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حماس ليست إرهابية والمـشكلة مـع حكومـة         : أردوغان.. ه شخصياً إلى غزة   أنباء عن نيته التوج    .1

      إسرائيلية طاغية
أنه في إطار المواجهة " المستقبل"كشفت مصادر تركية مطلعة لـ: اسطنبول ـ جنكيز تشاندر والوكاالت

ج المتوجة الى غزة وعاصفة االحتجا" أسطول الحرية"المفتوحة بين تركيا وإسرائيل عقب مجزرة 
واإلدانة التي أثارتها في العالم، يفكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في التوجه بنفسه الى 
غزة لكسر الحصار المفروض عليها من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي وأنه طرح هذه الفكرة على 

  .الداوئر الرسمية القريبة منه
ركية أنه ينوي الطلب من سالح البحرية التركية أن أردوعان كاشف اإلدارة األمي" المستقبل"وعلمت 

مواكبة أسطول جديد لسفن اإلغاثة يجرى اإلعداد له للتوجه الى غزة، لكن المسؤولين األميركيين طلبوا 
وتتعرض الحكومة التركية لضغوط كبيرة مصدرها أوساط سياسية وشعبية . منه التريث لدرس الموضوع
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ودة مع الدولة العبرية، لكن المؤسسة العسكرية التركية تعارض هذا األمر إللغاء االتفاقات العسكرية المعق
  .تماماً

وفي ما اعتبر تصعيداً ال سابق له للهجة التركية في عملية لي األذرع مع إسرائيل، اعتبر اردوغان أمس 
وأن .. مصير القدس مرتبط بمصير اسطنيول"في مهرحان شعبي في مدينة قونيا وسط األناضول أن 

عدم تخلي تركيا عن الفلسطينيين وحقوقهم، حتى ولو تخلى "، متعهداً "صير غزة مرتبط بمصير أنقرةم
وفي إطار التصعيد التركي نفسه، دعا السفير التركي في واشنطن نامق طن الى مؤتمر ". العالم عنهم

 الجريمة التي على الحكومة اإلسرائيلية أن تعتذر عالنية عن: األول: صحافي واسع طرح خالله شرطين
قبولها بتحقيق مستقبل : ، والثاني"أسطول الحرية"ارتكبتها بحق الناشطين األتراك المبحرين على متن 
  .حول هذه العملية اإلسرائيلية وإنهاء الحصار على غزة

وفي ما اُعتبر انذاراً موجهاً إلى اإلدارة األميركية، حذر نامق طن الذي كان قبل واشنطن سفيراً في 
  .ئيل، من أنه إذا لم تنفذ إسرائيل الشرطين، فإن انقرة ستلجأ الى قطع العالقاتإسرا

". ال تقتل"الوصية السادسة تقول . أنا أتحدث إليهم بلغتهم"وقال أردوغان في أعنف كلمات له حتى اآلن 
أقول . سأقول مجدداً"الحاكم " حزب العدالة والتنمية"وأضاف في خطاب تلفزيوني ألنصار ". أال تفهمون؟
  ".ال تقتل"أقول بالعبرية . هل ما زلتم ال تفهمون؟ سأقول لكم بلغتكم". ال تقتل"باإلنكليزية 

نعتزم خفض عالقاتنا مع . نحن جادون بشأن هذا األمر"التركية ) في.تي.ان(وكرر في حديث لقناة 
فور، والقول إننا حذفنا إسرائيل إلى الحد األدنى، لكن افتراض إنهاء كل العالقات مع دولة أخرى على ال

  ".اسمكم تماماً، فإن ذلك ليس من عادات بلدنا
غير أن أردوغان قارن بين األفعال اإلسرائيلية وبين ما يفعله المتشددون األكراد في تركيا، وأعلن تأييده 

  ".مقاومون يقاتلون من أجل أرضهم"واصفاً إياهم بأنهم " حماس"لحركة 
تركيا لن تدير ظهرها "، مؤكداً أن "أسطول الحرية"اء اإلسرائيلي على سفن وجدد في قونية إدانته لالعتد

إن قضية فلسطين وغزة والقدس والشعب "وقال ". للفلسطينيين حتى لو أدار العالم كله ظهره لهم
إسرائيل لم " ، مشيراً إلى أن"الفلسطيني قضية مهمة بالنسبة لتركيا، وتركيا لن تدير ظهرها لهذه القضية

 بقتل األطفال الفلسطينيين في أحضان أمهاتهم، لكنها ترى في المواد الغذائية الموجهة إلى أطفال تكتف
  ".غزة خطراً يهدد أمنها ويخافون من األبرياء العزل ويدمرون المستشفيات

 إسرائيل ترتكب جميع الجرائم الالإنسانية واألعمال الدنيئة التي تجلب العار، وتحاول"وتابع أردوغان أن 
تغطية جرائمها بإيجاد مبررات كاذبة عن استهدافها لإلرهاب من حركة حماس ومنظمة القاعدة وأعداء 

ال يمكنني أن : "وأضاف". حماس فازت باالنتخابات الفلسطينية بإرادة الشعب"، مشيراً إلى أن "السامية
ة، وأؤكده اليوم مرة أقبل وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، وقد قلت ذلك لمسؤولي اإلدارة األميركي

أخرى، وأؤكد من جديد أن اإلسرائيليين كاذبون ويعرفون جيداً كيف يقتلون األطفال والنساء والعجائز 
  ".واألبرياء

إننا إذا كنا : "وقال. وحض أردوغان إسرائيل على ضرورة أن تكون واقعية وأال تحاول خداع أحد
  ".جب علينا تأسيسه على أرضية الحق والعدلنحاول ونعمل من أجل تأسيس االستقرار بالعالم في

وتظاهر نحو عشرة آالف شخص أمس في اسطنبول في باحة مسجد بيازيد الكبير لدى خروجهم من 
صالة الجمعة وخالل تشييع الصحافي جودت كيليجالر الذي قتل في االعتداء اإلسرائيلي على أسطول 

  ".تحيا االنتفاضة الشاملة"و" خرجوا من فلسطينا"و" فلتسقط إسرائيل"وردد المتظاهرون . المساعدات
  5/6/2010المستقبل، 
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   وتحقيق المصالحة يتصدران أولويات القيادة الفلسطينيةاالنقسامإنهاء : عباس .2
أكد الرئيس محمود عباس، اليوم، أن إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة أمران يتصدران أولويات : رام اهللا

 .القيادة الفلسطينية
شار خالل استقباله وفدا من رجال األعمال الغزيين الذين شاركوا في فعاليات مؤتمر االستثمار الثاني وأ

في بيت لحم، إلى حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا على مختلف األصعدة في القطاع جراء استمرار 
 .االنقسام 

التحتية في غزة، مبينا أهمية المصالحة في ولفت إلى الضرر البالغ الذي لحق بالقطاع االقتصادي والبنية 
 .ترميم األوضاع االقتصادية والمعيشية في القطاع

وأعرب عن استغرابه الستمرار حماس في رفضها للمصالحة والتوقيع على الورقة المصرية، وعدم 
لى شطري تجاوبها مع مبادرة القيادة باستقبال وفد القيادة من أجل بحث ملف المصالحة وإعادة الوحدة إ

 .الوطن
 4/6/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
  نقطة تحول في المنطقة وفي مسار الصراع مع االحتالل" الحرية"مجزرة : هنية .3

اعلن اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس ان حكومته لـن تـستقبل                  
، قبل ان يتم االفراج عن جميع ناشطيه المعتقلـين          'اسطول الحرية  'المساعدات التي كانت على متن سفن     

  .في السجون االسرائيلية، وطالب الدول العربية بكسر الحصار
وقال هنية في خطبة صالة الجمعة التي القاها في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة وخصصها للحديث                

 التي كان يقلها االسـطول، اال بعـد افـراج           لن تستقبل المساعدات  'وحصار غزة   ' اسطول الحرية 'عن  
نحن ال نبحث عن ملء بطوننا، بل نبحث        'واضاف  . 'االحتالل االسرائيلي عن كافة المتضامنين المعتقلين     

، مثمنا موقف المتضامنين الذين قدموا على مـتن االسـطول، وتعرضـوا لهجـوم               'عن كسر الحصار  
  .اسرائيلي

غزة انتصرت على االحـتالل فـي حـصارها الجـائر،           'د على ان    واكد هنية ان الهجوم االسرائيلي اك     
  .'وفضحت االحتالل امام العالم اجمع، وفضحت سياسته الهمجية والتعسفية بحق قطاع غزة

بداية تقهقـر المـشروع     ' من الشهر المنصرم يعد      31واعتبر هنية ان تاريخ الهجوم على االسطول يوم         
  .'سار الصراع مع االحتاللالصهيوني ونقطة تحول في المنطقة وفي م

غـزة اليـوم ال   '، وقال 'استراتيجية الصبر'فشلت في غزة، مقابل انتصار ' استراتيجية االحتالل'واكد ان  
، واكـد   'تمثل نفسها وانما تمثل االمة واحرار العالم والديانات التي كانت على متن قافلة اسطول الحرية              

  .والمسلمين ودول العالم مع االحتاللعلى صعيد تعامل العرب ' تحوالت كبرى'وجود 
، مؤكدا ايـضا    'االحتالل اصبح في مواجهة مع العالم ولن يقوى على االستمرار في هذه المواجهة            'وقال  

  .بين تركيا واسرائيل' انفصال العالقات االستراتيجية'ان الهجوم ادى الى 
، وخص المتـضامنين    'سطول الحرية ا'وثمن هنية موقف النشطاء العرب واالجانب الذين كانوا على متن           

  .االتراك، ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان
لكـسر حـصار غـزة، ودعـم        ' الشجاعة'وطالب الدول العربية االحتذاء بتركيا، والسير على سياستها         

  .المقاومة الفلسطينية لمواجهة االحتالل
ان يكون العمل في المعبـر      وثمن هنية ايضا خطوة مصر بفتح معبر رفح البري، لكنه اكد على وجوب              

  .كامال دون اغالق
  4/6/2010فلسطين أون الين، 
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   اختارت الفصل العنصري بدالً من خيار السالم"إسرائيل": عريقات .4
يبدو أن  "قال الدكتور صائب عريقات،رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه            : أريحا

 عاماً علـى احتاللهـا لألراضـي        43يار السالم بعد مرور     إسرائيل اختارت الفصل العنصري على خ     
  ".الفلسطينية

إن األعمال والمشاريع االستعمارية التي تنفـذها       : وأضاف، في تصريح في ذكرى الخامس من حزيران       
بل تدل األعمال االستفزازية وأعمال التمييـز       . إسرائيل تتسبب في تدمير أي أمل في تحقيق حل الدولتين         

تي ال تنفك تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين على تجاهلها للقانون الدولي وحقوق اإلنـسان،              المنهجية ال 
  ".وتؤدي إلى تقويض االستقرار في المنطقة

وفنّد عريقات مزاعم إسرائيل التي تقول فيها إن العقبة المحورية التي تعترض تحقيق السالم تتمثل فـي                 
من الطرف الذي ال يريد السالم؟ إنها إسـرائيل التـي   " وقال   عدم االعتراف بها من جانب الدول العربية      

رفضت الجهود التي بذلها العرب لالعتراف بإسرائيل وتطبيع العالقات معها، شـريطة أن تـضع حـدا                
 دولةً من الدول العربيـة واإلسـالمية،   57فهذا هو العرض الذي قدمته . الحتالل كافة األراضي العربية   

  ". من مضمونهوالذي أفرغته إسرائيل
وفي معرض الدعوة التي وجهها للرئيس األميركي أوباما التخاذ إجراءات سـريعة وحاسـمة إلنهـاء                 

وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي العربية وحـده سـيمهد           "عريقات أن   . االحتالل، أعلن د  
 ".نطقة الشرق األوسطالطريق نحو حقبة جديدة من السالم والتعاون واالزدهار في جميع أنحاء م

  5/6/2010األيام، فلسطين، 
 

  القدسعن   نواب مقدسيينأربعة يقرر إبعاد االحتالل .5
 نواب مقدسيين في المجلس التشريعي الفلسطيني 4 في القدس اليوم بسحب اقامة االحتاللقامت قوات 

 . عن كتلة التغيير واإلصالح وأمهلتهم حتى الشهر المقبل لمغادرة البالد
 أفراد الوحدة الخاصة التابعة لشرطة االحتالل منازل أربعة من نواب المجلس التشريعي المقدسيين وداهم

 .وصادرت بطاقات هوياتهم اإلسرائيلية وأبلغتهم بان عليهم مغادرة القدس خالل شهر
 اإلسرائيلية انه يمكن طرد األربعة لرفضهم تقديم' العليا'جاء قرار الشرطة بعد أن أقرت المحكمة 

محمد أبو طير، ومحمد طوطاح، وخالد أبو عرفه، : والنواب المقدسيين هم. استقالتهم من التشريعي
 .واحمد عطون

  4/6/2010، 48عرب
  

   اإلعالمية التصريحات إطار عن المصالحة حتى اآلن في الحديث: البطش .6
ـ اإلسالميكشف خالد البطش احد قادة حركة الجهاد        :  وليد عوض  -غزة    الجمعة بـأن  "بيالقدس العر" ل

 سـراح كافـة     إلطـالق وفدا من الحركة برئاسة الشيخ نافذ عزام يقوم باتصاالت مع الجانب المصري             
  .المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية بمن فيهم معتقلو الحركة

ـ    إطالق على   اإلسالمي وجود اتفاق بين الجهات المصرية وحركة الجهاد         "القدس العربي "ونفى البطش ل
هناك تواصل مع الشقيقة مـصر مـن خـالل          " ساعة، وقال    48راح معتقلي الحركة في مصر خالل       س

 سراح جميع المعتقلـين الفلـسطينيين فـي الـسجون           إطالقالمجاهد نافذ عزام وتبذل الجهود من اجل        
 آخر سراح عدد منهم ولكن ما زال عدد         إطالق وقد تم    اإلسالميالمصرية بمن فيهم معتقلو حركة الجهاد       

  ."منهم معتقال
 خاصة بعد   اإلعالمية التصريحات   إطار ما زالت في     بأنها البطش   أكدوعلى صعيد المصالحة الفلسطينية     

وتـابع  .  الحرية االثنين الماضي واستشهاد وجرح عدد من المتضامنين        أسطول على   اإلسرائيلياالعتداء  
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 البحريـة التـي     اإلغاثة قافلة    دماء طاهرة في   إراقةيفترض بان ما حدث في عرض البحر من         "البطش  
 بحـق   اإلسـرائيلية  ان المجزرة    إلى، مشيرا   " تكون دافعا لنا لكي نستعيد وحدتنا      أن ينبغي   األتراكقادها  
  . االنقسامإنهاء الحرية وضع حركتي فتح وحماس في قفص االتهام، وضرورة أسطول

  5/6/2010القدس العربي، 
  

   والقاهرة تنفي..الدهؤكد تسليم ضابط مصري لب يحماسقيادي في  .7
 القاهرة إلى إن حكومة غزة سلمت قبل أيام "الحياة"قال قيادي في حماس لـ:  جيهان الحسيني–القاهرة 

ضابطاً مصرياً قالت إنه تسلل إلى غزة للتخابر على الحكومة، وهو األمر الذي نفته القاهرة، مؤكدة أنها 
في حماس على أن الشخص الذي سلمته الحركة إلى وأصر قيادي  .تسلمت مواطناً مصرياً وليس ضابطاً

الضابط ": وأضاف.  انه يتبع جهاز االستخبارات العامةإلىالسلطات المصرية ضابط برتبة نقيب، مشيراً 
سلمناه إلى ": ، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول"كان مكلفاً مهمة جمع معلومات
   ."السلطات المصرية في معبر رفح

  5/6/2010الحياة، 
  

    الفلسطينيةشكل حدثا استراتيجيا على مستوى القضيةعلى أسطول الحرية تداء االع:عبد الهادي .8
خالل تظاهرة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان  القيادي في حماس احمد عبد الهادي أكد: )أ ف ب(

والقوة هي األساس في انتزاع حقوق معادلة الردع "أن تنديدا باالعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية، 
أسطول الحرية وما تعرض له من اعتداء شكل حدثا استراتيجيا على مستوى القضية "وقال إن ". شعبنا

  ". حلقة من سلسلة انتصارات تحققت بفعل مقاومة شعبنا"، مشيرا إلى أن ذلك "الفلسطينية
 5/6/2010الخليج، 

  
   مؤتمر السادس ليست شرعيةمقررات ال: مذكرة داخلية من فتح لعباس .9

 أسابيع أربعةالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل      إلى   أرسلهاشغلت وثيقة المذكرة الداخلية التي      : عمان
  . الحركية والتنظيمية في فلسطين وخارجهااألوساط قادة حركة فتح جميع أهمتقريبا نخبة من 

التخاطب الداخلية لكن هذه المذكرة وكمـا     عنها حرصا على قنوات      اإلعالن المذكرة عن    أصحابوامتنع  
 تحـت  بأكملـه  برنامج عمل سياسي داخل البيت الفتحاوي يقوده تيـار        إلىعلمت القدس العربي تحولت     

القـدس  "وفي نص المذكرة التي حصلت عليها       .  الحركة إنقاذ المسيرة الحركية وقبل ذلك      إصالحعنوان  
 ويتحدثون بوضوح عـن تمثـيلهم لتيـار         "حركة فتح حراس  " صفة   أنفسهم على   أصحابها يطلق   "العربي

، كما تقول المذكرة التي تالها علـى        األجندات أصحاب الحركة يرفض خطفها من قبل       أبناءعريض من   
وتسحب المـذكرة بوضـوح بـساط       .  ماهر غنيم  أبو الداخلية الرجل الثالث في الحركة       األطرالقيادة في   

 بقرار واحد للمؤتمر هو انتخـاب الـرئيس         إال االعتراف    وترفض األخيرالشرعية من المؤتمر السادس     
عباس فقط وتتحدث عن عملية تزوير واسعة في انتخابات المـؤتمر ووضـع الحركـة اآلن وواقعهـا                  

  .المأساوي
 بأن العـشرات وقعـوا      "القدس العربي " من طبيعة الموقعين عليها حيث علمت        أهميتهاوتكتسب المذكرة   

 أصـال بين هؤالء نخبة من القادة التاريخيين للحركة وبينهم رموز محـسوبة             طريقهم للتوقيع و   أوعليها  
  :ولالطالع على النص الكامل للمذكرة اضغط على الرابط التالي .على الرئيس عباس

%1D%5D%4E%20%20%7C%5E%ED%1E%DA%20%4E%ED%DA%DE%6E%3E%1E%7C%20%4E%ED%8C%ff=storytitle&htm.84x04\today=fname?asp.exind/uk.co.alquds.www://http
C%3E%3D%6E%20%DD%1E%CE%ED%6E%20%7C%CC%4E%1E%7C%20%6E%8C%7C%6E%20%20%DA%ED%1D%DE%20%CF%3E%CD%7C%6E%20%DD%3D%6E%ED%20
%CA%7C%1D%1D%DE%3E%20:%3D%7C%8C%DA%1E%20%CD%CA%DD%20%4E%3E%20%9C%ED%1E%CE%7C%CF%20%9C%1D%DF%0D%3E=%storytitleb&fff9C%1D%7
%CC%7C%20%CA%7C%0D%20%EC%6E%DE%6E%20.%9C%ED%DA%1D%4D%20%CA%3D%ED%1E%20%3D%CF%7C%3D%1E%7C%20%1D%3E%CA%4C%3E%1E%7C%20

storytitlec&9C%4E%3E%ED%5E%1E%1E%20%EC%DA%3D%CA%20%27%9C%ED%8C%7C%1E%DE%4E%7C%27%20%9C%CF%4E=  

  5/6/2010القدس العربي، 
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 من داخل السجن ...  للحرب المقبلةحماسخطة ": يديعوت" .10

عما وصفته " خطة حماس للحرب"اليوم تقريراً مطوالً تحت عنوان " يديعوت أحرونوت" نشرت صحيفة 
سبل " حماس" قيادي من حركة أسيرويعالج فيها " التي تنشر ألول مرة" الدراسة السرية و–بالوثيقة 
، وتصدر التقرير غالف الملحق األسبوعي للصحيفة األوسع انتشاراً في اسرائيل، على إسرائيلمقاومة 

اعتبار انه سبق صحافي يعالج موضوعاً مثيراً وفي معطيات ومعلومات ال تعرفها إال أجهزة 
 .االستخبارات
" نظرة للمقاومة من الداخل"ركة حماس، محمد عرمان، تحت عنوان  األسير من حإعدادالدراسة من 
 الصحافي المتخصص في الشؤون اإلستخبارية إعدادأما التقرير فهو من .  صفحة200وتتألف من 

 .واألمنية والمقتبس كثيراً في الصحف العربية، رونين برغمان
على االنترنيت، كما انها صدرت في مكشوفة ومتاحة لكل متصفح " الوثيقة السرية"لكن المفاجأة، أن 

 .للنشر، وليست انجازاً استخبارياً وال سبقاً صحافياً" النور"كتاب عن دار 
 وأمور والتجنيد القذائف وإطالقكما نشرت الصحيفة إلى عمليات اسر جنود " الوثيقة السرية"وتتطرق 

 اسريا الرافض إلطالق سراح  لهذه الوثيقة لتعزيز موقفهاإلسرائيليةواستغلت أجهزة األمن . عدة
 في حال إسرائيل بزعم إنهم يشكلون خطراً فعلياً على إسرائيليونفلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها 

 .  أطلق سراحهم
 من الضفة الغربية في مواجهة إسرائيل قذائف صاروخية اتجاه إطالق إمكانية إلىوتتطرق الوثيقة 

إلى " لنسخها"المقترحات في الوثيقة ليست جديدة وإنما هناك محاولة حربية محتملة، وحسب التقرير فإن 
وجاء في الوثيقة أن هناك ضرورة قصوى لتزويد المقاومة في الضفة بالقذائف الذي . الضفة الغربية

 والمستوطنات، اإلسرائيلي العمق والستهدافسيكون فعاالً في المرحلة المقبلة لتغيير قواعد المواجهة 
 كلم، وأن بإمكان رجال المقاومة الحصول 6-3إنه يجب أن يكون مدى القذائف يترواح بين وتشير إلى 

على هذه المقاومة دون الحاجة للمواد الالزمة إلنتاجها من أماكن بعيدة أو من الخارج، إذ بمقدور أي 
ائف، وهذه فرد الحصول على المواد الالزمة بثمن زهيد، لكن هناك حاجة لتوفر المعلومات إلنتاج القذ

 .مسؤولية فصائل المقاومة حالياً
وتستند الوثيقة، حسب الصحيفة، في ما يخص القذائف إلى تجربة حزب اهللا في الحرب األخيرة على 

، إذ تؤكد تجرب الحزب أن القذائف لها فعالية االحتالل وما سبقها من مواجهة مع 2006لبنان في العام 
 عدم دقتها في اإلصابة، وللقذائف فعالية هامة للضغط على الجبهة  كبيرة جداً على الرغم منإستراتيجية

وتشير الصحيفة أن . ، حسب الوثيقةأصال، الضعيفة اإلسرائيليالداخلية وتاكل قدرة التحمل في المجتمع 
، ويقدر بأن اإلسرائيليين سيخلون المدن التي اإلسرائيليمعد الوثيقة يسخر من قدرة تحمل المجتمع 

 سيسافر لخارج البالد خصوصاً وأن نسبة عالية من اإلسرائيليينصف وأن قسماً كبيراً من ستتعرض للق
 . تحمل جوازات أجنبيةاإلسرائيليين

أما الجبهة الداخلية الفلسطينية في الضفة، فتتوقع الوثيقة أن يكون الرد اإلسرائيلي على سقوط القذائف 
 مواجهة هذا إلىمدنيين واغتيال قياديين، وتدعو  مدن وقرى الضفة وتنفيذ مجازر بحق الباجتياحهو 

 .  والصموداالجتياح
 اإلسرائيلي العمق إلى القذائف لقربها إطالقوتلفت الوثيقة إلى أن للضفة عدة ايجابيات في ما يخص 

مواجهتها والتصدي لها، " القبة الحديدية"وإمكانية استعمال قذائف ذات مدى قصير جداً ال يمكن لمنظومة 
 ثانية 15 وإطالقها ثانية لتحديد القذيفة منذ لحظة 15ن المنظومة الدفاعية بحاجة في البداية إلى إذ إ

   إذ اإلصابة ثواني لتحقيق 5 القذائف قصيرة المدة تستغرق أن إلطالق الصاروخ المضاد، فيما إضافية
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 إطالق ثانية وقبل 20 مترات خالل كيلو 4في الساعة، أي بمقدورها تجاوز .  م200 إلىتصل سرعتها 
  .الصاروخ المضاد

  4/6/2010، 48عرب
 

   تحقيق المصالحة علىفصائل فلسطينية ترفض المفاوضات وتشدد  .11
 لذكرى الثالثة واألربعون لنكسة حزيران في اجددت قوى وفصائل فلسطينية: نادية سعد الدين –عمان 

  ."اء المباشرة أم غير المباشرةإجراء المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، سو" رفضها 1967يونيو /
  حماس

توحيد الجهود الفلسطينية والعربية "أكد المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة على ضرورة 
والدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، والتحرك تجاه معاقبة قادة االحتالل على جريمتهم بحق 

إليصال المساعدات اإلنسانية " أسطول الحرية "المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الذين كانوا على متن
  ".واإلغاثية للشعب المحاصر

حماس حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء "من بيروت إن " الغد"وقال في تصريح إلى 
  ".االنقسام لمواجهة الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة

  فتح
بالرغم من "دي في حركة فتح اللواء الحاج خالد مسمار أنه اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيا

) يونيو(هزيمة األمة العربية في معركة غير متكافئة ولم تكن مستعدة لها في الخامس من حزيران 
، ورغم معاناة الشعب الفلسطيني من االحتالل واالنقسام الداخلي، غير أن ثمة إيضاءات تشير إلى 1967

  ".اقتربتأن معركة االحتالل قد 
، مشيراً إلى "الموقف التركي المشرف يدعم الجانب الفلسطيني ويدفعه نحو الوحدة الوطنية"وأضاف إن 

خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي ألقاه أول من أمس أمام مؤتمر فلسطين لالستثمار 
لوحدة وإعادة اللحمة إلى جناحي إنهاء االنقسام وا"في األراضي الفلسطيني المحتلة، والذي دعا فيه إلى 

  ". وعاصمتها القدس1967الوطن، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
  الديمقراطية

) أبو ليلى(عبد الكريم  من جانبه قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس
 فرض الوقائع على األرض حتى تجعل من الصعب  على1967تعمد منذ العام "إن سلطات االحتالل 

ودعا إلى  ". ويستعيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني1967إمكانية التوصل إلى حل ينهي عدوان 
تركيز الجهود لتحقيق المصالحة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من استنهاض قواه لمقاومة جادة ضد "

راً دولياً متزايداً باستناد حل الصراع على قاعدة التسليم بحق هناك اعتبا"، معتبراً أن "إنهاء االحتالل
 بما فيها القدس، وحل قضية الالجئين وفق القرار 1967) يونيو( حزيران 4الشعب الفلسطيني في حدود 

  ".194الدولي 
  الجبهة العربية

 الفلسطيني حقق الجانب"اعتبر عضو المكتب السياسي في الجبهة العربية الفلسطينية عمران الخطيب أن 
في هذا العام انتصارات لصالح القضية الفلسطينية من خالل التضامن الدولي والعربي واإلسالمي مع 

لفك الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الغذائية " أسطول الحرية"وأشار إلى  ".القضية
لم مدى تمادي الكيان القرصنة اإلسرائيلية كشفت للعا"، غير أن "واإلنسانية إلى الشعب المحاصر

اإلسرائيلي ضد القضية والشعب واالجماع الدولي الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
  ".المصير
  الشعبية
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المسار الممتد عبر ثالثة "اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد أن 
ي عدو عنصري فاشي ونازي ال يمكن التعايش معه، الستناده وأربعين عاماً يؤكد أن االحتالل اإلسرائيل

وقالت  ".إلى العقيدة الصهيونية التي تعتبر عقيدة رجعية استعمارية تعتمد اإلرهاب والقوة في مشروعها
اتفاقيات كامب ديفيد "، ولكن "الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً عن مواجهة المحتل"إن " الغد"إلى 

خلقت جدار الممانعة في وجه العدو، ولذلك فإن أي مبررات يتم ) 1994(دي عربة وأوسلو ووا) 1979(
تسويقها من أجل اقامة المعاهدات بينت أنها معاهدات قدمت تنازالت للعدو ولم تستعد أي حق من 

  ".الحقوق العربية
ية العدوانية التسوية مع الجانب اإلسرائيلي تعني منحه المزيد من الفرص لممارساته العنصر"ورأت أن 

  ".ضد الشعب الفلسطيني
  5/6/2010الغد، األردن، 

  
 " أسطول الحرية" في غزة تضامنا مع والجهادمسيرات لحماس  .12

خرج أنصار ومؤيدو حركتي حماس والجهاد اإلسالمي أمس الجمعة في مسيرات حاشدة في : غزة
  .ل الحريةمخيمي النصيرات والبريج وخان يونس وذلك تضامنا مع شهداء وجرحى أسطو

وأكد القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان على ضرورة االستمرار في كسر الحصار 
 مطالبا بطرد السفراء ،وانتفاضة السفن حتى كسر الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ أربع سنوات

الدولية الرتكابهم  وتقديم قادة االحتالل للمحاكمة ،اإلسرائيليين من البالد العربية وغيرها من الدول
 .جرائم

كما خرج أنصار حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للتنديد 
 وأكد .كما أدى المشاركون صالة على أرواح شهداء أسطول الحرية, بالحصار اإلسرائيلي على غزة

ي في فلسطين، تأكيد حركته على الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالم
فهم أعادوا ,إننا مدينون لشهداء قافلة أسطول الحرية "وقال الهندي  .خيار مسيرة الجهاد والمقاومة

فلسطين إلى األمة وأعادوا األمة إلى فلسطين، في وقت تخلى العرب عن قضية فلسطين، ولم نكن نسمع 
ة اإلرهاب في العالم وبكل عنجهية أوقعت الدماء وقتلت واح" هي "إسرائيل"، مضيفا أن "منهم إال التواطؤ
 الهندي عن شكره للقادة األتراك والشعب التركي األصيل على موقفهم تجاه وأعرب ."األبرياء األحرار
 .القضية الفلسطينية

 5/6/2010السبيل، األردن، 
  

  "ةأسطول الحري" شرطين للتحقيق الدولي في الهجوم على يضعنتنياهو ": هآرتس" .13
أن نتانياهو يشترط تدخل أي جهة دولية في التحقيق » هآرتس«أفادت صحيفة :  اسعد تلحمي–الناصرة 

قانونية العمل العسكري : في الهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية، بأن يتمحور تحقيقها في مسألتين فقط
أن إسرائيل مقتنعة بأن لديها وأضافت . في المياه الدولية، واإلدعاء بلجوء إسرائيل إلى القوة المفرطة

، وأن القوة التي استخدمتها »حقها في الدفاع عن النفس«األجوبة الشافية لهاتين المسألتين، في مقدمها 
ما «أما النتائج القاتلة فنجمت عن مهاجمة ركاب السفينة الجنود اإلسرائيليين » متناسبة ومعقولة«كانت 

  .»اضطر هؤالء للدفاع عن أنفسهم
  5/6/2010، الحياة
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   الى ساحل غزة"راشيل كوري"سفينة   فرصة لوصولتوجدال  :ليبرمان .14
قال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان إن إسرائيل :  الوكاالت–  جنكيز تشاندر-اسطنبول 

وأضاف عبر تلفزيون . ستمنع السفينة راشيل كوري من اختراق حصارها والوصول الى قطاع غزة
وال توجد . سنوقف السفينة وأي سفينة أخرى تحاول اإلضرار بسيادة إسرائيل"ولى اإلسرائيلي القناة األ

وأصدر مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية يوسي  ".فرصة لوصول راشيل كوري الى ساحل غزة
ة أمرر بهذا مرة أخرى الرسالة التي تم نقلها بصورة علني"غال بياناً صحافياً عصر أمس قال فيه 

ال نريد مواجهة وال نريد الصعود إلى .. وبقنوات خاصة إلى السفينة راشيل كوري المتجهة إلى غزة
". السفينة وإذا قررت السفينة اإلبحار نحو ميناء أشدود فإننا سنضمن وصولها اآلمن ولن نصعد عليها

كد من عدم وجود أسلحة إسرائيل مستعدة الستقبال السفينة وتفريغ شحنتها وبعد تفتيشها للتأ"وأضاف أن 
ممثلين عن األشخاص "، مشيراً الى أن "على متنها سنكون مستعدين لنقل جميع البضائع إلى غزة

" الموجودين في السفينة ومنظمات اإلغاثة غير الحكومية مدعوون لمرافقة الشحنة إلى المعابر الحدودية
 مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية للتأكد سنعمل بالتعاون"وقال البيان أيضاً  .بين إسرائيل وقطاع غزة

  ".من استخدام أي شحنة لمصلحة سكان غزة
  5/6/2010المستقبل، 

  
   ألي معسكر تنتميختياراالعليها : تركياليفني تهاجم  .15

كاديما، تسيبي ليفني، سياسة الحكومة التركية في مقابلة "هاجمت زعيمة المعارضة األسرائيلية وحزب 
تركيا تجلس على الجدار وعليها اإلختيار "التركية واسعة اإلنتشار، وقالت إن " ريتجمهو"مع صحيفة 

تعزز عالقاتها مع ايران وحماس، لكن على الرغم من ذلك "وأضافت إن تركيا  ".ألي معكسر هي تنتمي
على وأدعت ليفني أنه كان ". امل ان تتحسن العالقات بين الدولتين وأنا على قناعة بأنه يمكن فعل ذلك

وخلصت الى القول إنه يجب اإلستمرار في الحصار  . التركية ركاب وصفتهم باإلرهابيين" مرمرة"سفينة 
 ". طالما ال تعترف حماس بدولة اسرائيل ومستمرة باإلرهاب"على غزة 

  4/6/2010، 48عرب
  

  "راتشيل كوري" تعترض السفينة اإلسرائيليةالبحرية  .16
على بعد " راتشيل كوري"لية اعترضت سفينة المساعدات األيرلندية أفادت أنباء بأن البحرية اإلسرائي

وقالت مصادر من حركة تحرير غزة إن القوات اإلسرائيلية  .عشرات األميال من سواحل قطاع غزة
(  ميال من سواحل غزة35 طن من المساعدات على بعد 1200اعترضت طريق السفينة التي تنقل نحو 

إال أن الناشطين بحسب وكالة رويترز قالوا  ء فورية عن وقوع أعمال عنف،ولم ترد أنبا ). كيلومترا56
وقد رفض الناشطون طلبا  .إن جنود البحرية اإلسرائيلية اعترضوا السفينة ولم يصعدوا على متنها

بالتوجه إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي، ونقلت جريتا برلين المتحدثة باسم الحركة عن أحد ركاب السفينة 
جتين حربيتين وقوارب صغيرة للبحرية اإلسرائيلية قامت بمالحقة السفينة التي تقل ناشطين من أن بار

وأكدت أن االتصاالت ." انهم يتعقبونها. لم يصعدوا إلى السفينة"وأضافت جريتا برلين  .جنسيات مختلفة
صريح لبي وقال عرفات ماضي من حملة التضامن مع غزة في ت .مع الموجودين على السفينة انقطعت

بي سي إنه تم تعطيل اجهزة المالحة على السفينة ولكن لم يتم حتى هذه اللحظة إنزال جنود إسرائيليين 
  .على متن السفينة األيرلندية وإنها تمضي في طريقها إلى قطاع غزة بمرافقة من السفن اإلسرائيلية

  5/6/2010بي بي سي، 
  

  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1810:         العدد       5/6/2010 السبت :التاريخ

  إلى غزة" راشيل كوري" سفينتين ترافقان يعطبالحتالل ا .17
، أمس "راشيل كوري" أكد منظمو حملة اإلغاثة االيرلندية، على متن سفينة : برهوم جرايسي-الناصرة 

راشيل "الجمعة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أعطبت سفينتين كان من المفترض أن ترافقا سفينة 
 إحدى الناشطات لوسائل ويتبين من تصريحات .في طريقها إلى قطاع غزة لتسليم حملة اإلغاثة" كوري

إعالم إسرائيلية، أن األجهزة اإلسرائيلية االستخباراتية اعطبت سفينتين، األولى لدى تواجدها في ميناء 
، وقالت، إن "راشيل كوري"جزيرة كريت اليونانية، وكان من المفترض أن تقل صحافيين يرافقون سفينة 

الحه، ثم انضمت سفينة أخرى، كانت راسية في العطب كان جديا جدا وكبيرا، وما كان باالمكان اص
  .جريزة قبرص، إال أنها هي أيضا تم اعطابها

  5/6/2010الغد، األردن، 
 

 أوساط أميركية تحث سياسيين إسرائيليين على تشكيل حكومة سالم: إسرائيليةمصادر  .18
ن أن أوساطا كشفت مصادر إسرائيلية مقربة من أحزاب االئتالف الحاكم، ع:  نظير مجلي- تل أبيب

سياسية في الواليات المتحدة تسعى إلحداث انعطاف سياسي وحزبي في إسرائيل، كجزء من خطة تهدف 
. إلى مساعدة إسرائيل على استعادة مكانتها في المجتمع الدولي بعد االنخراط الجدي في عملية سالم

ساعدتها على وقف التدهور في وقالت هذه المصادر إن اإلدارة األميركية أبلغت إسرائيل أنها معنية بم
» أسطول الحرية«مكانتها، الذي بلغ أوجا جديدة مع مسلسل األخطاء الفادحة في معالجة موضوع 

وأكدت أن وضع إسرائيل بات خطيرا إلى درجة .  ركاب أتراك9والسيطرة عليه بالقوة الحديدية وقتل 
ة اإلسرائيلية تصبح حديث الناس في كل تحتاج إلى سلسلة إجراءات درامية وتغييرات شجاعة في السياس

ومن هذه اإلجراءات، فك الحصار عن قطاع غزة . »أسطول الحرية«دول العالم وتغطي على أحداث 
 .وتحريك مسيرة السالم مع الفلسطينيين والتقدم فيها بخطوات كبيرة

 5/6/2010الشرق األوسط، 
  

   خالل المواجهات جنود لفترة محددةثالثة الحرية أسروا نشطاء": هآرتس" .19
أظهر " اإلسرائيلي"ذكرت تقارير إخبارية أمس إن تحقيقاً أولياً أجرته وحدة الكوماندوس البحري  :القدس

أن نشطاء في قافلة الحرية أسروا ثالثة جنود من وحدة الكوماندوس لفترة وجيزة لدى إنزال القوة على 
عن ضابط كبير في جيش االحتالل " هآرتس "ونقلت صحيفة .ونقلوهم إلى جوف السفينة " مرمرة"سفينة 

تحدث "، كان يمكن أن "مرمرة"قوله، إنه في المرحلة األولى للسيطرة على قافلة الحرية، ووقف سفينة 
تعقيدات تضطر سالح البحرية إلى مواجهة هجوم ومفاوضات داخل السفينة المحتجز فيها ثالثة جنود 

، فإن نشطاء في قافلة الحرية سحبوا الجنود الثالثة إلى قاعة ووفقا لجيش االحتالل" . تحت سطح السفينة
لكن بعد صعود العشرات من . تحت سطح السفينة، فيما هم مغمى عليهم وتم احتجازهم لبضع دقائق 

جنود الكوماندوس إلى السفينة بدؤوا بإجراء تفتيش فيها أخلى النشطاء سبيل الجنود الثالثة الذي صحوا 
  .ه األثناء وانضموا إلى بقية أفراد الوحدة من غيبوبتهم في هذ

إن قائد سالح البحرية اليعزر ماروم وقائد وحدة الكوماندوس البحري كانا في سفينة " هآرتس"وقالت 
" مرمرة"وأضافت أن نشطاء على متن . خالل مهاجمتها والسيطرة عليها " مرمرة"قريبة من السفينة 

ة الذين أنزلوا على السفينة من مروحية مستخدمين عصي وفؤوس األربع" اإلسرائيليين"هاجموا الجنود 
وسكاكين، وأن الجندي الرابع شاهد قائد فرقته ممددا على األرض، بينما ناشط تركي يمسك بمسدس 

  عمليات تفتيش " اإلسرائيلية"وأجرت القوة . الضابط، وأن الجندي الرابع أطلق النار على الناشط التركي 
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حتى وصلوا إلى الجنود " أطلقوا النار بصورة مضبوطة"فإنهم " هآرتس"الثالثة وبحسب بحثا عن الجنود 
  .الثالثة 

  5/6/2010الخليج، 
  

  "أسطول الحرية" أتراك في 6لقاتل " سام شجاعةو" ":يديعوت" .20
تدرس قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي، تقليد الجندي الذي قتل ستة من متضامني سفينة الحرية لكسر 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقالً عن مصادر إسرائيلية  . ، وسام شرف وشجاعة"مرمره"ر الحصا
 عاماً، قام بقتل ستة من المتضامنين 21رفيعة المستوي أن الجندي وهو من وحدة خاصة وعمره 

  . األتراك مدعياً انه تعرض للخطر وان رفاقه أصيبوا بجروح خالل االستيالء على السفينة
دي قد هبط من المروحية العسكرية وادعى انه شاهد الضباط الذين نزلوا قبله أصيبوا بجروح وكان الجن

  .واستل مسدسه وأطلق النار على ستة من ركاب السفينة وقتلهم
  4/6/2010فلسطين أون الين، 

  
  اسرائيليون يدنسون نصبا تذكاريا للجنود االتراك في بئر السبع جنوب فلسطين .21

اكدت مصادر اسرائيلية الجمعة تدنيس يهود متطرفين نصبا تذكاريا اقيم تخليدا :  وليد عوض-رام اهللا 
وقالت مصادر  . جنديا تركيا سقطوا في معارك بئر السبع خالل الحرب العالمية االولى298لذكرى 

' كل االحترام لجيش الدفاع'اسرائيلية ان المتطرفين كتبوا شعارات تمجد الجيش االسرائيلي مثل عبارة 
ذلك تعبيرا عن مساندتهم لقوات الكوماندوز البحري التي اقتحمت سفن اسطول الحرية االثنين الماضي و

واقيم النصب التذكاري عام  . شهداء والعديد من الجرحى في صفوف المتضامنين االتراك9واقعت 
ة للشرطة  بمبادرة من الجمهورية التركية وبلدية بئر السبع بالقرب من مقر القيادة الجنوبي2002

االسرائيلي وتنصب بالقرب منه اعالم تركية واسرائيلية وذلك تخليدا للجنود االتراك الذي سقطوا على 
  .1918-1914جبهة بئر السبع خالل االعوام 

  5/6/2010القدس العربي، 
  

  المشروع الصهيوني على يد تركيانهاية كون  ويتوقع أن ت إلقاء متضامنين في البحريؤكدرائد صالح  .22
، قال الشيخ رائد صالح، زعيم الفرع الشمالي للحركة اإلسالمية في CNN في تصريح لـ:القدس

، الذي اعتقلته السلطات اإلسرائيلية إثر هجوم القوات اإلسرائيلية على سفن 1948فلسطين المحتلة سنة 
  . عليهاأسطول الحرية، إن هناك أشخاص ممن صعدوا على متن سفن األسطول، اختفوا بعد االستيالء

تم إلقاؤهم في ) مرمرة(ثمة توضيح واحد هو أن بعض المتضامنين على متن السفينة : "وقال صالح
وال أحد يعرف عددهم ما لم يتم إجراء تفتيش وبحث مفصل قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع، نحن .. البحر

  ." على قافلة الحريةهناك مسافرون تم إلقاؤهم في البحر خالل الهجوم: "قائالًوأضاف . "ال نعرف
بعد أن قدم الشعب : "وقال الشيخ رائد صالح في حفل استقباله في مدينة أم الفحم بعيد اإلفراج عنه

التركي شهداء من أجل فلسطين وسالت دماؤهم في أسطول الحرية، فإن وحدة الدم بين الشعبين 
ريخنا في الماضي، وان المشروع الفلسطيني والتركي ستحدد ستصنع تاريخنا القادم، كما أنها صنعت تا

  ."الصهيوني الذي بدأه هرتسل من تركيا وفشل فيه، سينتهي كذلك في تركيا
 24 ورقم 4 ورقم 3 قادم، وكذلك أسطول الحرية رقم 2أن أسطول الحرية رقم : "وأضاف الشيخ صالح

  ." اهللا تعالىبإذنقادم 
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تياله بعد أن قتل الجندي شخصاً يشبهه على وتطرق صالح إلى فشل محاولة خطط لها اإلسرائيليون الغ
متن األسطول، وأكد صالح أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، جاء بنفسه للتأكد من 

  .أنه على قيد الحياة
  4/6/2010سي سي ان، 

  
   على وصول المصلين إلى األقصىفرض قيوداًي يسرائيلاإلاالحتالل  .23

 الشبان الذين تقل أعمارهم عن أمس منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، :مإبراهي كامل –القدس المحتلة 
األربعين عاماً من دخول البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وأداء الصلوات، وخاصة صالة الجمعة، 

وأعلنت قوات االحتالل فرض قيود مشددة على دخول المدينة، وإجراءات  .في المسجد األقصى المبارك
ة، علّلتها بأنها بسبب ورودها معلومات استخبارية حول نية الشبان الفلسطينيين القيام بتظاهرات عسكري

 الصالة ضد مهاجمة أسطول الحرية في عرض البحر واالعتداء على أعقاباحتجاجية حاشدة في 
  .المتضامنين وما نجم عن ذلك من استشهاد وإصابة العشرات منهم برصاص جنود االحتالل

 للقضاء الشرعي خطيب األعلى تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس . الشيخ دواستنكر
 إجراءات في الحرم اإلبراهيمي الشريف أمسالحرم اإلبراهيمي الشريف في خطبة الجمعة التي ألقاها 

ل إلى  ضد مدينة القدس وتحويلها لثكنة عسكرية ومنع المصلين المسلمين من الوصواإلسرائيلياالحتالل 
 المبارك، واعتداء األقصىالمسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة، تدخالً سافراً في شؤون المسجد 

  .صارخاً على عقيدة المسلمين في العالم، وتدخالً في حرية العبادة لكل المؤمنين دون استثناء
  5/6/2010الرأي، األردن، 

  
 لقدس تعم البلدة القديمة في اومسيراتصالة الغائب  .24

انطلقت عقب صالة أمس الجمعة، مسيرة حاشدة من المسجد األقصى تجاه باب حطة : القدس المحتلة
وردد آالف المقدسيين هتافات منددة بجرائم االحتالل  .القادم لكسر الحصار" أسطول الحرية"تضامنًا مع 

 .العربواعتدائه على األسطول الذي أوقع عدداً من الشهداء من المتضامنين األجانب و
وكان اآلالف من المصليين أدوا صالة الجمعة وصالة الغائب على أرواح شهداء األسطول في محيط 

 .المسجد األقصى
وفي بلدة سلوان، إلى الجنوب من المسجد األقصى، أدى آالف المصليين صالة الجمعة في خيمة الصمود 

  .بالحي، وأدوا صالة الغائب على أرواح شهداء األسطول
 5/6/2010األردن، السبيل، 

  
  "أسطول الحرية" خالل قمع االحتالل مسيرات منددة بالجدار وجريمة واعتقاالتإصابات  .25

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المسيرات السلمية التي نظمتها اللجان  ":وفا"، "األيام"كتب مندوبو 
، "أسطول الحرية"اء شهداء ، وفاء لدمأمسالشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في الضفة الغربية، 

  .وتنديداً بجدار الفصل العنصري واالستيطان
التركية في القرية " مرمرة"، مجسماً لسفينة أمسففي قرية بلعين، هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

وأصابت سبعة مواطنين بينهم ثالثة صحافيين بجروح، واعتقلت ثالثة نشطاء، كما أصيب العشرات 
  .ق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموعبحاالت اختنا

، مواطن بجروح، إلى جانب عشرات حاالت االختناق بين المواطنين أمسوفي قرية نعلين، أصيب، 
  .والمتضامنين األجانب
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عمواس، (السلمية لقرى اللطرون المهجرة " العودة"إلى ذلك، شارك مئات المواطنين، امس، في مسيرة 
  . نظمتها اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان في قرى غرب رام اهللالتي) وبيت نوبا، ويالو

وأصيب خالل المسيرة التي شارك بها مواطنون من قرى غرب رام اهللا، متضامنون أجانب 
  .وإسرائيليون، عشرات المواطنين بحاالت اختناق، نتيجة إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز باتجاههم

اعترض جنود االحتالل المشاركين ومنعوهم من التقدم وهم يحملون اليافطات وفي قرية المعصرة 
 .المنددة بسياسة االحتالل بسرقة األرض وتوسيع حدود المستوطنات

  5/6/2010األيام، فلسطين، 
  

  1967لحرب  43 حاشدة في الذكرى الـ فلسطينيةتظاهرات  .26
 لهزيمة 43لمحتلة أمس في الذكرى عمت التظاهرات الحاشدة مختلف أرجاء فلسطين ا: )وكاالت(

 وخصوصا فوق أراضي قرية بيت نوبا التي قام االحتالل بتفجير منازلها وهدمها ،1967 يونيو /حزيران
وتظاهر فلسطينيون ونشطاء أجانب في قرى بيت نوبا ويالو وعمواس التي تقع  .مع قريتي يالو وعمواس

رام مدبنة تي دمرها االحتالل وطرد سكانها في اتجاه ، وال"أبيبتل "على الطريق بين القدس المحتلة و
بارك " سمته مكان القرى الثالث متنزها كبيراً" إسرائيل "وأنشأت، "وإستراتيجية أمنيةأسباب "اهللا، بذريعة 

  ".كندا
وقامت قوات .  بيت نوباأراضيوجرت التظاهرة بالقرب من الجدار الفاصل الذي أقيم في جوار 

 يصاب أحد من أنللمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي من دون االحتالل بالتصدي 
وشاركت في التظاهرة العضو العربي في الكنيست حنين زعبي من حزب التجمع الوطني . المتظاهرين

 إنوقالت زعبي  .الديموقراطي التي كانت على متن سفينة مافي مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية
 نتظاهر ونشارك في هذه الفعاليات الن القضية الفلسطينية هي قضية أننفعله ومن واجبنا هذا اقل ما "

  ".هو تضييق مساحة النضال" إسرائيل" نكثف النضال، ألن ما تريده أنعلينا  "وأضافت". عادلة
  5/6/2010الخليج، 

  
  48شدد على عودة الجئي الـ وت في حيفا اًمؤتمر تنظم "أبناء البلد"حركة  .27

أكد مؤتمر فلسطيني في حيفا أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا  :س المحتلةالقد
 هي الركن األساس في مشروع الدولة الواحدة، وهي القاعدة التي عليها تبنى أية رؤية ،1948منها عام 

يوني في فلسطين كان وما وأي تصور للحل القادم، وال مكان هنا للتلعثم في اعتبار أن االستيطان الصه
زال على حساب هؤالء الالجئين وعموم الشعب الفلسطيني، وال توجد أية شرعية أخالقية أو قانونية أو 

  .تاريخية لهذا الوجود الكولونيالي االحاللي
وخلص مؤتمر حيفا الثاني، من أجل العودة والدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية، إلى 

 اعتبار مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين كمشروع نضالي كفاحي في مواجهة ضرورة
أنه ليس " أبناء البلد"وأكد المؤتمر الذي نظمته حركة . المشروع الصهيوني، وليس في حالة تصالح معه

يس فقط باإلمكان التصالح مع ما بني على الظلم واالحتالل واإلرهاب، وعليه فإن هذا المشروع ل
وشدد المؤتمر . مشروع مواجهة مع الحركة الصهيونية فقط، وإنّما هو ال يشكُل بديالً عن عروبة فلسطين

الذي شارك فيه عدد كبير من المتضامنين األجانب على أن فلسطين الكيان والشعب، التاريخ والحضارة 
اب رفض قول معارضي حل الدولة هي عربية فلسطينية، وهذا ليس جديدا، ولكن التأكيد عليه يأتي من ب

  .الواحدة بأن هذا الشعار يلغي عروبة فلسطين، أرضا وشعبا 
  5/6/2010الخليج، 
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  يتعرضون لحملة مضايقاتالفلسطينيوناألسرى  .28
 أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية تشن حملة غير مسبوقة على :غزة

تقالت؛ حيث تقوم وحدات إدارة السجون الخاصة يومياً باقتحام أكثر من قسم األسرى في السجون والمع
في أكثر من سجن ليالً وفي ساعات النهار، وتدخل مقنعة ومسلحة، لتمارس أشكاال مختلفة من الترهيب، 
كالصراخ وتقييد المعتقلين والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة كالصور العائلية والرسائل الشخصية 

 .ب الجامعية، فضال عن تقليص ساعات الخروج إلى الباحات لمدة ساعة واحدة في اليوموالكت
وأوضح رأفت حمدونة مدير مركز األسرى أن إجراءات التصعيد التي تقوم بها إدارة السجون في هذه 

 . اآلونة من تنقالت وتفتيشات مفاجئة تهدف إلى خلق ظروف قاسية تزيد معاناة األسرى وذويهم
 5/6/2010 قطر، العرب،

  
  تجدد ت غزةفيأزمة الكهرباء  .29

 جمال الدردساوي أمس إن  الكهرباء في قطاع غزة قال مسؤول العالقات العامة في شركة توزيع:غزة
تسمح بإدخال كميات من الوقود تكفي لتشغيل مولدين في محطة التوليد، لكن سلطة "سلطات االحتالل 

وأضاف في حديث لوكالة . "تمول كمية وقود لتشغيل مولد واحد فقطفي رام اهللا ) التابعة للسلطة(الطاقة 
 مليون شيكل شهرياً تكفي إلمداد مولد 24وزارة المال في رام اهللا تدفع " المحلية أن اإلخبارية "صفا"

كان يدفعها االتحاد األوربي لتشغيل )  مليون دوالر13نحو ( مليون شيكل 50واحد بالوقود، بدالً من 
 30 إلى 25المحطة تولد حالياً بين "، مشيراً إلى أن " ميغاوات65 إلىقدرة توليد تصل المولدين ب

  ."ميغاوات فقط
 نوفمبر الماضي توقف االتحاد /منذ تشرين الثاني" إنه "الحياة"وقال مسؤول أوروبي في وقت سابق لـ

بناء على طلب فياض، على عن دفع المبلغ مباشرة لتمويل الوقود، وأصبح يدفع المبلغ الى خزانة السلطة 
لكن حكومة فياض لم تحول كل المبالغ المطلوبة منذ . "أن يتم تحويل المبلغ الالزم للوقود من الخزانة

ذلك الحين، وطلبت من شركة التوزيع تغطية العجز من الجباية، على رغم أن الجباية ليست كما يجب 
  .  من سكان القطاعةلمائا في 70في ظل وجود معدل بطالة وفقر يصل الى أكثر من 

 حل لألزمة، من بينها محاولة رجل األعمال المستقل ياسر الوادية إلىوأجريت محاوالت عدة للتوصل 
الذي أسفرت مساعيه عن توقيع اتفاق تلتزم بموجبه حكومة فياض دفع المبالغ المستحقة لشراء الوقود 

 غزة إلى بإدخالها "إسرائيل"الصناعي، التي تسمح الالزم البالغ مليونين ومائتي ألف لتر فقط من السوالر 
  .سبوعياً، لكنها لم تف بوعودهاأ

  5/6/2010الحياة، 
  

 بإنجازات الالجئين الفلسطينيين في لبنانفيلم جديد يتحدث عن ": إسهامات مهمشة" .30
ند فيلم بالمشاركة مع نادي التفاعل في جامعة البلم) حقوق(عرضت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 للتعريف بإنجازات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، على الصعد "حقوق" الذي أنتجته "إسهامات مهمشة"
 .ويتضمن الفيلم شهادات لشخصيات فلسطينية بارزة. االقتصادية والتربوية

  5/6/2010السفير، 
  

  أغلبية تصوت لفتح دائم لمعبر رفح: نت.الجزيرةاستطالع  .31
نت أن على مصر فتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة بصفة . موقع الجزيرةرأت أغلبية من زوار

 من زوار الموقع في استفتاء 78944وشارك  . على االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحريةدائمة رداً
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 على  رداًهل تعتبر أن على مصر فتح معبر رفح نهائياً"على الصفحة الرئيسية أجابوا فيه عن سؤال 
  ".اء اإلسرائيلي على أسطول الحريةاالعتد

 / حزيران3 مايو إلى / أيار31 الذي امتد من ،على سؤال االستفتاء" نعم"وبلغت نسبة من أجابوا بـ
  %.8.6فقد بلغت " ال"، أما نسبة من أجابوا بـ%91.4 ،يونيو

أن " ه المعاكساالتجا"وفي السياق نفسه رأى أغلب من شاركوا في استفتاء الحلقة الماضية من برنامج 
وشارك في  .على العرب أن يسيروا قوافل وسفن إغاثة إلى قطاع غزة لفك الحصار اإلسرائيلي عنه

هل " زائرا أجابوا عن سؤال 35722 ، يونيو/ حزيران3 مايو إلى / أيار29الذي امتد من ، االستفتاء
" نعم"من أجابوا بـ نسبة بلغتو ".تريد من كل العرب تسيير قوافل وسفن إغاثة لفك الحصار عن غزة؟

  .من إجمالي عدد المصوتين% 3.3 فقد بلغت، "ال"بـأما نسبة من أجابوا ، 96.7%
  3/6/2010الجزيرة، نت، 

  
  أطفال خالل أسبوعستة مواطنا بينهم 20 إصابة: تقرير دولي .32

رض الفلسطينية قال تقرير دولي صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األ: رام اهللا
 مواطنا على األقل، من بينهم ستة 20، اليوم، إن قوات االحتالل أصابت هذا األسبوع 'أوتشا'المحتلة 

أطفال، خالل اشتباكات ومظاهرات وقعت في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك 
 .مقارنة بتسع إصابات في صفوف المواطنين وقعت األسبوع الماضي

 مواطنا على األقل وتسعة من أفراد الشرطة اإلسرائيلية في حي سلوان في القدس 14 ُأصيب كما
 . الشرقية خالل سلسلة من االشتباكات العنيفة التي وقعت على مدار أربعة أيام متعاقبة

4/6/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   
  

   بنوك فلسطينيةخمسةدعم فرنسي ل .33
" ناتيكسيس"وقع بنك "قال رئيس مؤتمر فلسطين لالستثمار جعفر هديب لوكالة فرانس برس : )ب.ف.أ(

الفرنسي في بيت لحم اتفاقيات مع خمسة بنوك فلسطينية هي البنك العربي، القاهرة عمان، فلسطين، 
ت الذي تتواصل أعماله في بي" القدس والعقاري المصري العربي في إطار مؤتمر االستثمار الفلسطيني

هذه االتفاقيات تهدف إلى دعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني والمنطقة الصناعية  "أنوأوضح  .لحم
  ".في بيت لحم

  5/6/2010الخليج، 
  

  )في منعطفات المسار( حوار الحقيقة الفلسطينية..  القدوميفاروق: كتاب عرض .34
وسائل إعالم مرئية  يسلط الكتاب الضوء على حوارات فاروق القدومي مع :عرض نبيل السهلي

ومقروءة ومسموعة، ناهيك عن كلمات ألقيت في الجمعية العامة لألمم المتحدة، في إطار زمني ينحصر 
ويلحظ المتابع لمحطات الكتاب المختلفة إضاءات واضحة على تاريخ القضية . 2009 و1976بين عامي 

ب شواهد القائد التاريخية، حيث كان من وقد زاد من أهمية الكتا .الوطنية الفلسطينية بمساراتها المعقدة
كما وصف الحاضر . صانعي الثورة الفلسطينية المعاصرة التي كانت رداً على ليل النكبة الطويل

السياسي بدراية فائقة لما له من باع كبير في نضاالت حركة فتح وفي أداء منظمة التحرير الفلسطينية 
 اختالف البعض مع القدومي فإن الخالف لم يتعد دائرة ورغم .التي ما زال يرأس دائرتها السياسية

. الوحدة التي بقيت الحصن الحصين للشعب الفلسطيني في كافة مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني
والالفت أن قراءة القدومي لمنحنيات ومسارات تطور القضية الفلسطينية بمفاصلها المختلفة، كانت من 
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 بقيادة 1968طيني منذ تأسيس ائتالف منظمة التحرير الفلسطينية عام موقعه كصانع رئيسي للحدث الفلس
  .حركة فتح وفصائل العمل الوطني الفلسطيني األخرى

تكمن أهمية الكتاب في احتوائه على شهادات وحوارات حول تاريخ القضية الفلسطينية باتجاهاتها و
مراحل التي مرت بها حركة فتح والثورة المختلفة على لسان قائد شارك وساهم بفعالية عالية في كافة ال

  .الفلسطينية المعاصرة
لهذا فالكتاب جدير بالقراءة والمتابعة والتمحيص من قبل الباحثين واإلعالميين والمهتمين بالقضية 

  .الفلسطينية، خاصة أنه يعد وثيقة فلسطينية لألجيال القادمة ورافدا هاما للمكتبة العربية بشكل عام
  26/5/2010نت، . الجزيرة

  
   تدعو لتفكيك الكيان الصهيوني بالمقاومة الشرعية أردنية هيئات ثقافية .35

 قالت الهيئات الثقافية األردنية في بيان حمل توقيعها إن مواجهة القافلة :عمان ـ الدستور ـ هشام عودة  
 بـه العقليـة     اإلنسانية ، التي ال تحمل سالحاً ، برهان أكيد على مقدار الكراهية والعنف الـذي تتميـز                

عقلية مجرم محترف مستهتر بكل القيم اإلنسانية في صـورة دولـة            : عقلية إجرامية منظمة  : الصهيونية
مفتعلة مصطنعة مرعوبة تتصرف بعقلية المجرم الذي يتمادى في عدوانه عندما ال ينال عقابـاً رادعـاً                 

  . يوقفه عند حده
فكيك وإزالة هذا النظام االستعماري ، وتسريع نهايته        ليس هناك من حل إال أن يمحو العالم خطيئته بت         "أنه  

الختصار الجرائم التي يمكن أن يرتكبها ، ولن يتحقق لنا ذلك إالّ بدولة الوحدة واإلرادة الواحدة والجيش                 
الواحد ، واعتبار المقاومة المسلحة شرف األمة ، والسبيل الوحيد لهذا الهدف ، ولنا في المقاومـة فـي                   

 وفلسطين خير دليل على هذا الطريق الوحيد ، فكيف الحال إذا أصبحت هذه المقاومة هي                العراق ولبنان 
طريق األمة الوحيد السترداد هذه الحقوق ، وتحقيق أماني األمة في الوطن الواحد الذي تتطابق فيه حدود                 

  .  الفلسطينيةموجها التحية إلى الدور التركي ، الذي أعاد الدم لجسد القضية" األمة مع حدود الدولة؟
في المهرجان اقترح عدد من الحاضرين أن تقوم رابطة الكتاب األردنيين بمخاطبة االتحادات والـروابط               

 ، الذي بدأ اإلعـداد لـه ،         2الثقافية العربية من أجل تسيير سفينة الثقافة العربية ضمن أسطول الحرية            
جانب في إعالن انحيازهم للقضية الفلسطينية      بحيث تضم هذه السفينة عدداً كبيراً من المثقفين العرب واأل         

  .، ورفضهم العنجهية والجريمة الصهيونية
وأقيم المهرجان بمشاركة رابطة الكتاب ، نقابة الفنانين ، جمعية مناهـضة الـصهيونية والعنـصرية ،                 

ـ                ة رسـامي   المنتدى العربي ، منتدى الفكر االشتراكي ، منتدى الفكر التقدمي ، الجمعية الفلسفية ، رابط
 . الكاريكاتير ، رابطة التشكيليين ، اتحاد المرأة وجمعية النقاد

  5/6/2010الدستور، األردن، 
  

   بطرد السفير االسرائيليتطالبتظاهرة : عمان .36
 تظاهر العشرات امس قرب السفارة االسرائيلية في عمان احتجاجـاً علـى الهجـوم               : أ ف ب   -عمان  

حيـث  . ، مطالبين بطرد سفير اسرائيل وقطع العالقـات معهـا         "يةاسطول الحر "االسرائيلي الدامي على    
نعت قوات االمن االردنية مئات المتظاهرين من السير باتجاه السفارة االسرائيلية يوم الجمعة لالحتجاج              م

واستمرت التظاهرة التي تخللتها بعض الصدامات الطفيفة،       . على الهجوم االسرائيلي على أسطول الحرية     
ونفذ عشرات االردنيين مساء اول من امس اعتـصاماً أمـام           . قبل أن يتفرق المتظاهرون    لنحو ساعتين، 

دعماً ألسطول الحرية المتوجه الى قطاع غـزة و         ) غرب عمان (في منطقة الصويفية    " ستاربكس"مقهى  
  ."رفضاً للغطرسة الصهيونية"

  5/6/2010الحياة، 
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  ية مزارا للوفود الشعبأصبحتالسفارة التركية : ردناأل .37

غطت استقباالت االردنيين المشاركين في قافلة اسطول الحرية علـى بقيـة             : من بسام البدارين   -عمان  
االخبار واالحداث بالنسبة للصحافة االردنية التي استدعت على مستوى بعض الكتابات بعـض ادبيـات               

ني حـدثا دائمـا     المقاومة ومعارضة التطبيع، فيما شكل زخم المسيرات واالعتصامات في الشارع االرد          
  .يستقطب اهتمام المؤسسات االعالمية وخصوصا االلكترونية

 عبد اهللا الثـاني     العاهل األردني بنفس الوقت اشادت الصحف ومعها قادة الجسم النقابي بالدور الذي لعبه            
في اعادة االسرى والجرحى عبر االردن، فيما اصبح تنظيم االعتصامات سلوكا يوميـا علـى مـستوى              

سياسية والقوى الحزبية في الوقت الذي اصبحت فيه السفارة التركية في العاصمة عمان محجـا               النخب ال 
  .للوفود الزائرة مقابل التجمعات الحاشدة التي تحاول االحتجاج قبالة السفارة االسرائيلية

  5/6/2010القدس العربي، 
   

   ويشيد بكسر الحصاراللبنانيين" أسطول الحرية"نشطاء الحريري يلتقي  .38
أشاد رئيس الحكومة سعد الحريري، في منزله، لدى استقباله المواطنين اللبنانيين اللذين كانا على مـتن                

في سبيل كـسر    " أسطول الحرية "أسطول الحرية عباس ناصر وحسين شكر، بما قام به المشاركون في            
ريح الـدكتور هـاني     الحصار الذي يفرضه العدو اإلسرائيلي على قطاع غزة، متمنياً الشفاء العاجل للج           

 . سليمان
لقاؤنا الرئيس الحريري هو تكريم لألشخاص الذين شاركوا في أسطول الحرية من            :  ناصر  و وقال شكر 

وأنا كأب لعائلـة استـشهد      . كل العالم، هذه المشاركة اإلنسانية لنصرة غزة والمظلومين في هذا القطاع          
 شرحت للرئيس الحريري أهداف تصميمي علـى        ،2006أفرادها في العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام        

القيام بهذه الزيارة، وكانت فرصة ألطلب من دولته مساعدتي على زيارة قطاع غزة عبر معبـر رفـح                  
 . الذي فتح حالياً

  5/6/2010السفير، 
  

   لن يقف عند يوم أو حدود" الحرّيةأسطول": نصر اللّه .39
، تضامناً مع أسطول    )بيروت (ملعب الراية في الضاحية   أقام حزب اهللا مهرجاناً جماهيرياً مساء أمس في         

 خطوات  8 إنجازاً ألسطول الحرية، وحدد      13رصد األمين العام لحزب اهللا،       و .الحرية وشهدائه وجرحاه  
الستثمار هذه اإلنجازات، أبرزها إعداد المزيد من أساطيل الحرية إلى قطاع غزة، وانخـراط اللبنـانيين         

إسرائيل كما تحسب حساباً لتركيا هناك، كما تحسب حساباً لعلم أحمر فهي            «ن  فيها، من دون أي خوف أل     
  »تحسب حساباً لعلم أصفر

وألقى األمين العام للحزب، كلمة عبر شاشة عمالقة، بدأها بالحديث عـن االعتـداء اإلسـرائيلي علـى                 
شاهد «، و »هذا العدو هي شاهد إضافي على الطبيعة العدوانية ل      «األسطول، الذي قال إنه جريمة ومجزرة       

جديد على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، وعلى عدم احترامها ألي قيم إنـسانية وأخالقيـة وأي                 
فوق «، ودليل على أنها تحسب نفسها       »قانون دولي أو أعراف دولية واتفاقات دولية أو عالقات دبلوماسية         

وهـو  . » شيء مباح من أجل مصالح إسرائيل      القانون وفوق األخالق والشرائع السماوية والديانات، فكل      
فهل كان المتضامنون في أسطول الحريـة يحملـون         . عبرة لمن يقول إن السالح ذريعة للعدوان      «أيضاً  

  .»السالح ليكون ذريعة لقتلهم وسفك دمائهم وإلقاء أجساد بعضهم في البحر؟
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زالت تلتزم بالمطلق خط الـدفاع عـن   ما «وعلق على موقف اإلدارة األميركية الحالية التي اتهمها بأنها          
زيف الحكومـات   «كذلك رأى أن ما حصل ألسطول الحرية يكشف          .إسرائيل وعن جرائمها ومجازرها   

  .»والدول التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان
أن عدداً كبيراً لم يكونوا عرباً، ألن إسـرائيل  «ولفت إلى السرعة في إطالق المحتجزين، عازياً ذلك إلى   

م بأن الموقف الرسمي العربي سيقف عاجزاً حتى لو احتجز آالف العرب، ألن النظام يقف عـاجزاً                 تجز
  .»أمام وجود آالف األسرى العرب في السجون اإلسرائيلية

إن احتفظتم بـأي مـن المتـضامنين،        «: وقال إن إسرائيل فوجئت برد فعل تركيا وتلويحها لإلسرائيليين        
 إلى أنها لم تطالب فقط بمواطنيهـا بـل اعتبـرت أن األسـطول كلـه                 ، مشيراً »فسنقطع عالقاتنا معكم  
عبرة لمن يتحدث عن دبلوماسية التذلل والضعف واالعتراف بـالعجز، هـذا ال             «مسؤوليتها، وفي ذلك    

وذكر نصر اهللا أن     .»لكن الدبلوماسية المستندة إلى القوة تستطيع أن تفعل وأن تنجز         . يجلب إال الخسران  
  :عارضاً من ذلك.. نجز الكثيرأسطول الحرية أ

  . أعاد إلى االهتمام العالمي قضية الحصار الالإنساني المفروض على غزة منذ أعوام-1
من األمين العام لألمم    :  استطاع أن يفرض على العالم إطالق دعوات إلى فك الحصار عن غزة فوراً             -2

  .لحصارالمتحدة، روسيا، ودول مشاركة في اللجنة الرباعية كانت تغطي ا
  . قيام الحكومة المصرية مشكورة بفتح معبر رفح حتى إشعار آخر-3
  . ما جرى أوجد جواً مساعداً لحراك فلسطيني نحو المصالحة-4
العـدوان علـى لبنـان      .  ما جرى سيصعب إلى حد ما على العدو أي تفكير بعدوان جديد على غزة              -5

  .وسوريا وإيران حساباته مختلفة
  .سرائيل أمام الرأي العام العالمي المزيد من فضح إ-6
  . المزيد من الوعي لدى الشعوب العربية واإلسالمية-7
  . المزيد من فضح السياسات األميركية في الشرق األوسط والمراهنين عليها-8
  . مصداق جديد للفشل اإلسرائيلي واالرتباك والعجز في القيادة اإلسرائيلية-9

  .حول من ذخيرة ألميركا إلى عبء عليها إحساس إسرائيل بأنها بدأت تت-10
، تقدم خالل حرب غزة، وتقدم كثيراً       2006كان حاضراً أثناء عدوان     .  التطور في الموقف التركي    -11

العالقات مع إسرائيل لن تعود على أي       : وآخر المواقف للرئيس التركي عبد اهللا غول      . مع أسطول الحرية  
وهذا تحول استراتيجي كبير في المنطقـة، كمـا خـسرت           . إسرائيل بدأت تخسر تركيا   . حال كما كانت  

  .إسرائيل إيران بعد الثورة اإلسالمية
  .مجلس األمة طلب والحكومة وافقت وقررت االنسحاب من المبادرة العربية للسالم:  موقف الكويت-12
شـرة   ما حصل يحرج كل دعاة التسوية والتطبيع واالستسالم والمراهنين علـى المفاوضـات المبا              -13

  .وغير المباشرة
  :بعد اإلنجازات، حدد نصر اهللا ما يجب القيام به

 االستفادة من وجود فرصة ممتازة لتحقيق هدف أسطول الحرية وما سبقه من قوافل، وهو فك الحصار                 -
  .هذا يتطلب المزيد من أساطيل الحرية المتجهة إلى قطاع غزة. عن غزة

فما مشكلة مـصر مـع      . اشد القيادة المصرية أن تبقيه مفتوحاً     ونن.  العمل كي يبقى معبر رفح مفتوحاً      -
  المعبر؟ 

  . مساندة واحتضان موقف تركيا الذي سيتعرض لكثير من الضغوط بهدف عدم تطويره تجاه إسرائيل-
 العمل على إبقاء قضية حصار غزة في دائرة االهتمام العالمي، وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية                -

  .نيةعالمية وإنسا
  . مواصلة المطالبة بالتحقيق الدولي، وإن كنا نعرف أنه سيصار إلى تمييعه-
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  . رفع دعاوى قضائية على القادة اإلسرائيليين حيث يمكن في العالم-
  . العمل بكل اإلمكانات على تذكير العالم بحقيقة إسرائيل الخادعة والمنافقة-
. كسب األصدقاء وحفظهـم   . ين من خياراتنا وموقفنا    مواصلة العمل ألن نكون أقوياء ومقتدرين وواثق       -

  .حزب العدالة والتنمية يعيد تركيا إلى األمة. الخميني نقل إيران من عدو للعرب إلى حليف لهم
أن نتمسك بحقوقنا وثوابتنا، ونواصل طريق المقاومة فـي         "وختم بالقول إن أعظم وفاء لشهداء األسطول        

أسطول الحرية لن يقف عند يوم وال عند حدود، سيستمر          "، مؤكداً أن    "لبنان وفلسطين وعلى امتداد األمة    
  ". الصهيوني-لهذه األمة من نير المشروع األميركي "و" لتكون الحرية لغزة ولكل فلسطين

  5/6/2010األخبار، 
  

  رصدت نصراهللا مرتين خالل األشهر الماضية" إسرائيل: ""يةالكويت الجريدة" .40
لية رفيعة أن األجهزة اإلسرائيلية األمنية واالستخبارية تبذل في الفترة ذكرت مصادر إسرائي: القدس

السيد حسن نصراهللا، مشيرةً إلى أنها كانت ' حزب اهللا'األخيرة جهوداً كبيرةً لرصد تحركات أمين عام 
  .على وشك استهداف نصراهللا مرتين على األقل خالل األشهر الماضية

رصدت تحركات لنصراهللا ' شوفال'يلية من دون طيار من نوع وكشفت هذه المصادر أن طائرة إسرائ
في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، عندما كانت تحلق ' حزب اهللا'قرب مركز أمني تابع لـ

  .على ارتفاع عاٍل
ملية بالقيام بع) موساد(وزعم المصدر أنه تم اإليعاز إلى عمالء جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي 

  .'وجود عدد كبير من األطفال في المبنى في ذاك اليوم، حال دون ذلك'سريعة لتصفيته، لكن 
وأشار المصدر إلى أن المرة الثانية كانت عندما غادر نصراهللا إلى العاصمة السورية للقاء الرئيسين 

 وقتئذ تحركات وأفاد المصدر بأن الموساد رصد. بشار األسد ومحمود أحمدي نجاد في فبراير الماضي
، إال أن األخير استطاع التمويه وتضليل الراصدين بعد دقائق من دخوله األراضي 'حزب اهللا'أمين عام 
  .السورية

  4/6/2010الجريدة، الكويت، 
  

 العربية اكبر خدمة للحكومة االسرائيلية السالمسحب مبادرة : جعجع .41
المطالبة بسحب مبـادرة   سمير جعجع األصوات" نيةالقوات اللبنا"انتقد رئيس الهيئة التنفيذية لـ :بيروت

المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، معتبـراً أن   السالم العربية من التداول ووقف المفاوضات غير
  ."في سياق قصر النظر"، وفضل وضعه "خدمة للحكومة اإلسرائيلية أكبر"هذا المطلب 

الحكومة اإلسـرائيلية   يمنح"رح سحب مبادرة السالم وفي دردشة مع الصحافيين شدد جعجع على أن ط
ال تترجى أميركا والدول األوروبية بينما هـذه   خدمةً كبيرة كونها غير متلهفة لمثل هذه المفاوضات وهي

مـا  "، الفتاً الى أن "الضغوط على إسرائيل لدفعها الى طاولة المفاوضات الدول هي التي تسعى من خالل
  .وغير المباشرة يلية هو سحب أي مبادرة للسالم وإيقاف المفاوضات المباشرةالحكومة اإلسرائ تريده
الفلـسطينيين واإلسـرائيليين    من مصلحتنا الضغط باتجاه تسريع المفاوضات غير المباشرة بـين : "وقال

  ."للطرف العربي وفي أسوأ توقيت للطرف اإلسرائيلي للتوصل الى اتفاق سالم في التوقيت المناسب
انها انسحبت من غزة ولـيس    بالقوة، باعتبار2000إن إسرائيل لم تنسحب من لبنان في عام  ":وأضاف

االنسجام مع المجموعة الدولية ووضع ضغوط كبيرة عليها  بالقوة، إذ ال إمكانية ألي حلول فعلية باستثناء
 ."فلسطينية حرة مستقلة على أرض فلسطين لجرها الى قيام دولة

  5/6/2010الحياة، 
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 اليوم " سفينة الصحافيين األحرار"إطالق حملة  .42
كل اللبنانيين واألحرار فـي العـالم العربـي         " "صحافيون بال قيود  "، وتجمع   "فلسطين حرة "دعت حركة   

، التي ستخوض البحر نحـو      "الصحافيين االحرار "والعالم إلى المشاركة في حملة إطالق سفينة من أجل          
 تعليمية ألطفال فلسطين المحاصرين، وصحافيين لتغطية الواقع        غزة ــ فلسطين، لنقل مساعدات ومواد     

 ". االنساني تحت الحصار في غزة ــ فلسطين
يناشـدانكم  " صحافيون بـال قيـود    "و" فلسطين الحرة "ان  : وأضاف الطرفان في بيانهما الذي صدر أمس      

 : المساهمة في إطالق سفينة للصحافيين االحرار، عبر
 .  دوالرات أميركية من أجل الحرية10شراء سفينة، ابتداء من  االكتتاب إليجار أو -1
 .  التبرع بمواد قرطاسية وتعليمية لالطفال-2
 .  ـ أصحاب السفن الذين يرغبون في التبرع فيها أو إيجارها أو بيعها، التواصل معنا3

ا الثانية عشرة والنصف    مؤتمرا صحافي " صحافيون بال قيود  "ولهذه الغاية تعقد حركة فلسطين حرة وتجمع        
  . من بعد ظهر اليوم في فندق سفير في بيروت

  5/6/2010السفير، 
  

  2006 عام  الهجوم االسرائيلي من مخلفاتمقتل رجل أمن لبناني بانفجار قنبلة عنقودية .43
 توفي امس احد عناصر قوى االمن اللبنانية متأثرا بجروح أصـيب بهـا االثنـين                :يو بي أي  -بيروت  

راء اصابته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الهجوم االسرائيلي على جنـوب لبنـان عـام               الماضي، ج 
 شخصا  48كما تقول مصادر امنية، اكثر من مليون قنبلة عنقودية ادى انفجار بعضها الى مقتل               و 2006

 . بجروح295واصابة 
  5/6/2010القبس، 

  
 " العدوان على أسطول الحرية " تستنكرفي مدينة طرابلس الهيئات اإلسالمية والمدنية والكشفية .44

نظمت الهيئات اإلسالمية والمدنية والكشفية تظاهرة في مدينة طرابلس أمـس، انطلقـت مـن الجـامع                 
استنكاراً للعدوان اإلسرائيلي على أسطول الحريـة، والسـتمرار         "المنصوري الكبير بعد صالة الجمعة      

ومع وصول التظـاهرة إلـى      . حذو الحكومة التركية   الحكومات العربية بأن تحذو      وا طالب  و حصار غزة 
ساحة عبد الحميد كرامي، ألقى الشيخ أحمد ضناوي كلمة وجه فيها التحية إلى الحكومة التركية، مؤكـدا                 

ثم ألقى األمين العام لحركة التوحيد اإلسالمي الشيخ        ". الدم التركي ساهم اليوم بفك الحصار عن غزة       "أن  
 . يها على مواقف الرئيس رجب طيب أردوغان والمطران ايالريون كبوجيبالل شعبان كلمة، أثنى ف

، اعتـصاماً   "لقاء العلمـاء والـدعاة    "بالتعاون مع   " اللقاء التضامني الوطني في الشمال    "وفي المنية، نظم    
تضامنياً مع غزة وتأييداً لتركيا، وذلك عقب صالة الجمعة أمام مسجد المنية الكبير، بحضور النائب قاسم                

  عبد العزيز، وأعضاء مجالس بلدية واختيارية وحشد من أبناء المنطقة
وأقيمت في مخيم البداوي صالة الجمعة في ملعب فلسطين، بعدما أغلقت كل المساجد في المخـيم، وأدى                 

  الجميع صالة الغائب على أرواح شهداء أسطول الحرية
مخالفـة صـريحة    "داء على أسطول الحرية     في االعت " تكتل الجمعيات والهيئات األهلية في لبنان     "ورأى  

 نظم أمس اعتصاما تـضامنياً      كما. ألحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي اإلنساني        
مع أسطول الحرية واستنكاراً لإلجرام اإلسرائيلي، أمام مبنى االسكوا في بيروت، شارك فيه عـدد مـن                 

 . ممثلي الجمعيات وأبناء المخيمات
  5/6/2010السفير،  
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  وتستعد لمحاكمة قادتها"إسرائيل"تخفض مستوى عالقاتها مع تركيا  .45
في وقت واصل فيه المعتقلون األتراك الذين أطلقت إسرائيل سراحهم اإلدالء : محمد نور الدين

بمشاهداتهم الشخصية حول المعاملة الهمجية لهم من جانب الجنود اإلسرائيليين، بات المدعي العام 
لتركي على قاب قوسين أو أدنى من فتح دعوى حول التجاوزات اإلسرائيلية وتوجيه االتهام إلى قادة ا

إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس األركان غابي 
 . اشكينازي

التركية، أن أنقرة » ان تي في«وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش، في مقابلة مع قناة 
وقال إن . ستخفض عالقاتها االقتصادية والعسكرية مع إسرائيل، لكن التعاون الثنائي لن يجمد بالكامل

ن قائما، سواء دفعت ستخفض العالقات في هذه المجاالت إلى أدنى مستوى، ما دام هذا التعاو«أنقرة 
لكن دولة ال تستطيع أن تتجاهل بالكامل دولة أخرى «لكنه أضاف . »المتوجب عليها أو ال) إسرائيل(

ثمة اتفاقات كثيرة بين البلدين في المجال «وأوضح أن المسؤولين األتراك الحظوا ان . »تعترف بوجودها
  .وان التعاون األكبر يتم مباشرة بين الشركات» االقتصادي

  5/6/2010السفير، 
  

  تلوا بإصابات في الرأس من مسافات قريبة قُ"أسطول الحرية "نشطاء: "ارديانغال" .46
ما زالت تداعيات حادث اقتحام القوات االسرائيلية الحدى سفن قافلة الحرية للتضامن مع غزة حاضـرة                

  .في العديد من التغطيات الرئيسية للصحف البريطانية الصادرة صباح السبت
فرد الجارديان بالحديث في تغطيتها الرئيسية عن نتائج الفحص التشريحي لجثامين القتلى التسعة مـن               وتن

  .النشطاء االتراك الذين سقطوا صرعى برصاص القوات االسرائيلية
وكتب روبرت بوث في تقريره للصحيفة قائال ان اسرائيل باتت تحت ضغوطات كبيرة للسماح بـاجراء                

ج الفحص التشريحي التي حصلت الجارديان عليها والتي تكشف عـن ان القتلـى              تحقيق مستقل بعد نتائ   
  . ملم ومن مسافات قريبة9التسعة قد تعرضوا الى اطالق نار بعيارات 

 مرة، وان خمسة منهم قتلوا بإصـابات        30ويشير التقرير الى ان الضحايا قد تعرضوا الى اطالق النار           
لس التركي للطب العدلي الذي قام باجراء الفحـص التـشريحي           في الرأس طبقا القوال نائب رئيس المج      

  .لوزارة العدل التركية
 عاما قد اصيب بأربعـة      60ويوضح التقرير ان نتائج الفحص تظهر ان ابراهيم بيلجين البالغ من العمر             

  . عيارات في الصدغ والصدر والفخذ والظهر
ان دوجـان والـذي يحمـل الجنـسية          عاما ويدعى فوك   19وويضيف ان ضحية اخرى يبلغ من العمر        

 سم ، وأصابته في الوجه والظهـر        45االمريكية قد اطلقت النار عليه خمس مرات ومن مسافة اقل من            
  .والرأس

وينقل عن يالسين بويوك نائب رئيس مجلس الطب العدلي قوله ان خمسة من الضحايا قد اصيبوا اما في                  
  .مؤخرة الرأس او في الظهر

ر ان هذه المعلومات الجديدة عن اسلوب القتل وكثافة النار تقوض الرواية االسرائيلية             ويقول كاتب التقري  
  .التي تقول ان الجنود قد اطلقوا النار دفاعا عن النفس بعد هجوم النشطاء عليهم

بيد ان اسرائيل ردت بأن عدد االطالقات التي وجدت في اجساد الضحايا ال يغير من حقيقة كون الجنود                  
  . يين كانوا في حالة دفاع عن النفساالسرائيل

اذ يقول الناطق بإسم السفارة االسرائيلية في لندن ان الحالة الوحيدة التي قام الجنود فيها بـاطالق النـار                   
ان الضغط على الزناد بقوة قد يتسبب في ان تكون بضعة           "ويضيف  ،  كانت عندما تهددت حياتهم بوضوح    

  ". يغير من حقيقة انهم كانوا في حالة تهددت فيها حياتهم بالخطراطالقات في جسد واحد، بيد ان ذلك ال
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ويذكّر كاتب التقرير بقول وزير الخارجية البريطاني وليم هيج في وقت مبكر هذا االسبوع، ان الحكومة                
  .ستدعو الى تحقيق تحت اشراف دولي اذا رفضت اسرائيل القيام بتحقيق مستقل يتضمن وجودا دوليا

 5/6/2010بي بي سي، 
  

  سلميةقوبلنا بإعاقة إسرائيلية  الى ميناء العريش لو نتوجهسكنا ":أسطول الحرية"قائد حملة  .47
كشف قائد الحملة التركية لسفن الحرية بولنت يلدرم أمس، أن سفنها كانت ستتجه الى : »الحياة «-أنقرة 

خالل مؤتمر صحافي إن قائد وقال يلدرم . ميناء العريش المصري لو أنهم قابلوا اعاقة اسرائيلية سلمية
السفينة كانت لديه تعليمات باالتجاه الى السويس ثم العريش في حال اعتراضهم من الجيش االسرائيلي 

  .وأضاف أنه لم يكن لديهم أي نية لمواجهة الجيش االسرائيلي أو تصعيد الموقف معه. في البحر
  5/6/2010الحياة، 

  
  "أسطول الحرية" وتحقيق دولي بقضية فع حصار غزة بروالصين تطالبان" الخليجيالتعاون " .48

عقد االجتماع الوزاري المشترك األول للحوار االستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون لدول  :قنا-بكين
   .الخليج العربية في بكين أمس

 على وتطرق االجتماع خالل مناقشاته للقضايا محل االهتمام المشترك للهجوم األخير الذي شنته إسرائيل
ودعت الصين ومجلس .سفن الحرية حيث استنكر الجانبان هذا الهجوم واستخدام العنف في المياه الدولية 

التعاون الخليجي لرفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة 
فضال عن والقاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع / 1860/وخاصة القرار رقم 

كما . االلتزام بإيصال المساعدات اإلنسانية كالمواد الغذائية والطبية ومواد البناء إلى هناك بشتى الوسائل 
وجه الجانبان الدعوة إلى األمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها وفقا لميثاقها والقانون الدولي بما في ذلك إجراء 

  .حقيق العدالة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم تكراره تحقيق دولي بشأن الهجوم على أسطول الحرية لت
  6/6/2010الشرق، قطر، 

  
  ها باستخدام القوة ضدومطالبة.. "إسرائيل"عشرات اآلالف يتظاهرون ضد : مصر .49

 وا اآلالف من مختلف القوى السياسية فى المحافظـات، تظـاهر          ، أن 5/6/2010المصري اليوم،   ذكرت  
جاً على اعتداء إسرائيل على قافلة أسطول الحرية، الذى أسفر عن مقتل            أمس، عقب صالة الجمعة، احتجا    

  . وإصابة عشرات النشطاء، أثناء توصيلهم معونات إنسانية إلى قطاع غزة١٩
 ألفاً من أعضاء جماعة اإلخوان المـسلمين وممثلـين مـن القـوى              ٢٠فى اإلسكندرية تظاهر أكثر من      

 القائد إبراهيم بميدان محطة الرمـل، وطـالبوا بطـرد الـسفير             السياسية والنقابات المهنية، أمام مسجد    
» على القدس شـهداء بـالماليين     «اإلسرائيلى بالقاهرة ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ورفعوا الفتات          

  .»لن ننساك يا فلسطين«، و»بالروح بالدم نفديك يا فلسطين«و
ات ونواب الكتلة البرلمانيـة لإلخـوان فـى         شارك فى المظاهرة الداعية اإلسالمى أحمد المحالوى وقياد       

  .مجلس الشعب
 ألفاً من أعضاء الجماعة فى مراكز كفر الزيـات، بـسيون، قطـور،              ١٥وفى الغربية تظاهر أكثر من      

سمنود، المحلة، طنطا وزفتى، وشارك فى المظاهرة أعضاء مجلس الشعب عـن الجماعـة بالمحافظـة                
  ين الشورة، سيد عسكر وإبراهيم زكريا،ومنهم على لبن، علم الدين السخاوى، حسن

يا «، و »تسقط تسقط إسرائيل  «، و »إسرائيل اإلراهبية ضربت أسطول الحرية    «وردد المتظاهرون هتافات    
هنرددهـا  «و» رجع لنا عز زمـان    .. أردوجان يا أردوجان  «، و »دبحوا هناك المدنيين  .. حكامنا إنتم فين  
ا العلم اإلسرائيلى وسط هتـاف اآلالف وطـالبوا بطـرد           ، وأحرقو »إحنا بنكره إسرائيل  .. جيل ورا جيل  
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السفير اإلسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من إسرائيل وفتح باب الجهاد وسـط مـشاركة                
  .أعداد كبيرة من النساء واألطفال والشيوخ

بعـد قتـل    « آالف، أمام مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة ورفعوا الفتات          ٥وفى الدقهلية تظاهر نحو     
خيبر خيبر يا يهود جـيش محمـد هنـا          «و» كلنا فداك يا أقصى   «و» افتح معبر وفك حصار   .. األحرار
إسماعيل يا هنيـة إوعـى      «و» أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير      «، ورددوا هتافات    »موجود

ولياً وطرد السفير   ، وطالبوا فى بيان لهم بالضغط على المجتمع الدولى لمحاكمة إسرائيل د           »تنسى البندقية 
اإلسرائيلى من مصر، وقطع جميع العالقات الدبلوماسية معها وإلغاء معاهدة السالم وفتح معبـر رفـح                

  .بشكل دائم
وفى شمال سيناء تظاهر المئات من ممثلى القوى السياسية، أمام مـسجد الرفـاعى بـالعريش ونـددوا                  

 العالقـات بـين الـدول العربيـة وإسـرائيل           بالموقف العربى، وطالبوا بطرد السفير اإلسرائيلى وقطع      
يا أردوجان اكـشف    «: واستمرار فتح معبر رفح، وأشادوا بموقف تركيا من الهجوم اإلسرائيلى، وهتفوا          

  .، وأعلنوا عن تنظيم قافلة لكسر الحصار براً تنطلق من العريش خالل األسابيع المقبلة»كل جبان
ورددوا هتافـات   . االحتجاجية فـى مراكـز المحافظـة      عشرات الوقفات   » اإلخوان«وفى الشرقية نظم    

، وطالب الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن دائـرة فـاقوس             »بالروح بالدم نفديك يا غزة    «
  .باستمرار فتح معبر رفح حتى يرفع الحصار نهائياً عن غزة

نطلقت من مسجد البحر،    وفى دمياط نظمت لجنة التنسيق بين األحزاب والنقابات المهنية مظاهرة حاشدة ا           
وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه دعمها لشعب غزة المحاصر، وطالبت الحكام العرب باتخاذ موقف موحد               

  .إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية
 أكتوبر، دعا الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل أول وزارة األوقاف خالل خطبة الجمعة، التى              ٦وفى محافظة   

لى استخدام القوة ضد إسرائيل ومواجهة القوة بـالقوة، ألن المواثيـق الدوليـة        ألقاها بمسجد الحصرى، إ   
  .أصبحت بال قيمة ـ على حد قوله

ما يحدث ألمتنا عار علينا، وال يجب أن يطغى على ما حل بالمسجد األقصى، وعلينا أال نبكى كما                  : وقال
  .»ستبدل قوماً غيركم ثم ال يكونوا أمثالكموإن تتولوا ي«: تفعل النساء، حتى ال ينطبق علينا قول اهللا تعالى

وفى بنى سويف ندد خطباء المساجد، بالعدوان اإلسرائيلى وطالبوا بموقف مصرى جاد بعد فتح معبـر                
  .رفح من خالل قيادة األمة العربية إلى ضربة سياسية أخرى تهز الكيان اإلسرائيلى

داء أسطول الحرية وشارك المئات فى وقفـة        وفى القليوبية أدى المصلون، صالة الغائب على أرواح شه        
خيبـر  «و» يا حكام البالد افتحوا باب الجهاد«احتجاجية أمام مسجد إبراهيم مرسى ببنها، ورددوا هتافات       

  .»جيش محمد سوف يعود.. خيبر يا يهود
وفى السويس نظمت أحزاب المعارضة وجماعة اإلخوان المسلمين والقوى السياسية، مظـاهرة حاشـدة              

قالوا سالم وفى النهايـة     « آالف مواطن نددوا باالعتداء اإلسرائيلى، ورددوا هتافات         ٣ك فيها حوالى    شار
، وطالبوا بطرد الـسفير اإلسـرائيلى       »يا أبوالغيط فينك فينك األتراك فضحوا سكوتك      «و» طلع استسالم 

وفى أسوان  . ئيلوسحب السفير المصرى وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ووقف تصدير الغاز المصرى إلسرا           
انتقد النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى الحر، رد الفعل المـصرى تجـاه                 

  .واالكتفاء بفتح معبر رفح، ووصف الرد بأنه جاء باهتاً ولم يرتق إلى مستوى الجرم» المجزرة«
ـ    ١٠٠٠وفى أسيوط نظم حوالى      ة مساء أمـس األول،     وقفة احتجاجي » اإلخوان« من الطالب المنتمين ل

مـش هنـسيب   .. كلمة حق نقولها بعزة«أمام مسجد عمر مكرم بجوار المدينة الجامعية، ورددوا هتافات  
اغـسلوا  «، ورفع الطالب الفتات     »كنتى فين يا كرامة مصر لما أسروا نواب مصر        «و» أهالينا فى غزة  

  .»يا طيب يا أردوجان لك منا ألف سالم«و» ارفعوا الحصار.. العار
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شمال ( أكبر تظاهرة في محافظة االسكندرية الساحلية ، أنالقاهرة من، 5/6/2010الحياة، وأضافت 
عقب صالة الجمعة » اإلخوان المسلمين«، غالبيتهم من أعضاء جماعه  آالف3نحو حيث تظاهر ) البالد

تدعو و» حماس«في ميدان محطة الرمل وسط االسكندرية، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لحركة 
يا حماس يا حماس، إنتي المدفع «: السلطات المصرية إلى فتح الباب أمام خروج المجاهدين، من بينها

، كما أشاد المتظاهرون الذين رفعوا االعالم المصرية »تسقط تسقط إسرائيل«، و»واحنا رصاص
يا تركيا «ات ، بالموقف التركي من رفع الحصار عن قطاع غزة، ورددوا هتاف»حماس«والتركية وأعالم 

  .»عاش عاش أردوغان، وعاش الشعب التركي كمان... ألف تحية 
  

   "إسرائيل" منظمة عربية مدنية تطالب بفك الحصار عن غزة ومحاكمة قادة 800بيان من  .50
 دولـة   16 منظمة مـستقلة فـي       800ممثلي اكثر من    (منظمات المجتمع المدني في العالم العربي     قالت  
ة االعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحـدات الخاصـة              ندين بشدة جريم   : )عربية

، 2010 ايـار    31للجيش االسرائيلي بأوامر عليا نفذت في تمام الساعة الرابعة من فجر االثنين الموافق              
وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق االغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا              

  . بلدا من مختلف القارات 40ثر من من أك
إن ما اقدمت عليه اسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة ألحكام وقواعد القانون الـدولي              : وأضافت  

العام، ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقـانون الـدولي           
  .االنساني

ن أن تقاعس المجتمع الدولي في مالحقة مجرمـي الحـرب االسـرائيلين             ويرى الموقعون على هذا البيا    
،الذين ارتكبو مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال ال الحصر في دير ياسـن، وكفـر                   

 وغيرها، قـد    2008/2009قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا األولى والثانية، وغزة             
  .االسرائييليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية شجع مجرمي الحرب 

اننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحريـة                : وقال البيان 
وحقوق اإلنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجالد ، كما اعتـدنا لألسـف                 

ديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم افالت مرتكبـي هـذه المجـزرة بحـق                   الش
المدنيين االمميين من العقاب، اضافة الى فرض عقوبات ذكية على دولة االحتالل العنصري ، وعزلها ،                

لنوويـة  تماما كما فعل هذا مع جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسـانة االسـلحة ا                
االسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها واالشراف الدولي منعا المكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة مـن              
قبل مجرمي الحرب االسرائليين، خاصة وان ما شهدناه اليوم من اجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية                

  . نهاية دولة الفصل العنصري االسرائيلية
ألمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير األخالقي عـن غـزة     واخيرا يطالب الموقعون ا   

 . فورا
  4/6/2010المصريون، 

  
  اإلسرائيلي على أسطول الحريةالسيستاني يستنكر االعتداء  .51

استنكر المرجع الديني األعلى السيد علي السيستاني االعتداء اإلجرامي الذي قام  : زيدان الربيعي-بغداد 
 الصهيوني من خالل استهدافه أسطول الحرية، وأكد أن ما يؤسف أن بعض الدول التي تدعي به الكيان

الدفاع عن حقوق اإلنسان تمنع إصدار قرار إدانة بحق هذا العمل وتمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية 
ي وقال ممثل السيستاني ف. لتشخيص أسباب الحادث ومالبساته بذريعة أن هذه األمور ال تحيي الموتى
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كربالء الشيخ عبد المهدي الكربالئي خالل خطبة الجمعة في الصحن الحسيني إن المرجعية تستنكر 
  .االعتداء اآلثم واإلجرامي الذي قام به الكيان الصهيوني

  5/6/2010الخليج، 
  

  "أسطول الحرية"العواصم العربية تنتفض غضباً لشهداء  .52
الف المتظاهرين البحرينيين في المنامة أمس، بالجريمة ندد آ ):ب.ف .أ (، "الخليج "، نواكشوط–المنامة 

خطوات تطبيعية مع الكيان "ضد قافلة الحرية، مطالبين الحكومة البحرينية بوقف " اإلسرائيلية"
ودعا البيان الختامي للجمعيات المنظمة للمسيرة الجماهيرية التي خرجت شمال المنامة ". الصهيوني

وطالب المتظاهرون . رين إلى العمل على كسر الحصار عن قطاع غزة الحكومات العربية وحكومة البح
  .بإصدار قرار من الجامعة العربية برفع الحصار عن القطاع بشكل دائم وإلزام كل الدول العربية بتنفيذه 

قادة الدول العربية إلى سحب استقالتهم من دعم القضية  "أئمة في خطب الجمعةدعا وفي موريتانيا 
، ورفع الحصار عن سكان غزة المجوعين والمسجونين أمام "إلسالمية األولى، قضية فلسطينالعربية وا

ودعا األئمة إلى تسيير المزيد من قوافل الحرية التي تحمل المساعدات اإلنسانية لغزة، . أنظار العالم 
. ألرض المقدسةوإلى عدم الرضوخ للتخاذل العربي الرسمي مطالبين بفتح الحدود أمام المقاومة لتحرير ا

  .وسيرت األغلبية الرئاسية، وروابط األئمة والعلماء مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة نواكشوط
 نقابي في جادة محمد الخامس وسط العاصمة أول أمس الخميس، تنديدا 5000تظاهر نحو وفي تونس 

 ونظمت التظاهرة .ووجهوا تحية إلى الموقف التركي " أسطول الحرية"على " اإلسرائيلي"بالهجوم 
ورفعت خاللها . بمبادرة من االتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية، وسط إجراءات أمنية 

  " .كفى إجراما في حق اإلنسانية"و"" إسرائيل"الموت ل "و" غزة غزة رمز العزة"الفتات كتب عليها 
  5/6/2010الخليج، 

  
 "أسطول الحرية"هجوم أمريكا تفضل عنصراً دولياً في التحقيق في  .53

عبر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى عن رغبة في إدخال عامل دولي :  مينا العريبي- واشنطن 
وقالت . التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة" أسطول الحرية" في الهجوم اإلسرائيلي على إلى التحقيق

يتماشى «ائيل أن تجري تحقيقا وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أول من أمس إن على إسر
نحن منفتحون على طرق مختلفة لضمان مصداقية التحقيق، بما فيها «: ، مضيفة»مع المعايير الدولية

 .»الحث على مشاركة دولية مناسبة
سيكون من المساعد جدا، خاصة «: وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس أمس، قائال

 إذا كان هناك تحقيق، أن يكون فيه جانب دولي ليضيف إلى مصداقيته أمام من وجهة نظر إسرائيل،
 .»العالم الخارجي

وتحصر اإلدارة األميركية تصريحاتها حول الواقعة في التركيز على التحقيق في القضية، متوخية الحذر 
الواليات وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية األميركي بي جي كراولي أن . من إبداء رأي أو آخر

. »تتوقع أن تقوم إسرائيل بتحقيق سريع وشفاف وذي مصداقية حول ما حدث على تلك السفينة«المتحدة 
الكل يريد أن يفهم ما حدث على السفينة والكل يريد ضمان وفعل كل شيء ممكن لمحاولة «: وأضاف

يكون التحقيق ذا في محاولة فهم ما حدث على السفينة يجب أن «: ، موضحا»تجنب مثل هذه المأساة
 .»والتدخل الدولي في التحقيق هو الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك... مصداقية

نحن واعون بمصالح إسرائيل التي تشاركها فيها الواليات المتحدة لعزل حماس، وهي «: وشرح كراولي
ختارت منظمة إرهابية اختارت عدم المشاركة في عملية السالم واختارت عدم االعتراف بإسرائيل وا

إطالق الصواريخ التي تهدد أمن إسرائيل واختارت عدم احترام االتفاقات الدولية في ما يخص عملية 
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وهذه هي الشروط التي تضعها واشنطن والرباعية الدولية للتعامل مع حماس التي تعيش قيادتها . »السالم
البحث عن وسائل «لية هي وأوضح كراولي أن السياسة األميركية الحا. 2007منعزلة في غزة منذ عام 

سنبحث مع إسرائيل «: ، مضيفا»لتحسين حياة مواطني غزة بينما يتم عزل حماس وحماية أمن إسرائيل
لمعرفة إذا ما كانت هناك تحسينات في طرق العمل الحالية للسماح بتدفق مزيد من السلع ألهالي غزة، 

  .»وأسلحة أقل
5/6/2010الشرق األوسط،   

  
  "إسرائيل"تبحث زيادة تدفق االحتياجات اإلنسانية إلى غزة مع ضمان أمن أمريكا : كلينتون .54

قالت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون إن الواليات المتحدة تجري مشاورات :  حسين األمير-واشنطن 
مع عدد من الدول للبحث في سبل تسهم في زيادة تدفق االحتياجات اإلنسانية إلى قطاع غزة مع ضمان 

، وذلك في أعقاب الهجوم اإلسرائيلي على سفن اإلغاثة التي كانت "إسرائيل"ت األمنية لـاالحتياجا
  .متوجهة إلى قطاع غزة المحاصر االثنين الماضي

وقالت خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الهندي في واشنطن الخميس إن الحصار اإلسرائيلي 
 مشاورات وجهود مكثفة تبذل من قبل هناك"وأضافت . على قطاع غزة غير مقبول وغير محتمل

الحكومة األميركية لتحديد أفكار يمكن أن نتشارك بها مع اإلسرائيليين والشركاء الدوليين، ألنه وكما 
ذكرت سابقا، ال بد من التعامل مع الوضع في غزة بصورة تحمي مصالح إسرائيل األمنية المشروعة 

  ". ليهوتلبي حاجات السكان في غزة، وهذا ما نسعى إ
5/6/2010الغد، األردن،   

  
  في استطالعات الرأي العالمية"إسرائيل"راجع صورة ت: استطالع .55

الخدمة العالمية في / BBC  لصالح Globe Scanأشارت نتائج االستطالع الذي قامت به مؤسسة  
ن الصهيوني وقت سابق لجريمة القرصنة التي قام بها الكيان الصهيوني في البحر المتوسط، الى ان الكيا

حافظ على صورته السلبية في العديد من البلدان، في حين شهدت صورته تراجعا في دول أخرى 
، وفي كندا ) في المائة في االستفتاء السابق67 في المئة اآلن، نزوال من 47( نقطة 20كـأستراليا بنسبة 

، أما  في ) في المئة52 في المئة اآلن، نزوال من 38( نقطة 14حيث انخفضت صورتها االيجابية 
 11، واليابان بـ) في المئة52 في المئة اآلن، بانخفاض عن 40( نقطة 12الصين فقد انخفضت النسبة 

 في المئة اآلن، نزوال 46( نقطة 22، في البرتغال من ) في المئة63 في المئة اآلن، نزوال من 52(نقطة 
 ). في المئة71اآلن، نزوال من  في المئة 60( نقطة 11، في اسبانيا ب ) في المئة68من 

5/6/2010السبيل، األردن،   
  

  الخارجية الفرنسية تدعو إلى السماح للمساعدات اإلنسانية بالوصول إلى غزة .56
دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس الى إبداء روح :  أسعد تلحمي–الناصرة 

بالوصول الى غزة، وذلك في معرض تعليقه على السفينة المسؤولية والسماح للمساعدات اإلنسانية 
 1860وقال إن المهم ان تستمر المساعدات بالوصول الى القطاع وفقاً للقرار . اإلرلندية ريتشل كوري

لمجلس األمن، وأن طاقم السفينة اإلرلندية أكد عزمه على تجنب العنف، ومن الضروري في ظل 
  .يةالظروف الحالية إبداء روح المسؤول

5/6/2010الحياة،   
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  إيطاليا تحتج على تعذيب المتضامنين في بئر السبع .57
أكد وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني أن بالده ستطلب ايضاحات حول العنف الذي :  قنا-روما

قال ناشطو السالم الستة من مواطنيه أنه استخدم بحقهم أثناء توقيفهم في أحد السجون االسرائيلية على 
وقال رئيس . الذي كان يهدف لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة» اسطول الحرية«لفية مشاركتهم في خ

لقد كانت هناك بعض «الدبلوماسية االيطالية في تصريحات للصحفيين ونقلتها وكالة االنباء االيطالية 
حات بشأن استخدام وسنطلب الحصول على توضي.. الوقائع التي تحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليها

وشدد فراتيني على أن موقف وزارة الخارجية االيطالية واضح تماماً وتم . »العنف كما جاء بالشكوى
نحن نعتقد بأنه من غير المقبول وال «ومضيفا .. تكراره في مناسبات عدة خالل األيام القليلة الماضية

اع االنتهاك لسالمة األفراد أو ممارسة المبرر على االطالق قتل المدنيين أو ارتكاب أي نوع من أنو
  .»الضرب والمعاملة القاسية

 من جهة اخرى انتقد بييرو فاسينو مسؤول العالقات الخارجية في الحزب الديمقراطي االيطالي 
المعارض موقف حكومة بالده خالل التصويت في مجلس حقوق االنسان بجنيف ازاء تشكيل لجنة تحقيق 

وأنه أدى إلى » متناقض«ووصفه بأنه .. »اسطول الحرية«ناشطي السالم ضمن دولية حيال ما وقع مع 
  .اضعاف الموقف األوروبي الموحد

5/6/2010الوطن، قطر،   
  

  "المتطرفين"بلير يدعو إلى استراتيجية حول غزة لعزل  .58
أن رئيس الوزراء البريطاني األسبق مبعوث اللجنة ) وكاالت(نقالً عن  5/6/2010 الخليج، ذكرت

" المتطرفين"لرباعية الدولية طوني بلير دعا إلى وضع استراتيجية حول غزة، قال إنها تهدف لعزل ا
  .ومساعدة الناس وتخفيف الحصار المفروض على القطاع 

إن قطاع غزة لن يصبح مثل الضفة الغربية التي "أمس " اندبندانت"وقال بلير في مقابلة مع صحيفة 
العام الماضي ألن حركة حماس تهيمن عليه، لكن المهم أن ال ندفع % 8،5شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 

من % 50الناس هناك إلى مرحلة فقدان األمل في المستقبل ونسهم في تنفير الشباب والذين يشكلون 
وكرر بلير الدعوة إلى فتح تحقيق نزيه وفوري يتسم " . سكان غزة، وقتل القطاع الخاص في غزة

يحتاج إلى تفهم "بحق أسطول الحرية، مدعياً أن العالم " اإلسرائيلية" في المجزرة بالمصداقية والشفافية
جلعاد شاليت المحتجز لدى ") اإلسرائيلي"الجندي (األمنية العميقة الجذور وحقيقة أن " إسرائيل"مخاوف 

لب ، وطا""اإلسرائيلي"فصائل مسلحة في غزة منذ أربع سنوات تقريباً، يمثل قضية ضخمة للجمهور 
  . بإطالق سراحه 

 من رام اهللا نقالً عن مراسلها عبد الرؤوف أرناؤوط 5/6/2010 الوطن أون الين، السعودية، وأضافت
أمس على وجوب أن تسمح الحكومة اإلسرائيلية بإدخال الكثير من " الوطن"أن بلير شدد في تصريح لـ

ي اإلسرائيلي األسير في القطاع المواد إلى قطاع غزة بغض النظر عن استمرار قضية اختطاف الجند
  .جلعاد شاليت واستمرار االنقسام الفلسطيني الداخلي

أن قطاع األعمال من غزة الذين التقي معهم هم أشخاص يريدون أن يكونوا رجال أعمال "وأضاف 
شرعيين والمأساة هي أنه إذا لم يسمح لهم أن يكونوا رجال أعمال شرعيين فإن األعمال الوحيدة ستتم 

  ".قط من خالل األنفاقف
لقد كان هناك تغيير في العام الماضي في الضفة الغربية، إن هناك "وفيما يتعلق بالضفة الغربية قال بلير 

زيادة كبيرة في حرية الحركة وبطبيعة الحال أنه ليس كاف ولكن الوضع يختلف عن ما كان عليه قبل 
  .فلسطينية فإن هناك فرصة أكبر للناس للحركةعامين بسبب األمن الذي تم توفيره من قبل السلطة ال
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  "أسطول الحرية" على  بعد الهجوم"عدم فقدان األمل بالسالم" لـ  يدعوالبابا .59
 دعا البابا بنديكتوس السادس عشر امس الى عدم فقدان األمل بالسالم بعد : أ ف ب-) قبرص(بافوس 

وقال رداً على اسئلة . طاع غزةلكسر الحصار عن ق» اسطول الحرية«الهجوم االسرائيلي على 
خالل كل المراحل التي نعيشها، يبقى هناك «: الصحافيين خالل رحلة بالطائرة من ايطاليا الى قبرص

  .»ال اريد ان اسعى بعد اليوم الى السالم: دائماً خطر نفاد الصبر والقول
ستمرار مع التأكيد بأن هناك بعد كل حادثة عنف، يجب عدم فقدان االمل والشجاعة، بل اال«: وتابع البابا

، »يأتي بين ليلة وضحاها«واعتبر ان السالم لن . »دائماً امكان للمضي قدماً والتوصل الى السالم
من الضروري جداً ليس اتخاذ الخطوات السياسية الضرورية فحسب، بل ايضاً اعداد الناس «: مضيفاً

  . »ضرورية لالنفتاح الداخلي على السالمليكونوا قادرين على القيام بهذه الخطوات السياسية ال
5/6/2010الحياة،   

  
  " الحريةأسطول"الهجوم اإلسرائيلي على في تدعو إلى تحقيق دولي فوري " أمنستي" .60

أمس، إلى إجراء تحقيق دولي فوري ونزيه في " أمنستي"دعت منظمة العفو الدولية : )آي.بي .يو (
على قافلة الحرية في المياه الدولية خارج غزة، واعتبرته " اإلسرائيلي"الناجمة عن الهجوم " الوفيات"

  .ضرورياً لضمان المساءلة 
معترفاً بهم من حيث "وشددت المنظمة على أن يكون األفراد الذين سيتم اختيارهم إلجراء التحقيق 

ا التعاون بشكل كامل مع التحقيق، ورفع حصاره"ب" إسرائيل"، وطالبت "النزاهة والكفاءة والخبرة
أن يكون "وحثت العفو الدولية رئيس مجلس حقوق اإلنسان على ضمان " . العسكري عن قطاع غزة

أعضاء البعثة مؤهلين تأهيالً مناسباً للقيام بهذه المهمة من أجل ضمان إجراء تحقيق شامل ودقيق 
 واعتبرته وجددت إدانتها للحصار على قطاع غزة". وموثوق به ومستقل، وتوفير أسس للمساءلة الكاملة

إلى رفعه دون " اإلسرائيلية"شكالً من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكاً للقانون الدولي، ودعت الحكومة 
تتحمل المسؤولية األساسية للتحقيق في سلوك قواتها، بما في " اإلسرائيلية"إن السلطات "وقالت . تأخير 

  " .        ذلك استخدامها للقوة المميتة
  5/6/2010الخليج، 

  
  صحفي إيطالي يفضح بربرية جنود االحتالل .61

كشف صحفي إيطالي اعتقل خالل الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان : آي.بي. يو-روما 
ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أنه تعرض للضرب على أيدي جنود إسرائيليين في مطار بن 

إن معد األفالم " آكي"وقالت وكالة األنباء اإليطالية . نغوريون قرب تل أبيب بعد اإلفراج عنه من السج
  .الوثائقية مانولو لوبيتشيني كان يسافر على متن الباخرة اليونانية التي كانت تحمل مساعدات إلى غزة

وقال عند عودته إلى . في سجن بئر السبع في صحراء النجف" إسرائيل" ناشط اعتقلتهم 600وكان بين 
ضربوني ألنني "وتابع ".  لم يضربونا، تمت معاملتنا بشكل سيئ في المطار فقطفي بئر السبع"روما 

، وأظهر لوسائل اإلعالم الكدمات التي تعرض لها "رفضت السفر إلى تركيا، ضربوني بأعقاب بنادقهم
شعرت وكأنني سجنت مرتين، أردت التحدث مع "وأضاف . وقال إنه يعتقد أن أحد أضلعه قد انكسر

  ". الي الذي كان على بعد مترين مني ولكنهم رفضوا السماح لي بذلك، لقد ضربونيالقنصل اإليط
3/6/2010الشرق، قطر،   
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  كان يمكن إنقاذ جرحى أسطول الحرية لوال تركهم لساعات دون رعاية طبية: ناشط أيرلندي .62
 الذين أصيبوا نقلت وكالة أنباء األناضول التركية عن أحد الناشطين األيرلنديين: آي.بي. يو-روما 

بجروح في الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية أنه كان يمكن تفادي موت األشخاص الذين أصيبوا 
  .بجروح خالل العملية لوال تركهم لساعات على متن السفينة من دون رعاية طبية

3/6/2010الشرق، قطر،   
 

  "إسرائيليين" كوماندوس ثالثةسيطرنا على : ناشط أمريكي .63
في أثناء قيامهم بإنزال على " إسرائيليين"أكد ناشط أمريكي، أمس، أنه تعارك مع جنود : )ب.ف .أ (

  .إحدى سفن أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة 
وقال كينث نيكولس أوكيفي، وهو عنصر مارينز سابق، ومن قدامى الجنود األمريكيين الذين شاركوا في 

وظنوا أننا . . فنظروا إلينا " إسرائيليين"لقد سيطرنا على ثالثة جنود كوماندوس  "1991حرب الخليج ،
وأكد أوكيفي الذي . ، مضيفاً أنه أخذ سالح أحدهم وأفرغه من ذخيرته "سنقتلهم لكننا تركناهم يبتعدون

 5إلى اسطنبول في طريقه إلى آيرلندا ووجهه يحمل آثار رضوض، أنه شاهد " تل أبيب"وصل من 
، "إسرائيل"وشكا من سوء المعاملة خالل اعتقاله في " . مافي مرمرة"أشخاص يسقطون قتلى على سفينة 

  . موضحاً أنه تعرض للضرب على الرأس وفق ما ذكرت وكالة أنباء األناضول 
  5/6/2010الخليج، 

  
 ةضد أسطول الحري" إسرائيل" من الجرائم التي ارتكبتها  جانباًناشطان هولنديان يكشفان .64

كشفت الناشطة الهولندية آنا دي يونغ، ورفيقها فى حملة الحرية لقطاع غزة أمين أبو راشد وهو هولندي 
. من أصل فلسطيني جانبا من الجرائم التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية ضد أعضاء حملة أسطول الحرية

ما لم يكن بحوزة أفرادها أي وأكدا أن البحرية اإلسرائيلية بادرت بإطالق النيران على سفن الحملة في
وقاال إن القوات اإلسرائيلية اقتحمت السفن وقامت باالعتداء بالضرب على . سالح كما زعمت إسرائيل

وأوضحا أنه تم ترك المعتقلين لمدة سبع . النشطين وكبلتهم بالحبال البالستيكية قبل سحبهم إلى السجون
 .ساعات من دون مياه أو طعام

 إسرائيل أجبرت الجميع على توقيع إقرارات باقتحامهم المياه والسيادة اإلسرائيلية، وأكد الناشطان أن
وطالب الناشط محمد راشد فور . رغم أنهم كانوا فى المياه اإلقليمية ولم يدخلوا الحدود اإلسرائيلية

 يتبع للمصادر التي زعمت أنه"وصوله لمطار سخيهبول الهولندي أول من أمس بإجراء مالحقة قانونية 
وأكد أنه ينتمي ألسرة فلسطينية في لبنان، وفقد إحدى ذراعيه في إحدى العمليات اإلسرائيلية ". حماس

  .على المدنيين بجنوب لبنان
5/6/2010الوطن أون الين، السعودية،   

  
 نظمات هولندية تبدأ حملة مقاطعة للسلع اإلسرائيليةم .65

 فى مجال حقوق اإلنسان والمساعدات اإلنسانية أمس أعلنت منظمات هولندية عاملة: فكرية أحمد: الهاي
قرارا لمقاطعة السلع والمنتجات اإلسرائيلية التى تباع بهولندا، وذلك احتجاجا على جريمتها البشعة فى 

، "اللجنة الفلسطينية الهولنديه"وقادت المنظمات في حملة المقاطعة كل من . حق حملة الحرية لقطاع غزة
وقال بيان لهذه المنظمات إن الحملة .  الدولية، ومنظمة حقوق الالجئين الفلسطينيينومنظمة االشتراكيين

  ستنشر معلومات حول السلع والمنتجات اإلسرائيلية من موالح، وتمور ومعلبات غذائية، وغيرها ونشرها 
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 سيتم وأكدت المنظمات أنه. بمحالت البيع حتى يتعرف عليها المواطنون الراغبون في مساندة الحملة
  .التوسع فى الحملة لتضم دوال أوروبية كبرى

5/6/2010الوطن أون الين، السعودية،   
  

 تطالب أوباما بالعمل مع المجتمع الدولي لخلق نظام أمني جديد لغزة" األميركيون للسالم" .66
الرئيس األمريكي باراك أوباما » األميركيون للسالم اآلن«طالبت مجموعة :  مينا العريبي-واشنطن 

 .»بالعمل مع المجتمع الدولي، بما فيه مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لخلق نظام أمني جديد لغزة«
5/6/2010الشرق األوسط،   

  
  ما حصل مشهد من نهاية العالم: "سطول الحريةأ"مصور صربي في  .67

 بعد  ذكرت وسائل االعالم الصربية امس ان مصوراً صربياً اعتقل في إسرائيل: أ ف ب-بلغراد 
الهجوم الذي شنته مجموعة كومندوس اسرائيلية على اسطول ينقل مساعدات انسانية الى غزة، عاد الى 

  .»مشهد من نهاية العالم« الجمعة حيث قال ان الهجوم كان شبيهاً بـ -بلغراد ليل الخميس 
كل شيء كما بدأ «: وقال المصور سرديان ستويليكوفيتش الذي طلب منه منظمو الرحلة تصوير وقائعها

وأضاف في تصريح . »لو انه رحلة في سفينة عادية بال مشاكل، قبل ان يتحول مشهداً من نهاية العالم
الجنود (لقد وصلوا «: »بليتش«وذكر لصحيفة . »حصل كل شيء في ربع ثانية«: »92بي «الذاعة 

تية فيما كان الطاقم بال ضجيج، وحاولوا الصعود الى متن السفينة، وألقوا قنابل صو) االسرائيليون
وأوضح ان عناصر من مجموعة الكوماندوس نزلت للدعم، . »يصوب األنوار ويلقي المشاعل عليهم

. انتشر الذعر وسمعت أصداء إطالق نار«الواحد تلو اآلخر، من مروحية، ووصلوا الى السفينة و 
. »ا به عن الجسروقبض اشخاص عزل على متن السفينة على احد الجنود وجردوه من سالحه والقو

أخذوا «وحاول ان يصور المشهد، لكن االسرائيليين . »واحداً قتل برصاصة اطلقت بين عينيه«وقال ان 
  .المعتقلين» كل شيء ما عدا هويات

معاملة اقسى «وفصل الصحافيون عن الناشطين اآلخرين، وتلقى االشخاص الذين اتوا من بلدان عربية 
  .» نحن الذين اتينا من اوروبا او من العالم الغربيمن المعاملة التي حصلنا عليها

5/6/2010الحياة،   
  

  أسطول الحرية" إسرائيل"تظاهرات في النمسا واليونان والبوسنة احتجاجا على مهاجمة  .68
. أسطول الحرية " إسرائيل" شخص في فينا أمس، احتجاجا على مهاجمة 2500تظاهر نحو : )وكاالت(

إلى التظاهرة المستشار النمساوي فيرنر فايمان عريضة تطالب بوقف وستسلم المنظمات التي دعت 
خالل " إسرائيل"وإلغاء زيارة سيقوم بها المستشار ل " اإلسرائيلي"التعاون بين الجيشين النمساوي و

  .األسابيع المقبلة 
 ضد الهجوم) شمال(الجمعة، في أثينا وسالونيكي /وكان أكثر من ألفي شخص تظاهروا ليل الخميس

  .على أسطول الحرية " اإلسرائيلي"
التي شاركت في األسطول اإلنساني واألحزاب اليسارية " سفينة إلى غزة"وحسب المنظمة غير الحكومية 

   .2500التي دعت إلى التظاهر، فان عدد المتظاهرين في اثينا تخطى 
م رهائن بعد الهجوم وشارك في تظاهرة أثينا أيضا ناشطون يونانيون كانت سلطات االحتالل احتجزته

  .على األسطول 
تحرير فلسطين، اعزلوا "، يافطات كتب عليها "إسرائيل"ورفع المتظاهرون الذين رددوا هتافات ضد 

  " .إسرائيل"وعقوبات دولية على " إسرائيل"
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في ساراييفو تظاهر ألفا شخص، حسب الشرطة، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة 
  . على أسطول الحرية وتنديدا بالهجوم

وقال نبيل ناصر رئيس جمعية الشتات الفلسطيني في البوسنة أمام المتظاهرين في األحياء القديمة من 
هذا "وأكد أن " . نطالب برفع الحصار المفروض على الفلسطينيين في قطاع غزة فورا"العاصمة البوسنية 

سما فقط من المساعدات المخصصة لغزة تصل ق"، موضحا أن "الحصار أدى إلى تفاقم األزمة اإلنسانية
  " .إلى السكان الذين يعيشون بحصار يذكر بالقرون الوسطى

وتجمع المتظاهرون ومعظمهم من الطالب وخصوصا فلسطينيين وأتراك يتابعون دروسهم في ساراييفو، 
 فلسطينية وتركية ورفع المتظاهرون أعالما. وسط المدينة ثم شاركوا في مسيرة باتجاه المدينة القديمة 

  " . الحرية لفلسطين"و" اهللا أكبر"وهتفوا 
  5/6/2010الخليج، 

  
  شكوى ضد منظمة بريطانية لنشرها اعتداءات مستوطنين على أطفال فلسطينيين .69

الصادرة في لندن أمس، أن جماعات يهودية في المملكة " جويش كرونيكل"ذكرت صحيفة : )وكاالت(
إلى السلطات البريطانية ) كريستيان إيد( شكوى ضد المنظمة الخيرية المتحدة سترفع األسبوع الحالي

اعتدوا جنسياً على أطفال فلسطينيين في مدينة " إسرائيليين"المختصة، بعد أن زعمت أن مستوطنين 
  .الخليل 

أصدرت اعتذاراً في أعقاب ما نشرته باحثتها ميراندا بينش التي "وقالت الصحيفة إن المنظمة الخيرية 
وأشارت إلى أن " . فرت إلى الضفة الغربية في مهمة لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق اإلنسانسا

طلب من كريستيان إيد توضيحاً، وسيرفع شكوى "نائب رئيس االتحاد الصهيوني جوناثان هوفمان، 
  " . ضدها إلى اللجنة الخيرية المسؤولة عن الجمعيات الخيرية بعد فشلها في الرد على طلبه
  5/6/2010لخليج، ا

  
  !مقارنات ومقاربات....  .70

  حلمي األسمر
 صفحة 2,960,000مجرد أن تضع اسم هيفاء وهبي على محرك البحث غوغل، تظهر لك أكثر من 

 من 3,830,000بحث ما بين صورة وموضوع، أما نانسي عجرم فتفوقها في ذلك، ويظهر لك رقم 
ن الصفحات، وإذا استمرت اللعبة، فستحصل  م1,180,000الناصر يحظى بـ  الصفحات، جمال عبد

، إسرائيل 36,700,000، فلسطين 2,020,000، الثقافة الجنسية 10,000,000جهاد : على النتائج التالية
، 47,900,000، حب 8,530,000، يهود 262,000,000، عرب 18,500,000، ثقافة 159,000,000

، عمر بن 85,000,000 أخالق ،60,200,000، شر 67,300,000، خير 169,000,000جنس 
، الوطن 8,130,000، حق العودة 1,480,000، انتفاضة 2,770,000، الخميني 3,470,000الخطاب 
، فن 10,600,000 دراسات ،106,000,000األردن  ،106,000,000، العراق 1,910,000البديل 

 أما، 16,400,000أخيرا الصدق ، 56,800,000، تكنولوجيا 46,000,000، علم 650,000,000
  . فقط6,760,000الكذب فلم يحظ إال بـ 

من مجمل نظرتنا للنتائج أعاله، أشعر أن قراء العربية ومتصفحي اإلنترنت، والباحثين على غوغل 
 جدا، حيث توقعت الحصول سيءبخير، على عكس ما يعتقد، وبصدق شديد، كنت أحسب أن الوضع 

حصلت على ما يثلج الصدر، ويبعث على األمل في هذه األمة على نتائج مغايرة تماما، ولكن اهللا سلم و
الخير (التي ال ينقطع الخير منها، مصداقا للحديث المشهور المروي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
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علما بأن هذا الحديث كما يقول علماء هذا الفن ومنهم األلباني ضعيف ) فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة
 لورود كثير من األحاديث التي تؤكد معناه، فقد ثبت عن النَّبيّ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ولكن معناه صحيح

خَير النَّاس قَرنًي ثُمّ الَّذًين يلُونَهم ثُمّ الَّذًين يلُونَهم ثُمّ يجيء َأقْوام تَسبقُ شَهادةُ َأحدهم يمينَه : (أنه قَاَل
ودهالْعةً وادلَى الشَّهونَنَا عبرضكَانُوا يو يماهرقَاَل ًإب تَهادشَه ينُهموهو من األحاديث المتفق عليها بين ) ي

  .البخاري ومسلم
التقرير "على العموم، ثمة مؤشرات أخرى تفيد أن الوضع العام في بالدنا أفضل مما نعتقد، فقد أفاد 

 الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أن هناك ازديادا في الطلب االجتماعي -" ية الثقافيةالعربي األول للتنم
 7,164 إلى 1975 ألف طالب في العام 895على التعليم العالي من خالل ارتفاع عدد الطالب من 

، وارتفاع عدد الجامعات في البلدان  %800، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ2006مليون طالب في العام 
هذا عدا عن مؤسسات  (2008 جامعة في العام 395، إلى 2003 جامعة في العام 230لعربية من ا

، كما تبين أن هناك ارتفاعا في نسبة اإلناث في )التعليم العالي األخرى التي ال تُصنَّف في فئة الجامعات
 47,8 إلى 1975لعام من مجموع الطالب المسجلين في التعليم العالي في ا % 28,4التعليم العالي من 

، كما أن هناك ارتفاعا في عدد مستخدمي اإلنترنت في  %68، أي بزيدة نسبتها 2006في العام % 
 104 بزيادة قدرها 1999 مليون مستخدم عام 1,5 إلى 1998 مستخدم عام 700,000العالم العربي من 

 % 353 بنسبة ذات داللة بلغت في عام واحد، وارتفاع عدد المواقع العربية المسجلة على اإلنترنت% 
  .إلخ ... 2007 إلى عام 2001عند االنتقال من عام 

 .  الموهوم" تخلفنا"كل هذا يعني أننا بخير والحمد هللا ، واألفضل أن ال نظل ننعي حالنا، ونبكي على 
  4/6/2010الدستور، األردن، 

  
  غضب شعبي وموات رسمي .71

  عبد الباري عطوان
 تمارسه اسرائيل وبشكل متسارع طوال السنوات الخمـس الماضـية الـدور             يشكل ارهاب الدولة الذي   

التخريبي االكبر للسياسات االمريكية في العالمين العربي واالسالمي، ومع ذلك ال يتردد جوزف بايـدن               
نائب الرئيس االمريكي عن الدفاع عن عملية القرصنة االسرائيلية ضد سفن االغاثة المتوجهة الى قطاع               

 الحصار، ويعتبر مجزرة جنودها نوعاً من وسائل الدفاع عن النفس، ويعارض فـي الوقـت                غزة لكسر 
  .نفسه اي تحقيق دولي محايد ومستقل في هذه الجريمة

االدارة االمريكية تخوض حربين فاشلتين في العراق وافغانستان حماية السرائيل، وتستعد لحرب ثالثـة              
، وكانت على وشك استصدار قرار دولي بفرض عقوبـات          )الحظوا ان الدول الثالث مسلمة    (ضد ايران   

على االخيرة بعد جهود مضنية وتنازالت ضخمة للصين وروسيا لضمان عـدم معارضـتهما للقـرار                
المذكور، لتفاجأ هذه االدارة بفرق الكوماندوز االسرائيلية تقتحم سفينة تركية وتقتل تسعة مـن النـشطاء                

ئيس بايدن للدفاع عن هذا العمل وهو الذي تعرض لصفعة قوية           ومع ذلك يتصدر نائب الر    . على ظهرها 
من هذه الحكومة التي يدافع عنها، والدولة التي يدعي صداقتها، عندما استقبلته في تل ابيب باالعالن عن                 

  . وحدة سكنية في القدس المحتلة1600بناء 
 قدمت نفسها علـى انهـا ديفيـد         اسرائيل التي ابتزت العالم الغربي طوال الستين عاماً الماضية، عندما         

العربي الضخم المتجبر، اصبحت اآلن في نظـر        ) جلعاد(الصغير المسالم الضعيف الذي يواجه غواليث       
الذي يفرض الحصارات لتجويع االبرياء العزل، ويخطف السفن في عـرض           ' البلطجي'العالم بأسره هي    

ة، وفوق هذا وذاك يعـض اليـد التـي          البحر، ويعتدي بالرصاص الحي على ناشطي المنظمات االنساني       
  .اطعمته وزودته بكل اسباب القوة والبقاء في نكران جاحد للجميل غير مسبوق في التاريخ
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االرهاب االعالمي والسياسي االسرائيلي الذي جرى استخدامه طوال السنوات الماضية، وابرز اسـلحته             
للمقارنة مـع اي محـارق      ' الهولوكوست'م تعبير   االتهام بمعاداة السامية، واحتكار المعاناة، ومنع استخدا      

أخرى، هذا االرهاب لم يعد يعطي مفعوله، ليس من كثرة ما استخدم التفه األسباب فحسب، وانما ايضاً،                 
من اقدام اسرائيل على مجازر بشعة، وبدم بارد متعمد، ضد شعب اعزل محاصر انطالقاً مـن غـرور                  

  .القوة
' ' '  

يكفّر عن عقدة ذنبه تجاه المحرقة، وعدم تحركه النقاذ ضحاياها، باصدار نصف            هذا العالم الغربي الذي     
ادانات للمجازر والجرائم االسرائيلية، ويكرر دائماً مساندته لها تحت ذريعة حق اسرائيل في الدفاع عـن      

قتالعهم نفسها، والحفاظ على امنها، مطالب اليوم بالتكفير عن ذنبه تجاه جريمته في حق الفلسطينيين في ا               
من جذورهم، وحرمانهم من وطنهم، بل والتستر على ما يتعرضون له من حصارات ومجازر على يـد                 

  .االسرائيليين
انتهى الزمن الذي كانت اسرائيل تهاجم وتجد عرباً او مسلمين يرفعون الرايـات البيـضاء استـسالماً،                 

الحاسم، واصابتها الدقيقـة الهـدافها،      ويتزاحم الغربيون على شاشات التلفزة لالشادة بانتصارها السريع         
  .واالستخدام البارع للتكنولوجيا الحديثة

وحدة الكوماندوز االسرائيلية لم ترتكب اي خطأ اثناء هجومها على السفينة التركية، فقد فعلت ما كانـت                 
يد هو  تفعله الوحدة نفسها او الوحدات االخرى المماثلة، مع سفن او طائرات او قرى عربية اخرى، الجد               

وجود اناس شجعان على ظهر هذه السفينة وربما سفن المستقبل، قرروا التمرد على الجبن، والتـصدي                
  .لالسرائيليين المهاجمين حتى بالكراسي دفاعاً عن الكرامة وعزة النفس

ما ال يدركه االسرائيليون والمسؤولون الغربيون ان ثورة جديدة تطل برأسها في العالم االسـالمي بقـوة       
لياً ضد حالة االذالل واالهانات التي يتعرض لها العرب والمسلمون حالياً، ومؤشرات هذه الثورة نراها               حا

وعلى ظهر  .. في جنوب لبنان  .. في قطاع غزة المحاصر     .. في افغانستان   .. في كل مكان، في العراق      
  .السفينة مرمرة

جرام والحرب، وتأمر الغرب ان يتبناهـا،       اسرائيل لم تعد تفرض اجندتها على المنطقة، وتتخذ مبادرة اال         
ألن حروبها هذه، الصغيرة منها والكبيرة، باتت تـؤثر علـى           . وال يجب السماح لها باالستمرار في ذلك      

العالم بأسره، وتصل تداعياتها الخطيرة الى مختلف العواصم الغربية، ارهاباً واضطرابات امنية وعـدم              
  .استقرار

جل الشارع وليس االنظمة، لم يعودوا جبناء اغبياء اذالء، والمـسلمون او            العرب، وانا هنا اتحدث عن ر     
الغالبية الساحقة منهم، لم يعودوا يساقون مثل النعاج امام الغزاة، فها هو اكثر الشعوب االسالمية جهـالً                 

جهل يمكن  فقمة ال . وتخلفاً في افغانستان يدمي انف حلف الناتو، ويستنزف الواليات المتحدة مالياً وبشرياً           
  .ان تهزم قمة التكنولوجيا اذا اقترن االول بالكرامة والرجولة، واقترن الثاني بالغرور والظلم واالستكبار

الرئيس التركي عبداهللا غل قال ان اسرائيل ستدفع الثمن غالياً من جراء جريمتها في حق نـشطاء سـفن      
 حكومة نتنياهو اقل من عشر سـاعات        الحرية، وهو محق في هذا الن تركيا تقول وتفعل، فعندما اعطت          

لالعتذار عن اهانة سفيرها وتحقيره، حصلت على ما أرادت، واضطرت هذه الدولة الفاجرة الى تقـديم                
  .هذا االعتذار للمرة االولى في تاريخها

رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي قدم مثالً لنظرائه العرب في الشجاعة والصالبة، وتصرف              
حقيقي عندما طالب اسرائيل باالفراج عن جميع ناشطي سفن الحرية فوراً، فتجاوبت حكومة             كرجل دولة   

نتنياهو المتغطرسة المتعالية فوراً ولم تبق على محتجز واحد متراجعة عن قرارها السابق بالتحقيق مـع                
  .البعض ومحاكمتهم
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 مستقل فـي هـذه المجـزرة،        اردوغان يطالب نتنياهو مرة اخرى باالعتذار، مثلما يطالب بتحقيق دولي         
وتقديم المتورطين فيها الى العدالة كمجرمي حرب، ودفع تعويضات كاملة للضحايا، ومن المؤكـد انـه                
سيحصل على كل ما يريد ألنه يقف على ارضية اخالقية قوية، وقاعـدة جماهيريـة عريـضة، وبنيـة                   

  .اقتصادية مشرفة، وال يتلقى فلساً واحداً من المساعدات االمريكية
' ' '  

عندما يشيع شهداء المجزرة البحرية، وجميعهم من االتراك، الى مقـابر الـشهداء ملفـوفين بـالعلمين                 
فمن كان يصدق ان تركيا التي كانـت        . الفلسطيني والتركي، فهذا انقالب كبير في تاريخ المنطقة والعالم        

ة سـنوية مـشتركة مـع       باالمس القريب وسيطاً بين العرب واالسرائيليين، وتجري مناورات عـسكري         
االخيرين، تجعل من قضية رفع الحصار عن قطاع غزة العمود الفقري في استراتيجيتها القومية، وتقـدم                
الشهداء من اجل هذا الهدف االنساني المشروع، وتعرب عن استعدادها الرسال بوارج حربية لمرافقـة               

  .سفن االغاثة القادمة
وهي صحيحة، اذا طبقناها على ما جرى ويجري فـي قطـاع            ' تائجان العبرة في الن   'علمونا دائماً مقولة    

فالحصار االسرائيلي الذي   . غزة وبسبب حصاره، نجد ان اسرائيل والغرب من خلفها هم الخاسر االكبر           
استمر اربع سنوات في ظل صمت العالم الحر وتواطئه، لم يقلب حكومة حماس، ولم يدفع الجوع اهالي                 

ستسالم للمطالب االسرائيلية والعربية لألسف، والجندي جلعاد شليط ما زال في           غزة للثورة عليها، او اال    
االسر، وتهريب االسلحة الذي فرض الحصار لمنعه يتدفق عبر االنفاق، وفـوق هـذا وذاك اصـبحت                 

  .صورة اسرائيل وحلفائها من محور االعتدال العربي في الحضيض
ية، وليس بفعل المفاوضات العبثية، والعنـاق الباسـم         جميع هذه االنجازات تتحقق بفعل الصمود والتضح      

  .للمبعوث االمريكي جورج ميتشل، او جهود مبعوث السالم االوروبي توني بلير
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحظى بدعم الغرب، مثله مثل حامد كرزاي في افغانستان، بـات                

 مؤشرات عن ضغوط غربية امريكية للتخلي       يعيش اسوأ حاالت ضعفه، ويعيش في الهامش تماماً، وسط        
كشريك اساسي في اي عملية سالم مقبلـة، تمامـاً مثلمـا تتعـالى              ' حماس'عنه، والتفاوض مع حركة     

  .االفغانية' طالبان'االصوات بالتفاوض مع حركة 
 كيفيـة   العالم يتغير بسرعة وفي غير صالح اسرائيل وامريكا وحلفائهما في المنطقة العربية، والمهم اآلن             

استثمار هذه االنجازات الكبيرة، والعزلة االسرائيلية المتنامية بطريقة فاعلة، واول خطوة في هذا الصدد              
هو ابقاء الحصار على اسرائيل، وابقاء الزخم الحالي على اشده، الن هناك رهانا اسرائيليا امريكيا على                

وما الهبات الـشعبية    .  في مرات سابقة   الزمن النهائه ونسيان ما حدث، وامتصاص تداعياته مثلما حدث        
التي يشارك فيها عشرات االالف في مختلف انحاء العالمين العربي واالسالمي الى جانب عواصم غربية               

  .اخرى اال دليل على حدوث بوادر التغيير الذي نتطلع اليه ونطالب به منذ سنوات
 التـاريخ، ال قيمـة لـه وال دور، فـي            لم نذكر النظام الرسمي العربي بالخير، لسبب بسيط النه خارج         

االحداث الجارية، نظام تعفن مثل مبادرته السلمية، ونحن هنا نتحدث عن احيـاء ال امـوات، والبيـان                  
  .الختامي لوزراء الخارجية العرب وما تضمنه من هوان وتذلل هو الدليل االبرز على ما نقول
  5/6/2010القدس العربي، 

  
  فرحة ما تمت .72

 فهمي هويدي
أما الخبر السيئ فإن ذلك الفتح مؤقت إلى أن تهدأ موجة الغـضب التـى   . خبر الجيد أن معبر رفح فتح ال

حين حدث شبه إجماع على أنه لو كان المعبـر مفتوحـا، وطريـق              . ترددت فى أنحاء العالم مطالبة به     
  .لما جرى ما جرى لقافلة الحرية. وصول احتياجات أهل غزة سالكا
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لمشهد الذى عايشناه منذ ثالث سنوات، حين انفجر غضب المحاصرين فى غـزة،             كأننا بصدد استعادة ا   
. ولجأوا إلى كسر الحصار عنوة من خالل عبور الحدود الفاصلة بين شبه جزيرة سيناء وبـين القطـاع                 

والمتصاص االنفعاالت التى طفت على السطح آنذاك، أطلق فى مصر شعار أعلن أننا لن نسمح بتجويع                
! فُرِجـت : وهو ما صدقه بعض أصحاب النوايا الحسنة آنذاك، فصفقوا طويال وهتفوا قائلين           الفلسطينيين،  

ثم ما أن هدأت األمور ومرت العاصفة بسالم حتى ارتفع صوت المسؤول المصرى الـذى قـال إننـا                   
وانطلقت معزوفة ميليشيا اإلعالم الرسمى التـى مـا     . سنكسر رجل أى فلسطينى يعبر الحدود إلى مصر       

تؤجج مشاعر السخط والتحريض ضد الفلسطينيين، معتبرة أنهم يطمعون فـى االسـتيطان فـى               برحت  
وهى الموجة التى استمرت لبعض الوقـت،   . سيناء، وأنهم وليس اإلسرائيليون يهددون أمن مصر القومى       

بق احتفت بهدم األنفاق التى كان الرئيس مبارك قد ذكر فى وقت سا           . تلتها موجات أخرى فى ذات االتجاه     
أن الفلسطينيين اضطروا إلى حفرها لتوفير احتياجاتهم التى حرمهم الحصار منها، ثم انتهت بإقامة السور               
الفوالذى بتمويل ورعاية أمريكيين، إلحكام الخناق حـول المحاصـرين، وإجبـارهم علـى الركـوع                

  .واالستسالم
رفح بداية هادئـة لتـصحيح       أن يكون اإلعالن عن فتح معبر        3/6كنت قد تمنيت يوم الخميس الماضى       

، لكن تبـين  »تفاءلوا بالخير تجدوه«األخطاء التى ارتكبت بحق الفلسطينيين، عمال بالحديث النبوى القائل       
ذلك أننى فهمـت    . لى أننى أسرفت فى حسن الظن، وأدركت أن أوان تحقيق الخير المنشود لم يحن بعد              

علن عنه اليعبر عن تغيير أو تـصحيح للـسياسة          من عدة اتصاالت أجريتها أن قرار فتح المعبر الذى أ         
ريمـة إلـى عادتهـا      «وبالتالى فهو إجراء مؤقت، تعود بعده       . المتبعة، ولكنه من قبيل االنحناء للعاصفة     

  .، كما يقول المثل الشائع»القديمة
من يغلقه  (الطريف أن اإلعالن الرسمي المصري عن فتح المعبر نسبة إلى قرار الرئيس مبارك شخصيا               

ولم أفهم لماذا يـصدر     . »األخوة الفلسطينيين «مضيفا أن الهدف منه هو تخفيف المعاناة عن         !). يا ترى؟ 
قرار من هذا القبيل عن رئيس الجمهورية، الذى يفترض أنه منشغل بالقرارات الكبرى والسياسات العليا،               

تخفيـف المعانـاة عـن      «كما استوقفتنى عبـارة     . إلى الرئيس » الفضل«إال إذا كان قد أريد نسبة ذلك        
صار القاعدة المستقرة والمسلم بها، أما      » األشقاء«، التى تعطي انطباعا بأن استمرار معاناة        »الفلسطينيين

التخفيف فهو االستثناء كأنما كتب على الفلسطينيين وحدهم من دون شعوب العالم أن يظلـوا شـعب اهللا                  
  !المعذب والمحتار

ا تفتح األعين على أمور تكون خارجة عن دائرة الوعى فـى الظـروف   ألن المفاجأة أو الصدمة كثيرا م    
العادية، فإن ذلك ما حدث معى، حين أدركت أن المعبر سوف يغلق عائدا إلى سيرته األولى بعـد أيـام                    

ذلك أننى انتبهت أن الملف الفلسطينى لم يعـد فـى           . بحيث تتواصل المعاناة بعد االنقطاع الطارئ     . قليلة
وألن إسـرائيل   .. أنه سلم إلى الواليات المتحدة األمريكية بالكامل منذ زمن لـيس بعيـدا            أيدى العرب، و  

حاضرة فى دائرة صنع القرار األمريكى، فذلك يعنى أن ما يتعلق بالملف صار محكوما بإرادة الطرفين،                
  .ويعنى أيضا أن هامش حركة اإلرادة العربية إزاء الموضوع صار متواضعا ومحدودا

 التحليل، فإنه يدعونا إلى التفكير بطريقة أخرى فيما يتعلق بحصار غزة، الـذى هـو فـى                  إذا صح ذلك  
ذلك أن الحصار له هدف محدد ومعاناة سكان القطـاع          . األصل موقف إسرائيلى وقرار للرباعية الدولية     

ـ                سوية مطلوبة ومقصودة، ويراد بها لى ذراع السلطة القائمة فى غزة، وإجبارها على االلتحاق بركب الت
ولـن يكـون    . وإنهاء تلك المعاناة مرتبط بتحقيق ذلك الهدف      . التى تفرضها الواليات المتحدة وإسرائيل    

بمقدور األطراف المشاركة فى لعبة التسوية أن تسهم فى رفع الحصار، ألن ذلك يعنى إفشال المخطـط                 
 بمـا يحقـق بعـض       وألن مصر من تلك الدول، فسيظل غاية جهدها أن تفتح المعبر مؤقتـا،            . المرسوم

  .التنفيس، الذى ال يؤدى إلى فك الحصار وإنهاء المعاناة لذا لزم التنويه
  5/6/2010الشرق، قطر، 
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  المدخل الموضوعي للمصالحة .73

  نقوال ناصر
فإن المصالحة الوطنية سـوف     , طالما لم تنتف األسباب التي قادت أصالً إلى االنقسام الفلسطيني الراهن          

  . خرتظل مؤجلة إلى إشعار آ
ولم تنتف هذه األسباب بعد، فلماذا إذن اختار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس فـي بيـت    
لحم يوم األربعاء الماضي، وكذلك فعلت اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزيـة لحركـة فـتح فـي       

فـي خـضم التركيـز      " المصالحة"اجتماعهما المشترك آخر الشهر الماضي، تسليط أضواء مركزة على          
ـ             الهجوم على  "الفلسطيني والعربي والدولي على ما وصفه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ب

بعد القرصنة التي قامت بها دولة االحتالل اإلسرائيلي        " القانون الدولي وضمير اإلنسانية والسالم العالمي     
رة التي ما زالت آثارها تتدحرج مثـل كـرة          في المياه الدولية للبحر األبيض المتوسط وقادت إلى المجز        

الثلج دون أن تنجح حكومة االحتالل في احتوائها بالرغم من رضوخها، بسرعة ودون قيـد أو شـرط،                  
للشرط التركي والضغوط الدولية بإطالق سراح من اختطفتهم من المتضامنين مع الـشعب الفلـسطيني               

  المحاصر في قطاع غزة ؟ 
يجد المراقب السبب المباشر األول لمبادرة منظمة التحرير إلى محاولـة دفـع             في هذه المجزرة وآثارها     

إلى الواجهة السياسية بينما كل الظروف الملموسة تشير إلى عدم توفر الشروط الموضوعية             " المصالحة"
ة فهذه المجزرة قد حاصرتها سياسياً وإعالمياً بقدر ما حاصرت نتائجها العكسية، بالنسبة لدول            . إلنجازها

لهـذه العمليـة وأحرجـت      " الراعي األميركي "في عملية السالم وأربكت     " الشريك اإلسرائيلي "االحتالل،  
فيها، في وقت ينصب تركيزهم جميعاً على المباحثات غير المباشرة التـي ترعاهـا              " الشريك المصري "

الل، بحيـث يـصعب     واشنطن آملة أن تقود إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية المباشرة مع دولة االحت           
إنما , على أي مراقب أن ال يستنتج بأن تسليط األضواء على مصالحة لم تنضج ظروفها الموضوعية بعد               

يستهدف أوالً التغطية على تحدي المنظمة ومفاوضيها لشبه إجماع فلسطيني على رفض الـذهاب إلـى                
  . المفاوضات

ضات حد أن ال يكون لها أي دور في جهد دولي           ويستهدف ثانياً التغطية على انشغال المنظمة بهذه المفاو       
متواصل لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بالرغم من خطابهـا الـذي             " سلمي ومدني وشعبي  "

يسوغ معارضتها المعلنة للمقاومة الوطنية ومطاردتها لناشطيها بالتنسيق األمني مـع االحـتالل بتبنـي               
رغم من أن هذا الجهد الدولي قد وفر لها فرصة نموذجية لـم             ، وبال "مقاومة السلمية والشعبية  "المنظمة لل 

  . تساهم فيها لممارسة هذا الشكل من المقاومة الذي تعلن تبنيها له
وال يمكن ببساطة تفسير القرار الذي اتخذه االجتماع المشترك للمنظمة وفتح في نفس يوم مجزرة أسطول            

قال رئيس الوفد   , بأنه مجرد حرص على مصالحة    , إلى غزة " مستقل"الحرية بإرسال وفد مشترك برئاسة      
ال تزال بحاجة إلى وقت، ألن األمـور ال         "منيب المصري نفسه في الثاني عشر من الشهر الماضي إنها           

  ". تزال صعبة جداً
فما الذي تغير بعد أقل من عشرين يوماً؟ لكن لماذا تنضم فصائل منظمة التحرير األخـرى إلـى وفـد                    

م إليه كطرف في االنقسام أم كوسيط؟ لقد حرصت هذه الفـصائل منـذ االنقـسام                ؟ وهل تنض  "المصري"
الدموي بين حركتي فتح وحماس على إظهار أنها ليست طرفاً في االنقسام وحاولت أن تعزز رصـيدها                 

بمبادرات للوساطة بين الحركتين، غيـر أن       " استقالليتها"الشعبي بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ثم عززت        
ا إلى برنامج فتح التفاوضي قد أفشل هذه الوساطة، وشكك في استقاللية فصائلها التي انعكـست                انحيازه

على أفضل وجه في حرصها أثناء جوالت الحوار الوطني في القاهرة وغير القاهرة على أن ال تـضيع                  
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علـى  حرصت دائماً   " ثنائي"منظمة التحرير وسلطة الحكم الذاتي ضحية ألي اتفاق         " كعكة"حصصها في   
  . إعالن معارضتها له بين الحركتين مما يلقي ظالالً من الشك حول جدوى مساعيها للوساطة بينهما

" يوم الثالثاء الماضي اقترحت مفوضة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين أشتون من أجل دعم               
لكن عباس  . باس بزيارة غزة  األوروبية إلنهاء حصار القطاع أنه ينبغي قيام ع       " االستعداد لتصعيد الجهود  

حركة فتح ترفض   "كما أشيع مؤخراً، كما أن      " في الوقت الحاضر  "أكد عدم وجود أي خطط لديه لزيارتها        
، بينما يكرر عباس أن الشرط المسبق للمصالحة هو توقيع حماس           " هذه الزيارة قبل أن تتحقق المصالحة     

لرعاية المـصرية للمـصالحة، بـالرغم مـن أن     على الورقة المصرية، وأن الشرط المسبق الثاني هو ا    
االستمرار مع اللعبة اإلقليمية مضر ألن الرهان على أي دولة تريد تجيير القضية الفلسطينية لـصالحها                "

  ".. يعد قصوراً في نهج القيادة في فتح وحماس معاً
، أن توضح كيف    وعلى كل حال، ما زال على المنظمة وفتح معاً، وربما فصائل المنظمة األخرى أيضاً             

سيكون توقيع حماس على الورقة المصرية مختلفا في إحداث أي تغيير في مواقفهم جميعا يختلـف عـن          
وجميعهـا  , مواقفهم بعد توقيع حماس على إتفاق القاهرة ووثيقة األسرى واتفاق مكة والمبـادرة اليمنيـة         

  ؟ "الرباعية"زامهم بشروط فشلت في دفعهم إلى منح الوحدة الوطنية الفلسطينية أولوية على الت
من أجل إلغـاء نتـائج االنتخابـات        " الرباعية"لقد كان السبب األول لالنقسام هو الشروط التي وضعتها          

، ومـن   "عملية السالم " ألنها أدخلت إلى معادلة التفاوض عامالً من خارجها يربك           2006التشريعية عام   
لكـن  . النفصال اإلقليمي الراهن بحكم األمر الواقع     هنا االنقسام فاالقتتال ثم الحصار الذي تمخض عن ا        

الحكومة التي تمخضت عنها االنتخابات األخيرة في دولة االحتالل لم تدخل إلى معادلة التفاوض عـامالً                
وخططها كافة، ومع ذلك ما زالت      " عملية السالم "بل إنه يهدد بدفن     , يربك خطط التسوية السياسية فحسب    

ع األجندة األميركية التي تعتبر حماس ال حكومة االحتالل الجديدة هـي العقبـة              المنظمة تتساوق عمليا م   
. الرئيسية أمام استئناف هذه العملية، وما زالت تعطي لهذه العملية أولوية على الوحدة الوطنية الفلسطينية              

ما قال  ك" عدم حيادية الراعي المصري للمصالحة    "بسبب  " يطيل عمر االنقسام  "ومثل المنظمة مصر، مما     
  . عزيز دويك. رئيس المجلس التشريعي د

لكن تطور األحداث قد أسقط هذا الترتيب لألولويات، وأسقط الحجة التي تذرعت القاهرة بها لإلصـرار                
، وتتمثل هذه الحجة في حينها بضرورة سـرعة ترتيـب البيـت             "كما هي "على توقيع الورقة المصرية     

حقاق تجديد الوالية الدستورية لرئاسة سـلطة الحكـم الـذاتي           قبل است " شرعيته التفاوضية "الفلسطيني و 
ومجلسها التشريعي أوائل العام الحالي، وحسب الورقة المصرية تم تمديد هذا االسـتحقاق إلـى شـهر                 

يونيو الجاري، وعلى األرجح سيمر هذا االستحقاق بدوره دون الوفاء به، إال إذا كان االنفراد               / حزيران  
ة في الضفة الغربية الشهر المقبل يراد له أن يكون سابقة إلجـراء انتخابـات رئاسـية                 باالنتخابات البلدي 

وتشريعية منفردة أيضاً، وهذا سبب آخر وراء تحرك المنظمة وفتح لدفع موضوع المصالحة إلى الواجهة               
في توقيت غير مناسب يضعهما في موضع شبهة من يحاول تشتيت التركيز على مجزرة أسطول الحرية                

  . ةلغز
وربما تكون استجابة عباس القتراح أشتون بزيارة غزة محكاً لجدية أي تحرك جاد للمنظمة وفتح باتجاه                
المصالحة، إذ يمكنه اصطحاب دويك أوالً إلى مقر المجلس التشريعي حيث مكانه دون أي ذرائع، كـون                 

اصطحابه ثانياً لإلفراج عمن    سيفاً ذا حدين يمكن شحذه ضد الرجلين، و       " انتهاء الوالية الدستورية  "ذريعة  
حمـاس لكـي تـرد      " تحرج"تعتقلهم السلطة من إخوانه كإجراء من إجراءت بناء ثقة تمهد للمصالحة و           

بالمثل، ثم إصدارهما بياناً مشتركاً يعلن إنجاز المصالحة الوطنية ورفع الحصار عـن غـزة شـرطين                 
نظمة وفتح المتجه إلى غزة وضم دويـك        مسبقين ألي استئناف للمفاوضات، ثم ترؤس الوفد المشترك للم        

إليه، وربما يكون من األفضل أن ال يعبر هذا الوفد إلى القطاع من معبر رفح، بل أن يبدأ صفحة جديدة                    
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من وحدة النضال الوطني باستئجار سفينة لكسر الحصار تقود أسطوالً يدعوان إلى المشاركة فيه كل قادة                
  " المقاومة السلمية"ك أخير أوالً لصدقية كمح" عملية السالم"الدول الراعية لـ

وثانياً لمصداقية هذه الدول في هذه العملية، يقرر الصف الوطني الفلسطيني الموحد بعدها اسـتناداً إلـى                 
مواقف دولية ملموسة أي شكل من أشكال المقاومة تتبناه القيادة الفلسطينية الموحدة كاستراتيجية للنضال              

فهـذا هـو المـدخل الموضـوعي        . كسبب رئيسي آخر لالنقسام   " سيق األمني التن"الوطني تبت في أمر     
غير أن الوقت قد حان     . الوطني" التمني"لكن مثل هذا التوجه ما زال بالتأكيد يندرج في باب           . للمصالحة

  . كما قال عباس نفسه األربعاء الماضي" اإلخوة إلى كلمة سواء"في كل األحوال لدعوة جميع 
  4/6/2010 فلسطين أون الين،

  
  »رهان على التطورات«خطأ في التكتيك أم : حماس والمصالحة  .74

  عريب الرنتاوي
للوهلة األولى ، بدت حماس حائرة في تفسير قرار السلطة والمنظمة وفتح والرئاسة ، تسيير وفد رفيـع                  
برئاسة رجل األعمال المعروف منيب المصري إلى غزة الستطالع فرص اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة                

 بدت مضطربة في كيفية التعامل مع هذه المبادرة ، فخـرج            - حماس   -إتمام المصالحة ، واألهم أنها      و
الناطقون باسمها بتفسيرات أساءت للحركة أكثر مما مست أصحاب المبادرة األصليين ، وأظهرتها كمـا               

اهللا ، فخـسرت    الذي كان على وشك اإلبحار مـن رام         " أسطول المصالحة "من  " مفزوعاً"لو كانت طرفاً    
  .بالنقاط ، واحدة من معارك العالقات العامة التي تتقنها فتح وال تجيدها حماس

فالقول مثال أن قرار رام اهللا يأتي بهدف تبديد األضواء وتشتيت األنظار عن العدوان اإلسرائيلي الهمجي                
 ، ومهما ارتفعت وتـائر      على أسطول الحياة ، لم يكن مقنعاً ألحد ، إذ مهما بلغ تخاذل السلطة وخواؤها              

إلى " تنسيق األدوار وتبادلها وتقاسمها   "تنسيقها األمني مع االحتالل ، إال أنه سيظل من المستبعد أن يصل             
هذا المستوى من االتقان ، ولقد كان أجدى كثيراً لو أن حماس اقترحت التريث بضعة أيـام إلـى حـين                     

و أنها قالت على سبيل المثال أن السلطة وجـدت          تحرير األسرى الجدد ودفن شهداء أسطول الحرية ، أ        
في أمر لم يكن لها فيه      " أن تدس رأسها  "نفسها معزولة ومهمشة في حدث فلسطيني بامتياز ، وأنها قررت           

  .فضّل وال باع ، لو أنها فعلت ذلك واكتفت به ، لكان تفسيرا مقنعاً ومقبوال أيضا
يقول أن السلطة تريد في ربع الـساعة األخيـر للحـصار           وأحسب أننا كنا سنقبل أيضا تفسيراً حمساوياً        

المضروب على حماس والقطاع ، أن تنتزع من الحركة ما عجزت عن انتزاعه تحت ضـغط االنحيـاز      
المصري األعمى للسلطة والرئاسة ، وأن عرضها فتح حوار مع حماس ليس سوى هجوم استباقي فـي                 

  .ليه باألمسالزمن المستقطع ، وهذا على أي حال ما ذهبنا إ
بدت حماس كما لو أنها تفاجأت بقرار السلطة أو أنها ُأخذت على حين غرة ، تماماً مثلما حـصل حـين                     

وألجل غير مسمى ، فقد تصرفت      " الحاالت اإلنسانية الحرجة  "قرر الرئيس المصري فتح معبر رفع إمام        
راره ، علماً بأنها المكتوية بنـاره       كما لو أنها متضايقة من القرار ، أو أنها تستمرئ الحصار وتريد استم            

 سـاعة بحجـة     24وجاء قرار حكومة الحركة إرجاء فـتح المعبـر          . والمستهدفة بكل فصوله السوداء   
االستعداد والتحضير ، كالماء البارد على أهل القطاع ، وزود خصومها في غزة والقاهرة بما يحتاجونه                 

  .من ذخائر في حملتهم عليها
 ال نستطيع الـتكهن     -تي أرهقها الحصار سياسيا ومعنويا ، وأضعف إلى حد ما           نحن نعرف أن حماس ال    

 من جماهيريتها وشعبيتها ، قد راهنت على الحصار نفسه الستعادة زمـام المبـادرة وكـسب                 -به اآلن   
التعاطف والتأييد ، والخروج في نهاية المطاف من النفق الذي وجدت نفسها فيه بعد الحسم العسكري في                 

 ، ونحن نعرف أن الحركة ال تريد لهذا الحصار أن يرفع من بوابة رام اهللا ولصالح القـوى    2007يونيو  
المهيمنة فيها ، وعلى حساب حماس وأنصارها ، ونحن نعرف أن حماس معنية أكثر من غيرها ، فـي                   
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 وهـي   - حمـاس    -تحول لعبة الحصار من ورقة في يد خصومها ومجادليها إلى عبء عليهم ، لكنها               
رجم هذه المعطيات إلى مواقف وسياسات وتكتيكات ، تقترف من األخطاء ما يمكن هؤالء من اإلمساك                تت

يصاحبان أداء بعض ناطقي حمـاس      " التلعثم"و" التأتأة"بها متلبسة بالجرم المشهود ، وقد شهدنا كيف أن          
  .والمتحدثين باسمها عندما جوبهوا بأسئلة مجادليهم من رام اهللا

سوى بعض الظن إثم كذلك ، أن حماس عادت للمراهنة على تطورات محتملة تحتـشد               في ظني ، وليس     
في أفق المنطقة وفضائها ، كفيلة إن حصلت ، بتبديل موازين القوى وتعزيز شروط الحوار وتحـصين                 
مطالبها وشروطها ، سواء في مواجهة رام اهللا أو في التعامل مع مصر ، واألهم أنها باتـت تعتقـد أن                     

 اإلسرائيلي على رفع الحصار وإتمام المصالحة ، بات يترنح تحـت وقـع ضـربات                -ألمريكي  الفيتو ا 
أبطال الحرية وأسطولها ، األمر الذي يدفعها للتريث واالنتظار ، وعدم التهافت سـريعا وراء إشـارات                 

  .السلطة وإيماءات فتح
ـ              وم المـصالحة والحـوار     وبمعنى آخر ، فإن العوامل التي دفعت فتح والمنظمة والسلطة إلطـالق هج

والوحدة ، واستعجال وصوله إلى شواطئ غزة ، هي ذاتها العوامل التي تدفع حماس للتريث بل وحملت                 
الناطقين باسمها على إبداء التحفظ على مبادرة رام اهللا بخالف ما كان يقال قبل انطالق أسطول الحريـة                  

  .بأيام قالئل فقط
وحتى ارتقاء الشهداء ساللم المجد والخلود      " أسطول الحرية "الق  أيا يكن من أمر ، فإن ما حصل منذ انط         

، وما أعقب هذا وذاك ، من انبعاث حركة التضامن العالمية مع شعب فلسطين ، وانهيار صورة إسرائيل                  
ومكانتها لدى الرأي العام الدولي ، وما صاحب كل ذلك من صعود لدور تركيـا األردوغانيـة ، هـي                    

قد من أن تختصر بتكتيك خاطئ هنا أو أداء مرتبك هناك ، وهذا ما سنفرد لـه                 مواضيع أهم وأعمق وأع   
سلسلة من مقاالتنا في األيام القليلة المقبلة ، فما حدث عميق الداللة ومشبع بالمعاني ، ومـن الظلـم أن                    

  .نجتاز هذا المنعطف ، دون أن نستلهم أهم دروسه
  5/6/2010الدستور، األردن، 

  
  بيمن إرهابي الى إرها .75

  جهاد الخازن
الحكومة الليبرالية في اسرائيل أرسلت شباباً من الكشافة اإلسرائيلية ليرشدوا دعاة السالم الى شواطئ 

  .غزة، فتعرضوا إلطالق نار كثيف قَتَل فيه دعاة السالم بعضهم بعضاً
هذه هي رواية حكومة مجرمي الحرب الفاشست، عما حدث في المواجهة في عرض البحر تحت جنح 

  :الظالم، وإذا صدق القارئ الرواية االسرائيلية فهو قد يصدق أيضاً
دمه علينا وعلى : والتالميذ هم الذين قالوا. اليهود لم يصلبوه ولم يقتلوه بل تالميذه فعلوا. المسيح انتحر

  .أبنائنا من بعدنا، وليس اليهود
قتل الجمال والغنم والحمير، واحتفظ اقتل الرجال والنساء واألطفال حتى الرضع، وأ: الرب قال ليشوع

يشوع لم يكن يريد قتلهم وإنما هو الرب الذي فعل، فيما كان يشوع يريد توزيع . بالذهب والفضة والحديد
  .الذهب والفضة عليهم

  .قال ليشوع إن أسوار أريحا تسقط بالزمامير والصراخ) رب اليهود(الرب 
ه، ولكن الفلسطينيين الذين يحتلون اسرائيل يمنعون هيكل سليمان موجود فوق الحرم الشريف أو تحت

  .وفي رواية أخرى أن الحاج أمين الحسيني نقل حجارة الهيكل سراً الى ألمانيا. التنقيب عنه
خان يونس؟ فندق . دير ياسين؟ دير لراهبات القلب المقدس: ونختصر التاريخ الى ضياع فلسطين، وهناك

قانا؟ حيث المسيح اجترح معجزته . بية؟ أول مرة نسمع اسمهابحر البقر؟ معبد هندوسي، ق. معروف
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مناحيم بيغن :  لم ينفذه االرهابيون من عصابة أرغون1946كذلك فنسف فندق الملك داود سنة . األولى
  .وإسحق شامير وأمثالهما، وإنما نفذته حماس

  .نما قتله حزب اهللاواإلرهابيون من عصابة ليهي لم يغتالوا الوسيط الدولي الكونت برنادوت، وإ
، وإنما كان الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض 1982اإلسرائيليون لم يغزوا لبنان سنة 

الصلح طلبا من جيش الدفاع اإلسرائيلي، أو فرقة الكشافة، أن يدخلوا لبنان لحماية الالجئين في مخيم 
  .صبرا وشاتيال

، وإنما كان يساعد األم تيريزا في الهند ويشفي 1982شارون لم يكن أصالً في الشرق األوسط سنة 
  .المرضى

ومساعده . شارون لم يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة في السبعينات، وإنما هم انتحروا حزناً على المسيح
في حينه مائير داغان لم يذبح الفلسطينيين بيديه، وبسيف ياباني كان يفاخر باقتنائه، وإنما ذبحوا بعضهم 

  . توسالته اليهم أال يفعلوابعضاً رغم
، 1967 جندياً مصرياً من أسرى الحرب صبراً في سيناء خالل حرب 250بنيامين بن اليعازر لم يقتل 

  .وإنما هم ماتوا ألسباب طبيعية، أمراض قلب وسكري وفشل كلوي وغير ذلك
ويهود .  االسكاأرض بال شعب لشعب بال أرض، إال أنها كانت تتحدث عن: غولدا مائير قالت فعالً

الخزر األوروبيون ما كانوا ذهبوا الى فلسطين، لو لم يوجه مليون فلسطيني الدعوة اليهم ويرجوهم أن 
  .يسرقوا بالدهم منهم

مجرم الحرب بنيامين نتانياهو لم يكن مجنداً شارك في تدمير طائرات مدنية في مطار بيروت سنة 
» ميدل ايست«لطائرات أحرقها عمال التموين في شركة هو كان في سياحة للتزلج في لبنان، وا. 1968

  .احتجاجاً على عدم رفع أجورهم
اإلرهابي اآلخر ايهود باراك لم يلبس تنورة، ويشارك في قتل ثالثة زعماء فلسطينيين في بيروت سنة 

  . وهم بين أطفالهم، وإنما هم قتلوا أحدهم اآلخر في خالف على لعبة بوكر1973
رهابي، ومائير داغان لم يرسل عمالء الموساد الى دبي لقتل محمود المبحوح، وإنما ومن إرهابي الى إ

أرسلهم في إجازة، أما المناضل المبحوح فسقطت على وجهه مخدة من السرير ولم يستطع رفعها عن 
  .صور اإلرهابيين؟ هذه مسروقة من لعبة كومبيوتر معروفة. وجهه لثقلها فمات مختنقاً

على بيعهم ) أبارتهيد(يز لم يذهب الى جنوب افريقيا ويفاوض أركان النظام العنصري الدجال شمعون بير
قنابل نووية من ثالثة أحجام، وإنما ذهب للدفاع عن المواطنين السود واالحتجاج على ما يتعرضون له 

  .من معاناة في ظل النظام العنصري
 الذين زوروا وثائق النيجر في روما عن أما الوثائق الرسمية التي تثبت التعاون النووي، فقد زورها

  .محاولة صدام حسين شراء يورانيوم
الذين تظاهروا احتجاجاً على مجزرة أسطول السالم، لم يكونوا ) وبينهم حاخامات(اليهود دعاة السالم 

  .يهوداً بل أعضاء في فصائل مقاومة اسالمية والدليل كثرة اللحى
  .تشارد غولدستون وريتشارد فالك الساميون يكرهون اليهودنوعام تشومسكي ونورمان فنكلستين وري

وحتى الذين لم يتظاهروا الساميون ألنهم لم . كل الذين تظاهروا ضد الجريمة اإلسرائيلية الساميون
يدافعوا عن سمعة اسرائيل وجيشها األخالقي الذي حمل أباريق الشاي والقهوة الى المشاركين في أسطول 

  .لى الكشافة االسرائيلية بأسلحة دمار شاملالسالم فرد هؤالء ع
  .إذا صدق القارئ ما سبق، وهو سهل التصديق جداً كما يرى، فهو سيصدق أن المسيح انتحر

  5/6/2010الحياة، 
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 مصر وقعت في فخ حصار غزة  .76
  تانجي سالوم 

صري، أنه سيتم ال يعني فتح معبر رفح، الذي يهدف إلى تهدئة الرأي العام الم: ترجمة نسرين ضياء
 .تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة

ما زالت الصحافة المصرية تعبِّر عن غضبها منذ الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية قبالة غزة؛ 
و » مذبحة وحشية«، و »جريمة ضد اإلنسانية«: حيث استخدمت العبارات اآلتية لوصف الحادث

فلقد اتهم وائل . افيين قد هاجمت أيضاً السلطات المصريةولكن أقالم الصح. »الجريمة الصهيونية«
من أغلقوا الحدود وقاموا ببناء جدار فوالذي «قنديل، رئيس تحرير الجريدة المستقلة، الشروق الجديد 

إن أحمد أبو الغيط «: وأضاف. »بتعزيز الحصار المفروض على غزة، فهم شركاء في هذه الجريمة
. »ول أيضاً، ألنه هدد بكسر ساق أي فلسطيني يحاول عبور الحدودمسؤ) وزير الخارجية المصري(

ومنذ بداية األسبوع، تظاهر آالف المصريين على مدار عدة أيام مطالبين بطرد السفير اإلسرائيلي ووقف 
 .تصدير الغاز الطبيعي المثير للجدل إلسرائيل

، أدرك الرئيس حسني مبارك أنه  إفريقيا-وعند عودته من نيس، حيث كان يشارك في رئاسة قمة فرنسا
بفتح معبر رفح «فلقد أمر الرئيس المصري، تحت نار االنتقادات . يجب أن يكون له رد فعل وأن يتحرك

لعبور المساعدات اإلنسانية والطبية الالزمة لقطاع غزة واستقبال الجرحى والمرضى الذين يجب أن 
ويعتبر معبر رفح هو . لى األقل بصورة رسمية، وهذا من دون تحديد موعد نهائي، ع»يمروا عبر مصر

نقطة االتصال الوحيدة بين األراضي الفلسطينية والعالم الخارجي، وهو مغلق بصورة شبه دائمة منذ 
ولقد أكد أحد المسؤولين المصريين، . 2007االنقالب الذي قامت به حركة حماس في غزة في يونيو 

 .»لسطينيين بعد الهجوم على األسطولنحن نريد التخفيف من معاناة الف«: قائال
ولكن ال تبشر مبادرة الرئيس حسني مبارك، التي تهدف إلى تهدئة غضب الرأي العام المصري 

فإن مصر، في الواقع، ليس لديها أية نية . والعربي، بتخفيف دائم للحصار المفروض على قطاع غزة
ى القاهرة، التي ال تخفي تفضيلها لحركة لتقديم انتصار لحماس من شأنه أن يعزز شرعيتها؛ حيث تخش

فتح برئاسة محمود عباس، من أن حركة حماس المنتصرة قد تقوم بتنشيط جماعة اإلخوان المسلمين 
 .التابعين لها، الذين كان عضوان منهم على متن إحدى سفن األسطول
نذ أن شرعت  شهور األخيرة، م6ولقد تدهورت العالقات أيضاً بين حركة حماس ومصر خالل الـ

ولقد . القاهرة في بناء جدار فوالذي تحت األرض لمكافحة محاوالت التهريب عبر األنفاق أسفل حدودها
تعهد حسني مبارك بهذا، بعد إصرار نيكوال ساركوزي، عقب انتهاء الهجوم اإلسرائيلي الذي يطلق عليه 

. يل بقبول وقف إطالق النار، وذلك من أجل إقناع إسرائ2009في يناير » عملية الرصاص المصبوب«
 من المهربين عن طريق نشر الغاز 4كما اتهمت حماس، في الشهر الماضي، مصر بالتسبب في مقتل 

 .في أحد األنفاق
أن فتح معبر رفح «: ولتبرير استمرار الحصار المفروض، اختبأت مصر خلف موقف ذي مبدأ، أال وهو

سيكون المجال مفتوحا أمام إسرائيل في الضفة بصورة دائمة سيجعل مصر مسؤولة عن غزة وبهذا 
، وهذا كما جاء على لسان أحد المصادر »الغربية، ما سيشكل ضربة قاضية للقضية الفلسطينية

يستبعدون الوصول إلى أي حل دائم، ما دامت لم تحدث المصالحة «وفي القاهرة . الدبلوماسية
  . أعوام3 دون تحقيق أي نجاح منذ ما يقرب من ، وهي ما تسعى إليه مصر من» الفلسطينية-الفلسطينية

  "لو فيغارو"
 5/6/2010العرب، قطر، 
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