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   في المياه الدولية ونتانياهو مرتاح لعدم سقوط ضحايا"ريتشل كوري" تقتحم "إسرائيل" .1
ظهر اقتحمت  قوة كوماندوز إسرائيليةأن : فتحي صباحعن مراسلها في غزة  6/6/2010الحياة، نشرت 

 في المياه الدولية على مشارف المياه اإلقليمية لقطاع غزة، "ريتشل كوري"أمس سفينة الشحن االيرلندية 
وأعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ارتياحه العتراض . أسدود ميناء إلىوجرتها 

 مركب لدعاة سالم نختلف معهم رأينا اليوم الفارق بين: ، وقال في بيان"سقوط ضحايا"السفينة من دون 
لكننا نحترم حقهم في أن يكون لهم رأي مخالف لرأينا، وسفينة حقد ينظمها متطرفون أتراك مناصرون 

في كال الحالتين تصرفت دولة إسرائيل بالطريقة نفسها بغية فرض احترام الحصار "وأضاف . "لإلرهاب
  . " غزة بعد تفتيشهاإلىة البحري لمنع تهريب أسلحة والسماح بدخول بضائع مدني

 متن السفينة وسيطرت إلىصعدت قواتنا " "فرانس برس"ناطقة باسم الجيش اإلسرائيلي لوكالة ال قالتو
، موضحة أن السيطرة على "جرت كل األمور من دون عنف. عليها من دون مقاومة من الطاقم والركاب

  .السفينة تمت في المياه الدولية
 سطح السفينة منتصف ظهيرة إلى جندياً تسلقوا ساللم 25رائيلية إن نحو وقالت مصادر إعالمية إس

 من الجو من مروحيات إنزالأمس، بعد ساعات من المطاردة في المياه الدولية، مضيفة انه لم تتم عملية 
 نار، إطالق السفينة من دون إلىوتابعت أن عدداً آخر من الجنود صعد . عسكرية كما في المرة السابقة

ما قطعت سلطات االحتالل كل اتصال مع السفينة من خالل التشويش على أجهزة االتصاالت بعد
  .والمالحة البحرية

، الذين كانوا على متن سفينة الشحن المسجلة "حركة غزة الحرة"ولم يبد نشطاء السالم التسعة عشر من 
قبطان وطاقمها رفضوا منذ فجر وكان ال. في ايرلندا، أي مقاومة عنيفة لقوات الكوماندوز اإلسرائيلية

 مباشرة لتفريغ حمولتها، كما رفضوا التوقف وعدم أسدود ميناء إلىأمس نداءات إسرائيلية بالتوجه 
  .استمرار اإلبحار في المياه الدولية في اتجاه شاطئ قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة

مت حملة إرسال السفن إلى القطاع،  التي نظ"غزة الحرة"أن حركة  6/6/2010الشرق األوسط، وذكرت 
األتراك لم ... هذا مؤسف"رفضت تصريحات نتنياهو، وقالت أودري بومزي، المنسقة القانونية للحركة، 

لم يطلبوا ... يقوموا بشيء لم يكن غيرهم ليقم به، رد فعلهم كان ضد عمل قرصنة ودافعوا عن أنفسهم
وأكدت بومزي أن ركاب . "ين واستولوا على سفينتهمالمعركة، لم يكونوا هم من لحقوا باإلسرائيلي

 لم يتعرضوا ألي أذى، وأنهم سلموا أنفسهم للقوات اإلسرائيلية، ولكن هذا العمل، االستيالء على "كوري"
 ال يزالون ب السفينة اإليرلنديةحتى مساء أمس كان ركا أنه بومزيكما أكدت . الباخرة، هو عمل عنيف

 . قيد االعتقال
 طناً من المواد التعليمية والكتب الجامعية، 650 طناً من األسمنت، و550لسفينة على متنها وتحمل ا

 "نوبل" شخصاً هم خمسة ايرلنديين، من بينهم الحائزة على جائزة 11ولعب أطفال، ومعدات طبية، و 
 العراق للشؤون إلىللسالم موريد ماغواير، والمساعد السابق لألمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص 

اإلنسانية دينيس هوليداي، وستة ماليزيين، من بينهم المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مهاتير 
  .محمد، وطاقم مكون من ثمانية أفراد هم بريطاني وكوبي وستة من الفيليبين

  
  في السجون اإلسرائيلية  حول األوضاع الصحية الحقائقبتقصيقراقع يطالب  .2

 قراقع وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أمس بتنفيذ القرار األخير للجمعية طالب عيسى
العمومية لمنظمة الصحة العالمية القاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة الصليب األحمر الدولي 
 .حول تدهور الوضع الصحي لعدد كبير من األسرى المرضى المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

وأشار قراقع في بيان له إلى أن شكاوى عديدة تصل إلى وزارة األسرى عبر محامي الوزارة حول 
وقال إن  .سياسة اإلهمال الطبي والوضع الصحي الذي بات مقلقا وخطيرا والذي يتطلب تدخال عاجال
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  مريض يتعرضون لسياسة1500 حالة إصابة بالسرطان، وإن عدد المرضى بشكل عام يبلغ 18هناك 
 .اإلهمال الطبي المتعمد

واستشهدت الوزارة في بيانها بحالة عدد من األسرى المصابين بأمراض سرطانية ولم تقدم سلطات 
 . االحتالل العالج الالزم لهم حتى اآلن

 6/6/2010العرب، قطر، 
  

 باختيار الفصل العنصري" إسرائيل" إلنهاء االحتالل وتتهم أوباماالسلطة تدعو  .3
نوجه دعوة إلى الرئيس األمريكي "بير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان قال ك: وكاالت

 في جميع األراضي العربية وبدء "إسرائيل"اوباما التخاذ إجراء سريع وحاسم إلنهاء ووضع حد الحتالل 
يتزامن وأضاف في البيان الذي . "األوسطعهد جديد من السالم والتعاون والرخاء في جميع أنحاء الشرق 

 "إسرائيل" عاما من االحتالل يبدو أن 43بعد " 1967حزيران / مع الذكرى الثالثة واألربعين لنكسة يونيو
يدمر أي أمل في التوصل إلى  إن االستيطان اإلسرائيلي"وقال . "اختارت الفصل العنصري على السالم

ينيين، داللة على عدم احترام حل الدولتين، وان استمرار االستفزازات والتمييز المنهجي ضد الفلسط
وشدد على أن إسرائيل . إسرائيل المستمر للقانون الدولي وحقوق اإلنسان وزعزعة االستقرار في المنطقة

ال تزال تحتل مزارع شبعا اللبنانية ومرتفعات الجوالن وكذلك الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 
ولي ككل واألمم المتحدة بتطبيق قرار مجلس األمن رقم وطالب المجتمع الد. "وقطاع غزة حتى يومنا هذا

  .1967 لالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة عام "إسرائيل" الذي دعا 242
نتحدى المزاعم اإلسرائيلية بأن العقبة األساسية لتحقيق التسوية هو عدم االعتراف "وقال عريقات 

 ال يريد السالم هي إسرائيل التي رفضت العرض  منأن"وأوضح . "بإسرائيل من قبل الدول العربية
 تنهي إسرائيل احتاللها لجميع األراضي أنالعربي لالعتراف بها وتطبيع العالقات معها مقابل وشريطة 

 دولة عربية 57هذا هو العرض الذي تقدمت به "وقال . ، كما جاء في مبادرة السالم العربية"العربية
  . "الحتالل وترفض هذه الفرصة للسالم واالستقرار في المنطقةوإسالمية لكن إسرائيل اختارت ا

  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

    عسيرة وفرص التقدم ضئيلةالمفاوضات: عباس .4
 "إسرائيل"وصف الرئيس محمود عباس المفاوضات غير المباشرة الجارية مع :  محمد يونس–رام اهللا 

وأضاف في . "جه الكثير من العقبات والصعوبات الملموسةتوا" و"عسيرة" و"صعبة"بوساطة أميركية بأنها 
 السبت مع أعضاء الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني الذي يضم شباناً فلسطينيين -لقاء له ليل الجمعة 

ال شك في أننا نخوض مفاوضات عسيرة وصعبة، وال ": من مخيمات اللجوء في مقر الرئاسة في رام اهللا
  ."ر من العقبات والصعوبات التي ربما لمستم بعضها، لكننا نعيشهاشك في أن هناك الكثي

 جولة في المنطقة حتى اآلن، لم يحمل أي إشارات 16وقال مسؤولون فلسطينيون إن ميتشل الذي قام بـ 
في كل مرة يأتي ميتشل، يستهل ": وأوضح مسؤول رفيع. تبعث على التفاؤل من الجانب اإلسرائيلي

  ."لم يحدث بعد أي تقدم: حديثه إلينا بالقول
وعلى رغم أن ميتشل أجرى ثالث جوالت فقط عقب االتفاق على المفاوضات غير المباشرة، لكن 

وقال المسؤول .  كانت مفاوضات غير مباشرة16المسؤولين الفلسطينيين يقولون إن جوالته الـ 
ر مباشرة بيننا وبين عملياً ميتشل كان يجري مفاوضات غي": الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه

اإلسرائيليين من اليوم األول، ففي كل زيارة كان ميتشل يحمل منهم اقتراحات، ويعود إلينا باقتراحات 
  ."مضاده
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وكان العرض اإلسرائيلي األبرز في هذه المفاوضات حل مرحلي جديد يقوم على إقامة دولة فلسطينية 
ورفض الجانب الفلسطيني هذا . ة الضفة الغربية في المئة من مساح60قتة على أقل من ؤذات حدود م

  . حل نهائيإلىقت ؤالعرض بشدة مدفوعاً بمخاوف عميقة من أن تحول إسرائيل أي حل م
وبحث ميتشل في جوالته الثالث األخيرة في مفهوم كال الطرفين لألرض المحتلة، والدولة المستقلة، 

ميتشل وجه إلينا ": وقال المسؤول الفلسطيني. رهاوالحدود، والمستوطنات، واألحياء االستيطانية وغي
سأل ميتشل ": وأضاف. "أسئلة مفصلة عن الحدود التي نراها للدولة المستقلة، واألرض الحرام، والقدس

  . "بالتفصيل عن موقع األرض الحرام واألحياء العربية في القدس وغيرها
وتوقع عضو . يمين في إسرائيل ضئيلة جداًويرى المسؤولون الفلسطينيون أن فرص التقدم مع حكومة ال

محمد دحالن الفشل لهذه المفاوضات، لكنه اعتبر هذه المفاوضات » فتح«اللجنة المركزية في حركة 
لدينا الخيارات البديلة ":  وجود خيارات سياسية عدة، وقالإلى للفلسطينيين، مشيراً "ليست نهاية المطاف"

عرض لإلدانة على الصعيد الدولي، ونوضع في الخانة نفسها مع للتحرك من دون أن ترتكب أخطاء ونت
وحدد هذه الخيارات بالعمل على جلب دعم سياسي دولي، والمصالحة الوطنية، . "الحكومة اإلسرائيلية

والنضال السلمي الشعبي، وانتهاج عمل ديبلوماسي سياسي عقالني يحافظ على ثوابتنا الوطنية، ويستمر 
 موقف عربي جاد تجاه اإلدارة األميركية، من أجل تطوير إلىولياً، إضافة في إضعاف إسرائيل د

  .الموقف األميركي تجاه القضية الفلسطينية
  6/6/2010الحياة، 

  
  لصمود الشعب الفلسطيني األردن ملكبدعمعباس يشيد  .5

 عن شكره  رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر فيهاأمساهللا الثاني  تلقى جاللة الملك عبد
وتقديره لجاللة الملك على ما قدمه األردن من مساعدات ودعم متعدد المجاالت واألوجه للشعب 

وشكر الرئيس الفلسطيني جاللة الملك في الرسالة على  .الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
أسطول "وا على متن سفن الجهود التي بذلتها المملكة الستقبال وتسهيل دخول واستضافة النشطاء ممن كان

 .التي تعرضت للهجوم اإلسرائيلي األسبوع الماضي" الحرية
  6/6/2010الدستور، األردن، 

  
 جادون في المصالحة: مستشار عباس .6

 التأكيد على أن القيادة الفلسطينية جادة في أمسجدد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس 
 .، إليمانها التام بأن في ذلك مصلحة وطنية عليا الفلسطينياالنقسامإنهاء حالة 

القيادة الفلسطينية تواصل بذل جهود صادقة لتحقيق  "إنوقال حماد في تصريحات له في القاهرة، 
المصالحة بتزامن مع قيامها بدور رائد إلقناع الجانب اإلسرائيلي والواليات المتحدة، أنه دون إيجاد حل 

 ".نهاء االحتالل، فإن المنطقة ستتجه نحو عنف ال يحمد عقباهعادل للقضية الفلسطينية، وإ
بقينا بنفس المكان، ولم يحصل : "ونفى أن يكون قد حدث تراجع في ملف المصالحة الفلسطينية، وقال

تراجع، والمصالحة طريقها واضح، وال يكتنفها الغموض، فالخطوة األولى المطلوبة إلنهاء االنقسام تكمن 
 ".س على الورقة المصرية كما هيبتوقيع حركة حما

القيادة الفلسطينية تدعم كل جهد عربي، أو من أي دولة صديقة يصب في إقناع حماس  "أنوشدد على 
عندما نشر خبر حول لقاء : "وتابع حماد ".بالتوقيع على الورقة المصرية، ويصب في إنهاء حالة التشرذم

نرحب بأي لقاء يتم، : ا هو رأيكم؟ وجوابنا كانالرئيس الروسي مديفيدف مع خالد مشعل، ُسئلنا م
خصوصا من قبل أصدقاء نحن متأكدون ماذا يقولون، وال يتخيل أحد أن روسيا العضو في اللجنة 
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أرفض الموافقة على خطة خارطة الطريق، ألن هذه الخطة : الرباعية الدولية ستقول لخالد مشعل مثال
 ".من صياغة اللجنة الرباعية

كانت حركة حماس تريد أن تصغي إلى األصوات الصديقة، والعاقلة، وليس المزاودة، فهذا إذا : "وأكد
أمر ندعمه، فاالستماع لصوت تركيا مثال، أو روسيا أمر جيد ألن مثل هذه الدول تحث حماس على 

عالن عن موافقتهم على خطة خارطة الطريق، وتطالب بالعودة للوحدة اإلالقبول بالورقة المصرية، وب
 ".لفلسطينيةا

المالحظات التي تتحدث عنها حماس بين الحين واآلخر على الورقة "وأعاد حماد التأكيد على أن 
المصرية، تبقى أصغر بكثير من القضية الفلسطينية، ومن وجود آالف العائالت في العراء التي تنتظر 

 ".إتمام المصالحة للبدء فعال بإعمار ما خلفه االحتالل
حركة فتح كان لديها : "، مضيفا" المالحظات تبرر عدم الموافقة على الورق؟هل بعض: "وتساءل

 ".االنقساممالحظات ووقعت على الورقة آخذة بنصائح األشقاء، ورغبة منها بإنهاء 
  6/6/2010المستقبل، لبنان، 

  
   لبناني- ندعو الى ميثاق سياسي فلسطيني "التوطين"للخروج من دوامة : حمدانأسامة  .7

دعا مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان إلى ميثاق :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
دوامة قضية توطين الفلسطينيين في " لبناني للخروج من -وطني فلسطيني وميثاق سياسي فلسطيني 

طينيين ، مشدداً على أهمية أن يتضمن الميثاق المقترح حق العودة للفلسطينيين مع أهمية منح الفلس"لبنان
وعن المصالحة الفلسطينية، قال إن . في لبنان حقوقهم اإلنسانية كحق العمل والتملك والصحة والتعليم

مدخلها هو لقاء بين قيادتي فتح وحماس، مؤكداً أن المصالحة يجب أن تفتح باب الشراكة لكل القوى 
قبل  ("نتدى الجزيرة الخامسم" على هامش مشاركته في "الحياة"وشدد حمدان في حديث الى  .الفلسطينية

ال تقبل أن يكون موضوع المخيمات الفلسطينية في لبنان نقطة "على أن الحركة ) أزمة أسطول الحرية
كما . ودعا إلى معالجة موضوع السالح الفلسطيني في لبنان ضمن قضايا أخرى تنبغي معالجتها. "إثارة

ن برنامجنا هو برنامج تحرر وطني ال برنامج بحث إ) جميعاً(آن األوان أن يقول الفلسطينيون "رأى أنه 
األمر في ملعب رام "، مشدداً على حرص حماس على المصالحة، لكنه قال إن "عن حلول أو تسويات

  . في إشارة إلى السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس"اهللا
المصالحة، وهذه واعتبر أنه ال يمكن إغالق ملف المصالحة، وأن حماس ستظل حريصة على إبرام 

يقصد (ربما من يعتبر نفسه قوة أساسية ": وتابع. مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل القوى الفلسطينية
. عليه أن يتحمل مسؤولية أكبر في ذلك، وال شك في أن الفيتو األميركي عطل المصالحة حتى اآلن) فتح

ض الفلسطينيين وله صدى عند بعض لكن الخطورة ليست في الفيتو فقط، فالفيتو يجد له صدى عند بع
وقال إن الرسالة التي يمكن توجيهها اآلن محددة  ."اإلقليم، فمواجهة الفيتو األميركي باتت أمراً مطلوباً

أوالً ال يوجد رابح من استمرار االنقسام، ومن يظن أنه يحقق مكاسب من استمرار : وفي اتجاهين
وحتى نبدأ بتحقيق مكاسب ال بد من أن تتحقق المصالحة االنقسام هو الخاسر األكبر في المعادلة، 

أما المسألة الثانية فهي أن المصالحة تتحقق بمعايير وطنية وليس بشروط خارجية وال ). الفلسطينية(
وعن الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة، أعرب حمدان عن أمله في أن تنجح  . بمعايير أجنبية

 أن الورقة المصرية لم تأخذ النقاط التي طرحتها حماس في االعتبار على مصر في وساطتها، معتبراً
  .نحو كاف

  6/6/2010الحياة، 
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  والسالم لن يتحقق ما دامت تحتل أرضاً عربية"اسرائيل"أمتنا لن تخضع إلرهاب : فتح .8
نسان فتح استمرارها على درب المقاومة الشعبية والكفاح الوطني وبناء اإل  أكدت حركة: رام اهللا

ومؤسسات الوطن حتى يتم تحقيق هدف تحرير األراضي العربية الفلسطينية المحتلة وقيام الدولة 
 لمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين لهاوجددت الحركة، في بيان  .الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس

سك بالثوابت واألهداف ، عهدها مع الجماهير الفلسطينية على التم1967لحرب الخامس من حزيران عام 
 .الوطنية والصمود والتضحية والنضال بالوسائل المشروعة من أجل تحقيقها

االلتفاف حول برنامج البناء والتحرير وتسخير الطاقات الفلسطينية "ودعت الجماهير الفلسطينية إلى 
حتالل اإلسرائيلي الذي بدأ وتنظيمها في إطار المقاومة الشعبية باعتبارها حقاً قانونياً مشروعاً ما دام اال

في الخامس من حزيران قائماً على أرضنا الفلسطينية، وكذلك اإلسهام في عملية بناء اإلنسان وتنميته 
 ."فكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، فشعبنا كفيل بإنشاء مؤسسات دولة ديمقراطية يفخر بها أمام العالم

اإلسرائيلي باإلبقاء على احتاللها  -اء الصراع العربي  إنه"إسرائيل"وحذرت فتح من محاوالت 
لألراضي الفلسطينية والعربية من خالل فرض الحل بالقوة العسكرية وإرهاب السالح النووي، وأكدت 
أن الشعوب العربية لن تتنازل عن حقوقها وأراضيها، فإنهاء الصراع مرتبط بإنهاء االحتالل وإزالة آثار 

شروط وهي ن، وإزالة المستوطنات واإلعتراف بحق الالجئين من العودة، حرب الخامس من حزيرا
 . من تنفيذها إلنجاح عملية السالم وإنهاء الصراع"إسرائيل"ـأساسية ال بد ل

  6/6/2010الحياة الجديدة، 
  

  عناصرها بالشورى حماس أسقطتنا بانضباط: األحمد .9
تها في االنتخابات في الضفة مسؤولي فتح، لم يقنع إعالن حماس عدم مشارك:  كفاح زبون- رام اهللا

 تهاويبدو أنهم لم يركنوا إلى ذلك، وحذر عضو اللجنة المركزية للحركة عزام األحمد، رئيس كتل
حركة " أن إلىاألحمد، وأشار . البرلمانية، من أن حماس ستشارك في هذه االنتخابات بطرق مختلفة

  .هاأبناء الحركة بقراراتمشدداً على ضرورة التزام . "حماس أسقطتنا سابقا بانضباط عناصرها بالشورى
إن أساس هذه المعايير هو الكفاءة "شدد األحمد على المعايير التي ستختار وفقها فتح مرشحيها، وقال قد و

والمهنية، وأن يكون المرشح ذا اختصاص وخبرة تؤهله للنجاح في مهام المجالس والسمعة الحسنة، وأن 
ور وتقديره، وأن يكون وجهه وطنيا، ومعروفا بغيرته على المصلحة الوطنية، يحوز احترام الجمه

  ."، وقراراتها، وأال يكون قد سجل عليه خروج عن اإلجماع)ف.ت.م(وملتزما ببرنامج 
  6/6/2010الشرق األوسط، 

  
  قرصنة تل أبيب"شرعنة"حماس تتهم واشنطن بـ .10

نحن في حركة حماس نتهم "امي أبو زهري حماس سحركة قال المتحدث باسم  : ردينة فارس-غزة 
تأييدها االحتالل في هذه األعمال " مدلال على ذلك بـ"اإلدارة األمريكية بشرعنة القرصنة اإلسرائيلية

وعدم إدانة القرصنة في أعالي البحار إلى جانب ممارسة الضغوط على آيرلندا وطاقم السفينة لمنع 
الموقف غير إنساني ويدلل على تورط اإلدارة األمريكية في هذا "وشدد على أن  ."وصولها لقطاع غزة
 ."جريمة حصار غزة

  6/6/2010عكاظ، السعودية، 
  

 "راشيل كوري"التحرير الفلسطينية دانت القرصنة الجديدة ضد سفينة جبهة  .11
 القرصنة الجديدة"عباس الجمعة في بيان أمس " جبهة التحرير الفلسطينية"دان عضو المكتب السياسي لـ 

إحدى سفن أسطول الحرية " راشيل كوري"التي أقدمت عليها حكومة العدو في حق السفينة االيرلندية 
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بهدف ترهيب المتضامنين مع شعبنا من مواصلة مسيرتهم نحو كسر الحصار الجائر عن قطاع غزة 
 ".والتضامن مع الشعب الفلسطيني

  6/6/2010المستقبل، لبنان، 
  

  االحتاللمرار استضد" تل أبيب"تظاهرة في  .12
 تلبية لدعوة منظمات يسارية احتجاجا على "تل أبيب"أمس، في  تظاهر آالف اإلسرائيليين،: ب.ف .ا 

وسار  .1967 الحتاللها العام واألربعين الفلسطينية، وذلك في الذكرى الثالثة األراضياستمرار احتالل 
، منددين بحكومة تغرق "أبيبل ت"أكثر من خمسة آالف متظاهر من العرب واليهود بهدوء في وسط 

 "اإلسرائيلية" الهجوم الدامي الذي شنته البحرية إلى إشارة، في " بدل االتجاه بها نحو السالم"إسرائيل"
 . الحريةأسطولعلى سفن 

 . وطالب الخطباء برفع الحصار عن غزة والسماح لسفن المساعدات الدولية بالرسو في ميناء القطاع 
  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  " الكنيست"زعبي مصممة على كسر الحصار رغم هجمة يمينيي حنين  .13

 بعد مشاركتها في أسطول "اإلسرائيليين"رغم الحملة الشرسة التي تعرضت لها من اليمينيين : ب.ف .أ 
 تصميمها على تكرار "الكنيست"الحرية لكسر حصار غزة، تؤكد حنين زعبي العضو العربية الوحيدة في 

عندما افترقنا عاهدنا بعضنا البعض أننا سنلتقي في "وقالت زعبي  .تجربة في اقرب فرصةهذه ال
األسطول القادم لذا سأمضي في أول رحلة تتوجه من اجل فك الحصار ومن اجل الحرية الن الحرية ال 

ن  تريد أ"إسرائيل"حمالت مناهضة مكثفة رسمية وغير رسمية الن "وأوضحت أنها تواجه  ."تقدر بثمن
 زعبي تصلني قالتو ."تضيق مساحة العمل السياسي الوطني وتخويف الناس وإبعادهم عن هذا الخط

 . عشرات رسائل التهديد
  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
 أسطول الحرية فك الحصار عن فلسطينيي الداخل :  زيدانمحمد .14

منوها برفضهم ،  بمواقف أهالي غزة أشاد رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد زيدان:حيفا
وأشار إلى أن هدف  . بعد استيالئها على أسطول الحرية"إسرائيل"استقبال المواد الطبية والمؤن من 

أسطول الحرية كان وما زال لكسر الحصار الظالم عن غزة، الذي ما كان إال لتكون عملية قتل بطيئة 
  .رية أتت من كل أنحاء العالملشعب كامٍل أعزل، مؤكداً أنَّ صرخة أسطول الح

  6/6/2010العرب، قطر،   
  

  انتفاضة السفن لن تتوقف  : الخضري .15
استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أمس، استيالء جيش : آي.بي .يو 

وقال . يناء أسدود وإجبارها على التوجه إلى م"وريكراشيل "االحتالل اإلسرائيلي على السفينة األيرلندية 
يشكلون مصدراً لرعب لالحتالل ألنهم رسل كشف الحقيقة ونقلها إلى العالم، وتوضيح "إن المتضامنين 

انتفاضة "استمرار على تأكيد ال اًددمج. "طبيعة الحياة في غزة في ظل الحصار واإلغالق اإلسرائيلي
  . الحقيقة لمساندة المحاصرين في القطاع ونقل"هبة المتضامنين" و"السفن

  6/6/2010الخليج، االمارات، 
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   مريضة فلسطينية كانت على متن أسطول الحرية إلى غزةعودة .16
مواطنة فلسطينية من قطاع غزة كانت ضمن ) 5/6(عادت عبر معبر رفح الحدودي مساء السبت : غزة

زيتون بمدينة كانت وفاء الدهشان وهي من حي ال و.قافلة اسطول الحرية وأبعدها االحتالل إلى تركيا
غزة والمصابة بمرض السرطان برفقة زوجها احمد الدهشان عائدة إلى عزة على متن أسطول الحرية، 
بعد رحلة عالج حينما تعرض للهجوم اإلسرائيلي حيث اخلي سبيل زوجها إلى غزة فيما أبعدت هي إلى 

  .تركيا
  5/6/2010 قدس برس

  
 طلق النار على تظاهرة في غزة وي يقمع تظاهرتين في الضفة الغربيةاالحتالل .17

الجيش اإلسرائيلي ، أن عالء المشهراوي، وكاالتعن مرراسلها  6/6/2010االتحاد، االمارات، نشرت 
اعتقل امس متضامنا من تشيلي أثناء مشاركة في احدى مظاهرتين سلميتين نظمهما فلسطينيون 

. خليل ونابلس في الضفة الغربيةومتضامنون أجانب لمناهضة جدار الفصل واالستيطان في كل من ال
ونددت التظاهرتان باستمرار األنشطة االستيطانية ومصادرة األراضي الفلسطينية لصالح بناء جدار 

 .الفصل، إلى جانب التنديد بالهجوم اإلسرائيلي على سفن أسطول الحرية التضامني مع قطاع غزة
ية حدودية شرق مدينة غزة احتجاجاً على وفي غزة تظاهر مئات الفلسطينيين امس قرب نقطة إسرائيل

وأطلق جنود إسرائيليون النار عندما . "إسرائيل" بين قطاع غزة و"أمنية عازلة" منطقة "إسرائيل"إقامة 
اقترب عشرات الصبية من نقطة نحال عوز االسرائيلية شرق منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، دون 

  .أن يصاب احد
 في مدينة الخليل مع واجنود االحتالل تعاركأن  ،الخليل من 6/6/2010 الحياة الجديدة، وذكرت

 .فلسطينيين وحطموا نعشا رمزيا لضحايا قافلة الحريةالمتظاهرين ال
  

  الشهر الماضي فلسطينياً 22مقتل : تقرير .18
 مواطنا في مناطق السلطة 22كشف تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، عن مقتل  :رام اهللا

 أشخاص قتلوا بسبب حوادث 9 حالة وفاة في قطاع غزة موضحا أن 20لفلسطينية الشهر الماضي منها ا
  . حاالت تنفيذ حكم اإلعدام في غزة3األنفاق، إضافة إلى 

  6/6/2010الخليج، االمارات، 
  

  مؤتمر بيت لحم يرفع اآلمال باستمرار التحسن في االقتصاد الفلسطيني  .19
، الذي عقد في بيت لحم نهاية االسبوع 2010لة مؤتمر فلسطين لالستثمار  حصيتكان :كتب جعفر صدقة

سلط الضوء هذا العام على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ألهميتها النسبية في االقتصاد والماضي 
 مليون دوالر، في مختلف 400الفلسطيني، توقيع عقود لتنفيذ مشاريع ومبادرات بقيمة بلغت حوالي 

ا بدأ تنفيذه فعالً، وكان المؤتمر مناسبة لإلعالن عنه، ويؤمل ان يبدأ تنفيذ المشاريع بعضه. القطاعات
، والذي تقرر ان 2011الجديدة بحلول انعقاد المؤتمر القادم، في بيت لحم ايضاً، في أيار من العام 

  .يخصص لالستثمار في قطاعي التعليم والصحة
  6/6/2010األيام، فلسطين، 
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  فلة مساعدات طبية وإنسانية جديدة لقطاع غزةاألردن يسير قا .20
 سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية :بترا -  عبداهللا الربيحات-عمان

الملكية أمس القافلة السادسة عشرة التي تحمل مساعدات طبية وإنسانية الى قطاع غزة المحاصرعبر 
 مدير دائرة طب المهمات الخاصة واإلنسانية في الخدمات الطبية ومن جهته، قال .جسر الملك حسين

الملكية العميد الدكتور محمد المحيسن، ان قيمة قوافل الخيرية التي ارسلت بالتعاون مع الخدمات الطبية 
أجرى ما يزيد على " 8غزة "ن مستشفى  مضيفاً أ. ماليين دينار10الملكية إلى قطاع غزة بلغت حوالي 

 آالف عملية كبرى، واستقبل لغاية االن ما يزيد على مليون 10لية صغرى، فضالً عن  ألف عم25
 شاحنات محملة باالجهزة الطبية 6وستصل القافلة التي تتكون من .  ساعة24مراجع، ويعمل على مدار 

والمواد التموينية وكميات من حليب االطفال الرضع وكراسي للمعوقين وبلغت قيمتها أكثر من نصف 
  .يون دينار الى االراضي الفلسطينية صباح اليوم، وستقوم االونروا بتوزيعها على المستحقين هناكمل

  6/6/2010الغد، االردن، 
  

  وأسطول الحرية اليوم" راشيل كوري" من نشطاء 8األردن يستقبل  .21
اشطين الذين  بتقديم كل التسهيالت والدعم للن األردنيةتنفيذا للتوجهات الملكية للحكومة: بترا - عمان

. كانوا على متن السفن المتجهة إلى غزة سيجري ظهر اليوم استقبال عدد ممن كانوا على متن هذه السفن
فإن ستة ماليزيين بعضهم أعضاء في البرلمان وواحدا من كوبا ممن كانوا على متن ، معلوماتالوبحسب 

صل في نفس الوقت أحد كما سي. سفينة راشيل سيصلون إلى األردن عن طريق جسر الملك حسين
األندونيسيين الذي كان ضمن النشطاء على متن أسطول الحرية الذي اعتدت عليه إسرائيل األسبوع 

  .الماضي
  6/6/2010الغد، االردن، 

  
   تبحر أواخر األسبوع المقبل من بيروت الى غزة"ناجي العلي"سفينة  .22

هللا السيد حسن نصر اهللا الى تكثيف  ساعة على دعوة األمين العام لحزب ا24قبل أن تمضي : بيروت
قوافل المساعدة في اتجاه قطاع غزة رداً على الحصار اإلسرائيلي المفروض عليها، أعلنت حركة 

 من بيروت في أواخر "ناجي العلي" عن إطالق سفينة "تجمع صحافيون بال قيود" و"فلسطين حرة"
نقل مساعدات  كما ست.نهم نواب أوروبيون ناشطاً أوروبياً بي25 صحافياً و50األسبوع المقبل وتقل 

  .ومواد تعليمية ألطفال فلسطين المحاصرين
  6/6/2010الحياة، 

  
  تفضل العزلة  " إسرائيل: "وزير خارجية لبنان .23

وزير الخارجية اللبناني علي الشامي دان أمس، ، أن بيروتمن  6/6/2010 الخليج، االمارات، نشرت
 .وري التي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزةكاليرلندية راشيل  على السفينة ا"إسرائيل"استيالء 
إسرائيل ال ترد ال على دول وال على مجتمع دولي وال على رأي عام عالمي "ن ذلك يعني أن واعتبر أ

  ."وبالتالي تفضل العزلة أكثر فأكثر
لتنفيذية لمؤتمر يشارك في اجتماعات اللجنة ا، أن الشامي الذي 6/6/2010 المستقبل، لبنان، وذكرت

 في مجلس االمن بالتنسيق مع الدول العربية ة اللبنانيةبعثال من لفت إلى الطلب،  في جدةالدول االسالمية
 والدعوة الى رفع الحصار "سرائيلإ"وتركيا والدول الصديقة ان تدعو الى اجتماع لمجلس االمن الدانة 



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1811:         العدد       6/6/2010 األحد :التاريخ

تضامن مع تركيا والشعب التركي والحكومة  العلىؤكد يسوأشار إلى أنه في جدة ". فورا عن قطاع غزة
 . واتخاذ اجراءات اكثر فأكثر عملية ضدها"سرائيلإ" بادانة المطالبةالتركية و

  
 بتعزيز المقاومة في لبنان وفلسطينبحق اسطول الحرية " إسرائيل "الرد على جريمة: اهللاحزب  .24

، معتبراً ان "أسطول الحرية"االسرائيلي ضد انتقد حزب اهللا ردة الفعل الغربية واالوروبية على العدوان 
بتعزيز التكامل والجاهزية بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين مما "الرد على الجريمة يكون 

اشار النائب نواف الموسوي في كلمة ألقاها في صور  ومن جهته ".يضيق الخناق على الكيان اإلسرائيلي
 تؤكد ان دولة كبيرة بحجم تركيا لم تعتمد على تحالفاتها االقليمية والدولية، التجربة التركية"امس، الى ان 

ولم تقدم الوالء المطلق للحكومات الغربية للحصول على امن وسالم، انما سعت الى نسج العالقة مع 
مواقع المقاومة في العالم العربي فعززت عالقتها مع سوريا وشعوب المقاومة في لبنان وفلسطين من 

ن اسطول الحرية حاول كسر الحصار عن غزة  وأكد في هذا السياق أ".ل تأكيد دورها في المنطقةاج
ألن اصدقاء البعض في لبنان من اميركيين وغربيين هم من أحكم الحصار على غزة، وهم من يقفلون "

لسفن المعابر ثم يفتحونها بشكل محدود ومؤقت وجزئي، وهم من يدافع عن حق اسرائيل في منع تلك ا
  ".من ان تصل الى غزة

  6/6/2010المستقبل، لبنان، 
  

  "أسطول الحرية" رئيس البعثة اللبنانية الى  يهنئقائد الجيش اللبناني .25
أسطول "أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي اتصاالً هاتفياً برئيس البعثة اللبنانية الى : بيروت
على العمل البطولي والنضالي والمقاوم الذي "مة العودة، وأثنى  الدكتور هاني سليمان وهنّأه بسال"الحرية

قام به مع زمالئه لكسر حصار غزة وإغاثة شعبها، وأكد أن هذا النضال هو ما يميز لبنان وشعبه 
  ."المقاوم

  6/6/2010الحياة، 
  

   النيابة التركية تجمع األدلة لمالحقة نتنياهو وباراك واشكنازي:  التركيةصحيفة الزمان .26
 بنيامين سرائيليةبدأت النيابة العامة في تركيا بجمع معلومات حول تورط رئيس الحكومة اإل: إسطنبول

نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك وقائد هيئة األركان العسكرية غابي أشكنازي في ارتكاب جرائم ضد 
دها األخير؛ فإن نجحت التركية في عد/ الزمان/وبحسب صحيفة  .التركية" مرمرة الزرقاء"ركاب سفينة 

النيابة العامة التركية في جمع معلومات تدين نتنياهو وبراك واشكنازي بالقتل عمداً والخطف؛ فسوف يتم 
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة التركية بدأت بجمع  .اإلعالن عنهم بأنهم مطلوبين للقضاء التركي

استخدموا  م التحقيق أيضاً في إن كان الجنود الصهاينة، ويت"مرمرة" سفينة ىمعلومات وشهادات من جرح
سفينة مرمرة والسفن األخرى، وأنه في حالة تقديم أدلة فسوف يتم االستعانة الأسلحة كيماوية ضد نشطاء 

وكان ذكر نائب رئيس المجلس التركي للطب الشرعي، الذي تولى  .بتقارير معهد التشريح الطبي التركي
 مرة على األتراك التسعة، فسقط خمسة منهم 30 أطلقوا النار سرائيليينالجنود اإلأن  تشريح الجثامين،

 .  برصاصات أصابتهم في الرأس
  5/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 "الحريةأسطول "مصر تطالب بتحقيق دولي في االعتداء على  .27

ل الدائمة العضوية في مجلس طلبت مصر من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والدو: القاهرة
أسطول "األمن أن يضطلع األمين العام للمنظمة الدولية بالتحقيق في االعتداء اإلسرائيلي على قافلة 
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لما له من سلطة أدبية عليا وبما يمكن أن يكشفه التحقيق من حقائق قد تمنع مثل ذلك الحادث "، "الحرية
  ."من التكرار

صرية السفير حسام زكي، في بيان، إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وقال الناطق باسم الخارجية الم
وجه رسائل عدة إلى نظرائه األوروبيين واألعضاء الدائمين في مجلس األمن وكذلك إلى السكرتير العام "

تناول في "وأوضح أن أبو الغيط . "لألمم المتحدة في شأن تداعيات االعتداء اإلسرائيلي على القافلة
عناصر الموقف المصري إزاء هذا االعتداء وتأكيده أهمية المطالبة المصرية المستمرة رسائله 

والمتكررة في شأن ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع في ضوء تداعياته السلبية 
وشرح الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساعدة أشقائها من سكان . على األحوال المعيشية هناك

أن الموقف المصري، الذي تم نقله من خالل هذه "وذكر الناطق . "طاع من خالل استخدام معبر رفحالق
الرسائل، يتضمن أيضاً التأكيد على حقيقة أساسية ال ينبغي أن تسقط من اعتبار أي طرف وهي أن قطاع 

أوضح الناطق و ."غزة هو جزء من األرض الفلسطينية المحتلة ويتعين التعامل معه وفق هذه الوضعية
أن أبو الغيط وجه عدداً آخر من الرسائل إلى وزراء خارجية بعض الدول التي صوتت ضد قرار مجلس 
حقوق اإلنسان في شأن االعتداء اإلسرائيلي أو امتنعت عن التصويت عليه، الفتاً إلى أن تلك الرسائل 

 عن اإلجماع الدولي البارز تناولت اإلعراب عن خيبة األمل المصرية إزاء خروج مواقف تلك الدول"
  ."والواضح والذي دان االعتداء اإلسرائيلي

  6/6/2010الحياة، 
 

 ملف كامل بالجرائم االسرائيلية تمهيدا للتوجه للجنائية الدولية اعداد العربيةالجامعة  .28
ئيلية قالت جامعة الدول العربية انه سيتم خالل فترة بسيطة اعداد ملف كامل بالجرائم االسرا: القاهرة

وقال االمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد  .تمهيدا لتقديمة الى المحكمة الجنائية الدولية
 . الثمن كامال على جرائمها وعدوانها على اسطول قافلة الحرية"سرائيلإ"صبيح انه ال بد من ان تدفع 

 .ضررت من العدوان االسرائيليمشيرا الى تنسيق عربي بهذا الصدد مع تركيا والدول االخرى التي ت
  6/6/2010الدستور، األردن، 

  
   بإنهاء حصار غزة وفتح المعابريطالب محمد صبيح .29

عن قطاع غزة فك الحصار ب محمد صبيح  العربيةمساعد األمين العام للجامعةطالب : آي.بي .يو 
صبيح إلى ما إذا كانت ولم يشر  .وإدخال السلع والمواد المختلفة من كل المعابر وليس من معبر واحد

متجاوبة مع جهود فك "دعوته تشمل معبر رفح على الحدود المصرية مع القطاع، إال أنه نوه بأن مصر 
 ."على غزة ألنها تسمح بإدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم أنه مخصص لألفراد الحصار

  6/6/2010الخليج، االمارات، 
  

  ويثني على دور مصر وتركيا" إسرائيل"ة  يندد بغطرساليمنيالرئيس  .30
 إثر الهجوم الدامي على أسطول "إسرائيل" "غطرسة"ـندد الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح ب: وكاالت

التحرك الذي تم من قبل أسطول " أن اعتبرو.الحرية، وذلك لدى استقباله ثالثة يمنيين كانوا في األسطول
 على دور مصر ياً في هذا السياقثنم.  عن غزة"حو فك الحصارالحرية تحرك ايجابي وخطوة لألمام ن

 . أشاد بدور تركيا في تسيير أسطول الحرية كما لقيامها بفتح معبر رفح، 
  6/6/2010الخليج، االمارات، 
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  "راشيل كوري" بشأن سفينة "إسرائيل" مع التنسيقمصر تنفي  .31
 أية "إسرائيل"السلطات المصرية لم تجر مع قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن :  شادي محمد- رفح

كما أكدت المصادر أن الجانب ". راشيل كوري"تنسيقات بشأن تحركات سفينة المساعدات األيرلندية 
 .المصري لم يتلق أية إخطارات من مسؤولي القافلة عن توجه السفينة إلى ميناء العريش المصري

 قبل أن لديها استعدادا الستقبال جميع سفن وأضافت المصادر أن السلطات المصرية أعلنت من
المساعدات القادمة إلى غزة ونقلها على شاحنات إلى معبر رفح الحدودي، مشددة على أن الجانب 

 .المصري ليس له عالقة باإلجراءات التي تتم ضد سفن القافلة
  6/6/2010العرب، قطر، 

  
  المقاومة الثقافية بدأت تؤتي ثماراً: ينة شعبانبث .32

بثينة شعبان على . شددت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية السورية د: آي.بي .يو 
، وأشارت إلى "تؤتي ثماراً ممتازة، وتظهر الحقائق للعالم"التي بدأت ” إسرائيل”ـأهمية المقاومة الثقافية ل

 . العام العالمي أمام الرأي"انكشاف حقيقتها وفضح جرائمها" هو "إسرائيل"ان ما تخشاه 
  6/6/2010الخليج، االمارات، 

  
 آن األوان للتمسك بمكامن قوة األمة وتوجيهها : االنتقاليالعربيالبرلمان  .33

أكدت رئيسة البرلمان العربي الدكتورة هدى فتحي بن عامر أن األمة العربية تمتلك القدرات : القاهرة
وطالبت بأن تكون القرارات العربية  .حيد قواهاالكفيلة بدحر العدوان اإلسرائيلي إذا ما استطاعت تو

مقترنة دائما باآلليات الكفيلة بتوفير الوسائل السترجاع الحقوق، مشددة على أنه آن األوان للتمسك 
 في كلمتها أمام الجلسة دعتو .بمكامن القوة ووضعها في االتجاه الصحيح من أجل عزة األمة وكرامتها

 العربي الذي بحث سبل التصدي للعدوان اإلسرائيلي وفك الحصار عن االفتتاحية الجتماع البرلمان
 إلى إنهاء فوري للحصار غير المشروع الذي فرضه الكيان الصهيوني على ،الشعب الفلسطيني أمس

  .غزة
 6/6/2010عكاظ، السعودية، 

  
   فضيحة ألمريكا وبريطانيا"أسطول الحرية" اإلسرائيلي على االعتداء: الريجاني .34

أكد رئيس البرلمان اإليراني، علي الريجاني أن العدوان الدموي اإلسرائيلي على :  ستار ناصر-طهران 
سفن أسطول الحرية واحتجاز السفينة االيرلندية يشكالن فضيحة كبرى ألمريكا وبريطانيا ألن هاتين 

 .الدولتين تقفان بكل ما تملكان أمام أي قرار دولي
  6/6/2010الخليج، االمارات، 

  
 لطات المصرية تمنع إدخال مواد بناء لغزة الس .35

قال منير البرش، ممثل اتحاد األطباء العرب في قطاع غزة، أن السلطات المصرية رفضت طلباً : غزة
تقدم به اتحاد األطباء العرب في القاهرة بإدخال مساعدات إغاثية ومواد بناء إلى قطاع غزة عبر بوابة 

 .معبر رفح البري
  5/6/2010ي لإلعالم، المركز الفلسطين
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  "إسرائيل"ضد    الدولية"الجنائية" ترفع دعوى أمام المصرييننقابة المحامين  .36
أعلنت نقابة المحامين المصريين اعتزامها إقامة دعوى جنائية أمام المحكمة :  غريب الدماطي-القاهرة 

 .الوحشية على قافلة الحريةالجنائية الدولية ضد المتورطين من قادة العدو الصهيوني في االعتداءات 
 .تحريك دعاوى جنائية أمام المحاكم في تركيا واليونانو

  6/6/2010الخليج، االمارات، 
  

  "إسرائيل" تتهم منظمة العمل الدولية بالتحيز لـ العربيةالمجموعة  .37
مكيالين في قضايا اتهم االتحاد العالمي لنقابات العمال، منظمة العمل الدولية باالزدواجية والكيل ب :رام اهللا

، مشددا على 48االنتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون العاملون داخل األراضي المحتلة عام
حسب ما أكده نائب بو .وسياساتها المتصلة بقضايا العمال'' إسرائيل''أهمية الضغط من اجل تغيير نهج 

، فإن مجموعة العمل العربية طالبت مجلس األمين العام لالتحاد العام لعمال فلسطين، محمد العرقاوي
 ومعاقبتها واعتبارها خارجة عن "إسرائيل"األمن ومنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية كافة بإدانة 

 .القانون الدولي
  6/6/2010الخليج، االمارات، 

  
  "إسرائيل" ضد  وألمانيا في اسطنبوليتظاهرونآالف األتراك  .38

عشرة آالف شخص في اسطنبول، أمس، احتجاجاً على الهجوم اإلسرائيلي تظاهر خمسة إلى : وكاالت
غير الحكومية، أبرز ) إسالمية(تلبية لنداء المنظمة التركية لإلغاثة وحقوق اإلنسان ، على أسطول الحرية
 .منظمي األسطول

ندد وفي مدينة دويسبرج األلمانية ردد نحو خمسة آالف متظاهر من المهاجرين األتراك شعارات ت
وجرت مظاهرة مماثلة مكونة من ألف متظاهر من  . على غزة"إسرائيل"بالحصار الذي تفرضه 

 شخص 1500 تظاهر فقدفي مدينة فرانكفورت  أما .الفلسطينيين واألتراك في مدينة دوسلدورف القريبة
 . ية بشكل سلمي عقب دعوة مشتركة وجهتها جماعات وروابط المسلمين في المدينة واألحزاب اليسار

  6/6/2010الخليج، االمارات، 
 

  السعودي يندد باالعتداء على قافلة الحريةاإلنسانمجلس حقوق  .39
 في جلسته أمس بالجريمة النكراء التي ارتكبتها  السعوديندد مجلس هيئة حقوق اإلنسان: الرياض

نتهاكا فاضحا السلطات اإلسرائيلية على سفن المساعدات اإلنسانية المتجهة إلى غزة، والتي شكلت ا
 .للقانون الدولي اإلنساني والبحري

 6/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
 

 إلى غزة" قافلة الحرية" بحرينية إلرسال -حمالت سودانية  .40
إرسال " فلسطين" قررت الحملة الشعبية السودانية لمناصرة : د ب أ-  راشد الغائب-  المنامة– الخرطوم

وقال ممثل الحملة ناصر . رتسودان بعد جمع التبرعات الرسمية والشعبيةمن ميناء بو" قافلة الحرية"
. سمنت دعما ألهل فلسطينا ستحمل معدات طبية وأدوية، وحديد و القافلةنأ: السيد في تصريحات أمس

 بتسيير حمالت من البحرين "إسرائيل"وفي البحرين، طالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع 
حمالت كسر الحصار عن غزة المحاصرة وإيصال المعونات والمساعدات اإلنسانية للشعب للمساهمة في 

من المهم أن تقوم مبادرة عربية : "وقال الناطق اإلعالمي باسم الجمعية عبداهللا عبدالملك. الفلسطيني
شعبية بتجهيز سفينة أو حملة برية عبر معبر رفح لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، فليس من 
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لمقبول أن يخاطر أبعد الناس موقعا بأنفسهم وحياتهم في سبيل كسر الحصار، ونحن نتفرج ونصدر ا
 ".بيانات وخطابات الشجب واإلدانة

 6/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
 

  تأييد إسقاط جنسية مصريين متزوجين بإسرائيليات .41
 بمجلس الدولة أمس السبت، حكم أيدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر : نخيري حسي - القاهرة

وألزمت . محكمة القضاء اإلداري بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات
المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية بهذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في 

 .إسقاط الجنسية من عدمه
  6/6/2010الشرق، قطر، 

  
  دعم خطة إقامة الدولة الفلسطينية وتلبية احتياجات غزة من أولويات االتحاد األوروبي : بيرغر .42

 أكد ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة الفلسطينية، كريستيان بيرغر، أهمية الدعم : حامد جاد-غزة 
قال بيرغر و. العربي الموجه لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيداً بالدعم األردني ألهالي غزة

، إن الجهد اإلنساني األردني لتخفيف المعاناة في غزة يستحق كل التقدير، معرباً عن أمله في أن "الغد"لـ
واعتبر بيرغر أن المشكلة الرئيسية في غزة تكمن في  .تستمر الدول العربية والغربية في مساندة القطاع

 األوضاع المأساوية في غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي، معربا عن قلق االتحاد األوروبي حيال
ودعا بيرغر  .محدودية نطاق تمويل مجتمع المانحين للمشاريع وشح المواد التي تسمح إسرائيل بإدخالها

اسرائيل الى فتح معابر غزة فورا وبشكل دائم غير مشروط، مؤكدا جاهزية البعثة األوروبية التي عملت 
وشدد على  . للعودة إلى العمل في معبر رفح وفقاً لالتفاق2005في أعقاب توقيع اتفاق المعابر العام 

التزام االتحاد األوروبي في مواصلة دعم االحتياجات الفلسطينية المتمثلة في دعم خطة السلطة الفلسطينية 
لبناء الدولة وتغطية نفقات الرواتب والمخصصات االجتماعية والمساعدات اإلنسانية لقطاع غزة، التي 

  . مليون يورو500من مجمل المساعدات األوروبية وتقدر سنويا بنحو % 50بة تزيد على توجه لها نس
 6/6/2010األيام، فلسطين، 

  
   يؤيد رفع الحصار عن غزة  الكونغرسعضو في  .43

عن ” اإلسرائيلي“أكد عضو في الكونغرس األمريكي أنه مؤمن بضرورة رفع الحصار : )أي.بي .يو (
أنا أؤمن “مريكي بريان بيرد للصحافيين على هامش زيارة إلى بيروت وقال عضو الكونغرس األ. غزة

 . ”بضرورة محاولة رفع الحصار عنها، وضرورة تأمين المزيد من مواد اإلغاثة لشعب غزة
  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  عن غزة تطالب برفع الحصار اإلنسانمفوضية حقوق  .44

حقوق اإلنسان نافي بيالي، أمس، إن الحصار الذي تفرضه  قالت مفوضة األمم المتحدة السامية ل:كمباال
على قطاع غزة، غير قانوني ويجب رفعه، وكررت الدعوات إلى التحقيق في العدوان الدموي ” إسرائيل“

القانون اإلنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين “وأضافت . على أسطول الحرية” إسرائيل“الذي شنته 
لدول األعضاء أن الحصار ا ذكرت  كما.قوبة جماعية على المدنيينكوسيلة حرب كما يحظر فرض ع

   .”غير قانوني ويجب رفعه
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1811:         العدد       6/6/2010 األحد :التاريخ

وتابعت أنه حتى إذا ثبت أن الحصار قانوني وفقا للقانون الدولي فإن العدوان الدموي ضد قافلة الحرية 
  .بالسماح بوصول المساعدات اإلنسانية” إسرائيل“يجب تحليله من منظور التزام 

  6/6/2010ة، الحيا
  

   تجنب وقوع مأساة جديدة خالل نقل مساعدات لغزةعلىواشنطن تعمل  .45
اسطول «على تجنب تكرار مأساة » تعمل«أعلنت الخارجية االميركية ان الواليات المتحدة : واشنطن
العالم اجمع يريد تجنب مواجهة جديدة وتكرار «وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي ان . »الحرية

، حين قتل تسعة اشخاص في انزال نفذته القوات االسرائيلية »الحداث المأسوية التي حصلت االثنينا
  .على سفن االسطول

» نحن نعمل مع االسرائيليين، ونعمل ايضا مع السلطة الفلسطينية وباقي الشركاء الدوليين«: واضاف
لمساعدات التي يتم ايصالها الى سكان للمواءمة بين حاجة اسرائيل الى ضمان امنها والحاجة الى زيادة ا

  .القطاع
ريتشل «قضية السفينة » بحث مطوالً«واوضح كراولي ان جاك لو المسؤول الثالث في الخارجية 

، التي استأجرتها منظمة ارلندية وحملتها مساعدات انسانية الى قطاع غزة، مع وزير الخارجية »كوري
ي ان نرى ريتشل كوري وباقي السفن تتعاون مع السلطات نحن نرغب ف«: وقال. االرلندي مايكل مارتن

يتخذ الجميع «واضاف ان الواليات المتحدة تأمل في ان  .»االسرائيلية اليصال المساعدات الى غزة
  .، الى ان يتم التوصل الى اتفاق»قرارات مسؤولة ويتجنب مواجهات ال لزوم لها

  6/6/2010الحياة، 
  

    "  الحريةأسطول "ها بسبب مجزرة  بيريز إليزيارةفيتنام ترجئ  .46
شمعون بيريز إلى ” اإلسرائيلي“أرجأت فيتنام زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس : )أي.بي .يو (

، أمس، أن فيتنام ”اإلسرائيلية“وذكرت اإلذاعة  .هانوي وذلك بسبب العدوان الدموي على قافلة الحرية 
 األيام المقبلة موضحة أن سبب تقديم هذا الطلب هو أحداث قافلة طلبت من بيريز إرجاء زيارته إليها في

  .الحرية، واستجاب بيريز للطلب الفيتنامي من دون تحديد موعد آخر للزيارة
  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
 " الحرية"أسطول "لسفن الصهيونية احتجاجا على مجزرة اقاطع ي السويدية  الموانئاتحاد عمال  .47

علن اتحاد عمال الموانىء السويدي حملة لمقاطعة السفن الصهيونية احتجاجا على المجرزة أ: ستوكهولم
وبحسب إعالن صدر عن  .في المياه الدولية" الحرية"التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق سفن أسطول 

وانىء االتحاد فإنه سيتم تعطيل التعامل مع جميع سفن الشحن الصهيونية الواردة والمغادرة من الم
الجاري وحتى الرابع ) يونيو(السويدية، وذلك من يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر حزيران 

والعشرين من نفس الشهر، احتجاجا على خرق الكيان الصهيوني للقوانين الدولية، ومهاجمته قافلة سفن 
 . الحرية، التي كانت تتوجه إلى قطاع غزة المحاصر

ة الموانىء بعدم التعامل مع البضائع وحموالت سفن الشحن الصهيونية القادمة وحث االتحاد عمال أرصف
إذا جاءت سفينة :"قوله" بيتر انيرباك"والمغادرة، حيث نقلت مصادر إعالمية عن المتحدث باسم االتحاد  

من وحث االتحاد المنظمات األخرى على االنضمام إليه  ".، فإننا سنتركها وال نعمل عليها"إسرائيلية"
خالل مبادرات مماثلة، ومطالبتها بتقديم الكيان الصهيوني للعدالة ودفعها الحترام القانون الدولي، وكذلك 

 .رفع الحصار المفروض على غزة فورا
  5/6/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "أسطول الحرية"معاملة يونانيين كانوا على متن " إسرائيل" إساءة فيأثينا ستحقق  .48

السبت، أنها ستحقق في اتهامات حول تعرض ناشطين يونانيين / أعلنت اليونان ليل الجمعة: )ب.ف .أ (
وقال المتحدث  .”اإلسرائيلي“كانوا على متن أسطول الحرية، للضرب وسوء المعاملة من قوات االحتالل 

ضوا لسوء يونانيين يؤكدون أنهم تعر“باسم الخارجية اليونانية غريغوريس ديالفيكوراس إن مواطنين 
ستتصل خلية األزمة التي شكلناها بجميع المواطنين الذين كانوا على متن األسطول للتحقيق في . معاملة

، في الهجوم الدموي الذي ”المجتمع الدولي يريد تحقيقاً معمقاً“وأضاف المتحدث أن  .”هذه االتهامات
 .على أسطول الحرية ” إسرائيلية“نفذته وحدات كوماندوس 

جيليس بيسياس، الذي عاد إلى اليونان فجر الخميس انه تعرض لدى وصوله مرفأ أسدود وأكد فان
وقال الناشط الخمسيني الذي كان . بأخذ بصماته” اإلسرائيليين“للضرب المبرح بسبب رفضه السماح ل 

لقد طرحوني أرضا، كبلوني وراحوا “ من كسر الحصار 2008على متن أول أسطول تمكن عام 
أسوأ ما جرى كان عندما وضعوا “وأضاف أن  .”كان عددهم حوالي خمسة عشر شخصا. يدوسون علي

أنا أعاني من مشكلة في ضغط الدم ولذلك . وجهي صوب األرض وداسوا علي في النهاية فقدت وعيي
 .”فاني محظوظ لبقائي على قيد الحياة

انه تعرض للضرب في المطار من جهته، أكد الطبيب خالد قباني وهو فلسطيني يحمل الجنسية اليونانية 
لقد كسروا إصبعي وكانوا . لقد طرحني شرطيون وجنود أرضا وانهالوا علي ضرباً“وقال . قبيل ترحيله

 . ”يضربونني بال هوادة على رأسي وعنقي
  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  إلسرائيليين إلى مغادرة فلسطينعميدة صحافيي البيت األبيض تعتذر بعد دعوتها ا .49

دفعت االنتقادات عميدة الصحافيين في البيت األبيض، هيلين طوماس، إلى اإلعراب عن : )آي.بي .و ي(
إلى الخروج من ” اإلسرائيليين“األسف العميق على تعليقات أدلت بها األسبوع الماضي، ودعت فيها 

 .فلسطين
على تعليقات أدليت بها أشعر باألسف العميق “في تعليق على موقعها الرسمي )  عاما89ً(وقالت طوماس 

فهي ال تعكس ما أؤمن به بأن السالم سيأتي إلى . والفلسطينيين” اإلسرائيليين“األسبوع الماضي حول 
وخلصت .” الشرق األوسط فقط، حين يعترف جميع األطراف بالحاجة إلى االحترام والتسامح المتبادل

 .”أتمنى أن يأتي هذا اليوم قريباً“قول إلى ال” سيدة الصحافة األولى“طوماس التي أطلق عليها لقب 
، قالت األسبوع الماضي في البيت األبيض ”هيرست“وكانت طوماس، وهي اليوم كاتبة عمود في صحيفة 

وانتشر  .”العودة إلى بولندا وألمانيا وأمريكا وكل مكان آخر”و” اليهود الخروج من فلسطين“إن على 
ما أثار جدالً واسعاً خصوصاً بين أوسط اليهود ” وبيو تي“كالمها ضمن مقاطع فيديو على موقع 
 .األمريكيين، ووجهت إليها انتقادات الذعة

  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   واألرجنتين وأستراليا ونيوزيالنداأوروباتظاهرات في  .50
الدامي على ” اإلسرائيلي“تظاهر آالف األشخاص أمس، وسط لندن احتجاجا على الهجوم : )وكاالت(

الذي نظم التجمع ” تحالف أوقفوا الحرب“وأعلنت ليندسي جيرمان المتحدثة باسم منظمة  .ول الحريةأسط
أنهم لم يموتوا عبثاً وان ذلك سيسمح بلفت انتباه العالم إلى “أمام الحشود أن التظاهرة ستظهر للضحايا 
في مدن عدة تنديداً في فرنسا، تظاهر آالف األشخاص و .” الجريمة المروعة التي يمثلها حصار غزة

ونظمت تظاهرات أخرى خصوصاً في نيس . وتظاهر نحو خمسة آالف شخص في باريس . بالهجوم 
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في قاعة بلدية سيدني احتشد آالف المتظاهرين لالحتجاج  و.حيث تجمع نحو ألفي شخص ) جنوب شرق(
يرة في سيدني بإحراق العلم وقام المحتجون ومعظمهم من الجاليات التركية واللبنانية الكب. على الجريمة 

 .”اإلسرائيلي“
السبت، /ليل الجمعة” اإلسرائيلية“في بوينس آيرس تظاهر أكثر من ثالثة آالف شخص أمام السفارة و

بدعوة من أحزاب يسارية وحركات طالبية ومنظمات إنسانية، ورفع المتظاهرون الفتات كتب عليها 
 .”، وال مبرر للهجوم”ة المرتكبة بحق الشعب الفلسطينيال للمجزر”دولة ترتكب المجازر، و” إسرائيل“

  6/6/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   !؟ الحرية لغزة عمداًأسطول في األتراكلماذا قُتل  .51
  نهلة الشهال.د

. حدثت عن سبق تصور وتصميم" مرمرة" على ظهر السفينة التركية إسرائيلالجريمة التي ارتكبتها 
أما إهانة الرئيس أردوغان فغاية ثانوية . ة ووضعها أمام تناقضاتها العصية الحكومة التركيإحراجوهدفها 

 إجماال، عربية وغير عربية، هو تَبنٍ ساذج، اإلعالموما رددته وسائل . تعزز الهدف ذاك وال تقوم بذاتها
ت  الموجودين على ظهر السفينة قاوموا بشراسة قوااألتراكمن أن : اإلسرائيليةأو مقصود، للرواية 

، واستخدموا لهذه الغاية العصي الحديد والسكاكين والبلطات التي تتوفر على اإلسرائيليالكوماندوس 
والحقيقة أن ركاب السفينة .  النار الحي عليهم وقتل تسعة منهمإطالقوأن ذلك هو سبب . ظهر السفن

من جنسيات أوروبية  جانب اليونانيين المشاركين، مناضلين إلى، اليونانية، التي كانت تقل األخرى
 على متن سفينتهم بالمقدار نفسه من الشراسة وباستخدام الوسائل اإلسرائيليمتعددة، قاوموا الصعود 

.  أوامرهمإلى البحر، وسخروا منهم، وامتنعوا عن الخضوع إلىذاتها، والقوا بالعديد من المهاجمين 
 لم اإلسرائيليينظام بعضهم، ذلك أن وكانت نتيجة االشتباك أن وقع بين المناضلين جرحى وتكسرت ع

 التي كانت متوقعة بشكل اإلسرائيليةوضعت خطة مقاومة القرصنة . يستخدموا الرصاص في صدهم
 القانون البحري الدولي، ومن إلىوكانت الخطة تستند . مشترك بين جميع السفن المشاركة في الحملة

عود أي كان على متنها، وهو ال يخضع إال  يمنع صأنواجب قبطان أي سفينة يخفق فوقها علم دولة 
 وقباطنة تلك اإلسرائيليةوقد استمرت المفاوضات بين القوات . ألوامر السلطات التي تحمل السفينة علمها

، اإلسرائيليين الركاب معلنة مسبقا ومعلومة لدى أبداهاالسفن لساعات قبل الهجوم، وكانت المقاومة التي 
ان بإمكانهم تعطيل السفن بوسائل أخرى غير الهجوم العسكري على ركابها، وك.  لم يفاجأواأنهمبمعنى 

باستهداف المراوح مثال كما كان يتوقع القباطنة، أو باستخدام القنابل المسيلة للدموع للسيطرة على 
  ! الركاب قبل االلتحام بهم، وهو ما لم يحدث إذ استخدمت تلك بعد الهجوم

  !! عمداًاألتراك قُتل إذن
 بإرهاب حركات التضامن العالمية مع فلسطين، التي تزداد تنامياً اإلسرائيليةاية، وإذا استبقينا الرغبة بد

 وتستدعي اجتماعات متكررة للمجلس الوزاري المصغر، تارة إسرائيل درجة تؤرق حكام إلىوفعالية 
فق مبادراتها، ومنها ، ولقطع تدBDS" المقاطعة وسحب االستثمار والعقوبات"لوضع خطة لمواجهة حملة 

 إسرائيلي، فثمة استسهال "البعثات المدنية"عبر تخويفها بالقتل، كما حدث سابقا مع "  الحريةأسطول"
 مجتمع معرف بأنه من العالم الثالث، رغم أن االقتصاد التركي يحتل إلىبالمس بحياة أناس ينتمون 

 يشي بطبيعة تلك المقاييس والتعريفات التي ال المرتبة السابعة عشرة في سلم االقتصاد العالمي، وهو ما
  . أمريكي بالتفوق، ولكن هذا موضوع آخر- الشعور الغربي االوروإلى معايير موضوعية بل إلىتستند 

، بما يكاد األسطول على المساهمة التركية في األضواء محسوبة في تركيز إسرائيليةثم هناك رغبة 
، وأن األكبرصحيح أن الباخرة مرمرة هي : يضعف من داللتهايلخص كل المبادرة تلك بها، وهو ما 

 كانت تقل عشرات الشخصيات العالمية، من األخرى عليها، ولكن البواخر أبحرواثالثة أرباع المناضلين 
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، وتحديداً ضمن وإسرائيلويوجد يهود مناهضون للصهيونية .  ونقابيينوأساتذةنواب أوروبيين، وكتاب 
، وإنما كجمعيات قائمة، موقفها الفاعل والمتصل يؤذي "شاذة"ليس كأفراد وحاالت السفينة السويدية، 

 المشروع، والمساهمة النقابية إلىوقد تشكلت تنسيقيات كبيرة في أوروبا هي التي بادرت . كثيراً إسرائيل
 تمثل نقلة من قبل نقابات كبرى، وتحديداً في ايرلندا وسكوتلندا وانجلترا، ثم في السويد وفي اليونان،

تلك نقابات هي في أحيان كثيرة :  وكيفية اشتغالهااألوروبيةنوعية لمن يعرف طبيعة الخارطة السياسية 
 اتخاذها إلى األمرولكي يصل ! ، وهي كانت سابقاً تعتبر الهستدروت رفيقتهااألحزابأكبر وأهم من 

ويمكن القول ومع . ام الفائت على غزةقراراً بتمويل السفن، فقد تطلب ذلك تحديداً صدمة العدوان في الع
، واشترك في خطة تلخيص مبادرة اإلسرائيلي العربي بمجمله قد وقع في الفخ اإلعالم، أن األسف

  . بتركيا، وهو مجدداً إضعاف سياسي لهااألسطول
وضع الحكومة التركية أمام :  بيت القصيدإلى، وهي كلها جديرة، نصل األسبابوأخيراً، وعلى تلك 

، وتقيم مع إسرائيل عالقات، ليست دبلوماسية فحسب، األطلسيفتركيا عضو في حلف شمال . قضاتهاتنا
 حزب العدالة والتنمية 2002والحكومة التركية التي يشكلها منذ عام . بل اقتصادية وعسكرية متشعبة

لي والمتغرب، ، تقف أمام تحديات متعددة، أولها ذاك العائد الى نفوذ الجيش التركي، الكمااإلسالمي
والمعتاد على التحكم بالسياسة في البالد، عالوة على المسألة الكردية التي ما زالت متأزمة، رغم نجاح 

ويمكن القول أن التجربة برمتها ما زالت هشة، مع أنها . حكومات العدالة والتنمية في خفض وتيرتها
 للمعطيات العائدة لمجتمعه، تركيباً وإرثاً  على التأقلم مع الضرورات البرغمائيةإسالميأثبتت قدرة حزب 

  .على تلك التجربة"  المعتدلاإلسالم"وقد استندت النظرية الشائعة عن . على السواء
 أن تنسخ حكومة العدالة والتنمية استحالة حسابه هو وإسرائيلولكن ما لم تحسب الواليات المتحدة 

أي أن تدخل في تواطؤ مفضوح مع إسرائيل ! طينيةالتركية المسلك الرسمي العربي حيال المسألة الفلس
، وهو، هذا النفوذ والطموح إليه، اإلقليميفذلك ينسف واحد من أساسات بنائها لنفوذها . أو في عجز مخز

فعوضاً عن الدخول .  على موقفها من إيراناألمروينطبق . يمثل مرتكزاً مهماً من مرتكزات شرعيتها
اتفاقية  "إبرامكيا منطق التقارب والتوسط معها، بل نجحت في في صراع مع طهران، انتهجت تر

 إلى اإلقليميفي منتصف الشهر الفائت، بشراكة برازيلية، مما يصعد بالطموح التركي من النفوذ " طهران
ما يمكن " حدود" تحديه وتفجير تناقضاته بفعلتها تلك، وأيضاً إظهار إسرائيلوهذا كله ما أرادت ! العالمية
  .أردوغان فعلهللسيد 

أي أن عناصر لدينامية جديدة تظهر وستسير وفق . هناك خارطة جديدة للمواجهة من اآلن وصاعداً
  .قةوهذا إيجابي لفلسطين ولعموم المنط. تفاعالت ال يمكن حصرها من اآلن

  6/6/2010العرب اليوم، 
 

  إسرائيل والفشل الذريع في البحر .52
 فانيا عوز سالزبيرجر

ئيل خطًأ فادحاً حين شنت هجوماً نفذته قوات بحرية خاصة ضد أسطول صغير يحمل لقد ارتكبت إسرا
مجموعة من الناشطين المناصرين للفلسطينيين، والذين كانوا يحاولون كسر الحصار اإلسرائيلي 

والحق أن هذا الحصار الذي طال أمده، والذي بدأ بعد انفراد حماس بالسلطة في . المضروب على غزة
 . يشكل كارثة إنسانية وخطيئة أخالقية جسيمة, لها عن السلطة الوطنية الفلسطينيةغزة وانفصا

، بل يتعين على »ولكننا لم نكن نقصد«وال سبيل اآلن النتحال المعاذير، أو التستر وراء عبارات مثل 
 شامالً حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تعتذر رسمياً للضحايا، وأن تجري تحقيقاً

دقيقاً فيما حدث على أسطح القوارب التي لطختها الدماء، وأن تدفع إلى األمام محادثات السالم الصادقة 
 . مع الزعماء الفلسطينيين الراغبين في السالم، مثل أبو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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عالقة له من قريب أو بعيد ولكن يتعين علينا أوالً أن نقر بأن رفض حماس الجنوح إلى السلم ال 
بالمهزلة األخيرة التي شهدها البحر على الطريق إلى غزة، وأن ما تطلقه الجماعات المسلحة في غزة 
من صواريخ على مدنيين إسرائيليين ال عالقة له على اإلطالق بهذه الكارثة األخيرة، ورغم أن أسطول 

ن يحمل أيضاً العديد من األشخاص الذين يودون فقط، بل كا» نشطاء سالم«السفن الصغير لم يكن يحمل 
لو تُدمَّر إسرائيل ويهلك أهلها، فإن هذا ال ُيعد مبرراً على اإلطالق إلنزال جنود مدججين بالسالح على 

 . رؤوسهم
تصدوا للجنود باالستعانة بسكاكين » وحتى لو كان بعض العاملين في مجال المساعدات اإلنساني

إن المعتدين والقراصنة المتعصبين كانوا بكل . يبرر إطالق النار عليهم بهدف قتلهموهراوات فإن هذا ال 
 . أسف هم أفراد القوات اإلسرائيلية الخاصة الذين ارتكبوا فعلتهم باسمي وباسم كل إسرائيلي

ب لقد أرسل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك مجموعة من أقدر المقاتلين وأقواهم لتأدي
حشد من المحتجين المغامرين المسافرين بحراً، وقد صور لهما خيالهما المريض أن هذا التصرف قد 

لقد وعدا بقية وزراء الحكومة بأن الهجوم لن يسفر عن أية . يحقق لهما نصراً مظفراً، وال أدري كيف
ذا الجيش المقصود فها هو . ثم أفاق عامة اإلسرائيليين على عاصفة مبررة من الغضب العالمي, وفيات

منه الدفاع عن النفس في ساحة المعركة ُيرسل مرة أخرى في مهمة لحل مشكلة ال تُحل إال من خالل 
تُرى هل فقدت إسرائيل ما تبقى لها من حكمة؟ وهل نشهد اآلن حالة . الدبلوماسية، واإلنسانية، واللباقة

 .كالسيكية من الغباء السياسي المحض؟
 فهو يشكل دليالً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً على أن البلدان المسالمة المستقرة فقط هي إن كان األمر كذلك

ففي ظل الواقع الشديد . القادرة على تحمل التكاليف المترتبة على االستعانة بصنّاع قرار عديمي األهلية
 . الحساسية الذي نعيشه اليوم يصبح الغباء مساوياً لسوء النوايا وتعمد األذى

هو الذي ) ولو أنه أقل من الشر المحض( أخشى ما أخشاه هو أن يكون شيئاً أكثر من الغباء بيد أن
إن قادة إسرائيل الحاليين، فضالً عن شريحة من المجتمع اإلسرائيلي، أصبحوا . يحرك األمور اآلن

 . أسرى لمنطق ذي طابع شخصي يحكمه الخوف واالستغراق األناني في الذات
مثل استهداف (ق المنحرف حتى تجاوز التصرفات المبررة في الدفاع عن النفس لقد توسع هذا المنط

وكان نفس المنطق . وتحول إلى رغبة عارمة في شن هجمات شاملة) مطلقي الصواريخ في غزة ولبنان
المنحرف سبباً في تآكل الروح اإلسرائيلية القائمة على احترام حياة المدنيين، حتى إذا اختبأ المسلحون 

وهو المنطق ذاته الذي جعل المدنيين األبرياء في غزة يدفعون ثمناً باهظاً لجرائم حكامهم، ونفس . مبينه
وخالصة . المنطق الذي لطخ التراث األخالقي اليهودي الذي يطالبنا بالسعي الحثيث إلى العدل والسالم

وتحويله إلى عقيدة جديدة » الحس األمني«األمر أن القيادة اإلسرائيلية الحالية كانت حريصة على تضخيم 
 . زائفة تبتز كافة المبادئ األخالقية

وليس كلٌّ منا يشعر بالمزيد من األمن واألمان حين , ولكن ليس كل إسرائيلي يتبنى هذا المنطق المنحرف
 . ُيقتَل المتظاهرون المدنيون باسمنا

في هذه الحالة على وجه التحديد أن بل يتعين علينا , ال بد أن تعتذر إسرائيل وأن تكفر عن هذه الخطيئة
فالكراهية رغم كل شيء ليست الجريمة التي , نعتذر لهؤالء الذين يعربون عن كراهيتهم لنا ولدولتنا علناً

 .يعاقب عليها القانون
أما المواطنون اإلسرائيليون المعتدلون، الذين ال عالقة لهم بكارثة أسطول المساعدات، فيتعين عليهم أن 

ومن ثَم، ينبغي علينا أن . ؤوسهم تعبيراً عن شعورهم بالعار من الفعلة التي ارتكبتها حكومتهميخفضوا ر
نرفع أعيننا مرة أخرى بكبرياء حتى يتسنى لنا أن نرى هؤالء الفلسطينيين الراغبين في إجراء محادثات 

 .دعونا نبدأ العمل، فلم يعد لدينا من الوقت ما نضيعه: سالم معنا، وأن نقول لهم
   6/6/2010العرب، قطر، 
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  إسرائيل في مواجهة العالم وموصومة بالعنصرية .53

 بالل الحسن
الوصول إلى غزة لرفع الحصار عنها بصورة عملية، ولكنه نجح نجاحا » أسطول الحرية«لم يستطع 

كل عواصم العالم، الكبيرة منها والصغيرة، . كبيرا في تحريك العالم كله ضد حصار إسرائيل لغزة
حتى أصدقاء إسرائيل في أميركا وأوروبا اضطروا إلى صياغة . ت تطالب إسرائيل برفع الحصارأصبح

وحتى أمين عام . يجب رفع الحصار عن قطاع غزة إنما من دون تهديد أمن إسرائيل: موقفهم، فقالوا
مرار في عضوية اللجنة الرباعية الدولية، التي تصر على است» مؤسسته«األمم المتحدة، الذي تشارك 

، وقف قبل )أولها االعتراف بإسرائيل(حصار غزة، إلى أن تقبل حركة حماس شروط اللجنة الرباعية 
أما مصر، . أيام ليطالب العالم رسميا، وباسم األمم المتحدة، برفع الحصار الظالم عن غزة كما قال

إن كانت قد حصرت صاحبة القرار بفتح معبر رفح، فقد أقدمت على فتح المعبر إلى أجل غير محدد، و
  .فتح المعبر بالعبور وبالحاالت اإلنسانية، ولكن داللة القرار كانت واضحة جدا

ال، وهو موقف ال تحسد عليه، وعناد يدفع إلى الشفقة ال إلى : وحدها إسرائيل وقفت أمام العالم كله تقول
إسرائيل إنها تحاصر غزة تقول . إنه عناد المأزوم الذي ال بد أن ينتهي. أخذ الموقف على محمل الجد

هم الذين يحكمون غزة بدعم من إيران، بينما يرتفع صوت العالم » اإلرهابيين«دفاعا عن أمنها، وألن 
  .ليدين العملية البحرية اإلسرائيلية ويصفها بأنها إرهاب دولة، وبأنها إرهاب فوق المياه الدولية

ق هدفه، إذ أصبح موضوع رفع الحصار وبحسب هذا الوضع يكون أسطول الحرية قد تمكن من تحقي
عن غزة موضوعا على رأس جدول األعمال في المؤسسات الدولية كلها، وتكون إسرائيل قد خسرت 

  .المعركة بدوي هائل لم تواجه مثله من قبل
وهذا الذي يحدث اآلن، يأتي تتويجا لتغيرات بدأت تتفاعل منذ سنوات، وتصاعدت من دون أن تعيرها 

  :ى اهتمامإسرائيل أدن
جاء من داخل أوروبا، حيث تظاهرت حركاتها الشعبية والمدنية، ضد موقف حكوماتها، : التغير األول

وعبرت عن إدانة لحرب إسرائيل ضد غزة، ووجهت إليها اتهامات جرائم الحرب، وقتل المدنيين، 
اصة األكاديميين وكانت قد سبقت ذلك تحركات األكاديميين األوروبيين، وخ. واستعمال أسلحة محرمة

البريطانيين، وبقيادات يهودية، تطالب بوقف التعاون األكاديمي مع إسرائيل بسبب سياساتها العنصرية 
ووصل األمر في أوروبا إلى حد إصدار عشرات المفكرين والمثقفين اليهود بيانات . ضد الفلسطينيين

يت عن إسرائيل على امتداد ضد سياسة حكومة إسرائيل، ومن قبل شخصيات عرفت بدفاعها المستم
إن هذا التغير في المزاج الشعبي األوروبي، الذي تجاهلته إسرائيل بصفاقة، لم . سنوات طويلة ماضية

  .، حيث كان المزاج األوروبي على العكس، مؤيدا بالمطلق إلسرائيل1948يحدث منذ عام 
، 2000ومنذ مؤتمر هرتسليا عام جاء من داخل إسرائيل، حيث أعلنت إسرائيل رسميا، : التغير الثاني

، ثم ما لبثت أن رفعت، وبتشجيع 1948أنها تتطلع إلى ممارسة سياسة الترانسفير ضد فلسطينيي 
دولة إسرائيل، وتمت ترجمة هذا » يهودية«واعتراف أميركي من الرئيس السابق جورج بوش، شعار 

غزة، وإبعاد للمواطنين من وطنهم حصار في : الشعار أخيرا بخطوات متالحقة ضد الفلسطينيين عامة
، وتوجيه تهم التجسس 1948في الضفة الغربية، وتدبيج اتهامات ضد القيادات الشعبية في أراضي 

والخيانة لهم، من أجل زجهم في السجون، ومن أجل ضرب حالة النهوض الشعبي الفلسطيني التي بدأت 
ودخلت هذه الحرب ضد . إلى األمة العربيةوحدة الشعب الفلسطيني، واالنتماء : ترفع أخيرا شعارات

في مسار ) من الشيخ رائد صالح إلى الدكتور عمر سعيد وأمير مخول، وقبلهم عزمي بشارة(القيادات 
وحين تلتقي مع عربي فأنت . مضحك، فحين تلتقي مع لبناني في أي مؤتمر مثال فأنت عميل لحزب اهللا

ادي يقال إن فالنا كان يسأل عن عنوان مسكن رئيس وحين يحتاج األمر إلى دليل م. تتصل بالعدو
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لقد لفتت هذه المواقف اإلسرائيلية أنظار الجميع في العالم، ولم يروا فيها إال سياسة عنصرية . المخابرات
  .متعمدة، ولم تقابل من جانبهم إال بالرفض واالستنكار

رائيلية المتنفذة اآلن، إلى تقديم سلسلة ولكن األمر لم يقف عند هذا الحد، إذ بادرت القوى السياسية اإلس
من مشاريع القوانين إلى الكنيست، ال يمكن وصفها إال بالعنصرية والفاشية، فهي تشرع التهام أي 

وقد أثار هذا الوضع معركة . شخص، عربيا كان أو يهوديا، بالخيانة ألنه يعمل ضد سياسة الحكومة
وال .  التي تقول بأن إسرائيل قد دخلت في مرحلة الفاشيةسياسية إسرائيلية داخلية، وارتفعت األصوات

  .شك بأن هذا الوضع قد أثار مخاوف الغربيين المؤيدين إلسرائيل، ولعب دوره في تعميق تحركهم
جاء من الواليات المتحدة األميركية، فنشأت حالة من البرود الشديد بين الرئيس األميركي : التغير الثالث

لقد عارض نتنياهو سياسة أوباما التي تريد أن تعطي األولوية . إسرائيل نتنياهوأوباما ورئيس وزراء 
لتسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية، من أجل تقوية المواجهة األميركية إليران، بينما أراد نتنياهو أن 

رورة يطوع السياسة األميركية، سياسة الدولة العظمى الحامية إلسرائيل، لحساب رؤيته التي ترى ض
وكان من شأن . مواجهة إيران أوال، ومن دون أي اعتبار لقضية التسوية وتأثيراتها على الوضع العربي

هذا الخالف أنه حرك القيادة العسكرية األميركية، ودفعها للتحرك، وللتصريح علنا، خالفا لما هو 
نود األميركيين في أماكن مألوف، بأن سياسة إسرائيل ضد التسوية مع العرب، تساهم في ازدياد قتل الج

لقد كان لهذا الموقف العسكري األميركي أثره في الرأي ). أفغانستان وباكستان والعراق(أخرى في العالم 
  .العام، ولكن عنجهية إسرائيل جعلتها عاجزة عن االلتفات إلى هذا التبدل النوعي في المواقف

في » أسطول الحرية« العسكري اإلسرائيلي على وبسبب هذه التغيرات، وبسبب االستنكار العالمي للهجوم
المياه الدولية، نشب داخل إسرائيل صراع سياسي وإعالمي حاد، فالتراشق بالتهم يمأل صفحات الصحف 
اإلسرائيلية، وكلهم يدينون حكومة إسرائيل، ويدينون قادتها، ويدعون لمحاسبتهم، ويرفعون شعار 

ل لجنة تبحث في المسؤولية عن هذا التقصير، على غرار لجنة ، ويدعون لتشكي)أي التقصير(» المحدال«
 مع مصر 1973عام ) تشرين األول(أغرانات التي بحثت في التقصير اإلسرائيلي في حرب أكتوبر 

  .وسورية
لقد أصبحت الوحدة اإلسرائيلية الداخلية مهددة هذه المرة، بشعارات العنصرية والفاشية، وأصبح هناك 

ون على وصف إسرائيل بأنها نمط جديد من حكم جنوب أفريقيا العنصري ضد السود، إسرائيليون يوافق
  .وهو وضع لم يكن قائما في إسرائيل من قبل

في عرض البحر، وما رافقها من جرائم قتل، كشفت النقاب » أسطول الحرية«لقد كشفت المعركة ضد 
عيد العالمي، وحتى في أوساط عن كل هذه التفاعالت، التي كانت تجري داخل إسرائيل، وعلى الص

وهي ال تواجه اآلن معركة رفع الحصار عن غزة فقط، بل معركة اتهامها من قبل أصدقائها . أصدقائها
 .بأنها دولة جنوب أفريقيا العنصرية الجديدة

  6/6/2010الشرق األوسط،  
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  اهللا إسكندر عبد

ويطلقون التحليالت .  االجتماعإلى عدواناً جديداً أو ترتكب انتهاكاً يتنادى العرب "لإسرائي"كلما اقترفت 
ويبدو أن أحداً، حتى . ويعيدون االعتبار الى قرارات قديمة اتخذوها. ذاتها والتصريحات نفسها

  .لالمجتمعين أنفسهم، لم يعد يصدق أن مثل هذا النهج يمكن أن يؤثر في مجريات المواجهة مع إسرائي
وهذه االجتماعات مناسبة أيضاً لدعوات من هنا وهناك الى سحب مبادرة السالم العربية أو التهديد 

ال بل تُسمع تحليالت مفادها أن سبب هذا العجز والجمود العربيين في مواجهة العدوانية . بسحبها
وعليه ال بد . درة العربيةاإلسرائيلية المنفلتة من كل عقال في ظل حكومة بنيامين نتانياهو يكمن في المبا
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حتى أن حسابات داخلية ومزايدات دفعت بعض النواب الكويتيين، لمناسبة اعتقال . من التخلص منها
، فرفعوا توصية الى الحكومة بطلب »أسطول الحرية«إسرائيل متضامين إسالميين من الكويت على متن 

  . سحب المبادرة أو انسحاب الكويت منها
ال بل . ت الرسمية العربية، كما في الحالة الكويتية، ال تتضمن أي بدائل للمبادرةلكن كل هذه الدعوا

أي أن الذين يبدون . تتعارض هذه الدعوات مع المواقف الرسمية المعلنة من حل النزاع مع إسرائيل
ل اعتراضاً أكبر على المبادرة يشددون على أن السالم خيار استراتيجي، وأن المطلوب أن تلبي إسرائي

االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي : وهي المتطلبات التي تضمنتها المبادرة العربية. متطلبات هذا السالم
العربية المحتلة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين وفق 

  . قرارات الشرعية الدولية
 االعتدال الرسمي لجهة اعتبار أن صيغة األرض في مقابل في هذا المعنى، تتساوى الممانعة الرسمية مع
لتصبح مطالبات رسمية بالتخلي عن المبادرة نوعاً من . السالم ال تزال صيغة الحل الممكن للنزاع

التكتيك السياسي غرضه إحراج أطراف عربية أخرى، أكثر من كونها نهجاً بديالً من أجل الوصول الى 
 العربية، أكثر من كونها رغبة في مواجهة مسلحة -دارة الصراعات العربية ولتصبح نوعاً من إ. السالم

  .العربية غير الرسمية» المقاومات«مع إسرائيل، كما تدعو 
وفي ظل انعدام أي بدائل عربية عن الديبلوماسية، كما تمثلها مبادرة السالم، بات النظام العربي الرسمي 

من جهة، إيران التي تدعو الى إزالة إسرائيل، .  في اتجاهتحت وطأة قطبين إقليميين يدفع كل منهما
ومن . في لبنان وجمهور عربي منتشر في أكثر من دولة عربية» حزب اهللا«معبرة عن هذا النهج عبر 

جهة أخرى، تركيا التي دخلت منذ هذا األسبوع بقوة على خط النزاع وخطفت أضواء المواجهة، 
  .دما لعبت لفترة دور الوسيطوانتزعت حق المشاركة في الحل، بع

أي أن النظام العربي الرسمي الذي يواجه أعباء المواجهة مع إسرائيل، بغض النظر عن أدائه فيها، 
يواجه أيضاً تحدي النظام اإلقليمي الناشئ عن رغبة كل من إيران وتركيا في توسيع دوره، وهو توسع 

  .سيكون بالضرورة على حساب الديبلوماسية العربية
ذلك يكون التخلي عن األداة الديبلوماسية الوحيدة المتوافرة لدى النظام العربي بمثابة التخلي عن كل وب

دور محتمل له، وتالياً االلتحاق بقطب إقليمي ناشئ، لن تكون نتائجه على العرب أقل ضرراً مهما كان 
  .هذا االلتحاق

لدخول التركي الى خط الصراع فان تفعيل وإذا كان ثمة سعي لالستفادة من الديناميكية الجديدة مع ا
. المبادرة اليوم هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، بغض النظر عن استجابة الحكومة اإلسرائيلية عليها

وربما يكون تعنت هذه الحكومة وصلفها سبباً إضافياً لحملة ديبلوماسية عربية واسعة لدى عواصم العالم 
، واستخلصت أن هذه السياسة اإلسرائيلية هي »أسطول الحرية«د التي شهدت هول الجريمة المرتكبة ض

فالعالم اليوم سيكون . مصدر الخطر على السالم في المنطقة وربما تدفع الى انزالق نحو حروب جديدة
  .أكثر إصغاء للعرب إن هم فعلوا مبادرتهم التي باتت تدخل في حساب أي تحرك دولي نحو السالم

  6/6/2010الحياة، 
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  :كاريكاتير .55

  
  6/6/2010الدستور، االردن، 

  
    


