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  43  :كاريكاتير
***  

  
  ر عن غزة مقابل عودة العالقات إلى طبيعتهارفع الحصا": إسرائيل" لـتركيا .1

تركيا هددت بإعادة النظر في ، أن .)ب.ف.أ( وكالةنقالً عن أنقرة  من، 3/6/2010الحياة، ت نشر
ي الدامي االثنين سرائيل ما لم تفرج فوراً عن مواطنيها الذين اعتقلتهم بعد الهجوم اإلإسرائيلعالقاتها مع 

 غزة، فيما ينتظر وصول الناشطين األتراك المرحلين الى إلى متوجهاً الذي كان» أسطول الحرية«على 
  .بالدهم

وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو انه أبلغ وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون هذا 
مسألة عبرت عن تصميمنا المطلق في ال«: وقال أمام الصحافيين.  في واشنطنءالثالثاالتحذير أثناء لقاء 

 ساعة، بعبارة أخرى قبل هذا المساء، سنعيد النظر كلياً 24ما لم يفرج عن مواطنينا في غضون : التالية
  .»طلبت منها التدخل«: وأضاف. »إسرائيلفي عالقاتنا مع 
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 يعتمد على موقفها، وال أرى إسرائيلمستقبل العالقات مع «ولدى عودته الى أنقرة قال داود أوغلو ان 
  .» عودة العالقات الى طبيعتها بمجرد رفع الحصار عن غزة واالفراج عن مواطنيناسبباً لعدم

ولم يتوان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن توجيه سيل من االنتقادات الى الدولة العبرية 
 غير منذ الهجوم، وتحدث مساء الثلثاء هاتفياً مع الرئيس باراك أوباما عن هذا الهجوم الذي أثار أزمة

 مهددة إسرائيل«ية، وقال، بحسب مكتبه اإلعالمي، ألوباما إن سرائيل اإل-مسبوقة في العالقات التركية 
وأضاف أردوغان، . »بخسارة صديقتها الوحيدة في المنطقة التي هي أكثر من أسهم في السالم اإلقليمي

ران، إن المكانة التي ستشغلها الذي عززت حكومته اإلسالمية المحافظة عالقاتها مع العالم العربي وإي
وتنظم تظاهرات منذ االثنين أمام البعثات . »مرتبطة بأعمالها في المستقبل« في المنطقة ستكون إسرائيل

  .ية في تركياسرائيلالديبلوماسية اإل
  البرلمان التركي

وأفادت .  بعد الهجومإسرائيلالى ذلك، يدرس وزير العدل التركي إمكان إصدار مالحقات قضائية بحق 
وكالة أنباء األناضول أن السلطات التركية تدرس قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد تحركها 

ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قراراً في شأن إمكانية فتح تحقيق يتواله . يسرائيلرداً على االعتداء اإل
  .مدعون عامون اتراك

 9 أتراك من بين 3انه تم التعرف إلى قال داود أوغلو  أن ،عن وكاالت، 3/6/2010الخليج، وأضافت 
سفنا تحاول نقل مساعدات إلى غزة وكان ناشط " يةإسرائيل"ناشطين قتلوا عندما اقتحمت قوات خاصة 

  .رابع يحمل بطاقة ائتمان تركية لكن جنسيته لم تتأكد 
ينبغي ان يتجنب " . إسرائيل"ى حان الوقت كي يحل الهدوء محل الغضب في الرد عل"وقال داود أوغلو 

" يينسرائيلاإل"والسياح " يينسرائيلاإل"سالمة أسر الدبلوماسيين "وأضاف " . الناس السلوك االنفعالي
  " .واليهود األتراك مسألة تتعلق بشرف أمتنا وسنضمن سالمتهم

لتحقيق في هذا ل" إسرائيل"إلى ذلك، قررت لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان التركي إرسال وفد إلى 
الهجوم الدامي، في وقت تقوم السلطات التركية بدراسة قانون العقوبات التركي والقانون الدولي لتحديد 

ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قراراً حول إمكانية فتح تحقيق " . يسرائيلاإل"تحركها رداً على االعتداء 
  .يتواله مدعون عامون أتراك 
" يينإسرائيل" شكاوى قدمتها منظمات غير حكومية وأفراد لمحاكمة مسؤولين وتأتي الخطوة تزامناً مع

  .والعسكريين الذين شاركوا في الهجوم على أسطول نقل المساعدات إلى غزة 
وتطالب شكوى قدمتها، أمس، جمعية إسالمية لحقوق اإلنسان لدى النيابة العامة في اسطنبول بمحاكمة 

يز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس األركان غابي اشكينازي شيمون بير" يسرائيلاإل"الرئيس 
  .وتوجيه تهم القتل والتعذيب واحتجاز رهائن إليهم 

وحزب إسالمي صغير، أول أمس، شكاوى مماثلة، حيث تسمح مادة في ) غرب(ورفع محام من أزمير 
ويحق للمدعين . المياه الدولية قانون الجزاء التركي للمحاكم التركية بمحاكمة الجرائم المرتكبة في 

  .      العامين قبول هذه الدعاوى أو ردها 
  

  ضد الشعب الفلسطيني والعالم "إرهاب دولة" بممارسة "إسرائيل"عباس يتهم  .2
اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وكاالت، نقالً عن البيت لحم من 3/6/2010المستقبل،  ذكرت
ضد الشعب الفلسطيني والعالم بعد الهجوم الذي شنته على اسطول " ولةارهاب د" بممارسة إسرائيلامس 

الحرية، وذلك خالل افتتاحه مؤتمر فلسطين االستثماري في مدينة بيت لحم، اعلنت خالله مشاريع 
  .استثمارية عربية وفلسطينية
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لفلسطيني شعبنا ا"وقال عباس في كلمة في افتتاح مؤتمر فلسطين لالستثمار في مدينة بيت لحم ان 
 قافلة الحرية والشعب الفلسطيني والعالم اجمع يواجهان هذا إسرائيل دولة عندما هاجمت إلرهابتعرض 
نريده "بل " ال نريد ان يكون بيان مجلس االمن الدولي طفرة والمتصاص الغضب"واضاف ". اإلرهاب

  .الذي اقره المجلس، في اشارة الى النص غير الملزم "حقيقة لرفع الحصار والتحقيق في ما جرى
لن نرضى ان تكون "، مؤكدا "اننا ننتظر العدالة الدولية وسنناضل ونستمر ننتظر العدالة"وقال عباس 

اول الخطوات على طريق السالم هي الوقف التام "واضاف ان ". عملية السالم للهروب من االستحقاقات
ن جميع مدننا وقرانا، وااللتزام والشامل لالستيطان بدون شروط ورفع الحصار عن غزة والقدس وع

  ".بمرجعية السالم
ليست شروط مسبقة النها وردت في قرارات الشرعية الدولية وفي خطة خارطة "واكد ان هذه المطالب 

 بشكل ال لبس فيه بوقف كل النشاطات االستيطانية بما فيها النمو إسرائيلالطريق وخاصة مواضيع إلزام 
  ".الطبيعي

مسؤولية مجلس االمن الدولي واللجنة "للفلسطينيين، مؤكدا انها " ية دولية حقيقيةبحما"وطالب عباس 
شاهدنا االرهاب ضد متطوعين ابرياء ونشاهد امثلة يومية على "واضاف ". الرباعية والمؤسسات الدولية

االرهاب من القتل والطرد من البيوت ومصادرة االراضي وحصار غزة وباالساس حصار القدس 
  ".الجدران وبيت لحم المعزولة واراضينا المنهوبةالشريف ب

  ".بموقف عربي لرفع الحصار ولجنة تحقيق دولية ترفع نتائجها الى مجلس االمن"كما طالب 
ية في سرائيلالعقبة التي تعترض تحقيق تقدم جوهري ال تزال موجودة وتتمثل في الخطط اإل"ورأى ان 

معتبرا " مواصلة حصار قطاع غزة"كما عباس ". لة االخرىالقدس الشرقية واالراضي الفلسطينية المحت
  .ودعا الى توحيد الصف الفلسطيني" ظالم ويلحق افدح االضرار المادية والمعنوية بشعبنا"انه 

، "آمل ان يكون الرد الفلسطيني المباشر على المجزرة هو إعادة الوحدة والمصالحة الوطنية"وقال عباس 
هذه فرصة علينا ان "وقال " ن كل اشكال الشجب واالستنكار واالدانةهذا الرد افضل م"مؤكدا ان 

  ".نستغلها
، "شعب يتألم"وأشار عباس إلى أنه سيذهب إلى أميركا للقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما لينقل رسالة 

لى غزة الفتا إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعد إلرسال وفد إ
  .لتحقيق المصالحة برئاسة رجل األعمال المستقل منيب المصري

" اتخذنا قرارا امس في القيادة الفلسطينية ان نرسل وفدا على اعلى المستويات الى غزة"واوضح عباس 
ارجو اال تكون االخبار التي سمعتها حول رفضهم استقبال الوفد "واضاف . كلف منيب المصري بقيادته

كان ذلك قد حصل فعال فهذا عيب، الن الوفد اساسا سيذهب الى بلده وليس بحاجة الى صحيحة، وان 
  ".تصريح وال موافقة
الوقوف بجانب بعضنا البعض والسير في مسيرتنا الى النهاية حتى بناء الدولة "ودعا حماس الى 

فلسطينية والوقت ليس سنستمر بالدعوة من اجل المصالحة الوطنية ال"واكد ". الفلسطينية وعاصمتها القدس
  ".وقت التحفظات او التساؤالت، الوطن اكبر بكثير من هذا التحفظات

، مقدرا الموقف "هذا قرار جيد"وثمن عباس قرار الرئيس المصري حسني مبارك بفتح معبر رفح، وقال 
هي جزء التي "التركي التضامني مع الفلسطينيين، وأكد على أن السلطة الفلسطينية لن تتخلى عن غزة 

   ".من مسؤوليتها
عبا أكد الرئيس  أن  اسامة العيسة نقالً عن مراسلها،بيت لحم  من 3/6/2010الحياة الجديدة، وأضافت 

مؤتمر "وأكد على تسمية هذا المؤتمر بـ". أسطول الحرية"منح الجنسية الفلسطينية لكل من ساهم في 
  ".أسطول الحرية"تيمنا بـ" الحرية
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  وجد أي مبرر لمواصلة الحصار على غزةال ي:  لميتشلعباس .3
طلب الرئيس محمود عباس من الرئيس األميركي باراك اوباما تغيير نهج  - وفا2010-6-2رام اهللا 

  .كامل في السياسة بدء بكسر الحصار عن غزة
وكانت هذه النقطة األساسية في المباحثات بين الرئيس محمود عباس والمبعوث األميركي لمحادثات 

 . السناتور جورج ميتشل مساء اليوم في مقر المقاطعة بمدينة رام اهللالسالم
وقال صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، عقب اللقاء، إن الرئيس 
أكد لميتشل أنه ال يوجد أي مبرر لمواصلة الحصار على غزة ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من 

 .تعطيل أو إعاقات ألن الوضع في غزة مأساويالحركة بحرية دون 
وأضاف عريقات أن الرئيس محمود عباس أكد لميتشل أن التعرض لسفينة كسر الحصار التي جاءت 

الرئيس 'برسالة سالم ومحبة ولكسر الحصار والوقوف إلى جانب شعبنا جريمة ال يمكن السكوت عليها، 
لى تشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية ويجب أال تمر هذه عباس دعا الواليات المتحدة واألمم المتحدة إ

قال عريقات، مؤكدا أن ما حدث في البحر يحدث أيضا في شوارع الضفة الغربية ' الجريمة مر الكرام
 . عاما43ي المستمر منذ سرائيلوأن السبب هو االحتالل اإل

 لالحتالل 43ل الذكرى الـالرئيس أخبر المبعوث ميتشل أنه بعد أيام قليلة تح'وأضاف عريقات أن 
 .' 1967 إلى حدود إسرائيلي لألرض الفلسطينية، آن األوان إلنهاء االحتالل وانسحاب سرائيلاإل

وأكد أن المطلوب اآلن ليس سياسة تعميق االحتالل كما يحدث من فرض األمر الواقع، من هدم للبيوت 
، الهادف إلى 1650ألمر العسكري في القدس ومصادرة األراضي واالقتحامات وسياسة اإلغالق وا

ي ويتطلب ذلك سرائيليجب إعادة النظر وإيجاد طريقة جديدة إلنهاء االحتالل اإل'ترحيل الفلسطينيين، 
 .'قرار وآلية للتنفيذ

  2/6/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
  

  هنية يدعو وزراء الخارجية العرب إلى كسر الحصار من غزة .4
إسماعيل هنية وزراء " حماس"دعا رئيس الحكومة المقالة القيادي في حركة : تحي صباح ف-غزة 

الخارجية العرب إلى القدوم إلى قطاع غزة لإلعالن رسمياً عن إنهاء الحصار، فيما استمرت ردود 
الذي راح ضحيته عدد من المتضامنين " أسطول الحرية"ي على سرائيلاألفعال المنددة باالعتداء اإل

  ".مرمرة"ألجانب كان معظمهم على متن السفينة التركية ا
  3/6/2010الحياة، 

 
   أبرزت ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته"أسطول الحرية"مجزرة : فياض .5

 أفرد رئيس الوزراء حديثه االذاعي االسبوعي للحديث عن واقع ومعاناة شعبنا في قطاع غـزة                :رام اهللا 
وأكد رئيس الوزراء أن مجزرة أسطول الحريـة         ظالم المستمر منذ سنوات،     ي ال سرائيلجراء الحصار اإل  

أبرزت مدى الحاجة كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة السياسية والقانونية واألخالقية، ويضع             
يتعلق  العدوانية، والستهتارها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما           إسرائيلحداً لسياسة   

بالحصار الظالم على قطاع غزة، واالستيطان المستمر في الضفة وخاصة في القـدس، وغيرهـا مـن                 
وأشار فياض الى أن السلطة الوطنية عملت على وضع المجتمع الـدولي             .سياسات االحتالل ضد شعبنا   

  أمام مسؤولياته ازاء حقوق شعبنا وما يعانيه من ممارسات االحتالل، 
   األبرز من هذه المأساة التي خلفتها قوات االحتالل، يتمثل في ضرورة دفع المواقف              ان الدرس : "وأضاف
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فاألولوية األساسية تتمثل برفع الحصار عن غـزة،        . الدولية ازاء الحصار واالستيطان الى مواقف عملية      
  ".وضمان وحدة األرض الفلسطينية في القطاع والضفة بما فيها القدس الشرقية

  3/6/2010، الحياة الجديدة
  

  "أسطول الحرية"نقل مساعدات من " إسرائيل" تنفي مزاعم في غزةالحكومة  .6
نفى الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو تسلم أي من المساعدات التي كانت :  فتحي صباح-غزة 

، في حين اتهم وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة أحمد الكرد "أسطول الحرية"على متن سفن 
الحكومة تعطي األولوية اآلن إلطالق المختطفين "وقال النونو إن .  بسرقة بعض المساعداتإسرائيل

وموضوع المساعدات ووصولها من عدمه قضية تناقش . والشهداء والجرحى وإعادتهم إلى دولهم
  ".بالتنسيق مع األشقاء في تركيا واالستماع إلى رأيهم ووجهة نظرهم

 عن رغبتها في نقل المساعدات إسرائيل صحافي عقده في غزة أمس حديث واعتبر الكرد خالل مؤتمر
وشدد على ". مجرد حملة إعالمية لتحويل أنظار العالم عن الجريمة التي ارتكبتها"اإلنسانية إلى القطاع 

قبل الحديث عن المساعدات نطالب باإلفراج الفوري عن جميع المختطفين من دون استثناء وبعودتهم "أنه 
في حال تم إدخال هذه المساعدات "وأضاف أنه ". بالدهم وإعادة جثث الشهداء والجرحى إلى بالدهمإلى 

البيوت : اإلنسانية يجب أن تدخل جميع المساعدات وما تمت سرقته من المتضامنين من دون استثناء
خلت ظهر أمس وتابع أن سلطات االحتالل أد". الجاهزة، االسمنت، الحديد، ومولدات الكهرباء وغير ذلك

، متهماً "عبر معبر كرم أبو سالم من دون بطاريات التشغيل) للمعاقين حركياً(بعض الكراسي الكهربائية "
  ".بسرقتها لعدم االستفادة منها داخل القطاع "إسرائيل

، إحدى الجهات المؤسسة الئتالف "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"إلى ذلك، قال عضو 
. إلى غزة" 2أسطول الحرية "إن التحضير بدأ لتسيير قافلة " الحياة"، رامي عبده لـ "أسطول الحرية"

فتح باب التبرع للمشاركة في أسطول "وأشار إلى . وأضاف أنه تم حتى اآلن تمويل ثالث سفن جديدة
  ".السفن الجديد، الذي سيبحر في اتجاه القطاع في غضون أسابيع

  3/6/2010الحياة، 
  

  وحماس ترحب.. في إطار تشكيل وفد المصالحة لزيارة غزةمنيب المصري  .7
الدين ويوسف  نادية سعد نقال عن مراسليها من عمان وبيت لحم 3/6/2010الغد، األردن، ذكرت 
 انه شرع في اتصاالته لتشكيل وفد إلى قطاع غزة لتحقيق  قالاالقتصادي منيب المصري، أن الشايب

  .المصالحة وإنهاء االنقسام
يدرس حالياً عملية التجهيز واالستعداد وتشكيل "من األراضي المحتلة إنه " الغد"لمصري إلى أضاف او

الوفد الذي يضم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وأمناء 
  ". الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى قطاع غزة إلنجاز المصالحة الفلسطينية

الحركة ال تريد الحديث عن المصالحة " المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة إن قالمن جانبه 
  ".إعالمياً فقط، وإنما السعي وبذل الجهود الجادة من أجل تحقيق مصالحة حقيقية

حماس ترحب بالوفد، الذي أعلن عن تشكيله مؤخراً، برئاسة "من بيروت إن " الغد"وأضاف إلى 
  .ً"الوفد التقى الحركة في غزة قبل أيام ولكنه ال يحمل شيئاً جديدا"، موضحاً بأن "المصري

حماس تريد مصالحة حقيقية تحقق الشراكة في القرار السياسي واألمني الفلسطيني "وأشار إلى أن 
والشراكة في تشكيل لجنة االنتخابات التي ستشرف على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس 

حركته ال تستطيع السير في المصالحة من دون تحقيق الشراكة في القرار "ولفت إلى أن ". ديدالوطني الج
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ومن دون تغيير الوضع القائم حيث إن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ولجنة االنتخابات بيد حركة 
  ".فتح، وبالتالي فلن تكون مصالحة وإنما مصادرة للقرار الفلسطيني

 كانون الثاني 25في (اس التي فازت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني من حق حم"وقال إن 
، مشدداً على أن حماس ال "بغالبية المقاعد، ومن ثم شكلت الحكومة، المشاركة في القرار) 2006" يناير"

  ".تريد إلغاء دور أي طرف وال تهدف إلى إقصائه
حماس لعضو المكتب السياسي ة رائد الفي، أن  نقال عن مراسلها من غز3/6/2010الخليج، وجاء في 

تريد " فتح"إن حماس لن ترفض أي وفود، ولكن تريد على أرض الواقع ما يثبت أن قال صالح البردويل 
حماس تريد رغبة حقيقية للمصالحة من فتح وليس مجرد "وأكد تعقيباً على خطاب عباس أن ". المصالحة

وقال البردويل استقبلنا  ".ة االحتالل بحق المتضامنين مع غزةالمناورة والتكتيك والتغطية على مذبح
وفوداً عديدة لحركة فتح والشخصيات المستقلة، ولكن كنا نكتشف في نهاية المطاف أنه ال توجد أي نية 

  .حقيقية لدى فتح للمصالحة 
  

 "إسرائيل"بقطع العالقات مع نيكاراغوا حماس والجبهتان يثمنون موقف  .8
 بموقف نيكاراغوا التي الديمقراطيةرحبت حماس و الجبهة الشعبية و الجبهة : اح فتحي صب-غزة 

يمثل موقفاً "، ووصفه القيادي في حماس إسماعيل رضوان بأنه إسرائيل مع الدبلوماسيةقطعت عالقاتها 
 إلى "يونيتقيم عالقات مع العدو الصه"ودعا الدول العربية التي . "متقدماً، ورداً طبيعياً على هذه المجزرة

وانتقد . "االحتالل ال يؤمن إال بلغة القوة ويشكل خطراً على اإلنسانية"أن تحذو حذوها، مشدداً على أن 
  .رضوان الرئيس محمود عباس في شدة

  3/6/2010الحياة، 
  

  أسطول الحريةية في دول العالم رّداً على مهاجمة سرائيلإلى احتالل السفارات اإلتدعو " الشعبية" .9
دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر شعوب العالم إلى : رام اهللا

أسطول "ي على سرائيل، رداً على العدوان اإل"احتاللها"ية ومحاصرتها وسرائيلالتظاهر أمام السفارات اإل
 الدولة العبرية، لقطع العالقة مع"وحثّ الدول العربية، على اتخاذ خطوات جدية  .اإلنساني" الحرية

ي، والعمل الجدي والفاعل من أجل فك الحصار وصد العدوان سرائيلوإغالق السفارات وطرد السفير اإل
 الخارجة على القانون الدولي في إسرائيلمعاقبة "، مطالباً بـ "عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  ".محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب

  2/3/2010قدس برس، 
  

  لن نرفع الحصار عن غزة :  على تركياو رداًنتنياه .10
ي أنه على الرغم من سرائيلصرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإل: جمال جمال -فلسطين المحتلة 

نحن نعلم من خالل تجربة "وقال .  لن ترفع الحصار على قطاع غزةإسرائيلاالنتقادات الدولية فإن 
وادعى نتنياهو خالل ". يدخل إلى غزة موجه ضد مواطنيناعملية الرصاص المصبوب بأن السالح الذي 

) إرهاب(هناك في غزة دولة "ترأسه جلسة طارئة لمناقشة تداعيات السيطرة الدامية على أسطول الحرية 
تحت رعاية إيرانية ، ولهذا نحن نحاول منع دخول الوسائل القتالية إلى غزة سواء في الجو أوبالبحر أو 

وأضاف ". نهم يهربون عن طريق األنفاق ولكن الترهيب في البحر حجمه أكبرصحيح أ. في اليابسة
   وعلى هذا فإننا سنستمر إسرائيلإن فتح معبر مائي إلى غزة سيتبعه خطر كبير جدا على أمن "نتنياهو 
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صحيح أن هناك ضغطا دوليا وانتقادات شديدة ولكننا . في سياسة الحصار المائي وسنفحص السفن
  ".سرائيل هذه اإلجراءات حيوية ألمن إلمقتنعون بأن

  3/6/2010الدستور، األردن، 
  

  والدعوات إلى تحقيق دولي تؤرقه... " أسطول الحرية" على نتنياهو يدافع عن الهجوم .11
ية بنيامين نتانياهو عن موقفه مساء امس، في أول تعليق علني له سرائيلدافع رئيس الحكومة اإل: الناصرة

 إسرائيل«: التركية الذي ادى الى مقتل تسعة اشخاص، قائال» مرمرة«ي على سفينة لسرائيمنذ الهجوم اإل
القانون ... هذه ليست المرة األولى التي نتعرض فيها لهجوم كهذا... تتعرض لحملة دولية من الرياء

من حقنا أن نفتش كل سفينة متجهة إلى . الدولي والمنطق السليم يتيحان اعتراض شحنات أسلحة لغزة
لو لم نعترض السفن التي ابتغت فك الحصار عن غزة، لكنّا أعطينا الضوء األخضر لمئات ... زةغ

لو أتحنا ذلك ألصبح ميناء غزة ميناء ... وآالف السفن التي كانت ستشحن كميات هائلة من األسلحة
  .»، وألمن اوروباإسرائيلايرانياً يشكل تهديداً ألمن 

اإلبحار لم يكن من «، وقال إن »فتك«يون إلى محاولة سرائيل اإلوكرر رواية الجيش عن تعرض الجنود
وأضاف أن دوالً أخرى كانت لتتصرف التصرف ذاته وربما كانت . »أجل السالم إنما من أجل الكراهية

أمن ... سنواصل الدفاع عن مواطنينا وعن حقنا في الدفاع عن النفس«: وزاد. النتائج أفدح بكثير
  . »وفي هذا كلنا موحدونمواطنينا قبل كل شيء 

  3/6/2010الحياة، 
  

  ال إحسان للضعفاء في المنطقة : "مجزرة الحرية"باراك لمنفذي  .12
ية في عتليت والتقى سرائيلراك ، بزيارة لمقر البحرية اإلاي ، ايهود بسرائيلقام وزير األمن اإل: القدس

، للتعبير عن شكر " ول الحريةأسط"عملية السيطرة على   الذين شاركوا في13"شاييطت "جنود وحدة 
راك خالل زيارته برفقة اوقال ب .يةسرائيلية لهم ، حسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلوتقدير الحكومة اإل

يجب دوماً . لقد نفذتم المهمة ومنعتم دخول القافلة الى غزة"رئيس هيئة أركان الجيش ، غابي اشكنازي 
أوروبا ، نحن نعيش في الشرق األوسط ، مكان ال إحسان التذكير بأننا لسنا في شمال أميركا أو غرب 

أنتم دافعتم عن أنفسكم ، شاهدت ذلك ، وسمعت . فيه للضعفاء وال فرصة ثانية لمن ال يدافع عن نفسه
  ". ذلك من ضباطكم

، وأضاف " الثمن الباهض"وعبر باراك عن رضا المستوى السياسي من اداء المقاتلين على الرغم من 
ي عن الوزير يوسي بيليد سرائيلونقلت اذاعة الجيش اإل. تخالص العبر للمهمات القادمةإنه يجب اس

هناك قرار واضح ، وهو . السؤال هو إن كنا على استعداد للوقف خلف ما نؤمن به"قوله إن ) ليكود(
السؤال هو حول مدى صمودنا بعد اسبوعين او اسبوعين أمام . بعدم السماح للسفن وصول سواحل غزة

ورفض بيليد ". لضغط الدولي ، وأعتقد إنه في حال تراجعنا فإن ذلك سيكون بمثابة ضرر على الضررا
  ".موضة"إمكانية التحقيق معتبراً أن المطالبة بالتحقيق أصبحت 

  3/6/2010الدستور، األردن، 
 

  وتقر سلسلة خطوات" الحريةأسطول " تشكل لجنة للتحقيق في العدوان على "إسرائيل" .13
في محاولة لصد االنتقادات الجارفة في العالم على جريمة قتل وجرح عشرات  : نظير مجلي- تل أبيب

ي عن سرائيلنشطاء السالم من ركاب سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، أعلن الجيش اإل
تشكيل لجنة داخلية مهنية للتحقيق في األحداث، وبحث المجلس الوزاري األمني المصغر في جلسته 

نية بعد ظهر أمس كيفية صد المطلب الدولي بكسر الحصار عن قطاع غزة وتشكيل لجنة تحقيق دولية الثا
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وكانت الحكومة، وفي إطار التخفيف من األضرار ومنع تفاقمها، قد أقرت سلسلة خطوات  .حول الهجوم
 :سريعة تم البدء بتنفيذها بشكل فوري، أبرزها

  . شخصا679ن في السجون، وعددهم  إطالق سراح جميع المتضامنين المحتجزي-
ية بنقل المواد الغذائية والطبية التي حضرت على متن سفن أسطول الحرية سرائيل بدأت الشاحنات اإل-

ية أخرى وفتحت المعابر التجارية المغلقة، وكل ذلك إسرائيلإلى قطاع غزة وأضافت عليها شاحنات 
 .وسط تغطية إعالمية

 تعرف كيف تتعلم إسرائيلة من جهة، وأعلنت بلسان وزير دفاعها أن  شكلت لجنة التحقيق العسكري-
 .الدروس من األخطاء وتعرف كيف تعالج هذه األخطاء

 إسرائيل، وأعلنت »راشيل خوري« قررت التعامل بشكل مغاير مع السفينة األيرلندية، التي تحمل اسم -
مواد وأدوات طبية (ضائع التي تحملها أنها ستتيح للسفينة أن تصل إلى ميناء أسدود ووعدت بنقل الب

 .إلى قطاع غزة) ومدرسية
  3/6/2010الشرق األوسط، 

  
  لماذا تعارضون نشر الحقيقة؟ ... تتعرض لشتائم وتهديدات في الكنيستزعبي .14

ي واعتبرها سرائيلشهدت جلسة الكنيست اليوم األربعاء جلسة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان اإل
فقد شارك أعضاء الكنيست من غالبية . يسرائيل عاصفة في تاريخ الكنيست اإلالمراقبون أكثر جلسة

، بالتحريض على النائبة زعبي بعد "الليكود"و " العمل"و " كاديما"الكتل البرلمانية، بينهم كل نواب 
، "سافكة دماء"و" حصان طرواده"، "خائنة"، "ارهابية"مشاركتها في أسطول الحرية وأطاحوا بها عبارات 

ودعوا إلى طردها من الكنيست ومن البالد، وجرت محاوالت عديدة من قبل أعضاء الكنيست لإلعتداء 
عليها، حيث صعدت النائبة انستاسيا ميخائيلي المنصة عند إلقاء النائبة زعبي كلمتها واختطفت 

 . الميكروفون، وبدأت تزعق وحاولت بعدها االعتداء عليها
ة حنين زعبي بإلقاء كلمة وفق نظام الكنيست الذي يسمح لنائب القاء كلمة وبعد سماح رئيس الجلسة للنائب

شخصية في حال تعرضه للهجوم من قبل نواب الكنيست، اعترض النواب اليمين واليسار على هذا 
القرار وحاولوا أن يمنعوا النائبة زعبي من إلقاء كلمتها، كما تهجموا على رئيس كتلة التجمع البرلمانية، 

 . جمال زحالقة وعلى كل النواب العرب، الذين حضروا الجلسة.  دالنائب
وجرى تعليق الجلسة لبضع دقائق، بعد أن تعذر استمرارها وسط زعيق وصراخ نواب األحزاب 

ورجا رئيس الكنيست النواب السماح لحنين زعبي بالحديث وفق ما ينص عليه نظام . الصهيونية
أنا غاضب : "، وحاول اقناعهم بالقول"يةسرائيلماه بالديمقراطية اإلحتى ال تكون فضيحة لما اس"الكنيست، 

 ".  مثلكم، واسمع منها كالماً يثير حفيظتي، لكن علي أن أكتم غيظي واستمع لها
ورغم التحريض غير المسبوق، ورغم الشتائم ومحاوالت اإلعتداء، حافظت النائبة زعبي على هدوئها 

أنا لن : "لترد على حملة التحريض، وقالت بكلمات واضحة وهادئةوعلى رباطة جأشها واعتلت المنصة 
 ." أرد على التحريض وعلى الشتائم والتأليب، ألنني ببساطة احتقر هذه األقوال ومن يقولها

عندما توجهت الي منظمة الحرية لغزة للمشاركة في أسطول الحرية، لم أتردد : "وقالت زعبي في كلمتها
 ألن هذا واجبي السياسي والوطني واألخالقي أن أشارك في أي نشاط لفك للحظة ووافقت في الحال،

كل سياسي له مواقف . حصار غزة غير قانوني وغير أخالقي وال أنساني: "وأضافت." الحصار عن غزة
 ." أخالقية يعارض الحصار، ومن له مواقف ال أخالقية يؤيد الحصار

ة بأنه جريمة قرصنة مخالفة للقوانين الدولية وطالبت ووصفت النائبة زعبي االعتداء على اسطول الحري
لماذا تخافون التحقيق؟ لماذا تعارضون نشر الحقيقة؟ إذا كانت : "بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتساءلت
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ادعاءاتكم صحيحة، لما إذن منعتم الصحفيين الذين تواجدوا على السفينة من التصوير ومن بث 
 "تم كل شيء، أين صور الشهداء، أين صور الجرحى، لماذا تخفونها؟تقاريرهم؟ انتم تدعون انكم صور

وقالت زعبي بأن األمر األساسي هو حصار غزة، وهي الجريمة الكبيرة، ومن يرتكب الجريمة الكبيرة، 
 .يسهل عليه ارتكاب الجرائم األخرى مثل جريمة االعتداء على اسطول الحرية

  2/6/2010، 48عرب
 

  "إسرائيل"ى إعادة العالقات بين تركيا و يجب العمل عل:اولمرت .15
 أن تعمل إسرائيلقال رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت إنه يتوجب على :  أسعد تلحمي-الناصرة 

ألن ألنقرة أهمية استراتيجية من الدرجة «كل ما في وسعها من أجل إعادة تأهيل العالقات مع تركيا 
 إسرائيلة أنه يجب العمل على إعادة العالقات بين تركيا ووأضاف في حديث لإلذاعة العسكري. »األولى

  . »حتى قبل فترة وجيزة«إلى ما كانت عليه 
كنا حتى قبل فترة قصيرة، وحتى بعد العملية العسكرية في قطاع غزة، أحباء العالم وكل رؤساء «: وتابع

واضح اآلن أن ثمة وضعاً ... ا ليهنئونا على العملية في القطاع ويعلنوا دعمهم لنإسرائيلأوروبا زاروا 
وأعتقد أنه ينبغي على الحكومة أن تقوم بجهد سياسي كبير لتحسين العالقات مع األصدقاء . سياسياً مقلقاً

ال يهم اآلن كيف ولماذا جرى ما . الغاضبين منا ومحاولة الخروج من العزلة المحكمة التي نعيشها
  . » لمثل هذه الحسابات ألننا في خضم معركةليس هذا الوقت. جرى، من المتهم ومن البريء

  3/6/2010الحياة، 
  

  "أسطول الحرية"ي من إطالق تحقيق دولي في االعتداء على إسرائيلقلق  .16
 قلقها من تصريح وزيرة إسرائيلأبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في :  أسعد تلحمي-الناصرة 

منفتحة أيضاً على شتى الطرق «ن الواليات المتحدة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أول من أمس بأ
أسطول «ي على سفن سرائيلفي الهجوم الدموي الذي شنه الكوماندوز اإل» التي تضمن صدقية التحقيق

وقالت المصادر إن أركان الحكومة  .»بما في ذلك مشاركة دولية«لكسر الحصار على غزة، » الحرية
 مكثف، بالتنسيق مع اإلدارة األميركية، للحؤول دون تشكيل لجنة ية شرعوا في جهد ديبلوماسيسرائيلاإل

 لن تسمح بتحقيق خارجي في ما حصل، وأن إسرائيلتحقيق دولية، فيما أعلنت أوساط عسكرية أن 
ال مكان إلجراء أي تحقيق وال يعقل «وقال الوزير يوسي بيلد إنه . الجيش نفسه سيجري مثل هذا التحقيق

يجب مواصلة الحصار «: وأضاف. »بإجراء تحقيق في كل عملية دفاع عن النفسأن يطالبنا العالم 
  .»يينسرائيلالبحري على القطاع للحيلولة دون إدخال أسلحة إليه تهدد أمن وسالمة اإل

  3/6/2010الحياة، 
  

  نتنياهو وباراك هربا من الكنيست : بركة .17
جلسة صاخبة، لم يشهدها الكنيست منذ  شهدت الهيئة العامة للكنيست امس االربعاء :زهير اندراوس

 وكان احد المبادرين النائب محمد بركة. ي على اسطول الحريةسرائيلفترة، لدى بحث قضية العدوان اإل
وقبل ان يبدأ كلمته وجه لرئيس الجلسة سؤاال عن سبب عدم وجود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

ن المجرمين االساسيين في جريمة القرصنة ضد اسطول ووزير الحرب ايهود باراك، في الجلسة، وقال ا
  . الحرية كانا هنا حتى قبل لحظات وهربا من الجلسة، وسؤالي هو لماذا هرب المجرمان من هنا؟

وافتتح بركة كلمته بقوله انني باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، اعلن هنا اننا نقف الى 
حمد زيدان والشيخين رائد صالح وحماد ابو دعابس واالخت لبنى مصاروة، جانب رئيس لجنة المتابعة م
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وبطبيعة الحال فاننا نقف كليا الى جانب زميلتنا حنين زعبي، النهم قاموا بعمل اصيل ال مثيل له، 
  . بمشاركتهم في هذه الحملة االنسانية السقاط الحصار االجرامي عن شعب بأكمله في قطاع غزة

واب جميع االحزاب الصهيونية وبدأت المقاطعات والشتائم، ووصل االمر بعضو وهنا جن جنون ن
المعارض يسرائيل حسون، وهو من كان نائبا لرئيس الشاباك لشؤون العرب، ' كديما'الكنيست من حزب 

هل تنوي العودة الى مهنتك السابقة، ثم صرخ بركة في : ان تقدم وهو يصرخ نحو المنصة، فسأله بركة
المعارض ' كديما'اخرس واجلس مكانك، ثم انضم الى جوقة الصراع عدد كبير من نواب : الوجهه قائ

   .والليكود ونواب عصابات المستوطنين وغيرهم
وبعد دقائق طويلة واصل النائب بركة كلمته قائال، ان المسؤولين االساسيين عن جريمة القرصنة التي 

وما تضمنت من قتل بدم بادر هما نتنياهو وباراك، نفذها الجيش في عرض البحر ضد اسطول البحرية، 
حتى ثارت العاصفة مرة اخرى، مطالبين النائب بركة بالتراجع عن كلمة ' قتل'وما ان سمع النواب كلمة 

فرفض كليا، وقال انكم تتباكون على جنودكم، وكأنهم هاجموا السفن بألعاب، وليس بأسلحة نارية، ' قتل'
االنزال ودفع جنودا بأسلحة نارية، كان قد خطط مسبقا للقتل، والنتيجة اننا ان من خطط لهذا الهجوم و

وتابع بركة قائال العضاء الكنيست، لقد جن . رأينا عشرة قتلى، عشرة شهداء، في هذه الحملة االنسانية
عالم يبدأ جنونكم وانتم تشاهدون ان ال احد في العالم يقف الى جانبكم في هذه الجريمة، انتم تعتقدون ان ال

ولكن العالم اكبر منكم بكثير، ممثلون من ) اقصى الجنوب(وحتى ايالت ) بلدة في الشمال(من المطلة 
 دولة جاؤوا يصرخون صرخة الحرية واالنسانية والسقاط الظلم وجريمة الحصار عن 40اكثر من 

  .شعب بأكلمه، ان حكومتكم هنا اثبتت اآلن انها ليست اقل من عصابات قرصنة
  3/6/2010دس العربي، الق

  
  "أسطول الحرية " مسؤولية نتائج عمليةباراك  يحّملونيينسرائيل من اإل%43 :استطالع .18

لكسر » أسطول الحرية«يين أنه كان ينبغي منع سرائيل في المئة من اإل62رأى :  أسعد تلحمي-الناصرة 
يما دعا نحو نصف ، ف»بطريقة مغايرة«الحصار على قطاع غزة من الوصول إلى شواطئ القطاع 

ووفقاً الستطالع . يين إلى تشكيل لجنة للتحقيق في اإلخفاقات التي رافقت عملية الكوماندوزسرائيلاإل
يين وزير الدفاع المسؤولية عن نتائج عملية سرائيل في المئة من اإل43، حمل »معاريف«صحيفة 

يين وأصيب العشرات بينهم ائيلسراالعتراض التي قتل فيها تسعة من ركاب السفن برصاص الجنود اإل
  . في المئة إنهم ال يرون وجوب استقالة باراك في أعقاب الفشل75مع ذلك، قال . سبعة من الجنود

  3/6/2010الحياة، 
  

  48في صفوف فلسطينيي الـ مواجهات عنيفة واعتقاالت .19
ية بحق سرائيلإل على المجزرة ا48توالت ردود األفعال الغاضبة في أوساط فلسطينيي الـ: حسن مواسي

ية سرائيل، حيث تواصلت حالة الغليان الشعبي والتوتر الرافض للممارسات اإل"أسطول الحرية"سفن 
 كبش فداء للحماقات 48العنجهية واالحتاللية وتواصلت المطالبة برفض تحويل فلسطينيي الـ

  .يةسرائيلاإل
ب العرب خصوصا في جامعة بن ية أمس تظاهرات غاضبة قام بها الطالسرائيلوشهدت الجامعات اإل

حيث قام عناصر الشرطة " التيخنيون ـ الهندسة التطبيقية"غوريون في بئر السبع وجامعة حيفا ومعهد 
ية والوحدات الخاصة باالعتداء بالهراوات والعصي على الطالب المحتجين واعتقال عدد كبير سرائيلاإل

  .منهم
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متظاهرين دون أي سبب أو مبرر منطقي وملموس، وذكر عدد من الطالب ان الشرطة اعتدت على ال
وقامت بإزالة الحواجز الحديد التي كانوا نصبوها سابقا وباالنقضاض على المتظاهرين بشكل همجي 

  .ووحشي
وفي بئر السبع اندلعت مواجهات بين الطالب العرب والناشطين اليساريين من جهة وبين يمينيين 

 األحزاب اليسارية تنديدا بالهجمة على أسطول الحرية وردا عنصريين، عندما نظمت تظاهرة من قبل
  .على التظاهرة التي نظمها اليمين العنصري والمتطرف في جامعة بن غوريون

  3/6/2010المستقبل، 
  

  هولندي أمين أبو راشد الالناشط   ترفض إطالق"إسرائيل" .20
ها إطالق سراح أحد النشطاء ية هولندا أمس، برفضسرائيل أخطرت السلطات اإل: فكرية أحمد-الهاي

وقالت إسرئيل إن تقريرا من .  ضمن حملة الحرية االثنين الماضىإسرائيلالهولنديين الذين اعتقلتهم 
 سنه هو زعيم حركة حماس فى هولندا، 43الموساد أكد أن الناشط أمين أبو راشد "جهاز االستخبارات 

، وأنه قام بجمع التبرعات )كتائب شهداء األقصى(وإنه يعمل لحساب حماس من خالل المؤسسة الهولندية 
 .واألموال إلمداد حركة حماس بها، وذلك تحت اسم مستعار وهو أمين أبوإبراهيم

  3/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

   وصل إلى كل شبر في غزة وأوصل رسالته للعالم بدماء المتضامنين"أسطول الحرية": الخضري .21
برت جهات متعددة منها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ولجنة اإلصالح اعت:  نادر القصير- رفح

ي على أسطول الحرية بمثابة مجزرة إنسانية بشعة ارتكبت سرائيلوالعشائر والمخاتير برفح أن الهجوم اإل
وأشارت إلى أنها تتمة لسلسلة المجازر  بحق الضمير اإلنساني العالمي، وبحق القانون الدولي العام،

 اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وطالبت باجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية يةسرائيلاإل
ولمجلس األمن للتداول بشأن الجريمة الموصوفة وتداعياتها وإنزال أقصى العقوبات بحق حكومة الكيان، 

دفاع عن القانون الدولي العام، وجددت مطالبتها للمنظمات الحقوقية والدولية واإلنسانية واألمم المتحدة، بال
  .وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من معاناة االحتالل الصهيوني

من جانبه أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن أسطول الحرية وصل 
دث اآلن إلى كل شبر في قطاع غزة رغم عدم قدرته الوصول، وأوصل رسالته للعالم أجمع الذي يتح

وتقدم الخضري، بالتعزية ألهالي ودول المتضامنين الذي استشهدوا  .بكل قوة عن ضرورة رفع الحصار
  .ي، متمنياً الشفاء للجرحى وإطالق سراح المعتقلينسرائيلفي الهجوم اإل

 3/6/2010الحياة الجديدة، 
  

   بينهم رائد صالح"الحريةأسطول " كانوا على متن 48 من فلسطينييأربعة سراح  اليوماالحتالل يطلق .22
، سراح رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد )الخميس(ستطلق شرطة االحتالل، اليوم : )آي.بي.يو(

ية قررت، الليلة قبل الماضية، تمديد إسرائيلصالح الذي اعتقل على متن أسطول الحرية برغم أن محكمة 
ي يهودا فاينشتاين أكد سرائيل بالنائب العام اإل أيام بناء على طلب الشرطة، لكن ما يسمى8اعتقاله لمدة 

 سراح رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وستطلق الشرطة أيضاً .أنه ال توجد أدلة كافية ضده
في فلسطين المحتلة محمد زيدان، ورئيس الحركة اإلسالمية الجناح الجنوبي الشيخ حماد أبو دعابس، 

  .ين شاركوا في قافلة الحريةوالناشطة لبنى مصاروة الذ
وكانت شرطة االحتالل قد وجهت في المحكمة للمعتقلين األربعة شبهات تتعلق بمخالفات أمنية وبينها 

  .الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة وحمل السالح والتآمر على تنفيذ جريمة
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ت ضلوع الشيخ صالح وصدق فاينشتاين على قرار الشرطة والذي جاء فيه أنه ال توجد أدلة كافية تثب
يين الذين تم إنزالهم على سفن قافلة سرائيلوالمعتقلين الثالثة اآلخرين في نشاط عنيف ضد الجنود اإل

وترك فاينشتاين المجال مفتوحا أمام تقديم الئحة اتهام ضد الشيخ صالح في  .الحرية والسيطرة عليها
  .  تحقيق في القضية المستقبل في مخالفات أخرى، فيما قررت الشرطة مواصلة ال

  3/6/2010الخليج، 
  

  المستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الضفة والجنود يقتلون مواطناً دهساً .23
 النار في مساحات واسعة من الحقول في ريف أمسأضرم المستوطنون :  أحمد رمضان-رام اهللا 

ة غسان دغلس، إن النار محافظة نابلس الجنوبي، وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربي
اشتعلت في حقول تقع بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف، مشيرا إلى أن عشرات الدونمات أحرقت 

ان جيش االحتالل يمنع سيارات الدفاع المدني "وقال مصور صحافي تواجد في المكان  .والتهمتها النيران
  .من الوصول إلى األراضي المشتعلة إلخماد النيران

  .يإسرائيلالمواطن مازن الجمل من مدينة الخليل، بعد دهسه من قبل جيب عسكري واستشهد 
  3/6/2010المستقبل، 

  
   طفال22ً فلسطينياً في الضفة الشهر الماضي بينهم 271االحتالل اعتقل ": األسير"نادي  .24

ي رائيلسالفلسطيني، أن قوات الجيش اإل" األسير" أفادت معطيات إحصائية صادرة عن نادي :رام اهللا
 مواطناً فلسطينياً من كافة أنحاء 271 مايو الماضي على اعتقال ما يتجاوز الـ /أقدمت خالل شهر أيار

، )2/6(وأشار النادي، في تقريره اإلحصائي الشهري الصادر يوم األربعاء  .مدن الضفة الغربية المحتلّة
ها، حيث تم اعتقال ما يزيد عن إلى أن محافظة الخليل شهدت أعلى نسبة اعتقاالت بين صفوف مواطني

 من عمره، 18 طفالً لم يتجاوز الـ 22وأشارت المعطيات، إلى أنه من بين المعتقلين نحو  . مواطنا57ً
  . مواطناً في حالة صحية متردية، وأسيرتين اثنتين15و

  2/6/2010 قدس برس،
  

 كلية الطب للدراسة في  واحصل على تصريح دخول للقدسكن عميالً .25
قال طالبان يدرسان في كلية الطب في جامعة أبوديس بالقدس المحتلة في خبر نشرته : س المحتلةالقد

ية أمس، إن الشين بيت سحب تصاريح دخولهما للقدس بسبب رفضهما أن سرائيلصحيفة هآرتس اإل
ين بيت مع الش) تعاونهما(وقال الطالبان إن الكابتن بيران أبلغهما عند الحاجز بأن  .يصبحا عميلين له

شرط لدخولهما كلية الطب، ومتابعتهما الدراسة في الجامعة، وطلب منهما أن يجمعا المعلومات عن 
  .الجامعة وطالبها واألنشطة المختلفة

 ).ألسباب أمنية(وعند سؤال الشين بيت عن ذلك، كان الرد إن المنع جاء 
 3/6/2010السبيل، األردن، 

  
   جمعيات خيريةست إغالق الحكومة في غزةن دييالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .26

 بالكف عن التدخل في في قطاع غزةطالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أجهزة حكومة : رام اهللا
شؤون المنظمات األهلية في قطاع غزة، وباحترام الحق في تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون 

وقال المركز في بيان صحفي صدر عنه امس، إنه ينظر  .ناألساسي والمعايير الدولية لحقوق اإلنسا
بقلق بالغ إلى إغالق عدد من الجمعيات ومصادرة محتوياتها من قبل أجهزة حماس في مدينتي غزة 

  .ورفح، خالل اليومين الماضيين
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وأضاف المركز أنه وفقاً للتحقيقات التي أجراها االثنين الماضي، داهمت عناصر من أجهزة حماس في 
. حافظة رفح، مقرات أربع جمعيات خيرية في المدينة، وعملت على تفتيشها ومصادرة بعض محتوياتهام

جمعية بناة المستقبل؛ وجمعية الجنوب لصحة المرأة، وجمعية المرأة والطفل، ومنتدى : والجمعيات هي
معيات، وفي ساعات مساء اليوم ذاته عادت العناصر مرة أخرى إلى مقر تلك الج. شارك الشبابي

  .وصادرت مفاتيحها من قبل القائمين عليها، وأبلغوهم بإغالقها
جهزة في مدينة رفح مقر جمعيتين جديدتين في األوخالل ساعات صباح الثالثاء الماضي، اقتحمت 

  .البرلمان الفلسطيني الصغير، ولجنة اإلصالح الوطنية: المدينة، وهما
  3/6/2010المستقبل، 

  
  "أسطول الحرية" مجزرة تحضر لفيلم يجسد "الفنانين الفلسطينيين" .27

دعت رابطة الفنانين الفلسطينيين جميع الجهات الفنية الحرة للعمل معها إلنتاج فيلم :  سمير حمتو-غزة 
ليعبر عن ضحايا األسطول الذين ارتكبت قوات االحتالل بحقهم مجزرة ) يوم الحرية(سينمائي يحمل اسم 

ي عقده رئيس الرابطة زكريا زين الدين بالقرب من بيت العزاء جاء ذلك خالل مؤتمر صحف. وحشية
 أن الرابطة تسعى من وراء هذا العمل للتعبير عن هذا الحدث الجلل، الذي أقيم في ميناء غزة، موضحاً

وليبقى التاريخ شاهدا على دموية وإجرام الكيان الصهيوني بحق اإلنسانية والديمقراطية، ولتصل الرسالة 
  .ب العالم وأجيالهإلى كل شعو

" فتح القسطنطينية"وفي سياق متصل بدأت في مدينة غزة التحضيرات النهائية لتنظيم األوبريت الشعري 
والذي يشارك في تنفيذه كل من منتدى أمجاد الثقافي ورابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، برعاية 

  .  كبير من الفنانين الفلسطينيينوإشراف مدينة أصداء لإلنتاج الفني واإلعالمي وبمشاركة عدد
  3/6/2010الدستور، األردن، 

  
  إنهاء حصار غزةو " إسرائيل"إلدانة  يقترح خطواتوزير الخارجية األردني  .28

وزراء لبحث مساء أمس في " الشرق األوسط"علمت : سوسن أبو حسين وصالح جمعة: القاهرة
 على الشعب الفلسطيني، إسرائيلهة اعتداءات خطط التحرك العاجلة والفورية لمواجفي الخارجية العرب 

ن وزير الخارجية  إ."أسطول الحرية" على إسرائيلوالتضامن مع تركيا واتخاذ إجراءات ضد قرصنة 
 :األردني ناصر جودة اقترح اتخاذ الخطوات العملية التالية

للجلسة الطارئة العاشرة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك الفوري لعقد جلسة مستأنفة : أوال
 إسرائيلللجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة، بهدف إصدار عدة قرارات أو قرار شامل يتضمن إدانة 

على اعتدائها اآلثم على سفن مدنية في المياه الدولية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذا االعتداء 
 لحصارها الظالم وغير اإلنساني على قطاع غزة وفتح يلإسرائاآلثم، ويتضمن القرار أيضا فرض إنهاء 

 في احتاللها لألراضي الفلسطينية إسرائيل للمعابر كافة مع القطاع، ويدين القرار استمرار إسرائيل
 . وفي القلب منها القدس الشرقية1967والعربية المحتلة كافة عام 

 لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق اإلنسان تكليف المجموعة العربية في جنيف، بالتحرك الفوري: ثانيا
 . على هذه الجريمةإسرائيلواستصدار قرار من المجلس يتضمن إدانة 

تكليف األمانة العامة بالتشاور مع الدول العربية المعنية والمهتمة وعلى وجه السرعة، بدراسة : ثالثا
خصوص اختراقها المتكرر  لدى محكمة العدل الدولية بإسرائيلإمكانية اللجوء إلى رفع دعوى ضد 

 .للقانون
  3/6/2010الشرق األوسط، 
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  "إسرائيل " متضامناً رحلتهم126استقبال شعبي ورسمي لـ : األردن .29
 قال وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة :عمان - مؤيد أبو صبيح

عبداهللا الثاني، وصل إلى األردن عن طريق تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك "الدكتور نبيل الشريف انه 
ي على اسطول الحرية، سرائيل شخصا من الناجين من االعتداء اإل126جسر الملك حسين فجر أمس 

  ". أردنيا30بينهم 
واضاف الشريف خالل المؤتمر الصحافي االسبوعي الذي انعقد في دار رئاسة الوزراء وحضره وزير 

 منهم من البحرين 4 شخصا، 96عدد الناجين من جنسيات اخرى بلغ "المياه والري محمد النجار ان 
 من سلطنة عمان، 1 نواب، و8 من الجزائر بينهم 28 من سورية و3 من المغرب و7 من الكويت و18و
 . من اذربيجان2 من ماليزيا و11 من باكستان و3 من اندونيسيا و12 من موريتانيا، و3 من اليمن و4و

منين شاركوا في مهمة إنسانية نبيلة، هدفها كسر الحصار الظالم المفروض على هؤالء المتضا"وقال إن 
ي لألراضي الفلسطينية، سرائيلوبين ان جاللته أكد أن استمرار االحتالل اإل ".إسرائيلقطاع غزة من قبل 

لمتواصلة هو السبب الرئيسي للتوتر في المنطقة، وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وا
  .جغرافيا، السبيل الوحيد لتحقيق السالم واألمن واالستقرار

  3/6/2010الغد، األردن، 
  

  يةسرائيلللقرصنة اإلفي تحد " 2الحرية " تستعد لتنظيم النقابات األردنية .30
أعلنت النقابات المهنية األردنية أنها تجري مشاورات ومباحثات مع عدد من الجهات، من أجل : غزة

وأعلن .  لتسيير أسطول بحري عربي للتوجه إلى غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار عنهحشد الدعم
ميسرة ملص مقرر لجنة الحريات في هيئة النقابات األردنية أنه تقرر تجهيز أسطول ثان للحرية، مشيرا 

سبب إلى أنه شرع في جمع التبرعات والدعم الالزم، موضحا أنه إذا لم يتم التمكن من تحقيق ذلك ب
الحاجة إلى سفن مسجلة في أوروبا، فإنه سيتم التعاون مع أحرار العالم في أوروبا والدول العربية لتسيير 

 .أسطول مشترك
  3/6/2010الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل" المجتمع الدولي لقطع عالقاته مع يدعووزير الخارجية اللبناني  .31

وفرض " إسرائيل"جتمع الدولي لقطع عالقاته مع دعا وزير الخارجية اللبناني علي الشامي الم :بيروت
وكان الشامي يتحدث في مطار رفيق الحريري الدولي قبيل مغادرته . عقوبات عليها من األمم المتحدة 

يجب أن نؤيد "وقال . بيروت إلى القاهرة للمشاركة في االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 
 وفك الحصار عن قطاع غزة، وهذا بالطبع يتطلب موقفا التضامن العربي وان نسعى بسرعة لكسر

، وأكثر من ذلك الن اإلدانة ال تكفي بل يجب "إسرائيل"شجاعا من جميع الدول العربية إلى جانب إدانة 
" إسرائيل"أن نتخذ إجراءات عملية نضغط بها لقطع العالقات الدبلوماسية بالنسبة للمجتمع الدولي مع 

  " . مجلس األمن أو في الجمعية العمومية لألمم المتحدةوفرض عقوبات عليها في
  3/6/2010الخليج، 

  
  ية سرائيلاألحزاب اللبنانية تعتصم احتجاجا على القرصنة اإل .32

اسطول « في حق الناشطين المدنيين على متن إسرائيلجمعت القرصنة البحرية التي نفذتها : بيروت
لفلسطينية في اعتصام امس دعا اليه رئيس الحزب مختلف االحزاب اللبنانية والفصائل ا» الحرية

النائب وليد جنبالط، أمام بيت االمم المتحدة في بيروت، وشارك فيه ممثلون عن » التقدمي االشتراكي«
الوطني «، التيار »المردة«، تيار »حزب اهللا«، »الكتائب«، حزب »البعث العربي االشتراكي«حزب 
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التجدد «، حركة »المستقبل« آذار، تيار 14 العامة لقوى ، واالمانة»الشيوعي«، الحزب »الحر
، نواب سابقون، منظمة التحرير الفلسطينية، الجبهة »الوطنيين االحرار«، حزب »الديموقراطي

وسلّم المعتصمون مذكرة الى .الديموقراطية لتحرير فلسطين، اللجان والروابط الشعبية، سفارة فلسطين
المقدم شريف » التقدمي«الم بهاء القوصي، تالها أمين السر العام في مدير مركز االمم المتحدة لإلع

ان «واعتبرت . »نتاجاً طبيعياً للثقافة الصهيونية العنصرية«ية واعتبرتها سرائيلفياض، دانت العدوانية اإل
هذا العدوان يشكل انتهاكاً لقوانين المالحة الدولية وقرصنة بحرية وتنطبق عليه صفات االعمال 

تحمل مسؤوليته في ردع العدوان المتمادي على المدنيين والذي لم «ودعت مجلس االمن الى . هابيةاالر
  .»يستثن المتطوعين من مختلف الجنسيات واألعراق الذين كانوا يقومون بمهمة انسانية نبيلة

  3/6/2010الحياة، 
  

  "أسطول الحرية" عند بوابة فاطمة دعماً لـلحزب اهللاتظاهرة  .33
، تظاهر، عند السادسة من مساء أمس، حوالى »حزب اهللا«بدعوة من : بوابة فاطمة - شيادوار الع

. ي بأسطول الحرية المتجه إلى غزةسرائيلخمسة آالف شخص أمام بوابة فاطمة، استنكاراً للغدر اإل
ن، وشارك في التظاهرة النائبان علي فياض وقاسم هاشم، وممثالن عن النائبين أنور الخليل واسعد حردا

وممثلون عن األحزاب اللبنانية ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير من قرى وبلدات قضاءي مرجعيون 
 . وحاصبيا وقرى العرقوب وفاعليات جنوبية

  3/6/2010السفير،  
  

 "أسطول الحرية"بسبب مجزرة  دولياً "إسرائيل"وزراء الخارجية العرب يتفقون على مالحقة  .34
 وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم ليلة أمس بالقاهرة برئاسة معالي الشيخ أدان:  أحمد علي-القاهرة 

العدوان ) بناء على دعوة قطر(حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
ي على قافلة أسطول الحرية، وكلف الوزراء المجموعة العربية بنيويورك وجنيف بالتحرك سرائيلاإل

، وتشكيل إسرائيلد جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة ولمجلس حقوق اإلنسان الدولي إلدانة الفوري لعق
ي لقطاع غزة سرائيللجنة تحقيق دولية في اعتدائها على سفن المتضامنين، وفرض إنهاء الحصار اإل

المعنية وفتح جميع معابره، كذلك كلف الوزراء العرب األمانة العامة للجامعة بالتشاور مع الدول 
 لدى محكمة العدل الدولية بخصوص إسرائيلوالمهتمة على وجه السرعة، للجوء إلى رفع دعوى ضد 

 .خروقاتها المتكررة
الخميس، بالموقف /وأشاد الوزراء العرب، في بيانهم الذي صدر عقب انتهاء اجتماعهم ليلة األربعاء

على أهمية التعاون معها كدولة صديقة، التركي القوي، وثمنوا محاوالت أنقرة لفك الحصار، وأكدوا 
  .ي، خاصة أنه وقع في المياه الدوليةسرائيلودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء االعتداء اإل

وطالب صبيح اللجنة الرباعية الدولية واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي بعدم االكتفاء بإدانة ما جرى، بل 
 لعدم القيام إسرائيلدعة تضمن فك الحصار عن قطاع غزة، وكذلك ردع القيام بخطوات عملية را

 .بانتهاكات مماثلة في المستقبل
وشهد االجتماع مطالبات من جانب وزراء الخارجية العرب بوضع آليات محددة لكسر الحصار، كما 

عربيا شارك ، إال أن مصدرا دبلوماسيا إسرائيلجدد وفد سوريا الطلب بوقف كافة أشكال االتصال مع 
 .في االجتماع استبعد الموافقة على هذا المقترح لمعارضة الجانب المصري له

 31/6/2010العرب، قطر، 
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  "أسطول الحرية"تؤذي نفسها بسبب التوتّر الذي أثارته بعد مهاجمتها " إسرائيل ":غول .35
ا بسبب التوتّر الذي تؤذي نفسه" إسرائيل"قال الرئيس التركي عبداهللا غول، أمس، إن : )آي.بي .يو (

ونقلت وكالة أنباء األناضول . الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة" أسطول الحرية"أثارته بعد مهاجمتها 
. سفن المساعدات " إسرائيل" أتراك قتلوا حين هاجمت 4 أشخاص بينهم 9نعرف أن "عن غول قوله 

  ".وستعاني أكثر من ذلك أيضاً. تؤذي نفسها " إسرائيل"
ضمن مجموعات بل يريدهم أن " إسرائيل"لى انه ال يريد أن يتم إعادة المواطنين األتراك من وأشار إ

. تركيا دولة كبيرة"وفي ما يتعلّق بمكافحة اإلرهاب قال غول . يعودوا دفعة واحدة وفي أقرب وقت ممكن
  ".ال يمكننا القضاء عليه بالبطولة. واإلرهاب هو أكبر عقبة أمامها

  3/6/2010الخليج، 
  

  "أسطول الحرية"على " إسرائيل"تركيا غير راضية عن بيان حلف الناتو بشأن اعتداء  .36
ي بإسم االمانة العامة لحلـف النـاتو    سرائيلأعربت تركيا عن إستيائها من صدور بيان تنديد باإلعتداء اإل         

 الخارجية  وعزا مصدر في  . فقط بدال من المجلس العام للحلف الذي يمثل كافة الدول العضوة في الحلف            
التركية عدم صدور بيان من المجلس العام للناتو الى موقف كل من كندا وجمهورية التشيك المتحفظ على                 

وكان البيان الصادر من قبل األمين العام للحلف أندريه فوغ راسموسن           . إسرائيلصدور بيان تنديد ضد     
در التركي البيان بأنه بداية جيدة      ووصف المص .  الى إخالء سبيل السفن والناشطين فورا      إسرائيلقد دعا   

  . ولكنها لم ترض انقرة إطالقا
  2/6/2010 تركيا، ، العالمأخبارموقع 

  
   فعالة ضد كيان االحتاللإجراءاتالبرلمان التركي يدعو الحكومة التخاذ  .37

 طالب البرلمان التركي باإلجماع الحكومة باتخاذ اجراءات فاعلة ضد تل أبيب، كما طالب بتشكيل لجنـة               
وشدد البرلمان التركي على ضرورة رفع الحصار عن غـزة           .دولية للتحقيق في العدوان ومعاقبة الجناة     

وتأتي هذه التطورات في ظل أسـتمرار اإلحتجاجـات فـي     .كمرحلة أولى إلعادة العالقات الى طبيعتها  
  .ةي، حيث حاصر محتجون مقر اقامة سفير الكيان في أنقرسرائيلتركيا على ضد الكيان اإل

  2/6/2010موقع أخبار العالم، تركيا، 
  

  سبتمبر/ أيلول 11ي بالنسبة لألتراك مثل أحداث سرائيلاالعتداء اإل: داود أوغلو .38
ي على أسـطول الحريـة بأنـه        سرائيلشبه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو حادث االعتداء اإل         

وأضـاف   . من سبتمبر يالنسبة لألمريكانبالنسبة لألتراك قد شكل صدمة نفسية مثل أحداث الحادي عشر   
 .داود أوغلو أن الشعب التركي قد تلقى الصدمة النفسية من دولة بأكملها وليس من مجموعة إرهابيين

  2/6/2010، أخبار العالمموقع 
  

   تعيق االنتقال للمفاوضات المباشرة"أسطول الحرية"مجزرة : عمرو موسى .39
 بحـق  إسرائيل األمين العام للجامعة العربية أن ما قامت به أكد عمرو موسى:  أيمن جريس ـ القاهرة 

يين التـي كـان     سـرائيل قافلة الحرية سوف يعيق االنتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإل          
ـ   .  يوما من المفاوضات غير المباشرة     120يفترض أن تبدأ عقب انتهاء       فـي  » عكـاظ «وقال موسى لـ

 يومـا مـن     120ية على تقييم الـدول العربيـة لفتـرة          سرائيللجريمة اإل معرض رده حول مدى تأثير ا     
نعم هذه أجواء سلبية للغاية ومن المؤكـد        «المفاوضات غير المباشرة واالنتقال إلى المفاوضات المباشرة        

الدول العربية كانت حريصة على عـدم االنتقـال أوتوماتيكيـا إلـى             «: وأضاف قائال » أنها سوف تؤثر  



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1808:         العدد       3/6/2010 الخميس :التاريخ

ـ   .  يوما 120باشرة دون تقييم فترة     المفاوضات الم  حول مدى استعداد الـدول     » عكاظ«وفي سؤال آخر ل
إن هذا يتوقف   : يين، قال موسى  سرائيلالعربية لرفع الغطاء العربي عن المفاوضات غير المباشرة مع اإل         

  . على القرار الوزراي العربي
 3/6/2010عكاظ ،

  
  "أزمة أسطول الحرية" حول نجاد يعلن دعم إيران لكل الخطوات التركية .40

أكد الرئيس اإليراني أحمدي نجاد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل :  ستار ناصر-طهران 
وقال . مسؤولية كبيرة إزاء الجريمة الوحشية التي ارتكبتها القوات الصهيونية ضد أسطول الحرية

أردوغان إن إيران ستقوم الرئيس نجاد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
بمسؤوليتها في هذا الصدد وأنها تندد بشدة بهذه الجريمة النكراء وتدعم جميع الخطوات التي يتم اتخاذها 

  .في هذا المجال
على سفن " يسرائيلاإل"من جانبه، أكد أردوغان خالل المكالمة أن بالده تتابع عن كثب الهجوم 

ه في كافة األوساط الدولية، وأكد أن على المجتمع الدولي أال المساعدات اإلنسانية للمحاصرين في غز
  .غير القانونية" إسرائيل"يغض الطرف عن ممارسات 

ضد قافلة الحرية " إسرائيل"ووصف وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي في بروكسل تصرفات 
وكانت مؤسسات النظام  ".يةئيلسرااإل"بالوحشية، وأثنى على ردود الفعل الدولية واإلقليمية على الجريمة 

قد دعت اإليرانيين إلى المشاركة الواسعة في مسيرات ستقام بعد صالة الجمعة بطهران تنديداً بالهجوم 
  .على أسطول الحرية

  3/6/2010الخليج، 
  

  "أسطول الحرية" على األتراك يواصلون احتجاجاتهم ضد العدوان .41
على " يسرائيلاإل"حتجاجات الشعبية، أمس، ضد الهجوم تواصلت في كافة أنحاء تركيا اال: )يو بي آي(
جرائمها ضد "ل" يةسرائيلاإل" ، وذلك لليوم الثالث على التوالي مطالبين بمحاكمة السلطات"أسطول الحرية"

التركية أن المئات تجمعوا وسط محافظة سيفاس بوسط البالد " أناضول"وأفادت وكالة أنباء ". اإلنسانية
  ".إسرائيل"ضد وأطلقوا شعارات 

وتحدث مصطفى كوبان، باسم المنظمات غير الحكومية في المحافظة الفتاً إلى أنها تندد بالهجوم 
وفي محافظة ديار بكر الجنوبية الشرقية تجمع مجموعة من . الذي يعد جريمة ضد اإلنسانية" يسرائيلاإل"

  ".إسرائيل"رات مناوئة لالناس احتجاجاً على الهجوم، وحملوا أعالماً فلسطينية مرددين شعا
كما تجمهر المئات في محافظة غوموشان الشمالية الشرقية، وتجمع عشرات طالب الطب في محافظة 

  .أديرن الشمالية الغربية
خالل " يإسرائيل"من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركية بشير أتاالي أنه لم ولن يلحق األذى بأي 

ولفت إلى أن السلطات التركية " . نحن ال نسمح بمثل هذا الشيءف"االحتجاجات التي نظمت في تركيا 
  . ، وأماكن عبادتهم، وقنصلياتهم في اسطنبول"يينسرائيلاإل"اتخذت إجراءات في أماكن إقامة 

  3/6/2010الخليج، 
  

  زار تركيا تضامنا مع موقفها ومعزيا بضحايا سفن الحريةأمير قطر  .42
 ودولة السيد رجب طيب اردوغان رئيس مجلـس  قطرآل ثاني أمير عقد الشيخ حمد بن خليفة   :قنا-انقرة

  .الوزراء بالجمهورية التركية لقاء بمقر رئاسة الوزراء عصر امس



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1808:         العدد       3/6/2010 الخميس :التاريخ

وفي بداية اللقاء قدم االمير تعازيه ومواساته والشعب القطري الى دولة رئيس الوزراء التركي بالشهداء               
 اسطول سفن الحرية التي كانت متجهة الى قطاع غزة          ي على سرائيلاالتراك الذين سقطوا في العدوان اإل     

كما تم خالل اللقاء اسـتعراض عالقـات        .. حاملة مواد اغاثة ألبناء الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر       
التعاون بين البلدين، اضافة الى بحث تطورات االوضاع في الشرق االوسـط والقـضايا ذات االهتمـام                 

  .المشترك
فة آل ثاني وصل الى انقرة عصر امس في زيارة قصيرة للجمهوريـة التركيـة     وكان الشيخ حمد بن خلي    

ي على اسطول سفن الحرية التي كانت متجهة الـى          سرائيلتضامنا مع الشعب التركي بضحايا العدوان اإل      
  .قطاع غزة

 3/6/2010الشرق، قطر، 
  

  مصر تسمح بدخول مولدات كهربائية ومعونات  .43
عشرات العالقين الفلسطينيين على معبر رفح الحدودي أمس األربعاء تدفق :  شادي محمد-) مصر(رفح 

بعد أن تم فتحه في االتجاهين فيما سمحت مصر بإدخال معدات تستخدم في توليد الكهرباء، حسبما أفاد 
 حافالت فلسطينية على األقل تحمل نحو 4وقال المصدر إن . مسؤول مصري داخل معبر رفح الحدودي

 حافالت الجانب المصري في طريقها إلى 3 إلى األراضي المصرية فيما غادرت  فلسطينيا وصلت170
 فلسطيني على األقل في 800وأضاف أنه يتوقع أن يصل عدد الفلسطينيين العابرين يوميا إلى نحو . غزة

وعبر رفح أمس  .وتابع أنه سيتم فتح المعبر يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء. االتجاهين
 فلسطينيا من المرضى والعالقين والحاالت اإلنسانية بعد أن قررت مصر فتحه بشكل 83ول الثالثاء األ

 . مباشر
 3/6/2010العرب، قطر،  

  
   ومنظمات حقوقية تنتقد حصار غزة"أسطول الحرية"مبارك يتصل بغول معزياً بضحايا  .44

تعازيه ومواساته ألسر الضحايا    أعرب الرئيس المصري حسني مبارك عن        : محيي الدين سعيد   -القاهرة  
األتراك، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي عبد اهللا غول، عبر خالله عن إدانته للهجـوم، فيمـا                   
دعا المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة، ومنسق التحالف العربي من أجـل المحكمـة الجنائيـة                

على قافلة  " يسرائيلاإل"مسؤولياته بإالة حالة الهجوم     الدولية مجلس األمن الدولي إلى التصرف في حدود         
 2005 في مارس    1593الحرية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك على غرار القرار رقم             

  .بشأن حالة إقليم دارفور
ئق وطالب المركز، في بيان له أمس، األمين العام لألمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقـا                

مستقلة للتحقيق في هذا الجرم وإقرار مسؤولية مرتكبيه، وإحالة هذا التقرير إلى مجلس األمـن، مـشيراً                 
غير كـاف بـالنظر   " يسرائيلاإل"إلى أنه البيان الصادر عن مجلس األمن الدولي أول أمس حول الهجوم           

  .إلى بشاعة الجريمة وأثرها على السلم واألمن الدوليين 
 منظمات حقوقية مصرية انتقادات حادة إلى الموقف الرسمي العربي إزاء           6جهت  على صعيد متصل، و   

جريمة العدوان على قافلة الحرية، وخصت في ذلك الموقف المصري بالهجوم الشديد، معتبرة أن قـرار                
الحكومة المصرية بفتح معبر رفح لرفع الحصار عن مليون ونصف المليون فلسطيني في سـجن غـزة                 

ب التأكيدات المتواصلة للحكومة المصرية على مدى السنوات األربع الماضية بأن قطاع            الكبير يكشف كذ  
غزة يدخله ما يكفي، في الوقت الذي دأبت فيه األمم المتحدة حتى األسبوع الماضي على تأكيـد أن مـا                    

  .زة والمصرية ال يلبي حتى ربع االحتياجات األساسية ألهل غ" يةسرائيلاإل"تسمح بدخوله الحكومتان 
  3/6/2010الخليج، 
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 » غزة« يطالبان بتنظيم قافلة إغاثة لـ "أسطول الحرية"ناشطان مصريان كانا ضمن  .45

تقدم كل من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور حازم فاروق، النائبان بالكتلة :  فاطمة حسن-القاهرة 
الذي تعرض » الحرية«أسطول البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين، واللذان كانا ضمن الناشطين على 

ي، بطلب إلى الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، لتنظيم قافلة إغاثة سرائيللالعتداء اإل
لقد تقدمنا أنا والدكتور فاروق بطلب إلى : »العرب«وقال البلتاجي لـ  .إلى قطاع غزة من مواد البناء

ة تحمل مواد البناء من الطوب واإلسمنت والحوائط الدكتور فتحي سرور بهدف السماح لنا بتنظيم قافل
 .الجاهزة لمساعدة غزة

وأضاف أنه يوجد اتفاق بين جموع المتضررين الذين تواجدوا على متن أسطول الحرية، الذي تعـرض                
يين في المياه الدولية، على رفع دعوى قضائية أمـام محكمـة العـدل              سرائيللالعتداء من قبل الجنود اإل    

  . ية على سفن اإلغاثةسرائيلحقيق في االنتهاكات اإلالدولية للت
 3/6/2010العرب، قطر، 

  
    "إسرائيل"مفتي مصر يطالب بخطوات رادعة ضد  .46

دان فضيلة الدكتور على جمعة، مفتى مصر، اليوم األربعاء صمت المجتمع الدولي تجـاه الممارسـات                
ي، سـرائيل وات رادعة ضد كيان االحـتالل اإل      ية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خط     سرائيلاإلرهابية اإل 

  . وعدم االكتفاء ببيانات الشجب واإلدانة
ودعا جمعة األمم المتحدة ومجلس األمن والجامعة العربية ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، واالتحـاد                

ية بوقف االستيطان والتـصعيد المـستمر       سرائيلاألوروبي باتخاذ خطوات دولية رادعة تلزم الحكومة اإل       
تجاه الشعب الفلسطيني األعزل والمقدسات اإلسالمية واتخاذ خطوات إيجابية لرفع الحصار عنه، وعـدم              

  . االكتفاء ببيانات الشجب واإلدانة
  3/6/2010المصريون، 

  
  " الحريةأسطول"واشنطن استنكاراً للعدوان على بلية يأتراك يتظاهرون أمام السفارة اإلسرائ .47

 المواطنين األتراك واالمريكان بينهم مجموعة من اليهود بالتظـاهر أمـام            في االثناء قام حشد كبير من     
ي على سفن المعونات الستة في الميـاه        سرائيلية في واشنطن إحتجاجا على العدوان اإل      سرائيلالسفارة اإل 

إنهوا الحصار  "و  " الحرية لغزة : "وحمل المتظاهرون الفتات كتب عليها عبارات      .الدولية للبحر المتوسط  
ولفت األنظار تضامن مجموعة     ". يةسرائيلالدوالر األمريكي يمول جرائم الحرب اإل     "و  " لجائر عن غزة  ا

يرتدون الزي الديني مع الحشد المتظاهر وهم يحملـون أعالمـا تركيـة             " الهاستيك"يهودية يطلق عليها    
  ".اليهودية التعني الصهيونية" والفتات تقول

  2/6/2010تركيا، , اخبار العالمموقع 
  

 "أسطول الحرية" يروي أحداث اعتراض النائب البرلماني المغربي .48
قال عبد القادر عمارة، النائب في البرلمان : سعاد جروس عمان: لطيفة العروسني دمشق: الرباط

المغربي عضو األمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي المعارض، إنه كان على متن السفينة التي 
يين، وإنه نجا من الموت بأعجوبة ألنه كان قريبا جدا من سرائيل من طرف الجنود اإلتعرضت للهجوم

 .يينسرائيلمواطن تركي لقي مصرعه برصاص الجنود اإل
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لم نكن نتوقع بأي شكل «: من العاصمة األردنية عمان» الشرق األوسط«وأضاف عمارة في اتصال مع 
 أشخاص وجرح نحو 9العسكرية التي أدت إلى مقتل من األشكال أن يتم التدخل ضدنا بكل تلك القوة 

 .» آخرين50
  3/6/2010الشرق األوسط، 

  
  الكويت ال تغرد خارج السرب العربي: الحكومة لم ولن تنسحب من مبادرة السالم": الراي" .49

فيما يصر غالبية النواب على التزام الحكومة ما انتهت إليه الجلسة : كتب نواف نايف ووليد الهوالن
الخاصة اول من امس وفي طليعتها االنسحاب من مبادرة السالم العربية، كشفت مصادر حكومية لـ 

لم ولن توافق على االنسحاب من مبادرة السالم اللتزام البالد بالتضامن العربي « أن الحكومة » الراي«
هها، وال يمكن للكويت ان تغرد خارج السرب العربي وهناك التزامات دولية مترتبة والخليجي تجا

  .»علينا
 في المئة من التوصيات التي انتهت اليها الجلسة 80موافقة على «وأوضحت المصادر أن الحكومة 

سم الخاصة اول من امس، ما عدا الشق المتعلق بالمبادرة، ومن المتوقع أن يوضح الناطق الرسمي با
  .»الحكومة الدكتور محمد البصيري هذا اللبس

  3/6/2010الراي، الكويت، 
  

   تمنوا الموت شهداء"أسطول الحرية" ضمن  ضحايا أتراكثالث: تقرير .50
أسطول "الدموي على سفن " يسرائيلاإل"ثالثة من األتراك األربعة الذين استشهدوا في الهجوم : ب.ف .أ 

  . كما روى أصدقاؤهم وأقاربهمكانوا يتمنون الموت شهداء" الحرية
ومنذ سنوات . كان يساعد الفقراء والمقهورين"انه " وطن"وقالت زوجة الشهيد علي حيدر بنغي لصحيفة 

  ".كان يدعو اهللا باستمرار أن ينعم عليه بالشهادة. وهو يريد الذهاب إلى فلسطين 
محلية قالت إنهم أربعة رجال من ولم تعلن رسميا أسماء الشهداء األتراك، إال أن وسائل اإلعالم ال

  .الناشطين في حركات أو منظمات أهلية إسالمية
 عاماً وأنه درس 39وان عمره " كان محبا للخير"وأوضحت سنية زوجة علي حيدر للصحيفة أن زوجها 

وللزوجين أربعة أبناء وكان علي يعمل في متجر إلصالح الهواتف في . في األزهر الشريف في القاهرة 
  .بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ديار 

قال لنا ) إلى غزة(قبل أن يسافر في هذه الرحلة " "ملييت"وقال صديق لعلي يدعى صابر جيالن لصحيفة 
  " .كان يرغب بشدة في أن يموت شهيداً. انه يريد أن يصبح شهيدا 

مسين كان أبا لخمسة ومن الضحايا األتراك اآلخرين علي أكبر ياراتيلمس وهو متقاعد في الخامسة والخ
التي ) إسالمية(وكان يعمل متطوعا مع المنظمة التركية لإلغاثة وحقوق اإلنسان . أبناء ويقيم في أنقرة 

  .تنشط في إرسال المساعدات إلى غزة 
نذر حياته ألعمال الخير وهذا ما دفعه "إنه " صباح"وقال صديق له يدعى احمد فاروق جوهر لصحيفة 

  " .ان يريد دوما أن يصبح شهيداًك. للذهاب إلى غزة 
والضحية الثالث إبراهيم بيلغن مهندس متقاعد في الحادية والستين أب لستة أبناء وكان من أنصار حزب 

  .فيليسيتي وهو حركة إسالمية في سيرت، جنوب شرق تركيا، كما ذكرت وكالة أنباء األناضول 
لقد . لذلك فإنه يستحق حقا الشهادة . ير حقاً إنه رجل مثالي وإنسان خ"وقال شقيق زوجته نوري مرغن 
  " .أعطاه اهللا الميتة التي كان يتمناها

  " .وطن"والضحية الرابع محرم كوتشاك متطوع آخر في منظمة اإلغاثة وحقوق اإلنسان وفقا لصحيفة 
  3/6/2010الخليج، 
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  يةسرائيلإليوم غضب عالمي ضد القرصنة ا" الجمعة": "اإلخوان"اتحاد علماء المسلمين و .51

دعا االتحاد العالمي لعلماء المـسلمين برئاسـة فـضيلة الـشيخ يوسـف               :محمد جمال -القدس المحتلة 
جميع الشعوب العربية واإلسالمية وجميع األحزاب والقوى الوطنية وأحـرار العـالم، إلـى              "القرضاوي  

ا التظاهر يـوم الجمعـة      التظاهر والتعبير عن رفضها السلمي لهذه الجريمة الهمجية البشعة، وتكثيف هذ          
القادم، ودعوة الخطباء في المساجد إلى التنديد بهذا الجرم الكبير، واعتباره يوم غضب شعبي إسـالمي                 

ودعـت حركـة المقاومـة       ".ضد العدو الصهيوني، ويوم نصرة لشعب غزة الصابر المصابر المظلوم         
مي لعلماء المسلمين برئاسة الـشيخ      اإلسالمية حماس وجماعة اإلخوان المسلمين في مصر واالتحاد العال        

 يونيو يوم غـضب     4يوسف القرضاوي، الشعوب العربية وكل دول العالم إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل             
  ".أسطول الحرية"عالمي وتظاهر ضد القرصنة الصهيونية بحق سفن 

  3/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "أسطول الحرية"ة لبحث مجزر حداأل" الوزاري اإلسالمي"اجتماع طارئ مفتوح لـ .52
دعت األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدول األعضاء فـي اللجنـة             : الشرق-القاهرة-قنا-جدة

التنفيذية التابعة للمنظمة إلى اجتماع طارئ مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمـة               
جتماع إثر تلقيها طلبا من عدد مـن الـدول          وتأتي دعوة األمانة العامة إلى اال      .في جدة يوم األحد المقبل    

األعضاء لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للمنظمة لبحث التطورات المأسـاوية              
ي على المشاركين في أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مـع الـشعب             سرائيلالناتجة عن االعتداء اإل   

  . الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
  3/6/2010ق، قطر، الشر

    
  اعتداء وحشي وإلقاء شهيد في البحر: يسرائيل اإلاالعتداء يروون متضامنون سوريون .53

أن قوات االحتالل أقدمت على رمي      )  عاماً 45(أكدت المتضامنة السورية شذى بركات      : )آي. بي  . يو  (
ضامنا تركيـا ورمـوه فـي    مت" يونسرائيلاإل"قتل الجنود "بعض المتضامنين في البحر بعد قتلهم، وقالت     

تعرضـت لمعاملـة   "وأضافت أنها " . أنها تحمل شاال مضرجا بدماء متضامن تركي   "، مشيرة إلى    "البحر
  ".غير إنسانية

عملية إرهابية منظمة ارتكبها جنـود      "الهجوم بأنه   ) عاماً_ 3(من جهته، وصف المتضامن حسن رفاعي       
  " . اقل ما يمكن وصفهم بأنه فاشيون

  3/6/2010الخليج، 
  

  ي سرائيلمثقفون مصريون يطالبون بطرد السفير اإل .54
طالب العشرات من الكتاب والصحافيين واساتذة الجامعات المصرية أمـس حكومـة            :  ا ف ب   -القاهرة  

 على سـفن الحملـة   إسرائيلي من القاهرة في ضوء المجزرة التي ارتكبتها    سرائيلبلدهم بطرد السفير اإل   
ي مـن مـصر     سـرائيل وطالب الموقعون على البيان بطرد الـسفير اإل       .  غزة الدولية للتضامن مع اهالي   

 وفك الحصار المصري عن غزة وفتح معبر رفح بـشكل دائـم             إسرائيلبسحب السفير المصري من     "و
يسمح بمرور األفراد والخدمات والبضائع ووقف بناء الجدار العازل بين مصر وفلسطين وقف تـصدير               

  ".إسرائيلالغاز المصري الى 
  3/6/2010الدستور، األردن، 
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  "إسرائيل" على مصير نائب اختطفته قلق ناليم .55
أحد أعضاء مجلس النواب    " إسرائيل"أعربت الحكومة اليمنية عن قلقها الختطاف        : صادق ناشر  -صنعاء  

ـ   " يينسرائيلاإل"هو النائب محمد الحزمي، الذي يواجه تهمة مقاومة الجنود          ) البرلمان( ة أثناء مهاجمة قافل
الحرية، خاصة وأن االحتالل أفرج عن زميلين له، هما هزاع المسوري وعبد الخالق بن شيهون، وناشط                

  .مقيم في تركيا" القطيب"رابع يدعى 
  3/6/2010الخليج، 

  
  الجزائرية تجّهز قافلة برية لنقل مساعدات إلى غزة" حمس"حركة  .56

الشيخ أبو جرة سلطاني عـن      » حمس«ـوفي الجزائر كشف رئيس حركة مجتمع السلم المعروفة ب        : غزة
بداية تجهيز حركته لقافلة برية إلى قطاع غزة، داعيا الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة فيهـا للـرد                  

تم التنـسيق   «وفي تصريحات صحافية، قال سلطاني إنه       . »إسرائيلعدوان وهمجية   «بشكل عملي على    
، الفتا إلى   » معبر رفح الحدودي الذي تديره مصر      بشأن القافلة مع الجانب المصري لتسهيل مرورها عبر       

  .أن المساعدات ستكون نقدية في الغالب
  3/6/2010الشرق األوسط، 

  
 حضور إماراتي مميز في أزمات فلسطين اإلنسانية: القاسمي .57

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، أن :  محمد إبراهيم والوكاالت-رام اهللا 
لحضور اإلماراتي كان فاعالً ومعبراً عن نفسه في كل األزمات اإلنسانية التي واجهت الشعب ا

الذي افتتح أعماله » االستثمار في فلسطين«الفلسطيني، جاءت تصريحات القاسمي على هامش مؤتمر 
ية امس، في مدينة بيت لحم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقالت القاسمي إن المشاركة اإلمارات

، تؤكد دعم اإلمارات المستمر للقضايا التنموية »مؤتمر االستثمار في فلسطين«الكبيرة والواسعة في 
للشعب الفلسطيني وحرص الشركات الوطنية ورجال األعمال فيها على توسيع قاعدة مشاريعها 

 .االستثمارية لتشمل فلسطين
 توني بلير ممثل اللجنة الرباعية المعنية استقبلت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في رام اهللا امس،و

وجرى خالل المقابلة التي حضرها الوفد المرافق لمعالي الشيخة . بمفاوضات السالم في الشرق االوسط
لبنى القاسمي وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، استعراض آفاق االقتصاد الفلسطيني وإمكانية دفعه إلى 

ومي والقطاع الخاص في دول العالم والدخول في استثمارات وإقامة األمام من خالل حشد التأييد الحك
مشاريع إنتاجية في األراضي الفلسطينية تساعد الشعب الفلسطيني على تخطي الظروف الصعبة التي يمر 

 .بها
 3/6/2010البيان، االمارات، 

  
   صعب على أنقرة تحملها"إسرائيل" مع ف قطع العالقاتيلتكا: تقرير .58

 وتركيا، ومعظمها موقَّع عليه مـن       إسرائيلتبدو المصالح المالية واالتفاقات الثنائية بين        :أرنست خوري 
، عائقاً رئيسياً يحول دون قيام حكام أنقرة بقطع العالقات الدبلوماسـية  »العدالة والتنمية«حكومات ما قبل   
  .مع الدولة العبرية

ا الشعور القومي التركي األقرب إلـى الـشوفينية         التي يدخل فيه  (وبعيداً عن االعتبارات السياسية البحتة      
، علـى   »أسـطول الحريـة   «، يمكن تسجيل كلفة أولية لأليام الثالثة الماضية التي تلت مجـزرة             )البحتة

  .الموازنة التركية والمصالح المالية للشركات الخاصة في القطاعات الرئيسية
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، بينمـا   1996 مليون دوالر فقط في عام       446 معروف أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، كان يبلغ        
 مليارات دوالر سنوياً، إضافة إلى مشاريع عسكرية بقيمة تقـارب مليـاري             3.38وصل حالياً إلى نحو     

، وإلغاء الرسـوم الجمركيـة      1997فمنذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أنقرة وتل أبيب في عام            . دوالر
 إسـرائيل ، استوردت تركيا مـن      2009وفي  . يمة ارتفاعاً هائالً   منتج وسلعة، ارتفعت هذه الق     200على  

تأتي صناعات النسيج   ( مليوناً   550بضائع بقيمة مليار ومئة مليون دوالر، بينما صدرت لها بقيمة مليار و           
 ال  إسـرائيل مبلغ ليس هائالً في لغة التجارة العالمية، بما أن التبادل التجاري مـع              ). في المرتبة األولى  

إال أن الحجـم االقتـصادي      .  في المئة من ناحية ميزانها التجاري العام       1ل بالنسبة إلى تركيا، سوى      يمثّ
، وتعاونـاً كبيـراً ال      )كالسياحة(الفعلي بين الدولتين يتجاوز هذا الرقم، بما أن هناك قطاعات اقتصادية            

  .يدخل في اإلحصاءات الرسمية في كال البلدين
 وتركيا، نقطة ضعف كبيرة بالنسبة إلى الـراغبين         إسرائيلون العسكري بين    من جهة أخرى، يمثّل التعا    

بقطع العالقات بين الدولتين، إذ إن المشاريع ذات الطابع العسكري بينهما، قيمتها تتجاوز ملياري دوالر               
  .سنوياً

عندما اتُّفق  وبدأ هذا التعاطي العسكري على نطاق واسع، منذ السنوات األولى لتسعينيات القرن الماضي،              
  . مشاريع أخرى6 منهم، ويبقى إتمام 13 مشروعاً بين الدولتين، نُفّذ 19على تنفيذ 

وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال التعاون بين الجانبين كبيراً للغاية في نواحي األبحاث العلمية الدفاعية والبنى                
كان ال بد من أن يكون أي قرار تركـي          وبناء على هذه الوقائع،     . التحتية وكل ما يتعلق بالنفط ومشتقاته     

بتجميد العالقات العسكرية، خاضعاً لموافقة القيادة العسكرية في البالد، وهو مـا تُـرجم باالجتماعـات                
  .المكثقة التي عقدتها القيادة التركية السياسية في األيام الماضية مع قادة الجيش

ات العسكرية الموقعة مـع تركيـا، دون        عن إمكان تعليق بعض الصفق    » توداي زمان «وكشفت صحيفة   
» إلـوب «و» إلبيـت «يتين  سـرائيل على سبيل المثال، يمكن إلغاء العقد الموقع مع الشركتين اإل         . غيرها

وفقاً لوزير الدفاع التركي وجـدي      (إال أن من المستبعد     . f16 و f4لتحديث المقاتالت التركية من طراز      
 180 البالغة قيمتها    2004التي وقّع عليها عام     ) ون طيار من د (» هيرون«إلغاء صفقة طائرات    ) غونول

  .مليون دوالر
 في إنجازه غضب األتراك الذين قد ينتهـزون         إسرائيلمشروع عسكري مشترك آخر سبق أن أثار تأخّر         

، لتحـدث  2002 مليون دوالر، وقّع فـي  687.5إنه عقد قيمته : الفرصة الحالية إللغائه من طرف واحد   
  .m -60ية بموجبه الدبابات التركية من طراز إسرائيلية شركات عسكر

التركية » الشراكة االستراتيجية « للتعاون العسكري الذي رسخ      1996مشاريع جاءت ترجمةً التفاق عام      
ويعلـم  . ية بموجبه، عدة عقود مربحة لتجهيز الجيش التركي       سرائيلية، وانتزعت الشركات اإل   سرائيل اإل -

، بما أن الدولتين عضوين في حلـف شـمالي   إسرائيل إلغاء العالقات العسكرية مع   األتراك جيداً صعوبة  
في . »شبه عدوتين«األطلسي، الذي يبقى حلفاً عسكرياً باألساس، وال يجوز أن تكون دولتان عضوان فيه           

ـ                 ت أحـد   المحصلة، ليس سهالً على أنقرة إلغاء عالقاتها العسكرية مع تل أبيب، نظراً إلى أن تركيا احتل
  .المواقع الثالث بين جميع الدول األوروبية من ناحية حجم الموازنة العسكرية

وبعيداً عن العالقات العسكرية، سبق لالقتصاديين من الدولتين أن أعربوا عن خشيتهم على أموالهم مـن                
مجلس رجـال   وقال رئيس   .  التركية -ية  سرائيلجراء حالة شبه العداء التي تهيمن حالياً على العالقات اإل         

، »مجلسنا خائف من األزمة األخيرة بـين البلـدين       « التركي، ميناشيه كرمون، إن      -ي  سرائيلاألعمال اإل 
ية التي تتعـاطى مـع      سرائيلمتوقعاً أن ينحصر األثر السلبي في العالقات االقتصادية على الشركات اإل          

  .شركات تركية يملكها القطاع العام
 كثر القطاعات االقتصادية هشاشة وعرضة للتأذي من جراء أي أزمة سياسية          وكما هي الحال دائماً، فإن أ     

وبالنسبة إلى تركيـا، كدولـة      .  أمنية تحصل بين أي دولتين، هو قطاع الخدمات، في مقدمتها السياحة           -
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سياحية بامتياز، وألصحاب المؤسسات التي تعتاش من السياحة، فإن وقع األزمة بـين الجـانبين يبـدو                 
وفي اليومين الماضـيين،    . 2008ي زاروا هذه الدولة في      إسرائيل ألف سائح    558عندما نعلم أن    كارثياً،  

طبقاً ألرقام الشركات السياحية التـي نـشرتها        (ي رحالتهم التي كانت مقررة      إسرائيل ألف   80ألغى نحو   
أن تركيا تبقى   رقم كبير دفع بوزير السياحة إرتوغرول غوناي إلى طمأنة السياح إلى            ). الصحف التركية 

 .يين الراغبين في القدومسرائيل، وجازماً بأنه ال خطر على السياح اإل»األمة السياحية اآلمنة لكل العالم«
  3/6/2010األخبار، 

  
  ويجب رفعه فوراًحصار غزة خطأ ال يمكن احتماله: األمين العام لألمم المتحدة .59

 برفع فوري للحصار إسرائيلبان كي مون طالب األمين العام لألمم المتحدة : وكاالتوـرب 48عــ
ي سرائيلالمفروض على قطاع غزة، ودعا كافة األطراف إلى تجنب اإلعمال االستفزازية بعد الهجوم اإل

 إسرائيل، وقال إن "خطأ ال يمكن احتماله"ي بأنه سرائيلووصف بان الحصار اإل .على قافلة الحرية
تي شنتها على السفن التي كانت تحاول فك الحصار عن غزة مطالبة بتقديم تفسير كامل ومفصل للغارة ال
جاء ذلك في تصريحات لبان في نيويورك أمام الصحفيين إثر  .وتحمل عشرة آالف طن من المساعدات

وقال األمين العام لألمم المتحدة إنه سيحتاج بعض الوقت . عودته من جولة للبرازيل ومالوي وأوغندا
  . ي على سفن قافلة الحريةسرائيل تحقيق مستقلة في الهجوم اإلقبل اتخاذ قرار بإنشاء لجنة

 وتركيا والمجموعة العربية والدول الدائمة العضوية في إسرائيلجاء ذلك بعد لقاءات عقدها مع سفراء 
وطالب بالقيام بكل ما من شأنه منع أي حادث من هذا النوع، ودعا ألن تتحمل جميع  .مجلس األمن

  .وفقا للقانون الدولياألطراف مسؤوليتها 
  3/6/2010، 48عرب

  
  "أسطول الحرية"ي على سرائيلواشنطن تحاول تهدئة الغضب التركي من االعتداء اإل .60

ي على سرائيلتحاول اإلدارة األميركية تهدئة الغضب التركي من االعتداء اإل:  مينا العريبي- واشنطن
.  وتشدد على عالقتها الوثيقة بهاسرائيلمها إلأسطول الحرية في المياه الدولية، في وقت تقدم فيه دع

وبقي الموقف األميركي حذرا خالل اليومين الماضيين، في وقت تنتظر فيه واشنطن تداعيات األزمة 
التي تنذر بالمزيد من التعقيد لجهود إحياء محادثات السالم التي يشدد مسؤولون أميركيون على أنها 

 .متواصلة
اراك أوباما برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الليلة قبل الماضية، واتصل الرئيس األميركي ب

وأكد أوباما الموقف األميركي . ي على السفينة التركيةسرائيللضحايا العدوان اإل» العميقة«مقدما تعازيه 
، مطالبا في الوقت نفسه »تحقيق ذي مصداقية وغير متحيز وشفاف حول حقائق هذه المأساة«الداعم لـ

 .»إسرائيلأهمية وجود طرق أفضل لتزويد المساعدة اإلنسانية لشعب غزة من دون إضعاف أمن «بـ
 هما صديقان حميمان للواليات إسرائيلتركيا و«وقالت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون 

ون بنظيرها والتقت كلينت. »المتحدة، ونحن نتعامل مع الطرفين لمعالجة عواقب هذه الحادثة المأساوية
وتم تمديد اللقاء إلى ساعتين لبحث المستجدات . التركي أحمد داود أوغلو قبل اتصال أوباما بأردوغان

 .حول أسطول الحرية
وزار مستشار األمن القومي األميركي الجنرال جيم جونز، أوغلو الذي انتقد الموقف األميركي من 

يجب أال يظهر الوضع على أنه خيار بين تركيا نحن نتوقع تضامنا كامال معنا، «االعتداء، قائال 
 .»، إنه خيار بين الصواب والخطأ، بين الشرعي وغير الشرعيإسرائيلو

وردا على . »الدولي«ي ضمن اإلطار سرائيلوتحاول الواليات المتحدة إبقاء تصريحاتها حول االعتداء اإل
 غيبس بيان مجلس األمن حول كرر» أسطول الحرية«أسئلة الصحافيين حول الموقف األميركي من 
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 مدنيين على 10المجلس يندد باألفعال التي أدت إلى وفاة «، قائال إن »األسف لخسارة الحياة والجرحى«
ليس «وبعد تكرار السؤال حول موقف أوباما، قال غيبس إن الموقف . »األقل والكثير من الجرحى

 .»مدعوما فقط من الواليات المتحدة بل المجتمع الدولي
إال أن البيت األبيض يرفض دعم المطالبات الدولية برفع الحصار على غزة، وهو موقف تلتزم الواليات 

مثلما قلنا في السابق، نحن قلقون من الوضع اإلنساني في غزة، ونواصل «وقال غيبس . المتحدة به
. بة رفع الحصار، رافضا التصريح بمطال»يين والشركاء الدوليين لتحسين األوضاعسرائيلالعمل مع اإل

 .»من المفيد الفهم أن هذا الحصار من أجل عدم السماح بوصول السالح أليدي حماس«وأضاف غيبس 
وبينما يخطو البيت األبيض خطوات حذرة في الحديث عن هذا االعتداء، عبر عدد كبير من أعضاء 

  . سرائيلالكونغرس األميركيين عن دعمهم إل
الء بتصريحات ضد حماس في الوقت الراهن، مع تركيزها على ورغم ذلك تحاول واشنطن عدم اإلد

فبينما اتصل أوباما مرة بأردوغان أول من أمس، اتصل . يين واألتراك في آن واحدسرائيلإرضاء اإل
وبينما أعرب أوباما ألردوغان عن اهتمام الواليات .  مرات3ي بنيامين نتنياهو سرائيلبرئيس الوزراء اإل
الم الشامل للمنطقة والتزام الواليات المتحدة بتأسيس دول فلسطينية قابلة للحياة، فإن المتحدة بتحقيق الس

 .ي األخيرسرائيلالواقع هو أن جهود السالم تعقدت مجددا مع االعتداء اإل
  3/6/2010الشرق األوسط، 

  
   وقطاع غزة"إسرائيل"االتحاد األوروبي ال ينوي القيام بخطوات أحادية إزاء الوضع حول  .61

صرح مايكل ويب، نائب رئيس ممثلية االتحاد األوروبي في . نوفوستي). حزيران( يونيو 2وسكو، م
موسكو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم األربعاء في العاصمة الروسية أن االتحاد األوروبي ال ينوي 

  . وقطاع غزةإسرائيلاتخاذ خطوات أحادية الجانب بشأن الوضع الراهن حول 
 معالجة كافة مسائل الشرق األوسط والنظر فيها لن يتمان إال عن طريق لجنة وأشار ويب إلى أن

الوساطة الدولية الرباعية التي تضم كال من روسيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وهيئة األمم 
  .المتحدة، مشددا على أن االتحاد األوروبي ال يتخذ أي خطوات  خارج هذا اإلطار"

  2/6/2010، ستينوفووكالة أنباء 
  

   على إنهاء حصار غزة"إسرائيل"بلير يحث  .62
 حث توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية إلحالل السالم في الـشرق  : )رويترز) (الضفة الغربية (بيت لحم   
 يوم االربعاء على إنهاء حصار تفرضه على قطاع غزة الذي تديره حركـة المقاومـة                إسرائيلاألوسط  

  ."يأتي بنتائج عكسية"ان الحصار قائال ) حماس(االسالمية 
) إسرائيلعلى  (سياسة غزة تأتي بنتائج عكسية وما يتعين        "وقال بلير في مقابلة مع رويترز من بيت لحم          

عمله هو أن تسمح بدخول مواد إلعادة بناء البيوت وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والسماح               
 على استرداد جندي أسير لدى حماس منـذ         إسرائيلساعد  وأضاف أن الحصار ال ي     ."بازدهار االستثمار 

وقال بليـر    ."كما أننا في الواقع ال نضر وضع حماس بايذاء الشعب في غزة           "ومضى قائال   . 2006عام  
وقال معلقا على قرار     ."الناس تتضرر عندما تكون نوعية الخدمات سيئة وعندما ال يستطيع الناس العمل           "

يتعاملون مع الحالة االنسانية من خالل جعل معبر رفـح أكثـر   "طاع غزة مصر إعادة فتح حدودها مع ق     
  ."االرهاب القادم من غزة"وطالب رئيس الوزراء البريطاني األسبق حماس بانهاء  ."فائدة

  3/6/2010وكالة سما، 
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  "مجزرة الحرية" ويقرر إرسال لجنة تقصي حقائق حول "إسرائيل" يدين "حقوق اإلنسان" .63
مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحـدة       ، أن   ا ف ب   عن   جنيف من    3/6/2010قطر،   الشرق،   ذكرت

ي سرائيلتبنى أمس األربعاء قرارا ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول العدوان العسكري اإل              
وذلك في ختام اجتماعه الطارئ الذي      , ضد أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة           

إرسال لجنة دولية للتحقيـق بـشأن       "وتم تبني القرار الذي يدعو إلى       . فتتح الثالثاء في أجواء من التوتر     ا
 عضوا في المجلس وبمعارضة ثالث دول بينها الواليات         47 من أصل    32بموافقة  " خرق القوانين الدولية  

  . المتحدة، بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت
" بمهمـة دوليـة للتحقيـق   "قال إن التصويت على مشروع القانون الذي يطالـب        وكان دبلوماسي غربي    

  ". التي لن تقبل بتحقيق دوليسرائيلنعرف أنه خط أحمر إل"وتابع ,ية قوية إسرائيلسيواجه بمعارضة 
وكانت كيونغ وا كانغ مساعدة مفوض حقوق اإلنسان في المجلس التابع لألمم المتحدة قالت فـي افتتـاح                  

مـن الواضـح أن الجـيش       " الذي يعقد بدعوة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي           االجتماع
  ".ي لجأ إلى القوة المفرطةسرائيلاإل

 مـا   إسرائيلإدانة هذا العمل اإلجرامي الذي يظهر مرة أخرى أن          "ودعا الممثل الفلسطيني المجلس إلى      
ا الهجوم خصوصا على السفينة التـي ترفـع العلـم           فيما دان ممثل تركي   , " زالت تعتقد أنها فوق القانون    

األسطول الصغير الذي ينقل المساعدة اإلنسانية ال يمكن      "وقال إن   , " عمل غير مبرر  "التركي، معتبرا أنه    
  ". بأي شكل من األشكالسرائيلأن يشكل تهديدا إل

وطلبت من المجلـس    " ي الكامل بالقانون الدول   إسرائيلاستخفاف  "وباسم دول عدم االنحياز، دانت مصر       
إلى الدولة العبرية بإرسال بعثة تحقيق دولية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة             " رسالة قوية "توجيه  

  ". دانت استخدام القوة"و" قلقها العميق"أما إسبانيا فقد عبرت باسم االتحاد األوروبي عن ,
الجـيش والقـادة    "تمر اإلسـالمي إن     قال ممثل باكستان الذي كان يتحدث باسم منظمـة المـؤ          , بدوره  

  ". ويجب أن يحاسبوا"عن االنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان " يين يتحملون المسؤولية كاملةسرائيلاإل
" عـدوان جـائر   "ودانت نيجيريا التي تحدثت باسم المجموعة األفريقية ثم السودان الهجوم واعتبرتا أنه             

  ."عمل قرصنة"و
للحصار المفروض على قطاع غزة     " نتيجة ضارة "السفن بهذه الطريقة كان     ورأت البرازيل أن اعتراض     

  ".ال شيء يبرر هجوما كهذا على مدافعين عن حقوق اإلنسان"بينما رأت روسيا أن 
لم تكن مهمة إنـسانية بـل عمـل         "ي أهارون يار أنها     سرائيلوردا على هذه االنتقادات ادعى السفير اإل      

  .على حد تعبيره ".بدعم شبكات إسالمية متشددة"ون قام به ناشطون متهم" استفزازي
إبراهيم خريشة المندوب ، أن علي الصالح عن مراسلها لندنمن  3/6/2010 الشرق األوسط، وأضافت

. »كنا نتوقع نتيجة أحسن، لكن ما حصلنا عليه في النهاية كان جيدا وقويا«الفلسطيني في المجلس، قال 
كنا نأمل أن يكون التصويت لصالح «: تي لم تتحقق، أضاف خريشةوردا على سؤال حول التوقعات ال

 .»القرار باإلجماع
أوال اإلدانة الواضحة وبأشد :  عناصر أساسية، وهي3وتحدث خريشة عن القرار، فقال إنه يتكون من 

نة وثانيا مطالبة رئيس الدورة الحالية للمجلس، وهي بلجيكا، بإرسال لج. يسرائيلالعبارات للعدوان اإل
وأكد خريشة أن هذا القرار . »وثالثا ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة. تقصي حقائق دولية مستقلة

 .ملزم لرئاسة المجلس وال يستطيع الرئيس إال تنفيذه
، منهم سلوفينيا والنرويج، وهذا 32عدد األعضاء الذين صوتوا لصالح القرار بلغ «وحسب خريشة، فإن 

وامتنع عن التصويت . الواليات المتحدة وإيطاليا وهولندا:  دول هي3وصوت ضد القرار . تطور جديد
بريطانيا، وفرنسا، وسلوفيكيا، وهنغاريا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكاميرون، :  دول هي9

أن موقف أوكرانيا الفت لالنتباه، خصوصا أن الحكومة الجديدة أكثر قربا «وأضاف خريشة . »وأوكرانيا
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 دول أخرى تغيبت عن الجلسة، 3وهناك .. »هذا القرب لم يتبلور في عملية التصويتلكن .. لروسيا
وأشار خريشة إلى أنه رغم امتناع بعض الدول األوروبية إال . مدغشقر، وزامبيا، وبوركينا فاسو: وهي

 وكانت.. واعتراض هذه الدول كان على تشكيل لجنة دولية مستقلة. أن موقفها كان إيجابيا إلى حد ما
 .»هذه الدولة تفضل لجنة من األمم المتحدة بمشاركة دولية

  
 "أسطول الحرية" يطالب باإلفراج عن نشطاء) ناتو(األمين العام لحلف شمال األطلسي  .64

 باإلفراج عن نشطاء أسطول الحرية، وفتح إسرائيل) ناتو(طالب األمين العام لحلف شمال األطلسي 
ج راسموسن بعد جلسة نقاش مع ممثلي الدول األعضاء بالحلف وقال أندرس فو .تحقيق نزيه في الحادث

وأيد ". إسرائيلكضرورة ملحة أطالب باإلفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين والسفن المحتجزة لدى "
دعوات األمم المتحدة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي إلجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف وذي 

  ".مصداقية في الحادث
 3/6/2010ن أون الين، السعودية، الوط

  
  تعرضنا للضرب واإلهانة لكن هدفنا تحقق: "إسرائيل"متضامنون مفرج عنهم يكذّبون رواية  .65

 لما حدث إسرائيلأطلق سراحهم خالل اليومين الماضيين، رواية » أسطول الحرية«نفى مشاركون في 
ادرت بإطالق نيرانها على األسطول، ونفوا ية بسرائيلخالل االعتداء على السفن، مؤكدين أن البحرية اإل

ورووا وقائع اإلهانات التي تعرضوا لها والعنف الشديد الذي . وجود أسلحة في حوزة أي من المتضامنين
وتساءل كاتب سويدي مشهور كان على ظهر إحدى السفن عما إذا كانت الدولة . تعامل به الجنود معهم

  .مساعدات القادمةالعبرية ستطلق قنبلة ذرية على سفن ال
  ):ولالطالع على التفاصيل، يرجي الضغط على الرابط ادناه(

148234/internationalarticle/com.daralhayat.international://http  
  3/6/2010الحياة، 

  
  متورط بقضية المبحوح" يئيلإسرا"إيرلندا تؤجل طرد  .66

أعلن وزير الخارجية اإليرلندي مايكل مارتن أنه تم تأجيل اتخاذ القرار المتعلق بطرد : )يو بي آي (
في إيرلندا على خلفية تزوير جوازات سفر استخدمت في " يةسرائيلاإل"مسؤول عسكري في السفارة 

على " يسرائيلاإل"تفادي ربطها بالعدوان اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي، ل
االيرلندية أنه تم التوصل إلى " التايمز"وذكرت صحيفة  .أسطول الحرية الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة

زورت عمالءها بثمانية جوازات سفر " إسرائيل"بعد إثبات أن " يسرائيلاإل"تقرير يوصي بطرد المسؤول 
وقال مارتن إنه لم يرغب في أن يغطي على هذه الفضيحة،  .حوحإيرلندية استخدمت في اغتيال المب

أعتزم بالفعل تقديم "على أسطول المساعدات، أضاف " يةسرائيلاإل"الغضب الدولي الناتج عن المجزرة 
اقتراحات للحكومة كما أشرت أمس في ما يتعلق باألعمال المناسبة التي تعتبر ضرورية لمقاربة 

  . "الوضع
  3/6/2010الخليج، 

  
  ي بالخطأ الفادحسرائيلوزير الخارجية الفرنسي يصف العدوان الدموي اإل .67

" الخطأ الفادح"ب" يسرائيلاإل"وصف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير العدوان الدموي : )وكاالت(
فكرة عملية المساعدة نفسها كانت محل "إن ": إر تي إل"وقال كوشنير، أمس، في تصريحات لمحطة . 

  ."خالف
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بسبب هذه العملية قال إن الوقت مازال مبكراً للحديث " إسرائيل"وتعقيباً على إمكانية فرض عقوبات على 
ال أحد "وأشار إلى انه " . األهم هو وجود تحقيقات مستقلة ويمكن الوثوق بها: "عن هذا األمر وأضاف

ال تعتقدوا أنني اقلل من "وتابع " . إسرائيل"هذا مضر جداً بصورة "في المياه الدولية " يملك حق التدخل
  ".بالعكس اعتقد انه هفوة بالغة الخطورة. خطورة ما جرى 

  3/6/2010الخليج، 
  

  يرلندا تسعى إليصال سفينتها لغزةا .68
 بالسماح لسفينة تحمل ناشطي سالم ومساعدات بالوصول إلـى قطـاع            سرائيلجددت أيرلندا مطالبتها إل   

 أن  إسرائيليرلندية بريان كوهين برلمانيي بالده بأن دبلن ناشدت         وأبلغ رئيس الحكومة األ   .غزة المحاصر 
بإكمال رحلتها وإنزال المساعدات اإلنسانية التي تحملها فـي         " أم في راشيل كوري   "تسمح لسفينة الشحن    

  .غزة، لكنه أضاف أنه غير متفائل بأن ذلك سيحدث
قابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية على      األيرلندي جيري أدامز خالل م    " شين فين "بدوره شدد زعيم حزب     

) حمـاس ( وحركة المقاومة اإلسالمية     إسرائيلودعا  ". احترام السفينة التي ترفع العلم األيرلندي     "وجوب  
  .إلى التفاوض، مشددا على أن عدم االلتزام بهذا الخيار سيهدد باستمرار العنف لعدة أجيال

  2/6/2010الجزيرة، نت، 
  

  "إسرائيل" يؤيدون مقاطعة ننرويجييالمن % 40: استطالع .69
ية ، كمـا    سرائيل من النروجيين او يؤيدون مقاطعة المنتجات اإل       40%يقاطع اكثر من    :  ا ف ب   -اوسلو  

كشف استطالع للرأي صدرت نتائجه بعد يومين على الهجوم الدامي الذي شنه عناصر من الكومنـدوس                
ذي اجرته مؤسـسة اينفاكـت مـساء الثالثـاء          واوضح االستطالع ال  . ي على اسطول الحرية   سرائيلاإل

  من النروجيين يقاطعون حتى االن المنتجات      % 9,5وصدرت نتائجه أمس في صحيفة فردنز غانغ ، ان          
، % 29,4يقولون انهم يؤيدون هذه المقاطعة ، فيما يعارضـها          % 33,5االتية من الدولة العبرية ، وان       

  . شخصا1028 على عينة من وقد اجري االستطالع. اي رأي% 27,6ولم يبد 
  3/6/2010الدستور، األردن، 

  
   مليار دوالر30 تختلفان على استثمار أموال عربية بقيمة "إسرائيل"الواليات المتحدة و .70

قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات الـسياسية واالقتـصادية إن             : بدر الدين إبراهيم  
 مليـار   30 حول استثمار أموال عربية بقيمـة        إسرائيلت المتحدة و  هناك خالفات سرية تدور بين الواليا     

ية تعمل في   إسرائيل مليار دوالر من األموال العربية تستثمرها شركة         3وذكر في تقرير أن هناك       .دوالر
 ألف دوالر من أرباح هـذه األمـوال         700مجال البرمجة، وتحقق هذه الشركة أرباحا شهريا تصل إلى          

  .العربية
 ألف دوالر شهريا فكم تبلغ أرباح األموال العربيـة التـي            700 مليار دوالر    3 إذا كانت أرباح     :وتساءل

من الـشركات    % 40 مليار دوالر في الواليات المتحدة وأوروبا، كاشفًا أن          200قدرها التقرير بحوالي    
رة على االقتصاد    تخطط للسيط  إسرائيلية، األمر الذي يبرز أن      إسرائيلالتي تستثمر هذه األموال شركات      

  . العربي والمنطقة، ما يمكنها من التحكم في مصير الشعوب العربية واإلسالمية
وعلق الدكتور محمد النشرتي أستاذ االقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة على الدراسة، قائالً إنه لو عـاد                

تغيـر وجـه االقتـصاد      من األموال العربية المستثمرة في الواليات المتحدة إلى الدول العربية ل           % 25
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 مليار دوالر منهـا     50 مليار دوالر، لو رجع فقط       200العربي، مشيرا إلى أن األموال العربية تقدر بـ         
  .سوف يؤدي ذلك إلى تنشيط الركود االقتصادي الذي تشهده الدول العربية في الوقت الراهن

  3/6/2010المصريون،  
  

  البريطانيون أنانيون في غالبيتهم:دراسة .71
 البريطانيون أنانيون في غالبيتهم ويضعون أنفسهم فوق أي اعتبارات أخرى، ومن .):آي.بي.يو( –ن لند

ووجدت دراسة أن الماليين من البريطانيين رفضوا مساعدة  .بينها تجنب جامعي التبرعات الخيرية
بريطانيين  أن ماليين الإلىوأشارت  .زمالئهم في العمل من أجل إعداد الشاي الخاص بهم في المكتب

السيارات للمرور من أمامهم كي يبقوا هم في الطليعة، وأقدموا على  امتنعوا عن فسح المجال أمام سائقي
وأضافت أن سبعة من أصل كل عشرة  .يشتهون من الطعام وتجاهل رغبة شريكات حياتهم طبخ ما

كيد انه يرتكب ثالثة أفعال واحد من كل خمسة منهم إلى حد التأ بريطانيين يعترفون بأنهم أنانيون، وذهب
من هؤالء   بريطاني، إلى أن واحداً من بين كل ستة4000وأشارت الدراسة التي شملت  .أنانية يومياً

أثناء العمل، ونسبة مشابهة بتجاوز  اعترفوا بأنهم حملوا زمالءهم مسؤولية األخطاء التي ارتكبوها
 .ةطوابير االنتظار وعدم رد األموال المقترض

  3/6/2010ة، الحيا
  

  ية ضد قافلة الحرية سرائيلمراحل الحرب اإلعالمية اإل .72
ية البحري علـى    سرائيلكشفت تطورات الوقائع واألحداث التي أعقبت هجوم القوات الخاصة اإل         : الجمل

, يةسـرائيل لآللة العدوانيـة اإل   , عن جانب آخر  , قافلة المساعدات اإلنسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين      
فمـا هـي    : النفسي ضد شعوب المنطقة وأمم العالم     - المختصة بعمليات توجيه العنف الرمزي     وهي اآللة 

  ية الجديدة؟سرائيلأبعاد ومالمح العملية النفسية اإل
  ية إلى أين؟سرائيلالوسائط اإل: الرمزي-العدوان النفسي

ية األخـرى   سـرائيل ية وأجهزة اإلعالم اإل   سرائيلتوضح المتابعة الفاحصة لما كان ينشر في الصحافة اإل        
ية اإلنسانية قد   سرائيلإلى أن العدوان ضد قافلة المساعدات اإل      , يسرائيلإضافة إلى مواقع إعالم اللوبي اإل     
  :ويمكن تتبع مراحل هذه العملية على النحو اآلتي, سبقته عملية نفسية واسعة النطاق

رة بعناية وانتقاء بما يمهد الرأي العـام        تضمنت التسويق للعديد من المفاهيم المختا     : مرحلة بناء الذرائع  • 
لجهة قبول فكرة أن تقـديم أي مـساعدات للـسكان المـدنيين الفلـسطينيين               , العالمي والشرق أوسطي  

أن قطاع غـزة    : وذلك لعدة أسباب أبرزها   , إسرائيليجب أن يمر أوال عبر      , المحاصرين في قطاع غزة   
 فحص نوعية المساعدات اإلنسانية بحيـث يـتم         ائيلإسر إن من حق     –ية  سرائيلمازال ضمن السيادة اإل   

 إن من حـق     – إسرائيلالتحقق من عدم احتواءها على مواد يمكن استخدامها لألغراض العسكرية ضد            
 إن  – فحص هويات المرافقين لهذه المساعدات بحيث يتم التحقق من عدم ارتباطهم باإلرهـاب               إسرائيل

 ظلت تقوم بتقديم كافة أنواع المساعدات اإلنسانية للـسكان          رائيلإستقديم هذه المساعدات ال داعي له ألن        
والمنظمـات الدوليـة غيـر    ,  أن على المجتمع الدولي ودول العالم–المدنيين الموجودين في قطاع غزة      

 إن على المجتمع الـدولي ودول العـالم         – في تقديم المساعدات     إسرائيلالحكومية االلتزام بالتعاون مع     
 فـي   إسـرائيل  الحكومية العالمية عدم التعاون مع حركات المقاومة الفلسطينية وخصوم           والمنظمات غير 

وذلك بما يلحـق    , المنطقة ألنهم يسعون من خالل هذه المساعدات إلى إفساد عملية سالم الشرق األوسط            
  .ية واألميركيةسرائيلاألضرار بجهود إحالل السالم اإل

ي إلـى   سرائيلووسائط إعالم منظمات اللوبي اإل    , يةسرائيلة اإل سعت الوسائط اإلعالمي  : مرحلة التنميط • 
محاوالت تنميط الناشطين القائمين بأمر قافلة المساعدات عن طريق وصفهم بـأنهم مـرتبطين بحركـة                
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إضافة إلى وصف عملية توصـيل      ,  في المنطقة  إسرائيلحماس الفلسطينية وسوريا ولبنان وبقية خصوم       
 في ممارسة السيادة الكاملة علـى كافـة المنـاطق           إسرائيلاكا صارخا لحق    المساعدات بأنها تمثل انته   

وإضافة لذلك سعت هذه الوسـائط      , يةسرائيلالبحرية والبرية والجوية الواقعة ضمن نطاق سيادة الدولة اإل        
باعتبارها أطراف تـدعم    , إلى تنميط المنظمات والدول والحكومات التي قدمت المساعدات والدعم للقافلة         

  .رهاباإل
تضمنت القيام بخلق وتضخيم مشاعر الخوف والقلق في أوساط الناشطين المـشاركين            : مرحلة اإلعاقة • 

في القافلة بأنهم سوف يتعرضون لالعتقال واالستجواب والمحاكمة والسجن تحت طائلة انتهـاك سـيادة               
سفن المـشاركة فـي     إضافة إلى تضخيم المخاطر في إدراك أصحاب البواخر وال        ,  وتهديد أمنها  إسرائيل
وذلك إلثناء أصحاب هذه البـواخر      , وأيضا شركات التأمين التي تكفل سالمة هذه البواخر والسفن        , القافلة

طالما أن األمر سوف يعـرض ممتلكـاتهم        , والسفن والعدول عن نقل المواد اإلغاثية واألفراد الناشطين       
وإنما سعت إلى خلق انطباع فـي أوسـاط         , ولم تكتف الوسائط اإلعالمية بذلك    . ورؤوس أموالهم للخطر  

بأن تقديم التسهيالت لهذه    , حكومات الدول التي سوف تمر السفن والبواخر عبر موانئها ومياهها اإلقليمية          
  . وأميركا وحلفاءهاإسرائيلالقافلة سوف يضر بعالقات هذه الدول ب

ية بتنفيذ عملياتها العدوانيـة     سرائيلبدأت هذه المرحلة مع لحظة قيام القوات الخاصة اإل        : مرحلة التعتيم • 
ية الحديث رسميا عن أي تفاصيل      سرائيلفقد تفادت الوسائط اإلعالمية اإل    , ضد الناشطين والسفن والبواخر   

منهـا علـى    , واكتفت هذه الوسائط بالترويج للعناصر والمعلومات المتعلقة بالوضع الكلي        , تتعلق بالعمل 
مثـل قيـام القـوات      : لعامة والخطوط العريضة المتعلقة بالواقعـة     المعلومات ا , سبيل المثال ال الحصر   

 تقديم المعلومات واإلفادات التي تحمل الناشطين المرافقين للقافلـة مـسئولية            –ية بتنفيذ العملية    سرائيلاإل
 تفادي التطـرق ألي معلومـات تتعلـق         –ية  سرائيلالبدء باستخدام القوة ضد عناصر القوات الخاصة اإل       

 قد احتجزت الناشطين وبأنها تعاملهم بـشكل        إسرائيل السعي للتأكيد بأن     –الشهداء وبالجرحى   بالناشطين  
وترحيلهم ,  وتسعى إلكمال التحريات في أسرع وقت ممكن من أجل النظر في أمر إطالق سراحهم              –جيد  

وء علـى   واالكتفاء بتسليط الـض   ,  تفادي اإلشارة للناشطين األوروبيين    –على وجه السرعة إلى بلدانهم      
وعلى وجه الخصوص الشيخ رائد صالح عن طريق إعطائـه          , الناشطين األتراك  والعرب والفلسطينيين    

رمزية أكبر بما يخلق انطباعا بأن هذه القافلة تتبع لحركة حماس الفلسطينية المصنفة بواسطة الواليـات                
  .المتحدة األميركية وحلفاءها الغربيين باعتبارها حركة إرهابية

وتشير المعطيـات الـواردة بواسـطة       , تداخلت هذه المرحلة مع مرحلة التعتيم     : تشتيت االنتباه مرحلة  • 
إلى سعي هذه الوسائط باتجاه نشر بعـض        , يسرائيلووسائط إعالم اللوبي اإل   , يسرائيلوسائط اإلعالم اإل  

, امل الـسورية  مثل ملف أسلحة الدمار الش    , الموضوعات المثيرة التي ترتبط بالعديد من الملفات األخرى       
من منظور أن تل أبيب سوف تسعى إلـى اإلضـرار بالمـصالح             , يةسرائيلاإل-وملف العالقات التركية  

ثم إفراد بعض المـساحة للمعلومـات       , التركية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقطاع السياحة التركي        
  .المتعلقة بمزاعم خطر حزب اهللا اللبناني وما شابه ذلك

, أن االضطالع بمهام مباشرتها   , وما كان الفتا للنظر   , بدأت هذه المرحلة صباح اليوم    و: مرحلة التبرير • 
وإنما بواسطة خبراء الشؤون الشرق أوسطية      , يينسرائيلوال بواسطة الصحفيين اإل   , إسرائيللم يتم داخل    

تـي  وذلك من خالل إطالق مقاالت الـرأي والتحلـيالت ال         , الموجودين في أميركا وبلدان غرب أوروبا     
ي سرائيلوبالتالي فإن الحصار اإل   ,  في حماية أمنها ضد حركة حماس الفلسطينية       إسرائيلتتحدث عن حق    

لقطاع غزة هو حصار يهدف إلى إضعاف حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتفرض نفوذهـا                 
ت الرأي  ومضت بعض هذه التحليالت ومقاال    , العسكري على المدنيين الفلسطينيين الموجودين في القطاع      

ي ضد قافلة المساعدات اإلنـسانية      سرائيلعندما سعت إلى الزعم بأن العدوان اإل      , إلى ما هو أبعد من ذلك     
  . ولكافة دول العالم حق الدفاع عن النفسسرائيلالذي يتيح إل, هو عمل مشروع في ظل القانون الدولي
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وإنما سوف تسعى من خالل حملة      , حدية سوف لن تتوقف عند هذا ال      سرائيلإن مراحل العملية النفسية اإل    
بناء الذرائع المستمرة والمتجددة إلى محاولة قلب الصورة وجعلها تأخذ وضعا معكوسا في ذهنية الـرأي                

  .والضحية إلى جالد, بحيث تتغلب الثنائية وتحول الجالد إلى ضحية, العام
  :يةسرائيلاآلليات الجديدة في العملية النفسية اإل

, إلى التعامل ضمن حدود معينة إلى الرأي العام التركي الغاضـب          , يةسرائيلعالمية اإل سعت الوسائط اإل  
إضافة إلى انتقاد رمـوز الحـزب       , واكتفت بتوجيه االنتقادات لحزب العدالة والتنمية والسلطات التركية       

ن تنفيذ  تتضم,  إلى استخدام آلية جديدة    إسرائيلوفي هذا الخصوص تشير المعلومات إلى لجوء        , والحكومة
بما يتيح تحريك المفاعيل الداخلية التركية من أجل تحويل انتباه الـرأي العـام              , عملية سرية داخل تركية   
وفي هذا الخصوص تشير التقارير إلى حـزب العمـال الكردسـتاني الحليـف             , التركي نحو جانب آخر   

 بشكل متزامن مع عدوان     وذلك,  الذي نفذ عملية عسكرية جريئة جديدة داخل األراضي التركية         سرائيلإل
وذلك بما معناه أن تتضمن التقارير اإلعالمية التركيـة عرضـا           , ية الخاصة ضد القافلة   سرائيلالقوات اإل 
وفـي  , بحيث يضطلع الرأي العام التركي على تقارير العدوان ضد القافلة والناشطين األتـراك            , مزدوجا

فـالمطلوب  , اني واألمر يبدو لنا بكل وضوح     نفس الوقت يطلع على تقارير هجوم حزب العمال الكردست        
ية هو توظيف حدث هجوم حزب العمال الكردستاني في التأثير          سرائيلبواسطة خبراء العمليات النفسية اإل    
طالما أن الرأي العام في أي بلد يهتم باألحداث والوقائع الداخلية التي            , على تفضيالت الرأي العام التركي    

  .ليترتبط بملفات األمن الداخ
, فإن المطلوب بهذا التزامن هو تعميق االنتقام والخالفات في أوساط الرأي العام التركـي             , وإضافة لذلك 

والقوى العلمانية إلى توجيه االنتقادات ضد حزب العدالة والتنمية         , بحيث تسعى القوى القومية االجتماعية    
ضايا الخارجية ويهملون القـضايا     باعتبارهم يهتمون بالق  , وتوجهات حكومته وزعماءها أردوغان وغول    

يين سرائيل سوف تدفع اإل   إسرائيلألن معاداة   , إضافة إلى أنهم سوف يعرضون أمن تركيا للخطر       , الداخلية
فـإن  , وبالتالي, بما يعزز قدرته في استهداف أمن تركيا      , واألميركيين إلى دعم حزب العمال الكردستاني     

بما يتيح لهـا الحـصول      , إسرائيلعدالة والتنمية عن معاداة     السبيل األمثل هو أن تتخلى حكومة حزب ال       
  .ي في مكافحة اإلرهاب الذي يقوم بممارسته حزب العمال الكردستانيسرائيلعلى الدعم اإل

ومن المتوقع أن تشهد المزيد من أنواع وأنماط        , ية السرية أو المعلنة   سرائيللن تتوقف العمليات النفسية اإل    
ف النماذج واآلليات الجديدة التي تقوم على توظيف معطيات العلـوم الـسلوكية             هذه العمليات ضمن مختل   

, التي تهدف بناء األكاذيب الكاملـة الـشاملة       " السوداء"العمليات النفسية   : وذلك ضمن مثلث  , واإلدراكية
فـسية  والعمليات الن , التي تستخدم بعض الحقيقة وبعض الكذب وتخلط بينهما       " الرمادية"والعمليات النفسية   

 فـي   إسـرائيل التي تستخدم الحقائق ولكن ضمن السياقات التي تلحق الضرر بمواقف خصوم            " البيضاء"
بما يتيح له تعزيز قواعد االشتباك      , فهل يا ترى سوف يتقن اإلعالم العربي لعبة الحرب النفسية         : المنطقة

أم أنه سوف يبقـى أسـير       , يسرائيلي وإعالم اللوبي الإل   سرائيلواستخدامها بشكل فاعل ضد اإلعالم اإل     
  !!!األحالم والعبارات الرنانة الجوفاء

  قسم الدراسات والترجمة: الجمل
  2/6/2010، موقع الجمل اإلخباري

  
  األتراكانتظروا وصول جثامين الشهداء  .73

  عبد الباري عطوان
البحـر  ية التي استهدفت سفن ونشطاء اسطول الحرية في عرض          سرائيلالمجزرة اإل ' انجازات'من ابرز   

المتوسط، هو تدني اهتمام المواطن العربي وربما العالم باسره، بالنظام الرسمي العربي وزعمائه، وعدم              
  .االكتراث باي خطوة يقدمون عليها
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تابعت الغالبية الساحقة من البرامج الحوارية، واللقاءات المفتوحة، االذاعية والمتلفزة، التي يشارك فيهـا              
يذكر الزعماء العرب بالخير، او يرتجي اي شيء منهم، فقط اللعنات والشتائم،            الجمهور، فلم اسمع احدا     

واالشادة في المقابل برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وابطال قوافل الحريـة، والـصامدين               
  .تحت الحصار في قطاع غزة

 اهتمـام لـدعوة     ال احد يسأل عن موعد اجتماع مجلس وزراء جامعة الدول العربية، ولم يعر احـد اي               
منظمة المؤتمر االسالمي ومقرها جدة في المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية              
الدول االسالمية، الن هذه المنظمات تخضع النظمة عربية، وتتواجد في عاصمتين عربيتين الهم دولتين              

  .في محور االعتدال العربي
ير في المنطقة بسبب كفر المواطن العربي باالنظمة العربية معتدلـة           موازين القوى ومعادالتها بدأت تتغ    

كانت او ممانعة، وظهور منظمات وحركات مقاومة بدأت تأخذ زمـام المبـادرة وتتـصدى للغطرسـة                 
وهذا ما يفسر حالـة االزمـة التـي تعيـشها           . ية مباشرة ودون المرور عبر االنظمة وبواباتها      سرائيلاإل

  . حالياإسرائيل
 تواجه منظمات مجتمع مدني وحركات مقاومة وافكـارا،         إسرائيلذا التغيير في المعادالت، باتت      بسبب ه 

ولهذا باتت تنتقل من هزيمة لتقع في اخرى، هزيمة في لبنان، واخرى في غزة، وثالثة في عرض البحر                  
 حـول   ية باتت في الحضيض، واالنطباع الرهيب الذي ساد المنطقـة         سرائيلصورة الردع اإل  . المتوسط
فقد كشفت المواجهة االخيرة مع سفن الحرية       . ية الجبارة في مختلف المجاالت بات يتآكل      سرائيلالقدرة اإل 

  .يا استخباريا، وفشال عسكريا، وفشال سياسيا وانهيارا اعالميا واخالقياإسرائيلفشال 
في البحر هروبا مـن     يون الذين هاجموا السفن كانوا مدججين بالسالح، ومع ذلك قفزوا           سرائيلالجنود اإل 

الجبابرة الذين واجهوهم بالعصي والقضبان الحديدية رافضين االستسالم واطاعة االوامر، ولجأ زمالؤهم            
  .الى اطالق النار بهدف القتل

ي يستطيع ان يهزم الجيوش الرسمية العربية، وان يدفع قياداتها الـسياسية لالستـسالم              سرائيلالجيش اإل 
كنه ال يستطيع ولن يستطيع هزيمة الشعوب التي اخذت زمـام المبـادرة مـن               ورفع الرايات البيضاء ول   

انظمتها، فلم يحدث في التاريخ ان هزمت الجيوش افكارا عقائدية بالقوة والحصار والصواريخ والقنابـل               
حركات التحرير انتصرت دائما النها تتبنى افكارا وتؤمن بعقائد، ومستعدة للتضحية، فجميع            . الفوسفورية

  .ركبوا سفن قافلة الحرية كانوا مشاريع شهادة بل يتدافعون لنيلهامن 
* * *  

 في المرات القادمة عندما تتدفق السفن بالعشرات نحـو غـزة ترفـع اعـالم دول،               إسرائيلماذا ستفعل   
.. وتصاحبها بارجات تركية او يونانية، وال نقول عربية الن االنظمة اجبن من ان تقدم على خطوة كهذه                

  فها بالصواريخ ام بالقنابل النووية؟هل ستقص
ميادين الحروب وادواتها تغيرت، فلم تعد المواجهات تتم في الخفاء، وانما على شاشات التلفـزة، وكـل                 

فسيطرتها على وسائل االعالم    .  وتفوقت انهارت كليا   إسرائيلعمليات الكذب والتضليل التي برعت فيها       
' الجزيـرة 'خ وصحفه لم تعد تفيدها، فهناك قنوات اخرى مثـل           وقنوات ميردو ' سي.بي.بي'التقليدية مثل   

باللغتين العربية واالنكليزية، وقنوات عربية اخرى عديدة، وهناك ايضا االعالم البديل مثـل االنترنـت               
  .والفيس بوك، والتويتر

رهابي ي اال سرائيلولعل التطور االبرز الذي حدث بفعل دأب النشطاء في كسر الحصار وتعرية الوجه اإل             
ية بسبب تعاظم   سرائيلالقبيح هو تعب الدول الغربية، والواليات المتحدة بالذات من الدفاع عن الجرائم اإل            

ضغوط مواطنيها وغضبهم الشديد تجاه هذا االنحياز الفاضح وغير المبرر من قبل حكوماتهم السـاليب               
فقط، وانما تجعلـه    ' القاعدة'ظيم  ية، وهي جرائم ال تثلج صدر زعيم تن       سرائيلالقرصنة وجرائم الحرب اإل   

  .يبدو معتدال ازاءها
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الرئيس االمريكي باراك اوباما لن يجد آذانا صاغية في العالم االسالمي عندما يخاطبه في المرة القادمـة                 
ية ضد قوافل االغاثة االسالمية في      سرائيلبعدما رأى العالم بأسره موقف حكومته المدافع عن المجزرة اإل         

رفضها اجراء تحقيق دولي عادل ونزيه لمعرفة كل مالبساتها تشرف عليه االمم المتحدة             عرض البحر، و  
  .ية في قطاع غزةسرائيلعلى غرار تقرير غولدستون بشأن جرائم الحرب اإل

واقدام الرئيس حسني مبارك على فتح معبر رفح بطريقة تراجيدية اليام معدودة خطوة جيـدة، ولكنهـا                 
لو انها جاءت بمبادرة كريمة شجاعة تعكس اصالة الشعب المصري ومواقفـه            ليست كافية، وكنا نتمنى     

الوطنية، وليس المتصاص غضب هذا الشعب وشعوره بالغضب من جراء خطف دور بالده مـن قبـل                 
  .تركيا ورئيسها

* * *  
ما تريده غزة المحاصرة هو ما كان على ظهر سفن كسر الحصار من مواد بناء وادوية وحديد واسمنت                  

ية اثناء العدوان، والسماح الهل القطاع بحياة طبيعية مثل         سرائيلمار البيوت التي هدمتها الصواريخ اإل     الع
باقي البشر، ولكن عندما سئل مسؤول مصري من قبل وكالة رويترز عما اذا كان فتح المعبـر سـيعني                   

غزة عبـر المعـابر     دخول هذه المواد، اجاب بالنفي، وقال ان هذه المواد ستمنع، ويجب ان تذهب الى               
  .يةسرائيلاإل

يعني ببساطة ان فتح المعبر مجرد خطوة تجميلية لخداع الشعب المصري وتضليله عبر             .. ماذا يعني ذلك  
  .االيحاء بان حكومته ترفع الحصار عن غزة، وتخفف معاناة ابناء قطاع غزة

حتجاجا على مجزرة الـسفن،     ، وتركيا تسحب سفيرها ا    إسرائيلنيكاراغوا تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع      
ي فـي القـاهرة     سـرائيل واليونان تلغي مناورات عسكرية، وحكومة مصر تكتفي باستدعاء الـسفير اإل          

لالحتجاج فقط، وتفتح المعبر لحاالت انسانية فقط، ولهذا تفقد مصر مكانتها االقليمية والدولية وتـستأسد               
  .إسرائيلل حصص المياه بتحريض من دول منابع النيل عليها، وتتمرد على اتفاقات دولية حو

جثامين الشهداء االتراك لم تصل بعد الى ارض بالدها، انتظروا ماذا سيحدث عند وصـولها، انتظـروا                 
كيف ستكون غضبة اهل االناضول االشداء المعروفين بعزتهم القومية والوطنية، والمـوت مـن اجـل                

  .الحفاظ على كرامتهم
لة المتغطرسة بنشوة القوة لم تكشف حتـى اآلن عـن اسـماء هـؤالء                هذه الدو  إسرائيلاليس غريبا ان    

لماذا تتأخر كل هذا الوقت، اليس من اجل تخفيـف          .. وعددهم خوفا ورعبا من هذه االمة التركية العريقة       
اال يعطينا ذلك كعرب درسا في مدى احترام الشعوب عندما تكـون كريمـة              .. الصدمة او امتصاصها؟  

 ستتأخر عن تسليم الجثامين لو كان هؤالء الشهداء         إسرائيلوهل كانت   .. تها؟حريصة على سمعتها وهيب   
  عربا؟

ية مـن االتـراك   سـرائيل السؤال الذي نطرحه بقوة اآلن هو هل ستذهب دماء شهداء جرائم الحـرب اإل     
وغيرهم سدى مثلما ذهبت دماء من سبقوهم مثل راشيل كوري، وتوم هيرينديل، وجيمي ميللـر الـذين                 

  ية في غزة؟سرائيل قبلهم دهسا بالجرافات اإلسقطوا من
ال نقرأ الغيب، ولكننا نؤمن بالقياس، مثلما نؤمن بقدرات امتنا العربية االسالمية، مثلمـا نـؤمن ايـضا                  

. بدروس التاريخ وعظاته، فدماء الشهداء لم تذهب هدرا ابدا، وحققت دائما االهداف التي سالت من اجلها               
اء الحصار على قطاع غزة وقريبا جدا، واالنجاز االهم سيكون نهاية النظـام             االنجاز االول سيكون انته   

  .، وااليام بينناإسرائيلالعنصري االرهابي في 
 باتت محاصرة من العالم باسره، اال يذكرنا هذا بمـصير           إسرائيلولكن  .. نعم.. ياإسرائيلغزة محاصرة   

نهاية البائسة المقززة التي انتهى اليها؟ التـاريخ        النظام العنصري في جنوب افريقيا، وايامه االخيرة، وال       
  !يعيد نفسه

  3/6/2010القدس العربي، 
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  واشنطن في الطريق إلى خسارة هذه الجولة :التدافع على الملف النووي اإليراني .74

  بشير موسى نافع 
ذا الـشهر    اإليراني، الذي عقد في طهران ه      - البرازيلي   -ليس ثمة شك في أن االتفاق الثالثي، التركي         

حول مبادلة اليورانيوم اإليراني منخفض التخصيب بيورانيوم أعلى تخصيباً، مثل اختراقاً ملموسـاً فـي               
كانت الواليات المتحدة ومجموعة الدول الغربية الحليفة لها هي التي قدمت           . أزمة الملف النووي اإليراني   

  قتراح موضع التنفيذ اقتراح التبادل، ولكنها عجزت عن كسب ثقة اإليرانيين لوضع اال
المفاجأة لم تكن إيجابية؛ بل حتى رد       / ولكن ردود الفعل األمريكية واألوروبية الغربية األولى تجاه االتفاق        

. فعل روسيا، التي يفترض أن تلعب دوراً إيجابياً وأقرب إلى الدول الثالث، اتسم بـالغموض والمنـاورة   
التبادل، بدا وكأن اآلمال التي علقت عليه جرى إجهاضها لصالح          خالل األيام القليلة التي تلت توقيع اتفاق        

  . يين والعرب واألوروبيينسرائيلدعاة الحرب اإل
الحقيقة، أن هذا اتفاق تاريخي بكل ما في الكلمة من معنى، وأن واشنطن وحلفاءها فـي طـريقهم إلـى                    

  . خسارة هذه الجولة من التدافع على الملف النووي اإليراني
التي ينبغي االعتراف بها، أن اتفاق مبادلة اليورانيوم ال يضع حالً سوى لقضية واحدة من قضايا                المسألة  

ما تطالب به القوى الغربية ليس مبادلة اليورانيوم وحـسب،         . الملف النووي اإليراني في صيغتها الغربية     
النووية، وإيقاف عملية   بل أيضاً موافقة طهران على نظام مراقبة دولي حازم لمشروعها ومراكز أبحاثها             

  . تخصيب اليورانيوم في شكل كلي ونهائي
توصل اتفاق طهران إلى حل للمسألة األولى، بإجراء التبادل على األرض التركية وضمانة من أنقـرة،                
وتعهد إضافي من البرازيل، التي تمتلك المقدرة على التخصيب إلى المستوى الذي تسعى إيران للحصول               

تركيا والبرازيل توفران إليران فرصة أخرى للتهرب من العقوبات، وكسب مزيد مـن             القول بأن   . عليه
  . الوقت، ومن ثم تطوير قدراتها النووية العسكرية، هو حكم على النوايا، ال أكثر

فـي  . والعالقات الدولية، سيما مسائل الحرب والسلم، ال يمكن أن يسمح لها أن تستند إلى حسابات النوايا               
قة التي سلكت فيها واشنطن وحلفاؤها مثل هذا المسلك، انتهت األمور إلـى تـدمير العـراق                 المرة الساب 

وبالرغم من أن إليران الحق في تخصيب       . وتحمل الواليات المتحدة خسائر مادية وبشرية وسياسية كبيرة       
اني بمجمل  اليورانيوم ألهداف سلمية، فإن االتفاق الثالثي خطوة هامة في طريق حل الملف النووي اإلير             

  . عناصره
  : هذا من الجهة اإليرانية، أما األطراف الرئيسية األخرى ذات العالقة، فيمكن فهم مواقفها كالتالي

تعمل تركيا منذ شهور طويلة من أجل إيجاد حل تفاوضي للملف النووي اإليراني وتجنب حرب جديـدة                 
يه، بال كلل أو ملـل، طـوال الـشهور          وما دفع تركيا إلى تعهد دور الوسيط، والتصميم عل        . في الجوار 
  : الماضية هو

 ـ التزام حكومة العدالة والتنمية بالدفاع عن حقوق المسلمين وتجنيبهم ويالت الحـروب والتـدخالت    1
  . العسكرية األجنبية، بعد أكثر من قرن من االضطرابات وعدم االستقرار

ة وروابط ثقافية وعرقية، وستكون تركيـا   ـ أن إيران جارة لصيقة بتركيا، تجمع البلدين حدود طويل 2
  . بالتالي من أوائل الدول التي ستتأثر بأية حرب على إيران

 ـ أن العالقات االقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران تنمو في صورة غير مسبوقة، ويعتقد األتراك  3
  . ارأن باإلمكان دفع عجلة النمو واالزدهار في اإلقليم إن توفرت شروط االستقر

ثمة خالفات بالطبع في وجهات النظر بين أنقره وطهران، وقد أعلن إردوغان في أكثر من مناسـبة أن                  
ية، ال ترغب وال تريد انتـشاراً للـسالح         سرائيلتركيا، التي تذكر العالم على الدوام بالترسانة النووية اإل        

ركية أن الحل التفاوضي يمكن أن      وثمة قناعة متزايدة في أوساط الحكومة الت      . النووي في الشرق األوسط   
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يجنب اإلقليم دخول حلبة سباق تسلح نووي، بينما لن تؤدي الحرب إال إلى تصميم إيراني علـى قطـع                   
  . طريق التسلح إلى نهايته

ما وفر للبرازيل الثقة الكافيـة لتعهـد        . البرازيل، من جهة أخرى، وافد جديد على الملف وعلى المنطقة         
لفية الرئيس لوال، وقناعاته العميقة بالخلل الفادح في نظام دولي تـسيطر عليـه              دور عالمي، ليس فقط خ    

الكتلة األطلسية، ولكن أيضاً أن البرازيل، التي تتمتع باستقرار سياسي داخلي منذ أكثر من عقد، تحتـل                 
  . موقعاً بارزاً ضمن دول الصف الثاني في العالم، مثلها مثل تركيا

كا الالتينية مساحة وتعداداً سكانياً، وتشهد نمواً اقتصادياً ملموساً، يرتكز إلى           البرازيل هي أكبر دول أمري    
وتدرك حكومة الرئيس لوال أن ليس ثمة قوة        . قاعدة صناعية راسخة وإلى ثروة كبيرة في مصادر الطاقة        

لـساحة  اقتصادية مجردة في عالم اليوم، وأن القوة االقتصادية البد أن يواكبها دور سياسي فعال علـى ا                
  . الدولية، وليس في الجوار الالتيني وحسب

مـن دون روسـيا،     . الحلقة األضعف في التدافع على ملف إيران النووي ومستقبلها، بالطبع، هي روسيا           
ليس من المتوقع أن تنجح الواليات المتحدة في فرض نظام العقوبات الذي تعد له على إيران، إضافة إلى                  

  . سي للمؤسسة الدفاعية اإليرانيةأن روسيا مصدر التسليح الرئي
وألن إيران تلعب دوراً هاماً في جوارها، العربي ـ اإلسالمي وشمال القوقاز وأفغانستان ووسط آسـيا،   

ولكن روسيا من جهة أخرى ليست االتحاد       . فإن لروسيا مصلحة كبرى في أن تحافظ على صداقة إيران         
الل السنوات القليلة الـسابقة علـى انـدالع األزمـة           السوفيتي، وبالرغم من أن تراكم عائدات النفط خ       

االقتصادية العالمية، وفرت إلدارة بوتين ـ ميدفيدف فرصة هامة إلخراج روسيا من هـوة االنحـدار،    
وتحديث أنظمة التسلح والعسكرية الروسية، فإن روسيا تعاني من صعوبات هيكلية وتحـديات جغرافيـة               

  . لحفاظ على موقع روسيا في صفوف الكبارسياسية، ال يمكن من دون معالجتها ا
روسيا، مثالً، تحتاج إطالق عملية تحديث شاملة وسريعة لبنيتها االقتصادية والصناعية؛ كما أن انهيـار               
االتحاد السوفيتي ترك روسيا عرضة لمخاطر إستراتيجية ال يمكن تجاهلها، سواء في شـمال القوقـاز،                

  .  السهوب األوروبية، التي عبرتها كل الغزوات السابقة لروسيا آسيوي إلى الشمال، أو-الممر الوسط 
تبذل روسيا جهوداً حثيثة لتحديث بنيتها االقتصادية والصناعية، وتحاول في اآلن نفسه استرداد نفوذهـا               

، أي الدول التي أعلنت استقاللها في أوروبا وشمال         "الخارج القريب "االستراتيجي في ما يطلق عليه اليوم       
  . از ووسط آسيا بعد انهيار االتحاد السوفيتيالقوق

التحديث االقتصادي ـ الصناعي وإعادة بناء دائرة األمن الجغرافي الـسياسي، تحتـاج    : في كال الملفين
وهنا ينبع الخطر الذي يتهدد اآلمال اإليرانية في        . موسكو تعاون واشنطن، صمتها، أو إبرام صفقة معها       

  . تبلور موقف روسي إيجابي
م األطراف الهامة األخرى الصين ومجموعة الدول األوروبية المشاركة في القـرار الغربـي تجـاه                تض

الصين، التي تربطها بإيران عالقات اقتصادية وثيقـة        . بريطانيا، فرنسا، وألمانيا  : الملف النووي اإليراني  
قـرب إلـى المـوقفين      ومتزايدة، بما في ذلك النفط والغاز، ترغب بالتأكيد في تجنب الحرب، وتعتبر األ            

ولكن ذلك ال يعني أن بكين ستعارض إلى النهاية توفير غطاء دولي لمشروع قـرار               . التركي والبرازيلي 
. العقوبات على إيران، سيما بعد أن ساعدت على تخفيف وطأة نص القرار األولي الذي أعده األمريكيون               

 ولكن ألمانيا ليست عـضواً دائمـاً فـي    وربما يمكن وضع ألمانيا، وألسباب مشابهة، إلى جانب الصين؛  
  . مجلس األمن على أية حال

البريطانيون والفرنسيون، لدوافع مختلفة، أقرب إلى واشنطن، وطالما أن التصعيد في مستوى األزمة لن              
  . يسرائيليلقي على أكتافهم بأعباء عسكرية جديدة، فليس لديهم من مانع لتبني الموقف األمريكي ـ اإل

التفاق الثالثي حول مبادلة اليورانيوم، يتمثل أوالً في تعزيز مصداقية النهج التفاوضـي، لـيس               ما وفره ا  
فقط ألن إيران استجابت لالقتراحات التركية ـ البرازيلية، ولكن أيضاً ألن تركيا والبرازيل ليـستا فـي    
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يتعلـق بنجـاح الـرئيس      أما اإلنجاز الثاني لالتفـاق ف     . معسكر معاد للواليات المتحدة والكتلة األطلسية     
البرازيلي لوال ورئيس الحكومة التركية إردوغان في تجريد واشنطن والقوى األطلسية مـن مـسوغات               

  . التصعيد في الملف النووي اإليراني، بما في ذلك مسوغات إصدار قرار عقوبات دولية جديدة
ثيثة من أجـل تجاهـل اتفـاق        يون وأصدقاؤهم في واشنطن واإلدارة األمريكية جهوداً ح       سرائيلسيبذل اإل 

التبادل أو التشكيك في الوعود التي يحملها للسلم في المشرق، ولكن القوى التي ترغب في تجنب الحرب                 
كما أن ال الصين وال ألمانيـا، وال        . وتصعيد األزمة في اإلدارة األمريكية هي قوى فاعلة ومؤثرة أيضاً         

أما روسيا، فتقف اآلن أمام المحك، سـواء فيمـا          . التفاقالرأي العام العالمي، يمكن أن يتجاهل دالالت ا       
يتعلق بعالقاتها الوثيقة بإيران، أو بمصداقية سياساتها وموقعها في النظام الدولي لدى دول مثـل تركيـا                 

  . والبرازيل
مركز مشكلة االتفاق غير المرئية، أنه يقدم دليالً آخر على التسارع المستمر في انتقال القوة والتأثير من ال                

هذه حقبة جديدة فـي نظـام العالقـات         . األطلسي إلى دول الصف الثاني الصاعدة على المسرح الدولي        
الدولية، وهي حقبة لم تعتدها واشنطن بعد؛ حتى الصين، التي تفوق تركيا والبرازيل قوة ووزناً، تجنبت                

  . غرافية السياسية الصينيةحتى اآلن لعب دور نشط في المناطق غير ذات الصلة المباشرة بالمتطلبات الج
إحدى االحتماالت، أن ترى اإلدارة األمريكية في اإلنجاز التركي ـ البرازيلي تحدياً لـإلرادة والنفـوذ    
األمريكيين، ليس ألن االتفاق سيئ في جوهره، بل لما يحمله من دالالت علـى نفـوذ وتـأثير تركيـا                    

  . والبرازيل المتزايدين
 ردود الفعل األولية السريعة والتصعيدية، ما سيراه العالم سيكون المزيد من            ولكن مهما كان األمر، فبعد    

ومن غير المستبعد أن تكون إدارة أوباما قد بدأت فعالً التخطيط           . التشققات في الموقف الدولي من االتفاق     
  .لمباحثات مباشرة جديدة مع إيران، بالرغم من إعالنها عدم قبول االتفاق

  3/6/2010مجلة العصر، 
  

  فرصة للتعلمإسرائيلالهجوم على أسطول اإلغاثة يعطي  .75
 ديفيد إغناتيوس

ية على سرائيلوإذا كانت الحكومة اإل. ولكنها لو كانت ذكية، فستتعلم منها. ترتكب الحكومات أخطاء
وعي، فستستخدم حالة الصخب التي استثارها الهجوم على أسطول سفن المساعدات إلعادة التفكير في 

 . إزاء غزة والمنطقةسياساتها
ي باقتحام السفن صبيحة االثنين الماضي في محاولة لتعزيز الحصار سرائيللقد قام الكوماندوز اإل

ولكن، كما هو الحال . المفروض على قطاع غزة، ومن ثم إضعاف سيطرة حركة حماس المتطرفة فيه
عل عكسي، ومن المفيد التفكير في ية أخيرا، عادت هذه العملية برد فسرائيلمع الكثير من العمليات اإل
 .السبب الذي يقف وراء ذلك

إنها تحارب : إسرائيلاسمحوا لي البدء بذكر جميع النقاط الواضحة التي ذُكرت في معرض الدفاع عن 
خصما إرهابيا في غزة؛ وأصدقاؤها في أوروبا والواليات المتحدة أصبح ال يمكن االعتماد عليهم بدرجة 

 يكون صداقة مع إيران؛ والمنظمون األتراك في بعثة إغاثة غزة - تركيا -مسلم البارز كبيرة؛ وحليفها ال
 . داخل حماسإسرائيللهم عالقات مع كارهي 

ولكنه موقف يجب أن يقوم القيادي الحكيم . يةسرائيلجميع ذلك صحيح ومثير للحنق من وجهة النظر اإل
 .ية استعراضية ينفذها الكوماندوز داخل البحرفيه بأخذ االحتياطات كافة بدال من المخاطرة بعمل

 في أن الحصار المفروض على غزة غير مستدام، بل إنه يؤدي إلى إسرائيلتتمثل المشكلة الملحة أمام 
 . أكثر عزلة دوليةإسرائيلنتيجة عكسية، حيث تعزز حماس من سيطرتها على القطاع، فيما تصبح 
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أمام مسلحين موالين لحركة حماس ومؤسسات إنسانية تريد واألسوأ من ذلك أن الحصار يطرح تحديات 
 آالف طن من المساعدات اإلنسانية، باإلضافة إلى مئات 10إحداث تغيير، وقد كانت السفن تحمل 

ويقال إنه . النشطاء والوسطاء من مختلف أنحاء أوروبا وكانوا مسلحين بهواتف محمولة وكاميرات فيديو
وفي اعتراف بأن األسطول سيؤدي إلى مشكلة في .  مثل هذه الرحالتمن المخطط تنظيم المزيد من

يون مع الحكومة التركية بخصوص طريقة لتوصيل اإلمدادات من دون سرائيلالعالقات العامة، تحدث اإل
ومن الواضح أن هذا المنحى التوافقي فشل، ونفذ الكوماندوز هجومهم في مياه . الدخول في مواجهة

وقام الركاب بالرد على ذلك، وبدأ إطالق . يسرائيل ميال عن الساحل اإل70 دولية، على بعد نحو
 .النيران، وقُتل على األقل تسعة نشطاء

 هذا الخيار الذي تحيط به مخاطر كبيرة؟ اإلجابة هي أنه على مدار إسرائيللماذا فضلت : ويطرح سؤال
. ط بحرية ومن دون مواجهة تحديات التحرك عسكريا داخل الشرق األوسإسرائيلأعوام كثيرة اعتادت 

وقد كان لنهج .  بالهجوم على خصومها وترويعهمإسرائيلوبالعمل بجرأة وبعيدا عن أرض الوطن، قامت 
 ميليشيات جبانة أو جيوشا عربية تعوزها الكفاءة، ولكنه إسرائيلالمواجهة نتيجة جيدة عندما كان خصوم 

 بمواجهة إسرائيلوأغرى التفوق العسكري . شار الصواريخلم يحقق نجاحا كبيرا في عصر اإلنترنت وانت
يين سرائيل، والذي يقول الكثير من اإل1982مخاطر كبيرة، ومن األمثلة البارزة على ذلك غزو لبنان في 

 .إنه جعل بلدهم أقل أمنا
 قتال تركيا، وهي خصم أكثر خطورة من إسرائيلومن خالل الهجوم على أسطول اإلغاثة، اختارت 

لقد كان الخالف ينمو خالل األعوام الكثيرة الماضية، ويعد ذلك تغيرا استراتيجيا كبيرا في . سحما
، بدأت تسعى إلى تحدي النفوذ سرائيلالشرق األوسط، فبعد أن كانت تركيا حليفا إقليميا مهما إل

مية ولكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شخصية إسال. ي كقوة عظمى محلياسرائيلاإل
وعلى عكس رئيس إيران محمود .  بالسيطرة عليناسرائيللن نسمح إل: محبوبة ولديه رسالة كاريزمية

 .أحمدي نجاد، وهو شخصية مضحكة في األغلب، نجد أن أردوغان صعب المراس
وعبر وزير الخارجية أحمد داود أوغلو عن التحدي التركي يوم الثالثاء، حيث ربط بين الهجوم 

: ووجه تحذيرا خالل اجتماع مع الصحافيين، قائال. »القراصنة قبالة ساحل الصومال«ي وسرائيلاإل
هل نحن عالم متحضر، أم ال يزال البعض يعيش بقانون الغابة؟ إذا كانت الثانية، : حان وقت الحسم«

 .»فنحن نعرف ما يجب علينا القيام به
 وتطويع هذه األزمة من أجل الحصول على  والواليات المتحدة التعلّم من أخطائهماسرائيلكيف يمكن إل
 وتركيا، إسرائيلاإلجابة هي باستخدام الحقيقة التي تقول إن هذه أصبحت مواجهة بين . نتيجة أفضل

ولدى تركيا طموحات إقليمية، ولكنها ليست مالذا لإلرهابيين وال . وليس مشكلة مرتبطة بغزة وحسب
ويجب البحث عن وسيلة . يد أن تؤثر على اتخاذ القرارتنكر الهولوكوست، بل هي دولة كبرى قوية تر

 .إسرائيلإلشباع عطش تركيا للتقدير من دون إضعاف 
 إسرائيلكما يجب أن تتضمن الوصفة الدبلوماسية الصحيحة األمم المتحدة، وهي مؤسسة ال ترتاب فيها 

حول حاليا إلى  عن حل فوضى غزة بنفسها، ويجب أن تتإسرائيللقد عجزت . عادة ألسباب وجيهة
ويبدأ ذلك بتحقيق تجريه األمم المتحدة بشأن ما حدث قبالة الساحل . مجلس األمن للحصول على مساعدته

وربما تكون الخطوة المقبلة دورا أكبر لألمم المتحدة في إعادة بناء غزة مع إجراءات واقية . يسرائيلاإل
منحى جديد، ففي بعض األحيان يكون التدويل  إلى تبني إسرائيلوتحتاج . حقيقية ضد استيراد األسلحة

 .الوسيلة المثلى إلدارة مشكلة صعبة
 »واشنطن بوست« خدمة 

  3/6/2010الشرق األوسط، 
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 خذوها من فضلكم ... أتريدون غزة؟ .76
 الوف بن 

حان الوقت أن نقطع مع بقايا . فرصة مناسبة إلتمام االنفصال عن قطاع غزة» قضية األسطول«
إن محاولة السيطرة على غزة من الخارج، عن طريق قائمة . ندع دولة حماس لنفسهااالحتالل، وأن 

يجب .  وصمة أخالقية قاتمة وتزيد في عزلتها الدوليةإسرائيلالطعام وقوائم البقول لسكانها، تفرض على 
حان الوقت لكي نجد للضباط والموظفين ... ي أن يخجل من قائمة سلع وزارة الدفاعإسرائيلعلى كل 

 . المشغولين بتحديث هذه القائمة مهمات أشد حيوية
 الجماعة الدولية بأنها تطرح عن نفسها كل مسؤولية عن سكان غزة إسرائيلكيف يتم هذا؟ أن تبلّغ 

وأن تغلق المعابر تماما، وتهتم غزة بالحصول على إمدادات وخدمات طبية عن طريق . ورفاهيتهم
وان تخرج غزة من . ن يحدد أجل لقطع شبكات الماء والكهرباءوأ. الحدود المصرية أو عن طريق البحر

وأن يصدروا أوراقا مالية . وأن يكف الشيكل على أن يستعمل نقدا قانونيا هناك. »غالف الجمارك«
 . فلسطينية تحمل صورة الشيخ أحمد ياسين

بة في عرض  أنها ستستعمل حقها في الدفاع عن النفس، وأنها ستفحص حموالت مريإسرائيلوتبين 
فهكذا تسلك أيضا القوى الغربية التي تجري عمليات التفتيش عن عناصر . البحر إلحباط تهريب السالح

وإذا أطلقوا علينا الصواريخ من غزة فسنطلق عليهم . سالح ذري وصواريخ في سفن حمولة تجارية
 . وقد تبين لنا أن ذلك ممكن. إلصابتهم

حتى توقيع اتفاق السالم مع مصر، كانت جميع حدود . كوسيوجد لهذا الواقع سابقة على نحو مع
 الخارجية من طريق الموانئ والمطارات، والحركة اليوم إسرائيلتمت تجارة .  مغلقة مسدودةإسرائيل

يحق لدولة ذات سيادة أن تغلق . ليس هذا مريحا لكنه قانوني. أيضا في الحدود البرية غير ذات شأن
ليس الوضع الذي تكون فيه الحدود مفتوحة على . لجيران أعداء كارهينحدودها وال سيما إذا كان ا

التناوب بحسب تقدير تعسفي مقبوال اليوم في العالم ويرى قسوة ال تحتمل على السكان المدنيين في 
 . الجانب المحاصر

استقر رأي أرييل شارون على الخروج من القطاع إلى الخط األخضر، وأمل بذلك أن يحصل على 
قبل أن تسيطر حماس على .  لم تنجح في االنفصال حقاًإسرائيللكن . اف دولي بنهاية االحتاللاعتر

وبعدما فازت حماس في .  على السيطرة على الدخول فيها والخروج منهاإسرائيلغزة، أصرت 
ي  ندمت فإسرائيلوكأن . االنتخابات الفلسطينية، واختطف جلعاد شاليت إلى غزة، قوي الحصار والرقابة

 . شيء صغير من غزة الكريهة. آخر لحظة على االنفصال وأرادت أن تحتفظ بشيء صغير آخر
أن يفرض على الفلسطينيين التوحيد من جديد بين : يوجد اليوم للحصار على غزة غاية إستراتيجية مربعة

يات على حماس لتخفيف عمل» أدوات ضغط«؛ وأن تستعمل سرائيلالضفة والقطاع تحت قيادة صديقة إل
؛ والحفاظ على وهم أن سلطة محمود عباس إسرائيلإطالق الصواريخ ومحاوالت إحداث عمليات على 

وسالم فياض الفلسطينية ما تزال صاحبة السيادة القانونية في غزة؛ ومنع االحتكاك مع مصر التي تشفق 
 . من فتح حدودها مع الفلسطينيين

لكن التعاون االستراتيجي مع مصر قوي، .  كافتحرز هذه السياسة في امتحان النتيجة درجة غير
 . ، لكن سلطانها لم يضعف»الرصاص المسكوب«وأصبحت حماس مقيدة منذ 

إن ذكر . »مساعدة جلعاد شاليت«ي إن حظر الكزبرة وما أشبهها يرمي إلى سرائيليقولون للجمهور اإل
لكن هذا . لمطلوبة نحو غزةاسم األسير، الذي يتعذب في سجن حماس، يمنع أي نقاش جدي للسياسة ا

فالحكومة تختبئ وراء شاليت وأبناء عائلته الذين يتمتعون وبحق . تعبير عن عدم القيادة وعن الغوغائية
 . بحب الجمهور، بدل البحث عن بديل من الوضع القائم
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 سيستمرون على النضال ضدها ومطاردتها حتى لو طرحت عن نفسها إسرائيلإن من يعارضون وجود 
لكن ليسوا هم المستهدفين للسياسة . ولم يقنعهم أي انفصال أن يتغيروا. ا مسؤوليتها عن غزةبقاي
 إلى تأييدها والى العالقات السياسية واالقتصادية إسرائيلية، بل حكومات الغرب التي تحتاج سرائيلاإل
 وجهت إلى إن العملية الفتاكة التي. وحكومات الغرب تقول لها، أزيلي الحصار وحرري غزة. بها

فبدل مشاجرة المجموعة . إسرائيلهذه فرصة . أسطول المساعدة، زادت في قوة هذه الدعوات فقط
 . أتريدون غزة ـ خذوها من فضلكم: الدولية يجب ان تقول لها

 "هآرتس"
  3/6/2010السفير، 

  
  "إسرائيل"عار  .77

   دافيد غروسمان
 ال ترسل جنودها لقتل المدنيين بـدم       إسرائيل، ف )فلوتيال(ال أعذار يمكنها أن تبرر جريمة ما حدث لسفينة          

  !بارد، وهذا آخر ما كنا نتوقعه
 ، وعدد من أنصار السالم      سرائيلإن مجموعة من المنظمات التركية المتعصبة دينيا، والتي تبدي عداء إل          

  ! ستتصرف كدمية إسرائيل في الفخ ، فهم كانوا يتوقعون أن إسرائيل، قد خططوا لإليقاع ب
 مبررة فعلتها بمجموعة من األعذار      إسرائيل يمكن تفسير فعل دولة مذعورة تتصرف كما تصرفت          كيف

  األمنية لتقوم باقتحام السفينة وقتل وجرح المدنيين، كما لو أنها عصابة قراصنة؟
وحدث ذلك خارج مياهها اإلقليمية، وهذا ال يمكن تبريره بناء على الدوافع واألهداف لبعض المـسافرين                

  !، وهذه النوايا ال يمكن أن يكون ثمنها عقوبة الموتإسرائيل متن السفينة، ونواياهم في تحطيم على
ما حدث باألمس هو استمرار لحالة العار التي سببها حصار غزة من أجل إطالق سراح جندي واحد، قد                  

  !.ة خرقاءيكون غاليا، غير أن اإلضرار بمليون ونصف المليون من سكان غزة األبرياء، يعد سياس
، إسـرائيل إن كل الكوارث، ومن ضمنها كارثة يوم أمس هي استمرار لحالة الفساد الكبيرة التي تجتاح                

فالنظام السياسي المريض المصاب بالعجز والعطب خالل السنوات الماضية، قد أثبت بأنه نظـام جامـد                
  !وخاسر، قد فقد ما كان يتميز في الماضي من حيوية وإبداع 

ار غزة فشال ذريعا منذ أربع سنوات ، فهو ليس فعال ال أخالقيا فقط، ولكنه أيـضا غيـر                   لقد أثبت حص  
  .يةسرائيلعملي، يفسد األخالق ويضر بالمصالح الحيوية اإل

إن جرائم قادة حماس ومنعهم الصليب األحمر من زيارة غلعاد شاليت، وإطالق آالف الصواريخ علـى                
  !جه في دولة سليمة قوية بحصار مليون ونصف مليون في غزةية، ال يمكن عالسرائيلالقرى والمدن اإل

إن ما حدث باألمس يدعو إلعادة تقييم نتائج الحصار المفـروض علـى غـزة، بمـا يـشمل تحريـر                     
  ! من وصمة عار الحصارإسرائيلالمحاصرين، وتطهير 

ئرة االنتقـام   ومن خالل تجاربنا فإننا تعلمنا بأن ما يحدث في حالة الحصار هو عكس المطلـوب، فـدا                
  .والكراهية، بدأت جولة جديدة، ال يمكن قبول آثارها السلبية المستقبلية

 وتهورها ، وهذا ليس من قبيل المبالغة ، فكل فرد فينا            إسرائيلإن العملية الخرقاء أظهرت مدى انحراف       
  !وسيظهر كثيرون ممن سيبررون ما حدث ، ويسوغونه، غير أن عارنا لن يمحى !يشعر بذلك

  "ارتسه"
  3/6/2010، موقع أريج الثقافات
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  :كاريكاتير .78
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