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  حماية قوافل كسر الحصار عن غزةلزز انتشار قواتها في شرق المتوسط ركيا تعت: قدس برس .1
أعلنت تركيا عن قرارها تعزيز تواجد قواتها العسكرية في منطقة شرق البحر األبيض المتوسـط،               : أنقرة

ونقلـت صـحيفة     .واتخاذ كافّة التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان أمن المالحة البحرية، وفق قولها           
تركيا ستتخذ إستراتيجية أكثـر تـشدداً       "التركية عن مصدر دبلوماسي مسؤول في أنقره، قوله         / حرييت/

  .، على حد تعبيره"حيال إسرائيل، بحيث لن تتمكّن األخيرة من مواصلة البلطجة في البحر
أوضحت مصادر تركية أن من بين الخطط التي تنوي أنقرة تنفيذها مستقبالً، مرافقة سفن حربية تركية                و
قوافل اإلغاثة التي تحمل المساعدات لقطاع غزة، واإلشراف على حركة المالحة في المنطقة بين جزيرة               ل

  .قبرص والشواطئ اإلسرائيلية، حسب المصادر
  3/9/2011قدس برس، 

  
  انحياز جديد لالحتالل "بالمر"تقرير : حكومة هنية .2

زة األمم المتحدة لالحتالل بارتكاب  حيال إجاالحكومة في غزة بقلق"نظرت : نادية سعد الدين – عمان
الحصار اإلسرائيلي على غزة " مشروعية"، وذلك حينما زعم التقرير "الجرائم الجماعية ضد القطاع

انحيازاً "ورأى المستشار السياسي لرئيس الحكومة يوسف رزقة في ذلك  ".وتوافقه مع القانون الدولي"
 له بمواصلة حصار القطاع ومصادرة الحقوق اإلنسانية، بمنع جديداً لالحتالل اإلسرائيلي وترخيصاً أممياً

المرضى من تلقي العالج واألهالي من حرية الحركة والسفر والتنقل واألطفال من ممارسة حياتهم 
  ".الطبيعية، فضالً عن منع توفير أبسط متطلبات الحياة

  4/9/2011الغد، عمان، 
  

   على مواصلة انتهاكاتها"يلإسرائ"اعتبار حصار غزة قانونيا يشجع : فياض .3
سالم فياض، أمس، عن قلقه الشديد من إمكانية تضمن .  عبر رئيس الوزراء د: نائل موسى - رام اهللا 

تقرير األمم المتحدة بخصوص أحداث قافلة الحرية، نصرا يعتبر حصار إسرائيل لقطاع غزة قانونياً 
ه رئيس الوزراء على ما تسرب في وسائل جاء ذلك في تصريح صحفي عقب في. واعتبره أمرا مستهجنا

  .اعالم حول مضمون التقرير
إال أن احتمال إشارته إلى أن الحصار اإلسرائيلي .. لم نطلع بعد على نص التقرير«: فياض. وقال د

على القطاع قانوني، أمر مستهجن، ويشجع إسرائيل على مواصلة االنتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني، 
  .»ةخاصة في قطاع غز

السلطة الوطنية الفلسطينية ستواصل العمل مع كافة المؤسسات الدولية من أجل إنهاء معاناة «: وأوضح
أي تشريع للحصار يتناقض ما تجمع عليه هذه «، مشددا على أن »القطاع ورفع الحصار اإلسرائيلي عنه

  .» في القطاعالمؤسسات والتي تعتبر الحصار السبب األساس لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني
ننتهز هذه المناسبة لمناشدة « فياض . وطالب المجتمع الدولي بانهاء الحصار الظالم عن القطاع، وقال د

المجتمع الدولي وخاصة األمم المتحدة ألخذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء هذا الحصار الظالم، لتتمكن 
  .»إعادة إعمار وتنمية وبناء المؤسساتسلطتنا الوطنية من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع من 

  4/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   القانون الدوليإلىسياسي ولم يستند تقرير األمم المتحدة : عريقات .4
السبت تقرير االمم -انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ليل الجمعة:  أ ف ب-  الحياة

سياسي ولم يستند الى القانون الدولي، بل يخالفه، ألن قطاع «انه » فرانس برس«المتحدة، وقال لوكالة 
التقرير أخذ منحى سياسياً وليس قانونياً «وشدد على ان . »غزة ال يزال تحت سلطة االحتالل االسرائيلي

حسب القانون الدولي، لكن هذا ال يغير من حقيقة ان ما تمارسه اسرائيل من إغالق وحصار وقتل يومي 
  .»1907ون ونصف المليون انسان في قطاع غزة يخالف القانون الدولي واتفاقية الهاي لعام ضد ملي

 4/9/2011الحياة، لندن، 
  

  "دولة الفاتيكان"السلطة الفلسطينية تنفي تلقي عرضا أوروبيا بخصوص خيار  .5
لسلطة الفلسطينية نفى وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية برام اهللا رياض المالكي تلقي ا: رام اهللا

، الذي يتضمن االكتفاء بقبول فلسطين دولة "دولة الفاتيكان"عرضا أوروبيا رسميا، بخصوص خيار 
  .بصفة مراقب في األمم المتحدة

، إلى أن بمقدور فلسطين الحصول على /صوت فلسطين/وأشار المالكي، في تصريح أدلى به إلذاعة 
 .، كما قال"الغالبية الالزمة لتحقيق ذلك في الجمعية العامةالمتالكنا "صفة مراقب دون عرض رسمي، 

ما لم يشمل اعترافًا فوريا من قبل دول االتحاد "ال يحمل جديدا " دولة الفاتيكان"واعتبر أن خيار 
األوروبي بالدولة الفلسطينية، ودعم مثل هذا االعتراف في األمم المتحدة، مع دعوة إسرائيل لوقف 

  ".دة للمفاوضات، بناء على مرجعية واضحة وسقف زمني محدداالستيطان والعو
إن القيادة بحاجة إلى عرض متكامل لتنظر إليه بإيجابية، وما عدا ذلك فإننا ماضون بطلب نيل : "وأضاف

  ".العضوية الكاملة لدولة فلسطين من مجلس األمن الدولي
  3/9/2011قدس برس، 

  
  سبتمبر/  إزاء استحقاق أيلولتنتقد الموقف الفرنسي" تنفيذية المنظمة" .6

انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد موقف فرنسا إزاء :  وكاالت–) بولندا(سوبوت 
التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة هذا الشهر لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، واصفاً إياه بأنه 

أصيب بصدمة كبيرة من «ي العام الفلسطيني وقال خالد في تصريح صحفي مكتوب إن الرأ. »صادم«
واعتبر خالد . »تصريح وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه بشأن التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة

بسبب سياسة حكومة إسرائيل وممارساتها «أن فرنسا تدرك أن طريق العودة إلى المفاوضات مغلق تماما 
 وبسبب تصرف 1967ي األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان عام العدوانية ونشاطاتها االستيطانية ف

  . »إسرائيل كدولة فوق القانون
 4/9/2011الدستور، عمان، 

  
   حول االعتراف بالدولة الفلسطينية  أيامعباس يلقي خطابا خالل  .7

لسطيني أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة امس ان الرئيس الف:  ا ف ب- رام اهللا 
محمود عباس سيلقي خالل ايام خطابا للشعب الفلسطيني حول اهمية الذهاب الى االمم المتحدة للحصول 

الرئيس «وقال ابو ردينة في بيان بثته وكالة وفا الفلسطينية لالنباء . على االعتراف بالدولة الفلسطينية
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 الفلسطيني خالل األيام القادمة، عباس ومن خالل الحركة السياسية المكثفة سيلقي خطابا هاما للشعب
يستعرض فيه وبشكل كامل أهمية الذهاب إلى األمم المتحدة من اجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات 

سيكون شامال فيما يتعلق بكافة القضايا «وأكد أبو ردينه أن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية . »شعبنا
  .»األساسية

المركزية لحركة فتح، وبحث معهم تفاصيل التوجه الى االمم واجتمع عباس أمس مع اعضاء اللجنة 
االجتماع ناقش كذلك ما تم االتفاق عليه مع لجنة «وقال ابو ردينة ان . المتحدة المتوقع اواسط ايلول

المتابعة العربية خالل اجتماعها األخير الذي عقد في الدوحة، إضافة إلى ما تم مناقشته مع مفوضة 
  .»ي االتحاد األوروبي كاثرين اشتونالشؤون الخارجية ف

  4/9/2011الدستور، عمان، 
  

  سابقة خطيرة وخروجا على القانون الدولي" بالمر"تقرير لجنة : البرغوثي .8
أكد النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن تقرير اللجنة : رام اهللا

؛ يشكل سابقة خطيرة وخروجا على )لجنة بالمر" (أسطول الحرية"جريمة الدولية المكلفة بالتحقيق في 
  .القانون الدولي

إن التقرير فيه تشريع للجريمة التي : "نسخة عنه" قدس برس"وقال البرغوثي، في تصريح مكتوب وصل 
نحاز م"، واصفًا التقرير بأنه "ارتكبتها إسرائيل وللحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات

يعني تكريس إسرائيل دولة فوق القانون الدولي، "وأضاف أن صدور هذا التقرير بهذا الشكل ".إلسرائيل
  .، مثمنّا قرار تركيا بطرد السفير اإلسرائيلي من أنقرة"رغم ما ترتكبه من جرائم

  3/9/2011قدس برس، 
  

  سلطات االحتالل تحول النائب الفلسطيني أنور زبون لالعتقال اإلداري .9
جنوب (حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي النائب عن الحركة اإلسالمية في محافظة بيت لحم : رام اهللا

  .لمدة ستة أشهر) دون تهمة أو محاكمة(أنور زبون لالعتقال اإلداري ) الضفة الغربية
غسطس أ/ وذكرت عائلة النائب زبون، الذي كانت اعتقلته قوات االحتالل يوم السادس والعشرين من آب

المقام " عتصيون"الماضي، أن قوات االحتالل سلمت النائب أنور زبون الموقوف في مركز تحقيق 
  .جنوب بيت لحم قرارا يقضي باعتقاله إداريا لمدة ستة شهور

  4/9/2011قدس برس، 
  

    "المصالحة"فتح وحماس تنفيان تأجيل لقاءات تتعلق بتنفيذ  .10
ح وحماس أمس تقارير إعالمية عن اتفاقهما على تأجيل عقد نفت أوساط في حركتي فت:  د ب أ-غزة 

وقال القيادي في حركة . لقاءات لبحث المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة بينهما إلى ما بعد أيلول الجاري
ال «حماس إسماعيل رضوان للصحفيين في غزة، إن الحديث عن تأجيل لقاءات المصالحة مع حركة فتح 

كر رضوان أن هناك اتفاقاً جرى مع حركة فتح على استئناف اللقاءات بعد وذ. »أساس له من الصحة
  . إجازة عيد الفطر، إال أنه لم يتم تحديد يوم اللقاء حتى اآلن
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المحلية في رام اهللا، نفي مسؤول كبير في حركة فتح أن يكون تم » األيام«وفي السياق، نقلت صحيفة 
ؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه جرى قبل يومين اتصال وذكر المس. تأجيل اجتماع لقاءات المصالحة

هاتفي بين عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
  .السياسي لحركة حماس، تم خالله بحث الموضوع دون االتفاق على موعد لالجتماع

 4/9/2011الدستور، عمان، 
  

  من تل أبيب أقل ما تقوم به أي دولة يتعرض مواطنوها للقتلسحب السفير التركي : فتح .11
بسحب تركيا سفيرها لدى تل أبيب وخفض متسوى العالقات الدبلوماسية " فتح"رحبت حركة : رام اهللا

معها على إثر رفض الجانب اإلسرائيلي تقدير اعتذار على قتل تسعة متضامنين أتراك كانوا على متن 
  .من العام الماضي) مايو(أيار في " أسطول الحرية"سفن 

إن رد تركيا بسحب سفيرها من ": "فتح"وقال اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة 
إسرائيل وتخفيض نسبة التمثيل الدبلوماسي، هو أقل ما يمكن أن تقوم به أي دولة يتعرض مواطنوها 

 هدفها رفع الحصار عن قطاع غزة، ودعم صمود للقتل أثناء تأديتهم لمهمة تضامنية وإنسانية وسلمية
  ". أهلها الذين يعانون ويالت الحصار والقصف

  3/9/2011قدس برس، 
  

  "إسرائيل"قرارات الحكومة التركية خطوة مهمة لعزل : "الجهاد" .12
ضد " إجراءات عقابية"رحبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بإعالن الحكومة التركية اتخاذ : غزة

  ".رداً على الصلف والتعنت الصهيوني"ل اإلسرائيلي، والتي تأتي االحتال
إن إعالن أنقرة تخفيض مستوى : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت الحركة، في بيان مكتوب وصل 

العالقات مع كيان االحتالل إلى الحد األدنى وتعليق التعاون العسكري مع الصهاينة؛ يشكل بداية مهمة 
  .، كما قالت"لصهيوني باعتباره كياناً غريباً عن المنطقةعلى طريق عزل الكيان ا

قرارات "ودعت الحركة كافة الدول العربية واإلسالمية، التي تقيم عالقات مع تل أبيب، إلى أن تتخذ 
هكذا قرارات ال بد أن تُعلن بشكل "، مشددة على أن "حازمة ووقف عالقاتها تماماً مع الكيان الصهيوني

  ".اً دونما تسويف حتى تكون أكثر فعالية ورادعة للعربدة الصهيونيةفوري وتترجم عملي
وثمنت الحركة إعالن أنقرة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين والجنود اإلسرائيليين، الذين 

، ودعت لسرعة تطبيق هذه اإلجراءات "مرمرة"شاركوا وأعطوا األوامر لتنفيذ جريمة مهاجمة سفينة 
  ".ي محاكمة القراصنة وكل مجرمي الحرب الصهاينةوالتعجيل ف"

  3/9/2011قدس برس، 
  

  ترخيص أممي بمواصلة الحصار "بالمر"تقرير ": الشعبية" .13
، واعتبرته "بلمار"جبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمضمون تقرير النددت :  نادية سعد الدين–عمان

م الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ترخيصاً أممياً لالحتالل بمواصلة الحصار وارتكاب الجرائ
  .وتشجيعاً على التعرض لسفن المتضامنين معهم
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التقرير الظالم "ونظر عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدالوي، إلى 
معركة  "بفعل الضغوط األميركية اإلسرائيلية محاولة إلرباك القيادة الفلسطينية عما تسميه األخيرة

  ".استحقاق أيلول
 4/9/2011الغد، عمان، 

  
  منحاز بالكامل للجانب اإلسرائيلي "بالمر"تقرير ": حزب الشعب" .14

بشأن االعتداء على أسطول الحرية، واعتبر الحزب أن " بالمر"أدان حزب الشعب الفلسطيني تقرير لجنة 
ي، خاصة فيما يتعلق باعتباره غير منصف ومنحاز بالكامل للجانب اإلسرائيل"ما جاء في التقرير 

  ".الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات قانوني ومشروع
لقطع الطريق على دولة االحتالل "ودعا الحزب إلى أوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني 

مع الدولي ، مشددا على ضرورة مطالبة المجت"ومحاوالتها استغالل التقرير لمواصلة الحصار والعدوان
  .بالعمل على إنهاء هذا الحصار غير القانوني وغير األخالقي المتواصل على قطاع غزة منذ سنوات

  4/9/2011قدس برس، 
  

  يطالب بتكثيف الجهود لكسر الحصار عن غزة" تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" .15
 الحقائق األممية حول االعتداء ندد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بتقرير لجنة تقصي: رام اهللا

  .اإلسرائيلي على أسطول الحرية وقتله تسعة متضامنين أتراك كانوا على متن سفنه
إن ما جاء في التقرير محابي للمحتل : "نسخة عنه" قدس برس"وقال التجمع، في بيان مكتوب وصل 

  ".سانويبرر الحصار المجرم ويعتبره قانوني وهذا يخالف كافة شرائع حقوق اإلن
وقال . وأشاد التجمع بموقف الشعب التركي وحكومته على القرارات الشجاعة ضد االحتالل اإلسرائيلي

إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أمته العربية واإلسالمية وإلى : "المهندس محمد بدر، عضو قيادة التجمع
ى التقرير ودعم القرار التركي أحرار العالم لتكثيف الجهود لكسر الحصار على غزة وهو الرد العملي عل

  .، على حد تعبيره"الشجاع ومساندته
  4/9/2011قدس برس، 

  
  سبتمبر / الجيش اإلسرائيلي يعد المستوطنين لمواجهة المسيرات الفلسطينية في أيلول: هآرتس .16

بدأ الجيش اإلسرائيلي يدرب مسؤولي األمن ومجموعات التأهب في المستوطنات للتـصدي لمـسيرات              
ينيين خالل شهر ايلول الحالي، مع االعتراف المرتقب بدولة فلسطينية في الجمعية العمومية لالمم              الفلسط

يـؤدي اجتيـاز    » خـط احمـر   «المتحدة، وفي اطار االستعدادات، تقرر لكل واحدة من المـستوطنات           
  .الفلسطينيين له الى اطالق النار على أقدامهم، مثل اجتياز الحدود الشمالية السرائيل

اء في صحيفة هآرتس العبرية التي نشرت التقرير أن الجيش االسرائيلي اخـذ ينهـي فـي اآلونـة                    وج
، وهو االسم الرسمي للتصدي للمظاهرات الفلـسطينية فـي          »بذور الصيف «األخيرة االستعدادات لحملة    

 شهر ايلول، وتبين وثيقة وصلت للصحيفة ان فرضية العمل المركزية في جهاز األمن هـي ان اعـالن                 
تتضمن أساسا اعمال إخالل جماهيرية بالنظـام، ومـسيرات         «الدولة الفلسطينية سيؤدي الى يقظة شعبية       

نحو المحاور الرئيسة، والمستوطنات االسرائيلية وبؤر االحتكاك، ومحاوالت مس برموز الحكـم، كمـا              
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م السيناريوهات،  تحتمل اوضاع أكثر تطرفا مثل اطالق النار من المظاهرات أو أحداث ارهابية، في عمو             
  . »يوجد استعداد ايضا لألحداث المحاذية لألسيجة والحدود لدولة اسرائيل

وفي اطار االستعدادات، يبذل الجيش االسرائيلي جهدا كبيرا في اعداد المـستوطنين لألحـداث، خـشية                
لتدريبات وأجرى الجيش يوما دراسيا لمنسقي االمن الجاري في منشأة ا         . مواجهات بين يهود وفلسطينيين   

وسيصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي، آفي مزراحي، في االيـام            . قرب مستوطنة شيلو  
القريبة القادمة رسالة للسكان تفصل االستعدادات الجارية ألحداث ايلول، وتوجد خلف الكواليس ضـغوط              

لسكان لكيفية التـصرف فـي      من جانب المستوطنين، الذين يطالبون بأن تتضمن الرسالة تعليمات دقيقة ل          
اوضاع الخطر على الحياة، مثل اغالق محاور والتسلل الى مستوطنة، وفي الجيش، وال سيما في النيابة                
العسكرية العامة، يخشون في هذه المرحلة من أن يدخلوا مثل هذه التعليمات، التي تشكل عمليـا أوامـر                  

  .مخففة لفتح النار على المدنيين
ايضا انه في االسابيع االخيرة اخذ الجيش االسـرائيلي يـدرب مجموعـات تأهـب                وجاء في التقرير    

والرسـالة  . للمستوطنات في قاعدة لخيش، التي تشكل منشأة التدريب القيادية في االسـتعدادات اليلـول             
المركزية من الجيش للمستوطنين هي أن الجيش االسرائيلي جاهز جـدا لكـل سـيناريو يتطـور فـي                   

يد من األمان، توجد نية مبدئية في الجيش لتزويد المسؤولين االمنيين في المـستوطنات    المظاهرات، ولمز 
بوسائل لتفريق المظاهرات، كالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ولكن ليس واضحا اذا كـان االمـر                

  . سيخرج الى حيز التنفيذ، في ضوء النقص بوسائل اطالق الغاز
  4/09/2011، الدستور، عمان

  
  تل أبيب لم ولن تعتذر ألنقرة عن أحداث األسطول:  إسرائيليوزير .17

جدد الوزير اإلسرائيلي غدعون ساعر، تأكيده على موقف حكومته الرافض تقـديم االعتـذار              : الناصرة
، وقال ساعر، في كلمة ألقاهـا فـي   "أسطول الحرية"لنظيرتها التركية عن العدوان اإلسرائيلي على قافلة       

ال يمكن إلسرائيل االعتذار عن قيامهـا بالـدفاع عـن جنودهـا     "في حولون، ) 3/9(ندوة عقدت السبت  
  .، على حد قوله"ومواطنيها، كما أن الحكومة لم تعتذر وال تعتذر ولن تعتذر في المستقبل

  3/9/2011قدس برس، 
 

  "لن يجدي نفعاً"توجه تركيا إلى المحكمة الدولية بشأن حصار غزة : أيالون .18
ئب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، في تصريحات صحفية أدلـى بهـا الليلـة                نا قال: الناصرة

الماضية، إن ما أعلن عنه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من إجراءات تفيد بعزم بالده اللجوء                 
 تجدي  لن"إلى المحكمة الدولية األسبوع المقبل لتقديم استئناف على شرعية الطوق المفروض على غزة،              

كد أن الحصار شرعي، إذ أنه يمنـع تهريـب          اتقرير بالمر األممي    "، وأضاف   "نفعاً ولن تحقق أي هدف    
  .، كما قال"قذائف صاروخية إلى القطاع عبر البحر

فيما أعرب عن أسفه للقرار التركي مبدياً في الوقت ذاته أمله بأن تتبنى المحكمة الدولية مـا جـاء فـي                     
  .فّظ تل أبيب على عدد من بنوده، وفق تصريحاتهالذي تتح" بالمر"تقرير 
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وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي أن اإلدارة األمريكية تواصل بـذل مـساعيها                
لما في ذلك مـن مـصلحة       "لرأب الصدع بين أنقرة وتل أبيب وإعادة العالقات بينهما إلى ما كانت عليه              

  ".أمريكية
 4/9/2011قدس برس، 

  
   اإلسرائيلية مليون متظاهر يجتاحون شوارع المدن نصف .19

 ألف اسرائيلي في تظاهرات عمت انحاء اسرائيل كجزء         450خرج الليلة الماضية ما يزيد على       : رام اهللا 
ـ    » تظاهرة مليونية «من   ، واعربوا عن أملهم في ان      »العدالة االجتماعية »دعا اليها المنظمون المطالبون ب

وقدر عدد الذين خرجوا فـي      .  المليون لتكون اكبر تظاهرة في تاريخ اسرائيل       يصل عدد المشاركين الى   
ـ    وقـد وصـف    . وسط المدينـة  » الكيكار« ألف متظاهر حيث تجمعوا في ساحة        300شوارع تل ابيب ب

  . »يوم استقالل ثان«يوناتان ليفي وهو احد قادة المتظاهرين هذا الحدث بأنه 
 الشباب والعلمانيين واطلق شعارات تهاجم رئـيس الـوزراء          وفي تل ابيب خرج حشد ضخم غالبيته من       

، فيما رفـع    »!ولكن ليس للجميع  .. ارض تفيض لبنا وعسال   «وكتب على احدى الالفتات     . بنيامين نتنياهو 
آخرون االعالم االسرائيلية ونددوا بشركات المتاجر الغذائية والمنزلية الرئيسية بـسبب غـالء اسـعار               

د الطلبة اسحق شمولي مخاطبا الحشد في تل ابيب ان االقبال علـى التظـاهرة               وقال رئيس اتحا  . سلعها
  . يظهر قوة الحركة االحتجاجية

وفي حيفا حوالي خمسين ألـف      . وفي القدس خرج عشرة آالف متظاهر باتجاه مقر اقامة رئيس الوزراء          
وتزكين اضـافة الـى      آالف في كريات م    8 ألفا في كفار يهوشواه و       15 ألفا في العفولة و    12و. متظاهر

وتدعو الحركة االحتجاجية لخفض تكاليف المعيـشة بـدءا         . اآلالف من المتظاهرين في عدة مدن اخرى      
  . باالسكان الى اسعار المواد الغذائية والتعليم والرعاية الصحية

  4/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مة ريد ليبرمان رئيساً للحكوي "إسرائيل"الشباب في : استطالع .20
يستدل من استطالع رأي شامل أن شباب الكيان الصهيوني يتبنّون مواقف أكثر تطرفـاً              : القدس المحتلة 

تـل  “ويفيد استطالع أجرته جامعـة      . الداعي لترحيل الفلسطينيين    ” يسرائيل بيتنا “وعنصرية من حزب    
المرحلة الثانوية الذين    أن طالب    48وكشفت نتائجه في مؤتمر منعقد في مدينة حيفا المحتلة عام ،          ” أبيب

وحاز وزيـر الخارجيـة أفيغـدور       . يستعدون لبدء خدمتهم العسكرية يؤيدون أفكاراً أشد يمينية وفاشية        
الذي يتبنى في برنامجه السياسي ترحيل الفلسطينيين، عن المرتبة األولـى          ” يسرائيل بيتنا “ليبرمان رئيس   

تاله % 17  على حاز ليبرمان إذ  . اسة الحكومة في اإلجابات عن السؤال من كنت تفضل أن يكون في رئ          
من شبيبة الكيان رفع الحصار عـن       % 75وعارض  %). 8(بنيامين نتنياهو   %) 13(اإلعالمي يئير لبيد    

كما عارض  . منهم اتفاقية صلح مع الفلسطينيين تعيد لهم أراضي في الضفة والقدس          % 60غزة ورفض   
  .ن المحتل لهااتفاقية سالم مع سوريا تضمن إعادة الجوال% 83

  4/9/2011، الخليج، الشارقة
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  وترحب بالموقف التركي " بالمر"منظمات حقوقية ترفض تقرير  .21
منظمة حقوقية، دانت أمس، نتائج تقرير لجنة بالمر، حول أن  4/9/2011الخليج، الشارقة،  نشرت

قتل تسعة متضامنين أيار العام الماضي، وعدم تجريم االحتالل ب /المجزرة التي ارتكبت أواخر مايو
وقالت شبكة المنظمات األهلية، في بيان، . أتراك، وما خلص إليه التقرير من شرعنة للحصار على غزة 

تقرير بالمر يتنافى ومبادئ القانون الدولي والتقارير الدولية وبخاصة تقرير بعثة التحقيق المستقلة “إن 
ة وشهادات الضحايا والوثائق والصور التي توثق التي كلفها مجلس حقوق اإلنسان التابع لإلمم المتحد

جريمة االعتداء وكذلك تقرير اللجنة الدولية للصليب األحمر، وكذلك مواقف األمين العام لألمم المتحدة 
وتصريحاته المختلفة حول حصار قطاع غزة األمر الذي يضع تساؤالت كبيرة حول هذه اللجنة وعملها 

  . .” وما خلصت إليه
، مطالبة ”إسرائيل“موقف التركي تجاه تقرير بالمر وكذلك تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع ورحبت بال

بتكثيف الجهود على مختلف المستويات لمالحقة االحتالل على جريمته بحق اسطول الحرية والعمل على 
  .عزل دولة االحتالل ومقاطعتها 

المر متحيز، وغير موثوق ويخالف اإلجماع تقرير لجنة ب“وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في بيان، 
ورأى أن هذه النتائج تخلف اإلجماع الدولي في ما . ”لقطاع غزة” اإلسرائيلي“الدولي في تجريم الحصار 

  .يتعلق بالتحليل القانوني بما يخص الحصار 
مم لحقوق اإلنسان اعتبر إصدار األ" سواسية"مركز من رام اهللا أن   3/9/2011قدس برس، وذكرت 

أبشع "الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات؛ إنما يمثل " شرعنة"المتحدة، قرارا بـ 
أنواع التواطؤ الدولي مع السياسة التي تنتهجها دولة االحتالل، ويؤكد بأن المجتمع الدولي شريك حقيقي 

  ".روبية وإسرائيليةفي الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبتوجيهات أمريكية وأو
عطا اهللا حنا رئيس  من القدس المحتلة أن المطران 4/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وجاء في 

أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ع عبر ن شجبه واستنكاره الشديدين لما نشر من تقرير صادر عن 
تغرب كيف تقوم مؤسسة دولية تقول اننا نس: األمم المتحدة يشرعن الحصار االسرائيلي لقطاع غزة وقال

انها ترعى وتدافع عن حقوق االنسان، أن تقوم بتبرير حصار أكثر من مليون ونصف المليون خليقة في 
هل سياسة العقاب الجماعي والتجويع والتنكيل هي امر مشرع ومقبول بها : قطاع غزة وأضاف متسائال 

اع غزة من حرية التنقل والعيش الكريم هي أمر دوليا؟ وهل حرمان مليون ونصف مليون انسان في قط
  .؟مقبول ومشرع دوليا

  
   شابا 34استمرار التصعيد اإلسرائيلي في الغور وجنين وطوباس واعتقال  .22

واصلت قوات االحتالل عمليتها في غور االردن وشمال جنين وطوباس :  جمال جمال- القدس المحتلة 
.  شابا فلسطينيا بحجة انهم مطلوبون لقوات االحتالل34 حيث اعتقلت حسب مصادر امنية فلسطينية نحو

هذا واعتقلت . واكدت المصادر ان المعتقلين تم نقلهم الى مراكز اعتقال داخل ما يسمى الخط االخضر
 21(، خليل محمد محمود النمورة ) عاما22(قوات االحتالل، فجر أمس كل من عبداهللا وليد السويطي 

وتخلل عملية االعتقاالت . خالل مداهمات في بلدة دورا)  عاما23(بيع ، ومحمد يوسف الدرا)عاما
والمداهمات إطالق أعيرة نارية وتفتيش منازل وإطالق قنابل صوتية، تسببت بأضرار كبيرة وهلع بين 

  .األهالي



  

  

 
 

  

            12ص                                     2252:                العدد4/9/2011 األحد :التاريخ

وقمع جنود االحتالل ظهر أمس مسيرة بيت أمر األسبوعية التي نظمت صوب أعمال البناء االستيطاني 
وقال . المقامة على أراضي البلدة جنوب الضفة الغربية المحتلة» كرميتسور«ارية في مستوطنة الج

 جنديا إسرائيليا انتشروا 60نحو «إن » رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار بالبلدة يوسف أبو ماريم
وحمل . »بناءبالمكان ومنعوا عشرات المتضامنين الفلسطينيين واألجانب من الوصول إلى أماكن ال

المتظاهرون األعالم الفلسطينية والشعارات المتضامنة مع استحقاق أيلول وممجدة للقرار التركي الخاص 
  .بمقاطعة االحتالل

 4/9/2011الدستور، عمان، 
  

   الشهر الماضي30 من حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وأبعد 15االحتالل اعتقل  .23
تصاعد موجة التحريض التي يتعرض لها ناشطون من حركة " حرةدعم فلسطين ال"أكدت منظمة : باريس

من قبل منظمات ومجموعات إسرائيلية متطرفة، يقودها "التضامن والمؤازرة مع الشعب الفلسطيني 
  ".اللوبي الصهيوني بدعم منظمات معادية للعرب والمسلمين في أوروبا

إن تهديدات تلقاها : "نسخة عنه" سقدس بر"وقالت المنظمة، ومقرها باريس في بيان مكتوب وصل 
المتضامنون الذين شاركوا قبل شهر برحالت التضامن والسفر واعتقلوا في تل أبيب، كما جرى طرد 

.. هؤالء أعداء "وكتب عليها " فيسبوك"بعضهم من أعمالهم، بينما نشرت صور آخرين على صفحات 
  ".ومناصرو الالسامية

 الخارجية اإلسرائيلية تمارس الضغط على العديد من الدول لحظر اللوبي ووزارة"وأوضحت المنظمة أن 
، مشيرة إلى أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل خالل الشهر "نشاط المنظمات المؤيدة للقضية الفلسطينية

المنصرم خمسة عشر متضامنا في أماكن متعددة وأخضعهم للتحقيق واالستجواب في ظروف قاسية 
فلسطينية، وُأبعد ثالثون متضامنًا اعتقلوا أو اختطفوا من القدس ومواقع وحظر عليهم دخول األراضي ال

تضامنية في الضفة، وأبلغتهم سلطات االحتالل أنه يمنعهم من دخول األراضي المحتلة بحجة أنهم 
  .يشكلون خطرا على األمن

  3/9/2011قدس برس، 
  

   في الناصرة  48 من فلسطينيي ثالثةمجهولون يقتلون  .24
قتل ثالثة فلسطينيين في عملية اطالق نار نفذها مجهولون، وقعت بالقرب من مدينة ام الفحم  :أم الفحم

وقالت مصادر اسرائيلية ان مجهولين يستقلون سيارتين اعترضوا سيارة  .48مساء الجمعة في فلسطين 
رينيات من في العش) عمر وتد، ومحمد وتد، وهاني حندقلو(كان بداخلها ثالثة من المواطنين العرب هم 

  .العمر، واطلقوا النار عليهم بغزارة بالقرب من قرية جيت في ام الفحم، ما ادى الى وفاتهم على الفور
 4/9/2011الدستور، عمان، 

  
  المستوطنون في القدس المحتلة يمنعون بناء مدرسة في بيت حنينا  .25

، التي تخضع لنفوذ بلدية  سنوات من التسويف والمماطلة في بناء مدرسة ثانوية في بيت حنينا7بعد 
في البلدية، كوبي » اللجنة المحلية للتخطيط والبناء»االحتالل في القدس، أعلن رئيس ما يسمى بـ

  .»نافيه يعكوف«كحلون، أنه تم إزالة المخطط من جدول أعمال اللجنة بسبب معارضة المستوطنين في 
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عون أن المدرسة التي كان مخططا لها ، يد»هآرتس«، بحسب »نافيه يعكوف«وجاء أن المستوطنين في 
تقع في مكان قريب من المستوطنة، وأن إقامتها سيجلب الطالب العرب إلى شوارع المستوطنة 

  .ويالحقون بناتهم، إضافة إلى مخاوفهم من الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة
اجات حارقة وإغالق إنه تم إلقاء زج: ونقل عن أحد المسؤولين في المستوطنة، غابي غنيش، قوله

  .شوارع في السابق، كما ظهر ملثمون في الشوارع القريبة
وفي أعقاب المعارضة، وافق أهالي بيت حنينا على تسوية بموجبها تكون المدرسة الثانوية للبنات فقط، 

  .إال أن المستوطنين عرقلوا المخطط مرة أخرى، بذريعة أنه بإمكان البنات أن يقمن برشق الحجارة
 4/9/2011تور، عمان، الدس

  
   يسعون لحل ظاهرة العنف المتفشية في مجتمعهم  48فلسطينيو  .26

 بشتى الطرق محاربة ظاهرة العنف المتفشية في مجتمعهم تجاه 48يحاول فلسطينيو :  ا ف ب- حيفا 
المرأة وتجاه بعضهم البعض، مرة عبر التظاهرات ومرة باالعتصامات او المؤتمرات الشعبية، وكان 

  .هذه الحمالت جمع التواقيع والنزول الى الشارع من خالل راديو الشمس وثماني منظمات اهليةاخر 
قمنا بحملة «وقال سهيل كرام مدير راديو الشمس، االذاعة العربية الوحيدة غير الحكومية في اسرائيل، 
ل بحملتنا الى تواقيع في الشوارع وعبر الفاكس هذا العام مع عدد من جمعيات ومؤسسات اهليه حتى نص

تحدثنا مع مشايخ مسلمين ومشايخ دروز وقساوسة لتكثيف الحملة ضد العنف «واضاف . »مئة الف توقيع
في كل شهر نسمع عن قتل امراة بحجة الشرف، . بات العنف ظاهرة«وتابع . »لتصل الى كل بيت

مع عن انفجار قنبلة بسيارة كما نس. والحقيقة ان هذا القتل ليس له عالقة بالشرف، فهذه الكلمة جد مطاطة
  .»في قرية او اطالق نار والقاء قنابل على بيوت

 يعيشون تحت خط الفقر، كما يعانون من ضائقة 48من فلسطينيي % 54وعزا ظاهرة العنف الى ان 
 الف وحدة سكنية، ترفض وزارة الداخلية 60ففي حين تحتاج العائالت الجديدة الى نحو «. سكنية

هذه تشكل . اءهم تراخيص للتوسع في البناء بل تهدم ما يبنونه بحجة عدم التراخيصاالسرائيلية اعط
  .»مقصرون«وانتقد دور الشرطة االسرائيلية في المجتمع العربي ووصفهم بانهم . »اسبابا اخرى للعنف

 4/9/2011الدستور، عمان، 
  

  194انطالق أولى فعاليات الحملة الوطنية فلسطين الدولة : غزة .27
لن في محافظات قطاع غزة، امس السبت، رسميا عن انطالق أولى فعاليات الحملة الوطنية  أع:غزة

، حيث جاب قطار محمل باألطفال محافظات القطاع من محافظة رفح جنوبا إلى 194فلسطين الدولة 
  .بيت حانون شماال

عوا الفتات كتب عليها وحمل األطفال خالل هذه الجولة األعالم الفلسطينية وأنشدوا األغاني الوطنية ورف
كما غنى األطفال وسط العربات ورفعوا البالونات معبرين عن , » في األمم المتحدة194فلسطين الدولة «

  .أملهم وحلمهم في إقامة دولتهم الفلسطينية كباقي دول العالم
جهة وأطلق المشاركون في آخر محطة للقطار بالونات حملت علم فلسطين ارتفعت إلى عنان السماء مت

  .1948داخل الخط األخضر في أراضي عام 
 4/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  اعتصام في غزة تضامنا مع الصحفي األسير سامر عالوي .28

 شارك العشرات من الصحفيين، أمس السبت، في وقفة تضامنية مع الزميل الصحفي سامر عالوي :غزة
  .اإلسرائيليمراسل قناة الجزيرة، المعتقل في سجون االحتالل 

ونظمت الوقفة التضامنية بدعوة من مركز الدوحة لحرية اإلعالم، أمام مقر المنسق الخاص لألمم 
المتحدة في حي الرمال غرب مدينة غزة، بمشاركة العشرات من الصحفيين وممثلي المنظمات المحلية 

  .وحشد من المواطنين
الحرية للصحفي سامر «: تات كتب عليهاورفع المشاركون في الوقفة، صوراً للزميل عالوي، والف

  .»عالوي، أطلقوا سراح الصحفي عالوي، ال لسياسة تكميم األفواه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
وألقى مدير مركز الدوحة لحرية اإلعالم في غزة الصحفي عادل الزعنون كلمة باسم المركز، أكد فيها 

 مبادرة الدعوة لتنظيم هذه الوقفة التضامنية، وهذا االعتصام، مركز الدوحة لحرية اإلعالم وهو يتخذ«أن 
ليجدد دعوته لسلطات االحتالل لإلفراج العاجل وغير المشروط عن الزميل سامر عالوي، مدير مكتب 

  .»الجزيرة في أفغانستان والمعتقل من قبل إسرائيل منذ التاسع من الشهر الماضي
 4/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "مجلس التأديب"توقف عبد الستار قاسم عن العمل وتحيله لـ " النجاح"جامعة  .29

قررت إدارة جامعة النجاح الوطنية إيقاف الدكتور الجامعي عبد الستار قاسم عن العمل في : نابلس
يه التخاذ القرار المناسب والمالئم الذي يرتئ"في مجلس األمناء، " المجلس التأديبي"الجامعة وإحالته إلى 

  .، وذلك إثر اتهام إدارة الجامعة لقاسم بالتشهير واإلساءة لها"بحقه
لخدمة أمور خاصة "، أنه عندما تُستغل حرية الرأي )3/9(وأكدت الجامعة في بيان لها، اليوم السبت 

على حساب الجامعة ومقدراتها، وعندما يحاول البعض إثارة الفتن والتعدي على المصلحة العامة 
لى أمنها واستقرارها والتالعب بمصير آالف الطلبة، فإنها تجد نفسها مجبرة أمام هذا والمراهنة ع

  ".التحدي الصعب باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها وتقدمها
فئة قليلة جدا تأبى إال أن تصرف األنظار إلى أمور جانبية، "وصنّف البيان الدكتور قاسم من ضمن 

نوية مدعومة بمصالح شخصية واعتبارات ذاتية؛ ظنا منهم أنهم بذلك يحققون مكسبا ذاتيا ولو وقضايا ثا
  .، على حد تعبيره"على حساب الجامعة ومكانتها العلمية واألكاديمية

وأوضحت أنها ووفق القانون رفعت شكوى لدى النائب العام في رام اهللا، للتحقيق في االتهامات الموجهة 
بيانات عبد الستار قاسم، وبناء على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، طلبت من إلى الجامعة في 

، وبتاريخ 25/8/2011 يوما على ذمة التحقيق وذلك من تاريخ 15المحكمة في نابلس توقيف قاسم لمدة 
ة مالية  أفرجت عنه بقرار قضائي، إثر تعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، مقابل تقديم كفال29/8

) أكتوبر(بمبلغ ثالثة آالف دينار أردني، لحين المحاكمة التي تم تحديدها بتاريخ العاشر من تشرين أول 
  .المقبل

  3/9/2011قدس برس، 
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   مليون طالب وطالبة توجهوا إلى المقاعد الدراسية في الضفة وغزة1.1أكثر من  .30
ب وطالبة إلى مدارسهم اليوم األحد، في توجه نحو مليون ومائة وأربعة وخمسين ألف طال: رام اهللا

، وذلك بعد العطلة الصيفية 2011/2012الضفة الغربية وقطاع غزة، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 
  .وعطلة عيد الفطر التي استمرت ما يقارب الثالثة أشهر

 ألف 154و مليون وإن نح: "وقالت وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي في بيان صحفي بهذه المناسبة
 682698طالب وطالبة في شقي الوطن توجهوا اليوم إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد، من بينهم 

  . في قطاع غزة471552طالبا وطالبة في الضفة الغربية و 
 وأكدت العلمي أن وزارة التربية والتعليم أنهت جميع االستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تم

 عنوانًا بواقع ستة 180توزيع جميع الكتب المدرسية في الضفة وقطاع غزة والتي يبلغ عددها في الضفة 
 عنوانًا في غزة بواقع أربعة 164 ألف نسخة جرى توزيعها على المدارس والمعاهد، و800ماليين و
  . ألف كتاب290ماليين و

ة التربية لهذا العام، حيث تهدف الوزارة إلى سيكون شعار وزار" التعليم للجميع"وأشارت العلمي إلى أن 
  .توفير التعليم لكل طفل فلسطيني من خالل توفير مقعد له ليتلقى التعليم

  4/9/2011قدس برس، 
  

  فوز المنتخب الفلسطيني بلقب بطولة كأس المضيف للمشردين في باريس .31
طولة كأس المضيف للمشردين حصل المنتخب الفلسطيني على لقب ب:  دائرة اإلعالم باإلتحاد–البيرة 

بكرة القدم والتي أقيمت في باريس بعد فوزه على نظيره المنتخب األرجنتيني في المباراة النهائية بنتيجة 
  . أهداف5 هدفاً  مقابل 12

ووصفت المباراة بالثأرية بين المنتخبين بعد أن تغلب المنتخب الفلسطيني منافسه األرجنتيني في الدور 
وله، وقدم العبي المنتخب الفلسطيني في النهائي مستوى عالياً بعد أن فرضوا سيطرتهم االول من البط

وبادر العبينا . على أرض الملعب منذ الثواني األولى وسط تشجيع الجمهور وتعاطفه مع العبي منتخبنا
 هدفاً  12لى بالتسجيل منذ الدقيقة األولى محرزين الهدف تلو األخر حتى وصلت نتيجة النهائية للمباراة إ

ً في أزقة 5مقابل   أهداف، ليحزر الفريق الفلسطيني المركز األول ويثبت أن المواهب تصنع أيضا
ميل «وفي ختام البطولة سلم رئيس الوفد الفلسطيني سامح زيداني درع القدس لرئيس البطوله . المخيمات

ً  شكره ليونغ على دعمه للمنتخب الفلسطيني من خالل ال»يونغ تواجد في منافسات هذا الحدث ، مقدما
وقد عاد وفد الفريق الفلسطيني الى لبنان مساء األثنين الماضي، حيث كان في استقباله أمين سر . العالمي

أقليم حركة فتح في لبنان ومسؤول الشباب والرياضه العميد أبو أحمد زيداني الذي هنأ الالعبين على 
  .اإلنجاز الكبير الذي تحقق في هذه البطولة

 4/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  سبتمبر/  من الحراك الشعبي خالل استحقاق ايلولاألولالرياضة ستكون في الخط : الرجوب .32
قال رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب ، ان الرياضة ستكون في الخط :  عنان شحاده-الخضر

 يجب ان تتوج في حسم معركة شعبنا وقضيتنا االول من الحراك الشعبي خالل االشهر القادمة والتي
  .» استحقاق ايلول«والمقصود هنا 
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جاءت اقواله هذه خالل زيارته لمنزل زكريا داوود عيسى العب الخضر والذي افرجت عنه سلطات 
. االحتالل بعد تدهور حالته الصحية ، في اول ايام عيد الفطر السعيد وقدم له التهنئة واطمأن على صحته

في استقبال اللواء الرجوب رئيس نادي الخضر خليل العموري واشقاء زكريا كل من يحيى ، علي وكان 
في البداية قدم الرجوب الذي رافقه في الزيارة . ، محمد ، وسليمان وعمر وعدد من اسرته واحبته 

ب تواجده رئيس نادي شباب الخليل معاوية القواسمة ، عن اسفه لتأخره للقيام بهذه الزيارة وذلك بسب
  .خارج الوطن متنميا له كامل الصحة والعافية 

 4/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  خالل أسبوعين" القدس عاصمة فلسطين األبدية"األردن يستضيف ملتقى  .33
القدس عاصمة "، عن إنهاء كافّة استعداداته التحضيرية لعقد ملتقى "اتحاد المنتجين العرب"أعلن : عمان

، المقرر انعقاده في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة الممتدة ما بين الثامن عشر "بديةفلسطين األ
  .والعشرين من الشهر الجاري

وقال رئيس مجلس إدارة االتحاد ألعمال التلفزيون، إبراهيم أبو ذكرى، في تصريحات نشرتها وكالة 
يأتي "وألول مرة خارج مقر الجامعة العربية، األنباء األردنية الرسمية، إن انعقاد الملتقى في األردن 

تقديراً لدور المملكة الرائد في حماية المقدسات وتعزيز العالقات العربية واإلسالمية، وفي مبادرة من 
االتحاد للم الشمل العربي في جوٍ من الشعور بأهمية جمع األمة بكل أطيافها على قضيتهم الرئيسة 

  ".ريففلسطين وعاصمتها القدس الش
  3/9/2011قدس برس، 

  
   ما يزال مستمرا"إسرائيل"تصدير الزيتون إلى :  األردنيةوزارة الزراعة .34

أكد مدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة فالح : فرح عطيات -  عمان
قناعة الوزارة ل"، وذلك "ما يزال مستمرا"العواملة، أن تصدير الزيتون إلى إسرائيل وكافة دول الخارج 
  ".أن ذلك من شأنه تحقيق مردود مالي يعوض خسائر المزارعين

من  % 7 و5ورغم انخفاض الكميات المصدرة إلى إسرائيل العام الماضي، بنسب تتراوح ما بين الـ 
أن تكون الوزارة اتخذت قرارا بوقف " الغد"إجمالي منتج الزيتون في المزارع المحلية، نفى العواملة لـ

  .صدير الزيتون إلى دول المنطقةباب ت
 4/9/2011الغد، عمان، 

  
  أنقرة تبدأ إجراءات أمام محكمة الهاي األسبوع المقبل ضد قانونية حصار غزة .35

أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس ان تركيا سـتبدأ            : أ ف ب   -»الحياة «-اسطنبول،  
 . نونية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غـزة        االسبوع المقبل إجراء قضائياً لالعتراض على قا      

التركية االخبارية ان   » تي آر تي  «ونقلت وكالة انباء االناضول عن داود اوغلو قوله في مقابلة مع شبكة             
االمر لـيس   «أنقرة ستتقدم بطلب امام محكمة العدل الدولية في الهاي خالل االسبوع المقبل، مضيفا ان               

. »ئيل، انه قضية بين اسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي          قضية بين تركيا واسرا   
وحذر ايضا من ان موقف السلطات االسرائيلية سيؤدي الى اثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشـئة                
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ـ          «: ، وقال »الربيع العربي «من   ى إثـارة   اذا استمرت اسرائيل على مواقفها الحالية، فإنها تكون تعمل عل
والتقدم من محكمة   . »شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي            

العدل الدولية هو أحد خمسة اجراءات للرد على اسرائيل كانت اعلنتها انقرة الجمعة لفـرض عقوبـات                 
  .الهجوممقابل رفض الدولة العبرية تقديم اعتذارها على مقتل االتراك التسعة في 

  4/9/2011، الحياة، لندن
  

   تحديد موعد لزيارة غزةوزارة الخارجية في حكومتهأردوغان طلب من  .36
كشفت مصادر إعالمية، أن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، قرر زيارة            :  وكاالت - 48عرب

ارة، والتنسيق  وقالت المصادر، إن أردوغان طلب من وزارة الخارجية تحديد موعد لهذه الزي            .قطاع غزة 
  .مع الجهات المعنية لتأمين الزيارة

  3/8/2011، 48موقع عرب
  

  "اسطول الحرية"حول " تقرير بالمر" ترفض الجامعة العربية .37
أسـطول  “رفضت جامعة الدول العربية تقرير األمم المتحدة بشأن مجزرة          : أ ف ب   -»الحياة «-القاهرة  
. ته منحازاً وباطالً ويشجع على استمرار حـصار غـزة         ، واعتبر ”تقرير بالمر “المعروف باسم   ” الحرية
األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلـة الـسفير محمـد         وقال  

لم يحالفه الصواب وهو منحاز ويسيء إلى سمعة األمم المتحدة ويشجع           «صبيح تقرير األمم المتحدة، انه      
وأوضح أن فرض الحـصار     . »تتخذه إسرائيل ذريعة الستمرار حصار غزة     العدوان والحرب ويمكن أن     

يجب أن يصدر بقرار من مجلس األمن، واصفاً هذا التقرير بأنه مخالف للقانون الدولي، وكل من وقـع                  
ولفت إلى أن حصار غزة والتعرض للسفن الحاملة لمواد اإلغاثـة،        . على هذا التقرير سيتحمل المسؤولية    

بقرار تركيا طرد   وأشاد  . ة أو غير تركية، انتهاك صارخ لقوانين البحار وحرية المالحة         سواء كانت تركي  
إسرائيل هاجمت السفن التركية في المياه الدولية، وهو عدوان علـى           «وقال إن   . السفير اإلسرائيلي لديها  

ائيل ولـم   سيادة تركيا، ومن حقها أن ترد بالشكل الذي تراه مناسباً، خصوصاً أنها أعطت فرصة إلسـر               
  .»تطلب سوى االعتذار، لكن إسرائيل واصلت سلوكها وتعاملت بصفاقة مع السفير التركي في إسرائيل

  4/9/2011، الحياة، لندن
  

   لصدور قرار مصري مشابهلديها لن يكون دافعاً" إسرائيل" سفير  أنقرة طرد:مصدر مصري .38
ة المصرية أن قرار تركيا طرد الـسفير        أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجي    :  هيثم التابعي  - القاهرة

اإلسرائيلي لديها لن يكون دافعا لصدور قرار مصري مشابه بحق السفير اإلسرائيلي في القاهرة، معتبرا               
  . »كل حالة لها وضعها وظروفها المختلفة«أن 

ـ     ـ      «: »الشرق األوسط »وقال المصدر الدبلوماسي المصري ل ا الخطوة التركية لطرد السفير استغرقت م
.. يزيد عن العام، واستندت على تحقيق دولي ُأممي، وهو إجراء مشابه لما يتم اآلن في الحالة المـصرية                 

  . »وبناءا علي التحقيق سيكون القرار المصري
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ويرى السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري لشؤون الخارجية، أن طـرد الـسفير                
انعكاسات على الوضع السياسي في مصر بطبيعة الحال، لكنه لن يـؤدي            اإلسرائيلي في أنقرة سيكون له      

  .في النهاية لطرد السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة
  4/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   التهريب إلى قطاع غزة أنفاقالجيش المصري يبدأ بإغالق  .39

تهريب الـى غـزة وسـط       قال شهود أمس ان الجيش المصري بدأ بإغالق انفاق ال         :  أ ف ب   -القاهرة  
وقال الشهود   .تحذيرات اسرائيلية من خطط لمسلحين من غزة لمهاجمة اسرائيل عبر االراضي المصرية           

االسـالمية،  » حماس« كيلومتراً مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة          12بمحاذاة حدود مصر الممتدة     
. منافذ االنفاق بالحجارة والرمـال    ان الجنود المصريين بدأوا باستخدام جرافات ومعدات اخرى الغالق          

واضافوا ان الجيش حذر سكان المنطقة الحدودية بضرورة اغالق االنفاق داخـل بيـوتهم وإال طـاولهم                 
  . العقاب

 4/9/2011، الحياة، لندن
  

   غزة قطاعلن تؤثر علىضد أنفاق التهريب " نسر"حملة : مصدر أمني مصري .40
تستهدف تجار المخـدرات    " نسر"رية في سيناء المسماة     أكد مصدر أمني مصري أن الحملة المص      : ةغز

المتواجدين في سيناء، نافيا أن تؤثر هذه العملية على الوضع اإلنساني واالقتصادي واألمني فـي قطـاع               
العمليـة ال   ": "األمني" المجد"وقال المصدر، الذي يشغل منصبا كبيرا في قيادة حملة نسر لـموقع             .غزة

ل تستهدف المتشددين وتجار المخدرات والسالح في سيناء، ولدينا خطـة كاملـة             تستهدف قطاع غزة، ب   
  ".لضرب هذه األهداف وبسط األمن في كافة مناطق سيناء بما يحمي األمن القومي المصري

لضمان نجاح  " نسر"وشدد المصدر على أن الخطة تقتضي التضييق قليالً على األنفاق خالل فترة عملية              
مشيرا إلى استمرار إدخال المواد الالزمة لقطاع       , ار المطلوبين وقطع اإلمدادات عنهم    المداهمات وعدم فر  

  .غزة بشكل طبيعي خالل الحملة
وحول وجود معتقلين فلسطينيين خالل الحملة؛ أوضح أن هناك عددا من الموقوفين يحملـون الجنـسية                

هم في سيناء، مشيرا إلـى أن مـصر         الفلسطينية لهم عالقة بتنظيمات تم طردها من قطاع غزة تم اعتقال          
  .حريصة على أمنها وأمن قطاع غزة

 3/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

     بالقاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية" عازلجدار " .41
بالقاهرة فـوق   ” اإلسرائيلية“أمام السفارة   ” جداراً عازالً “أقامت محافظة الجيزة     : أحمد رمضان  -القاهرة  

المقـاولون  “وقام عمال شركة     .ة، الذي تطل عليه البناية، التي يشغلها مبنى سفارة الكيان         كوبري الجامع 
بتكسير رصيف السور الحديدي لكوبري الجامعة، بينما قام آخرون بتثبيت الحوائط الخرسـانية،             ” العرب

الجـيش،  فيما شهدت أعمال بناء الجدار إجراءات أمنية مشددة، فرضتها أجهزة الشرطة مدعومة بقوات              
معلقـاً  ” اإلسرائيلي“وقد شوهد العلم     .التي انتشرت بكثافة على جانبي كوبري الجامعة وأسفله أمام البناية         
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بإحدى نوافذ مقر السفارة، فيما شوهد العلم المصري أعلى البناية، بعدما وضعه أحد المتظـاهرين قبـل                 
  .أسبوعين

  4/9/2011، الخليج، الشارقة
 

  يين تسللوا من غزة   فلسطينثالثةمصر تعتقل  .42
قال مصدر أمني في مدينة السويس شرقي القاهرة أمس ان السلطات ألقـت         :  رويترز –) مصر(السويس  

القبض على ثالثة فلسطينيين خالل محاولتهم المرور من نفق يؤدي من شبه جزيرة سـيناء الـى بـاقي                   
القبض عليهم الليلـة قبـل     وقال ان دورية مشتركة من قوات الشرطة وقوات حرس الحدود ألقت            . مصر

 . الماضية في نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس
 4/9/2011، الدستور، عمان

  
   يثمن طرد تركيا للسفير اإلسرائيلي" منتدى البرلمانيين اإلسالميين .43

 من طرد للـسفير     ما أقدمت عليه الحكومة التركية    " المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين   "ثمن  : القاهرة
اإلسرائيلي من أراضيها وتعليق االتفاقات العسكرية المشتركة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مـع             

  ."أسطول الحرية"تل أبيب، ردا على تقرير األمم المتحدة بشأن االعتداء على 
نيين اإلسـالميين   جاء ذلك في بيان أصدره من اإلسكندرية حسين إبراهيم رئيس المنتدى العالمي للبرلما            

  .حيث استنكر بشدة ما خرج به بيان األمم المتحدة بشأن ما قامت به قوات االحتالل بحق أسطول الحرية
الكيل بمكيالين، حيث اقتصر تقرير األمم المتحدة علـى وصـف الجـرائم             "وأكد المنتدى رفضه لسياسة     

لحصار الصهيوني لغزة رغم مخالفتـه      الصهيونية باإلفراط في استخدام القوة، فيما فرض الشرعية على ا         
  ."للقوانين الدولية والمواثيق العالمية لحقوق اإلنسان

  3/9/2011قدس برس، 
  

   سبتمبر/ أيلوليسببها استحقاق" خطيرة"فرنسا تحذّر الفلسطينيين من مواجهة دبلوماسية  .44
لتوجه إلى األمم المتحدة حذّر وزير الخارجية الفرنسي أالن جوبيه، السلطة الفلسطينية من أن ا: باريس

بطلب استصدار اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية المستقلّة، من شأنه أن يتسبب باندالع مواجهة 
  .، حسب تقديره"خطيرة"دبلوماسية 

إن باريس تأمل بأن "وقال جوبيه، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، خالل المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا، 
از الفرصة إلعادة فتح طريق الحوار بدالً من المجازفة بخوض مواجهة دبلوماسية يقوم الفلسطينيون بانته

  .، كما قال"خطيرة وعقيمة
وشدد وزير الخارجية الفرنسي تأكيده على ضرورة توحيد الموقف والصوت األوروبي بخصوص 

لة خالل استحقاق سبتمبر، فيما أنه من المقرر أن يبحث وزراء دول االتحاد األوروبي هذه المسأ
  .، في بولندا)3/9(اجتماعهم الذي يختتم أعماله اليوم السبت 

  3/9/2011قدس برس، 
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  "إسرائيل" بين تركيا و من األزمةقلقتان وواشنطن األمم المتحدة .45
 .وتركيا، إلى تحسين عالقاتهما” إسرائيل“أعربت الواليات المتحدة عن أملها في أن تبادر : وكاالت

. يكية أنها تواصل دراسة تقرير األمم المتحدة إال أنها لم تعلق على مضمونهوأضافت اإلدارة األمر
الواليات المتحدة ترتبط بعالقة “وذكرت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند في بيان أن 

ر نأسف ألنهما عجزتا عن التوصل إلى اتفاق حول تدابي“، مضيفة ”وتركيا” إسرائيل“صداقة قديمة مع 
البحث ) الجانبان(نأمل ان يواصل “وأضافت المتحدثة في بيانها . ” كانت لتحل خالفهما قبل نشر التقرير

وأشارت إلى . ” عن طريقة لتحسين عالقتهما القديمة وسنشجع الطرفين على المضي قدماً في هذا االتجاه
  .وف ركاب األسطول في صف” تأسف بشدة للخسائر في األرواح ولإلصابات“ان الواليات المتحدة 

لألزمة المتنامية بين ” أسفه البالغ“أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن من جهته 
فكرة األمين العام كانت مساعدة هذين البلدين “وقال متحدث باسم األمين العام إن . وتركيا ” إسرائيل“

  .” لم يتحقق مع هذا التقريرهو يبدي بالغ أسفه لكون هذا األمر . على التفاهم مجدداً 
  4/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  في غزة" األونروا" ألف دوالر لدعم مشاريع 960البرازيل تتبرع بـ  .46

أعلنت البرازيل عن نيتها منح وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : رام اهللا
  .رصد لدعم برامجها التعليمية واالجتماعية في قطاع غزة ألف دوالر ت960ُتبرعاً مالياً بقيمة " األونروا"

ووفقاً لما أعلنت عنه الحكومة البرازيلية من خالل مكتبها التمثيلي في رام اهللا، فمن المقرر أن تسهم 
المنحة البرازيلية في دعم مشاريع الوكالة األممية لتوفير تعليم نوعي للطلبة المتزايد عددهم في المدارس 

لها بغزة، كما ستضمن رفد المشاريع الغذائية بالتمويل الالزم لمساعدة األفراد والعائالت األشد التابعة 
  .فقراً في القطاع

يؤكد التزام "والذي رأت أنه " السخي"من جانبها، أشادت الوكالة األممية بالتبرع الذي وصفته بـ 
منطقة الشرق األوسط، كما أنه يمثّل البرازيل حيال بعض المجتمعات األقل حظاً واألكثر تهميشاً في 

  ".داللة ذات قيمة عالية على التضامن والمساندة
تغيير "فيليبو جراندي، أن المنحة المالية ستعمل على إحداث " األونروا"فيما أكّد المفوض العام لـ 

  .في حياة الالجئين الفلسطينيين" إيجابي
  3/9/2011قدس برس، 

  
  اهو في الرد على غزةثالثة أسباب كبحت تهور نتني .47

  رون بن يشاي
للقتال، كان ينبغي على إسرائيل أن تقوم بعملية سريعة وقوية في القطاع، وذلك ألن              " حماس"لو انضمت   

، وهذه المناطق   )القبة الحديدية (معظم تجمعات السكان في الجنوب والوسط غير محمية بوساطة منظومة           
قد أيد عدد من بين وزراء محفل الثمانية التنفيـذ الفـوري            لذا، ف . ستواجه خسائر فادحة وأضراراً كبرى    

  .غانتس ومساعدوه.. ألحد الخيارات العسكرية الكبرى، عملية جوية وبرية قدمها
فقد أحصيا ثالثة أسـباب     . ولكن، كان لدى وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الحكومة نتنياهو رأي آخر           

، 2006ى غرار القرار الذي اتخذته حكومة أولمرت، العام         لتفضيل االنتظار وعدم اتخاذ قرار متهور عل      
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. انـضمت بالفعـل للقتـال     " حمـاس "بأن  " أمان"و" الشاباك"أول سبب، هو عدم قناعة      . بعد عملية لبنان  
فالمعلومات التي كانت بحوزتهما تدل على أن إطالق صواريخ الغراد القاتلة جاء مـن عناصـر لجـان                  

  ".اسحم"المقاومة الشعبية وليس من 
ثانياً، األزمة مع مصر بشأن مقتل جنودها كانت في ذروتها، لذا من المناسب االمتناع قدر اإلمكان عـن                  

، األمر الـذي سـيؤدي إلـى        "اإلخوان المسلمين "أي خطوة تحفز الشارع المصري أكثر فأكثر وخاصة         
وهذا األمر كـان    .  رجعة ضرر، وربما تضرر العالقات الهشة مع القيادة الحالية في الجارة الجنوبية بال           

والمنظمات الغزاوية األخرى إنجازاً إستراتيجياً كبيـراً، علـى الـرغم مـن             " حماس"من شأنه أن يمنح     
  .الضربة التي كانوا سيتلقونها

وهناك سبب ثالث وهو التصويت الذي سيتم في األمم المتحدة هذا الشهر على طلب االعتـراف بدولـة                  
ن تصل لهذه المداوالت في الوقت الذي يصرخ فيه الفلسطينيون مطـالبين            فإسرائيل ال تريد أ   . فلسطينية

بالمساعدة، وفي الوقت الذي تعرض فيه وسائل اإلعالم إسرائيل كمحتل وحشي مثلما حدث فـي عمليـة                 
لهذا طلب نتنياهو وباراك من الوزراء عدم اتخاذ قرار عملية كبيرة حتـى اآلن              ". الرصاص المصبوب "

في غـضون ذلـك،     . مهلة وسبباً للجم المنظمات المتمردة    " حماس"متحفّظة تُعطي لـ    والمواصلة بردود   
أطلقت صواريخ الغراد إلى أوفكيم والى بئر       " حماس"بعمق ما إذا كانت     " الشاباك"وفي  " أمان"يبحثون في   

  .محفل الثمانية تبنى موقفهم. السبع وإذا ما قررت قيادتها حقاً االنضمام إلى القتال
بصورة مفاجئـة   " حماس"أيضاً في الليلة نفسها حذفت      . بعدم اتخاذ قرار كان صحيحاً وكذلك مفيداً      القرار  

لم يجد دليالً على أن     " الشاباك"أيضاً تحقيق   . عبر موقع اإلنترنت التابع لها اإلعالن عن تحمل المسؤولية        
فـي المقابـل، أبلـغ      . ذلكانضمت إلى إطالق النار، إنما على العكس، حاولت منع          " اإلرهابية"المنظمة  

تريد وقف إطالق النار وتطلب من إسرائيل عدم التصعيد لكي تتمكن من            " حماس"المصريون إسرائيل أن    
لكن الهدوء الذي ساد لـم      . وفي الواقع، بعد يوم كامل ساد الهدوء      . الضغط على بقية المنظمات المتمردة    

  .يكن طويل األمد وحتى أنه لم يستقر كما رأينا
  :ة اإلرهابية على الحدود المصرية وما حصل في أعقابها كشفت على األقل حقيقتين خطيرتينالعملي

، "حمـاس "تآكل بمستوى خطير، على الرغم من أن        " الرصاص المصبوب "الردع الذي تحقق في عملية      
كونها الحاكم المسؤول عن سالم ورفاهية مواطني غزة، ال تزال ترتدع عن مواجهة كبيرة مع إسـرائيل                 

  .فالمنظمة تحتاج أيضاً إلى الهدوء لكي تتعزز عسكرياً. خوفاً من نتائج مدمرة لها ولسلطتها
ـ     العمل من شبه الجزيرة بسهولة نسبية ضـمن        " حماس"وأيضاً لـ   " المتمردين"الفوضى في سيناء تتيح ل

الحرص . ود القطاع تجاوز منظومة حماية الحدود المحكمة تقريباً، التي أنشأتها وتشغّلها إسرائيل على حد           
المصري على سيادته في سيناء، على الرغم من أنه فقد السيطرة هناك، والرغبة اإلسرائيلية بالحفاظ قدر                

ميزة تكتيكية قيمة إضافية في     " اإلرهابية"اإلمكان على العالقات التي انكسرت حالياً، تتيح لهذه المنظمات          
ارية وحصانة تامة من عمليات تصفية من قبل الجـيش    حصانة نسبية من جمع المعلومات االستخب     : سيناء

المغزى هو أنه على الجيش اإلسرائيلي حالياً التعامل مع قطاع غزة وسيناء على أساس مبدأ               . اإلسرائيلي
  .وإطالق النار الصادر من كال المركزين" اإلرهاب"إستراتيجي واحد حيث يجب أن يعطي رداً إزاء 

  "يديعوت"عن 
  4/9/2011، األيام، رام اهللا
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  ما هو مصير الالجئين؟ : االعتراف بالدولة الفلسطينية .48
   حسين الرواشدة 
فيما تصر السلطة الفلسطينية على التوجه الى االمم المتحدة لتقديم طلب اعتراف بالدولة الفلسطينية فـي                

بمتابعـة  «وم  أنها سـتق  ) االردن عضو فيها  (، أكدت لجنة المتابعة العربية التي ترأسه قطر         1967حدود  
  .»الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحشد الدعم المطلوب له

بافتراض ان هذا الطلب قد مر بتوصية من مجلس االمن وبقرار من الجمعية العامة، فان ما يحصل عليه                  
الفلسطينيون لن يتجاوز الدوران في حلقة مفرغة جديدة، لماذا؟ اوالً ألن مـا ستحـصل عليـه الدولـة                   

نية من مكاسب لن يختلف عما حصلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية منذ االعتراف بها من قبل                الفلسطي
دولة في العالم، وثانياً ألن ثمة مخاوف من ان االعتراف بالدولة الفلسطينية قـد يلغـي                ) 100(اكثر من   

 - بالتحديد   -ا  وقد يكون له آثار سلبية تمس أوضاع وحقوق الفلسطينيين في الشتات، وهذ           » حق العودة «
اسـمه جـاي    (ما اشارت اليه وثيقة قانونية صدرت مؤخراً عن أحد ابرز رجال القانون في بريطانيـا                

وفيها يقول ان تبديل التمثيل من المنظمة الى الدولة يعني بأنه لن تكون هناك اية مؤسـسة                 ) جودين جيل 
تمثـل  ) 76(تبار ان الدولة في حـدود       قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في االمم المتحدة، باع         

الشعب داخل هذا االقليم فقط، فيما كانت المنظمة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وبهذا يرى                
ان هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق الالجئين في العودة الى ديـارهم وأمالكهـم،                  

تضمنها » منظمة التحرير «ي الشتات من حقوقهم والتي كانت       ويحرم اكثر من نصف الشعب الفلسطيني ف      
  .لهم

ال «في موازاة ذلك يعتقد القانوني الفلسطيني انيس القاسم ان الفوائد التي سيجنيها الفلسطينيون سـتكون                
وان سر اصرار السلطة على هذا المضي في هذا الطريق هو انه ال يوجد لديها شيء آخر                 » شيء تقريباً 

الخ، وهذا ما تراه حماس التي تتحفظ على هـذه          .. عد انسداد المفاوضات وجمود المصالحة    ب» تلعب به «
 من خطر على ملف الالجئين، سواء فـي غـزة او فـي              - حسب تصوراتها    -الخطوة نظرا لما تشكله     

  .الشتات
ـ                 ة اذا صحت هذه القراءات، فان السؤال عن موقف االردن الرسمي تجاه قرار انتزاع االعتـراف بالدول

الدبلوماسي االردنـي المعلـق يمـضي       » الخيار«الفلسطينية يبدو مشروعا وضروريا ايضا، صحيح ان        
باتجاه دعم الموقف الفلسطيني انسجاماً مع موقف لجنة المتابعة العربية، وصحيح اننا سمعنا قبل شـهور                

ـ             » مختلفا«كالماً   ول ملفـات   من رئيس الوزراء حول مغبة تغييب الدور االردني فـي المفاوضـات ح
الالجئين والحدود وغيرهما، وفهمنا منه آنذاك ان ثمة محاوالت تجري على صعيد الـسلطة الفلـسطينية                

بالمفاوضات وابعاد االردن عنها، لكن الصحيح ايضاً ان امام االردن في االيام القليلة القادمة              » لالنفراد«
ى العلن، وخاصة فيما يتعلق بتداعياتـه       فرصة لفتح هذا الملف الذي يمس المصلحة االردنية ومناقشته عل         

  .والحدود الذي يشكل شأناً داخلياً اردنياً» الالجئين«على ملف 
كما يرى الـبعض    » معنويا«باختصار، مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية، وان كانت ستشكل انتصارا          
ن نفكر به هو مـا يمكـن ان         للسلطة الفلسطينية، لن تقدم شيئاً جديداً للشعب الفلسطيني، ولكن ما يجب ا           

السياسية والقانونية من آثار سلبية على ملف الالجئين الذي يهمنـا فـي االردن،              » تداعياتها«تفضي اليه   
 -التحفظ االسرائيلي   » سر«وعلى ملف القدس ومصير القضية الفلسطينية بشكل عام، واذا ما سألت عن             

في أن نعرف ان مواقف اسرائيل من أي خطـوة          كدليل يقدمه البعض على صواب القرار الفلسطيني فيك       
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 هي ذاتها لم تتغيـر؛ ألنهـا فـي          - حتى وان كانت ال تقدم للفلسطينيين اي جديد          -فلسطينية او عربية    
  .االصل ال تحترم اي قرار

  4/9/2011، الدستور، عمان
  

  !  االسرائيلي ماذا يعني؟-تخفيض التمثيل الدبلوماسي التركي  .49
  ق  عبداهللا محمد القا

يشكل القرار التركي الذي أعلنه يوم االول من امس وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلـو بتخفـيض                  
التمثيل الدبلوماسي بين بالده واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني وتعليق االتفاقـات العـسكرية بـين                

 المقبل احتجاجاً على غارة     البلدين والذي يعني طرد دبلوماسيين اسرائيليين في مدة اقصاها يوم االربعاء          
شنتها قوة كوماندوز صهيونية على سفينة مرمرة التركية كانت متجهة الى غزة واسفرت عن مقتل تسعة                
اتراك في الحادي والثالثين من ايار الماضي، خطوة جريئة وهامة نحو وقف التعـاون مـع اسـرائيل                  

سفر عن مهاجمة سفينة مرمـرة مخالفـة   لرفضها االعتذار رسمياً على ما اقدمت عليه من عمل وحشي أ 
بذلك كل القوانين الدولية وخاصة ما يتعلق بحرية التنقل في البحار، ال سيما وان هذا الهجوم جرى فـي                   

  !المياه الدولية وهو ما شجبته دول العالم حيال هذه القرصنة البحرية االسرائيلية الجديدة
الواليات المتحدة والوسـطاء الـدوليين االعتـذار مـن          هذا القرار جاء بعد ان طلبت تركيا مراراً عبر          

اسرائيل على هذا العمل الجبان الرامي الى اجهاض تقديم اية مساعدات لغزة عبر اسطول الحريـة، ألن                 
تركيا ال تعترف بشرعية الحصار االسرائيلي لقطاع غزة بالرغم من ان القرار الدولي الذي صدر عـن                 

 منحازاً السرائيل الى ابعد الحدود ولم يتم ادانة اسـرائيل بـشكل كامـل               لجنة شكلتها االمم المتحدة كان    
هذا العدوان، وكذلك مسألة حـق االحـتالل فـي          " شرعن"لعدوانها على سفينة مرمرة، فضالً عن كونه        

محاصرة اسرائيل للقطاع وهو ما لم يطلب من اللجنة الدولية ذلك عبر هذا التقرير الذي وصف بأنه جاء                  
ت الواليات المتحد االميركية ومماألة السرائيل في استمرار الحصار الجـائر علـى الـشعب               وفقا لرغبا 

في تـصديها لالسـطول، وان      " القوة المفرطة "الفلسطيني بالرغم من اشارته الى ان اسرائيل استخدمت         
 معظم  الخسائر في أرواح ركاب السفينة كانت كبيرة، ومعاملة الجيش االسرائيلي للركاب كانت سيئة وان             

القتلى كما جاء في قرارات الطب الشرعي تم اطالق النار عليهم عدة مرات بما في ذلك الجزء الخلفـي                   
من رؤوسهم او من مسافة قريبة، فضال عن ان التقرير الذي رفضته السلطة الفلسطينية وحماس وتركيا                

  .دعا اسرائيل الى االعتذار والتعويض للمتضررين
كيا الجريء، يمثالن ضربة قوية السرائيل خاصة لجهة العالقات بين البلدين،           فالتقرير األممي وموقف تر   

اآلن السرائيل مصالح كبيرة في تركيا، سواء في استمرار قيام المناورات العـسكرية المـشتركة ولهـا                 
مركز للتجسس على دول المنطقة اقيم منذ عدة سنوات بدعم من الجنراالت االتراك كمـا وان الميـزان                  

ي والعسكري لصالح اسرائيل، فضال عن ان تركيا اتخذت قراراً يحظر دخول المياه التركية التي               التجار
لقد شكل قرار تركيا ضد اسرائيل طعنة كبيـرة فـي هـذه             . ينص عليها القانون الدولي اال باذن مسبق      

فـي  ) 72(العالقات خاصة وان تركيا تُعد سادس اكبر مستورد للصادرات العبرية بعد تحقيق نمو بلـغ                
المائة وهو أعلى نسبة للنمو في حجم الصادرات هذا العام مقارنة بالفترة الماضية من العـام المنـصرم،       
خاصة وأن اهم الصادرات الى تركيا من الكيان االسرائيلي تتمثل في المواد الكيمياوية وزيوت التقطيـر                

  !في المائة من حجم هذه الصادرات) 60(حيث تشكل ما نسبته 
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 ان نتنياهو أكد انه لن يعتذر لتركيا على هذا الهجوم على السفينة مرمرة اال ان وزيـر دفاعـه                    وبالرغم
مـع  " القطيعـة "ايهود باراك دعا الى اعتذار الحكومة االسرائيلية وبسرعة اذا ما ارادت اسرائيل تجنب              

حـالل الـسالم فـي      تركيا التي يشكل مواقفها لدى المنطقة اهمية كبيرة في تحقيق التوازن والمساعي ال            
وهـذا  . المنطقة خاصة في عهد حزب العدالة الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان             

االتجاه التركي تجاه اسرائيل يعني، سحب ايضاً الملحقين الثقافي والعسكري، وكبار الموظفين في السفارة              
االعتذار دون أدنى مراوغة في اتخاذ هـذا        االسرائيلية نظراً لكون تركيا جادة في مطالبتها من اسرائيل ب         

القرار ألنه جاء بعد اعتداء صارخ على الممتلكات التركية، ومخالفاً لكل القواعد الدولية الرامية الى عدم                
  !!مهاجمة السفن في عرض البحر

ان اسرائيل تدرك اآلن أنها تواجه موقفاً صعباً جراء ثورات الربيع العربي، خاصة بعد ثـورة مـصر                  
ألخيرة، والدعوات المصرية باعادة النظر باتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل، والدعوة لمقاطعة اسـرائيل              ا

اقتصادياً ألن هذه الثورات تؤكد ضرورة انهاء الوضع الراهن مع اسرائيل مع وجوب التحرك عبر كـل                 
مالهـا وممارسـاتها    الوسائل السلمية وغيرها من أجل اجبارها على االعتراف بدولة فلسطينية ووقف أع           

 عامـاً   63العدوانية وحصارها الجائر على الشعب الفلسطيني وسياستها القمعية التي استغرقت اكثر من             
ولذلك فان هذا التقرير الصادر عن      !! على الشعب االعزل، وهو لم يواجهه أي دولة في العالم حتى اآلن           

الى الموضوعية والمهنية ما يجعله بعيـداً       االمم المتحدة بشأن اسطول الحرية، وحصار قطاع غزة يفتقد          
عن الموقف الواضح والطبيعي للحصار وأثاره المدمرة ألن تبريرات هذا الحصار ظالمة وغير قانونيـة               
واجمعت الدول على رفضه بشكل سريع وواضح كما دعت الى اعمار غزة فوراً، وهذا يتطلب من االمم                 

لى قطاع غزة كونها تمتلك تقارير دقيقة عن الظلم والمعاناة          المتحدة مراجعة مواقفها بشأن هذا الحصار ع      
وسياسة القمع واالستبداد التي لحقت بالقطاع جراء فرض هذا الحصار االمر الذي يشكل الموقف التركي               
بتخفيض مستوى تمثيلها لدى االحتالل رداً على تعنت اسرائيل في مواقفها تجاه الجريمة التي ارتكبتهـا                

ة ويعتبر بمثابة خطوة عملية وجادة العادة االعتبار لها ولمواطنيها الذين قتلوا بدم بارد              بحق سفينة مرمر  
  !في اسطول الحرية

لقد أكدت حادثة االعتداء على سفينة مرمرة من قبل قوات االحتالل، واستمرار الحصار على الفلسطينيين               
ق الخناق على الفلسطينيين ان اسرائيل      في القطاع وتدمير المقرات الدولية لالمم المتحدة في غزة، وتضيي         

ترتكب اعماال وحثية ضد الشعب الفلسطيني وجعلت االعالم الغربي الذي يـسخر لخدمـة الـصهيونية                
عاجزاً أمام هول الصورة الحقيقية السرائيل، ما جعل التعاطف المبني على اسباب تاريخية في الغـرب                

اب تاريخية في الغرب تجاه اسرائيل، يتراجع في أذهان         تجاه اسرائيل، ما جعل التعاطف المبني على اسب       
الشعوب، وهكذا شهدت عواصم العالم تظاهرات عارمة ضد الهجوم االسرائيلي على قطاع غزة او سفينة               
مرمرة او جراء سرقة اسرائيل العضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها وكذلك الكشف الخطير حول              

ل االوروبية من خالل تزوير جوازات سفر مواطنيها في عملية اغتيال الشهيد            انتهاك اسرائيل لسيادة الدو   
محمود المبحوح التي كشفتها السلطات االماراتية في دبي مؤخراً فضالً عن ان المنظمات الدولية أدانـت                
اسرائيل بعر تقرير غولدستون القاضي الجنوب االفريقي الذي اثبت العدوان االسرائيلي على قطاع غزة              

التي يلـصقها االسـرائيليون     " معاداة السامية "صورة همجية وبربرية، حيث شكل ضربة قاصمة لمقولة         ب
بكل معارض لهم، او منقذ لسياساتهم خاصة وان القاضي غولدستون هو من اليهود المؤيدين السـرائيل                

  !وتاريخه وتصريحاته االخيرة تشهد له بذلك
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عادالً بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع اسرائيل لكونها تـشعر ان          والواقع ان تركيا اتخذت قراراً صائباً و      
استمرار رفضها لالعتذار او االنصياع للقرارات الدولية، وقيامها بالعدوان على الشعب الفلسطيني مـن              
شأنه ان يقوض خطوات السالم بالمنطقة خاصة وان تركيا تتمتع بتقدير كبير وعال في االوساط العربية                

لهذه الغطرسة التي تمارسها اسـرائيل      " ضربة معلم "ذلك فان القرار ضد اسرائيل جاء بمثابة        والدولية ول 
  . ضد دول العالم عبر كل الصعد
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يمينيـة قـد بـدأت تـشعر        يمكننا من خالل مطالعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن نالحظ أن الحكومة ال           
بالحصار وضيق األحوال وضعف الوسائل في معالجة األوضاع علي الجبهة الدولية، حيث يقترب موعد              
اجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة الذي سيقر فيه االعتراف بدولة فلسطين وعضويتها في المنظمـة               

حة في الفترة األخيرة، بل وأيضاً علـى        الدولية، وكذلك على جبهة غزة حيث تصاعدت االشتباكات المسل        
  .مستوى العالقات مع مصر

في تقديري، أن لغة التهديد التي بدأت تلوح بوادرها نهاية األسبوع الماضي من جانب المسؤولين وبعض                
انظـر  .. الكتّاب، تعكس األزمة اإلسرائيلية ومحاولة إرهاب الطرف العربي ودفعه إلى تقديم التنـازالت            

. ضد السلطة الفلسطينية وضد عبـاس     " عوزي النداو "لتهديدات التي أطلقها وزير البنية التحتية       مثالً إلى ا  
بإلغاء جميع االتفاقيات اإلسرائيلية مع السلطة إذا نجحت في تمريـر قـرار االعتـراف               " النداو"لقد هدد   

ـ          . بإقامة الدولة الفلسطينية   ل مـن جانـب وزيـر       هذا التهديد ليس األول من نوعه، فقد سبقه تهديد مماث
الذي يرأسه وزير   " إسرائيل بيتنا "الذي ينتمي إلى حزب     " النداو"نالحظ أن   ". أفيجدور ليبرمان "الخارجية  

الخارجية، قد صعد لغة التهديد، حيث قال سيتوجب على إسرائيل إذا مر القـرار الـدولي أن تفـرض                   
سية اإلسرائيلية على ضـمها، وهـي       سيادتها على قطاعات األراضي في الضفة التي تجمع القوى السيا         

  .الكتل االستيطانية الكبرى وغور األردن، ألن اتفاقياتنا مع السلطة ستصبح الغية وباطلة
إذن، التهديدات نفسها تفصح عن الهدف منها وهو ردع السلطة عن استكمال طريقها في األمم المتحـدة                 

، ولم يتبق سوى دولتين ليكتمـل نـصاب          دولة عن تأييدها للطلب الفلسطيني     191خاصة بعد أن أعلنت     
تحت " ليكود"المنتمي إلى حزب    " يوفال شتايفتز "إن وزير المالية    . ثلثي األعضاء المطلوب لتمرير القرار    

وحدهم يهددون، فانضم إليهم قـائالً، إن توجـه         " إسرائيل بيتنا "زعامة نتنياهو لم يشأ ترك وزراء حزب        
في غزة، وهو أمر لن يبقى مـن دون رد          " حماس"صواريخ حركة   السلطة إلى األمم المتحدة أخطر من       

  . إسرائيلي
بأن الرد اإلسرائيلي   " حماس"باإلضافة إلى هذا، نالحظ صدور بيان من رئيس هيئة األركان يهدد حركة             

وهنا أيضاً يتبين من لغـة التهديـد أن إسـرائيل           . سيكون شديداً في حالة وقوع أي هجوم على إسرائيل        
الطرف اآلخر، وهو نفس الهدف الذي تنطوي عليه تلويحات بعض الكتاب المطالبة بإقـدام              تحاول ردع   

الحكومة على المبادرة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السالم مع مصر، مثلما ورد في مقال المحلل                
مطالبـة  هذه التلويحات تهدف إلى ردع المصريين عن ال       ". هآرتس"في صحيفة   " تسيفي بارئيل "السياسي  

  .بإجراء تعديالت على معاهدة السالم لبعض البنود التي لم تعد توائم المصالح المصرية العليا
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والجبهـة  " حماس"يستطيع القارئ رؤية الخط المشترك الجامع بين التهديدات على جبهة السلطة وجبهة             
ادل الـذي يـؤدي     إنه خط اإلرهاب ومحاولة الردع نتيجة العجز عن التصرف المناسب والع          . المصرية

إلقامة الدولة الفلسطينية واقرار السالم على الجبهتين الفلسطينيتين، والذي يؤدي إلى األمن المتبادل مـع               
  .اإلسرائيلية الدائم" اليمينية"وهذا هو نهج السياسة . مصر

  4/9/2011، ظبي أبواالتحاد، 
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