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  "أسطول الحرية"نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة  .1

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية عن مراسلها من الناصرة أسعد تلحمي، أن 7/6/2010الحياة، ذكرت 
ب في تصريحاته األسبوعية في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته التطرق، تجنّ بنيامين نتانياهو

صراحةً أو تلميحاً، إلى موقف إسرائيل من مطالبات دولية بتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي نفذته 
لكسر الحصار عن قطاع غزة االثنين الماضي، فيما » أسطول الحرية«قواتها البحرية على قافلة السفن 

الذي عقد » المنتدى الوزاري السباعي«أوساط صحافية أن تكون هذه المسألة نوقشت في اجتماع توقعت 
  .مساء أمس

تشارك فيها جهات ) ال تحقيق(لمحت تصريحات وزراء بارزين إلى أن إسرائيل ستقبل بلجنة فحص و
د المشاركين في دولية مثل الواليات المتحدة واألمم المتحدة، شرط أال يتم التحقيق مع أي من الجنو

  . أو القادة العسكريين) 13الوحدة البحرية (الهجوم 
ووفقاً لمصادر سياسية رفيعة المستوى، اقترح بان كي مون على نتانياهو خالل اتصال هاتفي أجراه معه 
مساء أول من أمس، تشكيل لجنة تحقيق دولية برئاسة بالمر بصفته خبيراً في القانون البحري، وبعضوية 

  . ات المتحدة وإسرائيل وتركياالوالي
وأفادت اإلذاعة العامة أن إسرائيل كثفت في األيام األخيرة اتصاالتها مع الواليات المتحدة بحثاً عن 

ونقلت عن . »مرمرة«إسرائيلياً لتقصي حقائق ما حصل عند اعتراض سفينة » الصيغة األنسب«
نة تقوم بهذه المهمة شرط أن تشارك هي أيضاً مسؤولين كبار قولهم إن إسرائيل قد توافق على تشكيل لج

  . فيها
 نتنياهو، رفض عن مراسلها من الناصرة برهوم جرايسي، أن 7/6/2010الغد، األردن، وأضافت 

 اقتراح األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة أسطول الحرية،
أمس رفضه القتراح األمم المتحدة، وقال إن ما نشر " الليكود" حزبه أعلن نتنياهو أمام اجتماع لوزراءو

على لسانه وكأنه ينظر بإيجاب إلى هذا االقتراح ليس صحيحا، وزعم أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق 
  .موضوعي، مجددا الصاق مزاعم اإلرهاب بناشطي أسطول الحرية

  
  حماس للقبول بالورقة المصرية واالسد ونجاد بالضغط على اردوغانعباس يطالب ": سما" .2

 ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع رئيس             :وكاالت –انقرة  
تطورات ملف المصالحة الفلسطينية ورغبة السلطة في رام اهللا انهـاء           " الطيب اردوغان "الوزراء التركي   

نحة حاليا لمواصلة الضغوط تل ابيـب لرفـع         ملف المصالحة باسرع وقت ممكن واستغالل الفرصة السا       
  .الحصار عن قطاع غزة

ان الرئيس عباس سيلتقي ايضا خـالل حـضوره لمـؤتمر           " سما"وقالت المصادر في تصريحات لوكالة      
الرئيسين االرياني احمدي نجاد والرئيس السوري بشار االسد في محاولـة           " القمة االمنية الوروبا واسيا   "

  . في اقرب وقت ممكنفلسطينيةواالسالمية للوصل الى اتفاق وحدة ومصالحة لتوحيد جهود العربية 
واوضحت المصادر ان اي تحرك عربي او اسالمي لن يتجاوز الجهد المصري بل سيكون مكمـال لـه                  

للضغط علـى حركـة   " اردوغان ونجاد واالسد"مشيرة الى ان الرئيس عباس سيستغل قدرة القادة الثالثة      
منوهة الى ان لدى السلطة في      " قة المصرية كمدخل الستعادة وحدة الصف الفلسطيني      حماس للقبول بالور  

رام اهللا خشية من فقدان حركة حماس الرغبة في المصالحة بعد التطورات االخيرة واستفادة الحركة من                
  .قضية قافلة الحرية

ا سيفقد الفلـسطينيين     مرشح للخفوت مم   اإلعالمياال ان المصادر حذرت من ان التاييد الدولي والصخب          
 تقرير غولدستون وما اليه مـن       تجريهفرصة سانحة للوحدة ورفع الحصار عن قطاع غزة منوهين الى           
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ومن المقرر أن تستضيف تركيا غدا زعماء آسيويين، بينهم روسيا وإيران فـضال عـن دول                 .تعقيدات
  مثل عن إسرائيل عربية، لحضور قمة أمنية لدول أوروبا وآسيا، كما يشارك في المؤتمر م

  7/6/2010وكالة سما، 
  

   ال اعتراض على أداء المصريين في ملف المصالحة: هنية  .3
 بالنسبة لنا قرار إستراتيجي  الفلسطينيةن قرار المصالحةأأكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية 

هم الذين ينوبون عن وإنهاء االنقسام مصلحة وطنية علياً ولدينا الرغبة والقرار وأشقاؤنا في مصر 
العرب في المصالحة لكن يجب توفير شبكة أمان عربية لتحقيق المصالحة في مواجهة الفيتو األميركي 

  .الذي يريد المصالحة على شروط الرباعية ونحن نريدها على أساس ثوابتنا الوطنية
بأن ال يفلت ) لحريةالمؤيد لغزة بعد العدوان على أسطول ا(يجب أن نستثمر هذا الزخم : وأضاف هنية

إننا حررنا غزة من الداخل والمعركة هي لتدشين ممر بحري إلى جانب فتح : الصهاينة من العقاب وقال
  .معبر رفح بشكل دائم

نحن مستعدون للمصالحة : عن ملف المصالحة الفلسطينية قال هنية» الوطن«وفي تصريح خاص لـ
 االنتخابات وتوزيع المقاعد النيابية حسب الفصائل ألن فوراً لكن هناك تفاصيل داخلية يجب أن تحل منها
  .فتح تسعى إلخراجنا من الشارع السياسي الفلسطيني

وبالنسبة للوسيط المصري أكد هنية أن حركة حماس ليس لديها اعتراض على أداء إخواننا المصريين 
  .في ملف المصالحة ونتمنى أن تستمر خطوة فتح المعبر دون سقف زمني

  7/6/2010سورية، الوطن، 
 

  "أسطول الحرية" لشهداء تذكارياًهنية يدشن نصباً  .4
، برفقـة النائـب     2010-6-6دشن رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، األحد        :  حازم الحلو  -غزة

أحمد بحر وعدد من النواب، بحضور وفد البرلمان العربي، أمـس،           . األول لرئيس المجلس التشريعي د    
  . في ميناء غزة" مجزرة الحرية"شهداء نصباً تذكارياً ل

ودعا هنية في كلمته، إلى تصعيد العمل العربي واإلسالمي تجاه كسر الحصار اإلسـرائيلي المفـروض                
لم يعد باإلمكان استمرار الصمت     : "وقال. على قطاع غزة، مؤكداً على واجب النصرة للشعب الفلسطيني        

  ". الدولي والعربي على الحصار
، مشيراً إلى أن الحل     "خطوة مهمة باتجاه إنهاء الحصار    "وفد البرلمانيين العرب إلى غزة      واعتبر وصول   

إن آالف الفلسطينيين ما زالوا يعيـشون       : "وأضاف. الحقيقي للوضع في قطاع غزة هو فتح كافة المعابر        
  . قي في إغاثتهم، داعياً العرب للقيام بدورهم الوطني واألخال"في العراء منذ الحرب اإلسرائيلية األخيرة

وأشاد هنية بتضحيات المتضامنين العرب واألجانب الذين قدموا إلى غزة على متن أسـطول الحريـة،                
  ". لم يكتب لهم أن يصلوا لكن رسالتهم وصلت: "وأضاف

وأوضح رئيس الوزراء أن وصول وفد البرلمانيين العرب هو دليل على أن حصار غزة فـي لحظاتـه                  
  ". ذا الحصار أن يستمر ألنه ظالم، وال يستند إلى أي مسوغات قانونية أو إنسانيةولن يكتب له"األخيرة، 

  ". الشكر لألشقاء العرب الذين احتضنوا الشعب الفلسطيني على مر العصور الماضية"ووجه 
ووضع هنية أكاليل من الورود على توابيت خشبية مثلت الشهداء األتراك التسعة الذين ارتقـوا خـالل                 

  .الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة" أسطول الحرية"ات البحرية اإلسرائيلية لـمهاجمة قو
  6/6/2010فلسطين أون الين، 
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   للتقاعد على خلفية قضايا الفسادالقضاةيحيل قاضي " عباس" .5
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بإحالة قاضي القضاة الشيخ تيسير رجب التميمـي               

وجاء في القرار أنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهـات المختـصة        .  التقاعد إلى
  . كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

تقاعد، يأتي على خلفية    وأفادت مصادر محلية في الضفة الغربية أن قرار رئيس السلطة بإحالة التميمي لل            
قضايا الفساد التي أثارها رجل المخابرات السابق في أجهزة األمن بالضفة، فهمي شبانة، والتي أدت إلى                

رفيق النتشة القيادي في حركة فتح، والتي أنهت أعمالها وسلمت تقريرهـا            . تشكيل لجنة تحقيق يرأسها د    
 .لرئيس السلطة، وتم اتخاذ قرارات حاسمة فيها

  6/6/2010لة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكا
  

  وطنية الفلسطينية إصدار عملة  السلطةمبادرة  تحبط"إسرائيل" .6
 أحبطت مبادرة للسلطة الفلسطينية بإعادة اصدار والتداول بالجنيـه          إسرائيل إن إسرائيليةذكرت مصادر   

  .الفلسطيني بدالً من الشاقل االسرائيلي
اليوم إن الخطوة الجديدة بإصدار عملة فلسطينية هي خطـوة أخـرى            "  أحرنوت يديعوت"وقالت صحيفة   

على طريق بناء الدولة الفلسطينية والتخلص من التداول بالعملة االسرائيلية في الضفة الغربيـة وقطـاع                
وأضافت أنه كان من المخطط طباعة أوراق نقدية عليها صور للشهيد ياسـر عرفـات والحـرم                 . غزة

  .لمدن فلسطينية مثل يافاالقدسي وصور 
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطة لم تؤسس بعد بنكاً مركزياً لذا تضطر ألن تكون كافة معامالتها النقديـة                  

وقالت إن رئيس سـلطة     . متعلقة بالبنك المركزي اإلسرائيلي وفي كل ما يخص بالتزود باألوراق النقدية          
 بإجراء محادثات مع رئيس البنك المركزي اإلسـرائيلي،  النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير باشر مؤخراً   

  .ستينلي فيشر، إلصدار عملة فلسطينية، لكن الرد اإلسرائيلية كان قاطعاً برفض الفكرة
وقال المفتش العام على البنوك في اسرائيل إن هناك رغبة حقيقة لدى السلطة الفلسطينية لبناء منظومـة                 

يل، لكنه استبعد استصدار عملة فلسطينية في الفترة القريبة، مبقيـاً           اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن اسرائ    
  .الباب مفتوحاً أمام هذه المبادرة لتخرج لحيز التنفيذ في المستقبل غير القريب

 في المئة من المعـامالت التجاريـة فـي الـسلطة            90وقال مصدر في البنك المركزي االسرائيلي إن        
 بالعملة الفلسطينية، لذا تبقى المبادرة غير عمليـة         االعترافتي ترفض   ، ال إسرائيلالفلسطينية تجري أمام    

  ."في المدى المنظور
  7/6/2010، 48 عرب 

  
   في المفاوضات غير المباشرة مع اإلسرائيليينتقدمال يوجد أي : نمر حماد .7

األمريكيـة   قلل المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد من أهمية نعـت اإلدارة               :رام اهللا 
عامة، وأنـه  " بناءة"للمفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بأنها بناءة، وأكد أن كلمة      

  .ال يوجد حتى اآلن أي تقدم على األرض
وجود أي مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين       " قدس برس "ونفى حماد في تصريحات خاصة لـ       

كلمة عامة، ذلك أنه حتى اآلن ال يوجد أي تقـدم وال  " بناءة"كلمة : "، وقال"البناءة"حتى يمكن وصفها بـ     
أي جديد، وال توجد مفاوضات بيننا وبين اإلسرائيليين، ما يوجد أن الجانب األمريكي يتنقل بيننـا وبـين                
 اإلسرائيليين، نحن موقفنا واضح تماما وهو أن ينتهي االحتالل، إذا انتهـى االحـتالل وقامـت الدولـة                 

  ".الفلسطينية، فإننا سنقبل بالضمانات الدولية، لكن حتى اآلن كما قلت ال يوجد أي تقدم
  6/6/2010 قدس برس
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  "إسرائيل" القطري في تحمل تكاليف حمالت معاقبة بالموقفالحكومة في غزة تشيد  .8
موقف أشاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طـاهر النونـو بـال             :محمد جمال -القدس المحتلة 

القطري بتحمل تكاليف الحمالت القانونية واإلعالمية لمعاقبة االحتالل اإلسرائيلي علـى جرائمـه فـي               
  .مجزرة اسطول الحربة

وقدم المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية الدكتور يوسف رزقة شـكر               
وبين أن هذا العمـل      .دفة لكشف جرائم االحتالل   الحكومة في غزة لدولة قطر على تبنيها لهذه الحملة الها         

  .يأتي من ضمن الكرم القطري المستمر الذي يعبر عن التعاطف العربي مع فلسطين المحاصرة
خطوات قطر تعمل على تغطية جانب كبير ال تستطيع الحكومة تغطيته بسبب الحصار خاصة أن               : "وقال

عا إلى ضرورة العمل الفوري قبل ان تفقـد القـضية           ، ود "هذه اإلجراءات تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة      
وتمنى أن ينتج عن هذه الجهود نتائج يتم من خاللها تقديم االحتالل إلـى               .الحشد اإلعالمي والرأي العام   
  .العدالة وأن ال يفلتوا من العقاب

ئم ارتكبهـا   ونوه بأن العديد من الخبراء في القانون الدولي قد أكدوا على أن هنالك مجموعة من الجـرا                
هذه األدلة كافية لمحاسبة االحتالل     : "وقال .االحتالل ضد سفينة الحرية ويوجد العديد من األدلة حول ذلك         

 حيث ال يمكن تهرب االحتالل من ذلك خاصة في ظل اإلدانة            2مما يولد فرصة جديدة اليجاد غولدستون     
  ".الدولية

 7/6/2010الشرق، قطر، 
  

  إلى اتخاذ قرارات لكسر الحصار عن غزة" مر اإلسالميالمؤت"الحكومة في غزة تدعو  .9
دعت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر :  فتحي صباح-غزة 

» اتخاذ قرارات على مستوى التضحيات التي قدمها المشاركون في أسطول الحرية«اإلسالمي الى 
ورحب الناطق اسم الحكومة المقالة طاهر النونو  ،»ن قطاع غزةكسر الحصار بالكامل ع«المتمثلة في 

باستجابة منظمة المؤتمر اإلسالمي الى دعوات االنعقاد التي تعبر عن تقدير لمستوى المسؤولية تجاه «
. »أسطول الحرية«على متن » الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والجريمة البشعة ضد المتضامنين

اتخاذ قرارات على مستوى التضحيات التي قدمها المشاركون في أسطول الحرية، «ودعا المجتمعين الى 
كسر الحصار بالكامل عن قطاع «، كما دعاهم الى »تستجيب لدماء الضحايا وعذابات المحاصرين

بتسيير قوافل برية وبحرية على المستوى الرسمي والشعبي تؤمن احتياجات القطاع، «، مطالباً »غزة
ودعا الى . إبان الحرب األخيرة على القطاع» بناء لبدء إعادة إعمار ما دمره االحتاللخصوصاً مواد ال

بمالحقة قادة االحتالل الذين ارتكبوا الجرائم في حق شعبنا عامة، والجريمة األخيرة في حق «اتخاذ قرار 
  .»وقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل«، عالوة على »المتضامنين

  7/6/2010الحياة، 
  

   اإلنسانية في غزة تستدعي تدخال عاجالً لفك الحصاراألوضاع: ظمة التحريرمن .10
قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إن األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة : رام اهللا

وطالبت  ".تستدعي تدخال دوليا عاجال لفك الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أربعة أعوام"
للتحقيق في االعتداء اإلسرائيلي " بتشكيل لجنة دولية محايدة ،منظمة التحرير في رسائل وجهتها اليوم

الغاشم على سفن أسطول الحرية، الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح من المتضامنين 
  شارت أن شهادات الدوليين، لتفنيد الرواية اإلسرائيلية الكاذبة حول مجريات األحداث التي وقعت ، وأ
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، على حد "الناجين من المجزرة فظيعة تروي وحشية ما قامت به إسرائيل ضد أنصار الحرية والسالم
  .تعبيرها

  6/6/2010 قدس برس
  

  حماس ترحب بعرض أوروبي لمراقبة معابر غزة لرفع الحصار .11
بي اعتزامهـا تقـديم     رحبت حركة حماس، أمس، بإعالن اسبانيا التي تترأس االتحاد األورو         : )أ.ب  .د  (

وقال القيادي في الحركة صالح البردويل في تـصريح صـحافي            .خطة إلنهاء الحصار عن قطاع غزة     
ترحب حركة حماس بهذا العرض الذي يمكن تناوله من جانبين األول أن            “مكتوب أرسل إلى الصحافيين     

لجانبين الفلسطيني والمصري   حماس ال تمانع للبتة وجود مراقبة دولية أو أوروبية على معبر رفح على ا             
أن الجانب الثاني أن الحركة مستعدة      “، أضاف   ”على المعبر ” إسرائيلي“مع التأكيد على رفض أي وجود       

مع التأكيد علـى    ” لدراسة وجود بعثة دولية لمراقبة الحركة البحرية للقطاع بما يضمن تشغيل ميناء غزة            
  .”إسرائيلي“م دون أي تدخل الحق الفلسطيني بميناء بحري يربط القطاع بالعال

  7/6/2010الخليج، 
  

   ببحر غزة من كتائب األقصىاستشهاد أربعة شبان .12
نقل عن مصادر طبية فلسطينية بأن أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص القوارب           : الفرنسية+ الجزيرة  

 .مجهـوال نجا من الحادث شخصان وما زال مصير آخر         في حين   اإلسرائيلية قبالة سواحل قطاع غزة،      
 قيادي من كتائب شهداء األقصى نجا من الحادث أن الشبان األربعة من مقاتلي الكتائـب، وأنهـم                  ذكرو

نفى القيادي   إلى ذلك    .كانوا في مهمة تدريبية وكانوا يلبسون مالبس الغوص، إال أنهم لم يكونوا مسلحين            
مقابل الشاطئ من جنـوب القطـاع،        بأنهم كانوا ينوون التسلل، وقال إنهم كانوا         "إسرائيل"صحة مزاعم   

تحدثت عن إطالقها النار على شبان كـانوا يحـاولون          قد   "إسرائيل" إذ كانت    .وهو ما يثبت صحة قوله    
  .التسلل، دون مزيد من التوضيح

  7/6/2010الجزيرة، نت، 
  

  "أسطول الحرية"ـ  تتحمل مسؤولية ما جرى ل"إسرائيل"ـ  لبانحيازهاأمريكا : الرشق .13
من "عزت الرشق بشدة ما جرى " حماس"د عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية انتق: دمشق

  ".فعل دموي فاشي إسرائيلي تجاه سفن أسطول الحرية، ومن قرصنة بحق السفينة راشيل كوري
إن الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني ": "قدس برس"وقال عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ 

ا كان ليستمر لوال هذا الصمت والسكوت المتلحف بمواقف اإلدارة األمريكية البعيدة عن في قطاع غزة م
فالواليات المتحدة بانحيازها السافر، وسلوكها األعور تتحمل . النزاهة تجاه ما يحدث في فلسطين

  ".مسؤولية كبرى تجاه الدماء التي نزفت وسالت على متن سفن أسطول الحرية
قف األمريكي المعلن بعد الجريمة الصهيونية التي ارتكبت بحق أسطول الحرية المو"واستنكر الرشق 

يؤكد تأكيداً "واالكتفاء بمطالبة إسرائيل بالتحقيق فيما حدث من قتل وإرهاب وقرصنة، وقال بأن ذلك 
ما قاطعاً أن الموقف األمريكي ليس إال مدخالً لتبرير جريمة المجرم وتبرئته من هذا العمل اإلرهابي، ك

  ".يشكل في الوقت نفسه تغطية لجرائم إسرائيل وقادتها، وحماية لهم من المسائلة الدولية
إن الموقف األمريكي المتسم بالضبابية والغمغمة يساوي عملياً بين الجزار والضحية ويهدف : "وأضاف

ع هذا العمل إلى تغييب الدور الجدي المطلوب لألمم المتحدة، ومنعها من اتخاذ موقف جاد ومسؤول لرد
اإلجرامي ومحاسبة إسرائيل وفقاً للمعايير الدستورية والقانونية التي أقرتها األمم المتحدة وكانت سبباً في 

  ".وجودها
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والمقترحات التي بدأ الحديث عنها " كل اآلالعيب"لما أسماه " حماس"وأكد الرشق تصريحه رفض حركة 
اح تخفيف الحصار مقابل شروط معينة، واعتبر ذلك من قبل الواليات المتحدة وبعض األطراف، كاقتر

محاولة أمريكية مكشوفة لاللتفاف على استحقاق كسر الحصار، وهو الهدف األساسي الذي تنظم قوافل "
  .، كما قال"وأساطيل الحرية من أجل تحقيقه، وليس االكتفاء بتوصيل المساعدات اإلنسانية إلى غزة

  6/6/2010قدس برس، 
  

  يجدد لجبريل أميناً عاماً"  القيادة العامة-ية الشعب"مؤتمر  .14
الى التجديد ألحمد جبريل أميناً "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية "خلص المؤتمر العام الثامن لـ : دمشق

نسخة منها ان " الحياة"وجاء في بيان تسلم مكتب  .عاماً لفترة اضافية تستمر خمس سنوات اخرى
قضية فلسطين هي قضية األمتين العربية واإلسالمية وقضية أحرار "بينها ان المؤتمر اكد مبادئ اساسية 

العالم، وأن واجب تحريرها فرض عين على كل عربي ومسلم، وان التفريط بذرة تراب من أرضها 
مدان ومرفوض، وليس من حق أي جهة التفاوض لالنتقاص من حقوق شعبنا الثابتة والتاريخية، وفي 

ارادة المقاومة "، مؤكدين ان "لمقدس لشعبنا الى مدنه وقراه وبيوته في فلسطينمقدمها حق العودة ا
وثقافتها وحق شعبنا بالكفاح المسلح والجهاد في سبيل تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، يظل هو 

  ". العامل االساسي في صراعنا مع العدو الصهيوني إلنجاز برنامج التحرير والعودة
كل الدعوات التي تنادي بحل الدولتين ومقاومة كل ما يترتب على "المؤتمرين " نبذ"ن الى كما اشار البيا

التأكيد على ان فلسطين هي "، مع "هذه الدعوات التي تحمل في طياتها االعتراف بالكيان الصهيوني
المتضمن أرض االجداد واالباء، وان حل الدولة الفلسطينية الواحدة الحرة هو الخيار الواقعي الممكن 

  ".حكماً عودة كل الالجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم في فلسطين
اثبتت الوقائع واالحداث مدى مناعة تحالف المقاومة الممتد من فلسطين الى سورية ولبنان : "وزاد

لبنان هذا التحالف الذي تنامت قوته بفعل ارادة المقاومة واالنتصارات التي تحققت في جنوب . وايران
، وكذلك انتصار المقاومة الفلسطينية 2006عام ) يوليو(بقيادة حزب اهللا والتي تجسدت في حرب تموز 

  ". بقيادة حماس في قطاع غزة وافشال اهداف العدوان الصهيوني النازي
  7/6/2010الحياة، 

  
  منقسمة على نفسها" فتح: "االنتخابات البلدية في الضفة الغربية .15

حتى االن من توحيد صفوف اعضاء وكوادر الحركة في " فتح"ن اللجنة المركزية لحركة لم تتمك: رام اهللا
وبدت الصورة في . االتفاق على قوائم موحدة تخوض من خاللها انتخابات المجالس البلدية القروية

الذي عقد تواصل حتى ساعات فجر امس، اشبه بالقربة المثقوبة، التي يصعب " فتح"اجتماع مركزية 
  .رتقها

رفض كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : فقد انتصبت امام الجنة المركزية تحديات عدة منها
وحزب الشعب خوض هذه االنتخابات في قائمة موحدة بالتحالف مع فتح وسائر الفصائل االخرى في 

تحالف "مة قوائم منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل قائمة منافسة من الجبهة والحزب ستحمل اسم قائ
وهو ما حرم فتح من االدعاء رغم اعالنها انها تخوض هذه االنتخابات باسم المنظمة وتحت " اليسار
  .رايتها

التحدي الثاني، الذي يواجه فتح في االنتخابات البلدية، ان حركة حماس رغم اعالنها انها ستقاطع 
تدعم قوائم مستقلين مقربين منها او االنتخابات، اال ان سائر المعلومات والمؤشرات تشير الى انها س

محسوبين عليها بهدف تقليل فرص فوز مرشحين حركة فتح، وان تعذر اسقاطهم فتشتيت االصوات 
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سيعني فوزهم بنسب مئوية متواضعة كافية للتشكيك في هذا الفوز اوالً، باالضافة الى التشكيك في 
  .شرعية سلطتها وحكمها برمته للضفة الغربية

ذاتها منقسمة على ذاتها حيال المرشحين من قياداتها داخل المدن على " فتح"الث، ان حركة التحدي الث
وقد فشلت حتى االن في التقدم بالئحة واحدة موحدة تحظى بغالبية موافقة االعضاء، وقد . نحو خاص

ار ذات اخطاء بدأت القوائم الفتحاوية المتنافسة تتناسل وهو ما يشير الى ان الحركة المذكورة ستعيد تكر
انتخابات المجلس التشريعي حين تشتت اصوات انصارها على قوائمها المختلفة، ما اهل حركة حماس 

، لكن تشتيت االصوات اطاح "حماس"بالفوز رغم ان حركة فتح حصلت على عدد اصوات يزيد عن 
  . تموز القادمسائر قوائمها وهو ما يبدو انه سيتكرر في االنتخابات البلدية التي ستجري في شهر

التحدي الرابع، ان رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، بحسب مصادر مقربة منه، بصدد تشكيل قوائم 
وعلى ذمة المصادر نفسها، فإن بعض اعضاء هذه القوائم ينتمون الى حركة . تخوض االنتخابات البلدية

امكان " فتح"وهو يصعب على حركة ، ناهيك ان العاملين في الطواقم االنتخابية جلهم فتحاويون، "فتح"
  .الفوز في هذه االنتخابات

ففي حين ان معظم االسماء والشخصيات . التحدي الخامس، هو االنقسام الحاصل في الجمهور االنتخابي
للترشح وتصدر قوائمها ال تحظى برضى العائالت الكبرى في المدن " فتح"التي اوصت بها اقاليم 

الذين يتحدرون من اصول ريفية " فتح"ان جمهرة اعضاء " فتح"ول مصادر والقرى، والسبب على ذلك تق
او عائالت صغيرة وغير مؤثرة ال تكن مشاعر الود للمرشحين من ابناء العائالت الكبرى وخاصة في 

  .المدن الكبرى 
التحدي السادس، ان المدن التي يترأس مجالسها مسيحيون كمدينتي بيت لحم ورام اهللا منقسمة حيال 

  .االرثوذوكس والكاثوليك : المرشحين الذين ينتمون الى طوائف مختلفة وبخاصة بين اكبر طائفتين
وسط هذه التحديات والتحديات، ثمة رأي بدأ يشق طريقه يدعو الى تأجيل االنتخابات بدعوى حال 

 لالنقسام، االنقسام وهذا الرأي تدعو اليه الشخصيات المستقلة التي ترى في اجراء االنتخابات تكريس
  .خاصة انها ستجري في الضفة فقط بسبب رفض حركة حماس اجراءها في قطاع غزة

" فتح"في نابلس محمود اشتيه ، أن اللجنة المركزية لـ" فتح"وفي هذا السياق، أكد امين السر لحركة 
في ، ليكون على رأس قائمة الحركة "فتح"قررت ترشيح امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة 

  .انتخابات بلدية نابلس
اعلنت امس تحالف بينها وبين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في نابلس عدا " فتح"وكانت حركة 

  .الجبهة الشعبية وحزب الشعب
، أن أي ترشيحات أو تعيينات على )أبو ماهر(محمد غنيم " فتح"وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة 

ستصدرها قيادة الحركة رسمياً ) البلدية(نتخابات مجالس الهيئات المحلية رؤوس القوائم في ما يخص ا
ضم " فتح"وعلم من مصادر فتحاوية ان وفدا من مركزية . وستعلنها رسمياً للجمهور في اللحظة المناسبة 

كل من الدكتور ناصر القدوة، ومحمد دحالن، وجمال محيسن، وحمود العالول، وعزام االحمد توجهوا 
ى نابلس لالجتماع مع قيادة التنظيم، والشكعة في محاولة اليجاد مخرج النقسام فتح في المدينة، امس ال

  .واالتفاق على مرشح واحد يتصدر قائمة واحدة في انتخابات المدينة
  7/6/2010المستقبل، 

  
  توقيع الورقة الـمصرية" حماس"االنقسام يهدد الـمشروع الوطني وعلى : فتح .16

 الـمجلس الثوري لحركة فتح ونائب مفوض التعبئة والتنظيم الدكتور عبد اهللا أبو             أكد عضو : حسن جبر 
سمهدانة أن الكرة كانت وال تزال في ملعب حركة حماس فيما يتعلق بملف الـمصالحة خاصة بعد توقيع                 
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 .حركة فتح ورقة الـمصالحة التي صاغتها القاهرة باعتبارها الراعي للحوار الفلسطيني والحاضنة لـه             
  .وطالب أبو سمهدانة باستغالل فرصة وقوف الـمجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني وإنهاء االنقسام

إن الفلسطينيين في أمس الحاجة إلنهاء االنقـسام الـذي يهـدد            : "وقال أبو سمهدانة في تصريح صحافي     
الـمشروع الوطني  القضية برمتها، وعلى حماس أن تدرك جيداً أن إنهاء االنقسام الخيار الوحيد لحماية              

  ".الذي سنواصل الدفاع عنه مهما كلفنا ذلك من ثمن
وفيما يتعلق بقرار الرئيس عباس إرسال وفد مشترك من اللجنة التنفيذية للـمنظمة والـمركزية لحركـة               

إن الهم الرئيسي والشغل الشاغل للرئيس يتمثل فـي         : فتح إلى غزة إلتمام الـمصالحة، قال أبو سمهدانة       
  .لة االنقسامإنهاء حا

وأعرب عن استهجانه رفض حماس مبادرة الرئيس التي اعتبرها تأكيداً على السعي الجـاد مـن قبـل                  
الرئيس إلنهاء االنقسام، مؤكداً أن إنهاء هذه الحالة من الفرقة والتشتت ستكون الرد األقوى على جريمـة     

  .االحتالل باستهداف سفينة الحرية، وستقود مباشرة إلى كسر الحصار
وفيما إذا كانت الجهود الـمصرية متواصلة، أكد أبو سمهدانة أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجـاه                 
القضية الفلسطينية وستواصل مساعيها إلنهاء االنقسام، وهي ال تزال بانتظار رد حمـاس علـى ورقـة                 

  .الـمصالحة
  7/6/2010األيام، فلسطين، 

  
  لوطني عدم وجود أي جديد على ملف الحوار ا:حماس .17

قالت حركة حماس إن أحداً لـم يتصل بها من أجل تنسيق زيارة وفـد اللجنتـين التنفيذيـة                   :حسن جبر 
وأكد فوزي برهوم النـاطق باسـم حركـة          .لـمنظمة التحرير والـمركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة       

ـ  اس في يـوم    أنه ال يوجد أي اتصال حول هذه الزيارة سوى تصريح الرئيس محمود عب            " األيام"حماس ل
استقبلت أكثر من وفد من حركة      " حماس"إن  : وقال برهوم  .الهجوم اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية     

فتح لكن هذه الوفود لـم تحمل شيئاً جديداً، مؤكداً الحاجة ألن تحمل هذه الوفود رؤيـة جديـدة وجديـة                    
ـ           .إلنهاء االنقسام  دوام توقيـع الورقـة الـمـصرية       وأشار إلى أن الوفود السابقة كانت تطلب علـى ال

  .واالعتراف بشروط الرباعية، مشدداً على رفض حماس وضع أية شروط مسبقة للقدوم إلى غزة
أي وفد من حركة فتح يريد القدوم إلى غزة عليه أن يأتي بجديـد ودون شـروط مـسبقة                   "وقال برهوم   

  . ذات بعد جدي وأجندة جديدة، مشيرا إلى أهمية إجراء لقاءات"لتجاوز أي لقاءات بروتوكولية فقط
وشدد على أن إستراتيجية حماس مبنية على التواصل مع حركة فتح لتحقيق الـمصلحة الوطنية، الفتـاً                

  .إلى عدم وجود أي جديد على ملف الحوار الوطني
ال تضع شروطاً على الـمصالحة لكنها ترغب في أن تبـدي مـصر مرونـة أمـام                 " حماس"إن  : وقال

 تقف على مسافة واحدة من األطراف إلى جانب تهيئة فتح األجواء أمام الـمصالحة من               مالحظاتها، وأن 
  .خالل وقف االعتقال السياسي وعدم وضع شروط مسبقة

  7/6/2010األيام، فلسطين، 
  

   المؤتمر اإلسالمي أمام اختبار حقيقي منظمة": قدس برس"برهوم لـ .18
 خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي، المجتمعون وزراء" حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

اليوم في جدة، إلى اتخاذ قرارات عملية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، 
إرسال قوافل إلى القطاع المحاصر لكسر الحصار عنه، وأن ال تكون قراراتهم كقررات نظرائهم العرب 

  ". تعرض لها المحاصرون والمتضامنون الدوليون معهمالتي لم تتوازى مع حجم الجريمة التي"
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إن وضع قطاع غزة اليوم هو ": "قدس برس"فوزي برهوم لوكالة " حماس"وقال الناطق باسم حركة 
األكثر كارثية واألكثر مأسوية بعد أكثر من ثالث سنوات من الحصار، وبحكم تقرير جولدستون 

ية ترتكب بحصار قطاع غزة؛ وهذا يجب أن يدفع األخوة وريتشارد فولك؛ فإن هناك جريمة ضد اإلنسان
في منظمة المؤتمر اإلسالمي باتخاذ قرارات تتوازى مع حجم الجريمة التي تحصل في قطاع غزة 
وأيضا اجتماعهم يأتي بعد مجزرة أسطول الحرية في عرض البحر األبيض المتوسط التي ارتكبها العدو 

  ".مع غزةالصهيوني بحق المتضامنين الدوليين 
حكمنا على اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي سيكون من خالل قراراتها : "وقال برهوم

بعد هذا االجتماع، وهم أمام اختبار حقيقي ويجب أن يتخذوا قرارات تالمس معاناة أهالي غزة والشعب 
بحق شعبنا والمتضامنين الفلسطيني، ويجب أن يتخذوا قرارات تتوازى مع حجم الجريمة التي ترتكب 

  .، على حد تعبيره"معنا
  6/6/2010قدس برس، 

  
   موسى إلى غزة وتأمل أن تتوج بفتح معبر رفح لألبدعمروحماس ترحب بزيارة  .19

بإعالن عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية        " حماس"رحبت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
": قدس بـرس  "لوكالة  " حماس"ر إسماعيل رضوان القيادي في حركة       وقال الدكتو  .نيته زيارة قطاع غزة   

إننا نرحب بزيارة األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى قطاع غـزة، ونعتبـر أن هـذه                   "
  ".الزيارة مفترض أن تكسر الحصار بشكل عملي من قبل عالمنا العربي واإلسالمي عن قطاع غزة

الزيارة استمرار فتح معبر رفح بشكل كامل ونهائي وإلى األبـد، وكـذلك             نأمل أن تتوج هذه     : "وأضاف
نأمل أن تسهم هذه الزيارة في اإلسراع في إعادة اعمار قطاع غزة بعد االطالع علـى حجـم الكارثـة                    

  ".الكبرى التي خلفها العدوان اإلسرائيلي والحصار الظالم على غزة
ه الزيارة فاتحة وبوابة إلعادة العالقـات الفلـسطينية         عن أمله أن تكون هذ    " حماس"وأعرب القيادي في    

العربية وكذلك التواصل في شتى المجاالت سواء الجانب السياسي إو االعمار و كسر الحصار عن غزة                
  .وهذا يمثل توجها عمليا لكسر الحصار

  7/6/2010، قدس برس
  

  "ريةاسطول الح" دولي للجنة التحقيق في حادثة مراقبباراك يوافق على ضم  .20
ذكرت مصادر في مكتب وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك انه سيوافق على  :اشرف الهور -غزة 

ونقلت اذاعة . تشكيل لجنة لتقصي حقائق االستيالء االسطول، شريطة اال تحقق مع ضباط وجنود الجيش
اذا 'هذه اللجنة، الجيش عن هذه المصادر قولها ان باراك سيوافق على ضم مراقب عن المجتمع الدولي ل

وتضغط عدة جهات دولية على اسرائيل ومن ابرزها تركيا لضمان اشراك . 'لم يكن هناك مناص من ذلك
  .'مرمرة'جهات من خارج اسرائيل في لجنة التحقيق التي ستحقق في مالبسات االعتداء على سفينة 

  7/6/2010القدس العربي، 
  

   واجماع على الفشل االستخباراتي"سطول الحريةأ"إسرائيلية حول التحقيق في مجزرة  خالفات .21
ومؤسستها العسكرية واألمنية في األيام األخيرة على ” اإلسرائيلية“تصاعد التوتر بين الحكومة : القدس

  .بحق أسطول الحرية” اإلسرائيلي“خلفية إمكان إجراء تحقيق في المجزرة الدموية التي ارتكبها 
تر ناجم عن تخوف كل جانب من محاولة الجانب اآلخر تحميله أمس أن التو” هآرتس“وذكرت صحيفة 
 نشطاء وجرح عشرات آخرين 9نتائج الهجوم الدامي وتعقده بعدما أسفر عن قتل ” فشل“المسؤولية عن 
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ولفتت إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن طبيعة التحقيق . ”اإلسرائيلية“بنيران قوات البحرية 
  .”المداوالت حول تعيين لجنة تحقيق تثير توترا بالغا بين القيادتين السياسية واألمنيةإال أن “حتى اآلن 

مدنية وليس لجنة تحقيق عسكرية وأن يتم ” إسرائيلية“ورجحت أن النية تتجه نحو تشكيل لجنة تحقيق 
  .ضم مراقب أجنبي إليها

رة هو الخطة الهجومية التي في المجز” إسرائيل“ويرى المستوى السياسي أن السبب األساسي لتورط 
أعدها سالح البحرية والنقص في المعلومات االستخباراتية، وأن هذين األمرين أديا إلى عدم إدراك قوات 

وبالمقابل، يتهم . وحدة الكوماندوس البحري لطبيعة المواجهة التي كانت بانتظارهم على متن السفينة
س الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك رئي” اإلسرائيلي“ضباط هيئة األركان في الجيش 

ستمر ) مافي مرمرة(بانتهاج خط استعالئي بشان التعامل مع القافلة وقدرا أن السيطرة على سفينة 
” إسرائيل“وأضافت الصحيفة أن ثمة إجماعاً على أن االستخبارات أسهمت بشكل كبير في تورط . بهدوء

لمعلومات التي زودت الجيش بها، وان هذا اإلجماع جدد التوتر بين بعد المجزرة بسبب النقص في ا
  .بعد مرور عدة شهور من تحسن العالقات بينهما” الموساد”الجيش و

من جهة ثانية، وجهت قيادة الجيش انتقادات أيضاً إلى الخطة التي أعدها سالح البحرية، كما انتقدت 
حيال القرار بمهاجمة سفن أسطول الحرية الست في غياب عنصر المفاجأة والخداع في الخطة، وكذلك 

التي تم التعرف مسبقاً واعتبرت ) مرمرة(األمر الذي منع تركيز قوات أكبر لمهاجمة السفينة “وقت واحد 
  .”أنها مركز الخطر األساسي

  7/6/2010الخليج، 
  

   بفتح ميناء إيراني في غزةتسمح لن "إسرائيل: "نتنياهو .22
إسرائيل لن تسمح «قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس إن :  كفاح زبون- رام اهللا

، وذلك في »بفتح ميناء إيراني في غزة، ولن تتيح تدفق أسلحة ووسائل قتالية بصورة حرة إلى حماس
  .معرض تعقيبه على قرار حكومته اعتراض أي سفينة تحاول الوصول إلى القطاع

لم » مرمرة«ركوا في أسطول الحرية، وكانوا على ظهر السفينة التركية وادعى نتنياهو أن أفرادا شا
  .يخضعوا إلجراءات التفتيش األمني بخالف سائر الركاب، وهو ما سمح لهم بالتزود بمعدات قتالية
وقال . واتهم نتنياهو هؤالء األفراد بأنهم بيتوا النية إلحداث مواجهة عنيفة مع الجنود اإلسرائيليين

نا يدور عن عملية مستمرة يديرها أعداء إسرائيل منذ عدة سنوات لسلب حق إسرائيل في الحديث ه«
  .»الدفاع عن النفس

    7/6/2010الشرق األوسط، 
  

   بعد توقيعهم على تعهد بعدم مقاضاتها"ريتشل كوري" ترحل ناشطي "اسرائيل" .23
» ريتشل كوري«رلندية  قررت اسرائيل ترحيل كل ناشطي وافراد طاقم السفينة اإل: أ ف ب-القدس 

وقالت الناطقة باسم مكتب . امس اثر اعتراضهم وهم في طريقهم لكسر الحصار المفروض على غزة
كل االشخاص الذين كانوا على متن السفينة سيرحلون االحد بعدما «الهجرة االسرائيلي سابين حداد ان 

  .ي ضد هذا االجراءوقعوا وثيقة تؤكد انهم يتخلون عن اللجوء الى القضاء االسرائيل
  7/6/2010الحياة، 

  
 ياهو للمصالح األمريكية المباشرةن تهديدات نتقائمةتزايد ": نيويورك تايمز" .24

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قائمة التحركات األخيرة من قبل حكومة   :  عزت إبراهيم - نيويورك
 . قد نمت بشكل مطرد في الشهور األخيرة  , ية والتي تهدد المصالح األمريك , بنيامين نيتانياهو في إسرائيل



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1812:         العدد       7/6/2010 اإلثنين :التاريخ

وقال الخبراء في تقرير مطول للصحيفة  وذلك وفقا لشهادات عدد كبير من خبراء السياسة الخارجية 
األمريكية نشرته في عددها الصادر أمس إن أعمال العنف التي اندلعت عندما اقتحمت القوات الخاصة 

ي غزة االسبوع الماضي يهدد ببرود العالقات األمريكية مع تركيا االسرائيلية أسطول الحرية المتجه إل
 وأن استمرار الوضع المتأزم في غزة أيضا يجعل من الصعب علي  , الحليف الرئيسي في العالم اإلسالمي

 كما أن رفض  , الواليات المتحدة حشد تحالف يضم دوال عربية وإسالمية ضد طموحات ايران النووية
بناء المساكن اليهودية في القدس الشرقية يهدد أيضا عالقات الواليات المتحدة مع حلفائها نيتانياهو وقف 

 والذي يعتقد  ,  كما أن التعنت من جانب حكومة نيتانياهو يجعل من التوصل الي اتفاق سالم نهائي , العرب
اشنطن في العالم اإلسالمي العديد من مسئولي االدارة األمريكية بأنه أمر بالغ األهمية للمصالح األوسع لو

  . بات أكثر صعوبة
وكان الباحث المعروف انتوني كوردسمان من معهد الدراسات الدولية واإلستراتيجية قد شن هجوما عنيفا 

  .  وهو ما فتح الباب لتقييم األزمة الراهنة , علي نيتانياهو وحكومته األسبوع الماضي
 ال سيما تلك التي يقودها حاليا رئيس الوزراء بنيامين  , األخيرةوقال كوردسمان إن الحكومات اإلسرائيلية 

 بل وتتخذ خطوات تلحق  ,  الواليات المتحدة , نتانياهو تجاهلت مخاوف االمن القومي ألكبر الداعمين لها
  . الضرر بالمصالح األمريكية في الخارج

 حيث قال  , ع الراهن ال يمكن تحملهونقلت الصحيفة عن الجنرال ديفيد بيتريوس تأكيده مجددا أن الوض
 فإنك تقدم  , في مقابلة صحفية يوم الجمعة إذا كنت ال تحقق تقدما في سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

  . للمتطرفين عصا يضربوننا بها
  7/6/2010االهرام، مصر، 

  
  ترفض االعتذار لتركيا" إسرائيل" .25

لن تعتذر لتركيا عن قتل تسعة ” إسرائيل“أن ” سرائيليةاإل“أكد مسؤولون في وزارة الخارجية : ا.ب.د
األسبوع ” أسطول الحرية“ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من رعاياها خالل المجزرة التي ارتكبتها بحق 

  .الماضي
أمس عن مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم ذكر اسمه قوله إن طلب تركيا ” هآرتس“ونقلت صحيفة 

في المقام األول حجة لتبرر لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قطع لالعتذار الرسمي هو 
وذكر مسؤولو الخارجية أنهم فوجئوا بطلب االعتذار الذي قدمه . ”إسرائيل“العالقات الدبلوماسية مع 

. السفير التركي لدى واشنطن ناميك تان، نظراً ألن الطلب لم ينقل عبر أي قنوات دبلوماسية أخرى
قبل تعيينه في الواليات المتحدة، عرف ” إسرائيل“الء أن تان، الذي كان سفيراً لتركيا لدى وأوضح هؤ
  .”اسرائيل”بتأييده ل

إذا كان تان تحدث بذلك فإنه على األرجح أمر رسمي تلقاه من مسؤولين كبار “وقال أحد المسؤولين 
  . ” الدبلوماسية تماماً مسألة وقت فقطيبدو أن تدهور األمور مستمر وأن قطع العالقات.. بالحكومة التركية

  7/6/2010الخليج، 
  

  كلف الجيش عشرات ماليين الشواكل" الحريةاسطول "وقف : ألشكنازيالمستشار المالي  .26
الجـيش  " معالجـة "كشف المستشار المالي لرئيس األركان الصهيوني، العميد مهران بروزنفر، أن كلفة            

في هذه األيـام تجـري      "عشرات ماليين الشواكل، مشيراً أنه      الصهيوني ألسطول السفن إلى غزة تقدر ب      
وقال العميد بروزنفر   ". حسابات أكثر دقة للنفقات ومع استكمالها سيوجه إلى المالية طلب لتغطية النفقات           

إن نفقات معالجة وقف األسطول إلى غزة تتضمن إقامة الخيام ومساحات اإلستيعاب في ميناء أسـدود،                
ن سالح البحرية، عمليات النقل الجوي للمقاتلين وأعمـال أخـرى نفـذها الجـيش               ساعات اإلبحار بسف  
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وخالفا لحمالت إنقاذ أخرى، فإن معالجـة       "وأوضح بروزنفر أنه    .  الصهيوني في إطار الحملة العسكرية    
 ".األسطول كانت أطول من المعتاد والنفقات ازدادت بما يتناسب مع ذلك

  "معاريف"
  2010-6-5، 1982التقرير المعلوماتي 

  
   برفع الحصار عن غزةيطالبونوزراء إسرائيليون  .27

سيطر الحصار المفروض على قطاع غزة أمس األحد على جلسة حكومة االحتالل اإلسرائيلي : القدس
األسبوعية، حيث طالب عدد من الوزراء بضرورة فك الحصار نهائيا عن قطاع غزة، ومراقبة دخول 

العبرية فقد " يديعوت أحرونوت"وبحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ليالمواد والسالح إليه بإشراف دو
فرضت قضية حصار غزة نفسها فرضا على جلسة الحكومة اإلسرائيلية أمس، وذلك لما شكلته مجزرة 

وقال وزير الرفاه االجتماعي  .الحرية التي ارتكبت بحق متضامني كسر الحصار من تداعيات سلبية
هناك حالة من التخبط، فمن جهة نحن معنيون بفك الحصار عن قطاع : "رتسوغاإلسرائيلي يتسحاق ه

غزة، ومن ناحية أخرى نسعى إلى عدم دخول السالح إلى القطاع، لكن أرى أننا مضطرون إلى فك هذا 
واقترح عدد من الوزراء اإلسرائيليين أن تضاعف كمية المواد التي يسمح  ".الحصار بعد أن نجد البديل

 .إلى القطاع، والسماح بدخول مواد إضافية منعت عن سكان غزة من قبل االحتاللبدخولها 
  7/6/2010السبيل، األردن، 

  
  إلى انفصال كلي عن قطاع غزةوزير المواصالت اإلسرائيلي يدعو  .28

 دعا وزير المواصالت، المتطرف يسرائيل كاتس، إلى انفصال كلي عن : برهوم جرايسي-الناصرة 
ألنه منذ تنفيذ خطة الفصل " أن على إسرائيل أن تبحث في شكل العالقة مع القطاع، قطاع غزة، معتبرا

فإن العالقة بين إسرائيل وقطاع غزة ليست منطقية، فنحن ما نزال مسؤولين هناك، وهذه فرصة 
  ".لالنفصال كليا وأن نبقي فقط مراقبة منع دخول سالح استراتيجي إلى غزة

  7/6/2010الغد، األردن، 
  

 نتنياهو يسعى إلى انقالب إداري": عوتيدي" .29
، امس أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ينوي »يديعوت احرونوت«ذكرت صحيفة : القدس

تقديم خطة إلقامة دوائر مهنية عدة في مكتبه تتعلق بأمور مختلفة، حيث تحظى هذه الدوائر بصالحيات 
القائم على إعداد هذه الخطة هو رئيس المجلس «ى أن وأشارت إل .تنفيذية فوق الوزارات المعنية

الخطة تهدف إلى سحب بعض صالحيات «وبينت أن . »االقتصادي االجتماعي البروفسور يوجين كندل
وزارات عدة ونقلها الى تلك الدوائر، والتي ستقوم بدراسة المواضيع المختلفة وتقييمها وتحويلها إلى 

هذا اإلجراء سيمنحه حرية اإلصالح وتوسيع سيطرته على األمور، « أن ويرى نتنياهو. »الجهات المعنية
حيث يدور الحديث عن انقالب إداري، خصوصا وأن من بين الدوائر التي سيستحدثها نتنياهو، دائرة 

 .»تتعلق بالنفط والغاز، وأخرى تتعلق بالصناعة والتجارة
 7/6/2010الراي، الكويت، 

  
   يلغي زيارته إلى تركياينائب رئيس الوزراء اإلسرائيل .30

 ألغى نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي دان مريدور زيارة إلى تركيا بتوصية من جهاز األمن :رويترز
، وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أنه كان مقررا أن يسافر مريدور إلى تركيا للمشاركة في »شاباك«العام 
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 اآلسيوية لكنه ألغى سفره بسبب التوتر المتصاعد بين مؤتمر في أنقرة حول العالقات المتبادلة بين الدول
  . إسرائيل وتركيا

 7/6/2010السفير، 
 

 "إسرائيل"حماس حاليا أقوى من ":  شاليطأجلهيئة النضال من "رئيس  .31
، عن خشيته من أن تؤدي "شمشون ليبمان" "هيئة النضال من أجل جلعاد شاليط"أعرب رئيس : القدس

فيف الحصار المفروض على قطاع غزة، إلى تناسي ملف الجندي األسير جلعاد إمكانية فتح المعابر وتخ
 .شاليط

بإدخال البضائع بشكل كبير، في الوقت " إسرائيل"ال ُيعقل أن تسمح : "وقال خالل لقاء مع إذاعة الجيش
نها أن ترفع الحصار عن غزة، وترى أ" إسرائيل"إذا أرادت : "وأضاف ".الذي يذوب فيه شاليط في األسر

غير قادرة على مواصلة فرضه، ينبغي علينا أن نتحلى بالجرأة، وأن ندفع الثمن مقابل اإلفراج عن 
إذا قررت الحكومة رفع الحصار عن غزة : "وتابع ".شاليط، ألنه بطريقة أخرى لن نتمكن من إعادته

ك، وسنطالبهم سنقف ونواجه األمر بصورة مباشرة في وجه رئيس الحكومة نتنياهو ووزير دفاعه بارا
 ".بدفع الثمن المناسب من أجل إعادة شاليط دون تردد أو تأنيب على ذلك

 7/6/2010السبيل، األردن، 
  

  اقتراح في الكنيست بسحب عضوية حنين الزعبي .32
في الكنيست امس اقتراح " اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"ناقشت ما تسمى ب :  جمال جمال-القدس 

 عضوا ، بتنحية أيْ من أعضاء الكنيست يثبت مشاركته فيما وصفته 80ونة من قانون يسمح ألغلبية مك
  . ضد إسرائيل" أعمال تحريض"اللجنة 

 عضوا ، فإنه من الممكن نقل العضو 80 عضوا وموافقة 30في حال تقدم "وجاء في اقتراح القرار أنه 
، على " ة في أعمال عدائية وعنصريةمن منصبه في حال تأييده عمالً مسلحا ضد إسرائيل ، أو المشارك

  ". سيادة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"حد تعبير القرار ، إضافة عدم اعتراف العضو بما يسمى 
اقتراحا يتضمن سحب كافة الحقوق من النائبة حنين ) 6 - 7(كما من المتوقع أن تناقش لجنة الكنيست 

قد توجه ) من الليكود" (ياريف ليفين"كان رئيس اللجنة و". أسطول الحرية"زعبي بسبب مشاركتها في 
" ليفين"وأشار . يطلب منه المشاركة في الجلسة" يهودا فينشطاين"برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة 

إذا ما كانت "في رسالته إلى أنه يرى أهمية كبيرة في مشاركة المستشار القضائي في الجلسة ، وخاصة 
تجدر اإلشارة إلى أن تقديم الئحة  ".تعتبر خرقًا للقانون" أسطول الحرية"ئبة زعبي في حقيقة مشاركة النا

  .ضد عضو كنيست يتمتع بحصانة برلمانية هي من صالحية المستشار القضائي للحكومة وحده" اتهام"
  7/6/2010الدستور، األردن، 

 
   إلى الخارج تخضع للفحصاإلسرائيليينزيارات المسؤولين  .33

رير إعالمية عبرية أن وزارة القضاء اإلسرائيلية قررت إخضاع الزيارات التي يعتزم أي أفادت تقا
مسؤول إسرائيلي القيام بها إلى الخارج لفحص قانوني يهدف إلى التثبت من عدم وجود خطر العتقاله 

 أن وزارة القضاء تستعد لموجة» يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة . على خلفية دعاوى مرفوعه بحقه
من الدعاوى الدولية بحق جنود وضباط ومسؤولين إسرائيليين ولذلك اتخذت قراراً بفحص سفر أية 

 . شخصية رفيعة إلى الخارج وفقاً لقانون الدولة التي يعتزم السفر إليها
  7/6/2010األخبار، 
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   تدريبات عسكرية في أفغانستان وغيرهاتلقوا" مرمرة"ركّاب : تل أبيب .34
" الحرية"اإلسرائيلية، أن نشطاء السالم الذين شاركوا في قافلة " الكوماندوز"دة وحدة ادعت قيا: الناصرة

قاموا بتلقي " عسكريين"وإنما " مدنيين"التركية، ليسوا أشخاصاً " مرمرة"اإلنسانية على متن سفينة 
  .تدريباتهم في عدد من الدول اآلسيوية و شرق أوروبية

، عن ضابط إسرائيلي رفيع )6/6( عددها الصادر اليوم األحد العبرية، في/ معاريف/ونقلت صحيفة 
إن هؤالء النشطاء كانوا تلقوا تدريبات في معسكرات في كل من "المستوى في الوحدة البحرية، قوله 

أن الحديث يدور هنا عن أكثر من "، حسب ادعائه، مضيفاً "أفغانستان وباكستان واندونيسيا وبلغاريا
وكانوا .. نات من العمر؛ أقوياء جداً كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص خمسين شخص في الثالثي

  ".مزودين بأجهزة الرؤية الليلية وكمامات واقية
ذخيرة أمريكية فارغة على ظهر السفينة " خراطيش"هذا وزعم الضابط اإلسرائيلي، أنه عثر على 

  .التركية، تختلف عن تلك المستخدمة في الجيش اإلسرائيلي
بأكملها قبيل " مرمرة"ا وكانت السلطات التركية المختصة، قد أكّدت مسبقاً أنها قامت بتفتيش السفينة هذ

  ".قطعة سالح واحدة"إبحارها من موانئها، حيث لم تعثر فيها على 
  6/6/2010قدس برس، 

  
  "أسطول الحرية"عن الهجوم على  تشن هجمات مضادة على االنترنت لترويج روايتها "إسرائيل" .35

تشن إسرائيل، التي تنهال عليها االنتقادات من كل حدب وصوب بعد هجومها الدامي على : أ ف ب 
، حملة مضادة مع أشرطة فيديو لتحاول إثبات أن الناشطين المشاركين في »أسطول الحرية«سفن 

 موقع  أيار الماضي على أشدها على31فالمعركة بشأن أحداث . األسطول هم الذين بدأوا أعمال العنف
حيث يكثر الطرفان المتنازعان الكليبات ليدافع كل منهما عن روايته للوقائع، بعدما أخفقت » يوتيوب«

إسرائيل في البداية في التغطية اإلعالمية لهذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة من الناشطين على متن 
  . سفينة مرمرة التركية

  7/6/2010السفير، 
  

  "أسطول الحرية"ـ  مضاد ل الى قبرصأسطول مساعدات إسرائيلي .36
ذكرت تقارير إعالمية تركية، مساء األحد ، أن الحكومة اإلسرائيلية قررت الرد على تركيا : وكاالت

بإرسال أسطول مساعدات إلى قبرص رداً على أسطول الحرية لغزة، الذي هاجمته بحرية االحتالل فجر 
 .  وجرح العشرات، واعتقال كل من على متنه متضامنا19ً، وأدى إلى مقتل 2010-5-31االثنين 

سترسل السفن إلى الشطر الجنوبي من قبرص دعماً لها في ظل المشكلة ) إسرائيل(وأضافت التقارير أن 
وأشارت التقارير إلى  . القبرصية، ولالحتجاج على وجود القوات التركية واحتاللها للجزيرة القبرصية

هورين، دون ذكر اسمه، سيقوم بتمويل إرسال هذه السفن التي ستنطلق أن أحد رجال األعمال اليهود المش
بنهاية األسبوع المقبل، وسيشترك بالرحلة نائب سابق بالكنيست للرد بالمثل على أسطول الحرية الذي 

  .انطلق من تركيا لكسر الحصار المفروض على غزة
  7/6/2010فلسطين أون الين، 

  
 فقودين في لبنان جنودها المموضوع تحرك "إسرائيل" .37

عادت إسرائيل مرة جديدة إلى التعدي على سيادة لبنان حيث هاجمت آالف :  حسن عبداهللا- بيروت
   ماليين دوالر لقاء حصولها على معلومات عن 10أجهزة الهاتف عبر رسائل قصيرة، عارضة مبلغ 
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 . في معركة السلطان يعقوب في البقاع1982جنود لها فقدوا في لبنان عام 

 7/6/2010لوطن أون الين، السعودية، ا
  

  "2أسطول الحرية " جاهزة للمشاركة في حقيبتي: الشيخ رائد صالح .38
أكد الشيخ رائد صالح أمس أن االعتداء على أسطول الحرية جريمة حرب دولية أقدمت              : القدس المحتلة 

 ولفت إلـى أنـه       لترهيب المناضلين من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة،          "إسرائيل"عليها  
 نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن حقيبته جاهزة من أجـل            2يستعد للمشاركة في قيادة أسطول الحرية       

 بقيادة رئيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب            ستكون هناك سفينة أخرى  كما لفت إلى أن     . هذه الغاية 
 التحرك مـن كـل سـفن        أن هذا في هذا السياق،    وأكد   .أردوغان ومن سيرافقه من رؤساء دول أخرى      

بدأ يؤتي ثماره، وهذا يعني أن مرحلـة الحـصار دخلـت            قد  كسر جدار الصمت، و   هو  أسطول الحرية   
 أما ما يخص قضية محاوالت استهدافه المتكررة، فقـد          .مرحلة جديدة لصالح الموقف الفلسطيني العادل     

ل الخليـل، ومـن صـفد،       شما) كريات أربع (أن حاخامات يهود من القدس المحتلة ومن مستوطنة         ذكر  
المطلوب ليس الشيخ رائد صالح فقـط، وانمـا تـصفية           "وأضاف  . هأصدروا فتوى يدعون فيها إلى قتل     

الموقف الذي نجتهد أن ننصره، وهو قضية القدس والمسجد األقصى، والثوابت الفلسطينية وصمود األهل              
  ."في الداخل الفلسطيني

  7/6/2010الخليج، 
  

   من عشر مبادرات لتسيير قوافل بحرية إلى غزةالخضري يؤكد وجود أكثر .39
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وجود أكثر من عشر : غزة

مبادرات على الصعيد العربي واإلسالمي والدولي لتسيير قوافل بحرية إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر 
على أن القرصنة اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية ستولد   في هذا السياق،وشدد .الحصار اإلسرائيلي

عشرات األفكار وعشرات المبادرات على المستويات العربية واإلسالمية والدولية، مؤكداً أن أي 
  .استهداف لهذه القوافل يزيد المتضامنين والتعاطف الدولي

  7/6/2010قدس برس، 
  

   تيمناً"رجب اردوغان"اول مولود باسم : غزة .40
ي غمرة نشوة الفلسطينيين في قطاع غزة بالدعم التركي الالمحدود لفك الحصار الظالم المفروض ف: غزة

 أن يطلق على "الشهامة"عليهم منذ سنوات طويلة، وجد المواطن الغزي صالح سعيد ابو شمالة أن من 
سجلت  قدو . تيمناً برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان"رجب أردوغان"مولوده الجديد اسم 

دائرة األحوال المدنية في مديرية داخلية خان يونس أول اسم من هذا القبيل، بعد اسبوع على المذبحة 
  ."أسطول الحرية"التي ارتكبتها القوات البحرية االسرائيلية في حق تسعة أتراك جاؤوا ضمن 

  7/6/2010الحياة، 
  

 "قانون شاليط" كمقدمة لتنفيذ  األسرى الفلسطينيينصفوفتنقالت واسعة في  .41
إن مصلحة السجون اإلسرائيلية أجرت مؤخرا سلسلة من التنقالت ، قالت اللجنة الحكومية لنصرة األسرى

  بهدف فرض مزيد "الواسعة في صفوف األسرى الفلسطينيين في عدد من السجون المركزية التابعة لها 
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خلق جو من عدم االستقرار من اإلرباك على واقع األسرى في السجون، وحرمانهم من الزيارات، و
  ".قانون شاليط"تأتي كمقدمة لتشديد العقوبات على األسرى بموجب  كما أنها ".والراحة

 7/6/2010السبيل، األردن، 
  

  ةة لحماية مدافن يهودية مزعوميهود أصوليون يحاولون اقتحام مدينة الناصر .42
، عرقلة أعمال حفريات في وسط مدينة حاول عدد من اليهود األصوليين المتشددين دينيا، أمس: الناصرة

قد و. عائدة ليهود الناصرة لبناء موقف سيارات كبير، بزعم العثور على مغاور تحتضن مدافن قديمة
 أصوليا يهوديا حاولوا الوصول إلى مكان الحفريات، في حين 19أعلنت الشرطة في المدينة أنها اعتقلت 

  .رة تقل أصوليينمنعت وصول حافالت من وسط البالد إلى الناص
  7/6/2010الغد، األردن، 

  
   قرية عربية في النقب 45خطة إسرائيلية لهدم  .43

تستعد وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية بالتعاون مع       :  حسن مواسي ووكاالت األنباء    - فلسطين المحتلة   
ي النقـب العربـي،     ، لتنفيذ مخطط ينال من آالف البيوت العربية ف        "  المنهال -مديرية أراضي اسرائيل    "

القت خطـوة الحكومـة     قد  و . ضمن مخططاتها هدم منازل الفلسطينيين وتكثيف االستيطان       ىوالذي يتأت 
اإلسرائيلية اعتراضا واسعا من قبل فلسطينيي النقب، إذ حذر النائـب طلـب الـصانع مـن اإلجـراء                   

ا الحكومة بإعادة النظر فـي      بالنقب، مطالب " انتفاضة األرض والمسكن  "اإلسرائيلي االستفزازي، واندالع    
وأكد إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي السلطات اإلسرائيلية القيام بعملية ترحيـل قـسري      . سياستها

المناقصة اإلسرائيلية تستهدف هدم     هذا مع اإلشارة إلى أن       .طوعي للسكان، وتطهير عرقي لمنطقة النقب     
 . مليون دونم من األرض ألف عربي يملكون85 قرية عربية يقطنها قرابة 45

  7/6/2010الدستور، األردن، 
  

  اعتقاالت واسعة في القدس وإصابات في مسيرة بيت جاال .44
 أصيب أربعة متضامنين أجانب بحاالت اختناق واعتقل خامس في مسيرة بيت : يوسف الشايب-رام اهللا 

ة انطلقت، وهم يحملون وكانت المسير. جاال األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري، قرب بيت لحم
نعوشا تحاكي نعوش شهداء أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة، حيث قام المشاركون 

  .بالتصدي للجرافات اإلسرائيلية ومنعها من مواصلة أعمالها
في حمالت دهم واسعة شنتها، فجر أمس، في بلدتي االسرائيلية   قوات االحتاللمن جهة أخرى، اعتقلتو

جنوب المسجد األقصى والعيسوية في القدس، عشرة فلسطينيين بزعم مشاركتهم في المواجهات سلوان 
  .التي اندلعت في المنطقتين ضد قوات االحتالل أخيراً

  7/6/2010الغد، األردن، 
  

  الحكومة المقالةفي غزة ينتقد ممارسات شرطة " تجمع إصحى الشبابي" .45
لجريمة البشعة التي ارتكبها االحتالل االسرائيلي في حق ا" بشدة "تجمع إصحى الشبابي"استنكر : غزة

ودعا التجمع، وهو حركة شبابية اجتماعية حديثة في غزة، . "المتضامنين على متن أسطول الحرية
  ."يهبوا وُيعلوا صوت اإلنسان الذي يرفض الظلم والعدوان"أحرار العالم الى أن 

  مؤسسات أهلية، والتضييق على الحريات العامة عبر التجمع عن صدمته من اقتحام من جهة أخرى و
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والتدخل في خصوصيات الغزيين من قبل رجال أمن وشرطة يعملون في وزارة الداخلية في الحكومة 
  .المقالة

  7/6/2010الحياة، 
  

   تضيق على سكان البلدة القديمة بمنع دخول المركباتالقدسبلدية االحتالل في  .46
حظرت بلدية االحتالل فـي مدينـة القـدس ووزارة          : وكاالت األنباء  حسن مواسي و   -فلسطين المحتلة   

المواصالت دخول جميع المركبات الخاصة البلدة القديمة من المدينة المحتلة عن طريق باب الخليل، كل               
وذكرت االذاعة االسرائيلية ان الحظر يستثني سكان البلدة القديمة واصحاب المحال التجارية فيهـا              . يوم

كد مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية حـاتم         من جهته أ  و .طاقات الخاصة بالمعوقين  وأصحاب الب 
ن هذه االجراءات العنصرية تستهدف باالساس السكان العـرب بالبلـدة القديمـة وهـدفها               أعبد القادر،   

  .التضييق عليهم السيما اصحاب المحالت التجارية
  7/6/2010الدستور، األردن، 

  
  في قطاع غزة ةرغب في السيطرة على الغرفة التجاريحماس ت: "الحياة" .47

إن األجهزة ، »ةالحيا«قالت مصادر فلسطينية اقتصادية في قطاع غزة لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
األمنية التابعة لحركة حماس تسعى الى السيطرة على الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة والتي 

وأشارت .  ألف عضو يمثلون قطاعات تجارية واقتصادية مختلفة18مومية يبلغ عدد أعضاء جمعيتها الع
إلى أن جهاز الرقابة في الحكومة المقالة في القطاع صادر مئات األوراق الخاصة بعمل الغرفة وقام 

 األجهزة األمنية طوال الفترة تبتصوير أخرى من خالل مداهمة الغرفة التجارية مراراً، كما استدع
وفي الشأن . شكل مستمر مدير الغرفة بسام مرتجى ومدير العالقات العامة ماهر الطباعالماضية وفي 

 كذلك نائب رئيس الغرفة التجارية، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين يوسف نجم في شكل ي استدعذاته
  . غير قانوني الخميس الماضي تعرض الرجل خالله إلهانات شخصية

أصدقاء "ان ما قامت به الحكومة المقالة من السيطرة على جمعية إلى األذههذه االجراءات أعادت قد و
 في غزة ومصادرة حساباتها من بنك فلسطين، لذلك عجلت الغرفة التجارية بتحويل ما لديها "المريض

  .من أموال في حساباتها بغزة إلى حساب الغرفة في رام اهللا
  7/6/2010الحياة، 

  
  رية متواصلة لرفع الحصارعن غزة بحرية وبقوافلالبرلمان العربي يسير  .48

 غادر امس وفد من البرلمان العربي الى قطاع غزة للوقوف الـى جانـب الـشعب الفلـسطيني                   :عمان
وقال رئيس لجنة األمن والسياسة في البرلمان العربي النائب السابق الدكتور محمد ابوهـديب               .المحاصر

 عضوا في البرلمـان العربـي       29لوفد يضم   في اتصال هاتفي معه من مطار العريش ان ا        " الدستور"لـ
وانهم سيتوجهون الى القطاع المحاصر عن طريق معبر رفح للتضامن مع االشقاء الفلسطينيين والتأكيـد               

  .على الوقوف الى جانبهم 
واضاف ان الوفد سيلتقي باعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في القطاع الى جانب القيام بزيارات الى               

  . دمرتها القوات االسرائيلية المناطق التي
  7/6/2010الدستور، األردن، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1812:         العدد       7/6/2010 اإلثنين :التاريخ

  "أسطول الحرية"اإلسرائيليون سرقوا ثمانية جوازات سفر ألردنيين على : العرموطي .49
سلطات " أكد رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور أحمد العرموطي أن : محمد الكيالي-عمان 

وازات سفر، ألعضاء من الوفد األردني الذي شارك في أسطول االحتالل اإلسرائيلية، سرقت ثمانية ج
  .الحرية

االعضاء المسروقة جوازاتهم "وقال العرموطي خالل مؤتمر صحافي أمس في مجمع النقابات المهنية إن 
نائب نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبوغنيمة، الدكتور أحمد الطراونة، المهندس حسن أبو : هم

  .شير الزميلي، رياض البستنجي، محمد السالمين، محمود صدقة وسعيد العجاويحمرا، المهندس ب
كما تحدث عن ظروف اعتقال اعضاء الوفد األردني والمشاركين األجانب بعد أن استولى اإلسرائيليون 
على االسطول، معربا عن تخوفه من أن تستخدم سلطاتهم لهذه الجوازات في العمليات اإلرهابية 

التي تقوم بها في أنحاء العالم، كما حدث في عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح أخيرا، واالغتياالت 
  .على يد عناصر الموساد اإلسرائيلي في دبي

وأشار إلى أن الجنود اإلسرائيليين سرقوا كل ما يملكون من نقود وكاميرات وأجهزة حاسوب وبطاقات 
  .من تناول أدويتهمائتمان، كما منع الكثير من المشاركين المرضى 

وأوضح أن اسرائيل استخدمت أحد األطفال كدرع بشري، بحيث قام أحد افراد جنوده بتوجيه مسدسه إلى 
  .رأس الطفل الذي لم يتعد العام من عمره إلجبار قبطان سفينة مرمرة على االستسالم

  7/6/2010الغد، األردن، 
  

   ألف مراجع في قطاع غزة خالل عام252المستشفى الميداني العسكري االردني يتعامل مع  .50
قال استشاري امراض الجلدية والتناسلية ومدير المستشفى الميداني :   امجد الشوا- بترا -غزة 

امس االحد ان ) بترا( الدكتور حسين عضيبات لوكالة االنباء االردنية 8العسكري االردني غزة 
عشرين كانون الثاني من العام الماضي وحتى المستشفى تعامل منذ اقامته في قطاع غزة في السادس وال

  . الف مراجع252 ما يزيد علىمعامس 
  7/6/2010الدستور، األردن، 

  
   عزز قوة المقاومة"أسطول الحرية"": حزب اهللا"االمين العام لـ نائب .51

الشيخ نعيم قاسم، خالل كلمة في قاعة الجنان في منطقة " حزب اهللا"اعتبر نائب االمين العام لـ
زاعي، ان إسرائيل تحولت الى عبء على البشرية جمعاء، وتحولت عبئا على أميركا وأوروبا وعلى االو

كل العالم، وسيكتشف الجميع أنها مضرة لهم أكثر مما هي مضرة لنا ألننا أصحاب حق، وسنعمل على 
د واإلجرام، وال يستطيع أي واحد منهم أن استرداد حقنا، أما هم فيدفعون األموال ويدعمون الباطل والفسا

عمال مقاوما شجاعا بامتياز، وستكون "بأنه كان " أسطول الحرية"ووصف . يدافع عن إسرائيل أمام العالم
له آثاره الحاضرة والمستقبلية في اهتزاز صورة إسرائيل، وزيادة السعي للحق الفلسطيني، فإذا ظن 

لعالم، بالعكس ستسمعون بأسماء أساطيل وسفن ستذهب لفك الحصار، اإلسرائيلي أنه بهذا الفعل سيرعب ا
تحديا إلسرائيل، ما يعني أن الدماء الزكية التي سقطت انقلبت على إسرائيل، وكذلك هذا سيعزز الموقف 

  ". المقاوم
 7/6/2010السفير، 

  
   تؤكد المضي في الجهاد"الجماعة اإلسالمية" .52

أن " لالجتياح اإلسرائيلي للبنان، 28يدا في بيان لها في الذكرى أكدت الجماعة اإلسالمية في ص: صيدا
صيدا التي تستذكر شهداءها الذين سقطوا نتيجة الهمجية الصهيونية تؤكد أن تاريخها الجهادي الناصع 
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الذي كتبته بسواعد ودماء أبنائها وجهاد رجاالتها وعلمائها، لم يكن إال ترجمة فعلية لعقيدتها وإيمانها 
يشكل امتداداً لجهاد الحركة "وأشارت الجماعة في بيانها إلى أن هذا التاريخ المقاوم ". نشأت عليهالذي 

 والذي ما زال مستمراً بجهاد أهل فلسطين وعلى رأسهم 1948االسالمية منذ اغتصاب فلسطين عام 
 األرض أن الجهاد ماضٍ حتى تحرير"، لتؤكد "وكل المجاهدين" حماس"حركة المقاومة االسالمية 

  ". واالنسان من االحتالل والظلم واالضطهاد
 7/6/2010السفير،     

  
  خضع شبابه على مضض لقرار منع الشغب.. اعتصام يساري أمام السفارة األميركية .53

الذي اعتدت عليه إسرائيل األسبوع الماضي، " أسطول الحرية" لم تمر أجواء التضامن مع :زينة برجاوي
أصحاب الدعوة هم أحزاب . طقة عوكر، واالعتصام أمام السفارة األميركيةمن دون التوجه إلى من

الجبهة "، "الحزب الشيوعي اللبناني: "ومنظمات لبنانية وفلسطينية، متفقة على هوية سياسية يسارية
، "التنظيم الناصري"، "حركة الشعب"، "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، "الشعبية لتحرير فلسطين

وتماماً مثلما جرت عادة االعتصام نقداً ". حزب الشعب الفلسطيني"، و"ب الديموقراطي الشعبيالحز"
في ضبية، أرادها ." ث. ب. أ"للسياسة األميركية المعتمدة في المنطقة، حددت نقطة التجمع أمام مجمع 

النطالق صعوداً المنظمون عند العاشرة والنصف من صباح أمس، فالتقوا على الموعد، بانتظار صفارة ا
الهدف من االعتصام هو التضامن مع األسطول وشهدائه وجرحاه، لكن أيضاً . باتجاه مفرق السفارة

  .من اجل فك الحصار الخانق على  اهلها. وأساساً مع غزة المحاصرة
 7/6/2010السفير، 

  
   تحركها حتى رفع الحصار عن غزةستواصلتركيا : أردوغان .54

لتركي، رجب طيب أردوغان أمس أن بالده ستواصل التحرك حتـى ترفـع             أكد رئيس الوزراء ا   : لندن
ووجه أردوغان انتقـادات     .إسرائيل حصارها عن قطاع غزة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية          

أسـطول  "شديدة إلى إسرائيل إثر الهجوم الدامي الذي شنته القوات اإلسرائيلية االثنين الماضـي علـى                
بالنسبة إلينا هي قضية    "إن غزة   ) شمال غرب (ان، في خطاب ألقاه في مدينة بورسا        وقال أردوغ  ".الحرية
  ".نقف في وجه من يجبرون سكان غزة على العيش في سجن في الهواء الطلق. تاريخية
سنكون حازمين حتى رفع الحصار عن غزة، ووقف المجازر واإلقرار بحصول إرهاب الدولة             : "وأضاف

  . إسرائيل والفلسطينيين إلى إجراء مفاوضات سالم بشكل جدي، داعيا"في الشرق األوسط
وأوضح أردوغان أنه أجرى السبت اتصاال هاتفيا مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون، وبحـث             

وذكرت الصحافة  ". عمل هذه اللجنة سيكون بالغ األهمية بالنسبة إلينا       "معه تشكيل لجنة تحقيق، مضيفا أن       
  .ن أتراكا يبحثون إمكان مالحقة أكبر المسؤولين اإلسرائيليينالتركية أن مدعي

  7/6/2010الشرق األوسط، 
  

 نرفض سحب مبادرة السالم العربية..  الطالق المصالحةحماسنتظر قدوم ن:  أبوالغيط .55
 أن مصر تنتظر قدوم اإلخوة في حركة  , أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية  : كتب ـ محمود النوبي

 وقال إن  , وقيع علي الوثيقة المصرية وإطالق عملية المصالحة من خالل اآلليات المتفق عليهاحماس للت
 مشيرا الي أن مصر طرحت هذا األمر مرارا وتكرارا ومازالت  . الجامعة العربية جزء من هذه اآلليات

سئلة المحررين  ، وأضاف الوزير ردا علي أ  إال أن حماس لم تستجب حتي اآلن للطرح المصري , تنتظر
 إن من يطالب بسحب مبادرة  ,  بضرورة سحب المبادرة العربية للسالم , الدبلوماسيين حول بعض المطالب

السالم العربية كأنه يتخلي عن الرغبة في إقامة الدولة الفلسطينية ألن مبادرة السالم طرح عربي ورؤية 
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 هذه المبادرة فإنهم يعطون إلسرائيل طبقا من  واذا ما فكر العرب أن يسحبوا , العرب في اتجاه السالم
فضة وليس بالضرورة إن تخاطب هذه المبادرة إسرائيل فمبادرة السالم انعكاس للرؤية العربية لكيفية 

  . تحقيق السالم في الشرق األوسط فإذا لم تتحقق شروطها ال يتحقق السالم
 ألن مصر  , دام المسلح فيقول هذا تحديداوقال أبوالغيط إن من يرغب في العودة الي المواجهة والص

 وبحل  67  يونيو4  تضيق الخناق وتتحدث بقوة وتدافع عن المصالح العربية والفلسطينية وتطالب بخطوط
عادل لقضية الالجئين والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وبالتالي هذه هي المواقف العربية التي 

  . تمت ترجمتها في مبادرة السالم
 هل سيؤثر ما حدث ألسطول الحرية من اعتداء من قبل اسرائيل علي المفاوضات غير  , وردا علي سؤال

 إن المفاوضات لم تتوقف ألنها كانت أمرا مستمرا مستديما في االتصاالت بين  : المباشرة؟ قال أبوالغيط
 وأضاف أن المفاوضات  , لماضيةالفلسطينيين واإلسرائيليين من خالل األمريكيين طوال الشهور األخيرة ا

ليست اتصاالت فلسطينية ـ إسرائيلية بل هي اتصاالت بين كل طرف مع الجانب األمريكي وبالتالي اذا 
 ألنها  , ما تحدث البعض عن توقفها فهو يمنع الفلسطينيين من تحقيق حلمهم في النقاش مع المجتمع الدولي

  . م كي يجلسوا حتي يوم الطرد من قبل إسرائيلاذا توقفت فليرجع الفلسطينيون الي منازله
 قال وزير  , وردا علي سؤال حول وجود قلق مصري من تزايد الدور التركي في ملف الشرق األوسط

 ال أري قلقا علي االطالق بل علي العكس فمصر ترحب بهذا الجهد التركي وترحب بأي جهد  , الخارجية
ية وتركيا دولة ذات تأثير في الشرق األوسط وليست المرة األولي آخر يناصر القضايا العربية والفلسطين

  .  بل علي العكس , التي نقول فيها هذا
  7/6/2010االهرام، مصر، 

  
  في زيارة تضامن  قطاع غزة يصل "البرلماني العربي"وفد  .56

 عبـر    وصل وفد من االتحاد البرلماني العربي بمشاركة قطر بعد ظهر امس الى قطاع غزة              - قنا -غزة
في زيارة تضامنية مع سكان القطاع المحاصر في اعقاب المجزرة األخيرة التـي ارتكبتهـا               " معبر رفح "

  .قوات االحتالل االسرائيلي بحق أسطول الحرية
ان "وقال عادل زعرب الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في الحكومة الفلسطينية بغزة في تصريح لـه                 

ئيسة البرلمان العربي هدى بن عامر وصلوا الى قطاع غزة عبر معبر رفح              نائبا تتقدمهم ر   30وفدا يضم   
  ".في زيارة تضامنية لقطاع غزة

وتعتبر زيارة الوفد هي الثانية عربياً إلى غزة منذ فرض الحصار االسرائيلي على القطاع في يونيو عام                 
لفصائل الفلـسطينية وأهـالي    والتقى الوفد مع رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية وممثلي ا         . 2007

  .األسرى، كما تتضمن الزيارة وضع حجر األساس لمنارة الحرية في ميناء غزة
  7/6/2010الوطن، قطر 

  
  عمرو موسى يبلغ عباس نيته زيارة قطاع غزة خالل االيام القليلة المقبلة .57

ن العـام لجامعـة الـدول       تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اتصاال هاتفيا من األمي         : رام اهللا 
وقد رحب  الـرئيس      .العربية عمرو موسى، الذي أبلغه رغبته بزيارة قطاع غزة في األيام القليلة المقبلة            

واذا زار   .عباس بهذه المبادرة الكريمة، وثمن عاليا مواقف األمين العام الداعمـة للقـضية الفلـسطينية              
  .نذ توليه منصب امين عام جامعة الدول العربيةموسى القطاع فانها تعتبر هي الزيارة االولي له م

ان هناك ترتيبات واتصاالت تجـري      " بدوره اكد الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة          
  " .لترتيب زيارة الدكتور عمرو موسى الى قطاع غزة خالل االيام القليلة القادمة
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واعتبرت الحركة أن هذه    . الل األيام القادمة  ورحبت حركة حماس برغبة موسى في زيارة قطاع غزة خ         
 . الزيارة خطوة جيدة وكان ينبغي ان تتم منذ زمن طويل 

  7/6/2010وكالة سما، 
  

  "أسطول الحرية" لجنود إسرائيليين مصابين خالل الهجوم على صوراصحيفة تركية تنشر  .58
صابين خالل الهجوم علـى     نشرت إحدى أوسع الصحف التركية انتشارا أمس صورا لجنود إسرائيليين م          

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل لم تكن ترغب في نشر هذه الصور، حسب مـا ذكرتـه                . أسطول الحرية 
التركيـة، أفـرادا مـن قـوات        " حريت"وأوضحت الصور التي نشرتها صحيفة      . وكالة األنباء األلمانية  

التركية التي كانـت    " مرمرة "الكوماندوز اإلسرائيلية ينزفون بعد أن تعرضوا للضرب على متن السفينة         
وأوضحت إحدى الصور فردا من القوات يجري سحبه إلى داخل السفينة،           ". أسطول الحرية "تتولى قيادة   

ووفقا للصحيفة فإنـه     .وتوضح أخرى اثنين من ركاب السفينة يقفان خلف باب ويمسكان قضبانا حديدية           
  .من بطاقة ذاكرة خاصة بأحد الركابتمت استعادة الصور بعدما مسحتها السلطات اإلسرائيلية 

  7/6/2010الشرق األوسط، 
  

 "أسطول الحرية"لجنة التحقيق حول  بالتجاوب مع مقترح "إسرائيل" معتركيا ترهن عالقاتها  .59
أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن عالقة أنقرة مع تل أبيب مرهونة :  ياسر باعامر-جدة 

ؤتمر اإلسالمي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة، جراء بقبولها مقترح منظمة الم
وفيما توقع . اعتدائها على قافلة أسطول الحرية في المياه الدولية بالبحر األبيض المتوسط اإلثنين الماضي

ذه اللجنة أي خطوة غير مشجعة من قبل إسرائيل تجاه ه"أوغلو أن تقبل إسرائيل بهذه اللجنة، أكد أن 
 ".ستواجه بخيارات تركية متاحة أولها سحب السفير التركي من إسرائيل

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية االستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية في مقر أمانة 
منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة أمس، لمناقشة االعتداء اإلسرائيلي على المشاركين في أسطول الحرية 

 .الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة
، إن المطالب اإليرانية في الجلسة المغلقة، والتي "الوطن"من جانبه، قال مصدر في الوفد اإليراني لـ 

حينما طالب بتسيير قوافل إغاثية " أكثر صرامة"جاءت على لسان وزير خارجيتها منوشهر متقي كانت 
وشدد على ". ي المنظمة، كإجراء عملي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزةلكل دولة عضو ف

مالحقة إسرائيل قضائياً لدفع التعويضات التي لحقت بأسطول الحرية، وتعليق عضويتها في المنظمات "
  ".اإلقليمية والدولية

 7/6/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

 "إسرائيل"شكيل فريق من القانونيين لمقاضاة يدعو لت"  اإلسالميالمؤتمرمنظمة "أمين عام  .60
دعا األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي، المشاركين فـي             : )آي.بي  .يو   (

اجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية إلى التضامن مع الفلسطينيين المحاصرين فـي قطـاع غـزة،                
انونيين لوضع تصورات عن المسلك القضائي الذي يمكـن مـن           والنظر في تشكيل فريق من الخبراء الق      

  .الذين خططوا لالعتداء على أسطول الحرية ” اإلسرائيليين“محاكمة المسؤولين 
يجب إيالء المسار القضائي االهتمام الوافر في سعينا إلحقاق العدالة ورفع الظلم عـن              “وقال أوغلي إنه    

ل المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها فـي            ودعا دو . ” إخواننا في قطاع غزة المحاصر    
إلى التكاتف والعمل مع المجموعات اإلقليميـة الـصديقة والـدول           “كلمة له خالل انعقاد المؤتمر أمس،       

لحمل ” االتحاد من أجل السالم   “األعضاء في األمم المتحدة من أجل عقد اجتماع للجمعية العامة في إطار             
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الموقـف النبيـل    “وثمـن    .”ض بمسؤولياتها في رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة        المنظمة على النهو  
  .للجمهورية التركية الذي عكس روح مسؤولية عالية ودفاع شجاع عن قضايا األمة اإلسالمية 
  7/6/2010الخليج، 

  
   الفتنة بين الفلسطينيين والعودة للحوارنارالسعودية تطالب بوأد  .61

، خالل  الدكتور نزار بن عبيد مدني السعوديةوزير الدولة للشؤون الخارجيةطالب :  ياسر باعامر-جدة 
بضرورة تكثيف الجهود لوأد نار الفتنة بين األشقاء " منظمة المؤتمر اإلسالمي، كلمة له أمام مؤتمر

 ".الفلسطينيين والعودة إلى الحوار والتفاهم حول كافة الخالفات الناشئة بينهم
 7/6/2010دية، الوطن أون الين، السعو

  
  قوات البحرية اإليرانية مستعدة لحراسة قوافل الحرية المتوجهة إلى غزة  .62

شبه الرسمية عن ممثل المرشد األعلى آية اهللا علي خامنئي في الحرس الثوري علي " مهر"ونقلت وكالة 
دراتها القوات البحرية في الحرس الثوري اإليراني على أهبة االستعداد بكل ق"شيرازي، قوله ان 

إذا أصدر المرشد األعلى أمراً في هذا : "وأضاف". وإمكاناتها لحراسة قوافل السالم والحرية إلى غزة
ومن واجب إيران الدفاع ... الشأن، فإن القوات البحرية في الحرس ستبذل قصارى جهدها لتأمين السفن

  ".عن األبرياء في غزة
  7/6/2010الحياة، 

  
  "أسطول الحرية"كشمير تنديداً بمجزرة  ووالمغربتظاهرات في تركيا  .63

تظاهر ما بين ستة آالف وسبعة آالف شخص تحت المطر في أنقرة أمس احتجاجاً على الهجوم 
وتجمع المتظاهرون في ساحة في وسط العاصمة التركية، مرددين ". أسطول الحرية"اإلسرائيلي على 

، وهم يلوحون بأعالم "ن الشرق األوسطاسرائيل مجرمة، فلتخرج م"، و "تسقط اسرائيل"هتافات مثل 
ونظمت التظاهرة تلبية لدعوة . والتزم الحشد الصمت حين بدأ إمام يتلو آيات قرآنية. تركية وفلسطينية

  ".أسطول الحرية"من مؤسسة المساعدة اإلنسانية غير الحكومية التي شاركت في تنظيم قافلة 
ة في الرباط تضامناً مع الفلسطينيين واحتجاجاً وشارك عشرات آالف المغاربة أمس في تظاهرة حاشد

شاركوا، لكن " ما بين اربعين إلى خمسين ألف شخص"وأفادت الشرطة أن . على الهجوم اإلسرائيلي
  ".بلغ مئة الف"منظمي المسيرة أكدوا أن عدد المتظاهرين 

حتالل االسرائيلي و واال"  أسطول الحرية"ورفع المتظاهرون الفتات ورددوا شعارات تدين الهجوم على 
وشارك في المسيرة وزراء وقادة أحزاب ونقابيون وناشطون من ". تواطؤ األنظمة العربية وصمتها"

ومن الشخصيات التي سارت في التظاهرة رئيس مجلس . مختلف التيارات السياسية، ال سيما اإلسالميون
شكراً : "وردد المتظاهرون. ن مزوارالمستشارين في البرلمان عبدالواحد راضي ووزير المال صالح الدي

جميعاً من "و " الشعب يقاوم واألنظمة تساوم"و " جميعاً ضد قرصنة الدولة"، و "أردوغان، شكراً تركيا
  .وداس بعضهم العلم اإلسرائيلي وأحرقه". أجل رفع الحصار

 عشرات وفي سريناغار، العاصمة الصيفية لوالية جامو وكشمير المضطربة في شمال الهند، نظم
وردد المحتجون هتافات وحملوا الفتات تندد . المسلمين أمس وقفة احتجاجية ضد االعتداء اإلسرائيلي

وتأتي . بالممارسات اإلسرائيلية، وانطلقوا من وسط المدينة، إال أن الشرطة منعتهم من مواصلة المسيرة
  .سات االسرائيليةالتظاهرة بعد احتجاج مماثل في العاصمة الهندية نيودلهي على الممار

  7/6/2010الحياة، 
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   في هجوم االسكندرون"إسرائيل"الشكوك تتزايد حول دور : التركية" زمان"صحيفة  .64
التركية، أمس، أن الشكوك تتزايد في ضلوع إسرائيل في الهجوم " زمان"ذكرت صحيفة : )يو بي أي(

وأسفر عن مصرع سبعة جنود الذي شنه مقاتلو حزب العمال الكردستاني على قاعدة بحرية تركية، 
وأضافت الصحيفة إن االستخبارات التركية تحاول معرفة ما إذا كانت هناك أي عالقة بين  . أتراك

وبين الهجوم الذي شنه حزب " أسطول الحرية"تزامن الهجوم الذي شنته قوة كوماندوس إسرائيلية على 
  .  جنود أتراك7سكندرون وأسفر عن مقتل العمال الكردستاني في اليوم ذاته على قاعدة بحرية في اال

  7/6/2010السفير، 
  

   عن تسيير قافلة مساعدات إلى غزة تعلنمصرجماعة اإلخوان في  .65
عن تسيير قافلة مساعدات تتوجه صباح اليوم إلى " اإلخوان المسلمين"أعلن نواب في جماعة : القاهرة

لسلطات المصرية فتح معبر رفح لليوم ويأتي هذا القرار في وقت واصلت فيه ا. قطاع غزة المحاصر
  .السادس على التوالي أمام عبور الفلسطينيين ودخول المساعدات ومواد اإلغاثة إلى القطاع

 نائباً سيكونون على 22إن "النائب حمدي حسن " اإلخوان"وقال الناطق باسم الكتلة البرلمانية لجماعة 
، موضحاً أن القافلة "صوب قطاع غزة) االثنين (رأس قافلة مساعدات تنطلق من القاهرة صباح اليوم

ونفى الحصول على تصريح من . ستتضمن كميات من الحديد واإلسمنت إضافة إلى مواد اإلغاثة
الرئيس مبارك أمر بفتح معبر رفح أمام المساعدات : "السلطات المصرية للسماح بعبور القافلة، وقال

سنرى اليوم ما إذا كان قرار : "وقال حسن".  بخط سير القافلةاإلنسانية، كما أننا أخطرنا رئيس البرلمان
  ".فتح معبر رفح حقيقياً أم هو قرار صوري

  7/6/2010الحياة، 
  

 "أسطول الحرية"بسبب تصريحاته حول موقف مصر من " إسرائيل"سفير " توّبخ"القاهرة  .66
للسفير اإلسرائيلي في القاهرة ديبلوماسي تمت، أول من أمس، " توبيخ"أن عملية " الراي"علمت : القاهرة

إسحق ليفانون، عبر اتصال رسمي أجراه مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية السفير 
 .طارق القوني، بناء على تكليف من الوزير أحمد أبوالغيط

، "رسفرانس ب"الكثير من التحذير للسفير بعد التصريحات التي أدلى بها لـ " التوبيخ"وتضمنت عملية 
واكد خاللها كالما مغلوطا حول الموقف المصري تجاه العملية العسكرية اإلسرائيلية، التي استهدفت 

 ".أسطول الحرية"
باالستفسار من ليفانون عما إذا كان أدلى بهذه التصريحات لـ " التوبيخ"، بدأ "الراي"ووفق معلومات 

نشر لم يكن دقيقا، وهنا تم إبالغه استياء وإن كان تحجج بأن ما ". اإليجاب"، فرد بـ "فرانس برس"
مصر الشديد من تصريحاته شكال ومضمونا، وأن من غير المقبول أن يفسر أو يؤول الموقف المصري، 
خصوصا أن ما ذكره يتناقض تماما مع نص االحتجاج الرسمي الذي نقل إليه أثناء استدعائه رسميا من 

 .الخارجية المصرية
ال يتحدث باسم مصر، "كرار عدم دقة ما نقل عنه من تصريحات، مشيرا إلى أنه بدوره، عاود ليفانون ت

وان كل ما قاله ان مناخ اللقاء الذي تم في الخارجية المصرية كان معتدال، وأنه في ما يخص ما نسب 
 يشر إليه من القول بان مصر تتفهم تماما أن هناك استفزازا متعمدا من جانب المنظمين للقافلة، أكد أنه لم

 ".لمصر
التصرفات ضد أسطول الحرية تحطم الثقة في إسرائيل وفي مناهجها، وفي "من ناحيته، أكد أبوالغيط أن 
  ".حقيقة الموقف اإلسرائيلي

  7/6/2010الراي، الكويت، 
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  يزور القاهرة ويجري مباحثات مع عمر سليمان إسرائيليوفد ": العرب القطرية" .67
در مطلعة في القاهرة إن وفدا إسرائيليا ضم عوزى أراد مستشار قالت مصا:  إيهاب حسين-القاهرة 

رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو لألمن القومي، والمحامي إتسحاق مولخو، قد أنهى زيارة إلى 
القاهرة مساء أمس األحد استمرت خمس ساعات التقى خاللها مع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات 

 . بع ساعاتالعامة لمدة أر
أن المباحثات استهدفت في المقام األول طلبا من الجانب المصري بعدول " العرب"وأضافت المصادر لـ 

إسرائيل عن القيام بتصرفات كالتي حدثت مع قافلة الحرية نظراً لحرص القاهرة على المضي في 
 . جهودها المبذولة الستئناف عملية التسوية

سرائيلي أن تصرفات من هذا النوع في الوقت الراهن ستقوض تلك وأكد الجانب المصري للوفد اإل
 . الجهود

وبحسب المصادر فإن الوفد اإلسرائيلي قدم للقاهرة تطمينات بأن إسرائيل لن تقدم على مثل هذه 
التصرفات، لكنها لن تسكت على استفزازات على حد قول الطرف اإلسرائيلى من شأنها استفزاز 

 . ة اإلسرائيليةاإلسرائيليين والحكوم
كما تطرقت المباحثات المصرية اإلسرائيلية لبعض المواقف اإلسرائيلية تجاه المباحثات غير المباشرة 
وتبادل وجهات النظر حولها لضمان سير هذه المباحثات بما يضمن نجاحها واستمرارها في الوقت 

 .  وض، وقضيتي القدس والالجئينالراهن، خاصة بعد التغلب على قضيتي الجدول الزمني وأولويات التفا
 7/6/2010العرب، قطر،  

 
   في قافلة جدية كسر حصار غزةاألحزاب القومية الموريتانية مستعدة للمشاركة .68

في موريتانيا أمس، جاهزيتها للمشاركة في ” منسقية أحزاب العمل القومي اإلسالمي“أعلنت : نواكشوط
منسقية بالعاصمة نواكشوط تظاهرة حاشدة، بحضور ونظمت ال .قافلة جديدة لكسر الحصار عن غزة 

، ”أسطول الحرية“على ” اإلسرائيلي“العديد من قادة القوى السياسية وجمهور غفير، للتنديد بالهجوم 
وطالب قادة المنسقية بكسر الحصار عن غزة، وعدم االنشغال عن التهديدات التي تواجه المسجد األقصى 

  .والقدس المحتلة 
  7/6/2010الخليج، 

  
   البرلمانيةقد تُعّجل اإلنتخابات" أسطول الحرية"تداعيات : تركيا .69

تشهد تركيا مشادات سياسية ومواقف متقلبة وغير مفهومة الستثمار نتائج أزمة :  يوسف الشريف-انقرة 
 داخلياً بعد ترويج الحكومة أنها حققت نصراً كبيراً على اسرائيل من خالل إجبارها على" أسطول الحرية"

اعادة جميع المحتجزين وإصدار بيان تنديد رئاسي من مجلس االمن واألمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق 
الحاكم الى اجراء انتخابات مبكرة لإلستفادة من موجة " حزب العدالة والتنمية"دولية، اذ دعا بعض نواب 

ة الجديد كمال كيليش الغضب الشعبي وتسخيرها لصالح الحكومة وسد الطريق باكراً على زعيم المعارض
  .دارأوغلو الذي تزداد شعبيته بمرور الوقت على حساب الحزب الحاكم

يناقش هذا االحتمال، خصوصا وأن هناك فرصة سانحة لتبرير " العدالة والتنمية"أن " الحياة"وعلمت 
ر خالل اللجوء الى االنتخابات المبكرة من خالل انتظار قرار المحكمة الدستورية الذي يرجح ان يصد

شهر أو اقل لمصلحة الغاء تعديالت دستورية أقرها البرلمان الشهر الماضي إلعادة بناء المؤسسة 
القضائية، وهي فرصة كي يقول رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أنه سيلجأ الى الشعب وصناديق 

  .االقتراع من أجل تجاوز عقبة المحكمة الدستورية
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لمعارضة بسبب كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي في قونية وأكد فيها كذلك واجه اردوغان انتقادات من ا
واعتبرت . ليست تنظيماً ارهابياً وأنه يدافع عنها وعن حقها في الحكم امام الغرب" حماس"ان حركة 

المعارضة أن اردوغان ذهب بعيداً في هذا االمر خصوصاً وأنه شخصياً لم يقابل اي مسؤول في 
 التركية تحرص على عدم حصول أي لقاءات رسمية مع الحركة وترفض السماح ، وان الحكومة"حماس"

لها بفتح مكتب تمثيل على أرضها، وهو ما يتناقض عمليا مع تصريحات أردوغان التي اعتبرت فاتحة 
االسالمي الذي استطاع خالل السنتين الماضيتين أن " حزب السعادة"لحملة انتخابية مبكرة، ومزايدة على 

  .ثة في المئة من ناخبي الحكومة اليهيجذب ثال
الذي يشرف عليه االسالمي نجم الدين أربكان سارع هو ايضاً الى تنظيم تظاهرة " حزب السعادة"وكان 

  .حاشدة السبت في اسطنبول احتجاجاً على تصرفات اسرائيل
انتهز فتح اهللا ، اذ "اسطول الحرية"من جانب آخر، تشهد تركيا صراعاً بين الجماعات االسالمية حول 

غوالن زعيم جماعة النورسيين المتحالفة مع الحكومة الفرصة لينتقد الحملة ومنظميها، قائال أنه كان 
ودعمه في ذلك نائب رئيس الوزراء بولنت ارينش . عليهم التنسيق مع اسرائيل وأخذ االذن منها اوال

وكان ارينش دافع عن . جه اردوغانالذي اكد أن غوالن قال الصواب، في موقف اعتبر متضارباً مع تو
  .قرار الحكومة بعدم قطع عالقاتها مع اسرائيل مفضال خفض مستوى العالقات

وتقول وسائل اعالم تركية أن جماعة فتح اهللا غوالن ترى في مؤسسات اإلغاثة االسالمية المدعومة من 
 وان الحكومة ستجد صعوبة رئيس الوزراء ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو منافساً لها على االرض،

) سبتمبر(بالغة في تحقيق التوازن بينهما في حال قررت تقديم موعد االنتخابات البرلمانية في ايلول 
2011.  

7/6/2010الحياة،   
  

  حصار غزة يتصدر مباحثات نتنياهو وأوباما .70
اج العام والحـد    كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وواشنطن تعمالن على تغيير المز          : القدس المحتلة 

من مستوى الضرر السياسي والمعنوي الذي خلفته العملية الدموية ضد أسطول الحرية األسبوع الماضي              
 واعترفـت محافـل      .على العالقات اإلسرائيلية والحد من انعكاسات هذه العملية على مصالح إسرائيل            

 في البيت األبيض توصلوا فـي األيـام         إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يبدو أنهم         
  . األخيرة إلى االستنتاج بأن حل الوضع في القطاع لن يتحقق دون أخذ حماس بالحسبان

ورصدت المحافل والجوقة اإلعالمية اإلسرائيلية أمس معالم التغير الذي حدث واالنقـالب فـي اللهجـة          
ناطق بلسان مجلس األمن القومي في البيـت        الجديدة وتعابير غير مسبوقة وقاطعة في معناها حيث قال ال         

الحصار ليس قابال للبقاء والترتيبات القائمة يجب أن تتغير ونحن نعمـل علـى              "األبيض مايك هامر بأن     
عجل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وشركاء دوليين آخرين لتوفير مزيد من البضائع والمساعدة إلـى               

  ". غزة
أنه في لقاءاته المرتقبة مع عباس ومع نتنياهو يعتزم أوباما الضغط على            وكشفت تلك المحافل النقاب عن      

ترسـيم الحـدود،    : األطراف للشروع في محادثات مباشرة والبحث منذ بدايتها في المواضيع الجوهرية            
  . تبادل األراضي وقضية القدس المحتلة 

هذا األسبوع بأن الحصار علـى      وقال مصدر في البيت األبيض في نهاية األسبوع إن نتنياهو أيضا فهم             
في لقائه القريب مع أوباما سيتعين على رئيس الـوزراء أن           . غزة ال يمكنه أن يستمر في صيغته الحالية       

  . يتوصل إلى أفكار جديدة تكون مقبولة من األسرة الدولية
7/6/2010الشرق، قطر،   
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  "أسطول الحرية"ي على كي مون يقترح تشكيل لجنة متعددة الجنسيات حول الهجوم اإلسرائيل .71
قال مسؤول اسرائيلي في وقت سابق أمس ان االمين العام لالمم المتحدة بـان              :  وكاالت –القدس المحتلة   

. على أسطول الحريـة   " إسرائيل"كي مون اقترح اجراء تحقيق متعدد الجنسيات حول الهجوم الذي شنته            
اقترح تشكيل لجنة يرأسها رئيس وزراء      وأضاف المسؤول من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن بان          

نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين من تركيا التي كانت ترفـع علمهـا سـفينة المـساعدات                  
  .والواليات المتحدة" إسرائيل"و

7/6/2010الحياة الجديدة،   
  

  "أسطول الحرية"حول الهجوم اإلسرائيلي على باريس ولندن تصران على تحقيق دولي  .72
 شدد وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والبريطاني ويليام هيـغ امـس             :وكاالت –س المحتلة   القد

حول الهجوم االسرائيلي على اسطول الحرية المتوجه الـى غـزة           » دولي«على ضرورة اجراء تحقيق     
لى غـزة   والذي اوقع تسعة قتلى بين الناشطين، واقترح تولي االتحاد االوروبي تفتيش السفن المتوجهة ا             

   .واالشراف على معبر رفح
وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان الواليات المتحدة اقترحت ان تتولى قوة بحرية دولية تفتيش السفن               

  .التي يمكن ان تنقل اسلحة الى غزة
7/6/2010الحياة الجديدة،   

  
   في غزة مليون جنيه استرليني إلى الالجئين19 هبة قدرها ستقدمالحكومة البريطانية  .73

 مليـون   27نحو  ( مليون جنيه استرليني     19 أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستقدم هبة قدرها          :لندن
وقال وزير التنمية الدولية    . إلى الالجئين في غزة، وكررت دعواتها إلى رفع الحصار عن القطاع          ) دوالر

موضحاً أن الهبـة ستـساهم فـي    ، »الوضع في غزة ليس مقبوالً وال يمكن أن يستمر     «اندرو ميتشل إن    
  .تمويل مدارس ومستشفيات لالجئي غزة

وتندرج الهبة في إطار خطة مساعدة قيمتها مئة مليون جنيه استرليني موزعة على خمس سـنوات تـم                  
هنـاك حاجـة ملحـة إلـى        «: وتابع ميتشل . 2006توقيعها مع األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين عام        

ى غزة من أجل تحسين الوضع اإلنساني إلنعاش االقتصاد وتـأمين مـستقبل             الوصول من دون عقبات إل    
أدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى إزالة العقبات من أجل وضع حـد           «: وأضاف. »أفضل للشباب في القطاع   

  .»لهذه األزمة اإلنسانية
7/6/2010الحياة،   

  
  موراتينوس يعرض قوة أوروبية لمواكبة سفن المساعدة إلى غزة  .74

ندوة حـول   في اختتام   وزير الخارجية االسباني ميغيل أنخيل موراتينوس،       قال  :  محمد بلوط    - يس بار
.  اإلسرائيلية، إن بوسع اإلتحاد أن يبادر إلى شيئين لمواكبة سفن المساعدة إلى غزة             -العالقات األوروبية   

 الرباعية بخطـة ومبـادرة      ولدينا القدرة السياسية واألمنية لكي نتقدم من اللجنة       «األول مباشر وفوري،    
  . »عالمية لرفع الحصار عن غزة

لدينا قوة أوروبية على األرض، كانت حتى أمد قريب، تضمن حرية عبور            «وعمليا، وهي النقطة الثانية     
  األشخاص وقوافل المساعدات والبضائع إلى غزة من إسرائيل ومصر، فلماذا ال نفكر بإعادة فتح مينـاء                
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رية أوروبية تضمن إلسرائيل منع تهريب األسلحة، واسـتقرارا أمنيـا، وتـضمن             غزة، وتشكيل قوة بح   
زراء خارجية اإلتحاد فـي     لسكان غزة مرور البضائع والمواد الغذائية، وهذا ما سأطرحه على اجتماع و           

  .»بروكسل
  7/6/2010السفير، 

  
 تضامنينتتهم االحتالل بسرقة عشرات جوازات السفر من الـم" األوروبيةالحملة : "غزة .75

بـسرقة  «رامي عبده أمس سـلطات االحـتالل        » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     «اتهم عضو   
عشرات جوازات السفر التي تعود لمتضامنين أجانب من دول أوروبية عدة، أثناء العدوان الذي ارتكبته               

واحداً «إن  » الحياة«وقال عبده لـ    . فجر االثنين الماضي  » في حق المتضامنين على متن أسطول الحرية      
وثالثين متضامناً أجنبياً ممن كانوا على متن سفن أسطول الحرية، أكدوا أن السلطات اإلسرائيلية سلبتهم               

الحملة تخشى من أن تقوم     «وأضاف أن   . »جوازات سفرهم أثناء خطفهم من المياه الدولية ولم تعدها لهم         
باسـتخدام هـذه    ) رات اإلسـرائيلية الخارجيـة    االستخبا(السلطات اإلسرائيلية، خصوصاً جهاز موساد      

الجوازات األجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال جديدة، كما حصل في قضية اغتيال القيادي في حركة حماس                
  .الماضي) يناير( كانون الثاني 20في » محمود المبحوح في دبي

7/6/2010الحياة،   
  

  مفجع "أسطول الحرية" على يالهجوم اإلسرائيل: المتحدة لألمممساعد األمين العام  .76
قال مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية جون هولمز           :ف ب أ    - نيويورك – قدس برس 

أمس األحد إن الهجوم اإلسرائيلي على ست سفن مساعدات في المياه الدولية للبحـر المتوسـط االثنـين      
يجب أن تستخدم سـببا     , قتل تسعة مدنيين    الماضي كانت تحاول كسر الحصار على غزة وأسفرت عن م         

  ".واصفا ما حصل بأنه مفجع, إلنهاء هذه السياسة 
وتابع المسؤول الدولي الذي يزور أستراليا إلجراء محادثات على مستوى عال مع مـانحين للمـساعدة                

  .إنه سعيد ألن سفينة أخرى حاولت كسر الحصار لكن تمت معاملتها بشكل أهدأ: اإلنسانية
7/6/2010، قطر، الشرق  

  
  الفلسطينية اإلسرائيلي يسبب مصاعب في الحياة اليومية االحتالل: البابا بينيديكتوس .77

لتخفيف التوترات فـي    » جهد دولي منسق  «دعا البابا بينيديكتوس السادس عشر إلى       :  أ ف ب   -نيقوسيا  
ـ              ول الـشرق األوسـط     الشرق األوسط، قبل إراقة مزيد من الدماء، فيما استنكرت وثيقة عمل للمجمع ح

التغاضي عن  «سلمها البابا بينيديكتوس السادس عشر في نيقوسيا الى مسؤولي كنائس الشرق الكاثوليكية             
القانون الدولي في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ عقود، وعدم االكتـراث بالقـانون الـدولي                

 استقرار المنطقة وأخضع السكان بالكامـل       وأنانية القوى العظمى وعدم احترام حقوق اإلنسان، ما عرقل        
  .»لمستوى من العنف يثير اإلحباط

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية يسبب مصاعب في الحياة اليومية، بينهـا           «وأوردت الوثيقة ان    
  . تقييد الدخول الى األماكن المقدسة

7/6/2010الحياة،   
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   "التجارة العالمي"ارضون بناء مسجد قرب موقع  يع"إسرائيل"مينيون وأصدقاء ي :نيويورك .78
تظاهر مئات من أنصار اليمين األميركي ومؤيدي إسرائيل في نيويورك احتجاجا على موافقة              :نيويورك

مجلس المدينة، على بناء مسجد بالقرب من موقع برجي مركز التجارة العالمي اللذين انهارا في هجمات                
  . واتالحادي عشر من أيلول قبل تسع سن

يمثل إهانة لمـشاعرهم ألن جميـع       » مقبرة أقاربهم «وقال المتظاهرون إن بناء مسجد بالقرب مما سموه         
ورفع المتظـاهرون الفتـات ورددوا شـعارات        . مرتكبي هجوم أيلول التسعة عشر كانوا من المسلمين       

د في نصب تذكاري    ال مسج «معارضة لبناء المسجد والشريعة اإلسالمية وللرئيس باراك أوباما من قبيل           
» أيها المتطرفون المسلمون اخرجوا مـن هنـا       «و» وارحلوا) اإلسالمية(اجمعوا شريعتكم   «، و »للحرب

  . »باراك أكبر«و
7/6/2010السفير،   

      
  تصريحاته وقاحة بسبب اإلسرائيلي السفير بطرد يطالب سبانيأ حزب .79

 اسبانيا كايو الرا أمـس األحـد رئـيس          طالب األمين العام لليسار الموحد في     :  حسين مجدوبي  -مدريد  
الحكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو بطرد السفير اإلسرائيلي في مدريد رافائيـل شـوتز بـسبب                

حان الوقت للتفكير في آليات جديدة للضغط على        'ويرى هذا الحزب أنه     ،  تصريحاته التي وصفها بالوقحة   
  .المقاطعة التجارية ومن ضمنها محاكمة مسؤولي هذا الكيان و"إسرائيل"

ويقوم السفير االسرائيلي بحملة إعالمية قوية في اسبانيا تقلـق حكومـة مدريـد بـسبب التـصريحات                  
 مـع القـضية     -في الغالـب  -االستفزازية التي يدلي بها بين الحين واآلخر في دولة يصنف رأيها العام             

 قد تكون طلبت من السفير التوقف       أن حكومة مدريد  ' القدس العربي 'وأبلغت مصادر سياسية     .الفلسطينية
  .عن التصريحات النارية والتزام أصول الدبلوماسية

7/6/2010القدس العربي،   
  

  "أسطول الحرية"رحلة  قبرص لق مكتبها في الرنكا بعدما عرقلت تغ"غزة الحرة" .80
طات ، أمس األول، إغالق مكتبها في الرنكا، بعـدما عرقلـت الـسل            »غزة الحرة « أعلنت حركة    :)أب (

، لكنها أوضحت أن ذلك ال يعني أنها ستوقف تسيير السفن إلى القطاع             »أسطول الحرية «القبرصية رحلة   
  . المحاصر

غريتا برلين إن مكتب الحركة في مدينة الرنكا سيغلق اليوم، حيـث            » غزة الحرة «وقالت المتحدثة باسم    
  .  الحركة ستدار من لندنسيعود كل الناشطين العاملين فيه إلى بالدهم، موضحة أن أنشطة

وأوضحت أن هذا القرار اتخذ في أعقاب قيام السلطات في نيقوسيا بمنع السفن من اإلبحار إلى غزة من                  
إذا كانت قبرص تصعب مهمتنا،     «وأضافت  . »حماية مصالحها الحيوية  «السواحل القبرصية تحت ذريعة     

  . »فلماذا علينا البقاء هناك؟
عـن تـسيير الـرحالت      » غزة الحرة «أن هذه الخطوة ال تعني تراجع حركة        في المقابل، أكدت برلين     

أعتقد أننا حشرنا إسـرائيل     ... ال ننوي التوقف، نحن نريد فقط نقل مكتبنا       «: وقالت. التضامنية إلى غزة  
  . »في الزاوية، وهذا األمر سيتواصل

7/6/2010السفير،      
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   "أسطول الحرية" على "إسرائيل"استمرار التظاهر عالمياً تنديداً بجريمة  .81
عشرات آالف األشخاص   ، أن   )أ ف ب، رويترز، يو بي آي      ( نقالً عن وكالة   7/6/2010السفير،  ذكرت  
اسطول « ضد إسرائيل في باريس ولندن وغيرها من المدن، بعد الهجوم االسرائيلي الدامي على               واتظاهر
  . ية الى قطاع غزة المحاصر منذ اعواماإلثنين الماضي، الذي كان ينقل مساعدات إنسان» الحرية

في فرنسا، تظاهر أكثر من عشرين ألف شخص وبلغ العدد سبعين الفاً بحسب المنظمين، في عـشرات                 ف
  . المدن

وفي لندن، تجمع عشرات آالف االشخاص امام مقر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل ان يتوجهوا الـى         
، ليندسي جيرمـان    )اوقفوا الحرب (» ستوب ذي وور  «اسم تحالف   وقالت المتحدثة ب  . السفارة االسرائيلية 

وأن ذلك سيسمح بلفت انتباه العالم الى الجريمة المروعة التـي يمثلهـا             ... لم يموتوا عبثاً  «ان الضحايا   
  . »حصار غزة

وفي ادنبرة، تظاهر نحو الفي شخص بحسب الشرطة وخمسة آالف بحسب المنظمين في وسط المدينـة                
، كما في دبلن، حيث اعـرب       »ارفعوا الحصار عن غزة   «و» حرروا فلسطين «ماً ومرددين   رافعين اعال 

التـضامنية االيرلنديـة   » راشيل كوري«مئات االشخاص بحسب الشرطة عن تضامنهم مع ركاب سفينة     
  . »ابطال«معتبرين انهم 

تلبيـة لنـداء    وفي برشلونة، تظاهر الفا شخص بحسب الشرطة وأكثر من ثالثة آالف بحسب المنظمين،              
كما تظاهر اكثر من ثالثة آالف شخص امام السفارة االسرائيلية فـي بـوينس آيـرس،                . منظمات عديدة 

ال للمجزرة المرتكبـة    «و» اسرائيل دولة ترتكب المجازر   «ورفع خاللها المتظاهرون الفتات كتب عليها       
  . »وال مبرر للهجوم» بحق الشعب الفلسطيني

مظـاهرات   أن    جمال جمال  نقالً عن مراسلها  القدس المحتلة    من   7/6/2010 الدستور، األردن،    وأضافت
في سيدني  . أخرى جرت في ملبورن وسيدني في استراليا ، في ملبورن سار اآلالف تحت المطر الشديد              

وقـال  . في المدينتين وقف المتظاهرون دقيقة صمت لـذكرى القتلـى         . أحرق المتظاهرون علم اسرائيل   
 التركي ، الذي يمثل االتراك الـذين  -باسم المعهد االسترالي " التركية في استراليا الناطق بلسان المنظمة  

 أشخاص أبرياء واصابة واخافة الكثيرين      9يعيشون في استراليا ، أنا اندد بإسرائيل ، أندد بك على مقتل             
  .  األربعاء المقبلاألميركية الغاء حفل غنائي في اسرائيل لها كان مقرراً" فيكسيز"وأعلنت فرقة . اآلخرين

  
   غزةحصار حركة يهودية تنظم قافلة لكسر .82

” الصوت اليهودي من أجل السالم في الشرق األوسـط        “ اليهودية   -تنظم الحركة األلمانية    : )آي.بي.يو (
  .قافلة سفن لكسر الحصار على غزة يتوقع أن تبحر في األيام المقبلة

إننـا نخطـط    “ عضو الحركة كيت اليترر قولهـا        ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني، أمس، عن      
 مسافراً  16 إلى   12تموز ولدينا اآلن سفينة واحدة صغيرة سيشارك فيها ما بين           /للخروج في شهر يوليو   

  .”غالبيتهم يهود
تكاليف انضمام سفينة   “واضافت اليترر أنه يوجد إقبال كبير على االنضمام للقافلة، لكنها أشارت إلى أن              

بسبب المكان الضيق علـى     “، وأوضحت أنه    ”لى مصاريف إضافية ونحن نبحث في األمر      أخرى تحتاج إ  
السفينة فإنها ستحمل أدوات مدرسية وحلويات وفي األساس آالت موسيقية من أجل تعليم أطفـال غـزة                 

  .”الذين يجب أن يعرفوا أن اليهود ليسوا مثلما يتخيلونهم
ي إشارة إلى مقتل وجرح عشرات النشطاء بنيران الجيش         جرائم، ف “ارتكبت  ” إسرائيل“وقالت اليترر إن    

  .”إسرائيل“على أسطول الحرية، أضافت أن النشطاء خائفون لكن ليس من حماس وإنما من ” اإلسرائيلي“
7/6/2010الخليج،   
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  أحد األتراك قتل على السفينة لمنعه من بث مشاهد عن الهجوم اإلسرائيلي: شاهد يوناني .83
التي كانت تنقـل مـساعدات   » مرمرة«م ناشط يوناني كان على متن السفينة التركية   اته:  أ ف ب   -أثينا  

انسانية الى غزة، القوات االسرائيلية بأنها قتلت تركياً ألنه كان ينقل على االنترنت صوراً عن الهجـوم                 
  .على السفينة

 الهجوم، وعلى رغم    بعد نصف ساعة من وقوع    «: اليسارية» الفتيروتيبيا«وقال ديمتري بليونيس لصحيفة     
الحرب االلكترونية، استمرت سفينة مافي مرمرة في بث صور على االنترنت بفضل نظام متطور كـان                

واضاف بليونيس، وهو احـد     . »ثم رأيته قتيالً بعد أن اصيب برصاصة في الرأس        . يديره متطوع تركي  
وكـان  . يليين وقف بث مشاهد الهجـوم     كانت اولوية االسرائ  «: اليونانيين اللذين كانا على السفينة التركية     

وانقطع البث عندما قتل الشخص     . االتراك نشروا على السفينة ربما مئة كاميرا كانت تبث صوراً بانتظام          
وتابع انه لجأ خالل الهجوم الى المركز االعالمي على الـسفينة بنـاء لطلـب               . »الذي كان يدير الشبكة   

سيطرة على السفينة، تعرض عناصر الكومندوس االسرائيلي       وبعد ال . القبطان التركي لدى وقوع الهجوم    
  .»وحطموا الكاميرات واجهزة الكمبيوتر والهواتف كافة(...) بالضرب على صحافيين «

7/6/2010الحياة،   
  

  اإلسرائيلية على خلفية مذبحة قافلة الحرية-األميركيةمستقبل العالقات  .84
اإلسرائيلية قد أصبحت علـى     -لى أن العالقات األميركية   أشارت العديد من التقارير والتحليالت إ     : الجمل

وذلك على خلفية تداعيات قيام القوات الخاصة اإلسرائيلية باعتراض سفن          , وشك الدخول في أزمة جديدة    
ما هي أبـرز الوقـائع      : وقتل الناشطين المدنيين الذين يرافقونها    , قافلة المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة    

  وما هو مدى مصداقية هذه التوقعات؟, صوصالجديدة في هذا الخ
  :مؤشرات األزمة على الجانب اإلسرائيلي

تقول المعلومات بأن لجنة العالقات الخارجية التابعة للكنيست اإلسرائيلي قـد عقـدت اجتماعـا طارئـا          
قافلـة   ساعة على قيام القوات الخاصة اإلسرائيلية بتنفيذ عمليتها العسكرية ضد            24بعد مرور   , استثنائيا

وتقول المعلومات بأن االجتماع    , وهي في طريقها إلى قطاع غزة     , المساعدات اإلنسانية في عرض البحر    
الطارئ للجنة كان مخصصا من أجل االستماع إلفادات الجنرال مائير داغان الـرئيس الحـالي لجهـاز                 

المعلومـات إلـى أن     وأشـارت   , هذا, المعني بملف األمن الخارجي اإلسرائيلي    , المخابرات اإلسرائيلي 
, وفي بادرة غير مسبوقة قد صب جام غضبه علـى اإلدارة األميركيـة الحاليـة              , الجنرال مائير داغان  

  :وأشارت إفادات الجنرال مائير داغان إلى النقاط اآلتية, ومحمال واشنطن مسئولية ما حدث
وقـد أدى   , سائل الدبلوماسية سعت أوباما إلى التقليل من شأن الوسائل العسكرية واإلعالء من شأن الو           • 

  .ذلك إلى تراجع قوة النفوذ األميركي بما ترتب عليه بالضرورة تراجع قوة النفوذ اإلسرائيلي
وهو أمر سوف يشكل عبئـا خطيـرا        , تحولت إدارة أوباما إلى معالجة النزاعات بالوسائل الدبلوماسية       • 

  .عاتها في المنطقةعلى إسرائيل التي تعتمد الوسائل العسكرية في معالجة نزا
إلسرائيل ولكن في ظـل     " الرصيد االستراتيجي "تنظر إسرائيل إلى السياسة األميركية باعتبارها تمثل        • 

  .على إسرائيل" عبئا استراتيجيا"تحوالت إدارة أوباما فإن السياسة األميركية سوف تمثل 
  .الدعم األميركي إلسرائيلالتحوالت الجديدة في السياسة األميركية سوف تؤدي إلى تآكل وضعف • 
إلى أن إفادات رئيس الموساد الجنرال مائير داغان تمثل فـي أحـد        , وأشارت التحليالت اإلسرائيلية  , هذا

التي اعتمدتها اإلدارة   , جوانبها موقفا إسرائيليا رسميا رافضا الستراتيجية األمن القومي األميركي األخيرة         
  .األميركية قبل خمسة أيام

  :مة على الجانب األميركيمؤشرات األز
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بـأن  , وتقـول المعلومـات   , سعت اإلدارة األميركية إلى حماية إسرائيل داخل مجلس األمـن الـدولي           
اإلسرائيليين وجماعات اللوبي اإلسرائيلي كانوا يتوقعون أن ترفض إدارة أوباما بشكل قاطع صـدور أي               

الرغم من نجاح دبلوماسية اإلدارة فـي دفـع         قرار دولي بشأن العملية العسكرية اإلسرائيلية وبالتالي وب       
فإن مجرد صدور القرار أدى إلـى       , مجلس األمن الدولي باتجاه إصدار قرار خال من أي إدانة إلسرائيل          

حالة غضب متزايدة في أوساط اإلسرائيليين ودوائر اللوبي اإلسرائيلي الذين أكدوا عدم قبول أي شـيء                
  .أقل من الفيتو األميركي في المجلس

تضمنت مواقف جماعات ورموز اللوبي اإلسرائيلي توزيعا لألدوار فـي توجيـه االنتقـادات لـإلدارة                
  :ويمكن اإلشارة إلى ذلك على النحو اآلتي, األميركية

مسؤول الشرق األوسط في مجلـس      (, ويتزعمها اليهودي األميركي إيليوت ابراهام    : المجموعة األولى • 
  ).ة بوش الجمهورية السابقةاألمن القومي األميركي خالل إدار

مسئول ملف عملية سـالم الـشرق       (ويتزعمها اليهودي األميركي ديفيد ماكوفيسكي      , المجموعة الثانية • 
وركزت على مسار ضرورة الضغط على المجتمـع        ) األوسط في معهد واشنطن التابع للوبي اإلسرائيلي      

وجنوب , ة واستهداف الضفة الغربية   الدولي لكي يعترف بحث إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غز          
  .باعتباره حقا مشروعا طالما أنه يندرج ضمن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس, لبنان

انحصرت االنتقادات الموجهة إلدارة أوباما حول ملف إسرائيل فـي دوائـر خبـراء ورمـوز اللـوبي               
فقد برزت العديد مـن     , وبرغم ذلك , ولكن, إضافة إلى رموز الجماعات المسيحية الصهيونية     , اإلسرائيلي

ومن أبـرز هـؤالء     , الذين صبوا جام غضبهم ضد إسرائيل     , ًأصوات الخبراء االستراتيجيين األميركيين   
والذي سارع إلى نـشر     ,  الخبير االستراتيجي األميركي أنطوني كورديسمان     –وبشكل غير مسبوق  -برز  

وجه فيـه المزيـد مـن االنتقـادات         , األميركيةمقال على موقع مركز الدراسات االستراتيجية والدولية        
وفي هذا الخصوص نشير إلى النقاط التي أشـار إليهـا           , الصريحة لتوجهات السياسة اإلسرائيلية الحالية    

  :على النحو اآلتي
  .الروابط األميركية مع إسرائيل ال تقوم بشكل أساسي على مصالح أميركا االستراتيجية• 
يقـوم علـى خلفيـة أن       , والسبب في ذلك أخالقي في المقام األول      , إسرائيلتلتزم أميركا بحماية أمن     • 

  .الواليات المتحدة لم تنجح خالل الحرب العالمية الثانية في مساعدة اليهود األلمان واليهود األوروبيين
 بشكل جدي إلى    1967وسعت أميركا عام    , 1948اعترفت أميركا بإسرائيل منذ إعالن قيامها في عام         • 

  . تفوق إسرائيل عن طريق دعمها عسكريا واقتصاديا وسياسياضمان
إسرائيلي يجب أن تكون مؤدية إلى سالم يحفظ أمـن          -أكدت أميركا بأن دعمها ألي عملية سالم عربي       • 

  .إسرائيل
وبكـل  , بـصراحة , تحدث الخبير االستراتيجي األميركي أنطوني كورديـسمان قـائال        , وبعد هذه النقاط  

يجب أن ال يبرر أو يسوغ ألي حكومـة إسـرائيلية           , تزام األميركي إزاء إسرائيل   إن عمق االل  , وضوح
على عـاتق الواليـات المتحـدة       " عبئا استراتيجيا "القيام باألعمال والممارسات التي تجعل من إسرائيل        

  .خاصة وأن ما هو مطلوب أميركيا هو أن تمثل إسرائيل رصيدا استراتيجيا ألميركا, األميركية
خبير أنطوني كورديسمان قائال بأن االلتزام األميركي بدعم إسرائيل ليس معنـاه أن أميركـا               وأضاف ال 

يجب أن تكون ملزمة بدعم إسرائيل طالما أن الحكومة اإلسرائيلية ال تسعى من أجل  تحقيق السالم مـع                   
, يل ليس معنـاه   وأضاف الخبير كورديسمان قائال بأن االلتزام األميركي بدعم إسرائ        , جيرانها في المنطقة  

أو قيام أميركا باتخاذ المواقـف      , أن تكون أميركا ملزمة بدعم المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية         
  .بدال عن مدينة مختلطة, المتشددة التي تساعد إسرائيل في تحويل القدس إلى مدينة يهودية خالصة النقاء

ئال بأن الدعم والتأييد األميركي إلسرائيل لـيس        وإنما أضاف قا  , هذا ولم يكتف الخبير كورديسمان بذلك     
  :معناه أن تتعامل واشنطن بسلبية إزاء سلسلة الحماقات االستراتيجية اإلسرائيلية مثل
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  .م006القصف االستراتيجي اإلسرائيلي ضد لبنان في حرب صيف عام • 
  .تصعيد الهجمات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة• 
من خالل اإلعالن عن توسيع جهود بناء المستوطنات وفـي التوقيـت            إعاقة جهود الرئيس األميركي     • 

  .الحرج للغاية إزاء الجهود األميركية لدعم عملية سالم الشرق األوسط
إرسال القوات الخاصة اإلسرائيلية من أجل االستيالء على سفن قافلة المساعدات اإلنسانية المتجهة إلى              • 

  .قطاع غزة
بـأن الواليـات المتحـدة      , تيجي األميركي أنطوني كورديسمان مقاله قـائال      واختتم الخبير االسترا  , هذا

, وبالمقابل فإن على إسرائيل أن تلتزم بدعم الواليات المتحدة األميركيـة , األميركية ملتزمة بدعم إسرائيل   
وعلى وجه الخصوص من خالل عدم القيام باألعمال والممارسات التي تلحق الضرر بمصالح الواليـات               

  .دةالمتح
بأن الواليات المتحدة األميركية ال تحتاج إلى المشاكل غير الضرورية في المنطقة التـي              , وأضاف قائال 

وأشار كورديسمان إلى أن على اإلسرائيليين أن يدركوا        , تعتبر باألساس من أكثر مناطق العالم اضطرابا      
 يمكن أن يتيح إلسرائيل الحصول      ال, وبأن دعم اليهود األميركيين إلسرائيل    , بأن للصبر األميركي حدوده   

  !! المطلق على كل شيء
  6/6/2010، موقع الجمل اإلخباري

  
  غزة قطاع حصار نهاية .85

   منير شفيق
قافلة فك الحصار عن قطاع غزة، والهجوم العسكري العدواني الذي تعّرضت له في عرض البحر بعيدًا من 

  : آيلومترًا أبرزت حقيقتين75شواطئ القطاع بحوالي 
ومن ثم خطورة استمراره . أعادت إلى الواجهة إشكال حصار قطاع غزة منذ حوالي ثالث سنوات: ولىاأل

وقد ضّج المجتمع األهلي عربيًا وفلسطينيًا وإسالميًا وعالميًا من . على مليون ونصف مليون فلسطيني
لذهاب محّمًال استمراره فصمّم أآثر من سبعمائة مشارك من أربعين دولة تشكيل أسطول بحري صغير ل

  .بالمساعدات إلى القطاع، لكسر الحصار وتحّدي الجيش الصهيوني، ومناصريه بالرغم من التهديدات بمنعه
آشف الهجوم العسكري الذي تعّرضت له السفن وفي مقّدمها سفينة مرمرة الترآية، أن الكيان : الثانية

ومن ثم لن . ، وبإرادة الرأي العام العالميالصهيوني يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية واإلنسانية
لم ُيكشف حتى اآلن عن (يرعوي عن ارتكاب مجزرة جديدة سقط بسببها العشرات بين قتلى وجرحى 

  ). األرقام الحقيقية ونسبة الشهداء إلى الجرحى
صهيوني تاريخيًا بالنسبة إلى الحقيقة الثانية لم يستطع أحد من المسؤولين الدوليين بمن فيهم حماة الكيان ال
  . من الدفاع أوًال عن الهجوم العسكري، وثانيًا، أن يجدوا له مسّوغًا بأي شكل من األشكال

بل مع . فالجريمة حدثت هذه المّرة على رؤوس األشهاد، ومع سبق اإلصرار والتصميم من مرتكبيها
  . ائع وآيفية وقوع األحداثاإلمعان في تحّدي العالم آله في اإلصرار عليها، ولو من خالل تزوير الوق

آالعادة لم يستطع الرئيس محمود عباس التعامل مع هذه الجريمة آما تعامل مع حماس يوم ُشنَّ العدوان 
من دون أن يلبس (فاضطّر إلى إدانته وإعالن الحداد ثالثة أيام . 2008/2009الصهيوني على القطاع في 

 فالحداد هنا شكلي ليكون بديًال عن اتخاذ خطوات عملية في )الربطة السوداء ولم يضع على يده شارة الحداد
  . الرّد على الجريمة

مثًال وقف المفاوضات وقفًا دائمًا، أو إلغاء االتفاق األمني مع أميرآا والكيان الصهيوني لكبت الضفة الغربية 
فهو ُمحَرج . الجريمةوتصفية المقاومة فيها، أي حماية الجيش نفسه الذي شّن الهجوم على القافلة وارتكب 

وال يستطيع أن يوّجه أصابع االتهام إلى إدارة أوباما الشريكة، بشكل أو بآخر، والمانعة ألي قرار دولي ضّد 
  . الجريمة
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وقد أثبتت التجربة أن هذا الطريق هو . ولهذا لم يجد غير الهروب إلى مجلس األمن وإلى الجامعة العربية
علمًا أن اإلحراج . ة تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني أو يمكن أن تؤذي العدواألسلوب األنجح إلماتة أية قضي

  . وصل حّده األقصى بالنسبة إلى الجامعة العربية
فها هنا تسمع . موقف أمين عام الجامعة العربية بدا عاليًا ولكنه، في الحقيقة، من نمط موقف محمود عباس

  . ّبه جورج ميتشل مثًال العودة إلى المفاوضات غير المباشرةقعقعة وال ترى طحنًا، أو ترى طحنًا َوَضَع َح
ثم ما معنى . طبعًا الموقف األسوأ أتى من الخارجية المصرية التي دانت القتل ولكن لم ُتِدن فعل المنع

المطالبة بوقف الحصار؟ والحصار الصهيوني من الحدود مع فلسطين ومن الجو والبحر فيما الحصار 
  .  معبر رفح، أي من الحدود المصرية مع قطاع غزةاآلخر ُيطِبُق من

عند هذه النقطة يجب العودة فورًا إلى مناقشة الحصار وضرورة آسره، وإّال فإن آل تعاطف مع القافلة 
  .وشهدائها وجرحاها وأسراها األبطال ال معنى له إن اقتصر على إدانة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها

دت هدفها بكسر الحصار عن قطاع غزة أن توَجد لوال الحصار، وما آان ما آانت لهذه القافلة التي حّد
ولهذا، آيف يجب أن نتعامل مع الحصار وآيف يجب أن نعمل . للجريمة أن ُترتكب لوال استمرار الحصار

  لكسره؟ 
وعلى . الحصار آما مّر ذو شقْين األول من الجانب الصهيوني، والثاني من الجانب المصري الفلسطيني

  . تحديد من سلطة رام اهللا والحكومة المصريةال
األساس ورأس األفعى هو الصهيوني وما يدعمه من تواطؤ الرباعية واإلدارة األميرآية واالتحاد األوروبي 

أما الجانب الفلسطيني المصري فهو استجابة له ولكن ليس بال هدف خاص به . وأمانة هيئة األمم المتحدة
  . آذلك

ولكن ما العمل إذا آان أحد أرآان إسقاط . يجب أن يتّجه إلى األساس، رأس األفعىوصحيح أن الترآيز 
الحصار يتطلب أن ُيكَسر من الجانب المصري؟ حيث ال يبقى له من قيمة إذا ما فتح معبر رفح وَعَبَرت منه 

  .رّيةالمساعدات وال سيما الدواء ومواد البناء، وأمكن ألهل قطاع غزة من العبور والخروج منه بح
الحّجة المصرية في إغالق المعبر تستند إلى أن اتفاق المعبر يقضي أن يكون األمن التابع للسلطة الفلسطينية 

دايتون ليس موجودًا فيه وإنما أمن الحكومة /سالم فّياض/وألن أمن محمود عباس. في الطرف الغزاوي
  . حماس فالمعبر يجب أن ُيغلق/المقالة

من في الطرف الغزاوي أن يتولى صالحية إدارة المعبر ليفك الحصار، وال فال محمود عباس وّآل األ
وبهذا من يكون الذي يحاصر قطاع غزة . الموقف المصري إذا لم يحدث هذا التوآيل يمكن أن يفتح المعبر

  من الجهة المصرية أليس محمود عباس أوًال وقبل آل شيء؟ 
علمًا بأنها، في . مل مع أمن حكومة حماس آأمر واقعثم أليست الحكومة المصرية التي يمكنها أن تتعا

الحقيقة، هي الشرعية أصًال، أما حكومة سالم فياض ففاقدة لكل شرعية، وغدت أثيمة ببطشها في الضفة 
  . الغربية

ولهذا آيف يمكن لسلطة رام اهللا أن تطالب بفك الحصار وهي تمارسه علنًا؟ ثم آيف يمكن لمصر أن تطالب 
  هي الُمنَّفذة له من جانبها علنًا؟بفك الحصار و

أما إذا جئنا إلى وضع النقاط على الحروف بمعنى قراءة األهداف الحقيقية وراء الحصار الصهيوني 
  : األميرآي الدولي من جهة والحصار الفلسطيني المصري من جهة أخرى، فسنخرج بالقول

لرباعية وأولها االعتراف بالدولة على المستوى األول الهدف واضح وهو إخضاع حماس لقبول شروط ا
  .العبرية وثانيها التخلي عن المقاومة وتصفية الوضع القائم المقاوم في قطاع غزة

وعلى المستوى الثاني فهو إخضاع حماس لسلطة رام اهللا والتسليم بسياسات التنازالت والمفاوضات التي 
  .تمارسها وتحت الرعاية المصرية



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1812:         العدد       7/6/2010 اإلثنين :التاريخ

سنوات على الحصار وقد تخللتها حرب العدوان اإلجرامية على قطاع غزة لم ولكن الغريب أن مضّي ثالث 
وذلك ببساطة ألن اإلخضاع لم يحدث، وال مؤشر . يستطع أن يحقق الهدف الصهيوني األميرآي الدولي

  .للخضوع ولو طال سنوات أخرى آذلك
م فياض والحكومة المصرية وهو ما يجب أن ُيقال بالنسبة إلى الهدف الذي توخاه محمود عباس وسلطة سال

  . من ورائه
فالهدف . ومن ثم يصبح مقصودًا لذاته. بهذا يكون الحصار واستمراره، على الخصوص، بال هدف سياسي

والذين . السياسي من ضرب الحصار لم يتحقق بل زاد وضع القطاع صمودًا وسالحًا واستعدادًا للمواجهة
ألن . باشرة، زادوا ُعزلة وضعفًا، وحاقت بهم الفضيحةضربوا الحصار ودعموه، بصورة مباشرة وغير م

وهو جريمة بحق اإلنسانية وحقوق . الحصار ارتكاب جريمة وفقًا للقانون الدولي من حيث هو عقاب جماعي
  فكيف يستمر بعد آل هذا؟. اإلنسان

دة الوطنية أما استمراره على المستويْين الفلسطيني والعربي فهو جريمة بحق الشعب الفلسطيني والوح
  فكيف يجوز أن يكون الحصار أصًال؟. الفلسطينية وفوق ذلك جريمة بحق األخّوة ووحدة األّمة الواحدة

  5/6/2010الجزيرة، نت، 
  

   العربي التشكيك وحمالت اردوغان .86
  عبد الباري عطوان

مجزرة االسرائيلية تراهن اسرائيل والواليات المتحدة االمريكية من خلفها على انحسار االهتمام العالمي بال
التي ارتكبت ضد سفن الحرية وشهدائها، ولذلك ال بد من استمرار الضغوط الشعبية والرسمية البقاء هذا 

الزخم الذي انعكس في مظاهرات عمت مختلف عواصم العالم مستمرا حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة 
ئق آاملة وتقديم المتورطين االسرائيليين في بشكل نهائي، واجراء تحقيق دولي محايد ومستقل الظهار الحقا

  .جرائم الحرب هذه الى العدالة الدولية، ونيل العقاب الذي يستحقونه
اعتراض سفن في عرض البحر، وخطفها الى ميناء اسدود الفلسطيني المحتل هو عمل يعكس ابشع انواع 

االسرائيلية طوال يوم امس من خالل القرصنة، حتى لو تمت هذه العملية بطرق سلمية مثلما ادعت السلطات 
، على عكس ما حدث 'ريتشيل آوري'التباهي بعدم حدوث اي اعمال عنف على ظهر السفينة االيرلندية 

  .للسفينة الترآية مرمرة والنشطاء الذين آانوا على ظهرها
لي قال فيها صاحبها من الرسائل المؤثرة التي قرأتها تعليقا على احد مقاالتي السابقة، واحدة من قارئ صوما

انه آان يشعر بالخجل الن بعض الصوماليين اقدم على اعمال قرصنة وخطف السفن، ولكنه بعد ان تابع 
القرصنة االسرائيلية واقدام فرق الكوماندوز االسرائيليين باقتحام سفن الحرية لمنع وصول الطعام والدواء 

ان هؤالء القراصنة الصوماليين ارفع اخالقا واآثر والكراسي المتحرآة للعجزة، ومواد البناء بات يشعر 
النهم لم يعتدوا على احد، ولم يقتلوا ايا من البحارة، ) مع الفارق في الدوافع والنوايا(انسانية من االسرائيليين 

  .بل ان عددا آبيرا منهم لقي حتفه نتيجة عمله هذا
السرائيليون الذين يقولون انهم ينتمون الى دولة وختم القارئ رسالته بالقول انه يأمل ان يواجه القراصنة ا

  .ديمقراطية عضو في االمم المتحدة ما واجهه ويواجهه القراصنة الصوماليون اي المثول امام العدالة نفسها
' ' '  

وحتى تستمر هذه القضية حية، ويتم قطع الطريق على المحاوالت االسرائيلية والغربية عموما لطمسها، 
ى طمس تقرير غولدستون حول جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة، ال بد من استمرار تماما مثلما جر

  :قوة الدفع الحالية، حتى تتحقق االهداف، وال تضيع دماء شهداء سفن الحرية هباء، ونقترح التالي
ب نتمنى ان يمضي السيد رجب طيب اردوغان قدما في مشروعه الذي تحدث عنه حول نواياه الذها: اوال

الى ميناء غزة المحاصر على رأس قافلة سفن ترآية محمية بسفن حربية تابعة لالسطول الترآي ورافعة 



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1812:         العدد       7/6/2010 اإلثنين :التاريخ

لعلم حلف الناتو الذي تعتبر ترآيا عضوا اصيال فيه، وان ال يرضخ للضغوط االمريكية التي تطالبه بالعدول 
  .عن هذه الخطوة

تشكك في نواياه، وتقول له بان ال يكون عربيا نعرف ان هناك اصواتا ترآية، ومن المؤسف عربية ايضا، 
اآثر من العرب، وتذآره بان دوال عربية آبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية ال تفعل شيئا لكسر 

حصار قطاع غزة، ولكن اهللا اختاره لهذه المهمة االنسانية، وآذلك اآثر من مليار ونصف المليار مسلم 
  .عبر عن مشاعرهم، والقادة العظام ال يختارون اقدارهم، وانما تكتب عليهميعتبرونه الناطق باسمهم الم

يجب رفض اي ضغوط اسرائيلية وامريكية واوروبية لمنع اجراء تحقيق دولي مستقل في مجزرة : ثانيا
  .مون امين عام االمم المتحدة الذي طالب بهذا االمر.، ودعم بان آي'مرمرة'السفينة الترآية 
 قالت على لسان سفيرها في واشنطن ميخائيل اورين انها ترفض مثل هذا التحقيق، النها دولة حكومة نتنياهو

ديمقراطية ولديها القدرة والحق في اجراء التحقيق بنفسها، وهذا آالم مردود على اصحابه، ويشكل حلقة 
لقرصنة وخطف السفن فالدولة الديمقراطية ال تمارس اعمال ا. جديدة من حلقات الكذب والخداع االسرائيلية

البريطانية قالت ان التحقيقات في المجزرة ' الغارديان'صحيفة (ورآابها، وال تقتل االبرياء بالرصاص الحي 
  ). سنتمترا45اثبتت ان بعض النشطاء االتراك قتلوا برصاص في جبهتهم ومن على بعد 

امريكا لرفع دعاوى قضائية ضد مجرمي ال بد من اللجوء الى المحاآم الدولية والمحلية في اوروبا و: ثالثا
الحرب االسرائيليين المتورطين في هذه المجزرة، مثل نتنياهو وايهود باراك وزير الدفاع، وغابي اشكنازي 

تماما مثلما فعل اليهود لمحاآمة مجرمي الحرب النازيين امام محكمة . قائد هيئة ارآان الجيش االسرائيلي
منظمات والجمعيات المتعاطفة مع القضايا االنسانية المستعدة للقيام بهذا نورنبيرغ، وهناك العديد من ال

العمل، فقط تحتاج الى الدعم المالي لتغطية نفقاتها، وهناك اآثر من الفي مليار دوالر من االموال العربية 
  .في هذا المضمار' فراطتها'مستثمرة في الغرب يمكن استخدام بعض 

التي تروج لها اسرائيل، وتجد دعمًا في اوساط حكومات غربية، بتفتيش رفض جميع المقترحات : رابعًا
. سفن االغاثة في ميناء اسدود للتأآد من عدم وجود أسلحة على متنها، ثم السماح لها بالذهاب الى قطاع غزة

فالهدف من سفن االغاثة هذه لم يكن محصورًا في ايصال المواد األساسية، وانما آسر الحصار، ولفت 
  .هتمام الى السجن الكبير الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني في ظروف معيشية وانسانية ونفسية صعبةاال

ال بد من التأآيد دائمًا على حقيقة مهمة واساسية، وهي ان حصار قطاع غزة هو احد االعراض : خامسًا
عشرة ماليين الجانبية لمرض اخطر وهو االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية، وحرمان اآثر من 

فلسطيني من حقوقهم وثوابتهم الوطنية مثل حق العودة واقامة دولتهم المستقلة على ارضهم وانهاء االحتالل 
  .واالستيطان باشكاله آافة، وعودة القدس المحتلة الى السيادة العربية بجميع مقدساتها المسيحية واالسالمية

' ' '  
 سادت العالم بأسره، انتصارًا للمحاصرين الصامدين في قطاع نخشى على هذه الهبة الشعبية الرائعة التي

غزة من مؤامرات بعض الحكومات العربية التي آانت اآثر انزعاجًا من اسرائيل تجاهها، النها تكشف 
مثلما نخشى على السيد رجب طيب اردوغان . تقاعسها عن اداء الحد االدنى من واجباتها القومية واالسالمية

 ومؤامراتهم وحمالتهم االعالمية التي تشكك في نواياه، تمامًا مثلما شككوا في آل القادة من ضغوط هؤالء
  .الشرفاء الذين انتصروا للحقوق العربية االسالمية في فلسطين

فالحكومة االسرائيلية بدأت اتصاالتها ببعض المسؤولين العرب الجهاض هذا الزخم الشعبي، وتطويقه قبل 
  . تتدفق الى القطاع من مختلف انحاء العالمان يتطور الى حرب سفن

نقلت خبرًا من القاهرة عن وصول مبعوث ) وآالة الصحافة االلمانية(فاحدى وآاالت االنباء العالمية 
اسرائيلي سري الى القاهرة على متن طائرة خاصة لنقل رسائل الى القيادة المصرية حول آيفية تنسيق 

المصرية المستقلة قبل يومين ' الشروق' هذه، آما آشفت صحيفة المواقف لمواجهة حمالت آسر الحصار
عن اقدام الحكومة المصرية على فتح معبر رفح بناء على طلب رسمي اسرائيلي لتخفيف الحصار 

  .'مرمرة'وامتصاص النقمة العالمية بعد مجزرة سفينة 
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 واالجرام في مختلف انحاء العالم، اسرائيل تعيش حاليًا اسوأ ايامها، وتبدو منبوذة مكروهة مدانة بالقرصنة
والغربي منه على وجه الخصوص، ونحن هنا نتحدث عن الشعوب اي الرأي العام وليس عن الحكومات 

المتآمرة الداعمة لجرائمها ومجازرها، فقد آان من المؤسف ان يبرق وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني 
 استخدام العنف في تعاطيها مع سفينة ريتشيل آوري الى الحكومة االسرائيلية مهنئا إياها على عدم

  .االيرلندية، وآأن خطف هذه السفينة المدنية بعد اقتحامها عمل مشروع وقانوني
هؤالء المسؤولون الغربيون المنافقون يجب ان يعروا امام العالم بأسره، وآذلك بعض وسائل اعالمهم التي 

ل آوري التي حملت السفينة االيرلندية اسمها، حتى ال تضطر ترفض ان تذآر اسم الشهيدة االمريكية ريتشي
الى االشارة الى انها استشهدت سحقًا تحت عجالت بلدوزر اسرائيلي رمت بنفسها امامه لمنعه من هدم 

  .منزل في رفح المحتلة
صحف بعد ان قرأت افتتاحيات ' معتدل'واعترف انني شعرت ألول مرة في حياتي باني آاتب .. نحن ال نعمم

االسبوعية المحافظة، ' االيكونوميست'وحتى مجلة ' الديلي ميرور'، و'االندبندنت'، و'الغارديان'بريطانية مثل 
فما قالته هذه الصحف عن القرصنة االسرائيلية والمجازر االخرى في قطاع غزة ولبنان تتواضع امامه 

  .ة الغطرسة الدموية االسرائيليةمقاالتنا لصدقها وموضوعيتها وانحيازها للحق والضعفاء في مواجه
ومن المؤسف ان تقوم صحف حكومية مصرية بانتقاد ترآيا بدال من االشادة بجهودها لكسر الحصار، رغم 

  .ان العالقات الرسمية بين القاهرة وانقرة آانت جيدة تقليديا حتى وقوع مجزرة الحرية
  .على المحاصرينوآأن البعض ال يريد ان يرحم وال ان يترك رحمة اهللا تنزل 

انتصارا لغزة، ' جمعة الغضب'وبدال من ان ينحاز اولئك الى الجماهير المصرية الغفيرة التي خرجت في 
 .من الناحية الرسمية على االقل' مفتوح'قرروا االستمرار في المماطلة بادخال المساعدات رغم ان المعبر 

  7/6/2010القدس العربي، 
  

  آلن  عباس زيارة غزة االرئيسعلى  .87
  خالد الحروب.  د

يجب أن ال ينتهي من دون استغالله " اسطول الحرية"الزخم الذي أحدثته الجريمة االسرائيلية بحق سفن 
واالستغالل االول الجدير بمضاعفة الجهد والعمل المتواصل . بالحد األقصى الممكن ، وعلى جبهات مختلفة

. سياسيا على مليون ونصف المليون في قطاع غزةاآلن هو انهاء الحصار الُمنحط أخالقيا وانسانيا و
واستثمار ما يتجمع من مؤشرات ايجابية دوليًا واقليميًا تنطلق من ضرورة انهاء هذا الحصار ، بعد أن 

واالستغالل الثاني الواجب . تخطت نتائجه المأساوية آل القدرة الدولية على النفاق والتهرب من المسؤولية
آل . م الراهن هو انهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة التي طال انتظارهافورا والذي يتيحه الزخ

ووقع ملف . المحاوالت وجلسات الحوار والمبادرات والوساطات فشلت حتى اآلن ، وألسباب مختلفة
التي عوض أن تكون وسيلة لتحقيق تلك المصالحة اصبحت عبئا " الورقة المصرية"المصالحة أسيرا لـ

هدفًا في حد ذاتها ، وتحولت من أداة لتسهيل الوحدة الفلسطينية الى عقبة في وجهها ، وأنتهى الجميع عليها و
  .وأولهم فتح وحماس الى الطريق المسدود والُمدمر الذي نشهده جميعا

وآما احتاج آسر . آسر المأزق والطريق المسدود أمام المصالحة الفلسطينية يماثل آسر الحصار وانهاءه
 على غزة الى خيال وعزم مبدع تمثل في أسطول الحرية والنشطاء األحرار ، فان آسر مأزق الحصار

يتمثل هذا في قيام الرئيس محمود عباس بزيارة قطاع . المصالحة يحتاج أيضا الى خيال وعزم من نوع جديد
اع غزة قد بدأ واذا آان الحصار على قط. غزة ولقاء قيادة حماس واسماعيل هنية هناك ، اليوم قبل الغد

بالتهاوي فلنا أن نتخيل زعماء دوليين في طريقهم لزيارة غزة ، وهو ما تشير اليه بعض األخبار مثل عزم 
لن يكون من المعقول . رئيس الوزراء الترآي أردوغان القيام بمثل هذه الزيارة وتحدي الحصار واسرائيل

ارات فيما الرئيس الفلسطيني ال يكون أول الذاهبين سياسيا وال من المقبول وطنيا أن يبدأ سيل مثل هذه الزي
  .الى غزة
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زيارة عباس الى غزة سوف تنهي حالة التكلس والجمود في ملف المصالحة ، وتدفع بها أشواطًا واسعة الى 
حماس المنهكة في حكم القطاع تريد هذه الزيارة ، وفتح المنهكة في حكم الضفة الغربية تريد هذه . األمام

والغطرسة االسرائيلية المذهلة . ، والوضع الفلسطيني الُمنهك برمته في أمس الحاجة الى هذه الزيارةالزيارة 
والموقف األمريكي . بقيادة نتنياهو تفترض حدوث هذه الزيارة في أسرع وقت ممكن ، وتحقيق المصالحة
ن مرة اخرى وحيدين المتردد ، والمخزي مؤخرا تجاه االعتداء على أسطول الحرية ، يترك الفلسطينيي

لمواجهة مصائر بالغة الصعوبة والتحدي تستلزم منهم التوافق على صيغة الحد األدنى للمصالح الوطنية 
  .الفلسطينية

 الحمساوية دفعة واحدة -ليس ثمة سذاجة هنا تفترض أن مثل هذه الزيارة سوف تنهي الخالفات الفتحاوية 
 آثيرة في السنوات األربع الماضية ، وتخلقت بنيات هيكيلية وبضربة سيف األسكندر ، فقد جرت مياة آسنة

لكن الشيء المؤآد أنها سوف تكسر الحلقة المفرغة . لالنقسام ، وتجذرت مصالح وسياسات على خلفيته
ويجب أن ُتؤخذ دعوات . وتعيد وضع سكة المصالحة على طريق الحوار الجدي والمباشر ومن دون وسطاء

.  لزيارة القطاع على محمل الجد ، سواء تلك الصادرة من غزة أو من دمشققادة حماس للرئيس عباس
والمطلوب هنا ليس فقط القيام بالزيارة وحسب بل وتكرارها وممارسة شؤون الرئاسة بالتناوب من رام اهللا 

 وقد وجه آاتب هذه السطور نفس هذه الُمطالبة للرئيس عباس بعد االنقسام بفترة قصيرة ، ووجهها. وغزة
  .أيضا الصديق الدآتور صبري صيدم عضو المجلس الثوري لفتح ، وآثيرون اخرون

لتوآيد الوحدة العضوية الجغرافية والديموغرافية والسياسية لقطاع غزة والضفة الغربية يتوجب على 
وآما يوجد . الرئاسة الفلسطينية أن تدير شؤونها من المنطقتين ، حتى مع وجود الخالف بين فتح وحماس

وعندما ". الُمنتدى"في رام اهللا فان مقرها وعنوانها في غزة هو " المقاطعة"قر للرئاسة الفلسطينية في م
يتواجد الرئيس الفلسطيني في مقره في غزة فان الترجمة السياسية والرمزية لذلك التواجد تعني وحدة النظام 

وأهمية دعوات .  فوقه أو خارجهالسياسي الفلسطيني ، وحشر الخالف الفتحاوي الحمساوي تحته ، وليس
حماس للرئيس الفلسطيني لزيارة غزة تكمن هنا بالضبط ، أي في اقرارها بشرعية الرئاسة رغم آل 

  .التصريحات الغاضبة هنا وهناك ، وهي دعوات تفيد بأن الجميع قد أصابه االنهاك ويريد لالنقسام أن ينتهي
 تحقيق اختراق حقيقي في ملف المصالحة واعادة صياغة على المدى القصير والمباشر يكون هدف الزيارة

وعندما يتم ذلك فان الوقت الذي سنحتاجه للوصول الى توافق . آلية وشكل الحوار آليا ليصبح حوارا مباشرا
وطني سيتم اختصاره بشكل آبير ، واألهم من ذلك أن طبيعة وجوهر االتفاق ستكون مبنية على أسس 

الزاميته بالتالي قوية نافية للتعذر بأعذار الضغوطات الخارجية الجبار هذا فلسطينية خالصة ، ودرجة 
ويمكن االستعانة بفرق من الشخصيات الفلسطينية الُمستقلة والتي يقبل بها . الطرف أو ذاك للتوقيع عليه

ف الطرفان لتكون في موقع الوسيط أو المحكم في حال االصطدام بعقبات في الحوار تتطلب تدخال من طر
الطريق بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو أقصر بما ال ُيقارن مع آل الطرق الى آل العواصم ، . ثالث

وال يعني هذا التقليل من آل الجهود العربية او غير العربية التي أرادت أن تنهي . عربية آانت أم غيرعربية
نسداد القائم ومرور سنوات عقيمة على لكن ومع اال. االنقسام الفلسطيني الُمخجل وبذلت الكثير من أجل ذلك

فرغم عقم تلك السنوات اال أنها أنتجت . االنقسام يصبح من الالزم تغيير اآللية آليا والنظر في أسلوب جديد
وقد . قناعات جديدة داخل فتح وحماس آليهما ، أهمها هي استحالة شطب اآلخر وحتمية التعاون معه

لى أغلب ما أوردته الورقة المصرية ، وهو تقدم آبير ويجب أن ُيشار ُترجمت تلك القناعات في التوافق ع
وهو توافق تعود أسسه أيضا الى وثيقة السجون واتفاق مكة ، ومجموع هذه آلها يشير الى أن . اليه باهتمام

  .اشواطا آبيرة ومهمة من التوافق قد ُقطعت ، وأننا لن نبدأ من الصفر
فظين والديموقراطيين االحرار على تشكيل حكومة ائتالفية ، وهما يقفان هنا في بريطانيا اتفق حزبا المحا

البوصلة التي فرضت ". عدو مشترك"أيديولوجيا على طرفي نقيض ، وال تجمعهما أية أرضية فكرية ، أو 
على الحزبين االنصياع لها هي ضرورة التسييس العقالني لخدمة بريطانيا في وقت تواجه فيه معضالت 

  . جمةاقتصادية 
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في الحالة الفلسطينية هناك أرضيات موحدة واسعة ، وهناك أهم من آل شيء عدو مشترك وهدف موحد 
ما ينقصنا هو التسييس العقالني وتقديم خدمة الهدف الوطني على خدمة الهدف . وهو التخلص من االحتالل

  . الحزبي
  .آن اآلوان لمسار جديد ، ولعله يبدأ بزيارة الرئيس عباس الى غزة
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