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جناميناـ  أ.ش.أ: صرح د.مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون 
القانونية واملجالـــس النيابية بأن قادة ورؤســـاء قمة دول 
الساحل والصحراء »س.ص« أعربوا عن مساندتهم للسودان 
ورفضهم للقرارين الصادرين عن احملكمة اجلنائية الدولية 
بشـــأن اعتقال الرئيس عمر البشير، مؤكدين ضرورة إتاحة 
الفرصة للجهـــود املبذولة من قبل االحتاد االفريقي وجامعة 
الـــدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلســـالمي إلحالل األمن في 

منطقة دارفور.
وقال شهابـ  في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته العاصمة 
التشـــادية جنامينا حيث أنابه الرئيس حسنى مبارك إللقاء 
كلمة مصر أمـــام القمة التي انعقدت يومـــى 22 و23 يوليو 
اجلاري بالعاصمة التشادية جناميناـ  إن قادة جتمع »س.ص« 
أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار االجتار غير املشروع باألسلحة 

واملخدرات واألعمال اإلرهابية واجلرائم عبر احلدود.

شهاب: قادة »س.ص« رفضوا قرار »الجنائية الدولية« ضد البشير

حّذر من احتمال مهاجمة الواليات المتحدة لبلدين في الشرق األوسط

نجاد: مدڤيديڤ أصبح »الناطق باسم مشروع أعداء إيران«

عواصمـ  وكاالت: حمل الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد بشدة 
على الرئيس الروســــي دمييتري 
مدڤيديڤ معتبرا انه اصبح »الناطق 

باسم اعداء ايران«.
وقال احمدي جناد في كلمة القاها 
في طهران ونقلها التلفزيون امس 
ان مدڤيديــــڤ «قال خالل اجتماع 
مع ســــفرائه ان ايران في طريقها 
الى صنــــع القنبلة الذرية ونحن 
نشعر باالســــف لكون مدڤيديڤ 
اصبح الناطق باسم مشروع اعداء 
ايران«. واضاف جناد ان »روسيا 
بلد عظيم وصديق ونريد تعزيز 
هذه العالقة الودية لكن يجب ان 
تعلموا ان مالحظات مدڤيديڤ تخدم 
الدعاية التي ستقوم بها الواليات 
املتحدة«. وحذر الرئيس اإليراني 
من احتمال أن تشن أميركا بدعم 
من إسرائيل هجوما عسكريا على 
بلد أو بلدين صديقني إليران في 

منطقة الشرق األوسط.
وأشــــار جناد إلى ما أســــماه 
بالســــيناريو الغربي اجلديد في 
املنطقة، موضحا أن أعداء أميركا 
بصدد شن هجوم بدعم من إسرائيل 
على واحــــدة أو اثنتني من الدول 
الصديقة إليران في منطقة الشرق 
األوسط في ظل خطة حرب نفسية 
وتصعيد الضغوط ضد إيران ظنا 
منهم أن هذا ســــيضعف من عزم 

الشعب اإليراني.
الى ذلك، أعلن الرئيس اإليراني 
محمــــود أحمدي جنــــاد أن بالده 
ستقوم في عام 2019 بإرسال أول 
إنسان إلى الفضاء.وذكرت وكالة 
»مهر« اإليرانية أن أحمدي جناد 
صرح بــــأن إيران ســــتطلق إلى 
الفضاء في املستقبل القريب قمرا 

العمالت األجنبية حميد برهاني 
أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ستسحب أموالها من أي بلد يفرض 

عليها قيودا.
وأشــــار برهاني في تصريح 
لوكالة مهر لألنباء االيرانية بثته 
امس الى نقل االموال االيرانية من 
الى مصارف  املصارف األوروبية 
آسيوية.واكد اهمية أن تدار وتودع 
األموال اإليرانية بطريقة تكون فيها 
آمنة وذات قابلية عالية للتحول الى 
سيولة وبعيدة عن أي مجازفات 
ومخاطــــر.وردا على ســــؤال عما 
اذا كانت ســــلة العمالت األجنبية 
ستشــــهد تغييرا في هذا الصدد، 
اوضح برهانــــي أن اي تغيير أو 
مضايقات دولية على العمالت التي 
تتضمنها ســــلة العمالت سيدفع 
بالبنك املركزي اإليراني الى أن يغير 
استراتيجيته أيضا. على صعيد 
متصل، حذر مهدي غازانفاري وزير 
التجارة اإليراني من مغبة عواقب 
أي خطط لتفتيش سفن الشحن 
االيرانية مؤكدا ان مرتكبي اجراء من 

هذا النوع سوف يندمون بشدة.
وتســــاءل الوزير االيراني عن 
ماهية ســــلطة الغرب التي تخول 
له تفتيش سفن ايرانية مؤكدا ان 
ايران حتتفظ بالتالي بحق الرد على 
اي عملية تفتيش على خلفية أن 
أي محاوالت من هذا النوع سوف 

متثل جتاوزا لقرار العقوبات.
وانتقد ايضاـ  بحسب ما ذكرته 
وكالة األنباء اإليرانية )مهر(ـ  حزمة 
عقوبات األمم املتحدة الرابعة ضد 
برنامج إيران النووي معتبرا انها 
اجــــراء لن يؤدي إلــــى أي تغيير 
في موقف بالده بشــــأن برنامجها 

النووي.

صناعيا مصنعــــا محليا لغرض 
املسح اجليولوجي من على منصة 
إطالق ومبحطة سيطرة مصنعة 
محليا أيضا. كما أشار إلى أن إيران 
ستقوم في العام 2019 بإرسال أول 
إنسان إلى الفضاء، مشددا على أن 
هــــذه اخلطوة تأتى ردا على قرار 

العقوبات الغربي ضد إيران.
وفي السياق نفسه اعلن رئيس 
هيئة الطاقة الذرية اإليرانية امس 
عن انشاء صندوق بقيمة ثمانية 
ماليــــني دوالر الجــــراء االبحاث 

اخلاصة باالندماج النووي.
ونقلت وكالة األنباء العمالية 
االيرانية »ايلنا« االيرانية امس عن 
صاحلي قوله انه مت امس بالفعل 
اطالق االبحاث اخلاصة باالندماج 
النــــووي مضيفــــا ان امليزانيــــة 

املبدئية املخصصة لالبحاث تبلغ 
80 مليار ريــــال ايراني )8مليون 
دوالر( واضاف »االمر يســــتغرق 
مابني 20 الى 30 عاما قبل ان ميكن 
حتويل هــــذه العملية الى االنتاج 
التجاري ولكــــن يتعني علينا ان 
نســــتخدم كل الطاقات في البالد 
لتوفير السرعة الضرورية لالبحاث 

اخلاصة باالندماج النووي«.
الواليــــات املتحدة  وتشــــتبه 
وحلفاؤهــــا االوروبيــــون في أن 
ايران حتاول صنــــع قنبلة ذرية 
وقد فرضت عليها عقوبات بهدف 
اقناعها بتعليق أنشطتها النووية 
ان  احلساســــة. وتقول طهــــران 
برنامجها النووي لالغراض املدنية 
فقط. الى ذلك أعلن مساعد محافظ 
البنك املركزي االيراني لشــــؤون 

طهران ترد على العقوبات بإرسال أول إنسان إلى الفضاء في 2019.. و صندوق ألبحاث االندماج النووي

تكريم الجنرال المقال ماكريستال في احتفال تقاعد

الحكيم: لن نشارك في حكومة تغيب عنها قائمة »العراقية«

العراق: جهود تشكيل الحكومة مستمرة وأنباء عن تسوية قريبة
بغـــداد ـ ســـي.ان.ان: تســـتمر األزمة 
السياسية العراقية في مراوحة مكانها، بعد 
أشهر على انتهاء االنتخابات التي جرت في 
مارس املاضي، وفي آخر التطورات، توقعت 
بعض املصادر إمكانية التوصل إلى تسوية 
وتوافق حول تسمية الرئاسات الثالث قبل 
انعقاد جلسة البرملان املفتوحة من جديد، 

جتنبا الحتمال تأجيلها مرة أخرى.
وفي وقت بات فيه موقف التيار الصدري 
واضحا جلهة حتميل رئيس احلكومة احلالية 
نوري املالكي، مسؤولية ما يجري بسبب 
إصراره على االحتفاظ مبنصبه، شدد زعيم 
املجلس األعلى اإلسالمي، عمار احلكيم، على 

أن املجلس لن يشـــارك في حكومة تغيب 
عنها القائمة العراقية، التي احتلت املركز 
األول باالنتخابات، بقيادة رئيس الوزراء 
السابق، اياد عالوي. وقال احلكيم في حوار 
إن مشكلة العراق لن تنتهي حتى لو اتفقت 
األطراف على تسمية رئيس الوزراء ورئيس 
اجلمهورية ورئيـــس البرملان، مضيفا أن 
الدولة ليست مشروعا اقتصاديا أو مشروعا 
استثماريا جلهة محددة أو فئة من الناس 
بل هي ملـــك للجميع وال ميكن أن ينطلق 
اإلنسان في إدارة دولة بعقلية إدارة حزب أو 
إدارة مشروع صغير. واستغرب احلكيم من 
بعض السياسيني الذين يتشبثون بالدستور 

في مادة لصاحلهم ويتنكرون للدســـتور 
في مادة أخرى تكون لصالح غيرهم، وفقا 
لتصريح أدلى به لصحيفة النهار اجلديد 
العراقية. من جهته، قال القيادي في التحالف 
الكردستاني، محمود عثمان، ان هناك جهودا 
تبذل حاليا من قبل قادة الكتل السياسية 
الثالث خالل  الرئاســـات  لتسمية أعضاء 

األسبوع اجلاري.
وقال عثمان ان »هناك شبه اتفاق على 
إنهاء املســـألة هذا األســـبوع«، مستدركا 
بالقول: »في حال عدم االتفاق فسيتم تأجيل 
استئناف جلسة البرملان املفتوحة«، مشيرا 
إلى أن األكراد »لم يحسموا موقفهم بشأن 

التحالف مع أي كتلة بعد«.
وشهد األســـبوع املاضي اجتماعا بني 
رئيس الوزراء املنتهية واليته، نوري املالكي، 
ورئيس الوزراء األســـبق، وهو االجتماع 
الثالث بينهما منذ االنتخابات، واتفق الطرفان 
على تكثيف احلـــوار بينهما، غير أن كال 
منهما شدد على أحقيته بتشكيل احلكومة 

اجلديدة، وأن يصبح رئيسا للوزراء.
وكان سياسيون عراقيون وأميركيون 
قد أعربوا عن خشـــيتهم من أن يســـتغل 
املسلحون فترة الفراغ السياسي ومحاولة 
إدخال العراق في دائرة من العنف الطائفي، 

مثلما حدث عامي 2006 و2007.

عواصمـ  وكاالت: أفادت أنباء واردة من أفغانستان 
امس بــــأن حركة طالبان اختطفت جنديني أميركيني 

تابعني لقوات التحالف األجنبية في أفغانستان.
وذكر ذلك تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 

بي سي( امس، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 
وسمع مراسل لـ »رويترز« في لوجار حيث وقع 
احلادث محطات اذاعة محلية تذيع بيانات أميركية 
تعرض 20 ألف دوالر مكافأة ملن يقدم معلومات تؤدي 

الى اإلفراج عنهما ساملني.
الى ذلك، تقاعد اجلنرال ستانلي ماكريستال، القائد 
األعلى لقوات حلف شمال األطلسي )ناتو( الذي أقيل 
من منصبه في الشهر املاضي عقب مقالة مثيرة للجدل 
في إحــــدى املجالت، أمس االول في احتفال شــــابته 

مظاهر سخرية وأسف.
وقال ماكريستال أمام 500 ضيف جتمعوا في قاعدة 
فورت ماكنير في واشنطن »خدمتي )العسكرية( لم 

تنته بالطريقة التي كنت أمتناها«.
وأضاف »تركت مهمة كان شعوري نحوها قويا. 
وأنهيت حياة عملية عشــــقتها كانت قد بدأت قبل ما 
يربو على 38 عاما مضت. وتركت تعهدات لم تتحقق 
كنت قد قطعتها لكثير من الرفقاء في القتال تعهدات 

اعتبرتها مقدسة«.
وأقيل ماكريستال من منصبه بسبب مقالة في مجلة 
»رولينغ ستون« أدلى فيها هو وبعض العاملني معه 
بتصريحات اعتبرت أنها تنتقص من الرئيس باراك 

)أ.پ(أوباما ونائب الرئيس جو بايدن والبيت األبيض. جنديان اميركيان من لواء الفرقة املجوقلة )101( يراقبان مواقع للمتمردين في قندهار امس  

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد

جمعية مناهضة العنصرية: التاريخ يؤكد أنه عربي

احتجاج إيراني على استخدام الخطوط القطرية االسم العربي لـ »عبادان«
دبي � العربية: أثار اس��تخدام اخلطوط اجلوية القطرية املس��مى 
العربي ملدينة »عبادان« بدال من »آبادان« الفارس��ي في اخلارطة التي 
تظهر أمام الركاب على شاش��ة التلفاز، ضج��ة إعالمية واحتجاجات 
في إيران، األمر ال��ذي اعتبره البعض تصرفا مقصودا من قبل دولة 

صديقة إليران كقطر.
وعكس موقع »تابناك« التابع للجنرال محسن رضائي، أمني مجلس 
تش��خيص مصلحة النظام اإليراني والقائد األس��بق للحرس الثوري 
إبان احلرب العراقي��ة � اإليرانية، بعض االحتجاجات من خالل مقال 
بهذا اخلصوص متهما القطريني ب� »تزوير التاريخ والتصرف بخبث 
ضد إيران«، وذلك من خالل استخدامهم مسمى كان قد تبناه املقبور 
»صدام حسني وأعداؤنا االنفصاليون«، حسب تعبير املوقع الذي يعد 

من أكثر املواقع قراءة في إيران.
وذهب »تابناك« أبعد من ذلك فاعتبر هذا اإلجراء من قبل اخلطوط 
اجلوية القطرية »دليال على النوايا املش��ؤومة ضد س��المة األراضي 

اإليرانية«.
وردا عل��ى هذا املوق��ع اإليراني أصدرت جمعي��ة عربية أهوازية 
تطلق على نفس��ها »اجلمعية املناهضة للعنصرية ومعاداة العرب في 
إي��ران« التي تكونت أخيرا من قبل ش��خصيات عربية إيرانية، بيانا 
أكدت فيه أن »عبادان« هو املسمى التاريخي لهذه املدينة التي تقع في 
جنوب غرب إقليم خوزستان الذي يطلق عليه العرب اإليرانيون اسم 

عربستان أو األهواز.
وجاء في بيان اجلمعية »ان اخلطوط اجلوية القطرية اس��تخدمت 
االسم العربي األهوازي التاريخي وال عالقة لصدام حسني بذلك«، متهمة 
وسائل اإلعالم اإليرانية احملتجة على هذا األمر ب� »الغوغائية ومعاداة 
الشعوب غير الفارسية في إيران والعمل على تفكيك إيران من خالل 

إهانة العرب اإليرانيني بشكل خاص والعرب بشكل عام«.
ثم تطرق البيان إلى حرب األسماء بني العرب والفرس، مضيفا »أن 
أولئك الذين يثيرون الضجيج إلثبات صحة مس��مى اخلليج الفارسي 
ويتحدثون عن خلفيته التاريخية يصابون بالتناسي والتجاهل عندما 
يتعاطون مع األسماء العربية اإليرانية التاريخية من قبيل: )عربستان 
وعبادان واحملمرة واخلفاجية والفالحية( وعشرات األسماء اجلغرافية 

العربي��ة ملدن وقرى ف��ي إقليم تقطنه أغلبية عربية«، حس��ب تعبير 
البيان.

ووصف املوقع اإليراني الذي ميثل جهة تعتبر نفس��ها إسالمية، 
الفتح اإلس��المي إليران في عام 17 للهجرة ب� »هجوم األعراب« على 
إيران، متهما العرب بتغيير األسماء الفارسية إلى أخرى عربية، مؤكدا 
أن »الش��عب واحلكومة اإليرانيني عقدا العزم بعد مرور السنني على 
استعادة الهوية القومية اإليرانية عبر إعادة املسميات التاريخية القدمية، 
فمن هذا املنطلق مت تغيير أس��ماء )كرمانشاه وجلبايجان وسوجنرد 

وشوش وشاداجان وآبادان(«.
هذا وفندت اجلمعية املناهضة للعنصرية ومعاداة العرب في إيران 
التعلي��ل التاريخي الذي جاء في مقال موقع »تابناك«، واس��تندت إلى 
وثائق تاريخية فارسية تعترف ب� »عبادان« كاسم تاريخي لهذه املدينة 
التي أسسها اخلليفة العباسي املهدي كقلعة ملكافحة القرصنة البحرية، 
حيث تبتعد املدينة الواقعة على الضفة الش��رقية لش��ط العرب مئات 

األمتار من مدينة الفاو العراقية.
واعاد البيان إلى األذهان مثال عربيا قدميا يقول: »ليس وراء عبادان 
قرية«، مش��يرا إلى أن العرب في إيران اليزالون يطلقون على املدينة 

مسمى عبادان.
يذكر أن العرب اإليرانيني يستخدمون أسماء عربية ملدنهم من قبيل: 
)عبادان واخلفاجية والفالحية واحملمرة والس��وس( بدال من األسماء 
الفارسية مثل )آبادان وسوس��نجرد وشادجان وخرمشهر وشوش( 
التي غيرها رضا ش��اه في عام 1935 بعد إسقاط احلكم احمللي لشيخ 

خزعل الكعبي، حسب البيان.
ويبلغ عدد السكان العرب في إيران 5 ماليني نسمة يعيش أغلبهم 

في إقليم األهواز ثم في الكثير من املدن املطلة على اخلليج وجزره.
وطالب بيان اجلمعية املناهضة للعنصرية ومعادة العرب باستعادة 
األسماء التاريخية للمدن العربية، حيث مت بعد الثورة استعادة الكثير من 
األسماء التي غيرها النظام امللكي السابق، في حني أصرت اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية على التمسك بالتغييرات التي أحدثها النظام الذي 
أسقطته بثورة عام 1979 بخصوص األسماء العربية وآخرها شط العرب 

الذي أطلق عليه في السنوات األخيرة مسمى »أروند رود«.

»طالبان« تعلن أسر جنديين أميركيين في أفغانستان
وواشنطن تعرض 20 ألف دوالرلإلرشاد عن مكانهما

تركيا تطارد جنراالتها لمنع االنقالب 

األمم المتحدة تطلب تعاونًا إسرائيليًا 
مع لجنة التحقيق حول »مرمرة«

إســــطنبولـ  أ.ف.پ: أصدرت 
محكمة تركية مذكرة توقيف بحق 
سبعة جنراالت واميراالت أتراك 
و95 متهما آخر في مؤامرة مفترضة 
لتنفيذ انقــــالب العام 2003 ضد 
احلكم اإلسالمي احملافظ، كما ذكرت 

وكالة انباء االناضول التركية.
الذين  املتهمــــني  وفي عــــداد 
شملتهم مذكرة التوقيف الصادرة 
عن محكمة في اسطنبول بحسب 
الوكالة، اميراالن وخمسة جنراالت 
التركي جميعهم في  في اجليش 

اخلدمة.
وحــــددت احملكمــــة يــــوم 16 
ديســــمبر املقبل للبدء باحملاكمة 
في سجن قرب اسطنبول،  وفق 
ما أعلن القاضي داود بدير لوكالة 

أنباء االناضول.
وفي املجمــــوع، مت اتهام 196 
شخصا في هذه املؤامرة املفترضة 
التي مت تدبيرها في مقر اجليش 
االول في اسطنبول العام 2003، 
العدالة  وذلك بعد تولي حــــزب 
والتنميــــة املنبثــــق مــــن التيار 

اإلسالمي احلكم في تركيا.

وأثار وصول حــــزب العدالة 
والتنمية مخــــاوف لدى فئة من 
الــــرأي العام والعســــكريني من 
إعادة النظــــر في مبادئ العلمنة 

في تركيا.
وهدفت مؤامرة »عملية املطرقة« 
الى ارتكاب اعتداءات في مساجد 
وإثارة توترات مع اليونان إلشاعة 
انقالب،  الفوضى وتبرير تنفيذ 

وفق القرار االتهامي.
لكن املتهم الرئيسي اجلنرال 
شتني دوغان القائد السابق للجيش 
األول كرر ان األمر ال يعدو كونه 
واحدا مــــن ســــيناريوهات عدة 
طرحهــــا العســــكريون في حال 
اندالع نزاع مع اليونان. وتشمل 
مذكرة التوقيف االميرالني محمد 
اوتوزبيروغلو وقادر ســــغديج 
قائدي اسطولي الشمال واجلنوب 

على التوالي.
وفضال عن جنرال االحتياط 
دوغان تضم الئحة مذكرة القائدين 
السابقني للبحرية وسالح اجلو 
اجلنرالني املتقاعدين ازدن اورنك 

وابراهيم فرتينا.

وقد اعتقل في فبراير في إطار 
هذه القضية حوالي 40 عسكريا 
اليزالون في اخلدمة او متقاعدين 
بينهم اجلنــــرال دوغان، مما اثار 
جدال حادا في البالد قبل ان يطلق 

سراحهم.
ويتهم هؤالء بانهم »ســــعوا 
إلطاحة احلكومــــة او منعها من 
القيام مبهمتها بالقوة او بالعنف« 
وهم يواجهون عقوبة السجن ملدة 

تتراوح بني 15 و20 سنة.
وفي موازاة هذا اإلجراء اتهم 
290 شخصا على األقل منذ 2007 
في حتقيقات مختلفة بشأن شبكة 
ارغينيكون املتهمة بالسعي لزرع 
الفوضى لتنفيــــذ انقالب. فضال 
عن ذلك هناك اكثر من مائة متهم 
بينهم جنــــراالت وصحافيون او 
زعماء عصابات في السجن في إطار 

التحقيق بشبكة ارغينيكون.
وهذا ما يلحــــق ضررا كبيرا 
باجليش التركي الذي يعتبر نفسه 
حامي العلمانية في تركيا والذي 
أطاح بأربــــع حكومات في خالل 

نصف قرن.

جنيڤـ  أ.ف.پ: دعا مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة إسرائيل إلى التعاون مع جلنة التحقيق 
التي مت تعيينها أمس األول، للتقصي حول ما إذا كان 
الهجوم اإلسرائيلي على سفينة »مرمرة«، التي كانت 

حتمل املساعدات لغزة، ينتهك القانون الدولي.
وقال املجلس إن اللجنة ســــتضم 3 خبراء، هم: 
البريطاني ديسموند دي ســــيلفا واملاليزية ماري 
شانثي ديريام وكارل هدسون فيليبس من ترينيداد 
وتوباغو، سيحققون في األحداث املرتبطة بهجوم 31 
مايو الذي أودى بحياة تسعة ناشطني أتراك. وقال 
رئيس املجلس سيهاســــاك فوانغكيتكيو إن »األمر 
ال يتعلــــق بتوجيه االتهام بل مبعرفة الوقائع التي 
حدثت، ألن األمر كان مأساة إنسانية وهذا من مصلحة 
اجلميــــع«. وأضاف »آمل مــــن كل األطراف املعنيني 
وأدعوهم الى التعاون الكامل، ألن ذلك في مصلحتهم 
ومصلحة األسرة الدولية بأكملها«، ورفضت إسرائيل 
بإصرار النداءات إلجراء حتقيق دولي مســــتقل في 
الهجوم الذي شــــنته وحدات من جيشها، وأطلقت 
بدال من ذلك حتقيقا عسكريا خاصا بها. كما شكلت 
جلنة منفصلة لدراســــة شرعية الهجوم. واعترفت 
جلنة التحقيق العسكرية األسبوع املاضي بوقوع 
أخطاء »على مستوى عال نسبيا«. لكنها بررت في 
الوقت نفسه اللجوء الى القوة ضد الناشطني. كما 

أكدت أن الوحدات اإلســــرائيلية تصرفت على منت 
السفينة مافي مرمرة بـ »مهنية وشجاعة«. ويفترض 
أن تستمع اللجنة اإلسرائيلية، التي يرأسها القاضي 
املتقاعد في احملكمة العليا ياكوف تيركل، الى كبار 
السياسيني والعسكريني الذين شاركوا في التخطيط 
للهجوم مبن فيهم رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
وكانت الدول الـ 47 األعضاء في جلنة األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان دانت في يونيو الهجوم وقررت في 
اجللسة نفسها تشــــكيل جلنة للتحقيق فيه. وأكد 
رئيس املجلس أن التحقيق لن يكون منحازا إطالقا. 
وقال ان »خبرة واستقاللية اعضاء املهمة وحياديتهم 
ستســــتخدم لتوضيح األحداث التي وقعت في ذلك 
اليوم وقانونيتها«، وكان هادسون فيليبس قاضيا 
في احملكمة اجلنائية الدولية بينما شغل وديسموند 
دي سيلفا منصب كبير املدعني في احملكمة اخلاصة 
حول سيراليون في 2005.أما املاليزية ماري شانثي 
ديريام فتعمل في مجموعة العمل حول املساواة بني 

اجلنسني في برنامج األمم املتحدة للتنمية.
ويفترض أن تعد اللجنة خطة حترك وأن تتصل 
باألطراف املعنيني قبل ان تتوجه الى املنطقة. ولم 
يحدد أي برنامج زمني لعمل اللجنة لكن ســــيكون 
عليها تقدمي نتائــــج حتقيقاتها الى مجلس حقوق 

اإلنسان في دورته الـ 15 في سبتمبر 2010.


