون أكثر من 
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  ابتكار مجزرة من نوع آخر
 تحمل فقط مساعدات إنسانية، فإن قوة مـن البحريـة اإلسـرائيلية             ورغم أن سفن أسطول الحرية كانت     

اقتحمت سفن الحرية، وقامت القوة اإلسرائيلية بمساندة مروحيات وقوات كوماندوس عبر اإلنزال علـى              
السفن بمجزرة، وكانت مبررات القيام بالمجزرة اإلسرائيلية جاهزة مسبقا، حيث أعلنت وسائل اإلعـالم              

ئيل أن عناصر الكوماندوس التابعة للبحرية اإلسرائيلية أطلقـوا النـار علـى جمـوع               المختلفة في إسرا  
  .المتضامنين مع أهالي قطاع غزة بعدما هاجمهم بعض المشاركين في القافلة بالسكاكين والسواطير

ت وقد أد . ولم يوضح التلفزيون اإلسرائيلي ما إذا كانت هناك إصابات بين العسكريين اإلسرائيليين أم ال             
المجزرة التي ارتكبتها القوة اإلسرائيلية التي اقتحمت سفن الحرية إلى استشهاد سـتة عـشر متـضامنا                 

وقد دفعت المجزرة اإلسرائيلية بحق أسطول الحرية إلى تـصعيد          . غالبيتهم من تركيا، وجرح العشرات    
 الثنائيـة بعـد     الموقف التركي، حيث حذرت تركيا إسرائيل من عواقب ال يمكن إصالحها في العالقات            

ارتكاب المجزرة، وقالت الخارجية التركية بأن المجزرة اإلسرائيلية انتهاك واضـح للقـانون الـدولي،               
وأشـارت  , ويمكن أن تترتب على ذلك عواقب ال يمكن إصالحها في إطار العالقات التركية اإلسرائيلية             

  .لطلب توضيحات منه حول الحادثالخارجية التركية إلى أنها استدعت السفير اإلسرائيلي غابي ليفي 
أنه سيترتب على إسرائيل تحمل عواقب هذا الـسلوك الـذي يـشكل             "وأضافت وزارة الخارجية التركية     

ويذكر أن اتجاهات الموقف التركي بدأت تنحاز منذ عدة سنوات إلـى الحقـوق              ". انتهاكا للقانون الدولي  
  .يةوالقضايا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطين

   ومناصرة أهلهم في غزة48عرب 
 نضالهم الخاص ضد المحتل اإلسرائيلي، إضافة إلى تضامنهم مع أهلهم في            48من المعروف أن لعرب     

الضفة والقطاع، فضال عن الدفاع عن القدس ومواجهة محاوالت تهويدها؛ وهنا يبرز اسم الـشيخ رائـد                
وقياداتها، حيث ساهم ويساهم مع أقرانه اآلخرين       صالح كأحد رموز األقلية العربية داخل الخط األخضر         

  .في الدفاع عن هوية فلسطين التاريخية ببعدها العربي واإلسالمي
ومن تداعيات المجزرة على صعيد األقلية العربية، تحميل بعض أعضاء الكنيست العرب رئيس الوزراء              

 ناشطا على مـتن     16تل ما ال يقل عن      اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهودا باراك مسؤولية ق        
ـ         ، ودعوا األقلية العربية فـي إسـرائيل        "المجزرة"سفن كسر الحصار على قطاع غزة والذي وصفوه ب

  .إلى إعالن اإلضراب في األيام الالحقة)  مليون فلسطيني1.4(
المجـزرة  "وأوضح عضو الكنيست محمد بركة، من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في بيـان أن               

 هي جريمة تـم  31/5/2010التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في عرض البحر فجر يوم االثنين  
التخطيط لها مسبقا بموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحـرب لديـه                 

يد دموي في المنطقة    حكومة جرائم الحرب بحثت طيلة الوقت عن تصع       "وأضاف بركة أن    ". إيهودا باراك 
  ".ووجدت في حملة اإلغاثة الدولية فرصة الرتكاب هذه المجزرة لتكون فتيل تصعيد خطير في المنطقة

هذه المجزرة ال يمكن أن تمر من دون رد فعل وحدوي لجماهيرنا العربية لتقـول               "وشدد بركة على أن     
م طرح ذلك على لجنة المتابعة العليـا        ، ودعا إلى إضراب عام قائال إنه سيت       "كلمتها في وجه مجرم ظالم    

بإجراء تحقيق دولي في الجريمة التي ارتكبتها حكومة        "كذلك طالب بركة    . للجماهير العربية في إسرائيل   
إسرائيل وجيش االحتالل الخاضع لها، وتقديم مجرمي الحرب من قادة إسرائيل والجيش إلى المحاكمات              

  ".الدولية
ويـذكر أن األقليـة     ". هو أن يستخلص النتائج وأن يرحل ومعه حكومتـه        على بنيامين نتنيا  "وأضاف أن   

العربية باتت هاجسا للمؤسسات اإلسرائيلية وألصحاب القرار في إسرائيل، حيث تشكل وزنا ديمغرافيا ال              
يستهان به، ناهيك عن الفعل الكفاحي المتصاعد لألقلية العربية في أرضها منذ عدة سنوات بفعل الـوعي           

  .لجهة التشبث بالهوية العربية في مواجهة طروحات يهودية الدولةالكفاحي 
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  المطلوب فلسطينيا وعربيا 
بات من الواضح أن مكونات السياسة اإلسرائيلية تتركز في نقاط جوهرية، في المقدمة منها اإلبقاء على                

لـة فلـسطينية    حالة االنقسام الفلسطيني بغية االنقضاض على الحلم الفلسطيني فـي العـودة وإقامـة دو              
ولهذا وبعد انكشاف صورة إسرائيل العنصرية واتساع ظـاهرة التـضامن           . وعاصمتها القدس الشريف  

الدولي مع الشعب الفلسطيني، تحتم الضرورة إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني في أسـرع وقـت ممكـن،                 
ها من المدن الفلـسطينية،     وإعادة اللحمة الفلسطينية لمواجهة عاصفة التهويد اإلسرائيلية في القدس وغير         

وهذا من شأنه أن يعزز من حمالت التضامن مع القضية الفلسطينية، وكـذلك يؤسـس إلنجـاح كـسر                   
  .الحصار عن قطاع غزة في المستقبل القريب، وخاصة أن هناك إصرارا دوليا في االتجاه المذكور

ب إعالمي عربـي موحـد إزاء       ومن األهمية القول أيضا بأنه يقع على كاهل الدول العربية تأسيس خطا           
المجازر اإلسرائيلية المتكررة وآخرها المجزرة المرتكبة بحق أسطول الحرية، وذلك من خـالل تبنـي               
إنشاء لجنة عربية في إطار الجامعة العربية تسعى لمالحقة مجرمي الحرب في إسـرائيل مـن خـالل                  

جانب، وبذلك يمكـن اقتيـاد مجرمـي        االعتماد على خبراء قانونيين عرب ومتضامنين من القانونين األ        
الحرب في إسرائيل إلى المحاكم الدولية بعد توصيف الجرائم التي قاموا بها ضـد الـشعب الفلـسطيني                  
والشعوب العربية، ناهيك عن مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب المجزرة بحق             

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير دفاعه إضافة إلى       المتضامنين مع أهالي قطاع غزة، وفي المقدمة منهم         
وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومن شأن ذلك أن يسد الطريق أمام محـاوالت إسـرائيل                

  .لتبرير مجازرها
  1/6/2010الجزيرة، نت، 
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