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  سبتمبر/ لمواجهة إستحقاق أيلول"شد الحزام"اإلدارة األميركية تبدأ مرحلة: قدس نت .1

ـ          : القدس المحتلة  " شد الحزام " كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن اإلدارة األميركية أعلنت حالة سميت ب
حدة للحصول على إعتراف بالدولة الفلـسطينية       لمواجهة خطوة الجانب الفلسطيني الذهاب الى األمم المت       

، فيما وصل طاقم يضم مسؤولين كبار في اإلدارة األميركية تل أبيب حامالً بجعبتـه               67على حدود عام    
  ".جملة من اإلقتراحات للحيلولة دون وصول الجانب الفلسطيني الى قبة األمم المتحدة

ـ      اليوم أن الخطوة الفلسطينية سـتواجه      "  لألنباء وكالة قدس نت  " وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل
برد فعل أميركي غير مسبوق خاصة في ظل الجهود التي تبذلها اإلدارة األميركيـة إلعـادة الطرفـان                  

أن من شأن هـذه الخطـوة تعطيـل الجهـود           " اإلسرائيلي والفلسطيني الى طاولة المفاوضات، مؤكدة       
  ". تراه اإلدارة األميركية من تلك الخطوةاألميركية ووضعها في زاوية الفشل وهذا ما

أن األيام القليلة القادمة ستشهد سلسلة لقاءات تجمـع المـسؤولين األميـركيين مـع               " وأضافت المصادر 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في مسعى إلقناع الجانب الفلسطيني في الفرصة األخيرة لعدم التوجه الى              

  ".اً الى طاولة المفاوضات بين الطرفينالمنظمة الدولية، والعودة سريع
أنه من المتوقع أن يجري الطاقم األميركي لقاءات منفردة مع الجانبين اإلسـرائيلي             " وأوضحت المصادر 

والفلسطيني في مدينتي القدس ورام اهللا من أجل العودة الى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن وذلـك    
  ".ركية المبذولة للتوصل الى حل لقضايا الوضع النهائيمن أجل كسب الوقت وإنجاح الجهود األمي

وفي سياق متصل، أعربت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن خـشيتها مـن تـأثير الـضغوطات                 
األميركية على القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بقرارها التوجه الى األمم المتحدة لنيل إعتراف دولي بالدولة               
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أن القيادة متمـسكة بقرارهـا،      " ، فيما أكدت المصادر     67بع من حزيران عام     الفلسطينية على حدود الرا   
هناك إحتمال مرجح أن تتراجع السلطة عن القرار ولكن ضمن شروط وضـمانات             " لكنها اردفت بالقول  

  ".محددة
  6/9/2011، وكالة قدس نت

  
   مؤخراً في عدة عواصم   يزراك وبيرا مع بمحادثاتعباس أجرى : موقع يديعوت .2

 كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ظهر اليوم، أنه التقى قبل أسبوعين بوزير :القدس المحتلة
راك يوم الرابع اوقال عباس إنه التقى بب. راك، في العاصمة األردنية، عمانااألمن اإلسرائيلي، إيهود ب

رت في ختام أن تصريحات عباس صد" يديعوت أحرونوت"وذكر موقع . والعشرين من الشهر الماضي
  .لقاء جمعه اليوم في رام اهللا بمجموعة من الصحافيين المثقفين اإلسرائيليين

وكشف عباس أنه التقى بالرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز، في األردن وروما ولندن، وأكد أنه كان من 
وقال  .طلب بيريزالمقرر اإللتقاء مجدداً في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، لكن اللقاء ألغي بناء ل

عباس إنه بحث وباراك عدة قضايا دون أن يعطي تفاصيل أكثر، وأشار الموقع اإلسرائيلي إلى أن عباس 
  .رفض اإلفصاح عن فحوى اللقاء

أن عباس أكد توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة دون تحديد هدف التوجه، " يديعوت"وذكر موقع 
: ونقل الموقع عن عباس قوله". االعتراف بالدولة" يؤكد أن التوجه بهدف وأشار الموقع إلى أن عباس لم

نحن ذاهبون لتقديم شكوى في األمم المتحدة بأننا تحت االحتالل منذ الحكم العثماني وحتى اليوم، وأننا 
نحن نريد أن نكون مع إسرائيل وال نريد عزلها، نحن نشجع الدول العربية على . نريد االستقالل

  ".اف بدولة إسرائيل كما دفعنا لذلك في مبادرة السالم العربية، ولن نسعى لنزع شرعيتهااالعتر
وقال الموقع اإلسرائيلي إن عباس لم يشر إلى أن التوجه سيكون إلى مجلس األمن مباشرة لالعتراف 

  .عضوية فيهابالدولة الفلسطينية أم أن السلطة ستتوجه إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة للحصول على 
، "منفتح لكافة األفكار"وقال عباس إن إسرائيل لم تقدم حتى اآلن بديالً للتوجه إلى األمم المتحدة  وإنه 

  .وأكد ان السلطة تسعى للسالم عبر المفاوضات وإنه مستعد للعودة للمفاوضات لبحث القضايا الجوهرية
  5/9/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   الشرعية على الوجود الفلسطيني دون نزعها عن أحدإضفاءنريد : ن لمثقفين إسرائيلييعباس .3

الجانب الفلسطيني ال يريد نزع الشرعية عن أحد، وإنما يريد ' قال الرئيس محمود عباس إن :رام اهللا
إضفاء الشرعية على الوجود الفلسطيني من خالل الحصول على االستقالل، وأن يكون لنا دولة كباقي 

  .'دول العالم
، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، وفدا من المثقفين اإلسرائيليين، ضم أبرز االثنينضاف خالل استقباله وأ

سنذهب لألمم المتحدة ألننا نريد حق تقرير المصير لشعبنا ': الكتاب والباحثين واألكاديميين اإلسرائيليين
  .'ر شعبنا تحت االحتاللكباقي شعوب العالم، التي تنعم بالحرية واالستقالل، فلم يبق غي

وأشار إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان 
وااللتزام بمرجعية واضحة ومحددة لعملية السالم تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، كما أن الجانب 

  .اإلسرائيلي لم يقدم أي شيء من خالل المفاوضات
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 1967ده على أن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس حدود عام وجدد تأكي
  .ووقف االستيطان مهما كانت النتيجة التي سيحصل عليها الجانب الفلسطيني في األمم المتحدة

ء  استقبل الرئيس محمود عباس، مساء االثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، رئيس الوزراإلى ذلك
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني قرر التوجه إلى األمم المتحدة، وذلك بعد فشل  .البلجيكي ايف لوتيرم

  .كل المساعي من أجل استئناف المفاوضات على أسس قرارات الشرعية الدولية ووقف االستيطان
حل الدولتين، هو وأكد أن التعنت اإلسرائيلي ورفضه وقف االستيطان في األرض الفلسطينية وقبول مبدأ 

السبب الحقيقي وراء فشل كل الجهود الدولية التي بذلت من أجل استئناف المفاوضات والوصول إلى حل 
 أنه مهما كانت النتيجة التي سيحصل عليها الجانب عباسوأوضح  .نهائي لكل قضايا الوضع النهائي

لكن على أسس االتفاقيات والمواثيق الفلسطيني في األمم المتحدة، فال بد من العودة إلى المفاوضات، و
  .الدولية التي تحدد مرجعيات عملية السالم

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

   ودورها في إعادة االعتبار للنضال الوطنيالسلميةفياض يشيد بالمقاومة الشعبية  .4
 رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا، ممثلي  فيأمس استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، :رام اهللا

  .لجان المقاومة الشعبية المناهضة للجدار واالستيطان
وأشاد رئيس الوزراء بالدور التي تقوم به لجان المقاومة الشعبية في الدفاع عن األرض واستنهاض 

ققت إنجازات الطاقات الشعبية في مواجهة الجدار واالستيطان، وشدد على أن المقاومة الالعنفية ح
ونجاحات نوعية أدت إلى جذب االهتمام والتضامن الدوليين مع نضال شعبنا وقضيته العادلة، وباتت 
تشكل حلقة جوهرية من حلقات الوطني الفلسطيني رغم محاوالت إسرائيل وسعيها لتقويض هذا العمل 

  .السلمي بشتى السبل
  6/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أسبوعين المتحدة بعد لألمم للتوجه الفلسطينيةكد الجاهزية زكي يؤعباس  .5

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي على جاهزية القيادة الفلسطينية رسمياً :رام اهللا
وجماهيرياً، إلنجاح قرار التوجه إلى األمم المتحدة بعد أسبوعين، لنيل االعتراف الدولي بدولة فلسطينية 

 بما فيها 1967دود األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران في العام مستقلة على ح
اننا ننسق تحركنا مع لجنة ) موطني(وقال زكي في حديث خاص إلذاعة  .عاصمتها القدس الشريف

المتابعة العربية المختصة، فنحن نحرص كل الحرص على اشراك اشقائنا العرب في هذا المسعى بهذه 
  . كانت فلسطينية الوجه فهي عربية القلب واالمتدادالقضية وإن

  6/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   لصالح فلسطين باألمم المتحدةبالتصويتعشراوي تطالب بلجيكا  .6
: حنان عشراوي. قالت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة واالعالم في منظمة التحرير د:رام اهللا

يس عرضا مفتوحاً، ولهذا فاننا نحاول وضع القضية الفلسطينية في اطارها الصحيح ان حل الدولتين ل«
على أساس القانون الدولي والتعددية، ومنع الممارسات اإلسرائيلية أحادية الجانب من تدمير ما تبقى من 
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وأضافت عشراوي خالل اجتماعها أمس في مدينة القدس مع رئيس الوزراء البلجيكي  .»فرص السالم
، وحثت رئيس »ان بلجيكا تتبنى افكارا ايجابية وبناءة تجاه السالم والحقوق الفلسطينية«فيس ليتيه ي

  .الوزراء االعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت لصالح العضوية في األمم المتحدة
  6/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  المتحدة تؤكد أحقية وقانونية التوجه لألمم "تنفيذية المنظمة" .7

 قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التوجه إلى األمم المتحدة لطلب العضوية، :رام اهللا
، 1967حق طبيعي وتاريخي وقانوني لشعبنا يتوافق مع حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 

  .وعاصمتها القدس الشرقية
في بيان صحفي، اإلثنين، إلى أنها حقوق كفلتها كل المواثيق منذ العام وأشارت أمانة سر اللجنة التنفيذية 

، بما فيها ميثاق 1923 في ميثاق عصبة األمم، والشرائع الدولية، وفي معاهدة لوزان للعام 1919
 الذي قسم 1947 في عام 181وقرارات األمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

لى دولتين، والذي ما زال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في فلسطين إ
السيادة واالستقالل الوطني، وسمة بارزة في ميثاق األمم المتحدة وقاعدة آمرة في القانون الدولي يجب 

  .أن تطاع  في كافة األوقات وعلى جميع الدول التزام تطبيقه
  5/9/2011، )وفا(لفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ا

  
  في الضفة" النورين"مسجد مسؤولية إحراق  اإلسرائيلية الحكومةالسلطة تدين وتحّمل  .8

الناطق الرسمي ، أن رام اهللا أحمد رمضان نقال عن مراسلها من 6/9/2011المستقبل، بيروت،  نشرت
إنه يهدف " في الضفة الغربية، وقال "التصعيد االستيطاني"باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أدان 

  ".إلحباط التوجه لألمم المتحدة لالعتراف بعضوية فلسطين الكاملة فيها
ما قام به المستوطنون من حرق مسجد النورين في قرية قصرة بمحافظة نابلس، وتوسيع "وأوضح أن 

فندق ( قصر المفتي مستوطنتي رمات شلومو وراخس شعفاط، واستمرار العمل إلقامة مستوطنة في موقع
  ."بالقدس، إنما يدل على التصعيد اإلسرائيلي الرافض للسالم) شيبرد

ندين وبشدة هذا العمل اإلرهابي، وما قام به "وقال رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، في بيان 
عمال األ"وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه ". المستوطنون بإحراقهم مسجد القرية

هذه "بسبب عدم مالحقتها لمرتكبي مثل هذه األعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم، وقال" اإلرهابية
  ".االعتداءات تؤكد مدى استهتار إسرائيل، وهي القوة المحتلة، بقواعد القانون الدولي

 كفاح زبون ،رام اهللا نقال عن مراسلها من 6/9/2011الشرق األوسط، لندن،  في نفس السياق جاء في
مواصلة المستوطنين لسياسة حرق المساجد «، حذر من أن شوزير األوقاف الفلسطيني، محمود الهباأن 

تنذر بحرب دينية على المقدسات، وتدلل على مدى استهتار االحتالل بالمقدسات اإلسالمية، على الرغم 
   .»من أن األديان السماوية تحرم االعتداء على أماكن العبادة
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   أبو طيرالمبعدتالل يعتقل النائب االح .9
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني فجر الثالثاء النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد : ةالقدس المحتل

وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس  .أبو طير والمبعد عن مدينته القدس المحتلة
ت منزل النائب في بلدة كفر عقب جنوب رام اهللا والتي إن قوة من جنود االحتالل داهم" الرسالة نت"لـ

يسكن فيها منذ إبعاده عن مدينته، موضحاً أنهم قاموا بتفتيش المنزل واعتقال الشيخ وإبالغ عائلته أنه 
  .رهن االعتقال، ومن ثم نقله إلى جهة مجهولة

 إمعان في الصلف  اعتبر النواب اإلسالميون أن إعادة اختطاف الشيخ أبو طيرفي نفسه السياق
الصهيوني وتأكيد على السياسة العنصرية للكيان الغاصب تجاه نواب القدس، مؤكدين أن ذلك لن يثني 

  .عزيمتهم
  6/9/2011، الرسالة، فلسطين

 
   أردوغان المتوقعة إلى غزة وتؤكد جاهزيتها الستقبالهبزيارةحكومة هنية ترحب  .10

تها واستعدادها التام الستقبال رئيس الوزراء التركي جاهزيفي غزة أكدت الحكومة : حامد جاد -غزة 
رجب طيب أردوغان موضحة في ذات الوقت أنه ليس هناك موقف نهائي بشأن زيارة أردوغان إلى 

نحن في الحكومة "وقالت الحكومة بلسان وزير التخطيط والتعاون الدولي لديها محمد عوض  .غزة
 وفي الوقت نفسه ندعوه إلى زيارة غزة لالطالع على الفلسطينية نرحب بزيارة أردوغان إلى غزة،

األوضاع فيها، ودعم مشروعنا في إطار رفع الحصار أمام المؤسسات الدولية المختلفة، وتوطيد العالقة 
  ".بين تركيا وفلسطين فالقضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم مثل هذه الدول وهذه الشخصيات

  6/9/2011الغد، عمان، 
  

  س وغير مهني  مسّيبالمرتقرير : زة في غالحكومة .11
بأنه مسيس وغير مهني، وال ” لجنة بالمر“وصفت وزارة العدل في حكومة غزة، أمس، تقرير  :غزة

يرقى لمستوى الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق مدنيين عزل من المتضامنين على متن سفن 
العبارات المستخدمة في التقرير “ أسامة سعد إن وقال الوكيل المساعد في وزارة العدل .أسطول الحرية 

جاءت مخففة بدرجة كبيرة، ولم يعبر عن حقيقة ما جرى بحق المواطنين المدنيين العزل الذين كانوا 
وأكد سعد في  .” على متن سفينة مرمرة التركية وجاءوا إليصال مواد إغاثية إلى المحاصرين بغزة

رير يقفز على الحقائق القانونية التي سطرتها القوانين واألعراف التق“مؤتمر صحافي عقده في غزة، أن 
  .”الدولية التي تجرم االعتداء على المدنيين

  6/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   يؤكد قرب انتهاء أزمة سفر الغزيين على معبر رفحبغزةمسؤول شرطة المعابر  .12
 أمس أن أزمة سفر سكان غزة عبر في غزةأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة :  أشرف الهور-غزة 

وقال المقدم أيوب أبو شعر مدير شرطة  .معبر رفح البري الفاصل عن األراضي المصرية بدأت تنحصر
وبين في تصريح صحافي  .معبر رفح انه يتوقع أن تنتهي أزمة السفر عبر معبر رفح خالل األيام المقبلة

اء إجازة الصيف، الفتاً إلى أن غالبية القادمين أن أزمة السفر عبر معبر رفح بدأت تنحصر مع انته
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وعبر عن أمله في أن تنتهي  .لزيارة ذويهم في قطاع غزة سافروا، ما ساهم في انحصار هذه األزمة
ولفت إلى أنه في  .أزمة السفر والمتمثلة في تكدس أعداد الراغبين في مغادرة القطاع خالل الشهر الحالي

سفر هذه على معبر رفح فإن األمور ستسير بشكلها الطبيعي، وسيسمح لكل حال تم االنتهاء من أزمة ال
  .مواطن تنطبق عليه شروط السفر بالمغادرة

  6/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

   طالب700 يعقد لقاءا مع أكثر من "صندوق عباس للطالب": بيروت .13
صندوق "مستفيدين من  طالب من ال700عقد في سفارة فلسطين في بيروت لقاء موسع ضم اكثر من 

 الصندوق المستشار إدارةحضر اللقاء رئيس مجلس  ".الرئيس محمود عباس للطالب الفلسطيني في لبنان
السياسي لعباس نمر حماد، القائم باعمال سفارة فلسطين في لبنان اشرف دبور، امين سر حركة فتح في 

ر الصندوق في لبنان ماهر مشيعل واعضاء لبنان فتحي ابو العردات، المستشار الثقافي في السفارة ومدي
اننا كممثل شرعي سنبقى نوفر كافة أشكال الدعم الممكنة ألبناء شعبنا "وقال دبور  .مكتب الصندوق

  ".الفلسطيني
، كما اعلن عن تقديم مساعدات مادية سنوية "عمل الصندوق سيوفر المنح حتى التخرج"واعلن حماد ان 

أحقية "ين على الثانوية العامة لهذا العام وطلبة الجامعة اللبنانية، مؤكدا للطلبة في معهد سبلين الحاصل
الطالب الذي لم يستفد العام السابق في كشف الملحق في تقديم طلبه لهذا العام شريطة نجاحه في السنة 

  ". لبنانأن تقديمات الصندوق هي للطلبة الفلسطينيين المقيمين وأهاليهم في"، مشددا على "الدراسية األولى
 6/9/2011المستقبل، بيروت، 

  
  حماس تدعو إلطالق يد المقاومة بالضفة الغربية .14

، األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة 2011-9-5دعت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، االثنين 
الناطق وأكد  .إلى وقف التنسيق األمني ورفع اليد عن المقاومة لتتمكن من حماية األرض والمقدسات

باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي، على خطورة التصعيد الذي تمارسه قطعان المستوطنين 
وجيش االحتالل في الضفة المحتلة والذي كان آخر أمثلته إحراق مسجد النورين في قرية قصرة جنوب 

  . ةنابلس، وإتالف آالف األشجار جنوب غرب بيت لحم وفي قرية الولجة شمال غرب المدين
هذه الجرائم التي تمس بيوت اهللا وأمالك المواطنين تؤكد مجددا على عنصرية "إن : وقال أبو زهري

واعتبر أبو ". االحتالل ومستوطنيه وطبيعته اإلجرامية وتستدعي بذل كل الجهود لمواجهة هذه الجرائم
  . مرار فيهازهري أن أي حديث عن المفاوضات في ظل هذه الجرائم يوفر غطاء لالحتالل لالست

 5/9/2011فلسطين اون الين، 
  
  
  
  

  فتح تحذر من خطة إسرائيلية لضرب ركائز االقتصاد الوطني الفلسطيني .15
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من خطة إسرائيلية لـضرب ركـائز اقتـصادنا    ' فتح' حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  :رام اهللا 
ة حتمية وقاعـدة أساسـية      الوطني، مؤكدة أن حماية منتوجنا الزراعي واجب وطني وأخالقي، وضرور         

وأوضح المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيـان صـدر عـن              .لبناء مؤسسات الدولة المستقلة   
مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم اإلثنين، أن الخطة اإلسرائيلية تهدف إلى وأد االقتصاد الوطني الفلسطيني              

ية مشبوهة المصدر والنوع وبأسعار أقل مـن        عبر إغراق األسواق ببضائع ومنتجات زراعية واستهالك      
  .التكلفة لضرب المنتوجات الوطنية

، 'اإلغراق المتعمد سالح إسرائيلي اقتصادي لضرب الركيزة االقتصادية لمـشروعنا الـوطني           'إن  : وقال
ة مطالبا بوضع األولوية للمنتج الوطني، مؤكدا أن الوعي الوطني والثقافي للمجتمع الفلسطيني كفيل بحماي             

ودعا القواسمي أصحاب المـصالح      .الركائز االقتصادية للسلطة الوطنية كمقدمة لحماية مؤسسات الدولة       
التجارية ألخذ مصالح شعبنا الفلسطيني والوقوف بحزم أمام تلك المؤامرة اإلسرائيلية بمسؤولية وطنيـة              

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

  
   عنصرية وانتهاك للشرائع السماوية واألعراف الدوليةجريمةحرق المساجد : حماس .16

بشدة جريمة إحـراق المغتـصبين الـصهاينة لمـسجد          " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
حرق المساجد جريمة   "، معتبرة أن    )شمال الضفة الغربية  (في قرية قصرة بجنوب مدنية نابلس       " النورين"

  ".ك للشرائع السماويةعنصرية وانتها
إنَّنا : "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل          

في حركة حماس ندين بشدة االعتداء السافر على مسجد النورين، ونعده انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية               
ودعـت   ".صري واإلجرامي للكيـان الـصهيوني ومغتـصبيه       واألعراف الدولية، واستمراراً للنهج العن    

، كما دعت جامعة الـدول      "التكاتف والتوحد في مواجهة جرائم االحتالل     "الشعب الفلسطيني إلى    " حماس"
العمل من أجل وقف جرائم االحـتالل       "العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الحقوقية كافة إلى         

  ".العنصرية
  5/9/2011، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

  
  استحقاق مهم" الدولة"واالعتراف بـ.. انفراج في المصالحة بعد أيلول: حمد يوسفأ .17

انفراجة سـتحدث فـي اتفـاق       "اكد القيادي في حركة حماس احمد يوسف أن         :  نادية سعد الدين   –عمان
بطلـب  " مم المتحـدة  الحالي، بسبب انشغال منظمة التحرير للتوجه إلى األ       ) سبتمبر(المصالحة بعد أيلول    

اعتـراف  "، حيـث يـشكل      "أهمية استحقاق أيلول  "وأكد   .1967االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود      
الجمعية العامة بالدولة نصراً ويعطي بعداً معنوياً للفلسطينيين فيما يتعلق بحقوقهم وأرضهم، ولن يعتبـر               

   ".هاتراجعاً وإنما مكسباً، وسط المساعي اإلسرائيلية إلفشال
ستمنح الخطوة الكثير للجانب الفلسطيني بدل المراوحة في المكان بتحقيق خطوات متقدمة            "وبالنسبة إليه،   

حينمـا يـتم    "وزاد   ".للقضية وتحريك حق عودة الالجئين الفلسطينيين استناداً إلـى القـرارات الدوليـة            
االحتالل وإنمـا سـيتم تثبيـت       االعتراف فلن تكون األراضي المحتلة أراضي متنازعا عليها كما يزعم           

قـد ال   "وأضـاف   ". الحق، وسنكون أعضاء في المنتديات والمحافل الدولية بصفة الدولة وليس أقل منها           
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يسمع صوت حماس بتأييد تلك الخطوة ألنها لم تستشر ولم يطلب رأيها في الموضـوع، حيـث اتخـذ                   
لم تحاول  "لكن حماس    ".مة والفصائل به  الرئيس محمود عباس القرار منفرداً ومن ثم تحرك إلقناع المنظ         

  ".تعطيلها أو االعتراض عليها ولن تكون عقبة أمامها، حيث تبارك أي إنجاز يتحقق للقضية الفلسطينية
أمله في أن ال تكرر الواليات المتحدة أخطاءها باستخدام الفيتو فـي مجلـس األمـن، مـا                  "وأعرب عن   

كل شيء وارد من حيث امتناع واشنطن عن التـصويت أو           "، معتبراً أن    "سيجعلها تخسر صداقات عديدة   
  ".  عدم الوقوف أمام طلب العضوية

 6/9/2011الغد، عمان، 
  

   وطني بغض النظر عن ملف األمم المتحدةمطلبالمصالحة : عزت الرشق .18
عزت الرشق أن مسار المصالحة " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : بيروت
، وأشار إلى أنه من المفترض أن يجري تواصل في هذه "يسير في االتجاه الصحيح"نية الفلسطينية الوط

  .لتحديد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة" حماس"و" فتح"األيام بين حركتي 
بخيار المصالحة والذهاب بيها إلى " حماس"تمسك " قدس برس"وجدد الرشق في تصريحات خاصة لـ 

على أن يتم اجتماع ثنائي بعد العيد، والمفروض أن يتم " فتح"هناك اتفاق بيننا وبين : "ية، وقالالنها
نؤكد أنه " حماس"ونحن في . التواصل بيننا لتحديد موعد جديد مناسب للقاء متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة

  ".ال عودة عن المصالحة، فهي مصلحة وطنية عليا
ي مخاوف من أن تتأثر المصالحة بملف الذهاب إلى األمم المتحدة، قال أ" حماس"وعما إذا كانت لدى 

ملف الصالحة الوطنية الفلسطينية ملف وطني قائم بذاته، ونحن معنيون بانجاحه بغض النظر : "الرشق
عن الملفات األخرى كقضية األمم المتحدة أو غيرها، ونحن نحتاج المصالحة بغض النظر عن نتائج 

  .، على حد تعبيره" األمم المتحدةذهاب السلطة إلى
  5/9/2011قدس برس، 

  
  الفصائل الفلسطينية تطالب بإطالق يد المقاومة للدفاع عن المقدسات وتوفير حماية دولية لها .19

نددت الفصائل الفلسطينية بإقدام المستوطنون اليهود على إحراق أحد المساجد في نابلس شمال : غزة
  . بإطالق يد المقاومة للدفاع عن المقدسات وتوفير الحماية الدولية لهاالضفة الغربية المحتلة، مطالبة

، على لسان المتحدث باسمها أحمد عساف، قيام المستوطنون بإحراق مسجد "فتح"واعتبرت حركة 
يحمي  النورين بأنه جريمة بشعة وعمل مشين بحق من ارتكبه وبحق جيش االحتالل اإلسرائيلي الذي 

  ".رين القتلةالمج"من اسماهم بـ 
أن هذه الجريمة لن تزيد إال من إصرارنا على التوجه لألمم  :وقال عساف في تصريح مكتوب له

المتحدة، وتؤكد على صوابية الموقف الفلسطيني القاضي بضرورة طرد كل هؤالء االرهابين القتلة 
  ".1967عن كل األراضي الفلسطينية التي احتلت في العام " حارقو المساجد"

إحراق مسجد النورين بأنه يدلل مجدداً على الحقد الدفين الذي " الجهاد اإلسالمي"جهتها اعتبرت ومن 
يضمره اليهود ألبناء الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية وعدائهم للشريعة والدين والمقدسات 

  . طرف اليهودياإلسالمية، مؤكدة أن هذا العداء الطافح إنما تغذيه مناهج وبرامج وأفكار الت
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إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم ما كانت لتتم لوال التغييب الجبري للمقاومة : "وقالت حركة الجهاد
ورجالها األوفياء الذين شهدت لهم كل مدننا ومخيماتنا وقرانا وحاراتنا وهم يتصدون للمستوطنين 

إن إطالق يد المقاومة كفيل بأن يحمي . الصهاينة ويحولون بينهم وبين دور العبادة وحقول المزارعين
وأكدت أن برامج وسياسات السلطة والتزاماتها األمنية خلقت مناخاً ". شعبنا ويذود عن مقدساتنا وأرضنا

  .مالئماً لعربدة المستوطنين
في بيان له أن جريمة إحراق مسجد النورين وما سبقها من " فدا"وأكد االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

ت على مساجد أخرى في نابلس وسلفيت وبيت لحم ما كان لها أن تقع لوال تواطؤ قوات االحتالل اعتداءا
مع منفذيها، وهذا يدلل مجددا على خلو برنامج الحكومة اإلسرائيلية الحالية من أي توجه للسالم وأن ما 

العيب العالقات في هذا البرنامج هي فقط مشاريع االستيطان ومزيد من وصفات المماطلة والتسويف وأ
  .العامة

أن إحراق المسجد يترافق مع تصعيد خطير ضد الرموز " الجبهة العربية الفلسطينية"ومن جهتها أكدت 
الدينية حيث اقتحام عصابات متطرفة برفقة وحماية قوات االحتالل للمسجد األقصى من جهة باب 

  .المغاربة والتجول في باحته صباح أمس األحد
أن مواصلة االعتداءات على المساجد والرموز الدينية اإلسالمية سيفجر الوضع : "اوقالت في بيان له

وسيدفع إلى مواجهة تتحمل حكومة االحتالل وحدها المسئولية الكاملة عما قد ينتج عنها، موضحة أن 
االحتالل لم يستفد من الدروس التي تلقاها على مدى تاريخ المواجهة ولم يدرك بعد مكانة المسجد 

  . قصى والرموز الدينية في نفوس أبناء شعبنا واستعداداهم لبذل الغالي والنفيس دفاعا عن قدسيتهااأل
  5/9/2011قدس برس، 

  
  لتخفيف معاناة الجئي مخيم البارديدعو  "الديموقراطية"وفد  .20

ها ، يترأسه عضو لجنتها المركزية ومـسؤول      »الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «التقى وفد من قيادة     
في الشمال أركان بدر أمس، كال من مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الـشعار، والـوزير أحمـد                  

تيـار  «الدكتور عبد اإلله ميقـاتي، ومنـسق        » مؤسسات العزم والسعادة  «كرامي، والمشرف العام على     
جتماعية في طرابلس النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، وشخصيات سياسية وإعالمية وا          » المستقبل

  .لبنانية وفلسطينية
. وعرض الوفد لمستجدات ملف مخيم نهر البارد، وموضوع الحقوق اإلنسانية للفلـسطينيين فـي لبنـان               

ضرورة اتخاذ كل اإلجراءات التي تخفف من معاناة أبناء البارد عبر           « وشدد بدر، وفق بيان أمس، على     
ة األمنية والعسكرية عن المخيم، وإلغـاء نظـام         تسريع وتيرة اإلعمار، واتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحال       

التصاريح وتسليم ما تبقى من منازل وأراض ومقبرة الشهداء الخمسة، وتـسهيل الحركـة مـن وإلـى                  
  .»المخيم

  6/9/2011السفير، بيروت، 
  

  لدخول في مفاوضات مباشرةل لعباس نتنياهو يجدد دعوته .21
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يامين نتانياهو امس، دعوتَـه الـرئيس الفلـسطيني          جدد رئيس الوزراء االسرائيلي بن     : أ ف ب   -القدس  
محمود عباس الى الدخول في مفاوضات مباشرة والتخلي عن طلب الحصول على عضوية فلسطين فـي                

  .االمم المتحدة
هو يستطيع ان يأتي إلى القـدس،       «: وقال نتانياهو عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم         

  .»ى رام اهللا، او نستطيع كالنا الذهاب الى بروكسلوأنا أستطيع أن أذهب إل
إلجراء مفاوضات  » األهمية القصوى «وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو، إن رئيس الوزراء شدد على            

  .مباشرة مع الفلسطينيين
ألن القيادة الفلسطينية اختارت االمتناع عن الحوار المباشر، مفضلة التوجه الى االمـم             «وأسف نتانياهو   

  .»المتحدة، وهي خطوة ستؤدي الى طريق مسدود
ويصر الفلسطينيون على التوجه إلى األمم المتحدة حتى مع مشروع سالم جديد، قائلين إن خطـوتهم ال                 

  .تستبعد إمكانية إجراء محادثات جديدة
 6/9/2011، الحياة، لندن

  
   لألمم المتحدة يؤدي إلى طريق مسدودالفلسطينيالتوجه : نتنياهو .22

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة يـؤدي إلـى               : القدس
وأشار نتنياهو، خالل لقائه في منزله بالقدس مع رئيس الوزراء البلجيكي ايـف ليتيـرم                .طريق مسدود 

ت مباشـرة مـع     يعلق أهمية عليا منذ توليه منصبه على إجـراء مفاوضـا          'ظهر اليوم اإلثنين، إلى أنه      
الفلسطينيين، وألسفه الشديد اختارت القيادة الفلسطينية االمتناع عن الحوار المباشر وفضلت عليه التوجه             

  .'إلى األمم المتحدة، وهذا الحراك يؤدي إلى طريق مسدود
س وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي، إن نتنياهو دعا الـرئي              

  .'محمود عباس إلى البدء فورا بمفاوضات مباشرة
  6/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  بسبب عملية إيالت" الشاباك"توتر بين باراك ورئيس  .23

إيهود ” اإلسرائيلي“ذكر تقرير، أمس، بأن توتراً شديداً يسود العالقات بين وزير الحرب            : )آي.بي  .يو  (
يورام كوهين على خلفية تعامل وزارة الجيش مـع         ) الشاباك(هاز ما يسمى األمن العام      باراك ورئيس ج  

الـصهيونية عـن    ” معـاريف “ونقلت صحيفة   . تحذيرات الجهاز قبيل وقوع عملية إيالت قبل أسبوعين       
غضب للغاية بسبب تعامل وزير الحرب مع اإلنذار الدقيق         ” الشاباك“قوله إن رئيس    ” إسرائيلي“مسؤول  

. علـى بـاراك   ” انفجـر غـضباً   “ووفقاً للمسؤول فإن رئيس الشاباك      .  زوده به الجهاز حول خلية     الذي
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الغضب يفسر تحميل باراك قائد ما تسمى الجبهة الجنوبيـة فـي الجـيش              

في تحذيره  طالب  ” الشاباك“وقال التقرير إن    . اللواء طال روسو مسؤولية اإلخفاق في التعامل مع التحذير        
الجيش بتنفيذ عملية عسكرية استباقية ضد خلية المقاومة وهي كانت ال تزال في سيناء، ورفض بـاراك                 

  . ذلك
  6/9/2011، الخليج، الشارقة
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  الجيش االسرائيلي طالب ليبرمان باالعتذار من أنقرة حمايةً للتحالف االستراتيجي .24
حتى ولو باعتذار   «مته بتسوية األزمة مع تركيا،      طالب الجيش اإلسرائيلي حكو   :  امال شحادة  -الناصرة  

، كما قالت مصادر مقربة من رئيس أركان الجيش في مطلع األسبوع، في سبيل إعادة               »ال تستحقه تركيا  
 رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشدة النجراره وراء سياسة وزيـر            كما انتقد  .العالقات إلى سابق عهدها   

برمان، ويقولون إن ما ينتجه هذا االنجرار ال يقتصر على دفـع إسـرائيل              خارجيته المتطرف افيغدور لي   
  . نحو أزمات دولية، بل يهدد مصالح إسرائيل االستراتيجية

ويقول رئيس أركان الجيش السابق، دان حالوتس، إن العالقات مع تركيا تمثل الضلع الثاني فـي مثلـث                  
  . رائيل وإيرانالقوى العظمى غير العربية في المنطقة إلى جانب إس

. من هنا يبدو واضحاً إن الجيش اإلسرائيلي ما زال يأمل بأن تتم تسوية األزمة بين الطرفين بأية طريقة                 
فهذه العالقات مبنية على تحالف استراتيجي في مواجهة إيران، ويرتبط بمصالح مشتركة في الموضـوع               

فتركيا تخـشى مـن أن   . كل منهما هادئةالسوري، فكل منهما يريد نظاماً مستقراً في دمشق يحفظ حدود           
. يستخدم األكراد هذه الحدود ضدها وإسرائيل تخشى من أن يستخدم الفلسطينيون هذه الحـدود ضـدها               

وكالهما، تركيا وإسرائيل، جزء من تحالف شمال األطلسي ومرتبط بمهمات مشتركة، باإلضـافة إلـى               
  . »مكافحة اإلرهاب«ان تعاون عميق في الشؤون االستراتيجية األمنية تحت عنو

من هنا فإن من الصعب على اإلسرائيليين أن يتنازلوا عن العالقات مع تركيا وهم يعتقدون بـأن تركيـا                   
وأولئك الذين يرون أن اليونان ستكون بديالً من تركيا في إسرائيل، هم أقليـة،              . أيضاً ال تستطيع التنازل   

 مصر يمكن أن تكون حليفاً استراتيجياً لتركيا بـديالً مـن            مثل األقلية الموجودة في تركيا، التي تعتقد أن       
فحتى في قيادة الجيش اإلسرائيلي ثمة من يقول إن اليونان يمكن أن تكون بديالً لتدريبات سالح                . إسرائيل

فتركيا دولة مسلمة ولهـا     . الجو ولصفقات السالح ولكنها ليست بديالً عن تركيا من الناحية االستراتيجية          
لعالمين العربي واإلسالمي وإسرائيل تحتاج لدورها هناك وتحتاج لتأثير إيجـابي منهـا علـى               نفوذ في ا  

  .مصر وسورية ولبنان وعلى دول عربية أخرى، وهذا ما ال توفره اليونان
والسؤال الذي يشغل بال اإلسرائيليين اليوم، هو هل يمكن أن يتم تصحيح الوضـع أم أن القطـار فـات                    

  الطرفين؟
  6/9/2011، نالحياة، لند

  
   جهوده من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينيةعباس للرئيس تباركشخصيات إسرائيلية  .25

 شخصية إسرائيلية بارزة إلى رام اهللا، أمس، والتقوا الرئيس          23توجهت  :  نظير مجلي رام اهللا    - تل أبيب 
سطين دولة علـى حـدود   الفلسطيني محمود عباس، ليباركوا توجهه إلى األمم المتحدة طلبا لالعتراف بفل  

وقـال األديـب،    . »مصلحة فلسطينية وإسرائيلية مشتركة   «وقالوا إنهم يحيون هذه المبادرة ألنها       . 1967
كان على المواطنين اإلسرائيليين أن يفرحوا ويخرجوا إلى الشوارع يرقـصون           «صيفي رخليفسكي، إنه    

  .»بهذا االعتراف، ألنه يكمل شق االعتراف بالدولة العبرية
، وهي أعلى الجوائز الرسمية التي     »جائزة إسرائيل « شخصية من الحائزين على      17ان هؤالء، وبينهم    وك

تمنح في إسرائيل للمبدعين في كل مجاالت العلم والثقافة، بادروا قبل أربعة أشهر للترحيـب وبطريقـة                 
  .فريدة بالقرار الفلسطيني المطالب باعتراف األمم المتحدة
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هذا الوفد مناهض لالحتالل اإلسرائيلي وجـاء       «نيست اإلسرائيلي، أحمد الطيبي     من جهته، قال عضو الك    
ليعبر عن رأيه من خالل لقاء مع الرئيس محمود عباس بدعم التوجـه الفلـسطيني وحـق االسـتقالل                   

  .»الفلسطيني، وضد الموقف الرسمي اإلسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو ألنه معاد للطلب الفلسطيني
أن مبادرة شبيهة تتبلور في إسرائيل لتجنيد تأييد جماهيري لالعتراف بالدولة           » رق األوسط الش«وعلمت  
وقد وضع نصا يطالب الحكومة اإلسرائيلية باالعتراف بالدولة الفلسطينية فورا، على أسـاس             . الفلسطينية

 - يهودي ومن المفترض اإلعالن عن هذه العريضة في مؤتمر    .  بما في ذلك القدس الشرقية     1967حدود  
  .عربي يعقد بالناصرة في السابع عشر من الشهر الجاري

 حتـى اآلن،    600أن عدد الشخصيات اليهودية الموقعة على العريضة تجاوز         » الشرق األوسط «وعلمت  
  .ويتوقع إضافة عدد مماثل خالل األسبوعين القادمين

  6/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "كامب ديفيد" مع مصر وتغيير الملحق األمني في استراتيجياًتدرس حواراً " إسرائيل" .26
تنظر في إقامة حوار استراتيجي مع مـصر        ” إسرائيل“أمس أن   ” إسرائيليون“ ذكر مسؤولون    :)وكاالت(

كامـب  “إلجراء مراجعة شاملة للعالقات بين الجانبين وإجراء التغييرات الالزمة للملحق األمني التفاقية             
  .” ديفيد

أن فكرة إقامة حوار استراتيجي مع مـصر طرحهـا          ” جيروزاليم بوست “حيفة  وأوضح المسؤولون لص  
وأشاروا إلى أن الدافع وراء إقامة      . مسؤولون في وزارة الحرب وأن وزير الحرب إيهود باراك يدرسها         

مع النظام العسكري في القاهرة هو الخوف من أن االتفاقية ستتحول إلـى             ” حميمية“خط اتصاالت أكثر    
وقـال  .  في االنتخابات التشريعية والرئاسية في مصر المقررة في وقت الحـق هـذا العـام           مادة رئيسة 

نريد أن نجد طريقة إلزالة اتفاقية كامب ديفيـد مـع مـصر كقـضية مـن                “مسؤول في وزارة الحرب     
وأضاف أن أحد الطرق لفعل ذلـك       ” االنتخابات المقبلة يقوم خاللها كل مرشح بمنحها توجهاً أكثر تطرفاً         

 إطالق مراجعة شاملة للمحلق األمني لمعاهدة كامب ديفيد، الذي ينظم مستوى الجنود الـذي يـسمح                 هو
وقالت الصحيفة إن إمكانية نجاح الحـوار االسـتراتيجي،         . لمصر بالمحافظة عليه في شبه جزيرة سيناء      

قيادة االنتقاليـة   وال” اإلسرائيلية“قوبلت ببعض التشكيك خصوصاً بسبب عدم انقطاع العالقة بين الحكومة           
وأشار مـسؤول   . التي يقودها المشير محمد حسين طنطاوي من جهة والشارع المصري من جهة أخرى            

  .    ”لو كانت هناك روابط قوية مع طنطاوي فالشارع لن يشعر باألمر نفسه“إلى أنه ” إسرائيلي“
  6/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  

  تطاعته التعاطي مع مظاهرات فلسطينية سلمية شكا عدم اساإلسرائيليالجيش : »ويكيليكس« .27
أن كبار المسؤولين في األجهزة األمنية اإلسرائيلية       » ويكيليكس«كشفت وثائق نشرت في موقع      : تل أبيب 

عبروا عن مخاوفهم، العام الماضي، من عدم قدرة الجيش اإلسرائيلي على مواجهة مظاهرات فلـسطينية               
طة سياسية الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وتمنع الحاجـة         غير عنيفة، وطالبوا الحكومة بوضع خ     

  .إلى خروجهم في مسيرات شعبية سلمية نحو حواجز الجيش أو المستوطنات
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ونقل عن رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، الجنرال عاموس جلعـاد، قولـه                
، وذلك في إشـارة إلـى       »ال نستطيع مواجهة غاندي جيدا    «: خالل لقاء مع السفير األميركي في تل أبيب       

وأشارت الوثائق أيضا إلى    . الزعيم الهندي غاندي واعتماده االحتجاج غير العنيف ضد بريطانيا في الهند          
إنـه  «: أن لقاءات شارك فيها قائد لواء المركز في الجيش، آفي مزراحي، حيث قال عنه الدبلوماسـيون               

ـ   »واصلة في الضفة الغربية   محبط من المظاهرات المت    ، كما صـرح بـأن   »غير العنيفة «، التي وصفها ب
الفلـسطينيين  «وبحسب مزراحي فـإن     . جيش االحتالل ينوي تشديد قبضته في مواجهة هذه المظاهرات        

  .»يشاركون في هذه المظاهرات بعد أن طلب منهم ذلك من قبل أشخاص مشبوهين
  6/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   احتماالت اندالع حرب شاملة في المنطقةتزايد :جيش االحتاللفي  قائد .28

إن “قال قائد ما تسمى الجبهة الداخلية في جيش االحتالل اللواء أيـال آيزنبـرغ، أمـس،                 : )يو بي آي  (
  .”احتماالت اندالع حرب شاملة في المنطقة قد تزايدت

معهد أبحاث  “ندوة أقامها في ما يدعى      عن آيزنبرغ زعمه بمداخلة خالل      ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم    
بعد ربيع الشعوب العربية نحن نقدر أنه سيصل خريف اإلسالم          “أنه  ” تل أبيب “في جامعة   ” األمن القومي 

  .”الراديكالي، ولذلك فإن احتماالت نشوب حرب شاملة ستشمل استخدام أسلحة دمار شامل قد تزايدت
أوضح أقواله في ما بعد، وشدد على أنه فقط بحـال نـشوء             اإللكتروني إن آيزنبرغ    ” والال“وقال موقع   

أن ثمة احتماالً ألن يسقط نظام الرئيس السوري بشار         “توقعات متطرفة قد تنشب حرب شاملة، وأضاف        
األسد وأن حكم األسد موجود في منزلق أملس من الدماء، وكلما تقدمت االحتجاجات فإنه يصبح أقـرب                 

ريا، وإذا بقي فإنه لن يكون األسد نفسه، كما أنه ليس مؤكداً أنه سيتمكن              من نهاية دوره التاريخي في سو     
في لبنان تزداد قوة حزب اهللا بين أذرع الحكم لكنه لـم يفقـد              “وتابع آيزنبرغ    .”غادرة حدود دولته  من م 

في حين أن العالقات مع تركيا ليست في أفضل أحوالها، وهذا يقودنا إلـى              ” إسرائيل“رغبته في مهاجمة    
أن الواقع يظهر أن الحكم     “، وأضاف   ”الستنتاج أنه في األمد البعيد ستتزايد احتماالت نشوب حرب شاملة         ا

، ”فيهـا ” اإلرهـابي “المصري فقد قدرته على السيطرة في شبه جزيرة سيناء على ضوء تصاعد النشاط              
  . على حد وصفه

 6/9/2011، الخليج، الشارقة
 

   التركي- اتيجي المصري اإلسترالتقاربتل أبيب قلقة جدا من  .29
عبرت مصادر سياسية رسمية في تل أبيب، أمس االثنين، عن قلقها الـشديد              :زهير أندراوس  - الناصرة

من أن األزمة الحالية مع تركيا، والتي لم تصل حتى اآلن إلى ذروتها، ستدفع تركيا ومصر إلى إبـرام                   
وبمـوازاة ذلـك، قـال الـسفير          .حة إسرائيل تحالف جديد بينهما، وهو األمر الذي ال يصب في مصل         

اإلسرائيلي المطرود من أنقرة، غابي ليفي، في تصريحات لصحيفة تركية إنّه ال يوجد أي نية في عودته                 
  .كسفير إلسرائيل في تركيا

المصرية نقال عن مصادر دبلوماسية تركية مفادها أن        ) اليوم السابع (واقتبست الصحيفة العبرية ما نشرته      
أردوغان ينوي زيارة القاهرة األسبوع المقبل، وأنه من المتوقع أن يجتمع برئيس المجلـس العـسكري                
األعلى المشير حسين طنطاوي، ورئيس الحكومة المصرية عصام شرف، ومسؤولين مصريين آخـرين،     

د يشمل وزيـر    كما أنّه من المتوقع أن يرافقه في زيارته إلى القاهرة وزير الخارجية، داوود أوغلو، ووف              
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التجارة والصناعة، وعدد من رجال األعمال، وذلك بهدف التوقيع على اتفاقيات تعاون إستراتيجي فـي               
  . المجاالت العسكرية والدبلوماسية والتجارية مع المصريين

باإلضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة العبرية إلى أن الصحف التركية أشارت إلى حقيقة وجـود اتـصاالت                 
على أنها من بين    ' يديعوت أحرونوت ' ومصر بشأن زيارة أدوغان لقطاع غزة، والتي وصفتها          بين تركيا 

  .ما أسمتها برزمة التهديدات التي أطلقتها أنقرة ضد تل أبيب
مع ذلك، قالت الصحيفة، نقالً عن مصادر سياسية رفيعة مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنّـه                 

 قطاع غزة، فإنّها ستكون صفعة مجلجلة جدا إلسرائيل، ولكنّها استدركت قائلة إن             إذا قام أردوغان بزيارة   
الخاسر األكبر من هذه الزيارة هو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وأيضا السلطة الفلسطينية، وقالـت               

، التـي   "حمـاس "المصادر إن إردوغان يرغب بزيارة غزة للتعبير عن دعمه لحركة المقاومة اإلسالمية             
تعتبر العدو األكبر للسلطة في رام اهللا، على حد تعبير المصادر التي أضافت قائلـةً إن زيـارة رئـيس                    
الوزراء التركي إلى غزة ستكون عمليا هدفًا ذاتيا يسجله أردوغان في مرمى أنقـرة، كمـا أن الزيـارة                   

  .ستضرب المصالح األمريكية والمصرية على حد سواء
تصريحات مسؤول كبير في الخارجية المصرية جـاء فيهـا أن           ' يديعوت أحرونوت '، أبرزت   في المقابل 

وبحسب المصدر نفـسه فـإن      . قرار تركيا طرد السفير اإلسرائيلي لن يدفع مصر إلى اتخاذ قرار مماثل           
ألمم الحالة المصرية تختلف عن تركيا، وأن القرار التركي بطرد السفير يستند إلى تحقيق دولي من قبل ا                

المتحدة، بالضبط مثلما تفعل مصر حاليا، وخلص إلى القول إن القرار المصري سيكون بناء على أساس                
  .التحقيق

 6/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  تل ابيب اضاعت فرصة تصفية حماس قبل ربيع الثورات العربية: مصادر اسرائيلية .30

لي عن مصادر امنية اسرائيلية قولهـا ان تـل ابيـب            نقل راديو جيش االحتالل االسرائي    : القدس المحتلة 
اضاعت فرصة كبيرة لتصفية حركة حماس في قطاع غزة قبل اندالع الثورات العربية وتوتر العالقـات                

  .مع تركيا فيما تتصاعد المخاطر التي تحيق بالدولة العبرية من كل جانب
وسيصبح من الصعب علـى الدولـة       وقالت المصادر ان غزة تتحول بصورة تدريجية كما جنوب لبنان           

العبرية االن القيام بعملية كبيرة دون اثارة المحيط العربي والدخول في دوامة ال تريـدها واشـنطن او                  
  .العواصم العربية المنشغلة في ترتيب اوراق المنطقة

ت في  ونوهت الى ان االصوات التي تطالب بدخول غزة ال تدرك االمخاطر الكامنة وراء مطالبها وبالذا              
ظل تعاظم تسليح فصائل القطاع المسلحة والضغوط التي قد تتعرض لها قيادة الجيش المصري للتحـرك                

  .او توتير العالقات مع اسرائيل
واضافت ان مخاطر اجتياح غزة قد تدفع السوريين وحزب اهللا الى فتح جبهة في الشمال النقـاذ النظـام          

  .السوري من ورطته الداخلية
  6/9/2011، ريةوكالة سما اإلخبا

  
   جراء أزمتها مع تركيا"إسرائيل" ىعل  وخيمةاقتصاديةتحذيرات من عواقب  .31
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حذر ستانلي فيشر محافظ بنـك إسـرائيل          :  سيد عبد المجيد   - أنقرة   - وكاالت األنباء    -القدس المحتلة   
  .المركزي من أن انقطاع العالقات التجارية مع تركيا ستكون له عواقب وخيمة علي تل أبيب

 تركيا ستكون سوقا كبيرة في هذه المنطقة وستكون مصدرا          ،وقال فيشر في مؤتمر عن التعاون االقليمي      
ألنها األهم بين اقتصادات المنطقة     , مؤكدا أن عدم وجود عالقات تجارية مع تركيا سيكلفنا الكثير         , رئيسيا

  .بما في ذلك دول الخليج العربي
, ائيلي السابق إيهود أولمرت إلي التهدئة بين تركيا وإسرائيل        دعا رئيس الوزراء اإلسر   , وفي غضون ذلك  

ولذلك حث تل أبيـب     , وأنه يعلم جيدا توجهات القيادة التركية الحالية      , مؤكدا أن تركيا ليست دولة معادية     
  .علي استعادة عالقتها الدبلوماسية مع أنقرة علي الفور

مصالح القومية للبالد وال يجب االستهانة بها علي        وأشار أولمرت إلي أن عالقة تركيا وإسرائيل تتصدر ال        
  .اإلطالق

  6/9/2011، األهرام، القاهرة
  

  "إسرائيل" اليونان وبيناتفاق للتعاون العسكري  .32
وقع وزير الدفاع اليوناني بانوس بيجليديس الذي يزور تل أبيـب حاليـا علـي                 :  مراسل األهرام  -أثينا  

جاء التوقيع    . إيهود باراك في مجال الدفاع والتعاون العسكري       يليمذكرة تعاون ثنائي مع نظيره اإلسرائ     
  .علي تلك المذكرة خالل الزيارة التي قام بها بيجليديس لتل أبيب حاليا

حيث , يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العالقات بين أثينا وتل أبيب في الفترة الحالية تطورا متسارعا                
خاصـة فـي    , ين عن رغبتهم في تنامي العالقات في جميع المجاالت        أعرب المسئولون من كل من البلد     

الوقت الذي تنظر فيه تل أبيب إلي أثينا علي أنها البديل االستراتيجي لها عن تركيا في منطقة المتوسـط                   
  .بعد األزمة األخيرة حول اعتداء أسطول الحرية

  6/9/2011، األهرام، القاهرة
  

   مليارات دوالر في الميزانية العسكريةست  بتقليصيوصيمجلس خبراء إسرائيلي  .33
كشفت مصادر إعالمية في إسرائيل أن مجلس الخبراء االقتصاديين االجتماعيين، الذي أقامـه             : تل أبيب 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لفحص مطالب حملة االحتجاج الكبرى، ينوي التوصية بإجراء تقلـيص              
  .، في الميزانية العسكرية اإلسرائيلية)مليارات دوالر 6أكثر من ( مليار شيقل 15كبير بقيمة 

وقالت هذه المصادر إن المجلس وجد أن الحل الوحيد أمامـه لتخـصيص ميزانيـات تمـول مطالـب                   
  ، وهـو   ) مليـار دوالر   15( مليار شـيقل     55المتظاهرين، هو تقليص الميزانية العسكرية البالغة قيمتها        

% 9بنسبة  ( مليار دوالر في السنة      1.2 سنوات، أي بمعدل     5 مدار   يقترح تقليصها بالمبلغ المذكور على    
  .)في كل سنة

  6/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   أصيب بها في قصف للمقاومة الفلسطينيةبجراحوفاة إسرائيلي متأثرا  .34
 يوم أمس عن وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها خالل تعرض            "إسرائيل"أعلنت  :  أشرف الهور  -غزة  
  .أشكلون لقصف صاروخي قبل أسبوعين من قبل المقاومة الفلسطينيةمدينة 
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وهذا هو ثالث إسرائيلي يقتل جراء قصف المقاومة الفلـسطينية للبلـدات اإلسـرائيلية خـالل موجـة                  
 فلـسطينياً بيـنهم نـشطاء       30المواجهات التي اندلعت عقب عملية إيالت، وأدت إلى استشهاد أكثر من            

  .ونساء وأطفال
 6/9/2011، عربي، لندنالقدس ال

  
  تصعد من سياسة االعتقاالت عشية التوجه إلى األمم المتحدة" إسرائيل: "قراقع .35

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن سلطات االحتالل صعدت من سياسة : رام اهللا
 شعبنا عشية قرار االعتقاالت في كافة أرجاء الوطن، وذلك في سياسة متعمدة واستفزازية للمضايقة على

  .القيادة بالتوجه إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين
وأضاف قراقع، في بيان لوزارة األسرى أصدرته، أمس، إن عدد حاالت االعتقاالت خالل شهر آب 

 حالة اعتقال، النسبة األكبر منهم من األطفال القاصرين، وتركزت في مناطق القدس 443المنصرم بلغت 
  .حم وبيت أمر وفي الخليل ومحافظات الشمالوبيت ل

 حالة 1500وأشار قراقع إلى أن عدد الممنوعين من الزيارات من أهالي األسرى في الضفة ارتفع إلى 
تشمل قرابة درجة أولى من األب واألم والزوجة واألبناء، في حين أن أهالي أسرى قطاع غزة 

  . سنوات5محرومون من الزيارات بالمطلق منذ 
ذر قراقع من سياسة عقوبات وتشديدات جديدة قررت إدارة السجون فرضها على األسرى، موضحا وح

  .أن مشروعا نضاليا إستراتيجيا سيخوضه األسرى ردا على هذه اإلجراءات التعسفية والقاسية
  6/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ج في األردنتمنع األسير المحرر زكريا داوود من السفر للعال" إسرائيل" .36

الذي يعاني )  عاما43(أعادت سلطات االحتالل األسير المحرر المريض زكريا داوود عيسى : رام اهللا
من مرض السرطان، عن جسر اللمبي، وذلك خالل نقله بسيارة إسعاف فلسطينية إلى األردن للعالج في 

  .مستشفى مدينة الحسين الطبية
أجرت التنسيق الالزم مع اإلدارة العسكرية في عصيون لترتيب وكانت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية 

نقل األسير زكريا إلى األردن، وقد حصلت على موافقة بذلك، إال أن المخابرات اإلسرائيلية تراجعت 
  .وقررت منعه من السفر وإعادته

  6/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  انيات مدارس القدس الشرقية مليون شيقل نقص في ميز10: جمعية حقوق المواطن .37
قدمت جمعية حقوق المواطن، اليوم االثنين، التماسا مصححا للمحكمة اإلدارية في القدس، حول : القدس

  .فوارق إقصاء ميزانيات اإلدارة في مدارس القدس الشرقية، للنقص الحاد الذي تعاني منه تلك المدارس
 الشرقية تعاني من نقص بميزانيات اإلدارة العامة، أي وقالت الجمعية، في تقرير لها، إن مدارس القدس

المصاريف المتعلقة بإدارة المدارس اليومية من صيانة، كهرباء وماء، وشراء المعدات ومواد التنظيف 
، 2010 شيقل عام 10,600,000وغيرها، مضيفة أن مديرية التعليم في القدس الشرقية قدرت النقص بـ
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ألول، إال أن مديرية التعليم في البلدية قامت بحساب النقص مرة أخرى عام وعليه تم تقديم االلتماس ا
  . شيقل4,500,000 وأعلنت أن النقص يتمثل بـ2011

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

  تظاهرات فلسطينية وعربية في حال اقدام واشنطن على استخدام الفيتو ضد الدولة الفلسطينية  .38
من مصادر عليمة بأن هناك تحركات فلسطينية وعربية ' القدس العربي'علمت : اهللا ـ وليد عوضرام 

تجري لتنظيم مسيرات شعبية كبيرة امام السفارات االمريكية في العالم العربي في حال اقدام االدارة 
لدولة الفلسطينية ضد المطلب الفلسطيني من االمم المتحدة االعتراف با' الفيتو'االمريكية على استخدام 

  .1967على حدود االراضي المحتلة عام 
واوضحت المصادر بأن المسيرات الشعبية ستتحرك نحو السفارات االمريكية في معظم الدول العربية 

  .لحظة اقدام واشنطن على استخدام الفيتو في مجلس االمن ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية
سيستثمر ضد الواليات المتحدة االمريكية ومصالحها في حال ' الربيع العربي'وحسب المصادر فان 

اقدامها على الفيتو ضد الدولة الفلسطينية واصرارها على مساندة االحتالل االسرائيلي وتوفير الحماية 
الدولية له في المحافل الدولية والوقوف ضد حق الشعب الفلسطيني بالدولة والتحرر من االحتالل 

  .مريكيا سواء سياسيا او اقتصاديا على حد قول المصادراالسرائيلي الممول ا
واكدت المصادر بأن المسيرات الشعبية العربية التي ستنظم للتنديد بالفيتو االمريكي على الدولة 

 ستؤكد لواشنطن بان الشعوب العربية لن تقبل بسياسة الكيل بمكيالين 1967الفلسطينية على حدود عام 
  .اية االمريكية لالحتالل االسرائيلي المستمر للشعب الفلسطينيفي المنطقة، وتوفير الحم

وعبرت المصادر عن خشيتها من اقدام االجهزة االمنية في بعض الدول العربية مثل االردن ولبنان 
والدول الخليجية على منع تنظيم مسيرات او اعتصامات امام السفارات االمريكية تنديد باقدام واشنطن 

تو ضد الدولة الفلسطينية التي يصر الجانب الفلسطيني على مطالبة االمم المتحدة على استخدام الفي
  .الجاري) سبتمبر(االعتراف بها في العشرين من ايلول 

  6/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  االعتراف بفلسطين ضرورة للسالم واالستقرار: رئيس المجلس الوطني لإلعالم اللبناني .39
رئيس المجلس الوطني لإلعالم اللبناني عبد الهادي محفوظ، إن توجه القيادة قال :  عبد معروف-بيروت 

، 1967الفلسطينية نحو األمم المتحدة لكسب االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
أصبح حاجة ملحة وحقا مشروعا بعد أن اتخذت الحكومة اإلسرائيلية من التعنت والتصلب عنوانا 

  .ستها تجاه قضية فلسطين العادلةلسيا
، اليوم اإلثنين، أن االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية سيشكل 'وفا'واعتبر محفوظ في تصريح خاص لـ

مدخال للسالم العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وسيساهم في حل كافة القضايا العالقة أمام 
  .األمن واالستقرار في المنطقة

ن االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية هو اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك وأكد أ
  .إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، والحل العادل لقضايا شعبنا في الوطن والشتات
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وشدد على ضرورة اإلبقاء على دور المنظمة كإطار يجمع الفلسطينيين والتيارات الفلسطينية على 
  .تالف انتماءاتها وعقائدها سواء داخل فلسطين أو في دول الشتاتاخ

وختم رئيس المجلس الوطني لإلعالم مناشدا الدول العربية كافة وأسرة المجتمع الدولي لدعم الجهود 
الفلسطينية واالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ليست كحاجة فلسطينية فحسب، بل كضرورة إقليمية 

  .ل تأمين السالم العادل وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة  والعالمودولية من أج
  5/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"جنبالط يشيد بطرد تركيا سفير  .40

تحية جديدة للموقف التركي «النيابية اللبنانية وليد جنبالط » جبهة النضال الوطني«وجه رئيس : بيروت
يأتي تتمة لمواقف أخرى سبق «، معتبراً أن هذا الموقف »ي تمثل بطرد السفير اإلسرائيلي من أنقرةالذ

وأخذتها الحكومة التركية التي أكدت وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، ويشكل خطوة متقدمة على 
عيداً من الهيمنة مستوى توازن القوى اإلقليمية وتبدالتها ويساهم في إعادة رسم المشهد االقليمي ب

اإلسرائيلية التي اعتادت أن تضرب عرض الحائط كل المواثيق العالمية وحقوق اإلنسان والقوانين 
  .»الدولية

  6/9/2011، الحياة، لندن
  

  اتفاقية كامب ديفيد في  بحثا إجراء تعديالت على البند العسكري ونتنياهوطنطاوي ": معاريف" .41
رائيلية عن محادثة هاتفية جرت مؤخرا بين بنيامين نتنياهو رئيس          كشفت تقارير صحفية إس   : محمد عطية 

الوزراء اإلسرائيلي والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم فـي مـصر، فـي                
أعقاب التوترات األخيرة إثر مقتل خمسة جنود مصريين خالل مالحقة القوات اإلسرائيلية في هجمـات               

  .إيالت
، إنه لم يتم اإلعالن عن المحادثة بين نتنياهو وطنطاوي والحفاظ على سـريتها              "يفمعار"وقالت صحيفة   

، ورجحت أن يكون االثنان تحدثا حول الوضع     "الرأي العام المصري المعادي إلسرائيل    "لعدة أسباب بينها    
دت  المصرية والحدود بين مصر وقطاع غزة، على خلفية تقارير تـرد           -األمني عند الحدود اإلسرائيلية     

في إسرائيل حول نشاط خلية مسلحة تسللت من قطاع غزة إلى سيناء بهدف تنفيذ هجمات أخـرى ضـد                   
  .أهداف إسرائيلية

وأوضحت الصحيفة، أنه ووفقا للتقديرات فقد اتفق نتنياهو وطنطاوي على وسائل للتعزيز األمني علـى               
ي تقوم باختراق الحدود من غزة إلـى  ، الت"العناصر اإلرهابية اإلسالمية"الحدود ومكافحة ما وصفتها بـ   

  .سيناء
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون طنطاوي ونتنياهو ناقشا أيضا التعديالت على البند العسكري فـي    
اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل، الفتة إلى أن الدولة العبرية لم تشأ الرد على هجمات إيـالت بـشن                   

على طلب صريح من مستويات عليا بمصرعملية عسكرية في قطاع غزة، بناء .  
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من تعقد العالقات بين الجانبين، فإن القاهرة مستمرة فـي الحفـاظ ولـو              
بشكل سري وخفي على اتفاقية كامب ديفيد للسالم من خالل توازنات دقيقة في ظـل وجـود رأي عـام      

  .مصري معاد إلسرائيل
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  6/9/2011، المصريون، القاهرة
  

   ساعة48 ضرورة مغادرتهم خالل اإلسرائيليينأنقرة تبلغ الدبلوماسيين  .42
ستواصل المعركة القانونية في المحافل الدولية مـن        «أعلنت أنقرة أمس أنها     : )، ا ب، ا ش ا     »السفير«(

، وكررت انها سـتتوجه الـى االمـم المتحـدة           »أجل إنهاء االحتالل غير القانوني لغزة والضفة الغربية       
  .الذي اعتبر الحصار االسرائيلي لغزة قانونيا» بالمر«احة بتقرير لالط

استدعت وزارة الخارجية التركية نائبة السفير اإلسرائيلي ايال ايفيك البالغها قـرار الحكومـة              الى ذلك،   
.  ساعة 48التركية طردها والسفير وكبار موظفي السفارة، وطلبت منهم مغادرة األراضي التركية خالل             

متـدن بيـنهم    وبهذا القرار، لن يبقى في مقر السفارة اإلسرائيلية في أنقرة سوى موظفين من مـستوى                
  .السكرتير الثالث في السفارة

  6/9/2011، السفير، بيروت
  

   اإلسرائيلي لغزة والضفة الغربية غير قانونياالحتالل :وزير الخارجية التركي .43
قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، خالل مـؤتمر صـحافي مـع          : )، ا ب، ا ش ا     »السفير«(

ل شعث في انقرة، ان االحتالل اإلسرائيلي لغزة والضفة الغربيـة           عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبي     
غير قانوني، مشيرا إلى قرب استكمال التحضيرات للتوجه إلى الجمعية العامة لالمم المتحدة الستـصدار               

  .الذي اعتبر الحصار اإلسرائيلي لغزة قانونيا» بالمر«قرار ضد تقرير لجنة 
االجتماع مع شعث على مسألتين، األولى هي االعتراف بفلسطين         واشار داود أوغلو الى انه ركز خالل        

  . في األمم المتحدة، والثانية الوضع الذي وصلت إليه العالقات اإلسرائيلية ـ التركية
من اجل الحصول على اكبر عدد ممكن مـن         «واعلن داود اوغلو ان تركيا ستعمل من اجل حشد الدول           

االعتراف بدولـة فلـسطينية لـيس       «وقال  . نية في االمم المتحدة   لدعم اعالن الدولة الفلسطي   » االصوات
  .»انه وقت رد الدين لهم. معروفا يقدم للفلسطينيين، انه حق الشعب الفلسطيني

  6/9/2011، السفير، بيروت
  

  امير قطر يتوسط لدى الملك عبداهللا الستئناف العالقة بين االردن وحماس": المجد" .44
 بين االردن وحركة حماس قد قطعت مؤخراً شوطاً واسعاً على طريـق             ان وساطة قطرية  " المجد"علمت  

المصالحة واعادة التقارب والتفاهم بين الجانبين، بعد قطيعة سياسية استغرقت اكثر من عـشرة اعـوام                
  . الحمساوية–يم العالقة االردنية فشلت خاللها عدة وساطات لترم

 آل ثاني قد بذل مساعيه لدى الملك اثنـاء زيـارة            ان امير قطر الشيخ حمد    " للمجد"وقال مصدر موثوق    
جاللته للعاصمة القطرية اوائل شهر رمضان الماضي، الستئناف العالقة بين االردن وحركـة حمـاس،               

  . قريبوان الملك قد وعد خيراً في وقت
  5/9/2011، المجد، األردن

  
   مسجد بالضفةى علمستوطنين مصر تدين اعتداء .45
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 كامل عمرو وزير الخارجية قيام مستوطنين يهود باالعتداء علي مسجد بقريـة             أدان محمد   : باسل يسري 
 واعتبر ان تكرار مثل هذه األعمال        ، قصره بالضفة الغربية صباح امس وترديدهم هتافات معادية لإلسالم        

وصرح المستـشار عمـرو      . اإلجرامية دون تدخل حاسم من جانب سلطات االحتالل اإلسرائيلي لمنعها         
 بأن الوزير شدد علي ضرورة تحمل الحكومة اإلسرائيلية         ،لمتحدث الرسمي باسم وزارة الخاجية    رشدي ا 

للمسئولية الكاملة عن توفير الحماية الكاملة لجميع المنشآت الدينية والمواطنين الفلسطينيين في األراضي             
  .المحتلة وضمان حقهم في أداء شعائرهم بحرية تامة

  6/9/2011، األهرام، القاهرة
  

  "إسرائيل"تصعيد جديد بين تركيا و :للركابتبادل التفتيش المهين  .46
شهد التدهور في العالقات التركية االسرائيلية حلقة جديدة أمس، مع قيام السلطات األمنيـة فـي مطـار                  
اسطنبول باحتجاز ركاب إسرائيليين لساعات وإجبارهم على خلع مالبسهم لتفتيـشهم، وذلـك ردا علـى           

  .يلية مماثلة أقر مسؤولون اسرائيليون بممارستها منذ فترة طويلةممارسات اسرائ
 راكبا اسرائيلية كانوا على متن رحلة جوية علـى          40أن حوالى   » يديعوت احرونوت «وذكرت صحيفة   

الخطوط التركية، من تل أبيب إلى اسطنبول، احتجزوا لساعات طويلة من قبل الشرطة بعدما أخذت منهم                
. أعتقد أن عناصر األمن لم يكونوا يعلمون حتى عما كانوا يبحثون          «أحد الركاب   وقال  . جوازات سفرهم 

سألونا عن سبب مجيئنا، فتحوا أمتعتنا، تأكدوا مـن         ... يبدو أنهم تلقوا األمر باحتجازنا واحدا تلو اآلخر       
  .»كمية المال التي بحوزتنا ومن المواد الموجودة على حواسيبنا المحمولة

 األناضول التركية من جهتها أن عددا من السياح األتراك تلقـوا مـساء أمـس االول                 وأكدت وكالة أنباء  
ـ              » هـآرتس «معاملة مشابهة في مطار بن غوريون، فيما قالت مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية ل

إنه خالل العام الماضي، قدم مواطنون أتراك عشرات الشكاوى أكدوا فيها تعرضهم لإلهانـة علـى يـد         
وقالت المصادر المسؤولة إن كل مواطن تركي تقريبا، يتعـرض          . ر االمن في مطار بن غوريون     عناص

  .عند وصوله إلى مطار بن غوريون لعملية تفتيش طويلة ومهينة تتضمن تفتيشه بمالبسه الداخلية
  6/9/2011، السفير، بيروت

  
  همجية صهيونية  قوافل اإلغاثة لغزةى الهجوم عل :شيخ األزهر .47

 الهجوم اإلسرائيل علي قوافل      ، استنكر اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر       : دالخالقمحمد عب 
اإلغاثة اإلنسانية التي تحمل أدوية ومساعدات إنسانية للمحاصرين في قطاع غزة أثناء سيرها في الميـاه                

ديـدا فـي الـسلوك      أن هذا العمل اإلجرامـي لـيس ج       .  وقال شيخ األزهر في بيان صدر أمس       . الدولية
وأكد اإلمام األكبر ان من يعترف بحصار غزة إنما          .الذي جربناه ويعرفه العالم أجمع    , الصهيوني الغاشم 

مستنكرا التقارير والقوانين الدوليـة التـي       , ينضم إلي السجانين الذين يشرفون علي أكبر سجن في العالم         
لدولية وما جاء في تقرير بالمر واألمم المتحـدة         تجيز الهجوم الدموي علي قافلة مسالمة وهي في المياه ا         

  .التي تناقض التصريحات السابقة لبان كي مون األمين العام لألمم المتحدة
  6/9/2011، األهرام، القاهرة

  
  سيتم إبالغ حكومة حماس أوالً :  األنفاق مع قطاع غزةتدميربمحافظ سيناء ينفي البدء  .48
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للواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء، البـدء فـي            نفى ا ): المصريون( حاتم البلك    -رفح  
التي يتم استخدامها في    " اللوادر"عملية تدمير األنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، خاصة مع وصول            

  . عملية الهدم إلى سيناء، مؤكدا أنه ال توجد نية لشن حملة لتدميرها كما ذكرت الصحف ووكاالت األنباء
" حمـاس " يمكن تدمير أي أنفاق على الشريط الحدودي مع غزة إال بعد االتصال بحكومة               وأوضح أنه ال  

في قطاع غزة وإبالغها بالمنطقة التي سوف يتم تدمير األنفاق فيها، وذلك تحسبا لتواجـد أي أشـخاص                  
  . داخلها من الجانب الفلسطيني، سواء عمال أو حتى مهربين حفاظا على حياة وأرواحهم
  6/9/2011،  القاهرةالمصريون،

  
   بشقيها الرسمي والشعبي"إسرائيل"ـصبيح يطالب بتفعيل المقاطعة العربية ل .49

طالب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة بالجامعة العربية، السفير           :  وفا –القاهرة  
  .محمد صبيح، بتفعيل المقاطعة العربية إلسرائيل بشقيها الرسمي والشعبي

 لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسـرائيل بمقـر الجامعـة            86 صبيح في افتتاح الدورة      وقال
العربية، اليوم اإلثنين، والذي يستمر ثالثة أيام، إن المطلوب هو أن تبقى المقاطعـة هـدفنا مـن غيـر                    

  .فيذتحريف، ويتطلب االلتزام بما نتفق عليه اتفاقًا يعكس قناعة حقيقية يجعله قابال للتن
 عاما لم تتنازل إسرائيل عن أي شيء بـل تقـوم            16وقال إن المدة الزمنية التي استهلكتها المفاوضات        

بتصعيد القتل والحصار، ونجحت في إفشال جميع المبادرات، وطالب بدعم المشروع الفلـسطيني أمـام               
  .رارات األمم المتحدةالمنظمة األممية واالعتراف الكامل بحق إقامة الدولة الفلسطينية كما جاء في ق

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

  الصفقة التي لم تتم".. إسرائيل" بين تركيا والسريةتفاصيل المحادثات : تقرير .50
التركية أمس، عن تفاصيل المحادثات السرية بـين تركيـا          » ميللييت«كشفت صحيفة   : محمد نور الدين  

 في انتزاع اعتذار اسرائيلي عن قتل تسعة ناشطين أتراك كـانوا علـى مـتن                وإسرائيل والتي لم تنجح   
  .2010اسطول الحرية في نهاية أيار 

ومما نشرته الصحيفة يتبين حجم التنازالت التي كانت تركيا ستقدمها الى اسرائيل مقابل االعتذار ومنهـا              
ن المحادثات السرية بـدأت قبـل       وذكرت الصحيفة ا  . تعزيز التعاون االقتصادي والعسكري بين البلدين     

تسعة أشهر والبروتوكول الذي كان سيوقع بين البلدين له صفة االتفاقية الدولية وليس مجرد تـصريح أو                 
  .اعالن باالعتذار

ـ       وتبعا ايضا لمـصادر وزارة الخارجيـة ان        » ميللييت«وقال مصدر دبلوماسي تركي رفيع المستوى ل
ن كانون األول الماضي في جنيف بين المـدير العـام للخارجيـة             المحادثات السرية بدأت في الخامس م     

التركية فريد سينيرلي اوغلو والمبعوث االسرائيلي لدى األمم المتحدة يوسف سيشانوفر، واستؤنفت فـي              
  .»التطبيع«و» التعويضات«نيويورك حيث توصل الطرفان الى اتفاقية ذات طابع دولي من قسمين حول 

ومقابل دفع تعويـضات    . ا اسرائيليا مقابل تعزيز العالقات العسكرية واالقتصادية      وتتضمن الوثيقة اعتذار  
  .للضحايا األتراك، يمتنع اهالي هؤالء عن رفع اية دعوى ضد الجنود االسرائيليين على الصعيد الدولي
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 ان اسـرائيل وبـسبب    «الجملة التي تعتبرها تركيا مفتاحا لحل المشكلة وهي         » التطبيع«وقد تضمن قسم    
األخطاء اثناء العمليات العسكرية التي فتحت الطريق امام مقتل تسعة أشـخاص تعتـذر مـن الـشعب                  

  .»التركي
لكن رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يستطع إقناع اعضاء حكومته بصيغة االعتذار هذه فتم               

  .تجميدها
غلو وزيـر الخارجيـة ووزيـر التجـارة         وأعادت الصحيفة التذكير باللقاءات السرية بين أحمد داود او        

ومن بعد ذلك كان ارسـال تركيـا طـائرات          . 2010االسرائيلية بنيامين بن اليعازر في نهاية حزيران        
وأضـافت  . إلخماد حرائق في شمال فلسطين المحتلة الذي خلق ارتياحا لدى الرأي العـام االسـرائيلي              

ماضي وال سيما بعدما تزايد التنسيق بـين تركيـا          الصحيفة ان المحادثات السرية استؤنفت في الشتاء ال       
. والواليات المتحدة حول األزمة في ليبيا وسوريا حيث نصحت واشنطن تل ابيب باالعتذار مـن تركيـا                

وفي هذا الوقت تجاوب رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان مع طلب الرئيس األميركي بـاراك      
  .2 اسطول الحرية أوباما منع سفينة مرمرة من المشاركة في

 تموز الماضي استؤنفت المحادثات بين سينيرلي اوغلو ومساعد رئيس الحكومة االسـرائيلية             8 و 6وبين  
موشيه يعلون في نيويورك حيث أعطى نتنياهو من جديد اشارة الموافقة على االعتذار وأبلغـت انقـرة                 

نياهو التي اجتمعت وفشلت في     لكن الصيغة عارضها من جديد وزيران في حكومة نت        . واشنطن بالصيغة 
 78واقترح نتنياهو على انقرة تأجيل اصدار لجنة التحقيق قرارها ستة أشـهر ألن              . اتخاذ قرار االعتذار  

  .في المئة من الرأي العام االسرائيلي يعارض االعتذار
 اوغلـو   ويوم الخميس الماضي التقت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون بنظيرها التركي داود           

ووافق داود اوغلو لكن في اليوم نفسه       . واقترحت تأجيل نشر تقرير لجنة التحقيق الى نهاية ايلول الحالي         
ـ   تنشر النص الحرفي للتقرير وأصبح البروتوكول المعد للتوقيع طـي          » نيويورك تايمز «كانت صحيفة ال

  .التاريخ
ها العسكري في شرقي المتوسـط      ومن جهة أخرى ذكرت الصحف التركية أمس ان تركيا ستزيد وجود          

  . فرقاطات4 أو 3من فرقاطة الى 
وتقول هذه الصحف ان تركيا لن تترك شرق المتوسط بعد اآلن للقراصنة االسرائيليين ألن لتركيا أطول                
حدود بحرية على المتوسط وهي تتنطح للقيام بدور كبير إقليمي ودولي وال يمكن لها تبعا لذلك أن تكون                  

ولن تكون السياسة التي تطبقها تركيا في شرق المتوسط مختلفة كثيـرا            . منة االسرائيلية تحت رحمة الهي  
واألمر نفسه سيطبق على البحرية     . عن السياسة التي تطبقها في المجال الجوي في بحر ايجه مع اليونان           

ـ         » مرئية«االسرائيلية حيث ستكون البحرية التركية       رائيلية في كل مكان ولن تسمح ألي قطعة حربية اس
  .باالقتراب من السفن التركية اكثر من مئة متر

  6/9/2011، السفير، بيروت
  

   الستئناف المفاوضات يكون مقبوالً عند السلطة الفلسطينيةاًبيانتعد  واشنطن": هآرتس" .51
تـوني بليـر    وأن اإلدارة األميركيـة     " هآرتس" المراسل السياسي لصحيفة      ذكر :عبد الرؤوف أرناؤوط  

اص للجنة الرباعية الدولية يسعون لبلورة بيان الستئناف المفاوضات يكـون مقبـوالً عنـد               المبعوث الخ 
 أن يضم البيان الجديد عدة فقرات من البيان األميركي المـذكور،            "إسرائيل"وتشترط  . السلطة الفلسطينية 
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ون مطابقـة لحـدود      والتعهد بأن حدود الدولة الفلسطينية العتيدة لن تك        "إسرائيل"مثل التأكيد على يهودية     
  .1967حزيران 

وأضاف المراسل، إن التقديرات في تل أبيب وواشنطن تشير إلى أن فرص التوصل إلـى بيـان يكـون      
ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي قوله، إنـه         .مقبوالً عند الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني ضئيلة جداً      

لتوجه لألمم المتحدة، لكن البيان سيكون أساساً       حتى في حال صدور البيان فإن ذلك لن يثني السلطة عن ا           
  .الستئناف المفاوضات مستقبالً

6/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

   الحوار عن إلى األمم المتحدة ليس بديالً  الفلسطينيينتوجه: الفروف .52
الخارجيـة  وقال وزيـر    . جددت موسكو تأييدها االعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة        : )وكاالت(

. ”إسـرائيل “فقط من خالل الحوار مـع       الروسية سيرغي الفروف، أمس، إن قيام دولة فلسطينية ممكن          
إن الفلسطينيين أكدوا وبإصرار على     “ونقلت وسائل إعالم روسية عن الفروف قوله في مؤتمر صحافي           

. ”الى حل من خالل الحوار   التمسك بهذا الموقف، وأن توجههم إلى هيئة األمم المتحدة ليس بديالً للتوصل             
هذا موقف مبدئي، ألنه فقط من خالل الحوار يمكن ضمان قيام دولة فلسطينية قادرة علـى                “وأضاف أن   

. ”ودول المنطقـة ” إسـرائيل “الحياة على أرض موحدة، والتي طبعاً ستعيش في سالم جنباً الى جنب مع    
بالدولة الفلسطينية التي ستجري في نيويـورك     وأشار إلى أن بالده ستلتزم خالل مناقشة مسألة االعتراف          

  .بهذا المبدأ، وهي ال ترى أي مشكلة في االعتراف بالدولة الفلسطينية
6/9/2011، الخليج، الشارقة  

  
   إقامة دولته المستقلة فينجاح الشعب الفلسطيني ل نسعى: رئيس الوزراء البلجيكي .53

 الفلـسطيني خالل مؤتمر صحافي عقده مع نظيره       أعرب رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم       : رام اهللا 
سالم فياض عن اهتمام دول االتحاد األوروبي، وخاصة بلجيكا، بخطة عمل السلطة الوطنيـة والجهـود                

أن “الحثيثة التي تبذلها لتعزيز بناء وتقوية مؤسساتها، وعبر عن الدعم الكامل لهذه الخطـة، وأضـاف                 
ريع التنموية تتركز في مجاالت الحكم المحلي والصحة والتعلـيم          بلجيكا تعمل على إعداد رزمة من المشا      

، وحتـى عـام     2012 مليون يورو، وتستمر لمدة ثالث سنوات من بداية كانون الثاني            50بقيمة حوالي   
  .، وأعلن أنه سيتم توقيع هذه االتفاقية في نهاية شهر تشرين الثاني القادم”2015

مؤتمر الصحفي أن الحكومة البلجيكية تعمل على رفع التمثيـل          وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي خالل ال     
  .الدبلوماسي الفلسطيني في بلجيكا في الوقت القريب

6/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  
  

  الفلسطينية لن يؤثر على وجود الوكالة المرتبط بحل قضية الالجئين" الدولة"إعالن : األونروا .54
إن ) األونـروا (وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        قالت  :  نادية سعد الدين   –عمان  
الفلسطينية لن يؤثر على بقاء وعمل الوكالة المرتبط بحل قضية الالجئـين، مقللـة مـن                " الدولة"إعالن  

  ".جدوى التحرك اإلسرائيلي لحلها"
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عالن الدولة الفلسطينية، إذا قـدر      وأوضح المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة بأنه لن يكون إل          
  ".عالقة باستمرار أو إنهاء عمل الوكالة"له ذلك، 
األونروا مرتبطة بحل قضية الالجئين حـالً عـادالً وشـامالً           "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وقال لـ   

ود قـضية   وجودها مرتبط بوج  "، مبيناً بأن    "يرضى به الالجئون وبالتشاور والتنسيق مع األطراف المعنية       
  ".الالجئين، وما لم تحل تلك القضية فإن الوكالة باقية ومستمرة في عملها

برنامج الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، الذي أنـشئ العـام             "وحذر أبو حسنة من أن      
، يعاني من أزمة مالية خانقة، وما لم يحصل على التمويل الكافي فقد تـضطر الوكالـة التخـاذ                   2000

  ".جراءات تقشفيةا
6/9/2011، الغد، عّمان  

 
  "إسرائيل"نتنياهو ناكر للجميل ويشكل خطرا على : روبرت جيتس .55

اتهم وزير الدفاع األميركي السابق روبرت جيتس، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين            : ةلالقدس المحت 
  .م العسكري األميركينتنياهو، بأنه ناكر للجميل ولم يقدم شيئا للواليات المتحدة مقابل الدع

وذكر موقع أميركي أن جيتس قال خالل اجتماع مع كبار المسئولين في اإلدارة األميركية قبل أيام قليلـة                  
وأضـاف   .من خروجه للتقاعد، إن اإلدارة األميركية عملت الكثير من اجل الحفاظ على أمن إسـرائيل              

  .'تعلق بعملية السالمالواليات المتحدة لم تحصل على شيء من نتنياهو بكل ما ي'
إن نتنياهو ليس ناكرا للجميل، وإنما يخاطر بدولته ألنه         :"  وأشار الموقع إلى أن جيتس قال للرئيس أوباما       

يرفض التعامل مع عزل إسرائيل دوليا ومع الخطر الديمغرافي، ألنه يتمسك بالـسيطرة علـى الـضفة                 
  ". الغربية

 كان مكان نائب الرئيس جو بايدن خالل زيارته إلسـرائيل            وحسب تقرير الموقع، فإن جيتس أكد أنه لو       
كنت سأطلب من نتنياهو أن يتصل      ' وحدة استيطانية في القدس الشرقية،       1600وإعالن الحكومة عن بناء     

  .'باوباما إذا كان جديا بالنسبة لعملية السالم
  6/9/2011، وكالة قدس نت

 
  التحاد طلب فلسطين في األمم المتحدةغالبية األوروبيين تؤيد دعم ا": يوروبرس"موقع  .56

أيدت أغلبية كبيرة من المواطنين األوروبيين قيام االتحاد األوروبي بدعم المساعي الفلسطينية فـي              : لندن
  .األمم المتحدة 

 452الـذي اسـتطلع آراء      ' يوروبرس'وحسب النتائج األخيرة المنشورة، مساء اليوم االثنين على موقع          
  وجوب دعم االتحاد األوروبـي طلـب فلـسطين         ' العينة أجابت بنعم على سؤال       من% 75مواطنا، فإن   

إنهم غير متأكدين مـن      % 3، وقال   %22، في حين عارض ذلك      'الحصول على اعتراف األمم المتحدة      
  . خياراتهم

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

  2010 بليون دوالر عام 250صادرات السعودية  .57
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، 2009 مقارنة بعام 2010 في المئة خالل عام 31قفزت قيمة الصادرات السعودية بنسبة : الرياض
 بليوناً، فيما ارتفع الحجم الوزني 721، في مقابل ) بليون دوالر251( بليون ريال 941.7لتبلغ 

ت المتحدة  أطنان، وجاءت اليابان والواليا391806 في المئة لتبلغ 7للصادرات العام الماضي بنسبة 
  .والصين على رأس قائمة الدول المستوردة من المملكة

 الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 2010وأوضحت نشرة إحصاءات صادرات 
السعودية، أن مجموعة الدول اآلسيوية غير العربية واإلسالمية استأثرت بالحصة األكبر من قيمة 

 في المئة من إجمالي الصادرات 55 بليون ريال، تمثل 518.5 بلغت الصادرات السعودية، بقيمة إجمالية
اليابان جاءت على رأس هذه الدول بقيمة «وبينت أن .  في المئة32السعودية، إذ ارتفعت بنسبة 

 في المئة من الصادرات السعودية، تليها الصين بقيمة 26 بليون ريال، تمثل 135.6صادرات بلغت 
  . في المئة من الصادرات السعودية إلى الدول اآلسيوية22 بليون ريال، تمثل 112.2

 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية 14وأشارت إلى مجموعة دول أميركا الشمالية استحوذت على 
 في المئة من 95 بليون ريال، الفتة إلى أن الواليات المتحدة تستحوذ على 131.9العام الماضي بقيمة 
  . بليون ريال124.6ى هذه المجموعة بقيمة إجمالية بلغت الصادرات السعودية إل

 في المئة 10 بليون ريال، تشكل 89.47وجاءت مجموعة دول االتحاد األوروبي في المرتبة الثالثة بقيمة 
، وحلت أسبانيا في المرتبة 2009 في المئة مقارنة بعام 35من الصادرات السعودية اإلجمالية، بارتفاع 

 في المئة من الصادرات السعودية إلى االتحاد 20ه الدول، حيث استحوذت على األولى من بين هذ
األوروبي، تلتها فرنسا، فيما حلت مجموعة دول مجلس التعاون في المرتبة الرابعة من حيث قيمة 

 في المئة من 8 بليون ريال، تشكل 76.9، بقيمة إجمالية بلغت 2010الصادرات السعودية إليها في عام 
  .الصادرات السعوديةإجمالي 

 في 43 بليون ريال، وبنسبة 32.9وجاءت اإلمارات في صدارة الدول المصدر إليها بقيمة إجمالية بلغت 
 في 39 بليون ريال، وبنسبة 29.8المئة من الصادرات السعودية لدول المجلس، تليها البحرين بقيمة 

  .المئة من الصادرات لدول المجلس
 5 بليون ريال، وبنسبة 49.7 إلى الدول العربية األخرى 2010ودية في عام وبلغت قيمة الصادرات السع

 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وجاءت األردن على رأس 20في المئة من إجمالي الصادرات، مرتفعة 
  . بليون ريال12.8الدول العربية المصدر إليها بقيمة 

 في المئة فقط من 2 بليون ريال، تمثل 16ألفريقية وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى مجموعة الدول ا
 في المئة، وجاءت جنوب أفريقيا في 12، محققة ارتفاعاً بنسبة 2010قيمة الصادرات اإلجمالية في عام 

  . بليون ريال11.2صدارة الدول األفريقية بقيمة 
  6/9/2011الحياة، لندن، 

  
  من األوروبيين يعانون أمراضاً عقلية % 38 .58

يشعر األوروبيون بانزعاج من تفشّي األمراض العقلية والعصبية التي تصيب حوالى : رويترز –لندن 
 في المئة من السكان سنوياً، في شكل من أشكال الخلل في الدماغ، مثل 38 مليون شخص، أو 165

  .االكتئاب أو القلق أو األرق أو الخرف
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بب المرض العقلي عبئاً اقتصادياً واجتماعياً ومع تلقي ثلث الحاالت فقط للعالج أو الدواء الالزم، يس
ضخماً يقدر بمئات الباليين من اليورو، ألن المصابين يصبحون في حالة ال تتيح لهم العمل، إضافة الى 

  .انهيار العالقات الشخصية
وفي . »الخلل العقلي أصبح أكبر تحد صحي في أوروبا خالل القرن الحادي والعشرين«وقال باحثون إن 

وقت نفسه، يتراجع بعض شركات األدوية الكبيرة عن االستثمار في األبحاث المتعلقة بطريقة عمل ال
الدماغ وتأثيره على السلوك، لتضع بذلك عبء تمويل أبحاث علم األعصاب على الحكومات والمؤسسات 

  .الصحية الخيرية
ن األلـــمــانية، هــانز وقاد مدير معهد علم النفس السريري والمعالجة النفسية في جامعة دريسد

 دولة أوروبــية، للبحث في حوالى 30أولريخ فيــتشين، دراسة استمرت ثالث سنوات، وشملت 
 مرض تشمل كل أشكال الخلل في الدماغ، بدءاً من القلق واالكتئاب وصوالً إلى اإلدمان والفصام، 100

و أحد األسباب الرئيسة للوفاة والعجز إضافة الى الخلل العصبي مثل الصرع، علماً أن المرض العقلي ه
والعبء االقتصادي في العالم، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصبح االكتئاب ثاني أكبر مساهم رئيس 

  .2020في العبء العالمي للمرض لمختلف األعمار بحلول العام 
والحاالت .  المعتلةوقال فيتشين إن أمراض الدماغ أكبر مساهم في أعباء االتحاد األوروبي للصحة

، إدمان الكحول والجلطة )مثل األلزهايمر(االكتئاب، الخرف : األربع األكثر قدرة على تسبيب العجز هي
  .الدماغية

  6/9/2011الحياة، لندن، 
  

  )USAID( دور مشبوه للوكالة األميركية  عندراسة تكشف": المجد االمني" .59
شبوه تقوم به الوكالة األميركية للتنمية الدوليـة        كشفت دراسة متخصصة عن دور أمني م      :  خاص -المجد

)USAID(            مجـرد سـواتر     ، موضحةً أن الوكالة تزعم تنفيذها لبرامج تنموية لكن في حقيقتها تكـون
  .ووسائل إقناع للقيام بمهام خفية ضمن برامج خصصت لذلك

الوكالة األمريكيـة   نحو وعي أمني تندرج طريقة عمل       .. وحسب الدراسة التي اطلع عليها موقع المجد        
، أي أن   "التجسس عبـر الواجهـات    "في ممارسة نشاطاتها الخفية ضمن ما يمكن أن يطلق عليه مسمى            

عملية التجسس تحدث تحت مسميات وواجهات تنموية ونحوها للتمكن من الوصول لمعلومـات وأرقـام               
  .مهمة

ف إلى صناعة صورة جميلـة      تهد, وتضيف أن الوكالة تنشر في دول عربية إعالنات دعائية خاصة بها          
  .لهذه المؤسسة، وترسيخ انطباع بأنها تعمل لخير الشعب العربي باسم الشعب األمريكي

وتشير الدراسة إلى تاريخ ظهور هذه الوكالة في الخمسينات كذراع من أذرع خطة مارشـال إلعمـار                 
يات المتحـدة أن الهـدف مـن        ، حيث أعلنت الوال   "الوكالة األمريكية للتنمية العالمية   "أوروبا، وهي تعني    

إنشائها هو تقديم المساعدات اإلنسانية للدول والشعوب المحتاجة أو المنكوبة، ودعـم سياسـة الواليـات                
  .المتحدة الخارجية من خالل الترويج للديمقراطية والرأسمالية والتجارة الحرة

قيقة منظمة حكومية تتبـع لـوزارة       وتدعي الواليات المتحدة أن هذه الوكالة منظمة مستقلة، لكنها في الح          
الخارجية األمريكية، وتنسق أعمالها مع الخارجية األمريكية بهدف دعم المصالح األمريكية فـي أنحـاء               

  .من ميزانيتها لهذه الوكالة % 0,005العالم، وتخصص حكومة الواليات المتحدة تقريبا 



  

  

 
 

  

            30ص                                     2254:                العدد6/9/2011الثالثاء  :التاريخ

  اشتراطات قبل الصرف
ن أخطر المنظمات على حركات التحرر والمقاومة المناهـضة         وكشفت الدراسة أن الوكالة تعد واحدة م      

لالحتالل في العالم، من خالل فرضها على المتقدمين من مؤسسات المجتمع المدني التوقيع على وثيقـة                
، إضـافة إلـى االلتـزام باسـتخدام المنتجـات االسـرائيلية       )المقاومة(نبذ ما يسمى باإلرهاب والعنف     

  . في قطاع غزة والضفة الغربيةواألمريكية، األمر الحاصل
وتتابع الدراسة، تشترط الوكالة عدم توظيف أي شخص فيها إال إذا كان موقفه واضحا ضـد المقاومـة،                  
وتتأكد من موقفه عن طريق فحص سجل الشخص المعني أو الجمعية المعنية، فتلجأ إلى مؤسسات األمن                

لعمـالء أو المتعـاونين المحليـين لتقـدم لهـا           اإلسرائيلية وبعض أجهزة المخابرات العربية أو بعض ا       
  .المعلومات الوافية حول الشخص أو المؤسسة المتقدمة

وإذا ثبت أن للشخص أو الجهة تراثًا وطنيا أصيالً فإن األموال تبقـى بعيـدة المنـال، وإذا تأكـدت أن                     
ـ                ل يـسر ضـمن     الشخص أو الجهة ممن تخلوا عن تراثهم الوطني، فإن األموال تجد طريقها إلـيهم بك

  . كما جاء في الدراسة-مشاريع يتم تقديمها مسبقًا
ويتم ربط صرف األموال أحيانًا بالتطبيع، وأن على طالب المساعدة أن يقـوم بأعمـال مـشتركة مـع                   
الصهاينة كمؤتمرات في المغتصبات أو تحت عناوين التعايش والسالم، وذلك لتعزيز التطبيع مع العـدو               

وع اإلسرائيلي األمريكي بشأن القضية الفلـسطينية بهـدف إذابـة القـضية             الصهيوني، وتعزيز المشر  
الفلسطينية من خالل تحويل الفلسطينيين إلى عاهات تقتات من جيوب اآلخرين، وإضعاف روح النـضال      

  .و المقاومة
  الديمقراطية االنتقائية

ا الخفية، حيث ترفـع شـعار       وتشير الدراسة إلى وجود تناقض بين األهداف المعلنة لهذه الوكالة ونواياه          
دعم الديمقراطية، وفي الواقع هي تحاربها في حال أفرزت الديمقراطيـة ممـن ال تـرغبهم الـسياسة                  
االمريكية، االمر الذي وضع الوكالة في محل شكوك بالنسبة لحقيقة  نواياها كما حصل في االنتخابـات                 

  .س والتي فازت فيها حركة حما2006التشريعية الفلسطينية عام 
في بعض الدول العربية كمصر وفلـسطين يرجـع         ) USAID(ولفتت إلى أن تجاوز الوكالة األمريكية       

  . لدورهم في اختيار المتقدمين للبرامج، وعدم التزامهم بالقوانين التي تنظم عمل المشاريع ومراقبتها
أثناء ) القديمة والناشئة  (ووجدت الدراسة أن التمويل األمريكي يستهدف دعم األحزاب الليبرالية والعلمانية         

  .وعقب الثورات العربية، لتتمكن من مواجهة األحزاب اإلسالمية في أي انتخابات مقبلة
  الوكالة وفلسطين

تهدف إلى مالحقة المقاومة الفلـسطينية وضـرب بناهـا          )  USAID(وبينّت الدراسة أن مؤسسة الـ      
  .ون من المحتل بعض الشفقةالتحتية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد مستسلمين يتوسل

ـ          ، علـى   )إسرائيل(مع  " السالم المزعوم "وأوضحت أن تلك المؤسسة تعمل على تعزيز مواقع المؤمنين ب
اعتبار أنه ال طريق أمام ذلك السالم إال طريق التفاوض، مؤكدة أنها تعمل في الوقت نفسه على تعزيـز                   

  .شعب الفلسطينيوتمكينهم من رقاب ال) إسرائيل(أدوار المطبعين مع 
وأشارت الدراسة إلى أن المقصد األمريكي واضح وهـو إذالل الـشعب الفلـسطيني، وتـستعمل الــ                  

)USAID (              األموال للمساهمة في ذلك، والهدف النهائي هو أن يصبح الشعب الفلسطيني معلقًا بـأموال
  .الغير بدل أن يكون متمسكا بحقوقه الوطنية الثابتة
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تشترط على المقاولين الفلسطينيين المنفذين لمشاريعها في قطـاع         " مريكية للتنمية الوكالة األ "وتضيف بأن   
  .غزة استخدام المنتج اإلسرائيلي، وذلك رغم تواصل الدعوات الفلسطينية لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية

طقيـة  وتنوه إلى أن مبررات رفض الوكالة األمريكية لرقابة الحكومات في بعض الدول العربية غير من              
  .وضعيفة ألنها تخشى من كشف حقيقة نواياها والمهام التي تقوم بها

وفي النهاية ترى الدراسة أن الوكالة األمريكية ستواجه عقبات كبيرة من قبل الشعوب الثائرة في الربيـع                 
  .العربي لما  تشكله الوكالة من ذراع أمني غربي في المنطقة العربية

  5/9/2011، موقع المجد االمني
  

  تشرين األّول.. ما بعَد أيلول .60
  هاني المصري

لقد فعلت القيادة الفلسطينية الكثير من أجل إنجاح مبادرتها الديبلوماسية في التوجه إلى األمـم المتحـدة،                 
سواء من خالل توحيد الموقف الفلسطيني أو العربي، أو على صعيد الحصول على أكبر عدد ممكن من                 

ية، بما يتضمن تصويت أكبر عدد من الدول على مشروع القرار الـذي             اعتراف الدول بالدولة الفلسطين   
ستقدمه إلى األمم المتحدة في هذا الشهر بالحصول على العضوية الكاملة عبر تقديمه إلى مجلس األمـن،              

  .أو بالحصول على عضوية دولة مراقبة عبر تقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
يركي بالمرصاد ألي مشروع قرار سيعرض على مجلس األمن، ما يعنـي أن             بالطبع، سيكون الفيتو األم   

المشروع سيجد فرصة للنجاح في الجمعية العامة إذا سبقه تصويت في مجلس األمن أو إذا لـم يـسبقه                   
  .التصويت على أن يأتي في وقت آخر يكون مناسباً، أكثر من الوقت الحالي

م تفعل كل ما يمكن فعله لتوحيد الموقف الفلـسطيني، بـدليل أن             القيادة الفلسطينية رغم جهودها الكبيرة ل     
اتفاق المصالحة علّق تطبيقه على مذبح استحقاق أيلول، رغم أن من المفترض أن يشكل تطبيقه رافعـة                 
كبرى إلنجاح استحقاق قيام الدولة الفلسطينية، ويرجع ذلك إلى الخـشية مـن عواقـب تطبيـق اتفـاق                   

، وفرص استئناف المفاوضات، والدعم الدولي للسلطة، خـصوصاً وسـط           "المعملية الس "المصالحة على   
التهديدات األميركية واإلسرائيلية بتنفيذ عقوبات ضد الفلسطينيين إذا توجهوا نحو األمـم المتحـدة أو إذا                

  .مضوا قدماً بتطبيق اتفاق المصالحة
راهن على المفاوضـات بـدليل ترديـدها    ما يدفع بتأجيل اتفاق المصالحة أن القيادة الفلسطينية ال تزال ت         

مهما كانت نتيجة الذهاب إلـى األمـم        " بأن المفاوضات هي الخيار األول والثاني والثالث لها       "بشكل دائم   
المتحدة، ما يجعله ليس بداية لمسار جديد بديل عن المفاوضات الثنائية، وعن اتفاق أوسـلو، واالنفـراد                 

 انحيازه بشكل مطلق إلسرائيل؛ وإنما اسـتمراراً لهـذا المـسار،            رغم" عملية السالم "األميركي برعاية   
  .ووسيلة ضغط تكتيكية من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات

وجميع القوى والفعاليات الوطنيـة لتقويـة       " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"كان من المطلوب أيضاً إشراك      
 وليس إهمالها وجعل مسألة التوجه رهينة لبضعة أفراد، وفي          الموقف الفلسطيني من أجل إنجاح التوجه،     

  .أحسن األحوال للمنظمة فقط
لن يقدم مشروع القرار إال في اللحظات األخيرة، وهذا يعكس مراهنات خاسرة ويقلل من فرص الـدعم                 
السياسي والشعبي له، ألن الصورة غير واضحة حتى اآلن على الرغم من بدء العـد التنـازلي لموعـد             
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تقديمه، بدليل حالة االرتباك والتناقض في التصريحات، وما تبديه المقاالت والبيانات عـن قلقهـا مـن                 
  .مخاطر واحتماالت ال يبدو أنها أخذت كلها بالحسبان

على سبيل المثال، نالحظ أن حركة حماس صاحبة الثقل الكبير اتخذت موقفاً يتراوح ما بين انتقاد التوجه                 
تارة، أو ألنه لم يتم التنسيق معها تارة ثانية، أو الصمت تارة ثالثة، وكأن              " هراء"ألنه  إلى األمم المتحدة؛    

وإنما تخص المنظمة أو أوساطاً فيها دون بقية الفلسطينيين ولـم تنـبس             " حماس"هذه المعركة ال تخص     
  .ببنت شفة حول مقومات النجاح في هذه المعركة

 في دورة اجتماعات المجلس المركزي، فأهمية التوجه إلـى          دعيت للمشاركة " حماس"ال يكفي القول بأن     
األمم المتحدة تستدعي أكثر من ذلك بكثير، مثل دعوة اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة؛ ليضع على رأس                
جدول أعماله كيفية مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلـسطينية، وكيفيـة إنجـاح                

وال يكفي ما حققه اتفاق المصالحة من إيحاء بوجود وحدة فلسطينية، بل            . مم المتحدة مبادرة التوجه إلى األ   
  .المطلوب وحدة وطنية حقيقية

وتظهر أهمية الوحدة إذا توقفنا أمام ما بعد أيلول، فحتى اآلن لم تفعل القيادة الفلسطينية شيئاً استعداداً لما                  
ألول كما صرح نبيل شعث دون أن يكون نقطة تحول          بعد أيلول، لدرجة أن ما بعد أيلول سيأتي تشرين ا         

  .تاريخية كما روج لها طويالً
إن ما بعد أيلول تشرين األول، في إشـارة إلـى أن ال شـيء               : وتباينت القيادة الفلسطينية بين من يقول     

ركي إن استخدام الفيتو األمي   : سيتغير، وكأن األمور ستبقى بعد أيلول على ما هي عليها اآلن، ومن يقول            
أو تنفيذ العقوبات األميركية واإلسرائيلية سيؤديان إلى انهيار السلطة في تلويح ضمني بحل السلطة، وما               

وهناك من يقول بأنه ال يوجـد  . يعنيه ذلك من عودة المواجهات المفتوحة على كل االحتماالت والمخاطر     
  .ق والخيارات الفلسطينية مخفيةفي األجندة الفلسطينية تشرين األول بعد أيلول؛ وذلك إلبقاء األورا

وهناك أخيراً من ينادي بضرورة اعتبار التوجه إلى األمم المتحدة نهاية مرحلة وبداية مرحلـة جديـدة،                 
تستوجب وضع إستراتيجية جديدة شاملة قادرة على تحقيق ما عجزت عن تحقيقه المفاوضـات الثنائيـة                

  .التجاهالتي أدت إلى تعميق االحتالل واالنقسام وفقدان ا
إن عدم االستعداد لما بعد أيلول يعكس عدم الجدية المطلوبة إزاء أمر بمثل هذه األهمية، ويضعف مـن                  

فال يمكن النجاح تماماً في أيلول إذا لم نستعد لما بعده، خصوصاً فـي   . فرص نجاح المبادرة الديبلوماسية   
الحصول على قرار مـن الجمعيـة       ظل وجود عدة سيناريوهات تبدأ باستمرار الوضع الحالي السيئ مع           

العامة بمنح فلسطين دولة مراقبة تعطي مزايا ديبلوماسية وقانونية، ولكنها ال تغير من واقـع االحـتالل                 
على األرض، وقد تنقلب إلى مجرد قرار جديد لصالح الفلسطينيين يـضاف إلـى عـشرات القـرارات                  

ويثير التوجه أيـضاً خالفـات      . 181سيم  األخرى، ويكون أقل من قرارات أخرى على رأسها قرار التق         
  .حول تأثيره على مكانة المنظمة وحق العودة وتقرير المصير

ال يمكن االكتفاء بالقول إن االعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة أو المراقبة في               
د أن المنظمة هي التي سـتقدم       األمم المتحدة ال يمس بمكانة المنظمة والحقوق األساسية الفلسطينية لمجر         

الطلب، بل ال بد من ضمان ذلك من خالل كيفية ومضمون القرار المقدم واإلجراءات التي ستحكم التوجه                 
إلى األمم المتحدة، بحيث يتم التأكيد في نص القرار على أن المنظمة ستكلف من قبل الدولة بعد حصولها                  

  .د للشعب الفلسطيني ومدافع عن حقوقه الوطنيةعلى العضوية بمتابعة مهماتها كممثل شرعي وحي
  .بعد االعتراف بالدولة لن تبقى المنظمة عضواً مراقباً، وإنما سيحل محلها دولة فلسطين
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يمكن أن يظهر إلى أرض الواقع سيناريو سيئ جداً من خالل تنفيذ العقوبات األميركية واإلسرائيلية، فهل                
يناريو، وماذا يمكن أن يؤدي إليه من ردود فلـسطينية يمكـن أن             الفلسطينيون مستعدون لتبعيات هذا الس    

تكون تداعياتها مواجهة جديدة مع إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة واتفـاق أوسـلو وعمليـة                  
السالم، وربما إلى استقالة الرئيس وحدوث فراغ سياسي في السلطة والمنظمة، وإلى إشـاعة الفوضـى                

مكن الذهاب إلى األمم المتحدة دون أخذ هذه السيناريوهات بالحـسبان واالسـتعداد           هل ي . والفلتان األمني 
لها؟ وهل يمكن االكتفاء بردود األفعال على ما يمكن أن يحدث دون وضع إستراتيجية شـاملة متكاملـة                  

  .قادرة على المبادرة والتأثير على األحداث بدالً من السير الالهث وراءها
د القول بأن الذهاب إلى األمم المتحدة ال يتناقض مع عمليـة الـسالم واسـتئناف                ال يمكن االكتفاء بتردي   

المفاوضات، فهذا مجرد رأي يمكن دحضه بسهولة، ألن اتفاق أوسلو والمفاوضات الثنائية على نقـيض               
  .تام مع التوجه إلى نقل ملف القضية برمته إلى األمم المتحدة

ة التي خسرت بغبائها دولة بأهمية تركيا باتخـاذ خطـوات رداً            ال يمكن تجاهل تهديد الحكومة اإلسرائيلي     
إلغاء اتفاق أوسلو، وضم الكتل االستيطانية وغـور        : على التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، تتمثل في       

األردن، ومنع تحويل العائدات الجمركية الفلسطينية إلى السلطة، وإجراءات أحادية أخرى قد تصل إلـى               
ات الحدود المؤقتة من جانب واحد على غرار خطة فك االرتباط التي نفذتها حكومة أرئيل               فرض الدولة ذ  
  .شارون في غزة

 -كما ال يمكن تجاهل أن استمرار الوضع الراهن باالعتراف بالدولة الفلسطينية بقرار من األمم المتحدة                
ل إستراتيجي متكامل عـن      ال يغير من الواقع االحتاللي، وال يغني عن ضرورة وضع بدي           -على أهميته 

خيار المفاوضات الثنائية المحكوم عليه بالفشل في الماضي وحالياً ومستقبالً ما لم يسبقه تغييـر ميـزان                 
  .القوى بشكل جوهري لصالح الفلسطينيين

ال بد من المصارحة واالستعداد لكل االحتماالت بكل جرأة، ألن الذهاب إلى األمم المتحدة وحـده لـيس                  
د يفتح الطريق أمام خيارات أخرى ال تريدها السلطة ولكنها تجد نفسها مجبرة عليها وفريـسة                حالً، بل ق  

  .لها
  5/9/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  سبتمبر/ إسرائيلية لما بعد استحقاق أيلول" سيناريوهات" .61

  عدنان أبو عامر
ألوسط، وقد يشهد بداية عمليات تـدهور إذا لـم          في الشرق ا  " شهر خراب "شهر أيلول سيئ جداً، وهو      "

، بهذه الكلمات عقـب     "تحصل تطورات سياسية لمواجهة الحملة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي         
على الجهود التي تبـذلها الـسلطة الفلـسطينية         " يوفال ديسكين "رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي السابق      
وتـضخيماً مـن    " تهويالً"ألمم المتحدة، وهو ما يحمل بين ثناياه        لتحصيل عضوية للدولة الفلسطينية في ا     

 نقطة مفصلية فـي العالقـات       -بغض النظر عن موقفنا منه، تأييداً أو معارضة       -شأن الحدث، الذي يعد     
  . اإلسرائيلية الفلسطينية التي تشهد جموداً تفاوضياً من جانب، وتوتراً أمنياً من جانب آخر

، تعيش الساحات السياسية واألمنية والعسكرية      "استحقاق أيلول "زلي مما بات يسمى     ومع اقتراب العد التنا   
حراكاً متزايداً ومكثفاً أكثر من العادة، في ضوء القناعات السياسية التي تزداد باطراد فـي           ) إسرائيل(في  

علـى  ) ائيلإسر(تل أبيب ومفادها أن الفلسطينيين يسعون بكل ثقلهم لتحصيل ذلك االستحقاق، ما سيظهر              



  

  

 
 

  

            34ص                                     2254:                العدد6/9/2011الثالثاء  :التاريخ

نـزع  "، و "عزلتها"، ويزيد من عبء المقاطعات الدولية لها، ويعمل على توسيع رقعة            "دولة محتلة "بأنها  
  ". شرعيتها

مردخاي كيدار حذر صناع القرار في تل أبيـب مـن عـدم االسـتعداد               .بل إن المستشرق اإلسرائيلي د    
م، حيث ستنطلق االحتجاجات من الخليـل       أيلول القاد /للمسيرات الجماعية داخل حدودها مع أوائل سبتمبر      

  . إلى غوش عتسيون عند الكتل االستيطانية في الضفة الغربية، ومن الناصرة إلى مستوطنة تسيبوري
الـسياسي،  " تـشاؤمه "،  "شلومو بروم "فيما أبدى الرئيس األسبق لشعبة التخطيط االستراتيجي في الجيش          

، "الـسقوط "يرة جداً في األمم المتحدة، وعقب ذلك سـيأتي          مقدراً أن يحصل الفلسطينيون على أغلبية كب      
  . ألنهم سيضطرون لترجمة األقوال ألفعال، وستترجم األحداث ألعمال عنف، ما قد يقود النتفاضة ثالثة

  :تحضيرات ميدانية• 
 مليون شيكل، لرفع جاهزية قوات الجيش لمواجهة مظاهرات محتملة، بزيادة           75 شراء أسلحة بقيمة     -1
": األيلولية"إن من بين األسلحة     " أودي شاني "، وقال المدير العام لوزارة الدفاع       "غير القاتلة "ة األسلحة   كمي

قنابل غاز، جهاز متعدد الفوهات يتم تثبيته على المركبات، ويطلق كمية كبيرة من قنابـل الغـاز دفعـة                   
" تـايزر "، مسدسات من نـوع      واحدة، حاويات مياه لتفريق المظاهرات، مركبات ذات أجهزة لضخ المياه         

المكهربة، أجهزة تصدر أصواتاً عالية مزعجة ال تحتمل، ومواد ذات رائحة حادة جداً وكريهـة يمكـن                 
  . رشها بواسطة الطائرات

 100،يحدث شلالً في قدرة من يقترب منه مسافة         "الميكروغال" استخدام جهاز يعمل بواسطة موجات       -2
  . متر

التـي تـسبب الغثيـان      , وأقنعة تحميهم من القنابل المروعة    , ترات واقية  تجهيز الجنود بخوذات وس    -3
  . والتقيؤ من سوء الرائحة المنبعثة منها

,  كيلومتراً على امتداد أجزاء من الحدود مع سوريا        12 إقامة سياج مرتفع في هضبة الجوالن بطول         -4
  . في أعقاب المظاهرات التي حصلت في الشهور الماضية

ـ           بناء سجون  -5  24لمـدة   " زوايا إقامة " إضافية، في حالة كثرة المعتقلين الفلسطينيين، وفتح ما يعرف ب
ساعة، ومنطقة مسيجة بسياج من أسالك يحرسه مسلحون، إلى أن يتم نقل األسرى إلى منشآت الـسجن                 

  . المناطقية
ر يتمثل في إضرام النار      التهيؤ إلقدام الفلسطينيين في الضفة الغربية على استخدام سالح جديد للتظاه           -6

  .  حريقا خالل األسابيع األخيرة20قرب المستوطنات، بعد أن وقع أكثر من 
  : اليوم التالي• 

أيلول انطالق مظاهرات حاشدة في الـضفة       /قدرت السيناريوهات األمنية اإلسرائيلية المحتملة في سبتمبر      
ى طول الحدود مع سـوريا ولبنـان        الغربية، قد تمتد إلى داخل الخط األخضر، وحصول مظاهرات عل         

واألردن وقطاع غزة، واحتمالية تنظيم مسيرات باتجاه المستوطنات المقامـة علـى أراضـي الـضفة،                
ـ    ، كاستقالة أبـي    "متطرفة"، ووصلت التقديرات إلى أن تكون       "بلعين ونعلين "وحصول مواجهات مماثلة ل

  . مازن من الرئاسة، وتفكك السلطة، وحصول فوضى شاملة
 العلم بأن هناك انقساما في آراء المسئولين األمنيين حيال اليوم التالي لتأثير االعتراف بالدولة، ففـي                 مع

تحـذّر جهـات رفيعـة      , الوقت الذي يقول فيه ضباط رفيعو المستوى في الجيش إنه لن يحصل تدهور            
  . المستوى في المؤسسة األمنية من المفاجآت
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, سطينيين في يوم واحد نحو المستوطنات، وأن يقف الجنود أمـامهم          ويتوقع أحد السيناريوهات توجه الفل    
ووقوع أعمال شغب شعبية متنوعة، لكن السيناريو       , حيث ستجد أجهزة األمن الفلسطينية مشكلة في صده       

المتوقّع هو أن تحصل أعمال واسعة النطاق في نقاط االحتكاك األساسية، وسيزداد احتمال تنفيذ عمليات               
مليات متفرقة كإطالق نيران على محاور الطرق، والتسلل للمستوطنات، وخطف جنـود،            معادية عبر ع  

  .ومحاوالت طعن
  5/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  اضواء على عملية ايالت وعلى نتائجها .62

  براهيم غوشةإ
ي كانت هناك مؤشرات استخبارية بأن عملية قرب ايالت ستقع ليالً، ولكن العملية تمت ظهر الخميس ف

 واستمرت الكثر من ساعة، واستهدفت السيارات بين بئر السبع وايالت التي يستخدمها 18/8/2011
  ·جنود االحتالل اليهودي بالدرجة االولى

تم اصابة باصين من شركة إيجد وسيارة وآلية عسكرية بعبوة ناسفة فسقط ثمانية قتلى من الجنود 
  ·دوالمدنيين وطرح حوالي ثالثين اغلبهم من الجنو

  ·قدر عدد المهاجمين بعشرين مقاوماً، استشهد منهم سبعة، وانسحب الباقون
كانت العملية مفاجئة ونوعية ذكرتنا بعملية ليلة القدر في الخليل العام الماضي وقبلها بعملية القدس وقبلها 

  ·25/6/2006بعملية الوهم المتبدد حين أسر الجندي الصهيوني شاليط في 
و وسارع باراك وزير الدفاع باتهام غزة ووجدها فرصة الجهاض االنتفاضة اهتزت حكومة نتنياه

االجتماعية داخل المجتمع الصهيوني المطالبة بتحسين شروط العدالة االجتماعية المتعلقة بالسكن 
والرواتب وغيرها والممتدة الكثر من اسبوعين ووصل عدد المتظاهرين فيها في تل ابيب والقدس وحيفا 

  · الكثر من ثالثمئة الف متظاهروبئر السبع
اصدر نتنياهو تعليماته بقصف قطاع غزة بعد ست ساعات من عملية ايالت مبتدئاً بقصف بيت في رفح 
وقبيل موعد االفطار ومستهدفاً مسؤول منظمة لجان المقاومة الشعبية الشهيد كمال النيرب واربعة آخرين 

ت عالقتها بالعملية، وسرعة تصفية هؤالء الشهداء تؤشر من قادتها، مع ان الوية الناصر صالح الدين نف
  ·على وجود عمالء خطرين ينبغي مالحقتهم

 معظمهم 50 شهيداً، وجرح 15استمر القصف بالطائرات لمدة اربعة ايام متواصلة واستشهد نتيجة لذلك 
  ·من االطفال والمدنيين

 غراد، استهدفت بئر السبع واسدود ردت المقاومة في القطاع باكثر من مئة صاروخ معظمها من نوع
  ·وغيرهما

سقط بعدها قتيالن وعشرة جرحى من المحتلين واصبح حوالي مليون صهيوني من سكان المستوطنات 
ومدن جنوب فلسطين المحتلة تحت رحمة صواريخ المقاومة، وهكذا وقع نتنياهو تحت ضغط السكان 

  ·اليهود مرة اخرى
 نتنياهو بعد عملية ايالت وضعت في اعتبارها ثالثة احتماالت لكيفية عدد من المراقبين يرون ان حكومة

  :وصول المقاومين الى تلك النقطة وهي
  ·قدوم المقاومين من غزة مع انها على مسافة اكثر من مئة كيلومتر من ايالت: االول 
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  ·المجيء من سيناء بالتعاون مع سكانها البدو مباشرة الى قرب ايالت: الثاني 
  ·احتمال القدوم من داخل فلسطين المحتلة من الخليل مثالً: الثالث 

والواقع ان الغرور الصهيوني قد تعامل مع االحتماالت الثالثة، فاستهدف القطاع بوحشية، وهاجم الجنود 
المصريين فاستشهد ضابط واربعة جنود بالقصف من الطائرات وفتح عليه ما لم يكن بالحسبان، وخاصة 

ر حيث خرج المصريون باالالف في القاهرة حول السفارة االسرائيلية وانزلوا العلم  يناي25بعد ثورة 
  ·الصهيوني على يد البطل احمد الشحات، وكذلك في االسكندرية وغيرها من المحافظات المصرية

والول مرة قفزت قضايا سحب السفير المصري من تل ابيب، وطرد السفير الصهيوني من القاهرة، 
 الغاز، والغاء اتفاقية كامب ديفيد، تلك االتفاقية المشؤومة التي ابعدت مصر عن قضايا وايقاف تصدير

االمة العربية وفي مقدمتها قضية القدس واالقصى وفلسطين، كما برزت للوجود شروط كامب ديفيد 
 حماية من مصر مهمالً وبدون) شبه جزيرة سيناء(الخيانية منذ السادات ومبارك التي تركت جزءاً كبيراً 

  ·كافية من الجيش المصري
  !تركيا ومصر : واصبح نتنياهو امام دولتين اقليميتين تطالبانه بتقديم االعتذار والتعويض والتحقيق 

، ولكن )الكنز االستراتيجي(تدخلت الواليات المتحدة لتخفيف التوتر بين الكيان الصهيوني وبين مصر 
ودهم ومطالبهم المشروعة ويتوقع ان تزداد االمور  يناير مازالوا يتحكمون ويفرضون وج25شباب 

سخونة بعد عيد الفطر بعد ان خرج الشعب المصري من القمقم ويريد تسوية حسابه بعد اكثر من ثالثين 
  ·عاماً من القهر واالذالل من قبل شذاذ االنام الصهاينة

ئل المقاومة الفلسطينية في وفي الشأن الفلسطيني فقد تدخلت السلطات المصرية لفرض التهدئة على فصا
قطاع غزة، علماً بان التهدئة مصطلح رمادي لوقف المقاومة، واالصل ان فصائل المقاومة الفلسطينية 
يحدوها هدف واحد ووحيد وهو ازالة االحتالل وتحرير االرض الفلسطينية ثم اقامة الدولة الفلسطينية 

  ·واعادة الالجئين الى بيوتهم وممتلكاتهم االصلية
هل وصلت حكومة نتنياهو الى استنتاجات اخرى وراء : عودة الى عملية ايالت يبرز سؤال آخر يقول 

   كادراً من حماس ؟؟120 حيث اعتقلت 21/8/2011حملتها على محافظة الخليل فجر االحد 
  5/9/2011، المجد، األردن

  
  "تقرير بالمر"و" إسرائيل"تركيا و .63

  مأمون الحسيني
التي أعلنتهـا أنقـرة ضـد       ” الطموحة“، بشكل قاطع، على أن الخطوات العقابية        يبدو من الصعب الحكم   

، ورفض تل أبيب تقديم اعتذار رسمي عن جريمتها ضد سفينة مرمرة            ”تقرير بالمر “ردا على   ” إسرائيل“
 ، هي بمثابة منعطف بنيوي في السياسة التركية التي يميل البعض إلى إلباسها ثوب               2010أيار  /في مايو 
وح إلى إعادة إنتاج صورة اإلمبراطورية العثمانية، بدليل تشديد رئيس الدولة عبد اهللا غول على أن                الطم

التي هي أكثر دولة نفوذا في المنطقة، لن تحافظ على حقوق مواطنيها فحسب، بل علـى حقـوق                  “تركيا  
ما في ظـل حـسم      ، وال سي  ”الشعوب التي هي بحاجة إليها، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مدركاً لذلك           

حزب العدالة والتنمية الحاكم مرجعية القرار، وإفهام العسكر ومجلسهم األعلـى، بـالملموس، أن زمـن                
صناعتهم االستراتيجية التركية، بما فيها العسكرية، قد ولَى بعد أن باتت هذه االستراتيجية تخضع للقرار               

شـح للتمـدد فـي مجـرى الثـورات          السياسي الصادر عن المؤسسات، وانتفاخ دورها اإلقليمـي المر        



  

  

 
 

  

            37ص                                     2254:                العدد6/9/2011الثالثاء  :التاريخ

أن تكون على   ” العدالة والتنمية “واالحتجاجات العربية التي يفترض أن تنتج أشكاالً جديدة لألنظمة يسعى           
  .” العلماني-اإلسالمي“شاكلة أنموذجه 

بطبيعة الحال، من حق تركيا، كما الدول األخرى، ممارسة الحد األقصى من البراغماتية للـدفاع عـن                 
 واستغالل المرحلة االنتقالية الصاخبة التي تعيشها المنطقة على وقع  عمليـة إعـادة إنتـاج                 مصالحها،

األنظمة والخرائط السياسية، لحجز مكانة إقليمية مميزة في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا،               
ة مركزية ال طرفية،    ولكن الواقع الذي يدب على األرض يؤشر إلى أن طموح أنقرة في التحول إلى دول              

والتمدد في اإلقليم والجوار، عبر االتكاء على نهضتها االقتصادية وبنيتها المتماسـكة، واالسـتفادة مـن                
إذ في مقابـل    . مكن تجاهلها أو التقليل من شأنها     فراغات المجال الجيوسياسي، يصطدم بعقبات كبرى ال ي       

طرد الـسفير وخفـض     : لة من التدابير ضدها   وإعالن رزمة عاج  ” إسرائيل“االنعطاف نحو التصعيد مع     
العالقات الدبلوماسية، وتجميد االتفاقات العسكرية معها، واتخاذ التدابير التي تعتبرها أنقـرة ضـرورية              
لضمان أمن المالحة البحرية شرق المتوسط، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية في الهاي لكي تقرر في                

قطاع غزة، وعدم التراجع حتى تلبي تل أبيب مطالب أنقرة لحل           شأن مشروعية الحصار المفروض على      
في مقابل هذه اإلجراءات التي تستبطن محاولة استعادة الشعبية فـي الـشارع             . ” أسطول الحرية “أزمة  

وقبرص الممهد لبدء   ” إسرائيل“العربي، ووضع االعتراض التركي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين           
 مليار متر مكعب، على طاولة التفاوض،       16 و 8ي البحر، والذي تقدر طاقته ما بين        التنقيب عن الغاز ف   

المؤيد له، يؤشـر    ” إسرائيل“وموقف  ” تقرير بالمر “ثمة اصطفاف أمريكي وأوروبي، شبه شامل، خلف        
  .على اتجاه بوصلة الغرب حيال شكل ومضمون الخريطة اإلقليمية التي ترتسم راهناً

التي سبق وأن اكتشفت، بعيد انطالق االحتجاجات العربية، خطل وسـذاجة           ”  والتنمية العدالة“وألن تركيا   
التي ابتدعها أحمد داود أوغلو، واندفعت إلى االنخراط في الشأنين الليبي           ” تصفير المشاكل “وخفة سياسة   

 ال  والسوري للحصول على مكاسب استراتيجية تعتقد أنها باتت قاب قوسين أو أدنى، تدرك جيـدا أنهـا                
تستطيع اللعب على الحبال طويال، وأن واقع االصطفاف والفرز يفرض نفسه بقوة، فإنها حسمت، في ما                
يبدو، أمرها على الصعيد االستراتيجي، وقررت العودة إلى موقعها التقليدي في حلف شـمال األطلـسي                

عـة للحلـف علـى      ، عبر استقبال رادارات الـدرع الـصاروخية التاب        ”جندرمة عالمية “الذي تحول إلى    
 اإليراني، ما يعني أن الخصم الرئيسي لألتراك في         -أراضيها، ضاربة عرض الحائط بالغضب الروسي     

التي من غير المسموح، أمريكياً وأوروبيـاً، إضـعافها أو تهمـيش            ” إسرائيل“المرحلة المقبلة لن يكون     
لمنـاوئين للغـرب وسياسـاته      للغرب، وإنمـا جبهـة ا     ” كنزاً استراتيجياً “دورها كونها ما زالت تشكل      

االستعمارية المتجددة في المنطقة، وخاصة إيران التي تشكل منافسا استراتيجيا قويـا، وتعتبـر الـداعم                
الرئيسي للنظام السياسي في سوريا الذي تعمل أنقرة بمخططاتها لمضاعفة دخلها القومي مطلـع العقـد                

 معه، وعبره مع الجوار العربي، وتحولها إلى ممر         الثالث من هذه األلفية عن طريق عالقاتها االقتصادية       
رئيسي لصادرات الغاز اإليراني إلى أوروبا، على مذبح اصطفافها في جبهة المناوئين له والعاملين على               

  .إسقاطه
في المقابل، وعلى رغم كل الضجيج السياسي واإلعالمي الذي رافق اإلعالن عن اإلجـراءات التركيـة                

لحلقة األولى في سلسلة ستتوالى تباعاً، فإن ثمة مصالح وتقاطعات استراتيجية ما            التي صنفت على أنها ا    
والتركي، وتشكل ضرورة حيويـة لكـل       ” اإلسرائيلي“زالت تستوطن العالقات واالتفاقات بين الجانبين       

ولعل األبرز منها، في ما يخص تركيا، ممارسة الضغوط علـى           . منهما، وللواليات المتحدة من خلفهما      
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دول المجاورة، وباألخص سوريا وإيران راهناً، والتصدي ألنشطة وعمليات حزب العمال الكردستاني،            ال
  .ومواصلة تحديث وتطوير الجيش التركي، ودعم الدور اإلقليمي لتركيا

باإلجراءات التركية، المؤجل معظمها، وتلويحها بفـتح بعـض         ” إسرائيل“وعليه، وتحت وطأة استخفاف     
ألنقرة، بما في ذلك إمكانية االعتراف بمذبحـة األرمـن، واطمئنانهـا إلـى وقـوف                الملفات المزعجة   

األمريكيين واألوروبيين إلى جانبها في هذه األزمة، يمكن التقدير بأن التـصعيد الـسياسي واإلعالمـي                
التركي، بما في ذلك استعداد أردوغان لزيارة قطاع غزة، يندرج في خانة استعادة أوراق الدعم الـشعبي                 
الداخلي والعربي، ورفع منسوب التنافس على الموقع اإلقليمي األكثر تميزاً في إطـار اللوحـة المقبلـة                 

كما يمكن المراهنة على أن واشنطن، وحلفاءها األوروبيين، سيهبون إلى تبريـد هـذا              . للشرق األوسط   
  .الملف عندما يقترب من المربعات الخطرة المرسومة للمنطقة

  6/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  كشف المستور"... بالمر"تقرير  .64
  أحمد يوسف أحمد. د

 ينظرون إلى األمم    -على األقل في صراعهم مع إسرائيل     -ظل المستضعفون في األرض ومنهم العرب       
 منظمة عالمية ضعيفة    -وهي المنظمة العالمية المنوط بها حفظ السلم واألمن الدوليين        -المتحدة باعتبارها   

نها في كافة االختبارات التي تعرضت لها في هذا الصدد لم تكن تملك اتخاذ موقـف                مهيضة الجناح، إذ أ   
يؤيد هذا الموقف ويـستفيد منـه،       " القوي"، ناهيك عن وضعه موضع التنفيذ، اللهم إال إذا كان           "الحق"مع  

عن وهكذا ظلت األمم المتحدة في عرف بلدان الجنوب عاجزة عن أن تقوم بدورها في هذا الشأن، ناهيك                  
أن يلتزم دورها بمعايير الحق والعدل، وحتى في الحاالت القليلة التي تجاسـرت فيهـا وسـمحت لهـا                   

لمواجهة خروقات فاضحة للعدالة، كما في جريمة إسرائيل ضد مخـيم           " هينة"الظروف بأن تتخذ قرارات     
يل لجنة لتقصي   التي صدر فيها عن مجلس األمن قرار بتشك       ) 2002(جنين في الضفة الغربية الفلسطينية      
 التي صدر فيها عن األمم المتحدة تقريـر يفـضح الـسلوك             1996الحقائق، أو في مذبحة قانا في عام        

اإلسرائيلي، فإن هذه القرارات لم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ بسبب الصلف اإلسرائيلي والدعم األميركي               
ا في حرمان بطرس غالي من مـدة        له، أو ارتدت إلى نحور من وافق على إصدارها على هذا النحو كم            

ثانية كأمين عام لألمم المتحدة بسبب عدم استجابته للضغوط األميركية في اتجاه عدم إعالن التقرير، مع                
  .أنه كان يتمتع بتأييد باقي أعضاء مجلس األمن كافة وعددهم أربع عشرة دولة

 عن القيام بدورها كما ينبغي، وهـو        ويشير ما سبق إلى عامل بالغ األهمية في تفسير عجز األمم المتحدة           
النفوذ األميركي في المنظمة الدولية الذي يصل إلى حد التحكم، كما هو الحال في مجلس األمـن الـذي                   
تتمتع فيه خمس دول دائمة العضوية، منها الواليات المتحدة، بحق االعتراض القادر على منع صدور أي                

 سابقة في ظل النظام العالمي ثنائي القطبية كان الـصراع           وفي مرحلة . قرار عن المجلس مهما كان هيناً     
 السوفييتي، وتمتع طرفيه بحق االعتراض، سبباً في شلل مجلس األمن وعجزه عن اتخاذ مـا                -األميركي

يتعين عليه اتخاذه من قرارات، وعندما تفكك االتحاد السوفييتي وتبنت وريثته األساسية روسـيا سياسـة                
ية انطلق مجلس األمن في العمل وإصدار القرارات، ولكن وفقاً للمصالح األميركية            تابعة للسياسة األميرك  

: قبل كل شيء، وهكذا قُدر لألمم المتحدة عامة ومجلس األمن خاصة أن تبعد عن العدالة فـي الحـالتين                  
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دي فـي    السوفييتي، والتحيز في حالة االنفراد األميركي بالدور القيا        -بالشلل في حالة التوازن األميركي    
  .النظام العالمي

 -أو باألحرى تـسريب مـضمون  -ولكن ما حدث منذ أيام جديد وخطير بكل معنى الكلمة، وهو صدور           
تقرير األمم المتحدة عن حادث الهجوم اإلسرائيلي على السفينة التركية مرمرة الذي أدى إلى مقتل تسعة                

رئيس وزراء نيوزيلندا السابق الذي تـولى       أتراك، وهو التقرير المعروف باسم تقرير لجنة بالمر، نسبة ل         
 أنه  -أو على األقل ما سرب منه     -وأول مالحظة على هذا التقرير المشين       . رئاسة لجنة التقصي األممية   

تجاهل تماماً أن االعتداء اإلسرائيلي على السفينة التركية قد تم في المياه الدولية، وهـو مـا يعنـي أن                    
وأما المالحظة الثانيـة    . البحرية دون رادع قانوني   " البلطجة" أعمال   إسرائيل أصبح لها مسوغ لممارسة    

من وجهة نظر القانون الدولي بالنظر إلى أن        " قانونياً"فهي أخطر، ألن التقرير اعتبر الحصار على غزة         
وهكـذا اعتبـر التقريـر أن       ". أمن إسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة          "
وتطبيقه يتماشى مع   "لحصار فُرض لمواجهة تهديد أمني بهدف منع إدخال األسلحة إلى غزة عبر البحر،              ا

، متجاهالً بذلك أن غزة تعتبر من الناحية القانونية حتى اآلن أرضـاً فلـسطينية               "متطلبات القانون الدولي  
طل، كما أن التقرير تجاهـل      واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي فإن الحصار مبني أصالً على با          

كذلك أنه كان بمقدور األسطول اإلسرائيلي أن يقوم بتفتيش سفينة أسطول الحرية بـدالً مـن مهاجمتهـا                
للتأكد من أنها تحمل مساعدات إنسانية وليست عسكرية ألهل غزة، وخاصـة بـالنظر إلـى أن كافـة                   

حدة نفسها قد اعتبرت الحصار عمـالً غيـر         المنظمات المعنية في الساحة الدولية وعلى رأسها األمم المت        
ولعل هذا هو بالتحديد ما دفع الناطق باسم األمين العـام لألمـم المتحـدة إلـى                 . إنساني على أقل تقدير   

، فكيف يصدر عـن األمـم       "واضح في دعوته إلى رفع الحصار عن غزة       "التصريح بأن موقف األخير     
تها العاملة وكبار المسؤولين فيها؟ وكان األمر الوحيد        المتحدة تقرير يناقض مواقف محددة منسوبة ألجهز      

قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً عن منطقة           "الذي تفضل به التقرير علينا هو أن        
ولم ينس التقرير مع ذلـك      ". الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل اإلنزال كان مفرطاً ومبالغاً فيه           

ا الموقف الضعيف أصالً أن يجد مبرراً غير مباشر للسلوك اإلسرائيلي بنصه على أن              كي يخفف من هذ   
، "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة           "أسطول الحرية   

ودفع التعويضات يكفيان لتبرئة ساحة إسرائيل من هذا الـسلوك          " األسف"كما أن التقرير اعتبر أن إبداء       
  .لهمجيا

وإزاء تقرير كهذا صبرت تركيا طويالً على صدوره عله يرد إليها ولو بعض حقها كان طبيعياً أن يكون                  
هناك رد فعل تركي قوي، وقد تمثل رد الفعل هذا أوالً في خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسـرائيل إلـى         

ائيلي من أنقـرة ومعـه كـل        مستوى سكرتير ثان، وهو ما يعني من الناحية العملية طرد السفير اإلسر           
الدبلوماسيين اإلسرائيليين الذين تزيد درجتهم على سكرتير ثان، وكذلك خفض مستوى البعثة الدبلوماسية             

ثم تمثل رد الفعل التركي ثانياً في تعليق االتفاقات العسكرية الثنائيـة            . التركية في تل أبيب بالكيفية نفسها     
 أنها الرابح األول منها مادياً واستراتيجياً، وذلك باإلضافة إلى تدابير           مع إسرائيل، التي تشير التقارير إلى     

لم يحددها وزير الخارجية التركي بشأن حرية المالحة في المياه التركية في البحر المتوسط، في إشـارة                 
انونيـة  إلى احتمال عرقلة مرور السفن اإلسرائيلية، وأخيراً وليس آخراً مالحقة إسرائيل قضائياً بـشأن ق        

الحصار على قطاع غزة، وذلك عن طريق طلب الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدوليـة فـي هـذا                  
  .الصدد
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وأولى هذه الدالالت أن األمم المتحدة بتقرير       . والشك أن لهذه التطورات دالالت وتداعيات بالغة األهمية       
دم استقرار كون االنتهاك الفاضح     كهذا ستتحول من قوة معنوية لحفظ األمن والسلم الدوليين إلى مصدر ع           

للعدالة في التقرير سوف يفضي إلى إجراءات مضادة كما فعلت تركيا، وهكذا يـضاف انتهـاك مبـادئ     
القانون الدولي إلى التحيز السياسي الذي ألفناه طويالً في مواقف األمم المتحدة وبالذات مجلس األمن تجاه                

ة ثانية فإن مؤشرات نهاية هذا الكيان العنصري البغـيض          ومن ناحي . اإلسرائيلي-قضية الصراع العربي  
تتزايد يوماً بعد يوم، فإسرائيل تتحدى الجميع بفضل الدعم األميركي، وهي تخسر حتى الـدول العربيـة                 
التي تقيم عالقة سالم تعاقدي معها وعلى رأسها مصر، التي لم يعد الرأي العام فيها مستعداً لقبول المزيد                  

سرائيلية، كتلك التي أفضت إلى استشهاد خمسة من رجال األمن المصريين مؤخراً على             من الغطرسة اإل  
أما العرب فقد وضعتهم تركيا في مأزق حقيقي، ألن أحداً من الدول العربيـة لـن                . الحدود مع إسرائيل  

معـة  يستطيع االعتراض على اإلجراءات التركية بطبيعة الحال، وستجد الدول العربية نفسها ومعها الجا            
العربية تسير خلف الراية التركية بشكل أو بآخر، وتلك قضية أخرى قد تسمح الظـروف بـالعودة لهـا                   

  .الحقاً
  6/9/2011، االتحاد، أبو ظبي
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  عاموس هرئيل
بـالمر ورفـض اسـرائيل    بيان تركيا أول أمس حول قطع العالقات االمنية مع اسرائيل بعد نشر تقرير           

االعتذار على قتل المواطنين االتراك في سفينة مرمرة يعبر عن تدهور اضافي، في منظومة توجد فـي                 
  . ميل هبوط مستمر منذ بضع سنوات

فقد أكثر سـالح  . العالقات االمنية بين الدولتين تعمقت في التسعينيات وبلغت ذروتها في آواخر العقد اياه    
التدرب في سماء تركيا، مستغال المساحات الواسعة هناك للتدرب على سيناريوهات           الجو االسرائيلي من    

الى جانب ذلك، وقعت صفقات سالح كبيرة وتعمق        . يصعب تطبيقها في المجال الجوي الضيق السرائيل      
  . تبادل المعلومات في مجال االستخبارات وفي جوانب مهنية مختلفة بين الجيشين

بدأ قبل أربع سنوات، مع انتخاب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لواليـة             ميل الهبوط في العالقات     
وقد انكشفت االزمة بكامل شدتها قبل سنة ونصف من مرمرة مع بدء حملة رصاص مصبوب في                . ثانية

قطاع غزة، التي شنها رئيس الوزراء في حينه ايهود اولمرت بعد بضعة ايام من زيارته الـى تركيـا،                   
بعد رصـاص  . اردوغان بمبادرته الستئناف المفاوضات السياسية بين اسرائيل وسوريا والتي توسط فيها    

فقد توقفت طلعات سالح الجو االسرائيلي في تركيـا         . مصبوب قلص االتراك بقدر كبير العالقات االمنية      
بل ورفض االتراك اجراء تدريب انقاذ بحري مشترك مع الواليات المتحدة، بسبب النية الشراك قـوات                

  .الح البحرية االسرائيلي فيه مثلما كان في الماضيس
الى جانب ذلك، عين في رئاسة جهاز االستخبارات التركي نشيط اسالمي متطرف يعتبر مقربا جدا مـن                 

. هذه الحقيقة هي االخرى أدت الى قرار اسرائيلي بتقليص حجم التعاون االستخباري بين الدولتين             . ايران
فعيل ملحق عسكري في السفارة االسرائيلية في أنقـرة، ولكـن العالقـات             فالجيش االسرائيلي يواصل ت   

العسكرية وتبادل الوفود تمت على مستوى منخفض منذئذ، في حجم أصغر وفي الغالب فـي مـستويات                 
الملحق، العقيد موشيه ليفي، ال يقيم في أنقرة على نحو دائم، ويزور هنـاك              . متدنية مما كان في الماضي    
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اما االتراك من جهتهم، فقـد  . م تقرر اسرائيل بعد كيف تتصرف بالنسبة الستمرار مهمته  ول. عند الحاجة 
جمدوا التقدم في سلسلة صفقات امنية مشتركة تتعلق ضمن امور اخرى بترميم دباباتهم فـي اسـرائيل                 

  . وتوريد طائرات بدون طيار
 االعراب عن الندم االسرائيلي     موقف وزير الدفاع، ايهود باراك ورئيس االركان بيني غانتس، في صالح          

امام تركيا نبع بقدر اقل من االيمان بانه يمكن استئناف العالقات االمنية بين الدولتين وبقدر أكبـر مـن                   
فقد رأى باراك وغانتس في تركيا محفال       . االمل في عدم احداث مزيد من التخريب لما تبقى من العالقات          

اضافة الى ذلك، كانت مسألة الخطر على مقـاتلي الوحـدة           . امااقليميا هاما يجمل عدم االنقطاع عنه تم      
البحرية وقادة الحملة ضد االسطول، على خلفية الخوف من اسناد االتراك لالجراءات القانونية التي تقوم               

  . بها منظمات اسالمية ضدهم، في المحاكم في اوروبا
، وذلك الن العالقات على أي حال فقـدت         بحد ذاته، يبدو أن الضرر االمني كنتيجة للبيان التركي محدود         

بالمقابل، النيابة العسكرية تجـري فـي االيـام         . منذ زمن بعيد معظم قيمتها في السنوات الثالثة االخيرة        
القريبة القادمة مداوالت في مسألة كيفية تحسين الدفاع عن المقاتلين ضد مخاطر الدعاوى فـي خـارج                 

  .البالد
  5/9/2011هآرتس 

  5/9/2011، خباريةوكالة سما اإل
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