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 41  :كاريكاتير
***  

  
موقفها الجاد مـن    سد يؤكد ان تركيا دفعت ثمن       أل وا "سرائيلإ"على  ردوغان يدعو الى فرض عقوبات      أ .1

  السالم
أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان : ، أ ف ب، رويترز، أ بحتلة اسطنبول، القدس الم

ستدفع «خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري بشار األسد في اسطنبول أمس، أن اسرائيل 
ستتابع الجهود لفتح تحقيق دولي في الجريمة «، الفتاً إلى أن بالده »ريةثمن شهداء أسطول الح

  .»وليس كافياً أن يقوم المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة... اإلسرائيلية
تحاول التغطية على هذه الجريمة «، معتبراً أن إسرائيل »الحجج اإلسرائيلية واهية ال تقنع أحداً«وقال إن 

ويجب تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ... ها ويشجعها على مثل هذه األعمالمعتمدة على من يدعم
عدم السماح بمرور هذه الجريمة من دون عقاب، ويجب أن تكون هناك ردود «ودعا الى . »هذه الجريمة
  .»فعل حازمة

» حماس«و » فتح«وأشار إلى أن أنقرة مستعدة ألداء دور نشط للتوصل إلى مصالحة بين حركتي 
رحبت بأن تؤدي أنقرة » حماس«، مضيفاً أن »أمر واجب«وقال إن المصالحة الفلسطينية . الفلسطينيتين
وأعتقد أننا يمكن أن ... ال يجب أن تستمر االنقسامات في ظل األوضاع الحالية«: وأضاف. دور الوسيط
يقولون لنا إنهم المسؤولون في حماس أعطونا التفويض المطلوب في هذه القضية و... نحقق السالم
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، »نريد أن نرى المقاربة نفسها من فتح، وسأجري اجتماعاً معهم بعد فترة قصيرة. يريدون حل المشكلة
  . في إشارة إلى االجتماع الذي عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت الحق في أنقرة أمس

المجتمع الدولي السلطة في أن تضع ال تملك أي جهة في «: ، قائالً»حماس«وشدد على ضرورة عدم نبذ 
والقول أن فتح هي منظمة يمكن التفاوض معها وأن حماس منظمة ... حماس وفتح في مكانتين مختلفتين

  .»إرهابية خطأ كبير
كسر الحصار عن «سيؤدي إلى » أسطول الحرية«و قال األسد إن تمازج الدماء التركية والعربية في 

مستعدة للسير بال تردد في أي إجراءات تقرها «، مؤكداً أن سورية »قطاع غزة على رغم أنف اسرائيل
  .»تركيا حكومة وشعباً رداً على االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية ومنعاً للعربدة اإلسرائيلية

العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية جريمة بشعة وإسرائيل قامت بعملية قتل «وأضاف أن 
في ) سانا(» الوكالة السورية لألنباء«ونقلت . »اإلصرار والتصميم في شكل مخططللمتضامنين مع سبق 

الجريمة اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية كان هدفها أن تدفع تركيا ثمن تعلقها «دمشق عن األسد قوله إن 
كلت والوساطة التركية النزيهة ش. إسرائيل اعتادت على الوساطات المنحازة«، مشيراً إلى أن »بالسالم

  .»العدوان كان موجهاً ضد الشعب التركي ومواقفه بدءاً من حرب العراق... صفعة قوية لها
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على أن ال تطبيع للعالقات بين تركيا وإسرائيل 

. »ول الحريةأسط«اذا رفضت األخيرة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من األمم المتحدة في الهجوم على 
إعطاء الضوء األخضر لتشكيل لجنة ينص عليها القانون الدولي واقترحتها «ودعا الدولة العبرية إلى 

  .»األمم المتحدة
ستأخذ بالطبع منحى ) الثنائية(فإن العالقات «وأوضح أنه إذا وافقت اسرائيل على تشكيل هذه اللجنة 

إذا رفضوا هذه .  اإلسرائيلية غير وارد-التركية وإذا واصلوا مماطلتهم فإن تطبيع العالقات . آخر
ال مجال للتهرب . ونحن مستعدون للرد على األسئلة كافة. اللجنة، فهذا يعني أنهم يريدون اخفاء حقائق

ألن هذا الحادث هو أوالً ضد . وإذا افلتوا اليوم من ذلك فلن يفلتوا غداً. من هذه المسؤولية الدولية
  .»الضمير اإلنساني

 اإلسرائيلي، ركيزة العالقات الوثيقة السابقة بين -اً على سؤال عن مصير التعاون العسكري التركي ورد
وكان وزير الصناعة والتجارة والعمل . »ما زالت تدرس هذه المسألة«البلدين، قال داود أوغلو إن تركيا 

بال » هيرون«من الطائرة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر قال أمس إن إسرائيل ألغت نقل شحنة ثانية 
  . مليون دوالر180طيار إلى تركيا، وهي جزء من اتفاق عسكري قيمته 

 8/6/2010الحياة، 
  

   مع حماس مفاوضات للمصالحةإلجراء إلى غزة وفدإرسال عن عباس يعلن  .2
 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس انه سيرسل وفدا الى: )وكاالت(،  نادية سعدالدين-اسطنبول

غزة الجراء مفاوضات للمصالحة مع حماس بعد الهجوم اإلسرائيلي الدامي االثنين الماضي على أسطول 
  .الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة

التركي في اسطنبول حيث يشارك في منتدى للتعاون " ان تي في"وقال الرئيس الفلسطيني لتلفزيون 
هو اجراء مصالحة بين الفصائل الفلسطينية ومقاومة ) الهجومعلى (ان افضل سبيل للرد "اآلسيوي 

) بضرورة(شكلنا وفدا يضم مسؤولين فلسطينيين سيزور غزة القناع حماس "واضاف ". إسرائيل يدا بيد
  ".المصالحة

وتابع رئيس السلطة الفلسطينية ان الشرط الوحيد للمصالحة هو قبول حماس خطة اقترحتها مصر العام 
  . حركتي حماس وفتح الى التوصل إلى تفاهم واجراء انتخاباتالماضي تدعو
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الهجوم اإلسرائيلي " المذبحة"ووصف عباس بـ". اعتقد وآمل بان نحقق ذلك هذه المرة"وقال عباس ايضا 
على سفن مساعدات انسانية كانت متجهة الى غزة والذي اسفر عن مقتل تسعة اتراك، ) مايو( أيار31في 

  .فل بحرية اخرى الرغام الدولة العبرية على رفع الحصار المفروض على القطاعودعا الى تنظيم قوا
يجب استخدام كل (...) ان لم تنجح هذه السفن في رفع الحصار بالتالي ال بد من تكثيف الجهود "وقال 

ي ويتوجه عباس غداً إلى الواليات المتحدة للقاء الرئيس األميركي باراك أوباما، ف ".الوسائل المتاحة
  .إطار جولة تشمل إسبانيا وفرنسا ومصر واألردن

  8/6/2010الغد، األردن، 
  

  المصالحةعجلة  النائب جمال الخضري في عمان لدفع التقىعباس ": نت.الجزيرة" .3
علمت الجزيرة أن لقاء عقد في العاصمة األردنية عمان بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائـب                

  . يعي جمال الخضري لدفع عجلة المصالحة في إطار الورقة المصريةالمستقل في المجلس التشر
وكشفت مصادر مطلعة للجزيرة أن اللقاء انتهى إلى بلورة اقتراح مشترك سينقل إلى حركـة المقاومـة                 

وأكـد   . في غزة عبر الخضري، وهو أيضاً رئيس اللجنة الـشعبية لفـك الحـصار         ) حماس(اإلسالمية  
  .اة الجزيرة عقد االجتماع، لكنه تحفظ عن الخوض في تفاصيلهالخضري في اتّصال مع قن

  8/6/2010الجزيرة، نت، 
  

   في المفاوضات ولو حتى خطوة واحدة باتجاه الحلتقدمال يوجد : عبد ربه .4
أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر              :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -اسطنبول  

على أن مصير المحادثات غير المباشرة سيتحدد في الزيارة التي تبـدأ            " األيام"الفلسطينية، في حديث لـ     
نحن نأمل أن نرى في هذه الزيارة تحوالً حقيقيـاً فـي            : اليوم للرئيس محمود عباس الى واشنطن، وقال      

ي،  مرة وهذا رقم قياس    18 األميركي إلدارة العملية السياسية، حتى اآلن زارنا السناتور ميتشيل           األسلوب
  .ولكن ال يمكننا الحديث عن أننا تقدمنا ولو حتى خطوة واحدة باتجاه الحل

وأشار عبد ربه، الذي يرافق الرئيس في زيارته الى اسطنبول وواشنطن ومدريـد وبـاريس، الـى أن                  
اقتراحنا الرئيسي هو ان يدخل االميركيون عبر المفاوضات غير المباشرة في البحث الجدي والمعمـق               "

  ".1967حدود بيننا وبين اسرائيل على اساس حدود عام لخارطة ال
  8/6/2010األيام، فلسطين، 

  
  عباس طلب من الرئيس عمر البشير نقل رسالة إلى حماس: الرجوب .5

خـالل  جبريل الرجوب مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى السودان          قال   :الصحافة: الخرطوم
 ، طلب من البـشير نقـل        عباس ان الرئيس    اني عمر البشر   الرئيس السود  لقائه بالقصر الجمهوري أمس   

، أن تكون هناك مصالحة وطنيـة قاعـدتها المقاومـة           »الشقائنا في حركة حماس   «رسالة من قيادة فتح     
بوصفها خيارا استراتيجياً، وضرورة أن يكون هناك مفهوم وطني فلسطيني للحراك الـسياسي قاعدتـه               

سياسية، لبناء مجتمع ديمقراطي تعددى يحكم نفـسه عبـر صـناديق            الشرعية الدولية ومفهوم الشراكة ال    
  . االقتراع، مؤكداً جاهزية فتح الية رقابة دولية واقليمية لضمان نجاح العملية االنتخابية ونتائجها

وأكد الرجوب جاهزية حركة فتح إلستكمال استحقاقات إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، داعياً حركة             
  . ع على وثيقة المصالحة المصريةحماس للتوقي

نحن جاهزون إلنجاز المصالحة مع حماس كأسرة واحدة لوقف اإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية             «وقال  
  . »وإنهاء الحصار ومعاناة شعبنا
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واعتبر الرجوب أن الكرة اآلن في ملعب حماس، مشيراً لصدق وجدية فـتح لتحقيـق وحـدة الـشعب                   
ته وقيادته، وكشف عن ترتيبات إلرسال وفد عالي المستوى إلى قطـاع غـزة              الفلسطيني ووطنه وقضي  

من ميزانيتهـا،   % 58لتقديم كل ما هو مطلوب من احتياجات انسانية للقطاع الذي تصرف السلطة عليه              
داعياً الستخالص العبر من سنوات اإلنقسام الماضية وضرورة وحدة الفـصائل والـشعب الفلـسطيني               

 .لمواجهة التحديات
  7/6/2010الصحافة، الخرطوم، 

  
   بالمواقف الدولية الرامية لفك الحصار عن غزةرحبت حكومة فياض .6

رحب مجلس الوزراء الفلسطيني خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا أمس برئاسـة               : رام اهللا 
 اإلسـرائيلية الجريمة  سالم فياض رئيس الوزراء ، بالتحركات الدولية الرسمية والشعبية ، التي أدانت             . د

بحق حمالت التضامن مع الشعب الفلسطيني ، والتي دعت إلى فك الحصار عن قطاع غـزة ، وإعـادة                   
  .اللحمة بين شطري الوطن

وأكد المجلس أن ما صدر من مواقف عن االتحاد األوروبي ، ومجلس األمن الدولي ، ومجلس حقـوق                  
ية التي تسعى إلى بناء مؤسسات دولة فلـسطين رغـم           اإلنسان تساند بال شك توجهات الحكومة الفلسطين      

  .االحتالل وبكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي ، بما في ذلك التحرك الشعبي والمقاومة السلمية
. والمساعدات عبر معبر رفح   . وثمن المجلس كل التحركات الشعبية المنددة بجريمة قافلة أسطول الحرية         

للقيادة المصرية على جهودها الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أهلنا في القطاع            كما توجه المجلس بالشكر     
  .وإنهاء الحصار عنه

وأكد أن الجريمة اإلسرائيلية على أسطول الحرية تستدعي من المجتمع الدولي تشكيل لجنة تحقيق دولية               
  .ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون

  8/6/2010الدستور، األردن، 
  

   لدى السلطة الوطنية الفلسطينية إستراتيجية سياسية جديدة:سان الخطيبغ .7
أكد الدكتور غسان الخطيب ، مسؤول المركز اإلعالمي الحكـومي ،           :  حاوره محمد الرنتيسي   -رام اهللا   

والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام اهللا ، أن القيادة الفلسطينية تنظر بايجابية كبيـرة للمواقـف                 
اضحة والداعمة ، والمنسجمة بشكل مطلق مع الموقف الفلسطيني ، التي يعبر عنها جاللة الملك عبـد                 الو

  .اهللا الثاني والقيادة األردنية
في مكتبه برام اهللا ، أن القيادة الفلـسطينية تنظـر بـشكل             " الدستور"وقال الخطيب في حوار خاص مع       

خاللها أشكاال مختلفة من اإلسناد ، سواء االقتصادي أو         ايجابي لكل أشكال التعاون التي يقدم األردن من         
الطبي أو التعليمي ، إلى جانب الخدمات والمساعدات اإلنسانية ، إضافة إلى االهتمام والرعاية الملكيـة                

  .للقدس ومقدساتها ، وتدريب قوات األمن الفلسطينية في األردن على دفعات متتالية
قف جاللة الملك عبد اهللا الثاني وجهوده ، ومـدى دعمهـا للموقـف              وحول الدبلوماسية األردنية ، وموا    

األردن يلعب دورا مهما في تحسين المناخ العربي والدولي لصالح القـضية            : "الفلسطيني ، قال الخطيب   
  ".الفلسطينية ، ألن الرؤية والمصالح مشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين

الفلسطينية إستراتيجية سياسية جديدة ، تقوم على أربعة أسس ،          وأوضح الخطيب أن لدى السلطة الوطنية       
أولها بناء مؤسسات الدولة وفرض الوقائع االيجابية واالستقالل على األرض ، وثانيها الكفـاح الـشعبي                

، وثالثها العمـل علـى      " نسعى لتنميتها لتشمل أكبر عدد من المناطق الفلسطينية       "والمقاومة الشعبية التي    
ف المجتمع الدولي لتقبل فكرة االستقالل الفلسطيني ، وآخرهـا المفاوضـات الثنائيـة التـي                تطوير موق 
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استؤنفت مؤخرا بشكل غير مباشر ، على ضوء تأكيدات أمريكية واتجاه عربي إلعطاء فرصة لـإلدارة                
  .األمريكية

  8/6/2010الدستور، األردن، 
  

   تحرر وطني فلسطينيحماس متمسكة بالمصالحة على أساس مشروع: أسامة حمدان .8
" قدس برس"جدد القيادي في حماس وممثلها في لبنان أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ : بيروت
ما : " من الورقة المصرية للمصالحة، وأكد أنها تتضمن خلال يحتاج إلى تصحيح، وقالحركتهموقف 

دمه، وإنما هي مرتبطة بمدى يجب التأكيد عنه أن المسألة غير متعلقة بقدوم حماس إلى القاهرة من ع
صدقية النوايا واإلرادات، فحركة حماس موقفها واضح تماما، وهو وجود خلل في الورقة المقترحة، 
ونعتقد أن الوسيط يمكنه أن يطرح أفكارا لكنه ال يستطيع أن يلزم األطراف بها، نحن طلبنا أن توافق 

الورقة لكن هذه المرونة تم إحباطها، ونحن مازلنا على الورقة ما تم اتفقنا بشأنه، وأبدينا مرونة لمراجعة 
  ".موقفنا المتمسك بالمصالحة الوطنية على قاعدة مشروع تحرر وطني فلسطيني

وتعليقا على تصريحات لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط جدد فيها موقف القاهرة بأنها في 
نحن لسنا في حالة انتظار، وإذا : "حة، قال حمدانانتظار حماس لتوقيع الورقة المصرية وانطالق المصال

كان األشقاء في مصر يوجهون الدعوة لحركة حماس للمصالحة، فنحن لم نعتد على تلقي مثل هذه 
  ". الدعوات عبر وسائل اإلعالم، وإعادة األمور إلى نقطة الصفر لن تفيد شيئا

نحن : "م العربية اآلن تاريخية، وقالعلى صعيد آخر أكد حمدان أن فرصة العرب لسحب مبادرة السال
نعتقد أن مبادرة السالم العربية لم تعد ذات جدوى، وقد ردت عليها إسرائيل في حينها باجتياح الضفة 
الغربية وتم تشكيل لجنة عربية لتسويق المبادرة لكنها فشلت ولم تنجح في ذلك، واإلسرائيليون اليوم 

لملك عبد اهللا بن عبد العزيز قال بأن المبادرة لن تظل يضربون عرض الحائط بالتسوية، ثم إن ا
مطروحة لألبد، ولذلك نحن نعتقد أن هناك فرصة مواتية وتاريخية للعرب لسحب هذه المبادرة، وهذه 

أما ربط الدولة الفلسطينية بالمبادرة العربية للسالم فهذا أمر عجيب، ذلك أن الدولة . مسألة تقدير سياسي
يحققه الفلسطينيون بإسناد عربي وإسالمي، وربط الدولة الفلسطينية بالمبادرة يطرح الفلسطينية مطلب 

  ".هل كان العرب قبل المبادرة ال يؤمنون بالدولة الفلسطينية؟: سؤاال خطيرا
نحن نعتقد أن ما حصل بعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية فرصة تاريخية للعرب : "وقال

مصالحة وإنهاء الحصار وإنما لتغيير الحالة في المنطقة وتغيير التوازن السلبي والفلسطينيين ليس فقط لل
اليوم هناك حالة عارمة لدعم المقاومة ورفع الحصار، وتضييع العرب لهذه الفرصة . لصالح العدو

  ".   سيكون سلبيا بكل المقاييس
  7/6/2010قدس برس، 

  
  خاطر كبيرة األمريكية لكسر الحصار تحمل مالمبادرات: الهندي .9

 حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور محمـد الهنـدي، مـن المبـادرات                 :غزة
األمريكية األوربية لكسر الحصار، مشيرا إلى أن ما تردد عن مبادرات وخطط أمريكية وغربية يحمـل                

خـالل لقائـه بالوفـد      وقال الهندي في تصريح لـه        .في ثناياه مخاطر ومحاذير كبيرة يجب التنبه إليها       
ليس مقبوالً أن ننتظر مبادرات أمريكية وأوروبية في هذا اإلطار، ال بد مـن تحـرك                "البرلماني العربي   

إن ترك المجال ألوروبا وأمريكا يفرضان الرؤى والحلـول هـو أمـر             "، مضيفا   "عربي الغتنام اللحظة  
ون الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة     ، مطالباً بدور عربي وبتحرك فاعل لكسر الحصار يلتزم بك         "مرفوض

إن مقابلة العدوان الصهيوني وسياسات العربدة والقرصنة بأحاديث عن مبادرات          " :وقال ". تحرر وطني 
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ومفاوضات ولقاءات يمثل إهانة للعرب، وال بد من تحرك عربي على كل المستويات لوقف هـذا الكـم                  
  ". المتواصل من اإلهانات لشعوبنا

   8/6/2010فلسطين اآلن، 
  

  لن تفك الحصار بل المصالحة هي القادرة على فكهاألساطيل: األحمد .10
عزام األحمد مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح أوضح : علي الصالح - لندن

 أن اتصاالت مباشرة يجريها شخصيا مع قادة حركة "الشرق األوسط"مسؤول المحادثات مع حماس لـ
هم محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، والضفة الغربية، منهم ناصر الدين حماس في غزة، من

وقال .  على ورقة المصالحة المصرية"روحوا وقّعوا"وتقوم على قاعدة . الشاعر وسمير أبو عيشة
نحن أبدينا االستعداد ألخذ كل مالحظات حماس وبقية الفصائل بعين االعتبار واالتفاق أو «: األحمد
 ."فق حولها كما تقول حماس، ومراعاتها عند التنفيذالتوا
أبلغنا حماس بأنها إذا كانت تعتقد أنها ستفك الحصار بالسفن، فهذا اعتقاد غير واقعي ولن ": قال األحمدو

ولكن إذا أردنا أن نعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني من هذه السفن والحالة التي خلقتها فال بد .. يتحقق
فالمصالح لن . ألنها الوحيدة القادرة على فك الحصار وتغيير مجرى األحداث السياسية. ةمن المصالح

 ."ولن تترك المترددين العرب يتحركون على أساس ردود األفعال. ترك أميركا وأوروبا تناوران
ا الذي يعود الفضل فيه إلى تركي) أسطول الحرية(إذا كان هناك أي نتيجة من ": وتابع األحمد بالقول

ويجب أن تعلم حماس أن هذه األساطيل . الصديقة الحميمة، فيجب أن ال يستغل لتحقيق مكاسب تنظيمية
وواهم من يعتقد . لن تفك الحصار، بل المصالحة هي القادرة على فكه وإحداث تحول سياسي في المنطقة

 واالقتصادي ولن يكون هناك فك حقيقي للحصار السياسي واألمني. أن الحصار سيفك بالسفن فحسب
 ."وحرية الحرة والتنقل للسكان إال بالمصالحة

وحول ما يشاع عن وجود وساطة تركية لتحقيق المصالحة قال األحمد إنه كان هناك اقتراح بأن 
تستضيف أنقرة سرا محادثات بين وفدي حماس وفتح، إلنهاء التباين في مواقف الطرفين لينتقال الحقا 

 تأجل في الوقت - كما قال األحمد -قة المصالحة المصرية، لكن هذا األمر إلى القاهرة للتوقيع على ور
 .الحاضر

  8/6/2010الشرق األوسط، 
  

 التحضير لمسيرة تخترق الحدود إلى فلسطين   عنالمقدح يعلن: لبنان .11
كشف مسؤول حركة فتح في لبنان العميد منير المقدح، عن اإلعداد لمسيرة :  محمد صالح- صيدا

رياح التغيير هبت وإسرائيل " أن "لسفير"وأكد لـ. بيرة تخترق الحدود إلى فلسطين المحتلةفلسطينية ك
أسطول الحرية "، معتبراً أن "باتت عبئا ثقيال ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على العالم بأسره

   . "موازين القوى في العالم قد تغيرت"، وأن "ينذر ببداية نهاية إسرائيل
وجهنا آالف الرسائل إلى الفلسطينيين في كل "تحضيرات للمسيرة بدأت منذ مدة، حيث وأوضح أن ال

ولم . "أصقاع األرض، وعرضنا عليهم المشاركة في هذه المسيرة وجاءت الردود مرحبة ومشجعة لها
من لبنان وعبر جنوبه كونه أرض مقاومة، وعندما نصل إلى الحدود "يستبعد أن تنطلق هذه المسيرة 

هل باستطاعة إسرائيل أن تقتل الشعب الفلسطيني بأكمله؟ ومهما ": وتساءل. "ها صغارا وكباراسنقتحم
ولفت المقدح  ."قتلت من المشاركين فإن من يبقى من الشعب الفلسطيني يفوق عدد اليهود في العالم بأكمله

 .   جيدة لهذه المسيرة النطالقة"لقاءات بعيدة عن األضواء يعقدها ناشطون فلسطينيون من كل العالم"إلى 
  8/6/2010السفير، 
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  "أسطول الحرية" مجزرة في للتحقيق من المختصين اطاقمأشكنازي يعين  .12
قام رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، مساء أمس اإلثنين، بتعيين جنرال احتياط 

لعبر مما حصل خالل عملية غيورا آيالند كمركز لطاقم من المختصين يفترض أن يقوموا باستخالص ا
ويقوم الطاقم باستخدام التحقيقات الداخلية التي قام بها سالح . االستيالء على سفن اسطول الحرية
ويأتي تعيين مثل هذه اللجنة لقطع الطريق أمام لجان تحقيق دولية  .البحرية، إضافة إلى فحوصات الطاقم

لرئيس األمريكي باراك أوباما الذي تضمن أن في مجزرة أسطول الحرية، ويتماشى ذلك مع اقتراح ا
ونقل عن ناطق  .يحقق الجيش اإلسرائيلي مع نفسه بوجود مراقب أمريكي لكسب ثقة المجتمع الدولي

قرار رئيس هيئة األركان يأتي بسبب األهمية الكبيرة التي يوليها "بلسان الجيش اإلسرائيلي ادعاؤه إن 
 ".ات الصلةالجيش الستخالص العبر من الحقائق ذ

وجاء أن الطاقم، برئاسة آيالند الذي سبق وأن أشغل منصب رئيس شعبة التخطيط في الجيش ورئيس ما 
 .، يفترض أن يقدم تقريرا لرئيس أركان الجيش خالل شهر"المجلس لألمن القومي"يسمى بـ

يئة األركان آفيف وعلم أن عددا من كبار الضباط من بين أعضاء الطاقم، بينهم رئيس قسم العمليات في ه
كوخافي، وجنرال احتياط يوفال حلميش الذي أشغل منصب ضابط االستخبارات الرئيسي، وبن تسيون 

 .دعبول رئيس شعبة العمليات في سالح البحرية سابقا
  8/6/2010، 48عرب

  
   تواجه اليوم واحدة من أشد أزماتها مع العالم "إسرائيل": "يديعوت" .13

ناحوم برنياع أن إسرائيل تواجه اليوم واحدة من » يديعوت أحرونوت«ن في  كتب كبير المعلقي:الناصرة
القائمة على التباكي «وأضاف أن سياسة نتانياهو . أشد أزماتها مع العالم الفتقارها إلى زعيم حقيقي

ولو كان «لن تصحح الوضع، » واتهام العالم بالتلون وعلى الهروب من مواجهة المشاكل كما يجب
تنحية وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي : عيماً حقيقياً لبادر فوراً إلى اتخاذ الخطوات التاليةنتانياهو ز

كديما، وتعزيز سيادة ) وزير من(ساهم في عزلة إسرائيل واستبداله بوزير المال يوفال شتاينتس أو بـ 
راً فادحة بإسرائيل، وفتح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ورفع الحصار عن غزة الذي ألحق أضرا

صفحة جديدة في العالقات مع تركيا، غير أن إسرائيل تفتقر في الوقت الراهن إلى زعيم وزعامة 
  .»حقيقيين

  8/6/2010الحياة، 
  

  اذا جاء أردوغان على متن بارجة تركية الى غزة يجب اعتبار ذلك إعالن حرب: عوزي ديان .14
 أركان الجيش اإلسرائيلي السابق اللواء في االحتياط رأى نائب رئيس :زهير اندراوس - الناصرة

عوزي ديان إنه في حال جاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على متن بارجة حربية تركية 
وقال ديان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي  .الى قطاع غزة، فإنه يجب التعامل مع ذلك على أنه إعالن حرب

ج حربية تركية فهذا إعالن حرب من دون أدنى شك وعلينا أن نضع خطا إذا جاء مع بوار'امس االثنين 
  .'هذا الخط لن تتم السيطرة عليها وإنما سيتم إغراقها) من البوارج(واضحا والقول مسبقا ان من يتجاوز 

من جانبه حاول رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية الـــلواء في االحتياط 
في فترات األزمات بالذات، نحــــن 'وقال غلعاد إنه . وس غلعاد تخفيف وقع أقوال ديانعام

  .'مطالبـــون بترجيح الرأي وعدم وصف رئيس حكومة منتخب بأنه إرهابي
  البريطانية أمس حول تخوف إسرائيل من ' صندي تايمز'ورفض غلعاد التطرق إلى تقرير نشرته صحيفة 
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قدراتنا االستخباراتية بكل ما 'سرائيلية في األراضي التركية لكنه شدد على أن إغالق محطة استخبارات إ
  .'يتعلق بما يحدث في الشرق لم تتضرر

  8/6/2010القدس العربي، 
  

   على غزة الحتواء الضغوط ووسائل بديلة لضمان استمرار الحصارإسرائيليتحقيق  .15
» أسطول الحرية«امي الذي شنته قواتها على أعلنت إسرائيل أمس أنها ستحقق في الهجوم الد: الناصرة

األسبوع الماضي، وستبحث في وسائل بديلة لتنفيذ حصارها لغزة، ومع تزايد الضغوط الدولية والداخلية 
على حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو للتحقيق في الهجوم، أعلن وزير دفاعه إيهود 

مانية مساء أمس، رداً على اقتراح بسحب الثقة قدمته أحزاب باراك إجراء تحقيق خالل جلسة برل
معارضة بسبب الغارة، بعد يوم من رفض تل أبيب اقتراح األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون 
تشكيل لجنة تحقيق دولية برئاسة رئيس حكومة نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وعضوية الواليات المتحدة 

  .»سابقة خطيرة«يةً من وإسرائيل وتركيا، خش
، ال »تقصي حقائق«أو » طاقم فحص«ولم يحدد باراك طبيعة هذا التحقيق الذي يسود اعتقاد بأنه سيكون 

لجنة تحقيق، يضم خبراء إسرائيليين في القانون الدولي معروفين دولياً ينضم إليهم رجال قانون أو ثالثة 
الحيات في الفحص أو التحقيق، وتكون المهمة من دون أن تكون لهم ص» بموافقة إسرائيل«دوليون 

الرئيسة للطاقم فحص قانونية الحصار البحري على غزة وسبل تنفيذه، وفحص أحداث اعتراض السفن، 
  .أو مع أي من القادة العسكريين» 13شرط عدم التحقيق مع المقاتلين اإلسرائيليين من الوحدة البحرية «

    8/6/2010الحياة، 
 

  تزيد الضغوط على نتنياهو" أسطول الحرية" على ءفي االعتدا بالتحقيق مطالبات داخلية .16
الذي يضم أكثر من ألف عضو من خريجي المؤسسة األمنية » مجلس السالم واألمن«دعا : الناصرة

وقع » هآرتس«اإلسرائيلية ووزارة الخارجية واألكاديميين ورجال أعمال، في إعالن ضخم في صحيفة 
وتحديد طرق تحول «ائه، حكومة إسرائيل إلى تغيير سياسة الحصار على غزة  من أعض400عليه نحو 

، وأن يتم تنسيق ذلك مع الدول الصديقة في »دون دخول أسلحة إلى القطاع لكن تتيح دخول بضائع
قافلة السفن «ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق تتمتع بالشفافية للبحث في أحداث اعتراض . المنطقة والعالم

ينبغي على إسرائيل المبادرة إلى خطوات سياسية لدفع «وأضافوا أنه . »زية على مختلف أبعادهااالستفزا
  .»التسويات في المنطقة وليس فقط الرد على ضغوط خارجية

إلى ذلك، طالب عشرة من كبار ضباط االحتياط في سالح البحرية رئيس الحكومة ووزير دفاعه بتشكيل 
اإلثنين » مرمرة«لبحث في أحداث ما جرى عند الهجوم على سفينة ل» لجنة تحقيق مستقلة وخارجية«

التي وجهها الضباط إلى ركني الحكومة إن » الشديدة اللهجة«وقال أحد الموقعين على الرسالة . الماضي
إلى القيادة العسكرية «انتقاداته وزمالءه ليست موجهة إلى أفراد الوحدة الذين شاركوا في العملية، إنما 

  . »ادرت وقادت هذه العمليةالتي ب
نحن نعتقد أن العملية انتهت إلى كارثة على المستويين العسكري والسياسي، وأن «: وجاء في الرسالة

نحتج في شدة على دحرجة المسؤولية عن الفشل ... الخطة التي تم إقرارها كانت محكومة مسبقاً بالفشل
: وتابع الضباط. »لمستويات القيادية التي صادقت عليهاإلى منفذي العملية بينما يجب أن تتحملها أساساً ا

وال شك في أنه لو تم إرسال جنود أقل خبرةً ... صدمنا من النتيجة التعيسة من قتل وجرح مدنيين«
  مع ذلك، نعتقد أنه وقعت أخطاء تكتيكية خطيرة في تفعيل . وانضباطاً لكان عدد المصابين أكبر بكثير
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ديداً عدم القدرة على تحديد المهمة في شكل صحيح من خالل التعاطي مع حقيقة القوة واالعتبارات، وتح
  .»أن الحديث هو عن سفينة مدنية

  8/6/2010الحياة، 
 

  "اإلسرائيلية" مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة ثالث يرفضالكنيست  .17
رضة ضد ، أمس، ثالث مذكرات لحجب الثقة قدمتها المعا"االسرائيلي"رفض الكنيست  : ب.ف .أ 

قدم المذكرة  .على سفن أسطول الحرية " االسرائيلية"حكومة بنيامين نتنياهو إثر العدوان الدامي للبحرية 
 صوتاً رفضوا حجب الثقة في حين 59االولى حزب كاديما الوسطي المعارض فجاءت نتيجة التصويت 

   .25حجبها 
 صوتاً 81مع حزب حداش الشيوعي فرفضتا بأما المذكرتان األخريان واللتان قدمتهما األحزاب العربية 

وخالل المناقشات اتهمت زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني الحكومة بالتهرب من  .مقابل ثمانية أصوات 
في وضع حرج دبلوماسياً، وأخذت على " إسرائيل"مسؤولياتها بالنسبة الى مجزرة الحرية ووضع 

أن الكالم عن حملة عالقات عامة ال يمكن أن يحل "ت دولياً، اضاف" إسرائيل"الحكومة التسبب في عزل 
  " . مكان دبلوماسية فعلية غائبة

 8/6/2010الخليج، 
     

  أنقرةعلى العالقات االستراتيجية السرية مع أبيبقلق في تل  .18
أعربت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية عن قلقها من أن يصيب التدهور في العالقات  :تل أبيب

إسرائيل وتركيا، العالقات االستراتيجية السرية القائمة بينهما، وفي مركزها وقف تدريبات السياسية بين 
طائرات سالح الجو اإلسرائيلي في سماء تركيا وإغالق القاعدة التي يقيمها جهاز المخابرات اإلسرائيلية 

   .شرق األراضي التركية للتجسس على إيران) الموساد(الخارجية 
وعلى الرغم من مرور . إن تركيا لم تكسر بعد كل القوالب في العالقات بين البلدينوقالت هذه المصادر 

أكثر من سنة على تغيير سياسة الحكومة التركية تجاه إسرائيل والهجوم الشديد الذي يوجهه رئيس 
 الحكومة التركية رجب طيب أردوغان للسياسة اإلسرائيلية منذ الحرب العدوانية اإلسرائيلية على غزة،

فإنها أبقت التعاون العسكري بغالبيته الساحقة مستمرا، وخصوصا في المجال األمني والتنسيق حول ما 
وقد بدأت . وتخشى إسرائيل من قرار تركي جديد بمنع سالح الجو اإلسرائيلي. يسمى مكافحة اإلرهاب

  . قيادة الجيش اإلسرائيلي البحث عن بديل في رومانيا وغيرها من الدول القريبة
وفي مقابل العسكريين الذين يؤيدون الرد باعتدال والحفاظ على هذه العالقات االستراتيجية، يالحظ أن 
وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وقادة اليمين المتطرف يطالبون بالرد الحازم الصارم على 

تركيا، بقيادتها السياسية ويقول ليبرمان إن . تركيا وفضح دورها التاريخي في التعاون مع إسرائيل
الحالية، تريد أن تعيد االمبراطورية العثمانية على الدول العربية واإلسالمية ولكنها تفعل ذلك على 

  . حساب العالقات مع إسرائيل
وهناك سياسيون معتدلون يعتقدون أن الهجمة التركية على إسرائيل تستهدف أمرا آخر، ال عالقة له بغزة 

وكما يقول ألون لئيل، المدير العام األسبق لوزارة الخارجية الذي شغل منصب . طينيةأو بالقضية الفلس
تركيا تبحث عن «سفير إسرائيل في تركيا ويعتبر من أبرز الخبراء اإلسرائيليين في الشؤون التركية، إن 

لدور وكانت مرتاحة لعالقاتها مع إسرائيل عندما كنا نمنحها هذا ا. دور يقوي مركزها في أوروبا
فإذا أعدنا لها هذا الدور، أو أعطيناها دورا . باستضافة المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية

 .شبيها بالوساطة مع حماس في قضية صفقة تبادل األسرى، ستنتهي األزمة معها
  8/6/2010الشرق األوسط، 
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  من تعيين رئيس جديد لالستخبارات التركية" إسرائيلي"قلق  .19
من تعيين هاكان فيدان، مساعد رئيس الوزراء " اإلسرائيلي"يسود قلق في جهاز األمن  :كاالت و- القدس

تعتبره مقرباً من " تل أبيب"التركي رجب طيب أردوغان، رئيساً لالستخبارات العامة التركية، نظراً ألن 
  .إيران 

ا في األسابيع األخيرة عبرو" اإلسرائيلي"، أمس، أن مسؤولين في جهاز األمن "هآرتس"وذكرت صحيفة 
، "إسرائيل"عن قلق من االنعكاسات، التي قد تكون لتعيين فيدان في المنصب، على العالقات بين تركيا و

  .وبين تركيا وإيران
  8/6/2010الخليج، 

 
  تسحب من حنين زعبي حقوقها البرلمانية" الكنيست"لجنة في  .20

حقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي عضو ، بسحب ال"اإلسرائيلي"أوصت لجنة في الكنيست  :القدس
" اسطول الحرية"التجمع الوطني الديمقراطي، بأغلبية سبعة أعضاء، وذلك في أعقاب مشاركتها في 

  .  الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة 
بسحب ثالثة حقوق من الزعبي هي الحق بالسفر بهدف تنفيذ مخالفة، والحق في " الكنيست"وأوصت لجنة 

  .في مصاريف قضائية في حال تمت محاكمتها " الكنيست"حمل جواز سفر دبلوماسي ومشاركة 
بالتوصية المذكورة بعد أسبوعين ورغم مقاطعة أعضاء العرب لجلسة  " الكنيست"وستبت الهيئة العامة ل 

  .اللجنة، استمرت األجواء التحريضية ضد زعبي المتواصلة منذ العدوان على اسطول الحرية 
 جهته، اعتبر رئيس التجمع الوطني الديمقراطي واصل طه أن محاولة االعتداء على زعبي واعتقال من

قد أصبحت نهجا وسلوكا عاما " اإلسرائيلية"وتأكيداً أن الفاشية " زعرنة" أعمال 48قيادات فلسطينيي 
  .للتيار المركزي راسم سياسات المؤسسة الحاكمة 

  8/6/2010الخليج، 
  

  تتهمهم باإلرهاب" مرمرة" من نشطاء سفينة خمسة أسماء رتنش" يلإسرائ" .21
ذكرت اإلذاعة االسرائيلية امس، أن الجيش اإلسرائيلي سمح ليل االحد ـ االثنين :  وكاالت–رام اهللا 

التركية التي سيطرت " مرمرة"بنشر أسماء خمسة ممن وصفتهم باإلرهابيين الذين كانوا على متن السفينة 
  .ندوس اإلسرائيليةعليها قوات الكوما

وقالت اإلذاعة ان معلومات توافرت حول ضلوع الخمسة في نشاطات ارهابية، ومن بينهم ناشطان في 
، هما المدعو احمد ابوميمون، وهو مواطن فرنسي من اصل مغربي، )حماس(حركة المقاومة االسالمية 

الثالث يدعى حسين اوروش من وكين اوكيف الذي يحمل الجنسيتين ااالميركية والبريطانية، والناشط 
، وقد خطط للوصول الى "اي اتش اتش"اعضاء المنظمة التركية التي تقف وراء تنظيم رحلة السفن 

والناشط الرابع هو مواطن تركي ". القاعدة"قطاع غزة والمساعدة هناك في انتقال عناصر من تنظيم 
موال بشكل متواصل الى حركة يدعى حسن ايينتشي، وهو عضو في منظمة تركية، قامت بتحويل ا

والخامسة تدعى فاطمة محمدي وهي اميركية من اصل ايراني تقطن في الواليات . الجهاد االسالمي
  .المتحدة، وحاولت ان تنقل الى القطاع اجزاء الكترونية يحظر ادخالها

  8/6/2010المستقبل، 
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  كنيستال  في أعضاءةثالث من القادة السياسيين العرب بينهم ألربعةتهديد بالقتل  .22
رسائل تهديد ) المواطنين العرب في إسرائيل (48تلقى أربعة من القادة السياسيين لفلسطينيي  :تل أبيب

وقد وصلت هذه التهديدات بوساطة ترك رسالة صوتية بالهاتف أو بوساطة . بالقتل من متطرفين يهود
 .رسالة خطية

لطيبي، نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي ورئيس كتلة ووصلت هذه التهديدات إلى كل من النائب أحمد ا
القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، والنائب عن الكتلة نفسها، طلب الصانع، رئيس الحزب 
الديمقراطي العربي، والنائبة حنين الزعبي من حزب التجمع الوطني والشيخ رائد صالح، رئيس الحركة 

لحظة االعتداء » مرمرة«االثنان األخيران كانوا على متن السفينة التركية اإلسالمية في شمال إسرائيل، و
 .والتهديد الهاتفي بالقتل تضمن الكثير من الشتائم البذيئة.عليها

  8/6/2010الشرق األوسط، 
 

  الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية مردخايوفاة الحاخام  .23
حاخامات السابق في إسرائيل والزعيم الروحي للحركة توفي مردخاي الياهو، كبير ال :ا ف ب - القدس

 وعين كبير 1929ولد الياهو في القدس العام . عاما81الصهيونية الدينية، االثنين في القدس عن 
 .، واستمر في ذلك المنصب عشر سنوات1983في إسرائيل العام ) الشرقيين(حاخامات اليهود السفارديم 

لوفاة الياهو الذي وصفه بأنه " عميق حزنه" بنيامين نتانياهو عن وأعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
وعارض الياهو االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية ".زعيم روحي رائد للصهيونية الدينية"

وفي خمسينات القرن الماضي أمضى الياهو عشرة .2005وخصوصا االنسحاب من قطاع غزة العام 
  .ماعة متطرفة كانت تدعو إلى قيام دولة دينية يهودية في إسرائيلأشهر في السجن لدوره في ج

 8/6/2010الشرق، قطر، 
 

  ارتفاع في نسبة محاوالت االنتحار : اإلسرائيليةوزارة الصحة  .24
يتضح من تقرير جديد لوزارة الصحة اإلسرائيلية أن السنوات األخيرة تشهد ارتفاعا في عدد محاوالت 

كما يتضح من التقرير أن نسبة محاوالت .  نسبة الحاالت التي انتهت بالموتاالنتحار، مقابل تراجع في
وترتفع . االنتحار في وسط الشبان هي األعلى، وهي تنخفض عند العرب بالمقارنة مع نسبتهم السكانية

مايو، وفي الوقت نفسه فهي األقل في / نسبة حاالت االنتحار في منطقة الشمال، وفي شهر أيار
 .المستوطنات

كما تبين من المعطيات أن نسبة محاوالت االنتحار تتراجع مع التقدم في السن، في حين ترتفع نسبة 
  . حاالت االنتحار مع التقدم في السن

  8/6/2010، 48عرب
  

   قدمت لواشنطن طلبات جديدة لشراء أسلحة متطورة"إسرائيل"": هآرتس" .25
ليوم الثالثاء بأن إسرائيل قدمت اخيرا إلى  أفادت تقارير صحافية إسرائيلية ا:  د ب أ -تل أبيب 

الواليات المتحدة طلبات جديدة لشراء أسلحة متطورة وفي مقدمتها قنابل ذكية دقيقة التصويب من نوعية 
اإلسرائيلية فإن إسرائيل طلبت تزويدها بعدد كبير من هذه " هآرتس"ووفقا لما ذكرته صحيفة  ).دام.جي(

  .وظة ترسانة القنابل الذكية من هذا النوع بحوزة سالح الجو االسرائيليالقنابل بحيث تزيد بنسبة ملح
، 2006وأضافت الصحيفة أن سالح الجو اإلسرائيلي استخدم هذه القنابل في الحرب اللبنانية الثانية عام 

  .2008على قطاع غزة نهاية " الرصاص المسكوب"وفي عملية 
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ه من الواليات المتحدة زيادة العتاد العسكري الذي وذكرت الصحيفة أن إسرائيل طلبت في الوقت نفس
 مليون 800 في المئة ، من 50يحتفظ به الجيش األميركي في مخازن الطوارئ في إسرائيل بنسبة 

  . مليار دوالر1. 2دوالر إلى 
ووفقا للصحيفة فقد خصصت إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما المستودعات في إسرائيل في كانون 

الماضي ، في إطار عدد من الخطوات تهدف إلى تحسين المساعدات األميركية لدعم ) ديسمبر(االول 
  ."أمن إسرائيل

  8/6/2010القدس، فلسطين، 
  

   تعمل على جعل دباباتها غير مرئية"إسرائيل": "دنيا نيوز" .26
عدات  اإلسرائيلية اختراع نوع جديد من التمويه يجعل أي نوع من المEltics أعلنت شركة :عمان

العسكرية غير مرئي من قبل أجهزة االستشعار العاملة على استخدام األشعة تحت الحمراء، وكذلك من 
، Black Foxوسيطلق على االختراع الجديد اسم  .جانب أنظمة التصويب والصواريخ الموجهة حراريا

. دات العسكريةوهو عبارة عن منظومة تشمل كمبيوترا وكاميرا و لوحات خاصة يمكن نصبها على المع
أما عمل المنظومة فبسيط، إذ تتحرى الكاميرا حرارة الوسط المحيط، ثم تقوم بإرسال المعلومات إلى 
الكمبيوتر الذي يقوم بدوره بإجراء حساباته الخاصة وتسخين اللوحات المنصوبة على الجزء الخارجي 

عسكرية تتماهى مع الوسط المحيط للدروع إلى درجة حرارة معينة، تجعل الدبابة أو أي من المعدات ال
  .إذا ما تم النظر إليها بأجهزة تعمل على األشعة تحت الحمراء

 بسيطة االستخدام وال تتطلب تحديثا شامال للمعدات التي Black Fox فإن منظومة Elticsووفقا لـ 
 .ميمهاستنصب عليها، إذ يمكن نصبها على الدبابات والمروحيات دون إجراء أية تعديالت على تص
  2/6/2010، دنيا نيوز

  
   الغاز المصري لتشغيل محطة كهرباء غزةلتوريداتصاالت  .27

أمس، إن هناك مسعى  قال رئيس مجلس إدارة محطة غزة لتوليد الكهرباء، وليد صايل،: )أ.ب.د(
لتشغيل " إسرائيل"الستيراد الغاز الطبيعي من مصر الستبداله بالسوالر الصناعي الذي تحصل عليه من 

 صايل في بيان أن هذه اآللية ستتضمن ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي الذي يعانيه وضحوأ .لمحطةا
 .سكان قطاع غزة بشدة منذ أكثر من ثالثة أعوام معتبراً أن الظروف السياسية حالياً تخدم هذا التوجه

لكنه قال إن الفكرة بحاجة وقال إنه في حال تشغيل محطة الكهرباء بالغاز، سيتم تشغيل المحطة بالكامل 
  .لموافقة مصرية رسمية ومن ثم فترة ستة أشهر من أجل تطبيقها على األرض

  8/6/2010الخليج، 
  

 وال تحول نوعياً في التشريعات اللبنانية.. تآكل في الحقوق:  عن واقع فلسطينيي لبنان"شاهد"تقرير  .28
ثمة تآكالً في حقوق "، أن "اإلنسان لحقوق شاهد"، الصادر عن مؤسسة 2009أظهر التقرير السنوي للعام 

الفلسطينيين مع مرور كل عام على لجوئهم إلى لبنان، والحق الذي ينتهك يصبح من الصعوبة بمكان 
 . "التمتع به الحقاً، وغالباً ما تكون المحاوالت شكلية أو جزئية أو غير مجدية

 عموما وأبرز المحطات التي واجهوها أوضاع الفلسطينيين في لبنان"وجاء في التقرير الذي يعرض 
االحتجاجات الشعبية الفلسطينية ازدادت "، أن "، قانونياً، واقتصادياً، واجتماعياً وأمنيا2009ًخالل عام 

لم تكن هذه االحتجاجات منظمة في عمل نقابي مدروس، بل كانت ردود . هذا العام ضد سياسة األونروا
ينما االحتجاجات المطلبية تجاه الحكومة اللبنانية لم تكن إال ضمن فعل على قرارات اتخذتها الوكالة، ب

 . "إطار العالقات العامة والزيارات الرسمية لمسؤولين فلسطينيين
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كما هائال من التصريحات لمسؤولين لبنانيين تشير في معظمها إلى إمكانية تحسين "ورصد التقرير 
مؤتمرات واللقاءات والدراسات والتقارير التي اتخذت وعقدت عشرات الندوات وال. أوضاع الفلسطينيين

لكن برغم هذا الجو اإليجابي، لم تتخذ أي قرارات حكومية . من موضوع الالجئين الفلسطينيين عنواناً لها
 . "أو قوانين عن مجلس النواب اللبناني لتحسين الوضع الفلسطيني، ما بدد أجواء التفاؤل التي سادت

لم "لتشريعات والقرارات لتتناسب مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، فإن التقرير وعلى مستوى تعديل ا
ومع أن المطالب الفلسطينية باتت واضحة جداً لدى الدولة . يسجل أيضاً أي تحول نوعي في هذا المجال

الداخلية ولقد كان انشغال اللبنانيين بشؤونهم (...) اللبنانية، وخصوصاً لدى الحكومة والمجلس النيابي 
 . "عامالً إضافياً إلهمال حقوق الفلسطينيين في لبنان

 ضمن فصل خاص، فشرح أوضاع حقوق اإلنسان على "أوضاع المخيمات الفلسطينية"وتناول التقرير 
ولقد واجه الباحثون والباحثات الذين أعدوا التقرير . المستوى الصحي، واالجتماعي، واألمني، والتعليمي

نتهاكات ألنها كثيرة جداً، ويصعب حصرها، ومنها ما هو مزمن ومنها ما هو صعوبة في رصد اال"
 . "مستجد ومنها ما هو متشابك مع بعضه اآلخر

أن إجراء انتخابات في المخيمات "كما تناول التقرير المرجعية السياسية للفلسطينيين في لبنان، معتبراً 
لكن هذه . عبية مهمة ليست مستحيلة بل ممكنة جداًالفلسطينية الختيار ممثلين لهم في إطار اللجان الش

المهمة يجب أن تتم في إطار التوافق الفلسطيني وبالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية، التي ستجد نفسها 
 . "بعد ذلك أمام مرجعية فلسطينية منتخبة محلياً أو على مستوى لبنان

  8/6/2010السفير، 
  

   مساعدات قيمتهما حوالي مليوني درهم لمستشفيين في القدس والخليلقدمياإلماراتي  الهالل األحمر .29
قدمت هيئة الهالل األحمر مساعدتين طبيتين بلغت قيمتهما حوالي مليوني درهم لمستشفى الهالل : )وام(

  .في مدينة القدس" الفرنساوي"األحمر الفلسطيني في مدينة الخليل ومستشفى مار يوسف 
 ألف درهم مستشفى الهالل األحمر 650ة األولى التي بلغت قيمتها مليونا ووساعدت المنحة اإلماراتي

الفلسطيني في مدينة الخليل في تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى كانوا يفتقدونها وتمثلت في تمويل 
 الطبية الالزمة لتشغيله وجعله واألجهزةتشطيب ثالثة طوابق من مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات 

  . الستقبال المرضىمستعدا
 ألف درهم لقسم العناية 183كما ساعدت المنحة الثانية والتي تمثلت في شراء جهاز طبي حديث بقيمة 

  .في القدس في استقبال المرضى في القسم" الفرنساوي"المركزة في المستشفى 
  8/6/2010الخليج، 

  
  "ةأسطول الحري" يطالب بتحقيق دولي مستقل في جريمة االردنيالعاهل  .30

  .دعا جاللة الملك عبد اهللا الثاني الى اجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة اسطول الحرية:  بترا–عمان 
ان االردن يؤكـد ضـرورة      , في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي عبد اهللا جول        , العاهل االردني وقال  

 وخرقـا واضـحا     ,الذي يشكل جريمة مرفوضـة    , إجراء تحقيق دولي ومستقل حول الهجوم االسرائيلي      
  .للقانون الدولي

الـذين  , عن تعازيه ومواساته بوفاة المواطنين األتـراك      , خالل االتصال الهاتفي  , العاهل اأردني وأعرب  
  .استشهدوا خالل العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية األسبوع الماضي

, طورات األوضاع في المنطقة   إضافة إلى ت  ,  والرئيس التركي العالقات بين البلدين     العاهل األردني وبحث  
  .وسبل التعامل معها بما يخدم القضايا العربية واإلسالمية

  8/6/2010العرب اليوم، 
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   على غزة اإلسرائيلي تحذر من استمرار الحصار اهللالعبد الملكة رانيا .31
لعـالم  حذرت جاللة الملكة رانيا العبد اهللا من أن استمرار الحصار على غزة إنما هو حصار إلنـسانية ا                 

وفي مقال كتبته الملكة رانيا ونشر في صحيفة االندبندنت البريطانية أمس االثنـين أعربـت عـن               .ككل
ماالذي احتوتـه حمولـة   : " وقالت فيه. استنكارها للهجوم اإلسرائيلي على قافلة الحرية األسبوع الماضي  

  !" .?لمياه الدوليةأسطول الحرية الذي استدعى هجوم القوات اإلسرائيلية عليها داخل حدود ا
الوسيلة المفـضلة   , وطبعاً ( .النهج اإلسرائيلي الذي يحيا لنفسه فقط وعلى حساب غيره        "كما تحدثت عن    

  "."نحن ضد العالم" هو يسخر دائماً مبدأ ). هنا هي استخدام القوة لتحدد لعدوك من هو األقوى
ستكون أشخاصاً محاصـرين بـين      والنتيجة  : " كما رسمت للغرب صورة لألوضاع المتدهورة في غزة       

وردود الفعل هي سياسـات إسـرائيلية أكثـر         . المحصلة هي اليأس  . سياسات إسرائيلية قاسية ومتعصبة   
هل استهدف هذا الهجوم الالعقالني الحفاظ      , ويبقى التساؤل . تعصبا تدافع عن السياسات المتعصبة أصالً     

  "?على أمن إسرائيل أم استمرار الحصار بحد ذاته
ولكنه . جاء أيضا لمساعدة أهل غزة    , عندما جاء األسطول البحري لكسر الحصار     , إذاً:" تمت مقالتها واخت

  ."وهي غاية ال تقل عن سابقاتها أهمية, جاء في المقام األول الختراق التفكير اإلسرائيلي المنغلق
  8/6/2010العرب اليوم، 

  
  ع التركية يدعون الشعوب اإلسالمية إلى شراء السلاألردن" إخوان" .32

دعا المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد، أمـس، الـشعوب              : )أي.بي  .يو  (
العربية واإلسالمية إلى شراء السلع التركية رداً لجميل األتراك الذين قال إنهم وقفوا مواقـف مناصـرة                 

  .للقضايا العربية في اآلونة األخيرة 
نصرة القضية الفلسطينية وسعي األتراك الجاد لكسر       "الحكومة التركية في    وأشار إلى أن مواقف الشعب و     

الحصار المفروض على غزة وما قدموه من دماء وشهداء على متن أسطول الحرية يحملنـا مـسؤولية                 
  " .التقدير واالحترام والتضامن مع الشعب والحكومة التركية

  8/6/2010الخليج، 
  

  ضد مواطن اردني إرهاب ياهو جريمةبارتكاب نتن عدلية مذكرة :ردناأل .33
قررت دائرة االدعاء في العاصمة االردنية عمان تحويل مذكرة عدلية اصـدرها احـد النـشطاء         : عمان

االردنيين ضد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الى محكمة امن الدولة صاحبة االختصاص في              
  .ردنية الهاشميةجرائم االعتداء االرهابي على مواطني المملكة اال

وكان المحامي االردني محمد ابو غنيمة قد تقدم بإخطار قضائي حول وقوع جريمة ارهابية على مواطن                
  .اردني وهو شقيقه محمود ابو غنيمة الذي كان عضوا مشاركا في اسطول سفن الحرية

ردني التحقيق في هذه    وطلب ابو غنيمة وهو نجل الكاتب االسالمي الشهير زياد ابو غنيمة من االدعاء اال             
القضية وجلب نتنياهو ورئيس اركان الجيش االسرائيلي الى ان يقرر االدعاء المدني تحويـل االخطـار                

 .والمذكرة الى االدعاء العسكري
  8/6/2010القدس العربي، 

  
    مع شركات اسرائيلية  للتطبيع شركات اردنية تدعو "إسرائيل" .34

الشركات األردنية العاملة في قطاع تكنولوجيـا المعلومـات         فوجئت العشرات من    : عمان-محمد النجار 
وتجارة الحاسبات بدعوات وجهتها السفارة اإلسرائيلية في عمان لها، لعقد لقاء مع شـركات إسـرائيلية                

وتزامنت الدعوات مع تصاعد الغضب الشعبي والرسمي        .تعمل في ذات القطاع بمنزل السفير اإلسرائيلي      
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وكشف عدد من المـديرين     . ي نفذه الجيش اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية         األردني من الهجوم الذ   
والعاملين في شركات تكنولوجيا معلومات وتجارة الحاسبات تلقيهم الدعوة للمشاركة في الورشة المزمعة             

  . بمنزل السفير اإلسرائيلي في عمان2010حزيران/ يونيو24إقامتها في 
  8/6/2010الجزيرة، نت، 

  
  العرب والعالم فك الحصار عن غزة  تناشد  اللبنانية اإلنسان النيابيةحقوقلجنة  .35

دعت لجنة حقوق االنسان النيابية الحكومة اللبنانية والدول العربية وجامعة الدول العربيـة وبقيـة دول                
ا من  العمل بكل الوسائل على فك الحصار عن غزة فوراً وتجميد العالقات الديبلوماسية وغيره            "العالم الى   

عقدت اللجنة جلسة امس برئاسة النائب ميـشال موسـى،           حيث   ".العالقات مع إسرائيل حتى تحقيق ذلك     
مجلـس حقـوق    "، وحضر النواب وممثالن عن      "اسطول الحرية "للبحث في االعتداءات االسرائيلية على      

 ونقابـة   وعدد من ممثلـي جمعيـات المجتمـع المـدني         "  لجنة غولدستون  –االنسان لدى االمم المتحدة     
  .المحامين

  8/6/2010النهار، لبنان، 
  

  "أسطول الحرية" باستهداف  من لبناناعتصامات ومواقف منددة .36
الـى   ودعـوا    ،"اسطول الحريـة  "تواصلت أمس االعتصامات ومواقف التنديد بالعدوان االسرائيلي على         

ا على اخـتالف جنـسياتهم      االقتداء بنشطاء السالم الذين حركهم حسهم االنساني النقاذ فلسطين فانطلقو         "
فيما استمرت زيارات التأييد الى السفارة التركية في بيروت مباركـة           ". وأعراقهم لفك الحصار عن غزة    

  الموقف التركي الصلب ازاء تمادي العدو االسرائيلي في غطرسته
ك حصاره  ودعم الحق العربي في فلسطين، ومطالبة بإرسال المزيد من قوافل الحرية الجبار العدو على ف              

  .عن قطاع غزة
  8/6/2010المستقبل، 

  
  رفع الحصار عن غزة ب يطالب تائبالكحزب  .37

، وجـدد   "بكل اشكال االعتداءات االسرائيلية على اسطول الحرية وبواخر المساعدات        "ندد حزب الكتائب    
ـ   قضيتهم  االفادة من العطف الدولي على    "، طالبا من الفلسطينيين     "رفع الحصار عن قطاع غزة    "مطالبته ب

  ". لتعزيز سلطتهم الشرعية
  8/6/2010النهار، لبنان، 

  
   مقترحات جديدة لكسر حصار غزةتركيااألسد حمل الى ": القدس العربي" .38

كشفت مصادر سورية مطلعة في العاصمة دمشق أن الرئيس السوري الذي طار إلـى   :دمشق ـ صقر 
إقليميـاً ودوليـاً بهـدف كـسر الحـصار          تركيا أمس االثنين حمل معه مجموعة أفكار سياسية للتحرك          

  .المفروض على قطاع غزة منذ حوالي أربع سنوات
ـ     أن يكون األسد قد توجه إلى اسطنبول بحزمـة مـن           ' القدس العربي 'ورجحت المصادر التي تحدثت ل

النقاط الدبلوماسية اإلجرائية الجديدة على األرض والتي تبلورت مؤخراً لدى القيادة السورية بخـصوص              
ود دبلوماسية تركية سورية قد يضاف إليها الجهد القطري تصب في خانة سعي قيادات هـذه الـدول                  جه

  .لفتح ثغرة ملموسة في الحصار اإلسرائيلي على غزة
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المصادر ذاتها التي لم تدخل في تفاصيل التحرك السياسي المتوقع شددت على أن الرئيس السوري يسعى                
ستفادة منه بالتنسيق مع القيادة التركية المعنية بملف غزة ال سيما ـ  الستغالل الظرف الدولي الحالي واال

والحديث لذات المصادر ـ أن هذا التوقيت قد يكون وفق الرؤية السورية هو األنسب مع بروز مواقـف   
دولية أوروبية وأمريكية إلنهاء أو تخفيف الحصار عن غزة ومبادرات من دول لم تكن تأتي على ذكـر                  

سره كفرنسا مع قناعة تتقاسمها دمشق وأنقرة بأن تحركاً مدروساً تسير بـه الدبلوماسـيتان               الحصار أو ك  
السورية والتركية يمكن أن يأتي بثمار واقعية تقلب المعادلة وتضع حداً لعزلة غزة أو تفتح ثغـرة فـي                   

 التركية التي   جدار حصارها في الحد األدنى، إضافة لتأكيد الدعم والتقدير السوريين للموقف والتضحيات           
  .قدمت من أجل غزة المحاصرة

  8/6/2010القدس العربي، 
  

   السالم وحصار غزة مع نائب الرئيس األمريكىقضايامبارك يناقش  .39
 الرئيس حسني مبارك أمس في شرم الشيخ مباحثات مهمة ىأجر  : شرم الشيخ ـ محمد أمين المصري

  , ا ضرورة اإلسراع برفع الحصار عن أبناء غزة أكد خالله , مع نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن
 . وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة

 ضرورة اإلسراع بالتوصل إلي حل سلمي عادل وشامل للقضية الفلسطينية يكفل إقامة ىكما شدد عل
ة إخالء منطقة الشرق  وجدد الرئيس مبارك موقف مصر الذي يشدد علي أهمي . الدولة الفلسطينية المستقلة

 وقد  .  بالمقررات الدولية في هذا الشأن ,  بما فيها إسرائيل ,  وإلزام كل الدول , األوسط من األسلحة النووية
بدأت مباحثات الرئيس مبارك مع بايدن في جلسة موسعة حضرها وفدا البلدين ركزت علي مناقشة جميع 

 وحظي ملف األوضاع في الشرق  , ية ذات االهتمام المشتركالملفات الحيوية والقضايا اإلقليمية والدول
 والجهود المبذولة في إطار المحادثات غير المباشرة بين  ,  الساحة الفلسطينيةى والتطورات عل , األوسط

 خاصة في ضوء  , الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ـ باهتمام لقاء مبارك مع بايدن أمس في شرم الشيخ
 كما استعرضت المباحثات  . ي يقوم بها المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشيلاالتصاالت الت

 ونتائج مؤتمر  ,  ووقف التوجه نحو االنفصال ,  والحفاظ علي وحدته , جهود تحقيق االستقرار في السودان
  . مراجعة الحد من االنتشار النووي

  8/6/2010االهرام، مصر، 
  

  ات مع الكيان إذا رفض التعاونال تطبيع للعالق: اوغلو .40
إذا " إسرائيل"شدد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو على أن ال تطبيع للعالقات مع : )وكاالت(

التركية عن وزير أوغلو قوله إن " األناضول"رفضت التعامل مع لجنة التحقيق الدولية ونقلت وكالة أنباء 
فإن أطلقت األخيرة الضوء ". إسرائيل"يتعلق بموقف " إسرائيل"و- مستقبل االتفاقيات الثنائية بين تركيا"

" اإلسرائيلية"األخضر لتشكيل لجنة دولية وكانت جاهزة لإلجابة عن أسئلة اللجنة، فإن العالقات التركية  
" أسطول الحرية"وقال ان الهجوم على ". سيكون لها مسلك آخر، وإال فإنه ال يمكن تطبيع هذه العالقات

إذا اعتقدت "واضاف . والمجتمع الدولي والقانون الدولي، وليس بينها وبين تركيا" إسرائيل" بين مشكلة
أنها تحمي مصالحها الوطنية وحقوقها، فيجب عليها إعالن قبولها بتشكيل لجنة دولية، وإال فإن " إسرائيل"

 األذى بمواطنيها عمداً، وشدد على أن بالده لن تدع أي بلد يلحق". ذلك يعني أنهم يخفون بعض الوقائع
  .النه سيواجه تداعيات ذلك

في غضون ذلك، تطرق وزير الدفاع التركي خالل لقائه ونظيره المالي ناتي بليا في أنقرة، الى مسألة 
، وقال ان هذه االتفاقيات حتى العسكرية منها تقع تحت مسؤولية "إسرائيل"إلغاء االتفاقيات العسكرية مع 
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لم نتلق بعد أي طلب من "وأضاف . ن أحيل الموضوع إلى الحكومة، فإننا سنناقشهوزارة الخارجية، وإ
  " .        وزارة الخارجية حول هذه المسألة

  8/6/2010الخليج، 
  

  عمرو موسى سيزور غزة األسبوع المقبل: العربيةالجامعة  .41
عام عمرو موسى سيزور أعلنت الجامعة العربية أمس أن أمينها ال: ، أ ف ب، رويترز"الحياة"القاهرة، 

الزيارة تأتي تضامناً مع " رئيس مكتب األمين العام السفير هشام يوسف أن وأكد. غزة األسبوع المقبل
، كما "الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار، ولتأكيد ضرورة اإلسراع بتحقيق المصالحة الفلسطينية

ير لكسر الحصار وللتعبير عن التضامن في ضوء ما ناقشه اجتماع وزراء الخارجية العرب األخ"تأتي 
مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة والوقوف على حقيقة الوضع والتعرف على حاجات الفلسطينيين 

 ". وكيفية العمل على تجاوز الوضع الحالي
  8/6/2010الحياة، 

  
  على استقرار المنطقة" اإلسرائيلية" تؤكد خطورة األفعال  العربيةالجامعة .42

أكد نائب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي خطورة األعمال التي تقوم : )أ.ب .د (
   .على استقرار الشرق األوسط" إسرائيل"بها 

  8/6/2010الخليج، 
  

  "إسرائيل"بعضها يتحدث باسم :  المعارضة التركيةيهاجمأردوغان  .43
جوماً موازياً لذلك الذي يشنّه على إسـرائيل،        شن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أمس، ه        

  .لكن هذه المرة على خصومه الداخليين الذين اتهمهم بالدفاع عن الدولة العبرية
ـ     " الشعب الجمهوري "واتّهم أردوغان حزب     ". الدفاع عـن تـل أبيـب      "المعارض، من دون أن يسميه، ب

ال يريد أن يزيـد مـن       "أوغلو، بالقول إنه    كمال كليتش دار    " الشعب الجمهوري "وبرر عدم تسمية رئيس     
، وذلك رداً على حملة االنتقادات التي أطلقتها المعارضة تجاهه منذ يومين، على خلفية التعـاطي                "قيمته

  ".أسطول الحرية"الدبلوماسي لحكومته مع جريمة 
    مات اسـتفهام  بعض الناس يتكلمون باسم تل أبيب، ويدافعون عنها عندما يضعون عال   "وقال أردوغان إن

: وبرر رئيس الحكومة التركية الجهد الدبلوماسي لحكومته بالقول       ". حول طريقتنا في ممارسة الدبلوماسية    
ال يمكن تركيا الوقوف جانباً بما أن لدينا عالقات تاريخية وثيقة مع المنطقة، وبمـا أن القـدس مدينـة                    "

  ".مقدسة بالنسبة إلى الديانات السماوية الثالث
تش دار أوغلو، المنتخَب حديثاً لرئاسة أكبر أحزاب المعارضة التركية، قـد انتقـد أردوغـان                وكان كلي 

، محمـالً طـاقم     "كان عليهم بذل الجهود قبل سقوط ضحايا أسطول الحريـة ال بعـدها            "وحكومته ألنّه   
س ونـاقض رئـي   . األسطول مسؤولية حصول الجريمة ألنهم لم يتمكنوا من االتفاق مع السلطات العبرية           

حزب المعارضة بذلك، األصوات التي خرجت من داخل حزبه غداة المجزرة، ورأت أنـه كـان علـى                  
  .الحكومة إرسال سالح البحرية التركية لحماية األسطول

  8/6/2010األخبار، 
  

  "رجال عصابات"اإلسرائيليون : "أسطول الحرية "استهداف تدين ماليزيا .44
رجـال  "ليزي نجيب رزاق أمس االثنين إن اإلسـرائيليين         قال رئيس الوزراء الما    :أ ف ب  -كوااللمبور

أمام محكمـة العـدل     " أسطول الحرية "وطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على       " عصابات عالميون 
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ماليزيا ستطلب من مجلس األمـن الـدولي إدانـة االعتـداءات            "وقال رزاق أمام البرلمان إن       .الدولية
مجموعات الكومانـدوس   "وأكد أن   , "تكبيها أمام محكمة العدل الدولية    اإلسرائيلية والعمل على محاكمة مر    

اإلسرائيلية أطلقت النار على الناشطين من قرب وحتى على ظهورهم في عمل جبان ال يمكـن الـصفح                  
  ".عنه

  8/6/2010الشرق، قطر، 
  

  "أسطول الحرية"مجزرة  يدعو إلى تحقيق محايد في ملك البحرين .45
عا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، إلى تحقيق دولي د : حسين منصور-المنامة 

الغاشم على سفن قافلة الحرية واإلجراءات التي اتخذتها سلطات االحتالل " اإلسرائيلي"محايد في الهجوم 
، وأشار إلى أهمية اتخاذ موقف دولي موحد وحازم لمواجهة هذه التجاوزات واالعتداءات .بعد ذلك

التي تقوض عملية السالم وتعيق الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل ودائم للصراع " ليةاإلسرائي"
  ".اإلسرائيلي"العربي 

  8/6/2010الخليج، 
  

  إلدالء بأقوالهم أمام النيابةل ينتقلون إلى اسطنبول "قافلة الحرية" في الجزائريأعضاء الوفد  .46
ورئيس ) تيار إسالمي (رئيس حركة مجتمع السلم     أعلن عبد الرزاق مقري نائب      : ـ كمال زايت   الجزائر

الى غزة أن أعضاء الوفد سيسافرون إلـى اسـطنبول مـن أجـل              ' قافلة الحرية 'الوفد الجزائري ضمن    
االطالع على آخر المستجدات المتعلقة باالعتداء اإلسرائيلي على سفن قافلة الحرية، مشيرا إلى أن هناك               

أمس إن أعضاء الوفـد     ' القدس العربي 'وقال مقري في اتصال مع       .ةتحضيراً إلرسال قافلة ثانية إلى غز     
سيسافرون إلى اسطنبول لعدة أسباب، من جهة االطالع على آخر تطورات الموقف هنـاك والخطـوات                
التي يعتزم الجانب التركي القيام بها، وكذا لتلبية دعوة النائب العام الذي يحقق في القضية، وهو بحاجـة                  

أعضاء الوفد الجزائري وتسجيل شهاداتهم حول االعتداء العسكري اإلسـرائيلي، ومـا            إلى سماع أقوال    
  .شاهدوه وسمعوه منذ وطئت أقدام العساكر اإلسرائيليين ظهر السفينة التي كانوا على متنها

  8/6/2010القدس العربي، 
  

  "طول الحريةأس"جريمة على " إسرائيل"تطالب بتعاون دولي لمحاسبة " اإلسالميالمؤتمر "منظمة  .47
 األمين العـام    ، أن وكاالت، وعن    الرياض  من عبد النبي شاهين  عن  ،  8/6/2010الشرق، قطر،   ذكرت  

كشف النقاب عن تعاون مع المجموعات الصديقة في األمم          لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين أوغلو     
سطول الحرية األسـبوع    المتحدة لبناء موقف دولي متماسك يضمن محاسبة إسرائيل على عدوانها على أ           

  .الماضي 
وأكد أوغلو في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع على مستوى وزراء الخارجية الذي               
عقد في جدة األحد أن هناك دعوة قوية لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة إعمارها مرحبا فـي هـذا                    

حقوق اإلنسان تجاه االعتـداء اإلسـرائيلي علـى         السياق بالقرارات التي اتخذتها األمم المتحدة ومجلس        
  ,أسطول الحرية

وأشار إلى أن هذا االجتماع يعد رسالة واضحة إلى إسرائيل عن موقف األمة اإلسالمي وإدانة صـريحة                 
ألعمال القرصنة التي قامت بها في المياه الدولية مبينا أن منظمة المؤتمر اإلسالمي سـتتابع فـي كافـة           

  .هذه الجريمة لتقديم مرتكبيها للعدالةالمحافل الدولية 
 البيـان الختـامي     ، أن جـدة من  خالد المحاميد    عن،  8/6/2010الوطن أون الين، السعودية،     وأضافت  

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الذي صدر في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية االستثنائي الموسع على مـستوى               
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إلى رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة ، معتبراً ان الحصار هو جريمـة ضـد                 وزراء الخارجية، دعا    
 البيان الذي صدر مساء أول أمس بجدة الـدول األعـضاء فـي               وناشد .اإلنسانية حسب القانون الدولي   

اتخاذ جميع التدابير الضرورية، في إطار القانون الدولي، بصفة منفـردة ومجتمعـة، لـردع               "المنظمة  
 ".ام بأي اعتداء واستخدام للقوة ضد السفن المدنيةإسرائيل عن القي

وذكر البيان أنه تقرر تشكيل فريق خبراء حكوميين بالتنسيق الوثيق مع فلسطين وذلك من أجل بحث 
وتدارس السبل والوسائل واآلليات الكفيلة بضمان رفع الحصار اإلسرائيلي الجائر المفروض على غزة، 

 غزة، وطالب البيان أمين عام األمم المتحدة بتكثيف جهود المنظمة وتسهيل عملية إعادة اإلعمار في
الدولية لرفع هذا الحصار ، كما طالب المجموعة اإلسالمية في جنيف بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق 

 .اإلنسان الذي أدان العدوان اإلسرائيلي على قافلة الحرية
 إسرائيل، دعا البيان  الدول األعضاء في وفي شأن عالقات بعض الدول األعضاء في المنظمة مع

 .المنظمة إلى إعادة النظر في عالقاتها مع إسرائيل بما في ذلك إعادة النظر في تطبيع العالقات معها
  

  "سرائيلإ" المعقودة مع ا اتفاقياتهكافة إلغاء تركيا تعتزم .48
التفاقيات المعقودة بينها وبين    أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر تشليك أن تركيا ستفسخ جميع ا            

وحول المطالبات الشعبية التركية باتخاذ اجراءات رادعـة أكثـر     .اسرائيل بما فيها االتفاقيات العسكرية   
ضد اسرائيل بين تشليك أن السياسات الخارجية لتركيا تستند الى المواثيق والقوانين الدولية والى صوت               

وتقوم مؤسسات الدولة بصياغة مواقفها وسياسـاتها       , ن بمنأى عنه  الشارع التركي الذي التستطيع أن تكو     
  .الرسمية وفق هذه العوامل جميعاً

  7/6/2010اخبار العالم، تركيا، 
  

  من مناورات جوية " إسرائيل "الجيش التركي يستبعد .49
لن تشارك في مناورات " إسرائيل"ذكرت وثيقة رسمية للجيش التركي نشرت األحد، أن : )ب.ف .أ (

وأعلنت قيادة األركان العامة في بيان أن مناورات  .ية دولية ستجرى خالل األيام المقبلة في تركياجو
حزيران من /  يونيو18 إلى 7من ) وسط(ستجرى اعتباراً من قاعدة محافظة كونيا " نسر األناضول"

  ". إسرائيل"دون اإلشارة إلى مشاركة 
  8/6/2010الخليج، 

  
  صادر حمولتها وتمصرية من عبور رفح مصر تمنع قافلة الحرية ال .50

الذي يضم تسعة شخصيات برلمانية مصرية من إدخال  " 2الحرية "منعت السلطات المصرية وفد : رفح
مواد البناء واألسمنت والحديد إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعدما استولت مدير أمن شمال 

  .افلة الحريةسيناء شخصيا على الشاحنات األربعة المصاحبة لق
المركز الفلسطيني "وقال النائب حازم فاروق رئيس الوفد المصري في تصريح هاتفي مع مراسل 

تفاجئنا باألمن المصري وهو يستولي على شاحناتنا المحملة باالسمنت ومواد ): "6-7(االثنين" لإلعالم
ديدهم باالعتقال بعد أن كنا البناء لغزة ويرجعها للجانب المصري، بعد أن قام بسحب رخص السائقين وته

  ".  كيلو متر من غزة، وعندما استفسرنا منه، أكد لنا أنها لن تدخل للقطاع20على مسافة 
أن أهالي المنطقة كانوا يخبرونا بأن السلطات المصرية ال تدخل حتى قطعة حديد واحدة لغزة : وأضاف

ننا صدقنا كل ما يقال، مؤكداً أن ما حدث عبر المعبر، ولم نكن نصدقهم ولكننا اآلن بعدما شاهدنا بأعي
نحن مصرون على الدخول : "وتابع .مخالفة ألمر الرئيس المصري مبارك بفتح المعبر ألجل غير مسمي
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والوصول لغزة وكسر الحصار وتنفيذ توصيات الجامعة العربية وتوصيل المساعدات للشعب الفلسطيني 
  ".وكسر األيدي المتحكمة بالمعبر

  7/6/2010لسطيني لإلعالم، المركز الف
  

   نهاية الصيفبناء الجدار الفوالذي مصر تنتهي من .51
أعلن مسئول أمني، اليوم االثنين، أن مصر ستنتهي من بناء الجدار الفوالذي الذي يجري إنشاؤه تحـت                 

وكانـت الـسلطات    ". سنغلق كل األنفاق بالتأكيد   : "وقال. األرض بينها وبين قطاع غزة مع نهاية الصيف       
مصرية بدأت ببناء هذا الجدار العام الماضي من أجل منع تهريب البضائع واألسلحة إلى قطـاع غـزة                ال

  . عبر شبكة من األنفاق التي يتم حفرها تحت األرض
  8/6/2010المصريون، 

  
  على غزة وعودة السلطة الشرعية إلى القطاع" اإلسرائيلي"رفع الحصار نريد : مصر .52

لرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، أمس، إن موقف بالده قال المتحدث ا: )آي.بي .يو (
  .على غزة وعودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى القطاع " اإلسرائيلي"هو الدعوة إلى رفع الحصار 

مصر تجري اتصاالت مع عدد من األطراف األوروبية بشأن "وأضاف زكي في بيان صحافي أن 
ودخول " اإلسرائيلية"، وتابع أن ذلك سيسمح بفتح المعابر "وض على غزةإمكانية رفع الحصار المفر

  " .           السلع إلى القطاع بشكل طبيعي
  8/6/2010الخليج، 

  
  "ما لم تحدث تجاوزات"مصر لن تغلق معبر رفح  .53

فتحت معبر رفح ولن " أكد مسؤول أمني مصري أمس أن بالده :، الحياة أ ف ب-) مصر(شرم الشيخ 
وسئل المسؤول المصري الذي طلب عدم . إذا لم تحدث أية انتهاكات من الجانب اآلخر للحدود" هتغلق

عما إذا كانت " فرانس برس"ذكر اسمه في لقاء مع مجموعة من الصحافيين بينهم صحافية من وكالة 
نتهاك، لقد فتحنا المعبر ولن نغلقه إال إذا حدث ا: "مصر قررت فتح معبر رفح في شكل دائم، فأجاب

  .التي تسيطر على غزة" حماس"، في إشارة إلى حركة "وهذا يتوقف على سلوك الجانب اآلخر
" حماس"، معتبراً أن حركة "المعبر يمكن أن يفتح لألبد إذا حدثت مصالحة"وقال المسؤول المصري إن 

: وأضاف". ن نغيرهاألنها تريد منا أن نغير الورقة المصرية، لكننا ل"تتحمل مسؤولية إخفاق المصالحة، 
لن نتخلى عن مليون ونصف المليون فلسطيني، ومعبر رفح للناس وليست لدينا مشكلة في أن يخرج "

الواقع " الناس ويدخلون، أما البضائع من نوع االسمنت والحديد فستدخل من طريق معبر كرم أبو سالم
  . اإلسرائيلية قرب غزة-على الحدود المصرية 

 تعترض على دخول األسمنت والحديد، لكنها ال تريد أن تذهب هذه البضائع إلى إسرائيل ال"وأوضح أن 
كي تتولى ) أونروا(حركة حماس، وتريد أن يتم تسليمها إلى المفوضية العليا إلغاثة الالجئين الفلسطينيين 

  ".توزيعها الستخدامها في البناء
، مضيفاً أن إسرائيل "نب إسرائيلسيكون هناك رفع جزئي للحصار من جا"وأعرب عن اعتقاده بأنه 

الجندي " تعتقد أن الحصار يشكل ورقة ضغط على حماس في المفاوضات لتسليم غلعاد شاليت"
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أن " نحاول أن نشرح: "وقال. اإلسرائيلي األسير في غزة

في موضوع قائمة الشخصيات الفلسطينية لن تصل إلى حل لمشكلة شاليت ما لم تبد مرونة "إسرائيل 
  .بإطالق سراحهم ضمن صفقة شاليت" حماس"الذين تطالب " الهامة

  8/6/2010الحياة، 
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   يعتزم إرسال ثالث سفن وطائرة مساعدات إلى غزةاإليرانيالهالل األحمر  .54
، عزمها أعلنت جمعية الهالل األحمر اإليرانية أمس في طهران: ، أ ف ب، رويترز"الحياة" طهران،

، بينما حذرت "في نهاية األسبوع"على إرسال ثالث سفن وطائرة محملة بالمساعدات االنسانية إلى غزة 
وقال المدير الدولي للهالل األحمر . اسرائيل من أنها ستمنع تقدم اي سفينة تحاول كسر الحصار

 عامالً 70ين ستنقل احداهما نحن في طور استئجار سفينت: "عبدالرؤوف أديب زاده لوكالة األنباء الرسمية
  .إلى سكان غزة" إنسانياً من ممرضين وأطباء، والثانية األدوية واألغذية

بالتنسيق مع الحكومة التركية، "، وان العملية ستجري "السفينتين ستبحران في نهاية االسبوع"وأوضح أن 
 الهالل األحمر اإليراني وأضاف أن". كما سنرسل سفينة مستشفى الى سواحل غزة في المستقبل القريب

ويمكن للمتطوعين الذين ...  طناً من المساعدات اإلنسانية إلى غزة عبر مصر30طائرة محملة "سيرسل 
يريدون الذهاب إلى غزة ومساعدة شعب فلسطين المحتلة المستضعف تسجيل أسمائهم على موقع الهالل 

  ".األحمر
  8/6/2010الحياة، 

 
  مايو يوماً عالمياً لإلغاثة/أيار 31 لجعل يدعو" اتحاد األطباء العرب" .55

أيار / مايو31دعت األمانة العامة التحاد األطباء العرب إلى أن يكون يوم :  محيي الدين سعيد-القاهرة 
فيما توجهت قافلة حرية مصرية . تخليداً لذكرى شهداء أسطول الحرية" يوماً عالمياً لإلغاثة"من كل عام 

  .ة ويشارك فيها عدد من نواب المعارضةإلى غزة تحمل مواد إغاثي
  8/6/2010الخليج، 

  
   في واشنطن تنفي وجود نية أمريكية لجمع عباس ونتنياهودبلوماسيةمصادر  .56

 من واشنطن نقالً عن مراسلتها حنان البدري أن مـصادر دبلوماسـية فـي               8/6/2010الخليج،  ذكرت  
عقد لقاء ثالثي يجمع خالله الرئيس األمريكـي        ماتردد عن وجود أفكار تتعلق ب     " الخليج"واشنطن نفت لـ    

بنيـامين نتنيـاهو فـي      " اإلسرائيلي"باراك اوباما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء          
  .واشنطن 

وقالت المصادر ان جدول زيارة أبومازن تم تأكيده، حيث سيلتقي أوباما في البيت االبيض صـباح غـد                  
 أيام القاء عباس خطبة في معهد بروكينغز يقدمه فيها الـسفير            3رة التي تمتد    األربعاء، كما ستشمل الزيا   

  .االمريكي السابق في تل ابيب مارتن انديك 
في واشنطن تحديد موعد لوصول نتنياهو إلـى واشـنطن، لكنهـا            " اإلسرائيلية"من جهتها نفت السفارة     
سيحتفى بها بـشكل    "على ان زيارة نتنياهو     وشددت السفارة   " . متوقعة خالل أيام  "أشارت الى أن الزيارة     

  .في البيت األبيض وفي اإلعالم األمريكي " غير مسبوق
 نائب الناطق باسم     أن  مينا العريبي   نقالً عن مراسلها   واشنطنمن   8/6/2010 الشرق األوسط،    وأضافت

قدم في العملية مـن     الرئيس أوباما يعتقد أنه في غاية األهمية أن نت        «، إن    قال البيت األبيض، بيل برتون   
 .»أجل استقرار وأمن تلك المنطقة

  
  يطالب بإزالة العراقيل لتحقيق المصالحة الفلسطينيةأميركيتقرير  .57

، أمس، تقريرا يطالب بحل سياسي      »مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي   «أصدرت  :   مينا العريبي  -واشنطن  
  .اء عملية سالم قابلة للنجاحوتحريك الساحة السياسية الفلسطينية من أجل إنجاح جهود إحي

الوقت حان إلزالة العراقيل أمام المصالحة من خالل اإلشارة إلـى أن المجتمـع              «وشدد التقرير على أن     
 .»الدولي سيقبل اتفاقا يسمح للفلسطينيين بالمضي قدما
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 يقدم فرصة مهمة وضياعها سيؤدي إلـى مزيـد مـن          «، وقال إنه    2007وأشاد التقرير باتفاق مكة عام      
 .»الدماء، وسنوات من المأزق السياسي

الواليات المتحدة أن تشير إلى انفتاحها لطريقة عمل فلسطينية، حتى وإن كانت            «وأضاف التقرير أن على     
مـستعدة  ) مـستقبلية (ال تتطابق مع شروط الرباعية الدولية، ما دامت حكومة وحدة وطنيـة فلـسطينية               

 .» أمني يمنع اإلرهابللتفاوض مع إسرائيل، واإلبقاء على تعاون
الواليات المتحدة حاولت لوقت طويل السيطرة وتحديد السياسة الفلسطينية وخيـارات           «وأفاد التقرير أن    

على الواليات المتحدة أن تدعم علنا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مع مـشاركة  «، مضيفا أن    »قادتها
 .»كل األحزاب الفلسطينية

على «أن  » مؤسسة كارنيغي «ة، ميشيل دان، التي كتبت التقرير الذي أصدرته         واعتبرت الخبيرة األميركي  
» أسـطول الحريـة   «وأضافت أن حادثـة     . »أوباما أن يتحدث مع عباس حول ترتيب البيت الفلسطيني        

) سياسـة (االجتماع الدولي حول حصار غزة انكسر، وال يمكن مواصلة          «األسبوع الماضي أظهرت أن     
إذا كانت الواليات المتحدة حقا تريد حل الـدولتين،         «وشددت دان على أنه     . »زلةاعتبار غزة جزيرة منع   

» فإن ذلك سيتطلب أن تكون واشنطن أكثر انفتاحا للمصالحة الفلسطينية، ودعم العملية االنتخابية السياسية             
 .الفلسطينية

لى واشنطن هذه   ، إلى أن عباس يأتي إ     »كارنيغي«ولفتت تغريد الخضري، وهي خبيرة تعمل في مؤسسة         
 .المرة أضعف من السابق، وبالتالي هو بحاجة إلى دعم أميركي
إنني متشائمة حـول دعـم الواليـات        «: وقالت الخضري في ندوة مشتركة مع دان في واشنطن، أمس         

ستكون هذه نهاية أبو مازن كقائد إن لم يحصل على شيء، ففـتح هـي               «: ، موضحة »المتحدة أبو مازن  
فلسطيني بدولة فلسطينية، وحماس لم تفعل ذلك، فهي فقط وعدت بعدم االستـسالم،             التي وعدت الشعب ال   

على الواليات المتحدة أن تعطي أبو مازن ومصر الضوء األخضر          «: وزادت قائلة . »وهذا ما التزمت به   
واحـد  ) فلـسطيني (للعمل على المصالحة، وإذا كان السالم سيتحقق، فيجب أن يكـون هنـاك طـرف                

 .»يتفاوض
8/6/2010ق األوسط، الشر  

  
 باريس تقترح قوة بحرية أوروبية لتفتيش البواخر المتجهة إلى غزة .58

 من باريس نقالً عن مراسلها ميـشال أبـو نجـم، أن الدبلوماسـية               8/6/2010 الشرق األوسط،    ذكرت
البحث عن آلية لرفع الحصار المضروب على غزة منـذ          : الفرنسية تنشط في موضوع غزة على خطين      

 الجوية اإلسرائيلية ضـد     -إليجاد لجنة تحقيق دولية حول العملية البحرية        » أفكار«، وطرح   2007عام  
  . أشخاص وجرح العشرات9التي أفضت إلى مقتل ) أيار( مايو 31أسطول الحرية ليل 

تكليف االتحاد األوروبي تشكيل قوة بحريـة تكـون         : وفي الموضوع األول، تقترح فرنسا آلية مزدوجة      
 السفن المتجهة إلى غزة قبل تفريغها للتأكد من أنها ال تنقل سالحا مـن جهـة، ومعـاودة                   مهمتها تفتيش 

إشراف المراقبين األوروبيين على معبر رفح الذي يفصل غزة عن مصر والذي عهد اإلشراف عليه إلى                
 .قوة من المراقبين األوروبيين بموجب اتفاق سابق تم مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية

 هذان الموضوعان محور االتصال الهاتفي الذي تم بين الـرئيس سـاركوزي ورئـيس الـوزراء                 وكان
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك في محادثات وزير الخارجية برنار كوشنير ونظيره البريطاني ولـيم              

 .هيغ الذي زار باريس للمرة األولى منذ تعيينه في منصبه
غير أن بـاريس تـسعى إلـى        .  الدعوة إلى رفع الحصار عن غزة      ويقوم الموقف الفرنسي المبدئي على    

وجـاء فـي    . رفع الحصار من جهة وطمأنة إسرائيل أمنيا من جهة أخرى         : التوصل إلى هدفين متصلين   
تـوفر  » آليـات «بيان صادر عن قصر اإلليزيه مساء األحد الماضي أن ساركوزي اقترح على نتنياهو              
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السلطة » صالحيات« وصول المؤن إلى غزة مع المحافظة على         خاصة بأمن إسرائيل وتتيح   » ضمانات«
  . الفلسطينية

وكان الوزير الفرنسي أكثر وضوحا إذ أعلن عقب لقائه هيغ مساء األحد في مقر الخارجية أن االتحـاد                  
يتعين عليـه   «، إذ إنه    »يتمنى القيام بذلك  «وهو  » يستطيع أن يفتش البواخر المتجهة إلى غزة      «األوروبي  

. »ارك أكثر مما قام به حتى اآلن في الجوانب السياسية والعملية والمادية للدفع باتجاه درب السالم               أن يش 
فرض «وعبر كوشنير عن استعداد االتحاد األوروبي لتحمل مسؤولياته مجددا لإلشراف على معبر غزة و         

 .»رقابة صارمة عليه
بالتالي يجب العثور على مخرج من غير       و» لم يعد ممكنا استمراره   «وقال كوشنير إن وضع غزة الحالي       

ولعل البعد الداخلي ألزمة غزة الذي برز عبر المظاهرات الحاشـدة           . إهمال المطالب األمنية اإلسرائيلية   
والمتكررة التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية تحفز السلطات الفرنسية على التحـرك لتفـادي            

 .الجاليات وأحداثا في الشوارع الفرنسيةانعكاس نزاع الشرق األوسط توترا بين 
إن الوضع في غزة ال يحتمل بالنسبة       " نقالً عن وكاالت أن كوشنير أضاف        8/6/2010الخليج،  وأضافت  

ومن يستفيد من هذا الوضع؟ أولئك الذين يمـررون بـضائع فـي             . للناس المحاصرين منذ فترة طويلة      
ال يمكـن   ) . إلـى غـزة   (لمنتوجات التي تـدخل     ، والذين يفرضون ضرائب على ا     )مع مصر (األنفاق  

ووصف هيغ الوضـع    ". إنني أفهم ضرورة ضبط األسلحة    "، مؤكداً في المقابل     "االستمرار على هذا النحو   
العودة إلى العمل وإعادة إعمـار      "، ودعا إلى حل يتيح للفلسطينيين       "ال يطاق وغير مقبول   "في غزة بأنه    

  ." منازلهم وإعادة بناء وسائل عيشهم
  

  "أسطول الحرية" لم تقدم أي دليل مقنع حول وجود إرهابيين ضمن "إسرائيل": موراتينوس .59
صرح وزير الخارجية اإلسباني ميغيل آنخيل موراتينوس امـس االثنـين أن   : مدريد ـ حسين مجدوبي 

يات إسرائيل لم تقدم حتى اآلن أي أدلة حول وجود إرهابيين في سفينة مرمرة التركية، وأضاف أن الوال                
  .المتحدة لم تعد الالعب السياسي الوحيد في الشرق األوسط

بشكل واضـح   'وأوضح في حوار مع القناة التلفزية األولى اإلسبانية صباح أمس االثنين أن اسبانيا نددت               
كما ندد االتحـاد األوروبـي الـذي        '، وتابع   'وصريح بعملية اقتحام القوات اإلسرائيلية ألسطول الحرية      

، في إشارة إلى دول مثل فرنـسا وبريطانيـا          'العمل، أما دول أخرى فقد اتخذت مواقف أقل       نترأسه بهذا   
  .التي تأسفت دون تنديد

وحول وجود إرهابيين مفترضين كما تدعي إسرائيل ضمن ركاب أسطول الحرية، أوضح موراتينـوس              
. ولم يالحـظ شـيئا    أنه كان يتواجد في تركيا يوم انطالق أسطول الحرية في إطار ندوة حول الصومال               

نحن كحكومة إسبانية ليست لدينا أي أدلة حول تواجد إرهابيين، وإسرائيل بدورها تحدثت عن              'واستطرد  
  .'وجود إرهابيين مفترضين ولكنها لم تقدم لنا أي تقرير مقنع بشكل رسمي

التركي أحمـد   وكشف أنه قام بنقل رسائل ما بين وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية               
فالطرفان كانـا يرغبـان فـي    'داود أوغلو قبل أيام قليلة من اقتحام القوات اإلسرائيلية ألسطول الحرية،            

معالجة إيجابية لهذا الوضع، وكانا يدركان الصعوبة التي تواجههما، وجرى االتفاق على عدم اللجوء إلى               
  .'العنف

8/6/2010القدس العربي،   
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  ومن المهم تحقيق حل الدولتين.. الوضع القائم لن يدوم: ع مبارك ممباحثاتبايدن بعد  .60
أعرب نائب الرئيس األميركي جو بايدن في بيان أصدره مكتبـه بعـد اجتماعـه               ): مصر(شرم الشيخ   

الرئيس المصري حسني مبارك عن أمله في إحراز تقدم على صعيد محادثات التقارب بين اإلسـرائيليين               
  .  وإقرار حل الدولتين1967حتالل القائم منذ عام والفلسطينيين إلنهاء اال

وعقب اللقاء قال بيان صدر عن نائب الرئيس األميركي أمس، إن مصر والواليات المتحدة شريكان فـي          
أعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى سالم       ) أمس(الرغبة في إقرار السالم في الشرق األوسط، واليوم         

 .شامل في المنطقة
الوضع القائم لن يدوم من وجهة نظر جميع األطراف ومن المهم للغايـة إحـراز               «: بايدن قائال وأضاف  

تقدم على صعيد محادثات التقارب بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لكي تتمكن األطراف المـشاركة مـن               
الحـتالل  االنتقال إلى المفاوضات المباشرة بأسرع وقت ممكن بحيث تتوصل هذه المفاوضات إلى إنهاء ا             

 .» وإقرار حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية تعيش في سالم وأمن1967القائم منذ عام 
وأشار بايدن إلى أن الجانب األميركي يجري مشاورات وثيقة مع مصر وشركاء آخرين حول إيجاد سبل                

 .جديدة لتناول الجوانب اإلنسانية واالقتصادية واألمنية والسياسية للوضع في غزة
8/6/2010 األوسط، الشرق  

  
  إلدارة معابـر إغاثـة غـزة أوروبـينقـاش  .61

كشفت المتحدثة باسم مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين          : براهيمإ وسيم   - بروكسل
أشتون، أمس، عن نقاشات تجرى حالياً بين دول االتحاد لتحديد ما يمكن القيـام بـه لتـسوية الوضـع                    

ة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً على جدول أعمـال اجتمـاع وزراء               االنساني في غز  
 . الخارجية األوروبيين في لوكسمبورغ يوم االثنين المقبل

ـ       حول » موقف االتحاد االوربي واضح   «، إن   »السفير«وقالت المتحدثة باسم أشتون، مايا كوشيانتشيش ل
لمعابر غزة، ونناقش ما نستطيع القيام به لنـساعد         نحن نطالب بفتح فوري     «وأضافت  . الوضع في غزة  
 . »في ذلك وندعمه

ورداً على سؤال حول مدى تبني االتحاد اقتراح كوشنير، خصوصا أن وزير الخارجية االسباني ميغيـل                
             موراتينوس كان  «انخيل موراتينوس سبق أن أطلق موقفاً بالمعنى ذاته، أوضحت المتحدثة األوروبية أن

ومن الواضح أن هذه االقتراحات تأتي في اطار        ... ، لكنه ليس ذاته   )القتراح كوشنير ( مشابه   لديه اقتراح 
  . في أوروبا» النقاش الجاري حالياً

وقالت مصادر مطلعة على النقاش الجاري في االتحاد األوروبي، ودوره السابق في غزة، ان كـال مـن           
السرائيل، مشيرة الى ان هـذا      » الحارس«دور  كوشنير وموراتينوس يقترح أن يقوم االتحاد األوروبي ب       

رفع الضغوط الدوليـة عـن كاهـل        «، وأن دوره هو     »ال يمكن أن يطرح اال بايعاز اسرائيلي      «المقترح  
 . »اسرائيل وتحميلها لسلطة حماس

ورأت المصادر ان االقتراح األوروبي، الذي رجحت أن يلقى ترحيبا في اجتماع وزراء خارجية اوروبا،               
 الى طرف فلسطيني شريك، وهذا االمر سيصطدم بالخالفات القائمـة بـين حمـاس والـسلطة                 سيحتاج

وتابعت أنه من المستبعد، في ظروف الخالفات القائمة، أن تقبل حماس بـأن تقـوم سـلطة                 . الفلسطينية
 . محمود عباس باإلشراف على معبر رفح إلى جانب اإلسرائيليين واألوروبيين

. وروبيون واالسرائيليون باالعتراف بسلطة حماس، ومشاركتها في ادراة المعبـر         في المقابل، لن يقبل اال    
  سينقلب الوضع، وسيبدو كأن اسرائيل تريد فتح المعابر وحماس هي          «وبهذه الطريقة، تقول المصادر انه      
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التي ترفض ذلك، وبالتالي سيصور األمر كما لو أن حماس هي التـي تـسبب حـصار غـزة ولـيس                     
   . »اسرائيل

8/6/2010السفير،   
  

  "إسرائيل"علينا أن نجد بأسرع ما يمكن حالً لضمان أمن : إيطالياوزير خارجية  .62
علينـا أن   "قال وزير خارجية إيطاليا فرنكو فراتيني إثر مقابلة في روما مع نظيره البريطاني وليام هيغ                

واعتبـر  . ألهالي غـزة  " سانيةلفتح ممر للمساعدة اإلن   "و" إسرائيل"نجد بأسرع ما يمكن حالً لضمان أمن        
تحـسين  "، ولكـن خـصوصاً      "إسرائيل"إلى  " تفادي تسلل إرهابيين  "وزير الخارجية اإليطالي إنه يتعين      

يتعين التوصـل إلـى     "وأضاف  " . إسرائيلي"الخاضعين لحصار   " ظروف العيش المستحيلة ألهالي غزة    
  " .تسوية

  8/6/2010الخليج، 
  

  "إسرائيل"األبيض بسبب تصريحاتها ضد  البيت صحافيياستقالة عميدة  .63
شهدت واشنطن انتهاء عهد خاص في تاريخ الصحافة األميركية مـع اسـتقالة             :  مينا العريبي  -واشنطن  

عميدة صحافيي البيت األبيض هيلين توماس من منصبها بعد زوبعة إعالمية ضدها بسبب تصريحات لها               
ـ وقبل أشهر من احتفالها بعيد ميال     ". إسرائيل"ضد   أمـس أن   » هيرسـت «، وأعلنت مجموعة    90دها ال

وقال غيـبس   . توماس استقالت بعد ساعات قليلة من انتقاد الناطق باسم البيت األبيض روبرت غيبس لها             
بالطبع تصريحاتها  «: ، مضيفا »مسيئة وتستحق التوبيخ  «: في مؤتمر صحافي أمس إن تصريحات توماس      

  .األميركية» رأي اإلدارة) ال تعكس(ال تعكس رأي غالبية الناس هنا وبالتأكيد 
8/6/2010الشرق األوسط،   

  
  لهاكوريا الجنوبية قبلت زيارة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز  .64

شـمعون بيريـز،    " اإلسـرائيلي "أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنها قبلت بزيارة الرئيس         : )آي.بي  .يو  (
صاً، وذلك بعدما كانـت طلبـت تأجيلهـا بـسبب           الخميس المقبل، لكن على أن يكون جدول أعمالها مقل        

  .بحق أسطول الحرية، فيما ألغت جامعة كوريا منحه شهادة دكتوراه فخرية " اإلسرائيلية"المجزرة 
  8/6/2010الخليج، 

  
  تغلق مكتبها في قبرص" غزة الحرة.." الحكومةتعاوناحتجاجاً على عدم  .65

دعو إلى كسر الحصار على قطـاع غـزة، أمـس           التي ت " غزة الحرة "أعلنت حركة   :  أ ف ب   -نيقوسيا  
االثنين عن إغالق مقرها في قبرص احتجاجا على عدم تعاون الحكومة القبرصية معها وتنتقل إلى لندن                

  . في وقت الحق
ـ              أسـطول  "وكانت الحكومة القبرصية منعت عددا من السفن والركاب من مغادرة الجزيرة وااللتحاق بـ

  . حل الجزيرة قبل أن يتوجه إلى غزةالذي توقف قبالة سوا" الحرية
وسيغلق المكتب ألننا نشعر بأننا لـم       ) الثالثاء(سنغادر اليوم   "وقالت أودري بومسي العضو في المنظمة       

وأضافت أنه لم يتم إبالغ المنظمـة       ," يعد مرحب بنا في قبرص، وقد أوضحت الحكومة ذلك بشكل جلي          
ستخدام قبرص نقطة انطالق للسفن التي كانت متوجهة لكسر         الذي يحظر ا  " السري"مسبقا باألمر التنفيذي    

  . الحصار على غزة
8/6/2010الشرق، قطر،   
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  تحقيقاً في إصابة أمريكية بالضفة" إسرائيل"واشنطن تطلب من  .66
" إسـرائيل "أمس إن الواليات المتحدة طلبـت مـن         " تل أبيب "قالت السفارة األمريكية في     : )ب.ف  .ا  (

لتي فقدت فيها شابة أمريكية عيناً خالل صدامات بين شبان فلـسطينيين وجنـود              التحقيق في الظروف ا   
  .االحتالل في الضفة الغربية 

أيار /  مايو 31قد أصيبت بقنبلة مسيلة للدموع في عينها في         )  سنة 21(وكانت الشابة اميلي هينوشوفيتس     
  .أثناء مشاركتها في تظاهرة عند معبر قلندية قرب رام اهللا 

لفتح تحقيق في هذه القضية بحسب مـا        " اإلسرائيلية"سفارة األمريكية طلباً إلى وزارة الخارجية       وقدمت ال 
وكانت الشابة وأجانب آخرون يشاركون في تظاهرة احتجاجاً        . أعلن المتحدث باسم السفارة كورت هوير       

  . بحق أسطول الحرية " اإلسرائيلية"على المجزرة 
  8/6/2010الخليج، 

  
   عالمي إلى غزةبرلمانيسطول دعوة إلطالق أ .67

بعد اجتماع لها في بيروت، أمس، إلـى        " رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين    "دعت  : )أي.بي  .يو  (
  .لفك الحصار على قطاع غزة " برلمان الحرية"حملة عالمية إلطالق أسطول 

برلمانيين األحرار، مالقـاة    أن واجبها البرلماني وواجب كل ال     "وقالت الرابطة في بيان، أمس، إنها ترى        
وتصعيدها لكشف المزيد من الطبيعة اإلجرامية للكيان الصهيوني وتفعيـل          ) أسطول الحرية (هذه التجربة   

  " .المساعي الهادفة لكسر الحصار، وإعالن الحصار العالمي على من يحميه ويسانده
، داعية كل   "'أسطول برلمان الحرية   'قررت إطالق حملة برلمانية عالمية لتنظيم     "وأردفت أنها لهذه الغاية     

كل البرلمانيين المؤمنين بقضايا اإلنسانية والحق والكرامة       "كما دعت   .البرلمانيين في العالم للمشاركة فيه      
  " . والعدل والديموقراطية إلى المساهمة في حملتها إلطالق أسطول البرلمانيين

  8/6/2010الخليج، 
  

  قاء سياسة خرغزةالسويد تعتبر حصار  .68
بفـرض  " إسـرائيل "سياسـة   " الخرقاء"وصف وزير خارجية السويد كارل بيلت، أمس، ب         : )ب.ف.أ(

  .حصار على قطاع غزة 
وقال بيلت أثناء نقاش في البرلمان طالبت به المعارضة لبحث الموقف الذي يجب تبنيه إزاء األزمة فـي                  

إن "أضـاف   " . تنـتج متطـرفين   سياسة خرقاء، إنها تغذي التطرف و     "الشرق األوسط، إن حصار غزة      
، وهي مهينة ومذلة ألنـاس      "إسرائيل"غير المقبولة وغير المجدية تجاه غزة، تعزل        " اإلسرائيلية"السياسة  
  " .إسرائيل"، وذلك مع رفضه طلب المعارضة فرض عقوبات على "أبرياء

سيعرض القانون الـدولي    إذا لم يتحرك المجتمع الدولي اآلن فإن ذلك         "وقال هانس ليندي النائب اليساري      
هـستيريا عامـة    "، غير أن بيلت حذر من مخاطر ترك الوضع ينزلق إلـى             "لخطر انتقاص كامل لقيمته   

   "".إسرائيل"مضادة ل 
  8/6/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل" بمقاضاة يتعهدونمتضامنون إسبان  .69

كبتها بحق أسطول الحرية    بسبب المجزرة التي ارت   " إسرائيل"يعتزم متضامنون اسبان مقاضاة     : )ا.ب  .د  (
  .حسبما أعلن أمس أحد هؤالء المتضامنين الذي كان متواجدا على متن األسطول 
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وقال مانويل تابيال إنه هو ورفيقته لورا آرو سوف يرفعان قضية أمام المحكمة الوطنيـة فـي اسـبانيا                   
 لراديـو كتالونيـا إن      واضـاف . والمعروفة بتحقيقاتها في انتهاكات حقوق اإلنسان في البلدان األخرى          

  . من المجزرة التي أدت الستشهاد تسعة أشخاص " لن تتمكن من اإلفالت" "إسرائيل"
  8/6/2010الخليج، 

  
  "أسطول الحرية"حول الهجوم على نؤيد تحقيقاً مستقالً ونزيهاً  ":غولدستونلجنة "عضوا  .70

هينا جيالني  " لجنة غولدستون "التقى وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي في قصر بسترس عضوي           
وعن  .وديسموند ترافرس اللذين زاراه على هامش محاضرة نظمتها الجامعة األميركية في بيروت امس            

نحن ممن ايدوا األصوات التي طالبت بتحقيـق مـستقل          : " جيالني ، قالت "اسطول الحرية "االعتداء على   
  ".ونزيه
ل على اجراء مثل هذا التحقيـق بـشكل موضـوعي           لدينا مخاوف كبيرة من عدم قدرة اسرائي      : "أضافت

ومستقل، ومع ذلك نعتقد ان المجتمع الدولي سيضغط من أجل تأليف لجنة دولية للتحقيق فـي الحادثـة                  
األخيرة التي حصلت في عرض البحر، ونأمل في ان يكون هناك رد فعل قوي من المجتمع الدولي فـي                   

  ".، وذلك لفرض العقوباتحال التوصل في التحقيق الى تأكيد حصول خروق
وعن اتهام رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو بعض العناصر المتطرفة في البحرية االسرائيلية بالتصرف             

نأمل في ان يجري خالل التحقيقات النظر الى الوقائع، وبعد ذلك كشف المسؤولين وكـل               : "افرادياً، قالت 
  ".المتورطين وفقاً للقانون الدولي

اعتقد ان من الصعب ان يصدق الناس       : "صريح نتنياهو هو للتنصل من المسؤولية؟ أجابت      وهل ترى ان ت   
  .هذه المقولة في ظل وجود شهود عيان كانوا على متن اسطول الحرية

8/6/2010النهار، لبنان،   
  

   عن غزة يوقعون وثيقة تطالب برفع الحصاربريطاني برلماني 100 .71
من اعضاء البرلمان البريطاني وثيقة يدينون فيها قيام الحكومة  100وقع أكثر من : لندن ـ جمال شاهين 

اإلسرائيلية بحصار قطاع غزة ويطالبون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كـاميرون بـالتحرك ورفـع               
الحصار عن القطاع ومن بين هوالء النواب نواب محسوبون على اليهودية لكنهم رفضوا موقف الحكومة               

  . االسرائلية
8/6/2010إلمارات، البيان، ا  

 
  فرصتنا في فك الحصار ومعاقبة القتلة .72

  فهمي هويدي
أمامنا اآلن فرصة نادرة لكسر حصار غزة ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم، لكني لست واثقا مـن                 

  !أن دول االعتدال العربية راغبة في ذلك حقا
)1(  

نعم نحن نعرف الكثير عـن      .. بي أيضا قافلة الحرية فضحت إسرائيل ال ريب، لكنها فضحت النظام العر         
قبح وجه إسرائيل وعربدتها، لكن ما فعلته بحق السفينة مرمرة، حين قتلت بعض ركابها واستولت عليها                
وهي في المياه الدولية، عمم تلك الصورة القبيحة على أنحاء الكرة األرضية، ممـا أطلـق مظـاهرات                  

ع بلدا مثل نيكاراغوا إلى قطع العالقات مع إسرائيل،         السخط والغضب في العديد من عواصم العالم، ودف       
كما دفع اإلكوادور وجنوب أفريقيا إلى سحب سفيريهما لدى تل أبيب، وكانت تركيا قد سبقتهما بطبيعـة                 

  . بل إننا فوجئنا بأن عمال الموانئ في السويد قرروا مقاطعة سفن الشحن اإلسرائيلية لمدة أسبوع. الحال
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قررتا فقط استدعاء السفير    ) مصر واألردن (لتين اللتين عقدتا معاهدة صلح مع إسرائيل        بالمقابل فإن الدو  
ونحمد اهللا علـى أن موريتانيـا       . اإلسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج تضمنت عتابا دبلوماسيا ليس أكثر        

ابة كانت أسبق وأشجع، ألنها قطعت عالقاتها مع تل أبيب وطردت السفير اإلسرائيلي قبل عـام، اسـتج                
  .للضغوط الشعبية التي دعت إلى التخلص من تلك الوصمة

رد الفعل الخجول والمتواضع لم يكن مقصورا على موقف حكومة مصر واألردن، ولكنه ألقى بظاللـه                
إلى االجتماع في القاهرة بعـدما      " اضطروا"على موقف الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب الذين         

  !انا كان دون الموقف الذي اتخذته نيكاراغواوقعت الواقعة، وأصدروا بي
صحيح أن الشارع العربي كان أفضل حاال بقليل، حيث تظاهر الناس فيه واستجابوا لنـداءات اإلسـهام                 
واإلغاثة بعد اإلعالن عن فتح معبر رفح، إال أننا نعرف جيدا أن صوت الشارع العربي ال يسمع من قبل                   

  .ي واد ال عالقة له باآلخرأهل القرار، وأن كال منهما يمضي ف
بؤس الموقف العربي عبرت عنه األبواق الرسمية، من ذلك مثال أن المتحدث باسم الخارجية المـصرية                
حين سئل عن احتماالت التحرك إقليميا أو دوليا في أعقاب الهجمة اإلسرائيلية على القافلة، قال فـي رده                  

لتي وقع الهجوم على سفينة رفعت علمها، ناسـيا أو   إن ذلك منوط بأطراف أخرى، في إشارة إلى تركيا ا         
  .تهم مصر، أو كانت كذلك" القضية"متناسيا أن 

)2(  
 حين خسرت حليفا مهمـا مثـل        1979إسرائيل في موقف حرج اآلن، فبعدما تلقت ضربة موجعة عام           

 يقل أهميـة هـو   إيران بعد قيام الثورة اإلسالمية، فإن الغرور واالستعالء سببا لها خسارة حليف آخر ال        
وال تنس أن دورهـا     . وهي خسارة جاءت مغموسة بالدم التركي الذي عمق من الفجوة والمرارة          . تركيا

اإلستراتيجي تراجع بصورة نسبية بعد انهيار االتحاد السوفياتي، وفي الوقت الراهن تتزايـد مؤشـرات               
 في قافلة الحرية وعبـرت      مناهضة سياساتها في أوساط النخب األوروبية التي شاركت بعض عناصرها         

  . عن ذلك المظاهرات التي انطلقت في عواصم القارة
ال تقل عن ذلك أهمية شهادة قائد المنطقة الوسطى األميركية الجنرال بتراوس التي قال فيها إن الجنـود                  

تـي  وشهادة رئيس الموساد مائير داجان أمام الكنيـست ال        . األميركيين يقتلون بسبب السياسة اإلسرائيلية    
تحدث فيها عن تراجع الدور اإلستراتيجي إلسرائيل في المنظور األميركي، بحيـث لـم تعـد الـشريك               

  . اإلستراتيجي لواشنطن، وإنما غدت خصما على قدرتها
، أغلـب الظـن   )6/6(الصادر يوم األحد الماضي     " الشروق"والذين قدر لهم أن يطلعوا على عدد جريدة         

رتا أربع مقاالت ورسما كاريكاتيريا في نقد االنقـضاض اإلسـرائيلي          أنهم الحظوا أن صفحتي الرأي نش     
) عـاموز عـوز   (المالحظة المهمة أن الكتاب الثالثة أميركيون والرابـع إسـرائيلي           . على قافلة الحرية  

) أنتوني كوردسمان األستاذ في مركز الدراسات اإلستراتيجية بواشنطن       (وعنوان مقال أحد أولئك الكتاب      
 فقـد   -وهو أميركي أيضا  -أما الرسم الكاريكاتيري    .  عندما تصبح إسرائيل عبئا إستراتيجيا     :كان كالتالي 

صور حلبة مالكمة وقف فيها شخص مفتول العضالت أشير إلى أنه رمز إلسرائيل، وآخر يمثل أسطول                
ـ                  . ائزالحرية وقع على األرض مهشم الوجه، ولكن حكم المباراة رفع يد األخير وأعلن على المأل أنه الف

ورسالة الصورة واضحة في التعبير عن أن إسرائيل هي الطرف الخاسر في المعركة التي خاضتها فـي               
  .مواجهة أسطول الحرية

نجح ناشطو قافلة الحرية في أن يجعلوا إسرائيل في موقف الدفاع ال موقف الهجوم الذي اعتادت عليـه،                  
رباعية الدولية على القطاع، واشـتركت فيـه        ومن ثم لفتوا األنظار إلى جريمة الحصار الذي فرضته ال         

بعض الدول العربية، إما بسد المنافذ أو بالصمت على استمراره، وترتب علـى ذلـك اسـتدعاء ملـف                   
الحصار على الطاولة، بحيث لم يعد أحد يدافع عن استمراره، وإنما أصبح البعض يتحدثون عن رفعـه                 

وفرصة البديل الثاني أقوى وأرجح مـن       . فقط" تخفيفه"تماما، في حين بدا البعض يتداولون أفكارا حول         
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األول، ألن إسرائيل وسلطة رام اهللا ومصر مع استمرار الحصار لحين الخالص مـن حكومـة حركـة                  
  .حماس في غزة، رغم أن كل طرف له أسبابه في ذلك

ي لتفتيش سفن   في إطار التخفيف هناك بدائل عدة، أحدها يتحدث عن استقدام فريق يمثل االتحاد األوروب             
الثاني يتحدث عن فتح ممر بحري من مينـاء أزميـر           . اإلغاثة القادمة، والتأكد من أنها ال تحمل سالحا       

التركي إلى القطاع، وبمقتضاه تتولى السلطات التركية المقبولة من كل األطراف مراقبة وتفتيش الـسفن               
فح إلدارته في وجـود حـرس الرئاسـة         االقتراح الثالث أن يعود األوروبيون إلى معبر ر       . قبل إبحارها 

أما االقتـراح الرابـع     . الفلسطينية كما كان العهد به في السابق، وهو اقتراح وافقت عليه حكومة حماس            
فيتمثل في إقامة معابر للسلطة في الجانب المصري تتولى إنهاء اإلجـراءات، علـى غـرار المعـابر                  

  ).5/6الحياة اللندنية (األميركية في كندا وإيرلندا 
)3(  

سألني أحد الصحفيين الفلسطينيين من غزة عن رأيي في فكرة التخفيف، فقلت إن الهدف منها هو التعامل                 
مع القطاع باعتباره حديقة حيوانات، يعيش كل سكانها في األقفاص ويقاس مدى نجاح اإلدارة فيها بمقدار                

 أن الفكرة تحتاج أيضا إلى تحريـر        وأضفت. توفيرها الغذاء ومتطلبات بقائهم أحياء داخل تلك األقفاص       
، "االعتبارات اإلنسانية "وتفصيل، بحيث تعرف حدود ممارسة البشر لحق االنتقال، وبحيث تعرف ماهية            

وهل البد أن يكون الراغب في المرور على شفا الموت أو في حالة ميؤوس منها؟ ومن المخول بتمرير                  
  في تحرير المحظور والمباح من تلك البضائع؟ أو مصادرة البضائع التي تمر؟ وما دور إسرائيل 

وقلت لمحدثي إن معبر رفح يسمح اآلن بمرور األشخاص واألدوية، أما األغذية فلها معبر آخـر مثـل                  
وقد حدث في األسبوع الماضي أن إحدى سيارات نقل األدوية حملت كميـة             . العوجة تتحكم فيه إسرائيل   

عض األحيان، وأثناء التفتيش اعتبر عسل النحل غذاء ال دواء،          من عسل النحل الذي يتم التداوي به في ب        
  !فسمح بإدخال السيارة بعد احتجاز عسل النحل منها

إن قافلة الحرية والقوافل القادمة من أوروبا التي سبقتها استهدفت أمرين هما كـسر الحـصار وإغاثـة                  
دقائها باستمرار الحصار، كما أنها     المثارة اآلن تحقق مطلب إسرائيل وأص     " التخفيف"المحاصرين، وفكرة   

وإذا أردنا أن نذهب إلى     .  من التحكم فيما يدخل القطاع من سلع       -وهي في موقف الدفاع   -تمكن إسرائيل   
أبعد في الظن فسنقول إن فكرة التخفيف يراد بها وقف حمالت التضامن األوروبية، وإقناع الرأي العـام                 

الحتياجات المعيشية قد فتح، فال داعـي لحمـالت التـضامن           الدولي بأنه ما دام باب وصول البضائع وا       
  .الدولية مع المحاصرين

)4(  
وأخشى ما أخـشاه أن     . الموقف التركي الداعي إلى كسر الحصار يعد المطلب األجدر بالتأييد والمساندة          

يكون االعتراض على ذلك المطلب ليس إسرائيليا فحسب، ولكنه قد يكون عربيـا أيـضا، ألن حكومـة                  
وهو ما ال تريده    . سلطة في رام اهللا قد تعتبر ذلك انتصارا لحماس وتثبيتا ألقدامها، وهو ما ترفضه يقينا              ال

  .مصر أيضا بسبب موقفها التقليدي من حماس واإلخوان المسلمين
لحسن الحظ فإن تركيا مضطرة ألن تتشدد في موقفها، ألن الغرور اإلسرائيلي الذي اسـتهدف البـاخرة                 

لى قتل تسعة من الناشطين األتراك وإصابة عشرات آخرين، اسـتثار الكبريـاء التركـي               مرمرة وأدى إ  
وشحن الرأي العام بدرجة عالية من الغضب، األمر الذي جعل من الحزم إزاء التـصرف اإلسـرائيلي                 

صحيح أن ذلك الحزم عبر عن نفسه بعدة إجراءات مثل وقف بعض األنشطة             . خيارا وحيدا أمام الحكومة   
  . كة العسكرية والمدنية، والحديث عن تقليص العالقات إلى الحد األدنىالمشتر

كما عبر عن ذلك أيضا كل من رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية بانتقادهمـا الـشديد للـسياسة                  
وال شك أن تمـسك أنقـرة برفـع         . اإلسرائيلية، واعتبار ما جرى للسفينة مرمرة من قبيل إرهاب الدولة         

 كأحد شروط المصالحة مع إسرائيل، خصوصا في ظل األجـواء الدوليـة المـستعدة               الحصار عن غزة  
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للتجاوب مع هذه الدعوة، يشكل نقلة مهمة في نهج التعامل مع ملف القطاع، إال أن نقطة الضعف الوحيدة                  
  .التي يمكن أن تعطل التقدم على هذا المسار هي الموقف العربي الذي سبقت اإلشارة إليه

كيا تحتاج إلى جهد آخرين لكي ترفع الحصار عن غزة، فإن دعوتها إلى محاسبة ومحاكمة               وإذا كانت تر  
المسؤولين عن الجريمة التي ارتكبت بحق السفينة مرمرة ال تحتاج بالضرورة إلى ذلك الجهد، ومن ثـم                 

تجاهله، فبوسع حكومة أنقرة أن تقوم بها، بما قد يشكل فضيحة أخرى إلسرائيل وتهديدا لقادتها ال يمكن                  
ذلك أن قتل المدنيين األتراك في المياه الدولية وهم على سفينة تعد أرضا تركية، يمكن القضاء التركـي                  

لذلك فإن عملية جمع األدلة التي يقوم بها االدعـاء          . من محاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة ومعاقبتهم      
ل العرب في إجرائها بعد حرب غـزة،        التركي اآلن تعد خطوة مهمة باتجاه إجراء تلك المحاكمة التي فش          

  .رغم األدلة والقرائن التي سجلها تقرير القاضي غولدستون
في هذا السياق فإنني أستحي أن أقول إن المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والمالحقة القانونية التـابع      

ائم التي ارتكبتها إسرائيل    التحاد المحامين العرب، الذي يديره األستاذ عبد العظيم المغربي، وثق كل الجر           
، لكنه لم يجد حتى اآلن تمويال يغطي        2008 وعدوانها على غزة عام      2006في عدوانها على لبنان عام      

متطلبات رفع تلك القضايا في الساحة الدولية، خصوصا أن تكلفة القضية الواحدة تصل في المتوسط إلى                
  . ألف دوالر40

والمشاعر الغاضبة ال تزال تعبر عن نفسها كل يوم فـي الـشارع             إن دم الشهداء األتراك لم يجف بعد،        
التركي، من ثم فالفرصة مواتية لدفع عملية محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين على ما فعلـوه سـواء                 

وليتنا نضم جهود مركز توثيق جرائم الحرب مـع الجهـود           . إزاء قافلة الحرية أو في العدوان على غزة       
أييد شعبي ورسمي كبير لتحقيق الهدف المنشود، وإقناع القادة اإلسرائيليين بأنهم لن            التركية التي تحظى بت   

  .يظلوا فوق القانون دائما، ولكنهم سيحاسبون يوما ما
الحديد ساخن اآلن، والفرصة مواتية للطرق، قبل أن ينشغل العالم الخـارجي سـواء بمعاقبـة إيـران                  

" باعتداله"قلتُ العالم الخارجي ألن العالم العربي مشغول        .. دموحصارها أو بمباريات كأس العالم لكرة الق      
  !الذي أخرج نظمه من معادلة القوة ومن التاريخ

  8/6/2010الجزيرة، نت، 
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 عبداهللا األشعل. د

عة من كل جرائمها، ولو أنها قادرة على أن تغسل يديها بسر" إسرائيل"علمتنا تجارب وخبرة التعامل مع 
يرجع الفارق . لقضت عليهم قضاء مبرماً" إسرائيل"قدر للعرب أن يتورطوا في أصغر حادث واجهته 

وجسارتها، وعدم حرصها على األخالق، مادامت أصالً مشروعاً يناقض أي أخالق، " إسرائيل"إلى ذكاء 
 .م هذا المصطلحرغم تغني قادتها باألخالق، وإسراف خطابهم السياسي في استخدا

وفجورها إدمانها للكذب والخداع والمرواغة، وهو ما أكده أردوغان من أن " إسرائيل"يضاف إلى ذكاء 
العامل الثالث في إحداث هذا الفارق هو . ، وهى أكاذيب مكشوفة"إسرائيل"تركيا سئمت من أكاذيب 

والعامل األخير . اهمة غربيةوإجرامها مادامت شركة مس" إسرائيل"استماتة واشنطن والغرب في دعم 
 .وعزلها" إسرائيل"هو ضعف اإلرادة العربية فى التصدى لـ

أدى حادث االعتداء الحربي على قافلة الحرية إلى آثار مدمرة في سبع قطاعات على األقل، وهي 
، "يلإسرائ"العالقات اإلسرائيلية التركية، والعالقات اإلسرائيلية األمريكية، وتطور نزع الشرعية عن 

وأمن المتوسط واالتحاد من أجل المتوسط، والملف النووي اإليراني، ووضع المقاومة بعد الحادث، 
ورغم خطورة تداعيات الحادث . وعملية السالم والمبادرة العربية" إسرائيل"ومستقبل المفاوضات مع 

تها على احتواء ، وقدر"إسرائيل"، فإنه يخشى أن يؤدي التقاعس العربي إلى إفالت "إسرائيل"على 
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تداعياته، وتعود إلى نقطة البداية وقد أزاحت كل التحديات التي تزاحمها في إدارة المشهد، بل يخشى أن 
يؤدي هذا التقاعس إلى استمرار حصار غزة، وتفاقم الصراع الداخلي بين الفلسطينيين، وشعور تركيا 

بل أيام الشريف حسين الذي خدعه بأنها ضحت بمصالحها، وقد خذلت من العرب مثلما خذلوها من ق
مكماهون، فحشد العرب ضد األتراك في الحرب العالمية الثانية، فمكن لسايكس بيكو وبلفور وانتداب 

 ".إسرائيل"بريطانيا وقيام 
نركز في هذا المشهد على وسائل الستثمار الحادث من الناحية القانونية، وأخطر مجال لالستثمار هو 

ذلك أن الحادث أكد الطبيعة البربرية ". إسرائيل"ها على نزع الشرعية عن تأكيد تركيا في حملت
وعلى احتقارها للقانون الدولى، وأن إفالتها من العقاب خاصة بعد محرقة غزة ومطاردتها " إسرائيل"لـ

 .آثار تقرير جولدستون أصبح أمراً مضموناً بفعل الدعم األمريكي والتراخي العربي
وفرت اإلرادة هي اإلصرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادث، وفي نفس نقطة البداية، إذا ت

لن تغير من الحقيقة، وهي أنها قامت " إسرائيل"الوقت فإن نتائج التحقيق ظاهرة في الواقع؛ ألن مبررات 
ريمة ، وإنما وجهتها إنقاذ غزة من ج"إسرائيل"باالعتداء المسلح على قافلة مدنية ال رابط بينها وبين 

عليها، وتغاضي المجتمع الدولي عن االهتمام بها، وتم االعتداء في " إسرائيل"الحصار التى تفرضها 
بجريمة جديدة هذه المرة " إسرائيل"يترتب على ذلك أن نتيجة التحقيق سوف تصم زعماء . المياه الدولية

" إسرائيل"دولية يعني استعداد ضد اإلنسانية؛ ألن التصدي بالقوة الدموية ألسطول الحرية في المياه ال
 .الرتكاب أي جريمة، حتى يظل قرار الموت والحياة لسكان غزة في يديها

في الصميم هو السعي لنزع الشرعية عنها من زاويتين؛ عدم " إسرائيل"إن أخطر ما يمكن أن يضرب 
 تحتمله البشرية شرعية الوجود، وعدم شرعية السلوك؛ ألن الكيان الشيطاني يسلك سلوكاً شيطانياً ال

ضد الفلسطينيين " إسرائيل"وإذا كانت هذه جريمة ومحرقة غزة ومجازر . ومجتمع الدول المتحضرة
والعرب في مصر وتونس ولبنان، ودورها في العراق وفي السودان وفي نهر النيل، كلها تشير إلى أنها 

في " إسرائيل"د أدانت سلوك هي مصدر الشقاء في هذه المنطقة، وإذا كانت محكمة العدل الدولية ق
األراضى الفلسطينية بمناسبة قضية الجدار العازل، كما تنبهت أوساط دولية عديدة إلى شذوذ هذا 
السلوك، فإن العالم ال بد أن يتجه إلى إدراك أن هذا السلوك مرتبط ارتباطاً حميميا بالطبيعة الشيطانية 

يجب أن يكون مع العرب " إسرائيل"زع الشرعية عن ونحن نظن أن تركيز تركيا على ن". إسرائيل"لـ
مشروعاً إستراتيجياً، ولكني أظن أن العرب يلهثون لسد الفجوات بين موقفهم المخزي والموقف التركي 
الشجاع، ولذلك أظن أن المواقف العربية ليست مواقف أصلية، وأن األخطبوط األمريكي الصهيوني 

زع الشرعية بمساعدة عربية، كما ال أظن أن فتح معبر رفح كان من مصيدة ن" إسرائيل"يسعى لكي يفك 
ووقف " إسرائيل"يعبر عن تغير استراتيجي، ولكنه جزء من محاوالت األصدقاء تخفيف الضغط على 

 .محاوالت استهدافهم هم أيضاً
ع وأخيراً، فلست بحاجة إلى اإلشارة إلى أن دخول تركيا بشدة بسبب شهداء القافلة واشتراطها رف

 .هو سقف أذهل الحكومات العربية وأحرج بعضها" إسرائيل"الحصار عن غزة مقابل تطبيع عالقتها مع 
التحية لزعماء تركيا والشعب التركي األبي، وألمير قطر، وخاصة على استعداده لتمويل صندوق 

  .المالحقة القضائية عن هذه الجريمة
  8/6/2010السبيل، األردن، 
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 لخارجية التركية تثير القلق الغربيتحركات السياسة ا .74
 ماري بيث شريدان

» حماس«ارتدت النساء أغطية للرأس، بينما ارتدى الرجال على رؤوسهم عصابات خضراء تحمل اسم 
مكتوبا باللغة العربية، واحتشدوا نساء ورجاال باآلالف في ساحة عامة مشمسة في إسطنبول مرددين 

 .»!اللعنة على إسرائيل«هتاف 
 المظاهرة التي اندلعت السبت متناقضة مع الصورة القائمة منذ أمد بعيد في ذهن الغرب حيال وبدت

بيد أنه في غضون األيام األخيرة، . تركيا باعتبارها دولة علمانية صديقة إلسرائيل والواليات المتحدة
ات تحمل العلم اشتعلت شرارة الغضب الشعبي بسبب عملية استيالء إسرائيل الدموية على سفينة مساعد

وجاء الحادث في وقت تعزز تركيا . التركي كانت متجهة صوب قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي
صالتها بالحكومات المسلمة بالمنطقة، وأصبحت تتخذ منحى أكثر صراحة في مناصرة الفلسطينيين 

 .ومحاولة تفادي فرض األمم المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران
هل بدأت تركيا في : ر تكهنات قلقة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وثار التساؤلوقد أثار هذا التطو

التحول بعيدا عن الغرب؟ من جانبها، تنفي الحكومة التركية ذات التوجهات اإلسالمية هذا األمر، في 
الوقت الذي ينتقد بعض المحللين هذا التساؤل باعتباره ينطوي على تبسيط مفرط لحقيقة األوضاع، 
موضحين أنه مع تنامي االقتصاد وتولي السلطة قادة على درجة واضحة من الثقة بالنفس، بدأت هذه 

في الصعود كقوة إقليمية تتبع سياسة خارجية أكثر ) الناتو(الدولة العضو في حلف شمال األطلسي 
 .استقاللية

في » لسالم الدوليمعهد كارنيغي ل«في هذا الصدد، أعرب هنري باركي، خبير الشؤون التركية في 
إنهم يتسمون من . يرغبون في التحول إلى قوة عظمى بالمنطقة«واشنطن عن اعتقاده بأن األتراك 

من ناحيتهم، وصف القادة األتراك سياستهم الخارجية بأنها . »األساس بشعور متضخم بأهمية الذات
بالد من تحسين عالقاتها على وبالفعل، تمكنت ال. ترمي إلى عدم إثارة أي مشكالت مع الدول المجاورة

نحو دراماتيكي مع دول كانت من خصومها ذات يوم مثل سورية التي اعتادت توفير المالذ للجماعات 
التركية الكردية التي تخوض حرب عصابات، وإيران التي ساورت تركيا مخاوف حيالها فيما مضى 

 .إليهابسبب إمكانية إقدامها على تصدير الفكر الراديكالي اإلسالمي 
المالحظ أن االقتصاد التركي . تقوم السياسة الجديدة في جزء منها على توسيع نطاق الروابط التجارية

الذي كانت للدولة الهيمنة عليه فيما مضى حقق نموا سريعا مع ظهور مراكز تصدير ديناميكية يطلق 
 ضعفا 20نمت بما يزيد على وتشير األرقام إلى أن تجارة تركيا مع جيرانها . »نمور األناضول«عليها 

 .2008 و1991بين عامي 
من جهتهم، حاول قادة البالد الطموحون استغالل نفوذهم اإلقليمي المتنامي في االضطالع بدور أكبر 

وعليه، اضطلعت تركيا بدور الوساطة بين إسرائيل وسورية، قبل شن إسرائيل حربها القصيرة . عالميا
وأخيرا، سعى دبلوماسيون أتراك . ترتب عليه توقف المحادثات مما 2009-2008في غزة في شتاء 

وبرازيليون إلى إرسال بعض من اليورانيوم اإليراني منخفض التخصيب للخارج إلعادة معالجته في 
 .إطار اتفاق يرمي إلى تفادي عقوبات جديدة ترمي الواليات المتحدة لفرضها ضد إيران

كان : »إكونوميك ريفيو«و» حرية ديلي نيوز« رئيس تحرير من جهتها، قالت بارجين يينانج، مساعدة
من المحتوم اضطالع تركيا بدور دولي أكبر بالنظر إلى وضعها جيوالسياسي ومكانتها الجديدة كواحدة 

 . الرائدة20من الدول الصناعية الـ
القتصادي واستطردت يينانج موضحة أن الحكومات العلمانية السابقة التي أطلقت إجراءات التحرير ا

االختالف القائم بالنسبة لهذه الحكومة «: وأضافت. تحركت بحرص أكبر على صعيد السياسة الخارجية
 .»أنها تحمل طابعا أيديولوجيا
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ويبدو هذا جليا بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث زاد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، 
معون بيريس، الرئيس اإلسرائيلي، خالل مؤتمر في سويسرا ووبخ شي. انتقاداته إلسرائيل على نحو متنام

 .، مما أكسبه إشادة كبيرة على الصعيدين الداخلي والشرق أوسطي2009) كانون الثاني( يناير 29في 
» مذبحة دموية«يذكر أن صور أردوغان جرى رفعها في شوارع غزة في أعقاب اتهامه إسرائيل بتنفيذ 

يذكر أن تسعة ناشطين على متن السفينة، معظمهم من . فينة التركيةخالل سعيها للسيطرة على الس
من ناحيتها، قالت إسرائيل . األتراك، لقوا مصرعهم عندما فتحت قوات كوماندوز إسرائيلية النار عليهم

إن قوات الكوماندوز التابعة لها فتحت النار في أعقاب تعرضها لهجوم من جانب من كانوا على متن 
 .السفينة
، عالوة على أن القاعدة »يشعرون بميل تجاه فلسطين«بت يينانج عن اعتقادها بأن أردوغان وحلفاءه أعر

يذكر أن . االنتخابية األساسية الخاصة بهم تتسم بالتدين، األمر الذي عادة ما يصاحبه عداء إلسرائيل
ضا في اجتذاب تأييد رجال حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان له جذور دينية، لكنه ناجح أي

أعمال وليبراليين من خالل سياسات السوق الحرة التي ينتهجها وسعيه لتمرير إصالحات ديمقراطية 
 .ترمي للفوز بعضوية االتحاد األوروبي

 اإلسرائيلية تردت بصورة بالغة، مع تهديد القادة األتراك بتقليص -المالحظ أن العالقات التركية 
وأشار تقرير صدر أخيرا عن سياسة تجنب خلق أي مشكالت مع دول .  مستوى ممكنالعالقات إلى أدنى

 .الجوار إلى أنها تنطوي على تناقضات جوهرية بالنظر إلى الصراعات المنتشرة بالمنطقة
األكاديمية عبر «وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة من األكاديميين األتراك واألجانب العاملين لدى 

أنقرة ستعجز عن تحسين عالقاتها مع بعض العناصر « تتخذ من واشنطن مقرا لها أن التي» األطلسية
إال أن التقرير استطرد بأنه حال تميز مجمل حصيلة هذه السياسة . »من دون عرقلة عالقاتها بأخرى

 .»أصال لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة«بطابع إيجابي، فإنها ستشكل 
ل وتركيا عالقات وطيدة، حيث تشاركا في مساعدات عسكرية والتوجس تاريخيا، ربطت بين إسرائي

حيال دول عربية، لكن مع تحسين تركيا عالقات بجيرانها، لم تعد بحاجة إلى الدعم اإلسرائيلي، حسبما 
إال أن التطورات الجارية تحمل ما هو أبعد من مجرد إعادة الحكومة التركية تنظيم . شرح محللون

رانها، حيث أصبح مواطنوها أكثر ارتباطا بالعالم الخارجي، بما في ذلك القضايا تحالفاتها مع جي
وبات الناخبون يشعرون بقوة أكبر، خاصة . وأصبحت الحكومة أكثر حساسية إزاء الرأي العام. المسلمة

 .المتدينين منهم
البالد العلمانية منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك تركيا على أطالل اإلمبراطورية العثمانية، اتخذت 

وشنت المؤسسة العسكرية القوية الموالية للغرب انقالبات عسكرية ضد القادة الذين . كسياسة رسمية لها
وعن هذا، قال باركي إن . إال أن نفوذ الجيش تراجع أخيرا. اعتبرت أنهم انحرفوا عن إرث أتاتورك

ة العظمى من الشعب أكثر تحفظا وتدينا كانت علمانية، لكن على نحو قسري، حيث كانت الغالبي«البالد 
 .»بكثير عن السلطات

 عاما، ربة منزل ترتدي غطاء للرأس وردي اللون ويحمل صورة 25من ناحيتها، قالت سمية جاكير، 
زهور، إنها منذ سنوات مضت كانت تخشى المشاركة في مظاهرة كتلك التي شهدها حي جاجليان، 

 .السبت، ونظمها حزب ديني صغير
، ومن حولها وقفت حشود غفيرة ترفع األعالم الفلسطينية »لكن حكومتنا اآلن أكثر ديمقراطية«: فتوأضا

 عاما، التركية التي تدرس في رومانيا، فقادت 21أما هيفا غورلو كاغالر، . »انتفاضة انتفاضة«وتردد 
 وراء اشتعال وفي سؤال لها حول ما السر.  ساعة كي تتمكن من المشاركة في المظاهرة12السيارة 

منذ عشرين عاما، لم «: مشاعر الحماس تجاه الفلسطينيين، األمر الذي لم يكن واضحا من قبل، أجابت
 .»تكن هناك شبكة إنترنت ولم تتح لدينا القدرة على معرفة معلومات من غزة
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 وثيقة بالغرب، إال أنه رغم الطابع االستقاللي الجديد المميز لسياستها الخارجية، ال تزال تركيا على صلة
في الوقت ذاته، تضطلع القوات التركية بدور مهم في . فال يزال االتحاد األوروبي السوق الكبرى لها

إننا دولة تسعى لإلبقاء «: قال أردوغان) تشرين األول(في أكتوبر . عمليات حلف الناتو في أفغانستان
 .» جانب والتحول إلى اآلخروليس في ذهننا تصور لالبتعاد عن. على صالتها بالغرب والشرق

  »واشنطن بوست«
  8/6/2010الشرق األوسط، 

  
   يمر بمرحلة تحول تاريخية في موازين القوىاألوسطالشرق  .75

  إيان بالك
أثارت اعتداءات القوات البحرية اإلسرائيلية على قافلة الحرية في نفسي ذكريات قديمـة، وكانـت هـذه              

 لسلسلة من التوترات التي شهدها الشرق األوسـط مـؤخراً           الذكريات قد برزت إلى السطح أصالً نتيجة      
والتي طرحت مجموعة من التساؤالت العسيرة حول مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي وموازين القوة             

  .في المنطقة
وقد كان لتركيا دور كبير في هذه المرحلة وشهد الشارع التركي غضباً عارماً جراء مقتل تسعة ناشطين                 

وقد أدى هذا إلى توتر العالقات اإلسرائيلية التركية بشكل غير          " مرمرة"هر السفينة التركية    كانوا على ظ  
وعقب مشاهد تشييع القتلى في اسطنبول، قام أحدهم بتخريب النصب التذكاري الذي يخلد الحكم              . مسبوق

 وقمعها لألكـراد    العثماني في بير شيبا في فلسطين، كما قام اإلسرائيليون بشن حملة إعالمية على تركيا             
إال أن لهذا الحدث أبعادا أخرى أكبر، وما زلت أتذكر ما حدث منذ سنين طويلة عندما حـدث                  . واألرمن

تصادم مشابه وقتها بين الجيش البريطاني واليهود الفارين من معسكرات االعتقال النازية األمـر الـذي                
أرضـهم  "ن اليهود من الوصول إلـى        وتمكي 1940أدى إلى كسر الحصار البحري البريطاني نهاية عام         

أدت وقتها تلك األحداث إلى إثارة موجة تعاطف عالمية مع اليهود وتقـديم الـدعم بالنتيجـة                 ". الموعودة
ولكن كفة ميزان التعاطف قـد  . للقضية الصهيونية، األمر الذي غطى على أي اهتمام لحقوق الفلسطينيين        

لعرب، ويشير البعض إلى أن الوحشية التي تعاملت بهـا          مالت بشكل كبير خالل السنوات الماضية نحو ا       
القوات اإلسرائيلية مع أسطول المساعدات لغزة لها نفس األثر لما كان عليه الحال أثناء تعامـل الجـيش                  

مما يشكل نقطة تحول للرأي العـالمي وتقـديم         . 1940البريطاني مع السفن التي كانت تحمل اليهود في         
طينيين والدعوة إلى إرغام إسرائيل على االمتثـال للمطالـب الدوليـة برفـع              الدعم غير المشروط للفلس   

يقارن الكثير بين ما يحدث للفلسطينيين في غزة وما كان يعانيه السود أثنـاء جـدار                . الحصار عن غزة  
  .الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

عالمية المناهـضة والمطالبـة     ان تعهد قطر بتمويل تكاليف مالحقة اسرائيل قانونيا ودعمها للحمالت اال          
برفع الحصار وجد الكثير من التأييد على المستويين االقليمي والدولي وقد رحبت به الجامعـة العربيـة                 
حيث اعتبر القرار القطري خطوة مهمة ومفيدة لالستفادة من مناخ التعاطف مع الفلسطينيين الذي افرزته               

  .االعتداءات االسرائيلية على اسطول الحرية
رى الكثير في العالم العربي من ناحية أخرى ممن لديهم وجهة نظر مختلفة بأن األحداث الحالية تشكل                 وي

في تاريخ الصراع، في حين     " بنقطة تحول "منعطفاً مهماً حيث وصف الرئيس السوري بشار األسد األمر          
  .يينفي غزة مع مواجهة إسرائيل للشجب واإلدانة الدول" النصر"تحدث إسماعيل هنية عن 

ومن جانبه قال توني بلير مبعوث الرباعية والمؤيد الكبير للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعـزل                
، والعجيب أن هيالري كلينتون قد استعملت نفس اللهجـة فـي حـين              "غير مجد "حماس إن حصار غزة     

العادة فقد لحقوا ركـب     أما البريطانيون وك  ". بغير المحتمل وغير المقبول   "وصفت األمم المتحدة الحصار     
  .األمريكيين
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إذن ما الذي يمكن أن يحصل بعد هذا؟ لقد ظهرت مؤشرات وجود مصاعب بـسرعة، حيـث سـاندت                   
وتـأتي  . الواليات المتحدة اإلصرار اإلسرائيلي على أن تكون أية تحقيقات دولية وبوجود مراقبين دوليين            

ومن جهتها طالبت تركيا ومنظمات     .  الماضي هذه المحاولة لتجنب تقرير غولدستون عن حرب غزة العام        
وكما جرت العادة،   . حقوق اإلنسان والمجموعات المؤيدة للفلسطينيين بفرض مراقبة دولية على إسرائيل         
  .فالحكومات ارتأت أن تخوض المخاطرة من خالل االختفاء خلف المشاعر الشعبية

عتراض، حيث أكـدت أن قادتهـا وجـدوا    انتقلت إسرائيل بسرعة من بروباغندا الحرب إلى تفاصيل اال        
مقاومة ولكنها تذرعت بأن مؤيدي القاعدة كانوا على متن مرمرة، وذلك لإلصرار علـى أن متطلباتهـا                 

ومن جانبه حذر بنيامين نتنياهو بأن رفع الحصار عن غزة يعني سقوط الصواريخ على              . األمنية لم تتغير  
تعداد للتغيير مع اإلشارة إلى المرونة في الترتيبات التـي          وجاءت اإلشارة الوحيدة لالس   . تل أبيب والقدس  

 مع مراقبة أكثر فاعلية     1860أي أنه من األفضل تنفيذ قرار األمم المتحدة         : تحكم االستيراد إلى المنطقة   
من قبل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، ولكن السماح بمرور المزيد من المـساعدات اإلنـسانية مـع                 

  .ر لن يحل المشكلةاستمرار الحصا
هذا األسبوع وبالتزامن مـع الـذكرى       . إنها الواليات المتحدة األمريكية، وكالعادة، هي التي تمتلك الحل        

 والذي كان مصدر الكثير من األمل نحـو         —السنوية األولى لخطاب أوباما للعالم اإلسالمي في القاهرة         
 حتـى   —العراق والدعم الالمحدود إلسرائيل     التغيير بعد سنوات بوش المثقلة بالحرب واإلرهاب وغزو         

  .ان هذا األمل قد تالشى في األشهر الماضية
إال أنه على غرار دعم واشنطن إلسرائيل حول التحقيق، كانت االستجابة األولية للرئيس بالكـاد تبنـت                 

ـ               سدود، أي  تفكيرا جذريا جديدا، حيث دعا أوباما الستغالل أزمة األسطول وذلك لفتح الطريق الحالي الم
  .اعتبار هذه المأساة بمثابة فرصة

 وذلـك ألن    —يجب أن تستمر محادثات التقارب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية          : يقول جورج ميتشل  
البعض يعتقد بأنها من الممكن أن تردم الهوة بين المـوقفين الفلـسطيني واإلسـرائيلي حـول قـضايا                   

  .ئينالمستوطنات والقدس الشرقية والحدود والالج
واآلن فإن  . ويشير المراقبون اإلسرائيليون إلى أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالدعم اإلسرائيلي المطلق واآللي            

وقد أدى  . المصالح اإلستراتيجية األمريكية في أفغانستان وباكستان وإيران تتطلب حالً للقضية الفلسطينية          
 من عقوبات األمم المتحدة علـى إيـران         الجدل حول غزة إلى تعقيد المحاوالت لتمرير مجموعة جديدة        

وكان ماير داجان، رئيس الموساد، قد حـذر        . بشأن برنامجها النووي، هذا األمر يهم اإلسرائيليين أيضاً       
  .من تحول إسرائيل من أصل إلى عبء على الواليات المتحدة

باما دور أكبر فـي     وحتى إن كان الموقف األمريكي ال يزال في طور التشكيل، من المتوقع أن يكون ألو              
  .اتخاذ خطوات مدروسة ومستمرة وفعالة في كلمات مجموعة األزمات الدولية

 —وتبقى خطوط تسوية الصراع اإلسـرائيلي       . ولكن يبدو األمر مبكراً على تصور وجود تحول مفاجئ        
 ومن  .2000حل الدولتين المقترح في نهاية عهد رئاسة كلينتون في          : الفلسطيني كما هي على مدار عقد     

ولكنه من المنطقي أيـضاً     . المنطقي التوقع بأال تخرج الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا عن هذه القاعدة          
وفـي  . ويتطلب رفع الحصار إجراء عاجالً من قبل العالم العربي        . قبول أن حماس لم تعد محيدة بالكامل      

صالحة بين فتح وحماس لالتفاق     حال توقف الواليات المتحدة عن التدخل، سيصبح من األسهل تحقيق الم          
على موقف فلسطيني تفاوضي موحد قد يكون منسجماً مع مبادرة السالم العربية وخطة الواليات المتحدة               

  .األمريكية الشاملة
. وسوف يكون من الصعوبة بمكان تسريع الدعم الدولي لحماس بدون وقـف رسـمي إلطـالق النـار                 

ولكن المطالبـة بحقهـا     . ة للجدل ربما تترك إلى طرف واحد      فاالعتراف بإسرائيل وبراءة حماس المثير    
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بالمقاومة لن يكون كافياً، حيث إنه من المؤكد أن تصر إسرائيل على إطالق سراح غلعاد شاليط مقابـل                  
  .مئات األسرى من حماس

طالب بإنهاء الحصار ودعا    " حماس"وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية          
ويعني خطأ إسرائيل في تقدير العواقب أن مسلسل أسطول         . مصر الى تسريع فتح معبر رفح بشكل دائم       

ولكـن مـن المبكـر    . الحرية جاء بمثابة دعوة صحوة مدوية للمخاطر األخالقية والسياسية لتجاهل غزة 
  .القول بأنها نقطة تحول في تاريخ الصراع األكثر شراسة عالمياً

  8/6/2010الشرق، قطر، 
  

   الدعاية اإلسرائيليةوراءالحقيقة  .76
  روبرت فيسك

أثار حفيظتي، بطبيعة الحال، مشهد رجال مسلحين يقتحمون السفن في : عالء الدين أبو زينة - ترجمة
المياه الدولية، ويقتلون الركاب على سطحها ممن يحاولون المقاومة، ثم يجبرون السفينة على التوجه إلى 

 وأنا أتحدث، بطبيعة الحال، عن القراصنة الصوماليين الذين يقومون بافتراس .ميناء في دولة الخاطفين
كيف يجرؤ أولئك اإلرهابيون على المساس بسفن غير مسلحة في . السفن الغربية في المحيط الهندي

أعالي البحار والمياه اإلقليمية؟ وكم نكون محقين إن نحن أرسلنا سفننا إلى هناك لمنع حدوث مثل هذه 
  مال اإلرهابية؟األع

إنهم يريدون فقط أن يجعلوا الصحافيين . إن اإلسرائيليين لم يطلبوا فدية على األقل! ولكن، عفوكم
اإلسرائيليون " الكوماندوس"وكان األسبوع قد بدأ بالكاد عندما شرع محاربو . يكسبون لهم حرب الدعاية

ومع . لى تسعة من ركابه حد الموتباجتياح قارب تركي كان يجلب مساعدات لغزة، وأطلقوا النار ع
، ومعادين شريرين للسامية "نشطاء سالم مسلحين"ذلك، وفي نهاية األسبوع، أصبح هؤالء المحتجون 

وقد أحببت هذه ". يدعون اعتناق السلم، بينما يمورون بالكراهية، ويهاجمون كائناً بشرياً آخر بسارية علم"
يتعرض للضرب، وبحيث يبدو وأنه يطلق النار على كائن أي حقيقة أن كون المرء . النقطة األخيرة

  .بشري آخر ببندقية لم تدخل حقاً في هذه النسخة الغرائبية من الواقع
وهو شيء ربما يقوله معظم أفراد -أما احتجاجات العائالت بأن أبناءها كانوا يريدون أن يصبحوا شهداء 

فقد جرى -طالق النار على أيدي اإلسرائيليين العائالت التركية لو أن أقاربهم كانوا قد تعرضوا إل
على سفينة : "وقد كتب لي شخص من سيريالنكا هذا األسبوع. تحويلها إلى تأكيد على أنهم كانوا جهاديين

ولسوء الحظ، أطلقت النار على أحمد في ساقه . المساعدات تلك، كانت ابنة أختي، وابن أخي وزوجته
الخطأ في كلمة (، وهو يتلقى العالج اآلن تحت االحتجاز العسكري )اً عام20ابن األخ الذي كان عمره (
ففي . وقد فعل وأبقاني على اطالع في واقع الحال". وسوف أبقيك على اطالع). من المصدر" االحتجاز"

غضون ساعات، كانت الصحافة كلها تتجمع في منزل عائلته في أستراليا، مطالبة بمعرفة ما إذا كان 
ولم نر أي صورة أو فيلم . إن الدعاية تعمل، كما ترون. أو حتى مفجراً انتحارياً محتمالً-أحمد جهادياً 

إذا كانت السفينة التركية تحمل -ولم يخبرنا أحد . من المحتجين ألن اإلسرائيليين سرقوا البضاعة كلها
بة لمساعدة  كيف أنه لم يتم كشف النقاب عن مؤامراتهم الرهي-مثل هؤالء الرجال القساة الشرسين

في غزة خالل الرحلة الطويلة من تركيا، وحتى عندما رست السفينة على الشواطئ " اإلرهابيين"
وفي صحيفة ناشيونال بوست –جيل في مونتريال -لكن األستاذ جيل تروي من جامعة ماك. األخرى

نشطاء "ء عن  استطاع أن يتحدث ويقذف في وجوهنا بكل ذلك الهرا-الكندية المسعورة، بطبيعة الحال
  .يوم الخميس الماضي" السالم المسلحين

ففي لبنان، كنت قد شاهدت هذا . ولم أتفاجأ أنا شخصياً بحوادث القتل على السفينة التركية على اإلطالق
ورأيت جنوده وهم يراقبون . الرعاع غير المنضبط مما يدعى جيشاً وهو يطلق النار على المدنيين



  

  

 
 

  

            40 ص                                     1813:         العدد       8/6/2010 الثالثاء :يخالتار

) آخر أيام المذبحة) (سبتمبر( أيلول 18 ضد الفلسطينيين في صباح يوم ارتكاب مذبحة صبرا وشاتيال
وكنت حاضراً في مذبحة قانا التي ارتكبها جنود المدفعية . على أيدي ميليشياتهم اللبنانية الحليفة الشرسة

د ، هكذا وصف أح")أرابايم"نظير المصطلح اإلنجليزي السائد " (عرابوشيم "-1996اإلسرائيلية في العام 
القتلة الموتى المائة وستة من المدنيين في قانا، والذين كان أكثر من نصفهم من األطفال، في الصحافة 

ثم قالت الحكومة اإلسرائيلية للحائز على جائزة نوبل، شمعون بيرس إن هناك إرهابيين . اإلسرائيلية
دها جاءت مذبحة قانا الثانية  وبع-من يهتم؟: وهو غير صحيح مطلقاً، ولكن-كانوا بين المدنيين القتلى 

 1.300، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 09-2008، ثم مذبحة غزة في العامين 2006في العام 
  ...فلسطيني، معظمهم من األطفال، ثم

قد ارتكبت جرائم ) شأنها شأن حماس(حسناً، ثم جاء تقرير غولدستون، الذي وجد أن القوات اإلسرائيلية 
يا للمسكين المبجل العجوز غولدستون، -ه أدين بوصفه معادياً للسامية حرب في غزة، لكن تقرير

القاضي اليهودي البارز من جنوب إفريقيا، والذي وصمه آل ديسوفيتش المصاب بالهذيان من هارفارد 
مثير "وبالمناسبة، تعني عبارة ". مثير للجدل"ووصفته إدارة أوباما الشجاعة بأنه –" رجل شرير"بأنه 
  .ذهب إلى الجحيما": للجدل

  .إنه كله خداع. وثمة الكثير من الشكوك في هذا األمر، كما ترون
ثم جاء قتل الموساد لمسؤول حركة حماس في دبي، حيث . ولكن، دعونا نعود إلى سردنا المتسلسل

وماذا كانت ردة الفعل المثيرة .  جواز سفر مزورا من بريطانيا ودول أخرى19استخدم اإلسرائيليون 
وليس جريمة قتل ارتكبت –" حادثة"ة حينذاك لوزير خارجيتنا، ديفيد ميليباند؟ لقد وصف األمر بأنه للشفق

...  ثم-"مثيراً للجدل"بحق رجل في دبي، لو سمحتم لي، وإنما كان تزوير الجوازات البريطانية، أمراً 
  .ل اإلسرائيليين ركاب في البحر بالرصاص على أيدي المزيد من األبطا9حسناً، لديكم اآلن قتل 

بي "وأضع ضمن ذلك تغطية –لعل األمر المدهش في كل هذا هو أن الكثير جداً من الصحافيين الغربيين 
 يكتبون مثل الصحافيين اإلسرائيليين، في حين يكتب الكثير -الجبانة لحادثة سفن مساعدة غزة" بي سي

.  أن يتحلى بها الصحافيون الغربيونمن الصحافيين اإلسرائيليين عن حوادث القتل هذه بشجاعة ينبغي
ولكم أن تأخذوا على سبيل المثال تقرير عاموس هاريل . ويكتبون حتى عن الجيش اإلسرائيلي نفسه

المذهل في صحيفة هآرتس، والذي يفكك ويزيل مساحيق التجميل الموضوعة على وجوه ضباط سلك 
من تقاليد كيبوتسات يسارية، من تل أبيب في الماضي، كان العديدون منهم يأتون . الجيش اإلسرائيلي

فقط من  % 2، كان ما ال تزيد نسبتهم على 1990وفي العام . الكبرى أو من سهل شارون الساحلي
 30واليوم، أصبحت نسبه هؤالء األخيرين تصل إلى . كوادر الجيش من اليهود األروثوذوكس المتدينين

من  % 50وهنك أكثر من . ء غوالني من المتدينينوهناك ستة من أصل الجنراالت السبعة في لوا%. 
  .في نفس ألوية المدفعية" القوميين"القادة المحليين من المتدينين 

وعلى الرغم من أن هاريل ال يشدد كثيراً على إبراز –ولكن . ليس ثمة مشكلة في أن يكون المرء متديناً
 هم من مؤيدي االستيطان في الضفة  فإن الكثيرين من هؤالء المتدينين األورثوذوكس-هذه النقطة

  .الغربية، وهم يعارضون قيام دولة فلسطينية
والمستوطنون األورثوذكس هم اإلسرائيليون الذين يكرهون الفلسطينيين أكثر ما يكون، وهم الذين 
يريدون القضاء على أي فرص لقيام دولة فلسطينية، كما قد يريد بعض مسؤولي حماس بالتأكيد القضاء 

" القديم"وعلى نحو ينطوي على المفارقة، كان المسؤولون الرفيعون في الجيش اإلسرائيلي . سرائيلعلى إ
لتكون وزناً مقابالً في مواجهة -على بناء مساجد في غزة " اإلرهابية"هم الذين شجعوا أوالً حركة حماس 

لكنها ستظل نفس . وقد كنت شاهداً على واحد من اجتماعاتهم–ياسر عرفات في بيروت " اإلرهابي"
وكان الفيلسوف الفرنسي قليل الحظ بيرنارد هنري . القصة القديمة هي التي تدور قبل أن يستيقظ العالم
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إنني لم أعرف أبداً جيشاً ديمقراطياً مثل الجيش : "ليفي قد قال قبل بضع ساعات من تعرضه للذبح
  ".اإلسرائيلي

ولكن ال تقولوا ذلك . نخبوي، إنساني، وبطولي:  نظيرنعم، إن الجيش اإلسرائيلي ال يضاهيه جيش وال له
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