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   في االمم المتحدةعتراف بالدولة الفلسطينيةواشنطن تسعى لوقف اال": نيويورك تايمز" .1

ة قدمت خطـة إلعـادة إطـالق        إن الواليات المتحد  : "2011-9-4األحد  " نيويورك تايمز "قالت صحيفة   
 لتفادي صدام هذا الشهر بسبب عزم الفلسطينيين الحصول علـى           "إسرائيل"المحادثات بين الفلسطينيين و   

  ". اعتراف بدولتهم في األمم المتحدة من طرف واحد
إن إدارة الرئيس بـاراك أوبامـا       : "ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين غربيين قولهن       

قت حملة دبلوماسية أخيرة لتفادي صدام هذا الشهر بسبب خطة الفلسطينيين في السعي للحصول على               أطل
، غير أن المسؤولين أقروا في احتمال أن تكون المبادرة قـد جـاءت              "اعتراف بالدولة في األمم المتحدة    

  . متأخرة
ثات السالم بين الفلـسطينيين     وأضاف المسؤولون أن اإلدارة األميركية قدمت إقتراحاً يقضي بتجديد محاد         

بهدف إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتخلي عـن سـعيه لالعتـراف بالدولـة               " اإلسرائيليين"و
  .  أيلول الجاري20الفلسطينية خالل قمة األمم المتحدة التي في 

 تفـادي   إن واشنطن ال تريد تفادي إستخدام الفيتو فحـسب، بـل أيـضاً            : "وقال المسؤولون األميركيون  
التصويت الرمزي في الجمعية العامة الذي سيضعها ومجموعة قليلة مـن الـدول فقـط فـي موقـف                   

وأعرب المسؤولون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى موجة غضب في األراضـي          ". المعارضة
  . الفلسطينية والدول العربية في وقت تشهد فيه المنطقة أصالً إضطرابات
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ض المسؤولين أعربوا عن تفاؤلهم تجاه إمكانية التوصل إلى تسوية قبل التصويت،        وعلى الرغم من أن بع    
إال أن اإلدارة بدأت في العمل على الحد من تداعياته من خالل التركيز على ضمان استمرار التعاون بين                  

  ". اإلسرائيلية"على المستوى األمني في الضفة الغربية والحدود " اإلسرائيليين"الفلسطينيين و
وقال مسؤوالن أميركيان إن خطة السالم الجديدة التي قد يعلن عنها من خالل بيان يصدر عن الرباعيـة                  
الدولية حول الشرق األوسط التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، قـد               

  . تقنع مؤيدي القرار في التخلي عن التصويت من خالل تقديم بديل لهم
  5/9/2011،  فلسطين أون الينموقع

  
   فإننا سنعود إلى المفاوضات التوجه إلى األمم المتحدة نتيجةهما كانت م: عباس .2

قال الرئيس محمود عباس، إن القرار الفلسطيني بالتوجه إلى األمم المتحدة ليس هدفه عزل : رام اهللا
حتالل الذي يجب أن ينتهي، ألن إسرائيل أو رفع الشرعية عنها، بل الهدف منه هو رفع الشرعية عن اال

الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي بقى تحت االحتالل وال نريد كما يزعم قادة إسرائيل 
  .رفع الشرعية عنها

جاء ذلك خالل افتتاحه اجتماعا تشاوريا للمجلس الثوري لحركة فتح، عقد في مقر المقاطعة بمدينة رام 
ضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث تناول االجتماع عرض القضية اهللا، مساء األحد، بح

  .الفلسطينية على األمم المتحدة في سبتمبر المقبل
إن الذهاب إلى األمم المتحدة هو من أجل نيل عضوية فلسطين الكاملة في الهيئة الدولية، ومن : وأضاف

  .ثم العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومحددة
إن الجانب الفلسطيني اتخذ القرار بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب رفض : افوأض

الحكومة اإلسرائيلية لكل االتفاقيات الموقعة، وإصرارها على عدم وقف االستيطان في األراضي 
  .الفلسطينية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية

احات تعيد الجانبين إلى طاولة المفاوضات، على وأكد، أن الجانب الفلسطيني مستعد لسماع أية اقتر
  . والسقف الزمني المقبول1967أساس وقف االستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 

طرقنا كل األبواب ولم نترك بابا واحدا إال طرقناه من أجل استئناف المفاوضات التي هي خيارنا : وقال
قلنا للعالم أعطونا خيارا ثالثا غير المفاوضات والذهاب إلى األمم األول والثاني والثالث، وبالتالي 
  .المتحدة، ولكن لم يكن هناك جواب

وأضاف، إنه مهما كانت النتيجة التي سنحصل عليها في األمم المتحدة فإننا سنعود إلى المفاوضات لحل 
  .كافة قضايا الوضع النهائي واألسرى والمعتقلين

سطيني إلى األمم المتحدة يتضمن نقل الصفة لألراضي الفلسطينية من أراض وأشار إلى أن الطلب الفل
  .متنازع عليها إلى دولة تحت االحتالل

وأكد ، أن الذهاب إلى األمم المتحدة ال يعني انتهاء االحتالل، وإنما هي مقدمة إلنهاء االحتالل ونيل 
ف المجتمع الفلسطيني ومكوناته ألن الذي االستقالل وممارسة السيادة، وهذه بحاجة إلى تكاتف كافة أطيا

  .ينتظرنا صعب جدا ومعقد
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وشدد الرئيس، على أن دول العالم تؤيد مشروعه التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، مشيرا إلى أن 
 دول أوروبية رفعت التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني 7 دولة تدعم فلسطين، وأن هناك 126هناك حوالي 
  .ةإلى مستوى بعث

إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة بقاع العالم، : وقال
  .وهي صاحبة الوصاية على السلطة الوطنية الفلسطينية

إن الذهاب إلى األمم المتحدة ال يعني نهاية منظمة التحرير، ولكن هي التي ستقدم طلب : وأضاف
سطينية وستبقي منظمة التحرير حامية حقوق الشعب الفلسطيني، إلى حين إقامة االعتراف بالدولة الفل

  .الدولة المستقلة وإنهاء االحتالل بشكل كامل ونهائي
  :نحن الدولة التي نريدها هي تقريبا متوفرة عندنا لكن نحب أن نذكر فيها وهي: وقال

  .القدس الشرقية وعاصمتها 1967 على حدود الرابع من حزيران ة دولة ديمقراطي-1
 دولة تحترم كرامة اإلنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما في ذلك  السيادة على أرضه وحق -2

  .194العودة طبقا للقرار األممي 
 دولة قائمة على أسس احترام وتطبيق مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات وتحترم التعددية -3

اول السلمي للسلطة عبر االنتخابات العامة الدورية البرلمانية السياسية وحرية تشكيل األحزاب والتد
  .والرئاسية

  . دولة تحترم حرية االعتقاد والعبادة وحرية األديان-4
 دولة قائمة على سيادة القانون والعدل والمساواة وتحارب وتنبذ الفساد بكل إشكاله، وتستند إلى مبادئ -5

  . الوطن واألموال العامة وطريقة إنفاقهاالمحاسبة والنزاهة والشفافية في إدارة
  . دولة تحقق األمن واألمان لمواطنيها وتنبذ العنف واإلرهاب وتحارب التمييز بكافة أشكاله-6
 دولة تضع التعليم والصحة والتنمية االقتصادية والرعاية االجتماعية على رأس أولوياتها وتكرس -7

  . المستقل والمزدهرمواردها من أجل تطوير االقتصاد الفلسطيني
  . دولة تصبح إحدى أعمدة االستقرار واالزدهار والتعاون في كافة الميادين في المنطقة-8
  . دولة تحترم اتفاقياتها وتساهم في بناء صرح للسالم واألمن الدوليين وتشكل نموذجا للتسامح-9

  . القانون الدولي دولة تحترم الشرعية الدولية وتنال كل ما هو حق للدول المستقلة في-10
  . دولة تحفظ ألجيالها القادمة أسس الحياة اإلنسانية المشرفة-11
هذه الدولة التي نريدها لفلسطين وال .  دولة ترعى أسر شهداءها وجرحاها ومن ضحوا لهذا الهدف-12

  .تنازل عنها
على أن وتطرق، إلى قضية المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن األمور تسير بشكل مقبول، وشدد 

  .المصالحة هي األساس في تحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة
  4/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 

  
  االعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدد مرجعية المفاوضات في إطار األمم المتحدة: عريقات .3

 صائب عريقات عضو اللجنة .د ، أن قنانقال عن وكالةوحة الدمن  5/9/2011الراية، الدوحة، نشرت 
إن دولة قطر بذلت "  قنا"التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  قال في حوار مع وكالة األنباء القطرية 

جهودا كبيرة جدا في مسار دعم القضية الفلسطينية بوجه عام والتوجه إلى األمم المتحدة على وجه 
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دولة قطر رتبت للسلطة الفلسطينية لقاء مع مجموعة من القانونيين الدوليين في "الخصوص، كاشفا أن 
  ". لندن بدعم شخصي من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى

بشأن تعليق السلطة على النقاشات األوروبية الدائرة لتوحيد وجهة النظر األوروبية حيال التوجه و
 إلى األمم المتحدة، أكد عريقات أن دعم االتحاد األوروبي للمسعى الفلسطيني لعضوية دولة الفلسطيني

 وبعاصمتها القدس الشرقية، سيشكل رافعة 1967عام / يونيو/فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  . حقيقية للحفاظ على خيار الدولتين وعملية السالم

ية تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السالم وتدمير وأشار عريقات إلى أن الحكومة اإلسرائيل
أضاف أن هناك وفدا عربيا مكونا من قطر واألمين العام للجامعة العربية سيتوجه إلى  والمفاوضات،

أوروبا لالجتماع مع دول االتحاد األوروبي وبالتحديد مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والمنسقة العليا 
ة في االتحاد األوروبي كاثرين اشتون من أجل دعم المسعى الفلسطيني، لكنه أشار الى للسياسة الخارجي

ال يمكن القول حتى اآلن إن هناك موقفا أوروبيا ولكن هناك نقاشات أوروبية معمقة نأمل أن تتوج "أنه 
  ". بعد اللقاءات العربية القادمة إلى موقف أوروبي داعم للتوجه إلى األمم المتحدة

نباء تداولتها وسائل االعالم بأن أوروبا عرضت على السلطة الفلسطينية عضوية مماثلة للفاتيكان وحول أ
، الذي "دولة الفاتيكان"في األمم المتحدة، نفى عريقات وجود أي عرض أوروبي رسمي، بخصوص خيار 

دور فلسطين يتضمن االكتفاء بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب في األمم المتحدة ، مشيرا إلى أن بمق
الحصول على صفة مراقب دون عرض رسمي، ألن لديها األصوات الكافية للحصول على ذلك في 

  . الجمعية العامة
إن نقال عن مراسلها من رام اهللا، يوسف الشايب، أن عريقات قال  5/9/2011الغد، عمان، وجاء في 

متحدة، وضمن إطار قانوني االعتراف بدولة فلسطين سيحدد مرجعية المفاوضات في إطار األمم ال
 وأضاف أثناء مشاركته في حفل إطالق العام الدراسي الجديد في أريحا وسائر  .وجدول زمني محدد

المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، أمس، أن االعتراف بفلسطين سيجعل حق تقرير المصير لشعبنا حقا 
ملة العضوية في جميع المؤسسات شرعيا وليس منة بيد المحتل، كما أن فلسطين ستصبح دولة كا
  .والمنظمات العالمية، ومن هنا يصبح علينا جميعا مساءلة إسرائيل

 دولة األعضاء في األمم المتحدة عليها مسؤوليات يجب التقيد بها وفق القانون الدولي 193وأوضح أن 
.. هم أسرى حربمن أجل تحقيق الديمقراطية، كما أن قضية األسرى سيتم التعامل معها على أساس أن

  ".1922إذا كان المعيار الدولي والقانوني هو المقياس فإن فلسطين تستحق الدولة منذ العام "وقال 
  

  "إسرائيل"ضد " العدل الدولية" للتوجه إلى سننسق مع تركيا: منظمة التحرير .4
، "بالمر" تقرير  أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي عدم شرعية:رام اهللا

واعتبرته انتهاكًا صريحا للقواعد والقوانين الدولية، ومخالفا بشكل مباشر للقانون الدولي الذي أكد في كل 
قراراته عدم شرعية االحتالل وكل اإلجراءات التي يفرضها على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها 

أبسط قواعد ' بالمر'نة انتهاك تقرير وأكدت اللج .الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة
القانون الدولي، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لفضح الحصار اإلسرائيلي 
المخالف للشرعية والقانون الدولي، وستقوم بالتنسيق مع كل الجهات، بما في ذلك الحكومة التركية، 
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، والتوجه للمحكمة الدولية التي أقرت بطالن كل اإلجراءات لوضع حد لهذا االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه
  .واالنتهاكات التي يقوم بها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه

  4/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

    اإلسرائيليالزعنون يرحب بالقرار التركي طرد السفير  .5
يني سليم الزعنون في تصريح صحفي بالقرار التركي رحب رئيس المجلس الوطني الفلسط: عمان

الجريء بطرد السفير اإلسرائيلي وبتجميد االتفاقات العسكرية مع السلطات اإلسرائيلية اثر التعنت 
والغطرسة واالستكبار والتحدي الذي مارسته وتمارسه إسرائيل برفضها االعتذار الهاي الضحايا 

  .األتراك الذين قتلتهم
  5/9/2011ان، الدستور، عم

  
    األوضاع في سجون االحتالل " تفجر" من الحكومة في غزة تحذر .6

تفجر األوضاع داخل السجون نظرا للضغط "حذرت الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، من  :غزة
 من جانب سلطات "الشديد الذي يتعرض له األسرى، نتيجة ظروفهم القاسية واإلجراءات التعسفية

وزارة األسرى والمحررين في غزة، إن التهديدات التي أطلقتها ما تسمى إدارة مصلحة وقالت  .االحتالل
السجون بفرض مزيد من العقوبات واإلجراءات التعسفية بحق األسرى الفلسطينيين في السجون بعد 

  .داخل السجون” تفجير األوضاع“انتهاء شهر رمضان، من شأنها 
ولية إلى التدخل العاجل لحماية األسرى من تلك اإلجراءات التي ودعت المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الد
  .ينوى االحتالل تنفيذها خالل الفترة المقبلة

  5/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   ألمن مصر"رأس حربة"حماد يؤكد أن قطاع غزة يشكل فتحي  .7
زة أمس كثيراً  أشاد فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غ: أشرف الهور-غزة 

رأس 'بمصر، وقال ان المصريين يحتضنون القضية الفلسطينية، وقال في ذات الوقت أن غزة تشكل 
وقال حماد خالل افتتاحه نصباً تذكاريا لجنود مصرين قتلوا قبل أسبوعين بنيران  .ألمن مصر' حربة

عند الحديث عن "ينة إيالت إسرائيلية على الحدود بين البلدين عقب تنفيذ مجموعة مسلحة هجوم على مد
الجنود المصريين نتذكر التاريخ، ومصر ذكرت في القرآن، وهي التي وقفت شامخة في الدفاع األمة 

  ."العربية واإلسالمية
وأضاف  ."رأس حربة ألمن مصر وجهادها وعقيدتها وأمنها هو أمننا وعقيدتنا'وأكد حماد ان غزة تشكل 

روبة، ونقول لكم يا شعب مصر أهل فلسطين ينتظرونكم لتحرير فلسطين لن نألو جهدا في الدفاع عن الع"
  ."واألقصى

ودعا إلى ضرورة مضي الثورة المصرية التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير الماضي بدورها 
  ."التراث والجهاد المصري والتخلص من االتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني'للمحافظة على 

  5/9/2011ربي، لندن، القدس الع
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  ال تيار لدحالن في غزة يهدد الحالة األمنية عند زيارة عباس: يوسف رزقة .8
أكد القيادي في الحركة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة : نادية سعد الدين -عمان 

ألمنية عند قدوم في غزة يوسف رزقة عدم وجود تيار لمحمد دحالن في قطاع غزة قد يهدد الحالة ا
ال تأثير لدحالن "قال  و".قدرتها على ضبط األوضاع في القطاع"الرئيس محمود عباس لغزة، الفتة إلى 

عدم وجود حراك واضح "، مبيناً "ورؤيته على حماس أو على الشارع الفلسطيني في القطاع الذي نسيه
  ".لمؤيديه في غزة والضفة الغربية المحتلتين

ال أعتقد أن يخضع قدوم عباس لغزة لتهديدات من دحالن أو " قطاع غزة من" الغد"وأضاف لـ
معظم مؤيدي دحالن من الصف األول ذهبوا معه إلى الضفة وما تبقى من "، موضحاً أن "مناصريه

الرئيس عباس مرحب به في غزة في أي وقت فال "وبين أن  ".الصفوف الخلفية ال تأثير لهم في القطاع
الظروف الراهنة "، مقدراً بأن "لك، ولكن الحكومة لم تبلغ بزيارة قريبة له للقطاعشروط وال ممانعة لذ

  ".ليست ناضجة إلتمام زيارة غزة
  5/9/2011الغد، عمان، 

  
  مجلس الوزراء يواصل بحث سبل تعزيز االعتماد على الموارد الذاتية: الضفة .9

سالم .مس، برئاسة رئيس الوزراء د كرس مجلس الوزراء اجتماعه الذي عقد في رام اهللا ا:رام اهللا
 الواجب اتخاذها الحراز تقدم حاسم في اتجاه واإلداريةفياض، لمواصلة البحث في االجراءات المالية 

تخفيض عجز الموازنة وتقليص االعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك في اطار رزمة متكاملة 
  . ن المساس بالخدمات األساسية المقدمة للمواطنينومتوازنة من التدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف دو

  5/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "غير كاف"مرفوض تماما وطرد تركيا للسفير اإلسرائيلي " بالمر"تقرير : الزهار .10
محمود الزهار عن رفض " حماس"أعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : غزة

، داعيا العرب إلى اتخاذ موقف حقيقي حيال هذا "بالمر"ر األمم المتحدة األخير حركته القاطع لتقري
  .التقرير

لو دخلنا في صلب التقرير لوجدناه يتناقض تماما مع : "وقال الزهار في تصريحات صحفية له في غزة
 القضية ، معتبرا أن"الحقائق الدولية؛ فهل يعقل أن منع إدخال الدواء لقطاع غزة يمنع الصواريخ؟

  ".حماس"باختصار مغزاها سقوط 
هذا تقرير عالقات عامة لبان كي مون من أجل تمديد منصبه، وهو تقرير لرفع الحرج عن : "وأضاف

وبين أن العالم بأجمعه يقف ضد الحصار ومعني برفعه ". ، والذي سببه لها الجدار واالستيطان)إسرائيل(
  ".ية هم من يشجعون ذلكلكن بان كي مون والعصابة الصهيون"فورا، 

حتى ال يتمادى في الكيل "ودعا الزهار الدول العربية واالسالمية إلى اتخاذ موقف جاد من بان كي مون 
  ".اإلسرائيلي البحت"، واصفا التقرير بـ "بمكيالين

هو تشريع لالحتالل باستخدام القوة ضد " القوة المفرطة"اعتبر الزهار أن استخدام التقرير صيغة و
  ".هل يصح أن تستخدم القوة ضد األبرياء ولكن القوة المفرطة مرفوضة؟: "برياء، متسائالًاأل
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، "غير كاف"وفيما يتعلق بقرار طرد تركيا للسفير االسرائيلي من بالدها أكد الزهار أن طرد السفير 
أخذ دورها من العيب أن تبقى العالقات مفتوحة مع الكيان الصهيوني وتركيا، ويجب أن ت"موضحا أنه 

  .، كما قال"الحقيقي في نصرة الشعب الفلسطيني
  4/9/2011قدس برس، 

  
   بفلسطين في اجتماع األمم المتحدة المقبلة دول140شعث يتوقع اعتراف نبيل  .11

 توقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، أن :رام اهللا
 فلسطين وتصوت لصالحها في اجتماع األمم المتحدة في الثالث والعشرين من  دولة بدولة140تعترف 

الشهر الجاري، وذلك بعد الجوالت المكوكية التي يقوم بها أعضاء القيادة إلقناع دول العالم لالعتراف 
  .بفلسطين

مود كما أكد شعث خالل مؤتمر صحفي عقده في مفوضية العالقات الخارجية برام اهللا، أن الرئيس مح
عباس سيجتمع مع أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام اهللا، لوضعهم في 

التي يتوجه بعدها الجانب الفلسطيني إلى األمم المتحدة لمطالبة ' لحملة أيلول'صورة اللمسات األخيرة 
  .العالم بمنح فلسطين عضوية كاملة في األمم المتحدة

عات التشاورية التي تجري في أوروبا في الوقت الحالي، وأعرب عن أمله بأن ورحب شعث باالجتما
تقف أوروبا إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة 

  .كما وقفت إلى جانبه على الدوام
كل متصاعد وأنه بات وأوضح شعث أن إسرائيل أدركت أن الحراك الفلسطيني يسير بشكل إيجابي وبش

من الصعب عليها الوقوف في وجهه، مشيرا إلى أن القيادة مصممة على الذهاب إلى األمم المتحدة، ولن 
  .ترضخ ألي ضغوط قد تطالبها بغير ذلك، ألن شعبنا مصر على نيل الحرية واالستقالل

لمتحدة إلى الوطن من أجل وأشار شعث إلى أن القيادة الفلسطينية ستعود بعد انتهاء اجتماعات األمم ا
  .االنتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تمهيدا إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة

 4/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  أوروبا لم تضع شروطا على تحركنا باتجاه األمم المتحدة: فتح .12
ي للحركة في أوروبا جمال نزال، إن اتصاالت حركة فتح لم ترصد أي قال المتحدث اإلعالم: رام اهللا

  .شروط أوروبية لدعم القيادة الفلسطينية في أيلول، وخصوصا بموضوع التوجه لألمم المتحدة
وأوضح في تصريح صحفي اليوم األحد، أن أوروبا لم تضع أي شروط، وإنما شددت على ضرورة أن 

ل العضوية في المنظمة األممية مكمال ال بديال عن التفاوض، وهو األمر يكون توجهنا لألمم المتحدة لني
  .الذي كان قد أكده مرارا الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة

وقال نزال إن حركة فتح تعتبر نيل العضوية لفلسطين كدولة عضو في األمم المتحدة معركة وطنية نجد 
  .ور عظيم في حشد التأييد لهذه الفكرةأنفسنا في صدارتها، مؤكدا أن فتح تقوم بد

نشعر في ضوء التجاوب الدولي لفكرتنا أننا في مياهنا اإلقليمية والمناخ  موات للطرح : وأضاف
الفلسطيني بشكل غير مسبوق، وبالتالي فإن نجاح الحملة بات أمرا واقعا بغض النظر عن مجرى 

  .ية العموميةالتصويت الذي يتوقع، سواء أمام مجلس األمن أو الجمع
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وأعلنت حركة فتح أن وفودا ستتوجه إلى تركيا ورومانيا ومولدافيا وكذلك إلى واشنطن وواليات 
 وزير خارجية أوروبيا في مستهل االجتماع التشاوري الذي 14وأعلنت حركة فتح اتصالها مع  .أميركية

  .التأم في بولندا
  4/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  1967تقرر التوجه لألمم المتحدة بطلب عضوية الدولة الفلسطينية على حدود " مركزية فتح" .13

أقرت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها :  ويوسف الشايب، نادية سعد الدين- رام اهللا -عمان
الفلسطينية على المضي قدماً صوب األمم المتحدة الشهر الجاري لطلب العضوية الكاملة للدولة "األخير 
بإعادة النظر وتحذيرات وثيقة قانونية بريطانية من تهديد حق " نصائح عربية"، رغم "1967حدود 
  .العودة

الرئيس "، مبيناً أن "مركزية فتح خلصت إلى قرارها بعد نقاش مطول"وقال عضو اللجنة محمد اشتية إن 
 الشهر الحالي، بعد يومين من 23حدة في محمود عباس سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة لألمم المت

، مطالباً دول العالم باالعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة 20افتتاح دورة اجتماعاتها في 
  ".  األممية

  5/9/2011الغد، عمان، 
  

  الجهاد اإلسالمي تؤكد تمسكها بقضية األسرى .14
الشيخ نافذ عزام، تمسك حركته , مي في فلسطينأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسال: غزة

بقضية األسرى وإصرارها على مواصلة الجهاد والكفاح في سبيل نيل حريتهم وإجبار آسريهم على فك 
  . أسرهم

للشهداء واألسرى أمس " مهجة القدس"نظمته مؤسسة " أوبريت فني"وشدد عزام في كلمة ألقاها في مقدمة 
رى كانوا والزالوا عنوانا مضيئا في تاريخ النضال الفلسطيني وحاضره، في غزة أن األس) 4/9(السبت 

مهما تغيرت ظروف المنطقة والعالم وأحوال الدول، : "وأنهم مثار فخر وعزة للفلسطينيين جميعا، وقال
  ". فإن شعبنا مصر على مواصلة كفاحه وجهاده وان األسرى هم أحد أهم عناوين هذا الصراع

رى الصامدون ألهموا شعبنا وأمتنا والعالم أجمع بأن الشعوب قادرة على مقاومة هؤالء األس: "وأضاف
  .، على حد تعبيره"أعدائها والدفاع عن معتقداتها وحقوقها المسلوبة

  4/9/2011قدس برس، 
  

  "بالمر"احتجاجاً على تقرير حركة حماس تنظم تظاهرة في غزة  .15
اضية في مدينة غزة احتجاحاً على تقرير األمم نظمت حركة حماس تظاهرة الليلة قبل الم: ب.ف .أ 

وفي كلمة أمام عشرات من المتظاهرين تجمعوا في شارع الوحدة . المتحدة حول مجزرة أسطول الحرية 
غربي المدينة، عبر اسماعيل رضوان القيادي في حماس عن استنكاره ورفضه لتقرير األمم لمتحدة، 

غير “واعتبر أن التقرير . في تركيا ” اإلسرائيلي“دبلوماسي مشيداً بالموقف التركي بخفض التمثيل ال
. ” إسرائيل“سفراء ” طرد“وطالب رضوان الدول العربية التي فيها سفارات ب . ” شرعي وغير قانوني
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وقام عدد منهم بإحراق . ” ال ال للقرار الجائر“وردد المتظاهرون هتافات تندد بقرار األمم المتحدة منها 
 . خالل التظاهرة ” ئيلياإلسرا“العلم 

  5/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  نتنياهو ال يزال يأمل في التغلب على الخالفات مع تركيا .16
تطرق رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، صباح اليوم األحد، إلى األزمة في العالقـات مـع                

تركيا، وإن إسرائيل ليست معنية بتدهور      تركيا، وقال إنه يأمل في إيجاد طريقة للتغلب على الخالفات مع            
  .العالقات

جاءت أقوال نتانياهو هذه في مطلع جلسة الحكومة صباح اليوم، وذلك في أعقاب تدهور العالقـات مـع              
 عاما، مع قرار تركيا طرد السفير اإلسرائيلي وتجميد كافة          30تركيا إلى حضيض لم يسبق له مثيل منذ         

، وإيفاد سفن حربية تركية لمرافقة السفن المدنية التي تحمل مـواد إغاثيـة              االتفاقيات األمنية والعسكرية  
  .لقطاع غزة، وضمان حرية المالحة في المنطقة الواقعة بين إسرائيل وقبرص

وقال نتانياهو إن تقرير لجنة بالمر قد أكد بشكل قاطع على أن إسرائيل عملت بموجب القانون الـدولي،                  
  .اع عن نفسهاوأنه إلسرائيل الحق في الدف

لسنا بحاجة لالعتذار عن قيام جنود البحرية بالدفاع عن أنفسهم مقابل الهجوم العنيف لناشطي               "وأضاف 
ولسنا بحاجة لالعتذار لكوننا نعمل على لمنع تهريب السالح لحركة حماس، أو لكوننـا              ... IHHمنظمة  

  ".نعمل على حماية المواطنين
 5/9/2011، 48موقع عرب

 
  تريد التهدئة مع تركيا لكن ليس بأي ثمن "إسرائيل" .17

في تهدئة األزمة الدبلوماسية الحادة مع تركيا الحليف االسـتراتيجي الـسابق،            ) إسرائيل( تأمل   :الفرنسية
لكن ليس بأي ثمن، محملة أنقرة مسؤولية التوترات بسبب الهجوم الدامي الذي شنه كومندوز من البحرية                

  . 2010مايو /لى غزة في أياراإلسرائيلية على أسطول متوجه إ
إن "وقال وزير البيئة جلعاد أردان المقرب من رئيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو لإلذاعـة العامـة                  -
  ". ليس لديها أي مصلحة في التصعيد مع تركيا، بل على العكس) إسرائيل(
  ". كيا ليست بلدا عدواإن تر": "فرانس برس"وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور لوكالة  -
إزاء التقرير، خالفا لتركيا التي انتقدته، رفـضت االعتـذار          " التحفظ"التي عبرت عن بعض     ) إسرائيل(و

  . ورفع الحصار البحري عن غزة كما تطالب أنقرة
أن العالقات مع تركيا هامة بالنسبة      "ولفت نائب وزير الخارجية داني ايالون في تصريح للتلفزيون إلى            -
  ". ا لكن ليس لدينا أي نية في اللعب بكرة المالكمةلن
إن األتراك هـم الـسبب فـي        : "وقال الوزير المكلف الشؤون اإلستراتيجية موشي يعالون للصحافيين        -

يريد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن يتمكن من القـول لجميـع دول               . تدهور العالقات 
  ".  على التنازل بالرغم من تقرير لألمم المتحدة جاء في مصلحتنا)إسرائيل(المنطقة انه نجح في إرغام 

في كل مرة تتقدم فيها المحادثات بين البلدين يقدم فيها القادة األتراك مطالـب              "ييغال بالمور   " وأضاف -
  ". جديدة وإنذارات مما يحملنا على التساؤل عما هي مشاريع تركيا الحقيقية
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تركيـا اختـارت    " طلب عدم كشف هويته بلهجة تقـل دبلوماسـية أن            واعتبر مسؤول إسرائيلي كبير    -
  ". الهروب إلى اإلمام وإستراتيجية خطرة أفضت في الوقت الحاضر إلى عزلة متزايدة

أحدا لم يفوض تركيا ضمان حرية التنقـل فـي البحـر            "إن  " فرانس برس "وقال هذا المسئول لوكالة      -
  ". من إفهام أنقرة ذلكالمتوسط ونأمل أن يتمكن الحلف األطلسي 

ستتخذ كافة تدابير   "غلو الذي حذر من أن بالده       ووكان يلمح بذلك إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود أ         
  ". الحيطة التي تعتبرها ضرورية لسالمة حركة المالحة البحرية في شرق المتوسط

ـ     -  التي ينتهجها أردوغان الذي يهدف      "اإلستراتيجية العثمانية الجديدة  "وندد المسؤول اإلسرائيلي أيضا ب
  . إلى إعادة فرض هيمنة تركية على جزء من المنطقة

  ". بلد صديق وأمين"إسرائيل"من المؤسف حقا أن ال تفهم تركيا أن "وتابع 
  5/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة قد يقود إلى طريق مسدود: بيريز .18

إلسرائيلي شيمون بيريز إن توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة للحصول علـى اعترافهـا              قال الرئيس ا  
بدولتهم بشكل أحادي الجانب سيكون خطوة مؤسفة من شأنها أن تقود إلى طريق مسدود في الوقت الذي                 

  .يتسنى فيه التوصل إلى اتفاق سالم من خالل التفاوض المباشر 
 اليوم اإلثنين، أن الفجوات بين الجانبين اإلسـرائيلي         "صوت إسرائيل "حسبما ذكر راديو     - ورأى بيريز 

والفلسطيني ليست كبيرة، مشيرا إلى أن االتحاد األوروبي قد يقدم مساهمة كبيرة في حال نجاحـه فـي                  
  .العودة بالجانبين إلى طاولة المفاوضات

لحملها على وقـف    " حماس"ة  ودعا الرئيس اإلسرائيلي الدول األوروبية إلى ممارسة الضغوط على حرك         
  .االعتداءات اإلرهابية والصاروخية ضد إسرائيل

وذكر الراديو أن أقوال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز جاءت لدى استقباله في القدس الليلة الماضـية                
  .رئيس الوزراء البلجيكي إيف ليتيرم

 لدولتهم مـن منظمـة المتحـدة        يذكر أن الفلسطينيين يعتزمون تقديم طلب الحصول على عضوية كاملة         
الدولية الشهر الجاري ردا على تعثر محادثات السالم مع الجانب اإلسرائيلى منذ الثـانى مـن أكتـوبر                  

  الماضى فى خطوة تعارضها تل أبيب والواليات المتحدة األمريكية ويؤيدها العديد من دول العالم 
  5/9/2011، األهرام، القاهرة

  
   وتركيا تبحران في مياه متالطمة األمواج"إسرائيل": "الغارديان" .19

 صحيفة الغارديان في افتتاحيتها الموقف اإلسرائيلي في األزمة الدبلوماسية مـع تركيـا، التـي                تتتناول
ومقتل " ماوي مرمرة "المسماة  " أسطول الحرية "أعقبت هجوم القوات الخاصة اإلسرائيلية على إحدى سفن         

  .ذلكتسعة من الناشطين األتراك نتيجة ل
تقول الصحيفة إن إسرائيل، برفضها االعتذار واالكتفاء بالتعبير عن أسفها لسقوط الضحايا وإمكانية دفع              

  .تعويضات، اختارت نصرا تكتيكيا
ولكن ماذا تخسر اسرائيل نتيجة تأزم عالقتها مع تركيا؟ الكثير من االتفاقيات التجارية والعسكربة، تقول               

  .الصحيفة
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يا في الشرق األوسط ازدادت، خاصة بعد سقوط مبارك وبن علي والقذافي، وهـي              كذلك فإن أهمية ترك   
معروفة بأنها تضطلع بمهام وساطة في المنطقة بين كافة الدول، ومنها إسرائيل، التي ستحرم اآلن مـن                 

  .هذه الميزة بعد تأزم عالقاتها مع تركيا، كما ترى الصحيفة
  .ار غزة إلى محكمة العدل الدوليةكذلك فقد أعلنت تركيا أنها سترفع قضية حص

وترى االفتتاحية أن هذه التوجه لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي للتفكير بمكاسب قصيرة المدى، سـيجعل               
من الصعب إحراز تقدم في أي مفاوضات محتملة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حتى ولو نجحت                

عن طلب موافقة األمم المتحـدة علـى عـضوية دولـة            الواليات المتحدة في إقناع الفلسطينيين بالعدول       
  .فلسطين والعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل

  5/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

   تشهد أضخم مظاهرات في تاريخها ضد سياسة نتنياهو"إسرائيل" .20
ياهو، الليلة قبل الماضية، حينما     صدمت الجماهير اإلسرائيلية حكومة بنيامين نتن     : نظير مجلي  - تل أبيب 

 ألـف نـسمة،     430خرجت في عدة مظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها وفقا إلحصائيات الشرطة نحو             
مبددة بذلك اآلمال التي بنتها الحكومة بأن تخمد نيران االحتجاج على السياسة اقتـصادية االجتماعيـة،                

فقد . مواجهة المشروع الفلسطيني في األمم المتحدة     بفضل التوتر األمني في الجنوب واألزمة مع تركيا و        
  .أثبت قادة حملة االحتجاج أن معركتهم ضد سياسة نتنياهو وسياسة الحكومات السابقة جميعها

فبلغ عددهم فـي تـل      . وفاجأ الجمهور اإلسرائيلي الجميع، إذ تقاطر المتظاهرون من كل حدب وصوب          
ووصل إلى بلدات الشمال نحـو      .  ألف متظاهر  60نحو  ووصل إلى القدس    .  ألف 300أبيب وحدها نحو    

.  ألف، توزعوا على مظاهرات عدة في حيفا والعفولة وقريات شمونة وروشبينا ونهاريا وغيرهـا              100
وفي الحالتين، يعتبر هذا أضـخم      .  ألفا 430 ألفا، وحسب الشرطة     460وبلغ مجموعهم حسب المنظمين     

كبر مظاهرة حتى هذه الليلة كانت مظاهرة االحتجـاج ضـد           أ(عدد من المتظاهرين في تاريخ إسرائيل       
  ). سنة في ساحة رابين في تل أبيب29مجازر صبرا وشاتيال، التي جرت قبل 

يهودا وعربا، علمانيين   : وقد تميزت هذه المظاهرات ليس فقط بالعدد الضخم، بل أيضا بتركيبة الحضور           
. تين لكل األحزاب، مواطنين مـن كـل األجيـال         ومتدينين، يساريين ويمينيين، اشكناز وشرقيين، مصو     

نتنياهو كذاب مخادع منسلخ    «: وارتفعت فيها شعارات مميزة ضد الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، مثل         
نتنيـاهو  «، و »نتنياهو أنت مفصول  «، و »الحكومة ضد الشعب والشعب ضد الحكومة     «، و »عن الجمهور 

وما تبعها من قصف صـاروخي، ردت إسـرائيل عليـه    وجاءت الهجمات المسلحة من سيناء،      . »ارحل
ولكن قادة حملة االحتجاج تمكنوا من تجنيد هذا العـدد          . بمنتهى القسوة، فقالوا إن هذا الوضع هو الفرج       

لن يحرفنا شـيء عـن      «: الضخم في المظاهرات األخيرة، مؤكدين أنها رسالة من الشعب إلى حكومته          
  .»ر جذريأهدافنا ولن نتنازل عن مطلبنا بتغيي

 5/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  المجلس الوزاري اإلسرائيلي يناقش توفير أنظمة حماية للطائرات المدنية .21
اإلسرائيلي مساء أمس، األحد، توفير أنظمة حماية للطائرات        "  األمني - السياسي"ناقش المجلس الوزاري    
  .المدنية من الصواريخ
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 األمن إيهود باراك بسبب لقائه مع نظيره اليوناني، ناقش تمويل           وعلم أن االجتماع الذي تغيب عنه وزير      
  .المشروع من قبل وزارة المواصالت

 وقال الناطق بلسان وزارة المواصالت في حينه، أفنير عوفاديا، إن نظام الحماية مماثـل للنظـام فـي                  
عمل نظـام الحمايـة     وي. الطائرات الحربية، حيث تمت مالءمته وإنتاجه بطريق خاصة للطائرات المدنية         
  .بطريقة قذائف حرارية تحرف الصواريخ التي تطلق باتجاه الطائرة عن مسارها

 مليون شيكل، مولتها وزارة المواصـالت، بالتعـاون بـين الـصناعات             21وبلغت تكلفة نظام الحماية     
كهربائي "ام  كما تم تطوير نظ   ). الشاباك(العسكرية والصناعات الجوية ووزارة األمن وجهاز األمن العام         

  .يعمل على أساس أشعة الليزر) Electro-Optical(بصري 
 5/9/2011، 48موقع عرب

  
  ألفا من عرب النقب 30مخطط إسرائيلي لتهجير ": هآرتس" .22

أكد ممثلون عن بدو النقب أنهم يعتزمون طلب مساعدة المجتمع الدولي إلحباط إقرار خطة من : النقب
  . هدم منازلهم وتشريدهم من قراهمالكنيست اإلسرائيلي يتم بموجبها

اإلسرائيلية إنه كان من المقرر أن يصوت الكنيست على الخطة أمس األحد، لكن " هآرتس"وقالت صحيفة 
  .التصويت أجل لجمع مزيد من األصوات المؤيدة لطرح القرار

سيفة  ألف من أهالي قرى رهط والحرة وك30 - ألف 20وبموجب خطة الكنيست، فسيتم تشريد نحو 
  .ونقلهم إلى مجمعات أخرى

وكان ممثلو القرى البدوية أعلنوا في مؤتمرٍ صحفي في قرية رهط مساء أمس معارضتهم لخطة 
الكنيست والتغييرات التي أدخلت على يد يعقوب عميدرور مستشار األمن القومي لرئيس الوزراء 

  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
بدوية سيجتمعون اليوم ثانيةً لمناقشة الجهود المبذولة من قبلهم ضد وأوضحت الصحيفة أن ممثلو القرى ال

  .الخطة اإلسرائيلية
  5/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  عصابات يهودية متطرفة تقتحم المسجد األقصى .23

اقتحمت عصابات يهودية متطرفة وسلطات االحتالل، صباح اليوم األحد، المسجد األقصى : القدس
  .ك من جهة بوابة المغاربة، برفقة حراسات وحمايات شُرطية معززةالمبار

في القدس أن مجموعات صغيرة من اليهود ' وفا'وذكر عدد من حراس المسجد األقصى لمراسل 
  .المتطرفين دخلت المسجد األقصى وتجولت في باحاته ومرافقه برفقة قوة معززة من شرطة االحتالل

 تواجدوا كذلك في باحات وساحات المسجد 48من القدس وفلسطينيي الـوأكدوا أن عددا من المرابطين 
  .للتصدي ألي محاولة من المتطرفين إلقامة شعائر وطقوس تلمودية في باحات المسجد

وعادة ما يتصدى المصلون المرابطون في المسجد األقصى للمتطرفين وشرطة االحتالل بالتكبير 
  .تطرفين ويستدعي عناصر القوة المرافقة للتهديد والوعيد واالعتقالوالتهليل؛ األمر الذي يسبب إرباكا للم

  4/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  حذر من تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهوديالشيخ يوسف ادعيس  .24
رعي القائم بأعمال أكد الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس األعلى للقضاء الش:  يوسف الشايب–رام اهللا 

قاضي القضاة، ان االقتحامات المتكررة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة لساحات المسجد األقصى 
المبارك والتي كان آخرها ما حدث صباح أمس، تسير وفق مخطط زمني مدروس تمهيدا لهدم المسجد 

  .األقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه
أي تقسيم المسجد ( االحتالل االسرائيلي على تكرار نموذج الحرم اإلبراهيمي وحذر من إقدام حكومة

  .بحجة حماية المستوطنين) األقصى بين المسلمين واليهود
نسخة عنه، أمس، منظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس وجامعة " الغد"ودعا ادعيس، في بيان تلقت 

المحدق بالمسجد األقصى المبارك، وإلنقاذه من الدول العربية إلى التحرك الجاد لتدارك الخطر 
  .المؤامرات واإلجراءات التي تستهدف تهويده والمساس به

  5/9/2011، الغد، عّمان
  

  النورين في قرية قصرة جنوب نابلس مستوطنون يحرقون مسجدال .25
 النار في عاود المستوطنون فجر اليوم، سياسة حرق اماكن العبادة في الضفة الغربية، واضرموا: نابلس

  .مسجد النورين في قرية قصرة جنوب شرقي ريف محافظة نابلس شمال الضفة الغربية
ان مستوطنين متطرفين اقتحموا ' وفا'وقالت مصادر رسمية ومحلية ومنظمات حقوق انسان، لمراسل

  .المسجد واشعلوا النار في الطابق االرضي من المسجد
مال الضفة الغربية ان عملية احراق المسجد جرت وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في ش

تحت جنح الظالم في طريقة مشابهة للمرات االخرى التي احرق فيها عدد من مساجد المحافظة على 
  .مدار االشهر الماضية

  5/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  لسطينيين في النقبالحكومة اإلسرائيلية تعلن الحرب على الف: ثابت أبو راس .26
حذر مدير مشروع عدالة في النقب الخبير والمحاضر في الجغرافيا السياسية : النقب ـ حسن مواسي

من العواقب المترتبة على موافقة الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق " المستقبل"ثابت أبو رأس في حديث لـ
لحكومة اإلسرائيلية تعلن الحرب على الخاصة بفلسطينيي النقب، مؤكدا أن ا" برافر"بتوصيات لجنة 

  .مواطنيها العرب في النقب
إقرار الخطة هو بمثابة إعالن حرب ضد البدو، وسوف تعمق المس بحقوق "وقال أبو رأس أن 

  ".المواطنين البدو، وذلك بدالً من تحقيق العدالة معهم وإصالح الغبن التاريخي بحقهم
لة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء بعث أمس رسالة مستعج" عدالة"وكان مركز 

  ".غولدبرغ"طالبهم فيها بعدم الموافقة على خطة برافر المقترحة والهادفة إلى تطبيق توصيات لجنة 
وطالب الحكومة بالعمل على إصالح الغبن التاريخي الذي حل بالقبائل العربية البدوية في النقب خالل 

جزئي من خالل االعتراف بجميع القرى غير المعترف بها، ومن خالل االعتراف النكبة ولو بشكل 
  .الكامل بملكيات عرب النقب ألراضيهم

  5/9/2011، المستقبل، بيروت
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    المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يدين نتائج تقرير بالمر  .27

ي شكلها األمين العام لألمم  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة نتائج تقرير لجنة التحقيق التأدان
، إحدى سفن أسطول الحرية في )لجنة بالمر( المتحدة للتحقيق في االعتداء على سفينة مرمرة التركية

ويرى . المياه الدولية، والتي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، وتحمل مساعدات إنسانية للسكان المدنيين
لى حساب سيادة القانون الدولي وحقوق الضحايا، فيما المركز أن اللجنة قد غلبت االعتبارات السياسية ع

  .أضفت الشرعية على سياسة العقاب الجماعي ممثلة بالحصار المفروض على قطاع غزة
  :وفي ضوء ما سبق فان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

  . ولييرفض نتائج التقرير كلياً، ويرى أنها مسييسة وال تعير أي اعتبار لقواعد القانون الد* 
 مليون فلسطيني 1.6يؤكد أن نتائج هذا التقرير سوف تتسبب في جلب المزيد من األلم والمعاناة لنحو * 

  .يعيشون في قطاع غزة تحت حصار جائر
يعيد تأكيد عدم مشروعية الحصار واإلغالق باعتباره مخالفاً لقواعد القانون الدولي، وهو ما تؤكده، * 

ة المختلفة، بما فيها مجلس حقوق اإلنسان، وتقارير مقرر األمم المتحدة وما تزال أجسام األمم المتحد
  .  الخاص باألرض الفلسطينية المحتلة

يدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوضع حد لسياسة العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، * 
  .ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ خمسة أعوام

 جنائي دولي في هذه الجريمة استناداً إلى األدلة والوثائق القانونية المتوفرة، بما يدعو إلى فتح تحقيق* 
  .فيها الطب الشرعي المتوفرة للضحايا

يدعم توجه حكومة تركيا إلى محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى هيئة قضائية دولية للنظر في تلك * 
  .  الجريمة

  4/9/2011، المركز الفلسطيني لحقوق االنسان
  

   خالل شهر380 فلسطينيا ويعتقل أكثر من 30 االحتالل يقتل :مؤسسة التضامن الدولي .28
  30أعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في تقرير صدر عنها أمس أن :  حامد جاد-غزة 

فلسطينياً معظمهم من قطاع غزه استشهدوا خالل الشهر الماضي متهمة حكومة االحتالل بمواصلة 
  .تها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتوغالت في األراضي الفلسطينيةسياسا

 شهيدا سقطوا في غزة إثر استهدافهم فرادى 27واستعرض التقرير اسماء الشهداء الذين سقطوا ومنهم 
  . أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة5أو مجموعات بالقصف المدفعي أو الجوي من بينهم 

الماضي )  اغسطس(واشار التقرير الى ان قوات االحتالل واصلت حمالتها االعتقالية خالل شهر آب 
 فلسطينيا من بينهم نواب في التشريعي 380في مدن مختلفة في الضفة الغربية حيث اعتقل أكثر من 

ت  طفالً كما اعتقلت قوا44الفلسطيني وأسرى محررين ومجموعة من الصحافيين والمصورين و
  .48االحتالل عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى داخل األراضي المحتلة عام 

  5/9/2011، الغد، عّمان
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  في ضاحية صيدا الشرقية يوقع قتيالً وجريحين" المية ومية "بمخيمإشكال  .29
 بإشكال تجاوز مخيم المية ومية في ضاحية صيدا الشرقية في ثاني أيام العيد، قطوعاً أمنياً بدأ: صيدا

فردي ثم تطور الى عائلي وكاد يتخذ شكل اشتباك مسلح بين عائلتين لوال تدخل عدد من القيادات 
أما الحصيلة فقتيل . الفلسطينية وال سيما قيادة حركة فتح والكفاح المسلح الفلسطيني لنزع فتيل التوتر

  . وجريحان
  5/9/2011، المستقبل، بيروت

  
   آخر مقاطع الجدار حول قرية قلندياسلطات االحتالل تبدأ باستكمال .30

بدأت سلطات االحتالل بوضع عالمات لتحديد مسار مقطع من جدار الفصل العنصري في : القدس
  .المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال القدس المحتلة

ترافقهم حراسات أمنية جولة في األراضي » االسرائيليين«وأجرى طاقم من المهندسين والمساحين 
  .قية للقرية، ووضعوا عالمات ونقاط مساحة تحدد مسار الجدار على بعد أمتار من منازل المواطنينالشر

وحسب العالمات الموضوعة ؛ يفصل مسار الجدار عدة منازل وأصحابها عن قريتهم وعن العالم 
ات الخارجي، ال سيما الذين يحملون الهوية الفلسطينية منهم، اضافة لتدميره وعزله عشرات الدنم

  .المغروسة باألشجار
ويكشف المسار الجديد زيف رواية سلطات االحتالل التي تدعي أن الجدار يهدف لتوفير األمن لها، 
فالمسار الجديد يتعمق بشكل كبير في أراضي القرية خصوصا في المنطقة الشرقية، ويبتعد كثيرا عن 

  .45مسار السياج األمني المقام سابقا والمالصق لشارع 
  5/9/2011،  الجديدة، رام اهللالحياة

  
    وثيقة تكشف عن تورط االحتالل بقتل عدد من الفلسطينيين داخل مسجد في غزة ": ويكليكس" .31

وثيقة تكشف عن تورط االحتالل ” ويكليكس“الصهيونية، أمس، عن موقع ” هآرتس“نقلت صحيفة  :القدس
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي . ةبقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين خالل محرقتها في قطاع غز

الرئيس لجيش االحتالل الجنرال أفيحاي مانديلبليط كشف عن ذلك ضمن لقاء مع السفير األمريكي في 
وتم إرسال فحوى اللقاء في مذكرة سرية من . 2010شباط /جيمس كيننغهام جرى في فبراير” تل أبيب“

في إطار الكشف عن ” ويكليكس“طن وكشف عنها للخارجية األمريكية في واشن” تل أبيب“السفارة في 
  . ألف برقية سرية بحوزته251

والتقى مانديلبليط بكيننغهام من أجل إطالعه على تحقيقات داخلية يقوم بها الجيش بخصوص مقتل 
 ومن ضمن النقاط التي بحثت في اللقاء هجوم إسرائيلي. ”الرصاص المصبوب“فلسطينيين خالل عدوان 

 فلسطيني معظمهم كانوا يصلون داخل 16 غزة بجوار مسجد إبراهيم مقادمة وقتل على مقاومين في
وبحسب المذكرة قال مانديلبليط إن الحقائق معروفة وإن طيارة بال طيار أطلقت الصواريخ على  .المسجد

 داخله نتيجة 16وقفا في مدخل المسجد فكانت النتيجة مقتل ) حماس(ناشطين حركة المقاومة اإلسالمية 
  .شظايا بلغتهم وهم يصلون عبر بابه المفتوح

  5/9/2011، الخليج، الشارقة
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  إطالق سراحه بوعدا شخصيا من حسن نصر اهللا القنطار تلقى: أسير فلسطينّي .32
كشف األسير السياسي الفلسطيني، وليد دقة، الذي يقبع في سجون االحتالل  :الناصرة ـ زهير أندراوس

نقاب عن أنّه في اللحظات األخيرة، وقبل أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية  عاما ونيف، كشف ال25منذ 
تحفظها على األسير اللبناني سمير القنطار، كان شاهداً على اتصال جرى بين القنطار وبين قيادة 
المقاومة في حزب اهللا، والذي من خالله تلقى القنطار وعدا شخصيا من السيد حسن نصر اهللا، األمين 

لحزب اهللا، بأنّه في حال رفضت إسرائيل اإلفراج عنه مقابل التقرير بشأن مصير مساعد الطيار العام 
، فستعمل المقاومة على خطف جنود إسرائيليين 1986رون أراد، الذي اختفت أثاره في لبنان عام 

  .إلطالق سراحه
  5/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  2011د االنتهاكات بحق المقدسات منذ مطلع عام تصاع: مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان .33

قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت منذ مطلع : رام اهللا
 من انتهاكاتها الخطيرة بحق المقدسات اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة مما شكل 2011عام 

  .مية في فلسطينانتهاكًا صارخًا للحقوق اإلسال
نسخة عنه االثنين أن األراضي الفلسطينية شهدت منذ مطلع " صفا"وأوضحت المؤسسة في تقرير تلقت 

العام الحالي ولغاية الخامس من أيلول الجاري تصعيدا إسرائيليا ملموسا وخطيرا بحق المقدسات 
  .اإلسالمية

  .ورصدت جملة من االنتهاكات بحق المقدسات
 المحامي والباحث في مؤسسة التضامن احمد طوباسي أن االعتداءات اإلسرائيلية بحق بدوره، أوضح

  .المقدسات دائمة ومستمرة ومخطط لها بشكل فعلي ومسبق
وأشار إلى أنها ال تقتصر فقط على اقتحام وحرق للمساجد ومصادرة موجوداتها، وإنما تتوسع هذه 

ة وتحطيم شواهدها كمقبرة مأمن اهللا في مدينة القدس ومقبرة الدائرة لتشمل االعتداء على المقابر اإلسالمي
  .القشلة التي تنوي سلطات االحتالل إقامة فندق على أنقاضها

وبين أن هذه الدائرة تشمل أيضا الحرم القدسي الشريف في عدوان منظم يستهدف وجوده كأهم المعالم 
ن الراغبين في إقامة شعائرهم الدينية فيه، اإلسالمية، موضحا أن هذا االستهداف بحق األقصى والمصلي

  .تزداد وتيرته خالل رمضان
  5/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  إعالن الدولة الفلسطينية استحقاق مصيري : بهية الحريري .34

 استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون األمين العام للجبهة العربية الفلسطينية وعضو اللجنة: صيدا
  . المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة يرافقه وفد من الجبهة

رحبت الحريري بوفد الجبهة العربية الفلسطينية وامينها العام مشددة على اهمية تمتين الجبهة الداخلية و
  .الفلسطينية بما يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية

ي في السابق دائما نقطة ضعف للقضية الفلسطينية في مواجهة العدو لقد كان االنقسام الفلسطين: وقالت
اإلسرائيلي، واليوم نأمل ان تشكل المصالحة الفلسطينية نقطة قوة لهذه القضية التي هي اليوم امام 
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استحقاق مصيري سيضع العالم كله امام مسؤولياته وهو استحقاق اعالن الدولة الفلسطينية ومطالبة األمم 
  . ومجلس األمن باالعتراف بهاالمتحدة 

ونسأل اهللا التوفيق للرئيس ابو مازن بهذه الخطوة الجريئة التي يسير بها ومعه كل الشعب الفلسطيني 
المهم ان نواكب هذا "..الفيتو " والتي بنتيجتها تصبح الدولة الفلسطينية أمرا واقعا حتى لو تعرضت لـ

ع المحلي اللبناني والفلسطيني، وعلى صعيد المجتمع التحرك على كل المستويات، على صعيد المجتم
وفيما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان اكدت الحريري على أهمية النظر الى . العربي وكذلك الدولي

   .الوضع االنساني واالجتماعي لهذا الوجود
لقيادة الفلسطينية من ووضع شحادة الحريري في طبيعة زيارته للبنان، وأطلعها على الجهود التي تبذلها ا

اجل الذهاب في ايلول المقبل بموقف فلسطيني موحد الى األمم المتحدة لمطالبتها باإلعتراف بدولة 
اننا كفلسطينيون نجدد دعمنا إلستقرار لبنان ونتمنى ان يخرج اكثر صالبة وقوة من الواقع :وقال.فلسطين

  . الذي يعيشه
  5/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  قف التركي يستدرج التفاتة عربيةالمو: الحص .35

الموقف الجديد لتركيا من إسرائيل «اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص أن : بيروت
العالقة بين تركيا وإسرائيل كانت لمدة «: وقال في بيان أمس. »ينبغي أن يستدرج التفاتة عربية إيجابية

ات العربية مع تركيا، أما وقد حصل ما حصل من انقطاع طويلة من الزمن حجر عثرة في طريق العالق
هذا «، مؤكداً أن »في العالقة التركية اإلسرائيلية، فالعرب مدعوون إلى توثيق عالقتهم بتركيا وتنميتها

أقل ما يمكن أن يكون مع دولة يمكن أن تشكل سنداً قوياً للقضايا العربية ومحورها بالطبع قضية 
  .»فلسطين

  5/9/2011، نالحياة، لند
  

  "إسرائيل"يشيد بالموقف التركي من " المستقبلتيار " .36
عالياً الموقف التركي لجهة طرد السفير اإلسرائيلي من «في بيان أمس، » تيار المستقبل«ثمن : بيروت
السياسة التركية الحكيمة أثبتت أنها مع الحقوق العربية واقعاً من دون ادعاء أو «، مؤكداً أن »أنقرة

  .»، وكانت في مقدمة المدافعين عن حقوق الذين يدافعون عن أنفسهم من دون أي سالحشعارات
كان سباقاً في مواجهة الهمجية الصهيونية دفاعاً عن أهلنا «على أن الموقف التركي » المستقبل«وشدد 

  .»وشعبنا في فلسطين المحتلة، بينما كان اآلخرون يتاجرون بمعاناة الفلسطينيين ومآسيهم
  5/9/2011، اة، لندنالحي

  
   يشرعن الحصار على غزةالذي" تقرير بالمر"ينتقد الحزب السوري القومي االجتماعي  .37

في » تقرير بالمر«انتقد الحزب السوري القومي االجتماعي، في بيان أصدرته دائرة اإلعالم المركزي، 
ن األمم المتحدة لقوات مكافأة مقدمة م«ورأى فيه . العام الماضي» أسطول الحرية«شأن الهجوم على 

بدماء » مرمرة«وارتكاب مجزرة سفينة » أسطول الحرية«االحتالل الصهيوني لتنفيذها الهجوم على 
  .»باردة
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إن خطورة التقرير، ال تقتصر على تبني الرواية الصهيونية عن الهجوم، بل ألنه يذهب إلى «وأضاف 
قانوني « غزة ووصف هذا الحصار بأنه حد شرعنة الحصار الذي يفرضه العدو الصهيوني على قطاع

دفاعا عن «، واعتبار ما قام به العدو من إجرام ضد المشاركين في األسطول »في نظر القانون الدولي
تصرفت بطريقة متهورة عندما حاولت كسر الحصار «، واتهام قافلة سفن أسطول الحرية بأنها »النفس
  .»البحري

ة تقريرا يشرعن الحصار على قطاع غزة، إنما يضع القوى أن تبني األمم المتحد«واعتبر الحزب 
في الحصار المفروض على الفلسطينيين، » إسرائيل«والمؤسسات الدولية في موقع الشراكة الكاملة مع 

والذي وصفه تقرير غولدستون بأنه يعتبر شكال من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي 
  .» اتفاقية جنيف الرابعة من33بما في ذلك المادة 

  5/9/2011، السفير، بيروت
  

   يعمق األزمة السياسية في لبنان"إسرائيل"الحكم على فايز كرم بتهمة التعامل مع  .38
شكل الحكم الذي أصدره القضاء العسكري، أول من أمس، بحق القيادي البارز :  يوسف دياب-بيروت

رم، والذي قضى بسجنه سنتين مع األشغال الشاقة في التيار الوطني الحر، العميد المتقاعد فايز ك
وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بالتعامل مع الموساد اإلسرائيلي، صدمة لدى قيادة التيار العوني 
وكوادره ونوابه وسياسييه الذين كانوا يترقبون إعالن براءته، ويتحضرون الحتفاالت ومسيرات سيارة 

لذي دفع بهؤالء إلى شن حملة سياسية عنيفة على المحكمة العسكرية وعلى وإطالق مفرقعات، األمر ا
حكم سياسي جاء «القضاء برمته وعلى قوى األمن الداخلي وفرع المعلومات، واصفين هذا الحكم بأنه 

الحكم جاء مخففا ألن «في حين رأى نواب في كتلة المستقبل، أن . »ليغطي تجاوزات فرع المعلومات
 مدعوم الجوانب ومسنود الظهر من تياره السياسي ومن حليفه األقرب، حزب اهللا، الذي فايز كرم عميل

  .»انتهى شاهدا في صفقة كرم
  5/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  مسؤول تركي ينفي االنباء عن زيارة أردوغان لقطاع غزة  .39

ن سيزور مصر   أعلن مسؤول تركي ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغا         :  أ ف ب   -اسطنبول  
 الشهر الجاري، نافياً معلومات صحافية تحدثت عن مشروع زيارة لغزة في اطار االزمـة مـع                 12في  

اسرائيل على خلفية رفضها االعتذار عن قتل تسعة اتراك في هجوم على اسطول للمساعدات كان فـي                 
ى مـصر، لكـن     سنذهب ال «: وقال مسؤول في اجهزة رئاسة الوزراء      .طريقه الى قطاع غزة المحاصر    

  .»ليس لدينا في الوقت الحاضر مشروع زيارة لغزة
  5/9/2011، الحياة، لندن

 
  الجامعة العربية تدعم التوجه التركي لنقل ملف االعتداء على اسطول الحرية إلى االمم المتحدة .40

 نقـل   طالبت الجامعة العربية الحكومات العربية بدعم التوجه التركي بشأن         ):وكاالت(،  ”الخليج“عواصم  
على أسطول الحرية وحصار غزة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومحكمة           ” اإلسرائيلي“ملف العدوان   
نبيل العربي، في مؤتمر صحفي أمس، إن وزيـر خارجيـة           .وقال األمين العام للجامعة د      . العدل الدولية 
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وهي الذهاب للجمعية العامـة،     تركيا أحمد داود أوغلو أبلغه خالل اتصال هاتفي بالخطوة المقبلة لتركيا            
جميع الدول العربية عليها مسؤولية جماعية فـي        “وقال إن   . لطلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية     

” اإلسرائيلي“تأييد الطلب التركي الستصدار رأي استشاري من العدل الدولية بشأن عدم شرعية الحصار              
  .على غزة 

ووصف تشكيل اللجنة بالمعيب، وقـال إن       . ”تقرير بالمر ”معروف ب وانتقد العربي تقرير األمم المتحدة ال     
  .التشكيل غلب عليه الطابع السياسي وكان يجب أن تشكل اللجنة من قانونيين من دول محايدة
  5/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  صبيح ينفي االنباء عن ضغط بعض الدول العربية على عباس لعدم التوجه إلى االمم المتحدة  .41

 السفير محمد صبيح األمين العام المساعد رئيس قطـاع فلـسطين باألمانـة              أكد: السيد السعدني -ةالقاهر
العامة لجامعة الدول العربية أنه ال صحة إطالقا لتناثر بعض الشائعات التي تؤكد أن هناك بعض الـدول                  

مـم المتحـدة    العربية تضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدم توجهه إلى الجمعية العامـة لأل             
التخاذ قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك بإيحاء من الواليات المتحدة األمريكية بحجـة إعطـاء               

  .فرصة أخرى للشريك والراعي األمريكي لعملية السالم
 5/9/2011، الشرق، الدوحة

  
  نجاد يؤكد لمشعل دعم إيران للشعب الفلسطيني .42

أن الرئيس اإليراني محمود أحمـدي نجـاد أجـرى    ) إرنا(إليرانية  ذكرت وكالة األنباء ا   : )آي.بي  .يو  (
مشعل مهنئاً بعيد الفطر، وأبلغـه أن       خالد   مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس        اًالسبت اتصاالً هاتفي  

. ”الشعب اإليراني سيكون دوماً إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، وأنه سيدعم المقاومة الفلسطينية            “
الجـرائم  “ن األوضاع العامة في العالم تتغير لمصلحة المقاومة والشعب الفلسطيني، وقـال إن              وأضاف أ 

. ” وعمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة، لن تتمكن من إنقاذهم من السقوط واالنهيار والموت المحتـوم              
 .”الشعب الفلسطيني سيبقى في طريق المقاومة حتى النصر“وأكد مشعل بدوره، أن 

 5/9/2011، ج، الشارقةالخلي
 

   تأتي لدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدةالى أوروباوزير الجولة : الخارجية المصرية .43
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار عمـرو رشـدي أن   : القاهرة ـ د ب أ 

طيني إلـى األمـم المتحـدة       جولة وزير الخارجية محمد كامل عمرو األوروبية تأتي لدعم التوجه الفلس          
وقال رشدي للصحفيين إن االتحاد األوروبي يحاول حاليا صياغة سياسة           .للحصول على العضوية الكاملة   

موحدة لم تكتمل مالمحها بعد حول هذا التوجه، الفتا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون هـذه الـسياسة                    
  .أقرب ما يمكن للمصالح المصرية والعربية واإلسالمية

 5/9/2011، دس العربي، لندنالق
 

  مصر تنفي مجدداً عزمها تدمير األنفاق .44
أن يكون هنـاك مخطـط لتـدمير        » الحياة«نفى مصدر مصري موثوق لـ      :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

إن ما يتم هو أعمال حفر في المنطقة العازلة على الحدود           «: األنفاق على الحدود بين مصر وغزة، وقال      
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هذه المعدات مرتبطة بمكافحة اإلرهاب وليس      «، موضحاً أن    » من المنطقة السكنية   بين مصر وغزة بعيداً   
وأبدى استنكاراً من أن تقوم مصر بمثل هذا العمل الذي من شأنه أن يؤثر على          . »لتدمير األنفاق أو سدها   

  .»ي؟هل هذا منطق«: بيوت األهالي التي تقيم في هذه المنطقة وقد يدمرها، وقال متسائالً باندهاش
  5/9/2011، الحياة، لندن

  
  تقرير األمم المتحدة غير مقبول: منظمة التعاون االسالمي .45

رفضت منظمة التعاون االسالمي امس تقرير االمم المتحدة عن الهجـوم الـذي شـنته               :  أ ف ب   -جدة  
، 2010عـام   ) مـايو (البحرية االسرائيلية على اسطول الحرية واسفر عن سقوط تسعة قتلى في ايـار              

تقرير لجنة  «وقال االمين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلي في بيان ان             .»غير مقبول «تبرة انه   مع
. »التحقيق األممية لم يتسم بالموضوعية او الحيادية النه يعتبر الحصار اإلسرائيلي لقطاع غـزة قانونيـاً         

تبرئة الهجوم االسرائيلي على    ال يمكن لمنظمة التعاون االسالمي ان تقبل اي تقرير من شأنه            «: وأضاف
 السرائيل بحق المدنيين الفلـسطينيين فـي        االسطول االنساني او ان تتغاضى عن الحصار غير القانوني        

الحصار االسرائيلي على قطاع غزة عقاب جماعي غير مبـرر تفرضـه قـوة              «واكد ان   . »قطاع غزة 
احتالل بصورة غير مشروعة، وينبغي بدالً من ذلك اجبار اسرائيل على رفع هذا الحصار وان تحمـل                 

اجراء تحقيق موضوعي ومتوازن في     «دعوة الى   وجدد ال . »المسؤولية عن جميع أعمالها غير المشروعة     
  .»حادث االسطول

 5/9/2011، الحياة، لندن
 

    " تل أبيب"موسى يدعو إلى سحب السفير المصري من عمرو  .46
دعا المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، عمرو موسى، المسؤولين المـصريين إلـى             :”الخليج“القاهرة  

لفية العدوان الصهيوني على الحدود المصرية خالل الشهر        ، على خ  ”تل أبيب “سحب السفير المصري في     
وقال موسى عبر صفحته على      .الماضي، وأسوة بالخطوات التركية التي اتخذتها أنقرة أخيراً حيال الكيان         

أن تعي أن التطورات في الشرق األوسط أحـدثت         ” إسرائيل“على  “ :”تويتر“موقع التواصل االجتماعي    
  .”اإلسرائيلية“ في التعامل مع السياسة تغييراً جذرياً وجوهرياً

  5/9/2011، الخليج، الشارقة
 

  مصر تؤكد أهمية الدعم األفريقي النضمام فلسطين لعضوية األمم المتحدة .47
أكد رئيس الوزراء المصري، عصام شرف، أهمية الدعم األفريقي للقضية الفلسطينية في            : وفا –القاهرة  

ا مصر لمساندة الدول األفريقية النـضمام فلـسطين لعـضوية األمـم        هذه المرحلة، واألهمية التي توليه    
، وتأمين الحصول على اعتراف دولي واسع النطاق بالدولة الفلسطينية خـالل الـدورة القادمـة                ةالمتحد

جاء ذلك خالل لقاء شرف، اليوم األحد، مع رئـيس مفوضـية االتحـاد               .للجمعية العامة لألمم المتحدة   
  .لذي يزور القاهرة حاليا للمشاركة في ملتقى مبعوثي السالم بأفريقيااألفريقي جان بينج ا

  4/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  الحشود اإلسرائيلية على الحدود ليست موجهة ضد مصر: المصري اليوم .48
ـ       : أسامة خالد وصالح البلك    » رى اليـوم  المص«أكدت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى فى تصريحات ل

عدم وجود عالقة بين حشد إسرائيل قواتها على الحدود مع مصر، وتوتر عالقة البلدين، عقـب مقتـل                  
أرسلت تقريراً إلى مصر يفيـد بتوقـع        » تل أبيب «وكشفت عن أن     .الجنود المصريين، الشهر الماضى   

 قواتهـا علـى   هجوم وشيك إلحدى خاليا الجهاد الفلسطينى ضد إسرائيل، وأنها قررت تكثيـف تواجـد       
  . الحدود، خشية وقوع هذه الهجمات

  5/9/2011، المصري اليوم، القاهرة
 

  محامو ضحايا أسطول الحرية يرفضون تقرير بالمر  .49
أعرب عدد من محامي ضحايا مجزرة الحرية عن استنكارهم للتقرير الذي أصـدرته األمـم               : اسطنبول

ات االحتالل الصهيوني بحق المتضامنين الـدوليين       المتحدة بشان التحقيق في المجزرة التي ارتكبتها سلط       
وأكد المحامون في بيان لهـم    .على متن أسطول الحرية، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى         

 أنهـم  -التي أنشأتها األمم المتحدة للتحقيق في المجزرة" بالمر"تعقيبا على تسرب وثائق من تقرير لجنة     -
  .وصل إليه التقريريعربون عن بالغ أسفهم لما 

  4/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  وحماس جزء من الشعب الفلسطيني".. إسرائيل"للفلسطينيين يزعج قطر دعم : أمير قطر .50
ان  دعم دولة قطر للشعب الفلسطيني فـي         قطر  أكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير          :الشرق-الدوحة

ان حمـاس والجبهـة الـشعبية وجميـع الفـصائل           : بن خليفة  غزة، وان هذا ماال يريح إسرائيل، وقال      
وقـال  . الفلسطينية هي جزء من الشعب الفلسطيني، مشددا على وضوح موقف قطر في هـذا الـصدد               

نحن ندعم الشعب الفلسطيني في غزة، وان هذا ليس محل ارتياح من جانب اسرائيل، وهي اآلن                : األمير
  . ستعتبر قيام دولة فلسطينية أخطر من حما

  5/9/2011، الشرق، الدوحة
  

   من حصار غزة مخّيب ويكشف نفوذ اللوبي الصهيوني المتحدةموقف األمم: اتحاد العلماء .51
 بقرار تركيـا بطـرد الـسفير        ، في بيان أصدره،   أشاد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين     :الشرق-الدوحة

الهجوم على أسطول الحريـة، وطالـب   الصهيوني، وأعرب عن استيائه لتقرير لجنة األمم المتحدة حول    
  .العالم بفك الحصار الظالم على غزة

إن االتحاد يعرب عن استيائه الشديد وخيبة أمله من تقرير لجنة األمم المتحدة الذي انحـاز                : وقال البيان 
وأكـد االتحـاد أن      .إلى العدو الصهيوني في جرائمه الخطيرة الناتجة عن الهجوم على أسطول الحرية           

  .ير كان خاضعاً للوبي الصهيونيالتقر
وطالب االتحاد منظمة األمم المتحدة بتشكيل لجنة محايدة إلعادة النظر في التقرير السابق، وكتابة تقرير               

  .محايد
 5/9/2011، الشرق، الدوحة
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     أنفاق مع غزة خمسةاإلفراج عن فلسطينيين بمصر وتدمير  .52
صرية عن شقيقين فلسطينيين، وتم إعادتهما إلى قطـاع         أفرجت السلطات الم   : محمد سليم سالم   - القاهرة
وقالت مصادر إن األمن المصري اعتقل الشقيقين عمار وعرفات أبو نعمة ووالدهما منذ عـامين               . غزة

على خلفية دخول البالد بطريقة غير شرعية وتهريب عبر األنفاق، وتم الحكم علـيهم بالـسجن لـثالث                  
قد صدر بالعفو عن الوالد عقب ثورة يناير، كما صدر قرار آخـر             وأضافت المصادر أن قراراً     . سنوات

  .بالعفو عن الشقيقين بعد قضاء عامين
وأكدت أن السلطات المصرية تقوم بـإغالق       .  أنفاق للتهريب إلى غزة    5ودمرت أجهزة األمن المصرية،     

اضي الخالء، وعـن    فتحات األنفاق المضبوطة عن طريق التدمير إذا كانت خارج الكتلة السكنية في األر            
  .طريق التدبيش والردم إذا كانت داخل الكتلة السكنية

  5/9/2011، الخليج، الشارقة
 

  لن تخفض خدماتها لالجئين الفلسطينيين رغم الصعوبات  األونروا: فيليبو غراندي .53
لتابعة ا" ألونرواا"قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          : أسعد العزوني    -عمان

ـ         معربا عن أمله بتلقي دعـم منهـا   " األونروا" لألمم المتحدة فيليبو غراندي أن قطر دولة مانحة واعدة ل
  . لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في غزة ولبنان على وجه الخصوص

في المدرسة اليابانية بمخيم البقعة على هامش توقيع اتفاقيـة مـع            " الراية" واضاف في حوار أجرته معه    
مليون دوالر لشراء مواد غذائية يتم توزيعها على األسر األشـد           7.7لحكومة اليابانية تبرعت فيها بمبلغ      ا

فقرا في مخيمات الشتات الفلسطيني في مناطق عملياتها الخمس أن الضفة الغربية هي جزء من فلسطين                
ـ " وتابع المسؤول الدولي القول بأن      . "سرائيلإ"المحتلة وليست جزءا من      تعـاني صـعوبات    " روا  األون

  . وتحديات مالية كبيرة لكنها ومع ذلك لن تقدم على تخفيض خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين 
وكشف غراندي أن اسرائيل دفعت للوكالة الدولية مبلغ عشرة ماليين دوالر تعويضا عن األضرار التـي      

 بإدخال وأنها وعدت بالسماح     2008عام  بان حرب   إ "سرائيلإ"التي قصفتها   " األونروا" لحقت بمؤسسات   
 بناء ما تهدم من بيوت الالجئين ومبان ومخازن للوكالة ،مناشدا السلطات السورية أن              إلعادةمواد البناء   

تسمح لوكالة الغوث بالدخول الى مخيم الرمل وتفقده وتقديم المساعدة ألهله وأن يكف الجيش الـسوري                
  .عن قصفه

5/9/2011الراية، قطر،   
  

  مخيم نهر البارد إلى الضفة خطة لنقل فلسطينيي : "ويكليكس" .54
، الشرق األوسط وأفريقيا في وزارة خارجية رومانيا       أفصح مايكل دوبر مسؤول شؤون    «: قاسم. قاسم س 

تتعلق بخطط لنقل مخيم نهر     ) وهي(حصل عليها السفير الروماني في بيروت،       » معلومات حساسة «عن  
  . الضفة الغربية المستحدثة في» روابي«مدينة الى البارد 

قال دوبر إن خطة نقل المخيم خارج لبنان حصلت على مساندة سعودية، وشدد على الظروف السيئة التي                 
وسأل إذا كان لـدى الواليـات المتحـدة معلومـات     .  ألف الجئ في المخيم  35يعيش فيها ما يزيد على      
  . »تتشاركها مع اآلخرين
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ثائق ويكيليكس الصادرة عن السفارة األميركيـة فـي بوخارسـت فـي             هذا هو النص الحرفي إلحدى و     
فالمعلومات التي طلبها مايكل دوبر، مسؤول شؤون الشرق األوسط وأفريقيا فـي وزارة             . 15/5/2008

خارجية رومانيا من أحد الدبلوماسيين في السفارة األميركية في بوخارست كانت بهـدف التنـسيق مـع                 
المتعلقـة  (تريد رأياً أميركياً حيال تلـك القـضايا         «، كون نظيرتها الرومانية     وزارة الخارجية األميركية  

، »وكي ال تخرج عن سياق التنسيق معنا أو تطيح المفاوضـات الجاريـة            ) بسياستها في الشرق األوسط   
وفي الوثيقة نفسها، طلب الدبلوماسـي األميركـي مـن وزارتـه توجيهـات              . يقصد بذلك عملية السالم   

اتفاق التعاون العسكري مع السلطة الفلسطينية، رأي       «: ضايا طرحها عليه دوبر، وهي    بخصوص ثالث ق  
أو أي اتفاقات إقليمية أخرى، وأخيـراً       ) MPC(حول مصالح السلطة الفلسطينية في الشراكة المتوسطية        

  .»نهاية التعليق. موضوع مخيم نهر البارد للتشارك في المعلومات حوله مع حكومة رومانيا
لم يكن األمر مجرد شائعة، بل كانت هناك مبادرة من جهة ما، لنقل فلـسطينيي البـارد الـى                   ! اًهكذا إذ 

الضفة الغربية، وكانت هناك موافقة سعودية على هذه الخطة التي كان يجري التداول بشأنها على األقـل             
ة واإلدارة األميركيـة    الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة وقتها، والسلطة الفلسطيني       : بين أربع جهات  

  ! والسعودية
5/9/2011، ، بيروتاألخبار  

  
  تسليم اإلرهابيين مقابل أسلحة الدمار الشامل: تعاون وثيق بين استخبارات القذافي وأميركا وبريطانيا .55

أظهرت وثائق تم العثور عليها في مركز لالستخبارات الليبية وجود تعاون وثيق ربط بين االستخبارات 
البريطاني في » 6أم آي «وجهاز » سي آي إيه«وكالة االستخبارات المركزية األميركية الليبية و

  .السنوات األخيرة، بما في ذلك نقل مشتبه بممارستهم اإلرهاب إلى ليبيا الستجوابهم
من أرشيف االستخبارات الليبية، » هيومن رايتس ووتش«وتشمل الوثائق، التي حصلت عليها منظمة 

رية العتقال اإلسالمي عبداهللا الصديق المعروف بعبد الحكيم بلحاج، الذي يقود حاليا تفاصيل عملية س
وقد تضمنت الوثائق رسالة حول بلحاج يشير مصدرها إلى . 2004الثوار في طرابلس، في ماليزيا العام 

مبور إلى االستخبارات األميركية، تبلّغ السلطات الليبية أن بلحاج وزوجته الحامل سيتوجهان من كواالل
  .بانكوك حيث ستتولى االستخبارات األميركية اعتقال عبد الكريم وتسليمه للنظام الليبي

األميركية أول » وول ستريت جورنال«البريطانية، التي كانت إلى جانب » االندبندنت«وقالت صحيفة 
تب رئيس صحيفتين تتسلمان نسخة عن الوثائق، في تقرير أوردته أمس إن وثيقة سرية وجدت في مك

االستخبارات الليبية آنذاك موسى كوسا أفادت بأن بريطانيا ساعدت كذلك في اعتقال بلحاج قبل أن يتم 
وأوضحت الصحيفة أن تورط لندن في تسليم بلحاج لليبيا تم . إيفاده لليبيا التي تعرض فيها للتعذيب

 لكوسا يذكره فيه بدور الكشف عنه في خطاب أرسله أحد ضباط اإلستخبارات الخارجية البريطانية
جهازه في عملية اعتقال بلحاج الذي كان يتزعم آنذاك الجماعة الليبية اإلسالمية المقاتلة قبل أن يتم إيفاده 

نصا من الخطاب الذي جاء فيه » االندبندنت«ونقلت . إلى ليبيا في عملية التسليم التي أدارتها واشنطن
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برهنة على العالقات المتميزة التي بنيناها خالل السنوات هذا أقل ما يمكن تقديمه لكم ولليبيا لل«
  .»األخيرة

وأردفت الصحيفة بالقول إن العالقات بين نظام القذافي وبريطانيا كانت وثيقة لدرجة دفعت العديد من 
وكاالت االستخبارات في غرب أوروبا لالستفادة من خدمات االستخبارات الخارجية البريطانية بهدف 

الليبيين ومن ثم الحصول على المساعدة في تتبع هؤالء الذين تشتبه تلك الوكاالت في تبنيهم التقرب من 
لإلرهاب، كما طلبت االستخبارات السويدية واإليطالية والهولندية واأللمانية من نظيرتها البريطانية 

  .المساعدة في التواصل مع طرابلس
ة ملحة لالستعالم عن أبو حمزة الليبي المشتبه وتضمنت وثائق أخرى، بحسب الصحيفة، طلبات بريطاني

في انتمائه لتنظيم القاعدة والذي تنقل بين إيطاليا وهولندا وصوال للمملكة المتحدة لجمع جوازات سفر 
ومن المعتقد أن يكون الليبي قد لقي مصرعه في حادث دراجة نارية . بريطانية مزورة لتوصيلها إليران

  . أشهر8نحو في لندن بعد اإلفراج عنه ب
من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء األسبق طوني بلير كان وثيق الصلة 
بنجل القذافي سيف اإلسالم، حيث كشفت إحدى الوثائق أن بلير ساعد سيف اإلسالم في الحصول على 

متحدث باسم رئيس درجة الدكتوراه من مدرسة لندن لالقتصاد بطرق شتى، وهو األمر الذي نفاه ال
، »عزيزي المهندس سيف«وقد استهل بلير، وفقاً للصحيفة، رسالته بالقول . الوزراء البريطاني األسبق

  .»مع أطيب التمنيات وتفضلوا بقبول فائق االحترام، طوني بلير«واختتمها بقوله 
ب مذكرة للمسؤول لها في البالد، بحس» وجود دائم« الى تأسيس 2004في العام » السي آي إيه«وعمدت 

  .البارز في الجهاز ستيفن كابس كان وجهها الى كوسا
األميركية فقد نقلت االستخبارات االميركية مشتبهين بممارستهم » نيويورك تايمز«وبحسب صحيفة 

. االرهاب ثماني مرات على االقل الستجوابهم في ليبيا رغم المعروف عن ليبيا من انتهاج التعذيب
ميركية عن مسؤول أميركي من دون كشف اسمه القول ان ليبيا كانت في ذلك الوقت ونقلت الصحيفة اال

  .بصدد كسر الجمود في عالقاتها الدبلوماسية مع الغرب
 اقنعت الواليات المتحدة الحكومة الليبية بالتخلي عن برنامجها 2004بحلول عام «وقال المسؤول 

ن استهداف االميركيين سواء في الواليات المتحدة او لالسلحة النووية والمساعدة في منع االرهابيين م
، كما اظهرت الوثائق ان بيانا ألقاه القذافي يعلن فيه تخلي نظامه عن اسلحة الدمار الشامل »خارجها

  .للتخلص من وضعه المنبوذ، تم اعداده بمساعدة مسؤولين بريطانيين
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 تثبت أن ليبيا وضعت بريطانيا تحت إنها شاهدت وثائق» دايلي ميل«وفي سياق متصل قالت صحيفة 
، حيث هدد نظام »لوكيربي«ضغط كبير من أجل اإلفراج عن عبد الباسط المقراحي، المدان في حادثة 

  .بالنسبة للعالقات الليبية البريطانية في حال عدم اإلفراج عنه» بعواقب وخيمة«القذافي 
 االستخبارات المركزية األميركية بدأت ان رسائل عديدة من» هيومان رايتس ووتش«من جهتها، ذكرت 

. وموقع عليها بشكل غير رسمي باالسماء االولى فقط لمسؤولي االستخبارات» عزيزي موسى«بعبارة 
بواعث قلقنا «وقال مدير المنظمة بيتر بوكيرت الذي كان ضمن المجموعة التي عثرت على هذه الوثائق 

 الليبي تعرضوا للتعذيب، وكانت االستخبارات المركزية هي انه عندما تم تسليم هؤالء االشخاص لالمن
  .»األميركية تعرف ما سيحدث عندما سلموا اشخاصا مثل عبد الحكيم إلى أيدي اجهزة األمن الليبية

ليست مفاجئة ان تكون االستخبارات «جنيفر يانغبلود » السي آي إيه«وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم 
 مع حكومات اجنبية للمساعدة في حماية بلدنا من االرهاب وغيرها من المركزية األميركية تعمل

  .»هذا بالضبط ما يتعين علينا عمله. التهديدات المميتة
  5/9/2011، السفير، بيروت

  
  بيان توضيحي صادر عن إدارة جامعة النجاح الوطنية .56

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
يت من قوة وعزم من اجل ان تكـون دائمـا علـى             لقد عملت جامعة النجاح الوطنية وتعمل بكل ما أوت        

مستوى طموحات شعبنا الفلسطيني في ان يكون له حضوره األكاديمي المميز والمرموق محليا و عربيـا   
وحققت الجامعة في ذلك انجازات يشهد لها الجميع، وال تحتاج الى ذكر او تعداد النها منـشورة                 . ودوليا

وفي الوقـت   . من موقع وعلى أكثر من صفحة علمية وعربية ودولية        وموثقة باألرقام والحقائق في اكثر      
الذي يلتف فيه أبناء الشعب الفلسطيني حول هذا الصرح العلمي الشامخ حفاظا على انجازاتـه ومكانتـه                 
وسمعته، تأبى فئة قليلة جدا اال ان تصرف األنظار إلى أمور جانبية وقضايا ثانوية مدعومـة بمـصالح                  

اتية، ظنا منهم انهم بذلك يحققون مكسبا ذاتيا ولو على حساب الجامعـة ومكانتهـا               شخصية واعتبارات ذ  
  . العلمية واالكاديمية

وحتى ال تظل االمور في دائرة اإلشاعات والقيل والقال فقد رأت إدارة الجامعة أن توضح الحقائق حول                 
  .تهاما أثاره الدكتور عبد الستار قاسم في بيانات متالحقة ضد الجامعة وإدار

، قبل ثمانية عشر شهرا، بفـصل اكثـر مـن           2010قام مجلس العمداء بالجامعة في شهر نيسان        : اوال
عشرين طالبا بناء على أدلة واثباتات بحقهم بعد أحداث شغب قام بها الطلبة في داخل الحرم الجـامعي،                  

األحداث، وتم اتخـاذ    وتم فصل ثالثة منهم بشكل نهائي من الجامعة وذلك لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه              
  .القرار من اجل الحفاظ على امن الجامعة وسالمة ابنائنا الطلبة

حسب األنظمة المعمول بها في جامعة النجاح الوطنية تقدم الطلبة الثالثة المفصولين من الجامعـة               : ثانيا
مجلس العمـداء   وقام  . فصال نهائيا بطلب استئناف إلى مجلس العمداء بالجامعة على القرار المتخذ بحقهم           
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وبناء عليه تم تخفيف العقوبة من فصل نهائي إلى فصل لمدة ثالث سنوات، مـع مـنح                 . بدراسة الطلب 
  .الطلبة الحق في الدراسة في أي جامعة أخرى من خالل هذه الفترة حتى ال يتأخر تخرجهم

حكم الطرد النهائي الـى     بينما كان طلب االستئناف مقدما الى ادارة الجامعة، وتم البت فيه بتخفيف             : ثالثا
الفصل من الجامعة لمدة ثالث سنوات مع منح هؤالء الطلبة فرصة الدراسة في أي جامعة أخـرى فـي                   

، وذلك حتى ال يتأخر تخرجهم، وفي هذه األثناء قام الطلبة الثالثـة             )ثالث سنوات (خالل الفترة المذكورة    
نهائي الذي كان قد أوقف مـن قبـل لجنـة    برفع قضية امام محكمة العدل العليا بخصوص حكم الطرد ال 

االستئناف، وعليه فإن قرار المحكمة العليا المؤقت قد اتخذ على قرار الطرد النهائي وهو الـذي ألغتـه                  
  .لجنة االستئناف بالجامعة

 جاء فيها إن قرار فصل الطلبة النهائي قد تم          16/6/2010قدم وكيل الجامعة الئحة جوابية بتاريخ       : رابعا
 اصال من قبل لجنة االستئناف في الجامعة، وتأكيدا على ذلك اجتمع رئيس الجامعة مـع معـالي                  الغاؤه

 واعلمه ان لجنة االستئناف في الجامعة       2010رئيس مجلس القضاء االعلى في مكتبه في شهر حزيران          
  .قد الغت قرار الفصل النهائي بحق الطلبة الثالثة

 قرارها النهائي برد القضية التـي رفعهـا هـؤالء           16/5/2011أصدرت المحكمة العليا بتاريخ     : خامسا
  .الطلبة لعدم االختصاص في موضوع الدعوى المقدمة

عبد الستار قاسم، وقد سـردنا كـل        . الى هنا تنتهي قضية هؤالء الطلبة، فعلى أي تجاوز اذن يتحدث د           
  .ادرة عن المحاكمالحقائق حول هذا الموضوع، والجامعة تؤكد انها ملتزمة بجميع القرارات الص

. عبد الستار قاسم عن هذا الموضـوع اآلن       . والسؤال الذي يطرح نفسه امام هذه الحقائق، لماذا يتحدث د         
هل هو  . ولماذا تذكر هذا الموضوع بعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهرا عليه           . و في هذا الوقت بالذات    

ما اتخذ مجلس العمداء بالجامعة قراره بحـق        يتعاطف حقا مع الطلبة وإذا كان األمر كذلك، فأين كان عند          
  هؤالء الطلبة، ولماذا لم يدافع عنهم في حينه؟

والجواب على هذه التساؤالت ال عالقة له بموضوع هؤالء الطلبة ال من قريب او بعيد، وانمـا يتعلـق                   
حملـون   برفع العبء التدريسي لمـن ي      25/5/2011األمر بقرار اتخذه مجلس العمداء بالجامعة بتاريخ        

 ساعة معتمدة، أسوة بما هو معمول به فـي عـدد مـن الجامعـات                12 ساعات إلى    9درجة أستاذ من    
الفلسطينية كجامعتي بير زيت والقدس، وجاء القرار حسب صالحيات مجلس العمداء التي أعطيت له من               

مـع قـانون    ، وهذا ال يتعارض     409/ وفق القرار ثالثا   14/5/2009قبل مجلس األمناء للجامعة بتاريخ      
  .العمل الفلسطيني

وهذا القرار لم ينتقص من االمتيازات األخرى الممنوحة لمن يحمل رتبة أستاذ في الجامعة، فقـد بقيـت                  
عبد الستار قاسم مرتين، ويعنى حصوله على       . مثل التفرغ العلمي الذي استفاد منه د      . االمتيازات كما هي  

غ العلمي، وهذا يعني راتب من جامعة النجاح الوطنية         راتبين، في كل سنة يحصل فيها على إجازة التفر        
إضافة إلـى ذلـك العـالوة       . مع إجازة، وراتب آخر من الجامعة التي يقضي فيها إجازة التفرغ العلمي           

  .السنوية التي يحصل عليها دون توقف حتى نهاية الخدمة
عبـد  . اعة معتمدة، قام   د      س 12بسبب قرار مجلس العمداء بالجامعة برفع العبء التدريسي إلى          : سادسا

الستار قاسم بتوكيل محامي لرفع قضية ضد الجامعة أمام المحكمة، وهذا من حقه، ولكن الذي ليس مـن                  
حقه هو أن يشهر بالجامعة، ويطعن في مصداقيتها من خالل بيانات تحريضية كتلك التي أشار فيها إلـى                  

ه للجميع بكل صدق و شفافية، والجامعـة        قبول طالب راسب في كلية الهندسة، وهو موضوع تم توضيح         
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النها تمثل النموذج الذي يحتـذى بـه فـي          . عبد الستار قاسم في هذا الموضوع     . ال تحتاج الى شهادة د    
  .تطبيق األنظمة والتعليمات المعمول بها في العديد من المؤسسات في فلسطين

، قامت الجامعة ووفق القانون برفـع       بناء على ما سبق وحفاظا  على الجامعة وسمعتها و مكانتها          : سابعا
. شكوى لدى عطوفة النائب العام في رام اهللا للتحقيق في االتهامات الموجهة الى الجامعة فـي بيانـات د            

عبد الستار قاسم، وبناء على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة فقد طلبت من المحكمة فـي نـابلس                   
وبتـاريخ  . 25/8/2011يوما على ذمة التحقيق وذلك مـن تـاريخ    15عبد الستار قاسم لمدة  . توقيف د 

 أفرجت عنه المحكمة بقرار قضائي مقابل تقديم كفالة مالية بمبلغ ثالثة آالف دينار أردنـي                29/8/2011
  . 10/10/2011لحين المحاكمة والتي تم تحديدها بتاريخ 

عبد الستار قاسم و    . فات التي ارتكبها د   من اجل الحفاظ على الجامعة وبسبب خطورة التهم والمخال        : ثامنا
 وأحالتـه إلـى المجلـس       24/8/2011سمعتها ومكانتها، فقد تقرر إيقافه عن العمل في الجامعة بتاريخ           

التأديبي في مجلس األمناء التخاذ القرار المناسب والمالئم والذي يرتئيه المجلس بحقه، وذلك حسب نظام               
  .موظفي جامعة النجاح الوطنية

ا تؤكد إدارة جامعة النجاح الوطنية بكل هيئاتها و مؤسساتها انها مع حرية الرأي والرأي االخر ما                 وأخير
دام ذلك يصب في مصلحة الجامعة، ولم تتعرض الجامعة ألي زميل على خلفية رأي شخـصي، ولكـن                  

ـ    . عندما تستغل هذه الحرية لخدمة أمور خاصة على حساب الجامعة ومقدراتها           بعض وعندما يحـاول ال
إثارة الفتن والتعدي على المصلحة العامة والمراهنة على امن الجامعة واستقرارها والتالعـب بمـصير               
آالف الطلبة، فأن الجامعة تجد نفسها مجبرة أمام هذا التحدي الصعب الى اتخـاذ اإلجـراءات الكفيلـة                  

إلمام، وليس الى خطوات    فنحن بحاجة الى خطوات إلى ا     . بالحفاظ على امن الجامعة واستقرارها وتقدمها     
  .إلى الخلف، الن السائرين الى الخلف ال ولن تستقيم خطاهم

ولهم ان يسألوا أنفسهم بصدق عما قدموه لخدمة الجامعة والطلبة وما هي خططهم المستقبلية في تطـور                 
الجامعة واالنجاز األكاديمي، بدال من توظيف عقولهم و فكرهم وسـاعات فـراغهم للطعـن والتـشويه                 

  .التهام، وعدم الرضا، وكأن أفضل جامعات العالم مستعدة ان تفتح أبوابها أمامهموا
وكلمة أخيرة، نوجهها إلى وسائل اإلعالم المختلفة التي نحترمها ونقدرها ونطلب منهـا تحـري الدقـة                 

ها والموضوعية فيما ينشر، حتى ال تتحول منابرهم الحرة إلى دعاية ألصحاب األقالم السوداء التي يحمل              
  .أناس ينهون عن شيء ويأتون بأسوأ منه
  .وكل عام والوطن والجامعة بألف خير

  إدارة جامعة النجاح الوطنية
 3/9/2011 

  
   والعالقات التركية مع سوريا وإيران وروسيا؟"إسرائيل"ما الرابط بين تدابير أنقرة ضد  .57

» لجنة بـالمر  « بعد تسريب تقرير     أثارت التدابير التركية ضد إسرائيل الجمعة الماضي      : محمد نور الدين  
  .، نقاشات وتساؤالت متعددة داخل تركيا نفسها»أسطول الحرية«حول العدوان اإلسرائيلي على 

وبقدر ما أظهرت الصحف التركية دعما لخطوات الحكومة، فإن ما يلفت أكثر من أي شيء آخـر هـو                   
ن عن اتفاق لنشر الدرع الصاروخي فـي        التزامن بين اإلعالن عن التدابير التركية ضد إسرائيل واإلعال        
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تركيا، والمستهدف منه أساسا إيران وسوريا وروسيا، مع ما تشهده العالقات التركية من توترات مع هذه                
  .الدول في هذه المرحلة

وقد ركزت الصحف التركية في عناوينها على أن إسرائيل ستصبح أكثر عزلة على الصعيد الدولي بعـد                 
بخطوة « وتحدثت الصحف عن إمكان قيام رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان             .التدابير التركية 

  .وهي زيارة قطاع غزة عبر بوابة رفح، ليكون أول رئيس حكومة يدخل القطاع من هذه البوابة» كبيرة
وتقول الصحف إن مثل هذه الخطوة مرتبطة بمدى تجاوب الحكومة المـصرية مـع الطلـب التركـي،                  

كذلك يتوقع أن تسعى تركيـا      .  اإلسرائيلية تمر بدورها في فترة توتر      -قات المصرية   خصوصا أن العال  
إلى تقديم مشروع قرار إلى األمم المتحدة يعتبر الحصار على غزة غير شرعي، وذلك ردا على تقريـر                  

  .الذي اعتبرته شرعيا» بالمر«لجنة 
 االول، ان تركيا ستبدأ األسبوع المقبل       امس» تي آر تي  «وأعلن وزير الخارجية احمد داود اوغلو، لقناة        

وحذر من ان موقـف     . إجراء قضائيا لالعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة          
وقال . »الربيع العربي «السلطات اإلسرائيلية سيؤدي الى اثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من            

حالية، فانها تكون تعمل على اثارة شعور قوي مناهض لها لدى من            اذا استمرت اسرائيل على مواقفها ال     «
  .»يقاتلون انظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي

كذلك ستقوم تركيا بتشجيع منظمة التعاون اإلسالمي على التحرك وسط حملة إعالمية من جانب الصحف               
تي يرأسها التركي اكمال الـدين إحـسان        المؤيدة لحزب العدالة والتنمية على منظمة التعاون اإلسالمي ال        

. »بالمر«إزاء تقرير   » صمتها«المنظمة بمجاعة الصومال، وعلى     » بال مباالة «أوغلو، بسبب ما وصفته     
وترد أوساط تركية حملة حزب العدالة والتنمية على إحسان أوغلو بأنها تستهدف تقليل حظوظه للترشـح        

ي حين يتم اإلعداد سرا ليكون الرئيس التركي عبد اهللا غول نفسه            ليكون أمينا عاما مقبال لألمم المتحدة ف      
  .أمينا عاما مقبال لألمم المتحدة بعد أن يحل اردوغان محله في الرئاسة

ولم تستبعد الصحف التركية أيضا تسخين الوضع في شرق المتوسط مع إعالن أنقرة أنها لن تترك البحر                 
كيا حرية مالحة سفنها فيها عبر مواكبـة قطعهـا البحريـة    المتوسط رهينة بيد إسرائيل، بل ستضمن تر      

  .العسكرية لها، وهو ما قد يضع تركيا وإسرائيل في مواجهة بعضهما البعض
وإضافة إلى سعي تركيا لنقل قضية الحصار إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، فإن وزارة الخارجيـة                 

بلوماسي أعلى من سكرتير ثان بمغادرة البالد حتـى         التركية أنذرت السفير اإلسرائيلي غابي ليفي وكل د       
األربعاء، وإال فستضطر أنقرة إلى إخراجهم بنفسها، غير أن ليفي قال انه سيغادر في الموعد المحدد وقد                 

  .يعود إلى تركيا في المستقبل بصفة سائح
متحدة بان كـي مـون،      واتهم اوزديم سانبرك، العضو التركي في اللجنة التي شكلها األمين العام لألمم ال            

رئيسها جيوفري بالمر ونائبه في اللجنة الرئيس الكولومبي الـسابق ألفـارو أوريبـي بأنهمـا مواليـان                
  .إلسرائيل، وقد أعدا التقرير بالتعاون معها متجاهلين كل الطروحات التي قدمتها تركيا

توقفت مليا  » ميللييت«صحيفة  وبعيدا عن الضجيج العالي الذي أحدثته الخطوة التركية ضد إسرائيل، فإن            
عند تزامن الخطوة التركية ضد إسرائيل باإلعالن عن موافقة أنقرة على نشر الدرع الـصاروخي فـي                 

ليس مصادفة تزامن القرارين، فالضجيج     «وقالت الصحيفة، في مقالة كتبتها نوراي ميرت، انه         . أراضيها
 أن يتم التركيز على عالقة تركيا بحلف شمال         والتركيز اآلن على الخطوة ضد إسرائيل فيما كان يفترض        

وأضافت الكاتبة إن رد فعل تركيـا       . »األطلسي وتأثير الخطوة على العالقات التركية مع إيران وسوريا        
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على إسرائيل في هذه اللحظة بالذات كان للتغطية على قرار نشر الدرع الصاروخي وتمريره بأقل قـدر                 
  .من الضجيج

ب الكاتب في الصحيفة نفسها سميح ايديز عندما يربط بين قرارات تركيـا ضـد               وفي االتجاه ذاته، يذه   
إسرائيل أيضا بقرار نشر الدرع الصاروخي الموجه أيضا ضد موسكو، وبالدعم الروسي القـوي للقـسم    
اليوناني من جزيرة قبرص، وهو ما يعكس قول تركيا إنها ستسير دوريات بحرية لضمان حرية المالحة                

  .سطفي شرق المتو
. ويقول ايديز إن بدء قبرص اليونانية التنقيب قريبا عن الغاز في شرق المتوسط سيكون سببا آخر للتوتر                

وهو ما عكسه وزير الدولة التركي لشؤون االتحاد األوروبي ايغيمين باغيش بقوله إن األسطول موجود               
غاز في مياه المتوسط، حيث تـرى  لهذه األسباب، أي بتحذير تركيا للقبارصة اليونانيين من التنقيب عن ال      

  .أنقرة أن شمال قبرص التركية معنية بها وقد تم تجاهل دورها
سواء ارتبطت الخطوة التركية ضد إسرائيل بإيران أو روسيا أو سوريا فإنه مع عدم              «ويضيف ايديز انه    

يـر الخارجيـة    وفي حال لم يظهر وز    . إيجاد حل للمشاكل الراهنة، فإن مشاكل جديدة تنشأ على هامشها         
  .»أحمد داود أوغلو وفريقه مهارة في إدارة األزمة، فإن الطريق إلى صدام عسكري ستكون مفتوحة

  5/9/2011، السفير، بيروت
  

   إلى موقع الخصام الذي قد يتحول إلى عداء"إسرائيل"تركيا تنتقل من موقع التحالف مع  .58
 تصل إليه أبدا في تاريخها رغم أن الـبعض          وصلت العالقات اإلسرائيلية التركية دركا لم     : حلمي موسى 

فالمستوى الذي خفضت إليه تركيا عالقاتها الدبلوماسية هو فـي          . يحاول حصرها في المعيار الدبلوماسي    
لكن بمقيـاس اسـتراتيجي فـإن       . الواقع ذلك المستوى الذي كانت عليه عند التوقيع على اتفاقيات أوسلو          

فمنذ منتصف الخمـسينيات، علـى      . قيضها وفي الكثير من المناحي    العالقات انتقلت عمليا من حال إلى ن      
األقل، كانت العالقة بين إسرائيل وتركيا تحالفية سواء في إطار المشروع الغربي ضد الشيوعية أو فـي                 

وبعد انكسار التحالف بين إسرائيل     . نطاق سياسة التحالف اإلسرائيلية مع الدول المحيطة بالوطن العربي        
لثورة اإلسالمية واالنقالب في أثيوبيا غدت تركيا الحليف االستراتيجي األول بعد الواليـات             وإيران إثر ا  

  .المتحدة
وكان لتعقيدات العالقة بين تركيا وسوريا والموقف التركي من القضية الكردية أن زادت مـن التحـالف                 

 الجيش التركي   وجاءت الصفقات العسكرية وخصوصا في إطار تحديث      . األمني والعسكري مع إسرائيل   
لكن مع تنامي الميل الديموقراطي في تركيا واالنتعاش االقتصادي         . لتزيد من متانة العالقات بين الدولتين     

تراجع دور الجيش الذي كـان      » صفر نزاعات «هناك والبحث عن دور إقليمي مستقل بعد تطوير سياسة          
 عن أن تدهور العالقة جاء بسبب تنامي        ورغم أن اإلسرائيليين يتحدثون   . حصن العالقة الوطيدة مع تركيا    

قوة اإلسالميين إال أن الواقع يشهد على أن اإلسالميين حاولوا تعزيز العالقات ولعب دور الوسيط بـين                 
وهذا يدفع لالقتناع بأن األزمة في العالقات بين الـدولتين تنبـع لـيس مـن دوافـع                  . العرب وإسرائيل 

  .اق الصراع على النفوذ في المنطقةأيديولوجية وإنما من تصادم مصالح في نط
والواضح أن األزمة في العالقات بين إسرائيل وتركيا لها وجه دولي يتمثل أساسا في الموقف األميركي                

فإسرائيل، ألسـباب مختلفـة، محميـة       . الذي يرى في الدولتين أهم شريكين استراتيجيين له في المنطقة         
طلسي، بقيادة أميركية، للعديد من ميادين النزاع األساسـية         أميركية في حين أن تركيا هي بوابة حلف األ        
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وقد لعبت الواليات المتحدة دورا بارزا ليس فقط في بلورة اتفاق بـين الـدولتين               . في العراق وأفغانستان  
وقـد  . حول تشكيل لجنة بالمر بل أيضا في تأجيل نشر تقرير اللجنة وفي محاولة إيجاد مخارج لألزمـة                

ن األميركيون إلى صيغة تسوية وافقت عليها تركيا وكان ينتظر أن يوافق عليها رئيس              توصل الدبلوماسيو 
ولعب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك وقيادة الجيش ومجلـس          . الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو   

موافقـة  إال أن اعتبارات ائتالفيـة حالـت دون         . األمن القومي دورا هاما في التوصل إلى تلك الصيغة        
نوع مـن االعتـذار اإلسـرائيلي       : إسرائيل على صيغة الحل الوسط التي تضمنت نقطتين أساسيتين هما         

الملتوي عن قتل األتراك التسعة على سفينة مرمرة وتعهد تركي بعدم مالحقة اإلسرائيليين قضائيا وإعادة               
  .الحال إلى طبيعتها في العالقة بين الدولتين

التسوية األميركية لم تنجح وإنما أن العالقة بين الدولتين ذهبت نحو تـدهور             لكن كما نرى ليس فقط أن       
وهناك تهديدات تركية بأن تخفيض العالقات الدبلوماسية ووقـف         . إضافي قد ال يقف عند النقطة الحالية      

وقد أشارت مصادر إلى مالحقات تركية قـضائية        . أشكال التعاون األمني والعسكري ليسا نهاية المطاف      
اسية إلسرائيل في المحافل الدولية بل وتهديد تركي بمواجهة السلوك اإلسرائيلي في البحر المتوسـط               وسي

  .عسكريا
وإذا كان لذلك معنى من الوجهة العملية فإن تركيا انتقلت رسميا من موقع التحالف مع إسرائيل إلى موقع                  

وإذا لـم   . خصومة باتت واضحة  ويصعب حتى اآلن الحديث عن انتقال إلى موضع العداء لكن ال          . الخصم
تفلح اإلدارة األميركية في تحقيق ما عجزت حتى اآلن على تحقيقه من تسوية للعالقة بين الدولتين فـإن                  

وهنا يطرح السؤال حول مقدار إفـالت       . االحتماالت مفتوحة أمام مزيد من التدهور في العالقات بينهما        
 عاجزة ليس فقط عن إجبار إسرائيل على إبرام تـسوية           األمور من بين يدي الواليات المتحدة التي تظهر       

  .سياسية مع الفلسطينيين وإنما أيضا عن تحقيق تسوية أبسط مع تركيا رغم المصالح المشتركة
فمن ناحية هناك من    . في إسرائيل مزيج من القلق والالمباالة تجاه ما يجري من تدهور للعالقة مع تركيا             

وبين هؤالء مسؤولون كبار فـي      . اقتصاديا وال عسكريا بالخالف مع تركيا     يعتقد أن إسرائيل لن تتأثر ال       
الخارجية اإلسرائيلية ممن يعتقدون أن تركيا مقيدة بسياسة حلف الناتو التي ترى في إسرائيل حليفا، وأن                

 لكن ثمة من يؤمن بأن الكرامة الوطنية التركية       . أوروبا وأميركا ستقيدان كل تحرك تركي في هذا المجال        
  .تجعل صعبا إيجاد حل ال يلبي االشتراطات التركية ولذلك فإن األمور سوف تتدهور

فالمحكمـة  . وإضافة إلى ذلك فإن التهديد التركي بالتوجه نحو المحكمة الدولية يضع إسرائيل في مـأزق              
ـ                  ة الدولية سبق أن أقرت بأن الصراع مع الفلسطينيين ليس صراعا بين دولتين وإنما هو صراع بين دول

ولذلك فإن اتفاقيات جنيف بشأن الصراع ليست إلى جانب إسـرائيل التـي             . ومدنيين يخضعون لالحتالل  
ومن الطبيعي أن تخـشى     . تعمد إلى اإليحاء بأن قوانين الحرب بين الدول هي السارية في هذا الصراع            

نة بالمر يمكـن أن  إسرائيل من أن إحالة القضية للمحكمة الدولية وهي ذات صالحيات قانونية أهم من لج  
تغير الصورة وتقرر بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحصارها قطاع غزة وسيطرتها بـالعنف علـى                

  .سفينة مرمرة في المياه الدولية
كثيـرون  . وال يكفي في هذا السياق تعامل إسرائيل باستهانة مع الواقع المستجد في العالقة مـع تركيـا                

لتركيا خطـة اسـتراتيجية     «ياهو تكسب الجمهور اإلسرائيلي بتأكيدها أن       يسألون اليوم هل أن حكومة نتن     
. ، كما قال نائب وزير الخارجية داني أيـالون        »إلذالل إسرائيل من أجل تحقيق نفوذ في الشرق األوسط        

  كيف خسرنا تركيا وحولناها من حليف إلى خصم؟: فهناك من سيسأل
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  5/9/2011، السفير، بيروت
 
 
 
  

  لسطينية إذا رحلت السلطةمصير القضية الف .59
  عبداهللا األشعل

فما هو مـصير القـضية   . هو الذي يعينه القضاء لإلشراف على تصفية شركة يتقرر إفالسها    » السنديك«
  الفلسطينية إذا رحلت السلطة بالحل أو الزوال؟

 الوجـه   أعلنت واشنطن رسمياً يأسها من إقناع إسرائيل بمجرد تجميد االستيطان بعض الوقت حفظاً لماء             
ولكن واشنطن مستمرة في الـضغط علـى        . حتى يتسنى للسلطة الفلسطينية أن تستأنف المفاوضات معها       

السلطة الستئناف المفاوضات على رغم استمرار االستيطان، وإذا حدث ذلك فهو تـسليم مـن الـسلطة                 
 الـشعب   إلسرائيل بالتهام فلسطين ويكون موضوع التفاوض هو اإلقرار بذلك من طرف يدعي تمثيـل             

  .الفلسطيني
معنى ذلك أن واشنطن تدرك عجز الجانب الفلسطيني والعربي وانعدام الخيارات أمامهما، وأنهمـا كانـا                

ولم تكن تلـك نتيجـة      . يراهنان على موقف أميركي احتميا به حتى ال يتعرضا للبحث الجدي في البديل            
ساطة رسالة إليه بأنه إما أن يسير       مفاجئة، ولكنها وال شك صدمت رئيس السلطة، ألن موقف واشنطن بب          

وقد بحـث الـبعض فـي جـدوى         . في ما أرادته إسرائيل إلكمال المشوار بتسليم فلسطين، أو االستقالة         
االستقالة والبديل لمحمود عباس وما إذا كانت تلك أزمة قيادة أم أنها تعني وصول أوسلو إلـى محطتهـا              

  .األخيرة كما أرادتها إسرائيل
ب أن يكون هذا الموقف دافعاً للعرب إلى بحث خيارات واضحة بعضها يتعلق بالسلطة              على أية حال يج   

في ما يتعلق بالسلطة، لم تعد هناك أوهام        . ومصيرها، وبعضها اآلخر يتعلق بإطار الصراع مع إسرائيل       
فع لدى رئيسها بأن أوسلو هي إحدى محطات تقدم المشروع اإلسرائيلي، ولكن التراجع العربي هو الذي د          

  فهل حل السلطة أم بقاؤها أصلح بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني؟. إليها
، وحرمان إسـرائيل مـن      »حماس«قد يكون في حل السلطة حرمان إلسرائيل من خدماتها األمنية ضد            

شريك يغطيها ويقدم الشرعية لتوسعها في فلسطين ويجعل لمسرحية عمليـة الـسالم الهزليـة أركانـاً                 
نطن بإعالنها أطلقت صفارة النهاية لهذه المسرحية، وهي تعلم أن الخزينة الفلسطينية            ولكن واش . والعبين

فارغة من الخيارات، كما تدرك أن خيارات محمود عباس تعود دائماً إلى قرار واشنطن الذي لم يتـرك                  
  .لمجرد الخيال أن يزدهر في احتمال تعديل مواقفها

من كوادرها وموظفيها والمرتبطين بها؟ ومـن يـدير دفـة           وإذا حلت السلطة، فأين يذهب مئات اآلالف        
القضية ولو من الناحية الشكلية؟ وبمن تعترف الدول األخرى، خصوصاً أنها ليست مـستعدة أن تكـون                 

هي المتحدث باسم الشعب الفلسطيني، والسلطة على األقل تدير الضفة تحت الوجود العسكري             » حماس«
كذلك فإن حل السلطة يعني التخلـي عـن اتفاقـات         . لناس في الضفة  اإلسرائيلي وتسهل بشكل ما أمور ا     

أوسلو وهو ما تريده إسرائيل ألنها حققت منها ما تريد ودخلت في الوقت الضائع، خصوصاً أنها لم تكن                  
وال أظن أن مصر واألردن اللتان تتعامالن مع الـسلطة، الطـرف            . تنوي أن تحترم أي بند من بنودها      

 تسعدان بحل السلطة وتقفان أمام فراغ سياسي وأمني، وكيان يـزار ويـزور ويـتم                اآلخر في المعادلة،  
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التخاطب معه في هذه المسرحية الكبرى التي تريد إسرائيل تفكيك سرادقها، وهي عملية الـسالم التـي                 
  .استنفدت أغراضها

د دورها إلـى    من ناحية أخرى، تعلم واشنطن أن حل السلطة ليس نهاية المسرحية، ولكنها تفضل أن يسن              
بطل جديد يتم من خالله السير بعض الوقت في االستيطان حتى تمكن إسرائيل أكثر من بطـل قـومي                   

كما تدرك واشنطن أن العرب لن يختاروا طريق        . يحظى بشرف التغطية على تقدم المشروع اإلسرائيلي      
  .المقاومة في هذه المرحلة التي تدخل أوطانهم خاللها إلى منحدر خطير

 السلطة على الجانب اآلخر، لو افترضنا حدوثه، مفيد للشعب الفلسطيني؟ الفائدة األولـى هـي                فهل حل 
الفائدة الثانية هي أن الشعب في الضفة والقدس        . سقوط معادلة المصالحة والتسليم بصحة طريق المقاومة      

 الـسلطة، فتعـود      عاماً من تعاون االحتالل مع     17يواجه االحتالل مباشرة، وقد تمكن االحتالل منه بعد         
صحيح أن  . اإلدارة العسكرية المباشرة، وبذلك تصبح إسرائيل سلطة احتالل واضحة أمام المجتمع الدولي           

ذلك لن يوقف االستيطان ولكن سيجعله أكثر انكشافاً مع العالم العربي، كما أن زوال السلطة سيؤدي إلى                 
اآلخر سيحرم العالم من ضخ األمـوال إلـى         ولكن زوالها على الجانب     . إنشاء تنظيمات تقاوم االحتالل   

  .الشعب الفلسطيني الذي تستولي السلطة على النصيب األوفر منه
تلك أفكار في أحد الخيارات وهو حل السلطة، فقد أتت السلطة من دون اختيار الشعب الفلـسطيني، وال                  

 سيفرطون في مكـسب     أظن أن حلها يتطلب استشارته، ولكن ال أظن أن رجال السلطة والدول المجاورة            
قد تضيق به إسرائيل، ولكن السلطة تظل في النهاية الرفيـق الوديـع الـذي يـؤنس                 . يصعب تعويضه 

المشروع اإلسرائيلي في مسيرته الجافة خالل العقد المقبل الذي تريد إسرائيل أن تغلق فيه الكثيـر مـن                  
  .الملفات في ملحمة الصراع

» السنديك« القضية، بل بالعكس قد يؤخر هذه التصفية بعد زوال           وأخيراً، فإن حل السلطة ال يعني تصفية      
  .الذي يشرف على إدارة التصفية

  5/9/2011، الحياة، لندن
  

  ماذا بعد طرد السفير اإلسرائيلي من أنقرة؟ .60
  صالح النعامي
 شهدت العالقات بين تركيا وإسرائيل مزيدا من التوتر في أعقاب صدور تقرير األمم المتحـدة المتعلـق                

، بعدما أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو رفـضها        "بلمار"بأحداث أسطول الحرية، والذي ُأطلق عليه تقرير        
المطلق لتقديم اعتذار ألنقرة على قيام الجنود اإلسرائيليين بقتل تسعة من نشطاء السالم األتـراك الـذين                 

لقـد  . 2010، أواخـر مـايو      التركية التي شاركت في أسطول الحرية     " مرمرة  "كانوا على متن السفينة     
توقَّعت إسرائيل تصعيدا تركيا في أعقاب صدور التقرير األممي الذي خذل تركيا وفلـسطين بإضـفائه                
شرعية على الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، لكن قليلين في إسرائيل توقَّعوا أن                

، وتجميد أشكال التعاون األمني مع إسرائيل، وما        تصل األمور إلى حد طرد السفير اإلسرائيلي من أنقرة        
زاد تعقيد األمور بالنسبة إلسرائيل هو تشديد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على أن الخطوات                

  .العقابية التركية تمثل خطوة أولى في سلسلة من الخطوات العقابية ضد تل أبيب
 الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، إال أنه في المقابـل           وعلى الرغم من أن تقرير األمم المتحدة شرع       

أسـطول  "شدد على أن الجيش اإلسرائيلي استخدم القوة المفرطة وغير المتكافئة فـي الـسيطرة علـى                 
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، مما أدى إلى وقوع العدد الكبير من الضحايا في الجانب التركي، وهذا ما يساعد تركيـا علـى                   "الحرية
فل القضائية الدولية ضد القادة والجنود اإلسرائيليين الـذين شـاركوا فـي             رفع دعاوى قانونية في المحا    

  ".مرمرة"الهجوم على 
لكن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو أن تكون الخطوات العقابية التركية فاتحةً لسلسلة من اإلجراءات األكثـر                 

 في ظل التحوالت الهائلة     شدة؛ حيث إنه بإمكان تركيا القيام بخطوات تسبب أذًى كبيرا إلسرائيل، السيما           
لكن ومع ذلك فإن هناك في إسرائيل من يـراهن علـى أن تركيـا               . التي تشهدها المنطقة العربية حاليا    

ستتريث طويلًا قبل اإلقدام على خطواتها الالحقة، ويطرح هؤالء المتفائلون أربعة أسـباب تبـرر هـذا                 
  :الرهان
 مفاده أنه يتوجب مواصلة لعب دور إقليمي نشط وفعـال،           تنطلق االستراتيجية التركية من افتراض    : أوالً

وتحقيق هذا الهدف يتوقف على قدرة أنقرة على بناء عالقات قوية مع مختلـف القـوى اإلقليميـة فـي                    
وقد نجحت هذه االستراتيجية عندما تمكنت أنقرة من إقامة عالقات قوية مع كل مـن سـوريا                 . المنطقة

ويرون في إسرائيل أن أنقرة وظفـت لهجتهـا الـصارمة ضـد             . راقوإيران ومصر ودول الخليج والع    
لكن في أعقاب تفجر الثورة السورية، وإخفـاق        . إسرائيل لتحقيق اختراقات في الساحات العربية المختلفة      

أنقرة التام في التأثير على مسار األحداث هناك، وما تبع ذلك من تدهور في العالقات مع طهران، فـإن                   
ويرون في تل أبيب أن التحسن في العالقات التركية المصرية مضلل           . اجع إلى حد كبير   الدور التركي تر  

مـن هنـا فـإن      . إلى حد كبير، حيث إن كلا من القاهرة وأنقرة تتنافسان على لعب الدور اإلقليمي نفسه              
 مـن   األوساط اإلسرائيلية ترى أن تركيا ستكون مضطرة لتحسين عالقاتها مع إسرائيل من أجل تمكينها             

  .استعادة قدرتها على لعب الدور اإلقليمي الذي تراهن عليه في تحقيق مصالحها المختلفة
ترى المحافل اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة ال يمكنها التسليم بمواصلة التوتر في العالقات بـين               : ثانيا

يات المتحدة، وتخشى واشـنطن أن      أنقرة وتل أبيب، حيث إن كلا منهما يعتبر حليفًا استراتيجيا هاما للوال           
تمثل هذه األزمة مصدرا من مصادر تهديد المصالح األمريكية في المنطقة، السيما عـشية االنـسحاب                

عالوة على أن تواصل التوتر بين الجانبين       . األمريكي النهائي من العراق، وبدء االنسحاب من أفغانستان       
التوتر في المنطقة، ويعزز فرص حدوث مزيد من التدهور         يمكن أن يشكل بحد ذاته مصدرا من مصادر         

من هنا فإن هذه المحافل تأمل أن تمارس اإلدارة األمريكية أكبر قـدر مـن الـضغط علـى      . في اإلقليم 
  .أردوغان لتسوية األزمة مع إسرائيل

تركيا، حيـث إن    هناك في إسرائيل من يرى أن حكومة نتنياهو تمكَّنت من إيجاد بدائل استراتيجية ل             : ثالثًا
 عدو تركيا اللدود، أصبحت تتنافس على التقرب من إسرائيل في أعقـاب             –وتحديدا اليونان –دول البلقان   

فعندما توقفت تركيا عـن الـسماح لطـائرات سـالح الجـو             . التوتر في العالقات بين أنقرة وتل أبيب      
والتشيك بفتح أجوائها أمـام سـالح       اإلسرائيلي بالتدريب في األجواء التركية، سارعت اليونان ورومانيا         

وبالتالي فإن الكثير من المحافل اإلسرائيلية تراهن على أن إدراك أنقرة قدرة تل أبيـب               . الجو اإلسرائيلي 
  .على تدبير شؤونها عبر نسج تحالفات بديلة سيجبر حكومة أردوغان على التراجع

عاون األمني ال داللة له، على اعتبار أن أنقرة         هناك من يزعم في إسرائيل أن قرار أنقرة تجميد الت         : رابعا
قد امتنعت بالفعل منذ أكثر من عام عن عقد أي صفقات سالح مع إسرائيل، عالوة علـى أن التعـاون                    

وفي المقابل فإن حكومة أردوغان لم      . االستخباري قد تراجع إلى حد كبير بين الجانبين منذ أكثر من عام           
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ث إن التبادل التجاري يصل إلى عشرات المليارات مـن الـدوالرات            تتعرض للعالقات االقتصادية، حي   
  .سنويا

من هنا، فإن إسرائيل ترى أنه يتوجب محاولة احتواء الغضب التركي دون تقديم أي تنازل جدي، فمـن                  
ناحية يواصل الخطاب الرسمي اإلسرائيلي التشديد على أهمية العالقات بين إسرائيل وتركيا وحرص تل              

إخراجها من المأزق الحالي، وفي الوقت نفسه تصر حكومة نتنياهو على عدم تقديم أي شـكل                أبيب على   
  .من أشكال االعتذار ألنقرة

لكن من الواضح أن القراءة اإلسرائيلية ال تعبر عن حقيقة األمور، ففقط العنجهية اإلسرائيلية هي التـي                 
        بالبوابة اإلسرائيلية، حيث إن التطورات المتالحقة       تدفع لالعتقاد بأن الدور اإلقليمي لتركيا يمكن أن يمر 

في المنطقة ستفتح في المستقبل المزيد من الفرص أمام تركيا وليس العكس، عالوة علـى أن الواليـات                  
  .المتحدة سبق لها أن مارست أكبر قدر من الضغوط دون نجاح يذكر في دفع أنقرة إلى التراجع
  4/8/2011، موقع االسالم اليوم

  
   تستعد لمعركة مع حلفائها"إسرائيل" .61

  بالل الحسن
صدرت في إسرائيل ورقة عمل فريدة من نوعها، تتحدث عن حملة انتقادات عالمية تواجههـا، وتـضع                 

  .خطة لمواجهة هذه الحملة
، الذي يمكن اعتباره أهـم هيئـة تخطيطيـة          )معهد هرتسليا (الغريب في ورقة العمل هذه، الصادرة عن        

 كثافة النخب التي يضمها، وبسبب أهمية المواضيع التي يبحثها في مؤتمر سنوي ينعقد              إسرائيلية، بسبب 
لهذه الغاية، أنه يقدم في ورقته الجديدة تصورا واضحا لما تواجهه إسرائيل من انتقادات، ولكنه يقدم فـي              

ضـعف فـي    وال يعود هذا التناقض إلى      . المقابل تصورا عاما وغامضا ألسلوب مواجهة تلك االنتقادات       
الكفاءة، إذ العكس هنا هو الصحيح، ولذلك يمكن القول إن الخبراء اإلسرائيليين األكفاء يتعمـدون تقـديم           

  .صياغة غامضة ألسلوب الرد الذي سيتبعونه، حتى ال يتنبه له الخصوم، وحتى ال يستعدوا لمواجهته
  :الوضوح نجده في الصيغ اإلسرائيلية التالية

  .»سنوات األخيرة لهجوم سياسي حاد، والنتقادات عالمية هائلةإن الكيان يتعرض في ال«
مكانة إسرائيل تتحول في أماكن كثيرة إلى تحد أمام وجودها، وباتت هناك عالقة مباشرة بين األحداث                «و

وعملية الرصاص المـسكوب    ) 2006(األخيرة والتراجع في مكانتها الدولية، ال سيما نتائج حربي لبنان           
  .»)حرب غزة(
على أساس آيـديولوجي وقـومي      .... إن عمل إسرائيل ال يعطي ردا فعاال على التحدي الذي تواجهه          «و

  .»عربي وإسالمي، لذلك يتزايد حدوث إخفاقات أخرى في الصراع من أجل تعزيزها كدولة ديمقراطية
وهنـا  . ارأما الغموض اإلسرائيلي المقصود، فنجده في البنود التي تقترحها ورقة العمل لمواجهة األخط            

وصف إسرائيل كدولة عدوانية، خارقة للقانون الدولي، ساعد جهات         «: نقرأ بنودا عامة وغامضة كما يلي     
وبهذا الـشأن   . وقد يكون إلعادة وصفها أبعاد استراتيجية في قدرتها على نقل رسالتها          .... نزع شرعيتها 

  .»تجدر اإلشارة إلى أهمية نشاطاتها للمساعدة الدولية
  .»ظومة العالقات مع النخب وأصحاب النفوذ هو العائق األكثر فعالية ضد نزع الشرعيةتعزيز من«و
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كاألكاديميين والمنظمات غير الحكومية، ورجال     ... حشد الجاليات اليهودية، فهناك مجموعات موجودة     «و
  .»األعمال والطالب، يجب حشدها استعدادا لتعاونها مع الخارج

 خطة المواجهة للدفاع عن إسرائيل وسمعتها، يملك واضـعوها القـدرة            هذه البنود، وبنود غيرها، تشكل    
على وضعها كخطة عمل شاملة تتميز بالشمول والوضوح، ولذلك نرجح أن العمومية والغموض هنا أمر               
مقصود، وبخاصة أن الحملة التي تواجه إسرائيل ال تأتي كلها من خصومها التاريخيين، إنما بدأت تـأتي                 

يرة من قبل أصدقاء إسرائيل وأنصارها، بل وبدأت تأتي حتى من داخل إسرائيل نفسها،              في السنوات األخ  
كشف النقاب عنه، حتى ال تظهر من خالل ورقـة          » هرتسليا«وهذا ما ال تريد ورقة الخبراء الكبار في         

  .رسمية على أنها تريد خوض معركة سياسية أو إعالمية ضد حلفائها
د أن نستعرض بإيجاز شديد بعض أبرز مالمح النقـد الـذي تواجهـه              ولتوضيح هذه المسائل، من المفي    

  :إسرائيل
المؤرخـون  (النقد الذي جاء من داخل النخبة اإلسرائيلية، وحمل رايته الكتاب الذين عرفوا باسـم               : أوال

وقـد ركـز    ). » آفي شاليم  - توم سيغف    -بني موريس   «الجدد، وعرف بعضهم على نطاق واسع مثل        
لرواية اإلسرائيلية عن كيفية نشوئها، وتقديم رواية واقعية مـأخوذة مـن األرشـيف              هؤالء على نقض ا   

اإلسرائيلي السري بعد أن تم الكشف عنه، تروي حقيقة ما جرى من عمـل مـنظم إلجبـار الالجئـين                    
، خالفا للرواية الرسمية التي تتحدث عن الفلسطينيين الذين هربـوا           1948الفلسطينيين على الهجرة عام     

  .وتهم بإرادتهممن بي
، دراسة مفصلة عن شخصية آرييل شـارون        )باروخ كيمرلنغ (ويقدم كاتب آخر من المؤرخين الجدد هو        

كقائد عسكري وسياسي إسرائيلي كان أنموذجا في صياغة وتطبيق المسار الصهيوني لتفكيـك الوجـود               
يني، التـي هـي جـزء       الفلسطيني، معتبرا أن شخصية شارون أساسية في عملية اإلبادة للشعب الفلسط          

ونجد من داخل إسـرائيل     . عضوي من المشروع الصهيوني، مثل مشاريع االستيطان الكبرى وما سواها         
، الذي نشر وأكد أن علماء اآلثار اليهـود لـم           )إسرائيل فلكنشتاين (أيضا، عالم اآلثار اإلسرائيلي األبرز      

أمـا خـارج نطـاق النخـب        . ينة القدس يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تؤكد أي صلة لليهود بمد          
ومن هؤالء القناصل الغربيون العـاملون فـي        . اإلسرائيلية، فإن أصدقاء إسرائيل يشكلون أكبر ناقد لها       

كـشفت  » هـآرتس «مدينة القدس، فهم أعدوا مذكرة قدمت سرا إلى الحكومة اإلسرائيلية، ولكن صحيفة             
» ية وبلدية القدس تعمالن بموجب اسـتراتيجية ورؤيـة        إن الحكومة اإلسرائيل  «: النقاب عنها، وجاء فيها   

كما أن الحكومة والبلدية تقدمان المساعدة لجمعيـات        «. تهدف إلى تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة      
وقد اقترحت المـذكرة فـرض      . »اليمين من أجل السيطرة على المدينة وبخاصة منطقة الحرم الشريف         

ين في القدس، وبحث وسائل منع تقديم مـساعدات أوروبيـة لهيئـات             عقوبات اقتصادية على المستوطن   
  .االستيطان في القدس

، مقرر اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، فـي         )جان زيغلر (وعلى غرار القناصل، شن     
ـ    وهو الوحيد   ، هجوما عنيفا على إسرائيل قائال إنها نظام استعماري،        »الحق في الغذاء  «تقريره المعنون ب

ما ال أستطيع اسـتيعابه هـو تواطـؤ االتحـاد           «: وقال. في العالم الذي يرفض االلتزام بالقانون الدولي      
  .»األوروبي مع االحتالل الصهيوني، باإلضافة إلى الواليات المتحدة التي تحميه وتموله

 الجنـراالت اإلسـرائيليين     ثم هناك الموقف األوروبي األكثر داللة وحدة، المتمثل في االستعداد لمحاكمة          
كاد يعتقل في بريطانيا، لوال تدخل سري من بعض األوساط          ) دورون ألموج (فالجنرال  . كمجرمي حرب 
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تراجع عن القيام بجولة كانت مقررة له فـي         ) موشيه يعالون (والجنرال  . المطلعة التي نصحته بالمغادرة   
وبسبب ذلـك، أمـرت     . دي إلى اعتقاله  بريطانيا إللقاء محاضرات بسبب دعوى قدمت ضده وكانت ستؤ        

إسرائيل كل جنراالتها بأال يتحركوا باتجاه أوروبا إال بعد استشارة الجهات المعنيـة للتأكـد مـن عـدم                   
  .اعتقالهم أو محاكمتهم كمجرمي حرب

، التي شكلها   )جي ستريت (إضافة إلى كل هذا، يجب أال ننسى بروز المنظمة األميركية التي حملت اسم              
رموز اليهود األميركيين الليبراليين، بمساعدة شخصيات معروفة في المجتمع اإلسرائيلي، بهدف           عدد من   

التي تدعم عدوانية إسرائيل،    ) إيباك(مساندة جهود السالم في الشرق األوسط، والوقوف في وجه منظمة           
ميركية اليهودية  وتحاول هذه المنظمة األ   ). مؤيدون للسالم ... مؤيدون إلسرائيل (رافعين في وجهها شعار     

دعم مرشحي الحزب الديمقراطي المؤيدين للسالم، في وجه المرشحين الجمهوريين المؤيدين لـسياسات             
  .اليمين اإلسرائيلي

وبهذا، نرى أن الحمالت المضادة إلسرائيل، بدأت تظهر داخل المجتمع اإلسرائيلي أوال، ثم من داخـل                
دأت تظهر أخيرا من داخل اللوبي األميركي الذي يـشكل أداة           وب. الجهات الغربية المؤيدة إلسرائيل ثانيا    
  .الدعم األساسية إلسرائيل في أميركا

بغموض مقصود، هـو تهيـؤ لبـدء معركـة          » هرتسليا«ولهذا، فإن خطة المواجهة التي أعدها خبراء        
ـ    . إسرائيلية في أوساط حلفاء إسرائيل، ال في أوساط حلفائها التقليديين          وهري الـذي   وهذا هو التغير الج

  .دفعها لصياغة مذكرتها بغموض مقصود
  5/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
 محاولة للفهم.. حماس واألزمة السورية   .62

  سعيد الحاج
على مر سنينها الطويلة، دفعت القضية الفلسطينية أثماناً كثيرة وانحرفت عن مسارها الـصحيح مـراراً                

ها منظمة التحرير الفلسطيية خالل فترات وجودها فـي         بسبب قرارات وأفعال ومواقف خاطئة أقدمت علي      
هذه األخطاء الكبيرة   . األردن ولبنان وتونس، وفي ملفات وقضايا مفصلية هامة مثل حرب الخليج الثانية           

 شكلت دروساً مهمة اسـتفادت منهـا فـصائل    - والتي أرجعت القضية الفلسطينية مراحل إلى الوراء   -
 - على المنظمة وحركة فتح، وفي المقدمة منها حرك المقاومـة اإلسـالمية              المقاومة الفلسطينية الالحقة  

حماس، التي أعلنت منذ انطالقتها أنها تسعى لحشد دعم كل الشعوب والدول للقـضية الفلـسطينية دون                 
 .التدخل في شؤونها الداخلية

الدول والنظم الحاكمة   وعلى مر السنين، التزمت حماس بهذا المبدأ على اختالف القضايا وكثرتها، وتنوع             
بين داعم ومناهض لمنهجها المقاوم، األمر الذي كان محط تفهم وتقدير من جميع األطـراف، إلـى أن                  

 .جاءت رياح التغيير التي هبت في فصل الربيع العربي
كانت الثورة المصرية االمتحان البارز األول للحركة في سلسلة الثورات العربية، حيث كان من المتوقع               

" إسـرائيل "تصور أن تدعم الحركة شعبياً وإعالمياً الثورة المصرية ضد نظام طالما اتهم باالنحياز ل             والم
لم تخرج المظاهرات الحاشدة    . والتضييق على المقاومة وحصار قطاع غزة، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث           

 حق الشعوب فـي     في القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، ولم تخرج تصريحات الحركة عن التأكيد على            
 . الحرية والكرامة دون التدخل في شؤون الدول الداخلية
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غمز الكثيرون من قناة الحركة معتبرين أن موقفها هذا نابع من خوفها مـن فـشل الثـورة المـصرية                    
وتداعيات ذلك عليها، لكن كالم رئيس مكتبها السياسي السيد خالد مشعل بعد اتفاق المصالحة الفلـسطينية        

: قال مشعل ما معنـاه    . وضع النقاط على الحروف   ) وبعد نجاح الثورة في اإلطاحة بمبارك     (ة  في القاهر 
ليس من المروءة أن أنتقد وأهاجم شخصاً أو نظاماً بعد رحيله عن كرسي الحكم، في حين لم أكن أفعـل                    "

زم بها الحركة   كان ذلك تعبيراً واضحاً ومبسطاً عن األخالقيات والمبادئ التي تلت         ". ذلك خالل فترة حكمه   
 .حتى مع خصومها

غير أن مأزق الحركة األكبر كان مع الحراك الشعبي في سوريا، فالنظام هناك كان الوحيد الـذي فـتح                   
أبوابه للحركة حين أغلقت في وجهها كل األبواب األخرى بعد إخراج قادتها من األردن، وقدم لها الدعم                 

 . معقد وظروف عربية غير مؤاتيةالسياسي والعسكري واألمني، في ظل وضع إقليمي 
أن تعلن صراحةً تأييدها له وتسليمها      ) وما زال (بين نظام أراد منها     ... هنا وقعت حماس بين فكي كماشة     

بنظرية المؤامرة التي يسوقها، على اعتبار أنه مستهدف بسبب موقفه الممانع والداعم لحركات المقاومـة               
وسائل، وبين بعض اطـراف المعارضـة وفئـات الـشعب           في لبنان وفلسطين، وضغط عليها بشتى ال      

المشاركة في الحراك التي هاجمت الحركة واعتبرتها ساكتة عن الحق ومتخاذلة عـن نـصرة الـشعب                 
السوري، خصوصاً أنها قبل كل شيء حركة تحرر وطني قام من أجل رفـع الظلـم وتحقيـق الحريـة               

 . والكرامة
الصمت لـسببين   ) وما زالت وستبقى برأيي ملتزمةً    (ة التزمت   وبعيداً عن هؤالء وهؤالء، أرى أن الحرك      

 :رئيسين
موقفها المبدئي القاضي بعدم التدخل في شؤون الدول العربية مهما كانت القضية، والتزامها بآداب              : األول

وأخالق الضيافة في البالد التي تستضيفها، وعدم مناصرتها ألي طرف على آخر بغـض النظـر عـن                  
 ية ورؤيتها لألمرقناعاتها الذات

قلق مبرر جداً من احتمالية فقد سوريا الحالية بدورها الممانع والـداعم للمقاومـة، والمنـاهض                : الثاني
بما (للسياسات الصهيونية واألمريكية، والضابط والضامن لكثير من سياسات المنطقة وتوازناتها اإلقليمية            

ماس وكل قوى المقاومة فـي المنطقـة ووجـود          ، بما يمكن أن يهدد ح     )في ذلك سوريا ولبنان والعراق    
الالجئين الفلسطينيين في سوريا وحتى لبنان، في حين تتراءى في األذهان صورة المثال العراقي لالجئين               

 .الفلسطينيين
المحسوبين سياسياً،  " المثقفين"من هنا اختلف أداء الحركة وأخواتها من الفصائل المقاومة عن أداء بعض             

 في رام اهللا مرددين شتائم بحق النظام ورئيسه، في حين لم نرهم يتظاهرون حين دكـت                 والذين تظاهروا 
، أو خالل الثورات العربية الـسابقة       2008غزة بمئات األطنان من القنابل من قبل العدو الصهيوني في           

 على سوريا، وكأن التاريخ بدأ فقط من سوريا، بما يوحي بالحسابات الـسياسية الـضيقة البعيـدة عـن                  
االهتمام بالشعب السوري الشقيق، واألبعد يقيناً عن روح المسؤولية والتفكير العميـق واستـشعار دقـة                

 .المرحلة على سوريا والقضية الفلسطينية عموماً
ربما ال يدرك النظام السوري أن حماس ال تستطيع بكل بساطة أن تتنكر لمبادئهـا وتراثهـا وثوابتهـا                   

، وربمـا ال    )بما يعني حينها أن قرارها بيده هو ال بيـدها هـي           (ل له   وجمهورها فقط من أجل رد الجمي     
يدرك بعض المعارضين الحانقين عليها والفاقدين للرؤية السياسية واالستيراتيجية الواضحة مقدار وحجم            
الضغط المعنوي والمادي، السياسي واألمني الذي يمارسه النظام عليها في ظل أخبـار رشـحت عـن                 
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، ما زالـت    )وتوقف أو انخفاض الدعم اإليراني المالي     (ت وربما تعذيب لبعض أفرادها      اعتقاالت وتحقيقا 
لكن الحركة نفسها تدرك بالتاكيد أنها أمام أزمة كبيرة ومعقدة جداً فُرضت عليها             . صامدة حتى اآلن أمامه   

 فيما  - كشفت   أزمة كبيرة . وال يد لها فيها، دون أفق واضح حتى اآلن لكيفية الخروج منها بأقل الخسائر             
 أن الحركة ليست في جيب أحد وأن قرارها ليس مملوكاً لمن يدفع أو يدعم أكثـر، وأنهـا                   -كشفت عنه   

 . ملتزمة وملتصقة بثوابتها ومصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
، كل هذا التوصيف ينطبق بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة على الفصائل الفلسطينية المقاومة المختلفـة              

لكننا أفردنا حماس بالحديث هنا لكونها العنوان األبرز بين تلك الفصائل وصاحبة الحضور األكبر سياسياً               
انفردت بمواجهة سهام النقد والتشكيك والتشويه والغمـز        ) وهذا األهم ربما  (وعسكرياً وجماهيرياً، وألنها    

 .والهجوم
ا الحركة خالل مسيرتها بسبب ثباتها على مواقفها        هي إذن فاتورة جديدة من الفواتير التي دفعتها وستدفعه        

ومبادئها، وربما لن يتسنى لها أن ترضي أياً من طرفي المعادلة السورية حالياً، ولكن حسبها أن ترضي                 
 .ربها وضميرها وثوابتها وجمهورها والوعي الجمعي لهذه األمة

29/8/2011  
  

  أبقـت كـوة لألمـل .63
  رون بن يشاي

متوقعا بغضب كبير على نشر تقرير لجنة بالمر، وعلى رفض إسرائيل تقديم اعتذار             ردت تركيا كما كان     
ومع ذلك فإن رد الفعل التركي ليس متطرفا، وهو يبقي فتحة لترميم العالقات             . على أحداث أسطول غزة   

بل ومن الجائز أن هذا قد يحدث في المستق       . في المستقبل، على نار هادئة وسرا بوساطة الواليات المتحدة        
  .غير البعيد

والسبب األول لعدم تكسير األتراك األواني مع إسرائيل يكمن في رغبتهم في الحفـاظ علـى مكـانتهم                  
ومن دون عالقات مع إسرائيل، ستكون قدرة تركيا محـدودة          . كعنصر مركزي مؤثر في الشرق األوسط     

ومؤخرا .  دائمة في الوجهة   على بلورة وتوجيه األحداث في المنطقة، الخاضعة حاليا لتذبذبات وتغييرات         
وهنـاك  . وهي لم تظهر قدرات دبلوماسية المعة . خسرت تركيا تماما تأثيرها في سوريا، وكذلك في ليبيا        

تنافس مستتر بين القاهرة وأنقرة، والعالقات مع إسرائيل تشكل ذخرا هاما في القدرة علـى خلـق وزن                  
  .مقابل لمصر وأيضا إليران

إذ ان تركيا بالغة األهمية لألميركيين، في سياق الحـروب، ولكـن            . ت المتحدة والسبب الثاني هو الواليا   
وأتقرة عضو هام فـي المـدماك الـشرقي         . أيضا بسبب االنسحابات المخطط لها من العراق وأفغانستان       

وموضع تركيا يسمح بنشاط لوجـستي أميركـي        . لحلف الناتو، وهو الحلف الذي تقوده الواليات المتحدة       
لى داخل الدول التي يدور بها قتال، كما أنها هامة جدا في الحفاظ على االسـتقرار داخـل                  سريع من وإ  

  .العراق
ونتيجة هذه األسباب فإن تركيا لم تطلق كل قذائفها، وإنما ردت بشكل مكبوح نسبيا، حتى وإن كـان ردا                   

  . أمني-وينقسم الرد لجزء دبلوماسي وآخر عسكري . مدويا، لرفض إسرائيل االعتذار
وعمليا فإن تركيا أعادت العالقـات      . وتمثل الرد الدبلوماسي في تخفيض مستوى العالقات درجة واحدة        

وأصال كان السفير غابي ليفي     . للمستوى الذي كانت فيه مع إسرائيل في الثمانينيات قبيل اتفاقيات أوسلو          
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لتركي في إسرائيل فإنه عاد     أما السفير ا  . على وشك إنهاء خدمته، وهو يوجد حاليا في إجازة في إسرائيل          
ـ      من هنا فإن العالقات الدبلوماسية لم تقطع كمـا أن العالقـات            . »التشاور«إلى بالده منذ وقت طويل ل

وفـي األصـل فـإن المباحثـات والمـشاورات          . القنصلية ستبقى على حالها، عمليا من دون عراقيـل        
  .االستراتيجية تجري على مستوى القادة

 شيئا من ترتيبات دخول وخروج اإلسرائيليين منها وإليها، وتجنبت كل تلميح لتغيير             كما أن تركيا لم تغير    
  .محتمل في العالقات االقتصادية بين الدولتين، التي تبلغ في حجمها عشرات مليارات الدوالرات

  تجميد منذ عام
ون االستخباري،  وبالنسبة للعالقات العسكرية، فإن هذه كانت ساخنة جدا في الماضي، وفي مركزها التعا            

ومنذ مرمرة، ألغت   . المناورات الجوية والبحرية المشتركة، وصفقات مشتريات أمنية تركية من إسرائيل         
ونتيجة ذلك تلقت ردا غير لطيف من جانب دول حلف النـاتو،            . أنقرة كل المناورات العسكرية المشتركة    

وكذلك تم إلغاء مناورة اإلنقاذ     . في تركيا التي ألغى بعضها مشاركته في المناورة الجوية الواسعة النطاق          
  .البحري

من كل ما سبق يمكن القول ان تركيا خسرت أكثر مما خسرت إسرائيل، ألنه ال يمكنها المـشاركة فـي                    
والدولة التي ربحت من ذلك هي اليونان، الخصم        . الخبرة الكبيرة للطيارين والطواقم األرضية اإلسرائيلية     

  .وثقت إسرائيل عالقتها معها، كبديل لمناطق التدريب التركية التي خسرتهاالتقليدي لتركيا، والتي 
وحول التعاون االستخباري ال يمكن التوسع في الحديث، لكنه كف عن أن يكون حميما ودافئا كما كـان                  

والسبب، أنه قبل عام قام رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بتعيين مقربه،             . 2010حتى العام   
وهذا التعيين،  ). نظير الموساد (حزب اإلسالمي الذي يرأسه هو، رئيسا لجهاز استخبارات بالده          عضو ال 

إضافة للتقارب بين تركيا وإيران قبل بضعة شهور، دفع إسرائيل إلعادة النظر والتعامـل بحـذر مـع                  
  .العالقات االستخبارية

 عن تجميد العالقات العـسكرية ال       وقد تصرف األتراك بشكل مشابه في العام األخير، بحيث ان اإلعالن          
فالتعاون االستراتيجي في المجال األمني جمد عمليا منذ أكثر مـن سـنة ونـصف               . يشكل خسارة كبيرة  

  .السنة
  صفقات أنجزت

ليس واضحا بعد إذا كان األتراك يدرجون في تجميدهم مجال المشتريات األمنية، لكن هذا ال يغير مـن                  
عام، بعد تدهور الوضع إثر مرمرة، لم تبرم أي صـفقات جديـدة بـين               فمنذ عام ونصف ال   . األمر شيئا 

ومع ذلك، قررت إسرائيل أال تعرقل تنفيذ الصفقات المبرمة،         . الصناعات العسكرية اإلسرائيلية والتركية   
  .قبل بضع سنوات، وبينها صفقة الطائرات من دون طيار الكبيرة التي أنجزت

وهي تسمح بقيـام    » ألتا«و» ألبيت«،  »أل أوب « تنتجها شركات     التي loropكذلك بيعت لتركيا منظومة     
وقـد  .  كيلومتر من دون تعريض الطائرة للخطر      100الطائرات الحربية بتصوير مناطق تبعد أكثر من        

درسوا في المؤسسة األمنية أمر بيع هذه المنظومة المتقدمة والدقيقة، خشية وقوعها في يد طرف ثالـث،                 
وكانـت قيمـة    .  العام، تقرر تسليم المنظومة، وهي اآلن دخلت مرحلة عمالنيـة          لكن في نهاية أيار هذا    

وعدا هذه الصفقة، تقريبا ال توجد عالقات تجارية أمنيـة          . الصفقة عشرات كثيرة من ماليين الدوالرات     
  .بين تركيا وإسرائيل عدا الصيانة الجارية لصفقات قديمة
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، فإن الضرر على االقتصاد اإلسرائيلي لن يكون كبيـرا،          وإذا قررت تركيا أيضا تجميد الصفقات األمنية      
  .رغم أن الصناعات األمنية ستتأذى من فقدان سوق جلبت لها مليارات الدوالرات في العقد الماضي

 على القيادة العليـا فـي   اإلسالميةإن العالقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل تضررت جدا من السيطرة    
ر لرئيس الحكومة أردوغان بالقيادة العسكرية القديمة، التي اجتهدت جدا من           الجيش، ومن المساس المباش   

لذلك فإن اإلعالن التركي اليوم، رغم أنـه يبـدو          . أجل المحافظة على ما تبقى من العالقات مع إسرائيل        
  .مثيرا، ال يغير كثيرا الوضع القائم فعليا على األرض، ويبقي احتماال للترميم

  2/9/2011موقع يديعوت 
  5/9/2011، السفير، بيروت
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