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  33  :كاريكاتير
***  

  
   تصّرفت دائماً مثل ولد مدلّل"إسرائيل": أردوغان يعلّق العالقات العسكرية ويلّوح بعقوبات .1

د رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أمس من         زا: )، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا         "السفير"(
 للعالقات العسكرية معها، وملوحا بإجراءات عقابية       "تعليق كامل "حدة المواجهة مع إسرائيل، معلنا انه تم        

أخرى، موضحا أن تركيا ستعزز دورياتها البحرية في شرق البحر المتوسط، وقال انه قد يزور قطـاع                 
  .لقاهرة المقررة االثنين المقبلغزة المحاصر بعد زيارته ا

ابتداء من يوم الغـد     "وقال أردوغان، على هامش احتفال في أنقرة لمناسبة بدء السنة القضائية في تركيا،              
سنخفض عالقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، ونعلق أيضا عالقاتنا التجاريـة              

 غير تلك التي أعلنت     "فاعية، على أن تتبع بعقوبات مختلفة تماما      والعسكرية والعالقات في الصناعات الد    
  .  الجمعة الماضي، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل

. لكن اردوغان عاد الحقا عن هذا التصريح، موضحا أن هذا اإلجراء ال يشمل سوى التبادل العـسكري                
تم تعليق كـل االتفاقـات      "اباتيرو،  وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره االسباني خوسيه لويس ث          

  ."العسكرية بين البلدين وخصوصا كل العالقات التجارية المرتبطة بالصناعات الدفاعية
التعليق يـشمل   "إال أن احد مستشاري اردوغان حاول توضيح تصريحاته حول تعليق العالقات، قائال إن              

 4 حـوالى    2010 التي بلغت في العـام       "ماالتجارة الثنائية في مجال صناعة األسلحة وليس التجارة عمو        
فـي  "وكان وزير االقتصاد التركي ظافر شغاليان أعلن أن أنقرة لن  تتخذ أي إجراءات               . مليارات دوالر 
  .  لتغيير العالقات االقتصادية مع إسرائيل"الوقت الراهن
ل العالم، فقـد سـلمت      ، الذي يراقب مبيعات األسلحة حو     "استوكهولم الدولي ألبحاث السالم   "ووفقا لمعهد   

 مليون  دوالر في الفترة      688 دبابة تركية أعيد تحديثها إلى أنقرة، في صفقة بلغت قيمتها            170إسرائيل  
 2010 في العام    "هيرون" طائرات من دون طيار من طراز        10كما باعت تركيا    . 2010 إلى   2005من  

  .     مليون دوالر183في مقابل 
، مكررا دعوتـه    "من دون قيمة  " حول العدوان على أسطول الحرية       "بالمر"واعتبر أردوغان تقرير لجنة     

 "بـالمر "وكـان تقريـر     . إسرائيل إلى االعتذار والتعويض عن عائالت الضحايا وفك الحصار عن غزة          
، لكنـه   "مرمرة" خالل الهجوم على سفينة      "مفرطة وغير مقبولة  "اعتبر أن الجيش اإلسرائيلي استخدم قوة       

  .لحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة ا"اقر بشرعية"
 أيلول الحالي إلى    14 إلى   12وأعلن اردوغان انه قد يتوجه إلى غزة في إطار زيارة ينوي القيام بها من               

وقال، للصحافيين الذين سألوه هل ينوي أيضا التوجه        . مصر، مشيرا إلى انه لم يتخذ بعد أي قرار نهائي         
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ولـم  . نجري مناقشات مع الجانب المصري حول هذا الموضـوع        "ر،  إلى غزة على هامش زيارته مص     
  ."يتقرر شيء حتى اآلن

 الحـالي،   12وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد حجازي إن اردوغان سيصل إلى القاهرة في              
، مشيرا إلـى   إن الجـانبين سـيبحثان           "توجد بضعة اتفاقات سيتم التوقيع عليها     "وأضاف  . لمدة يومين 

 التركية أن أردوغان يوقع خالل زيارته       "صباح"وذكرت صحيفة   . نسيق السياسي والعالقات االقتصادية   الت
مصر اتفاقية عسكرية مع القاهرة واتفاقيات في التعاون االستراتيجي بين البلدين في المجاالت العسكرية              

  .واالقتصادية
ي تفترض أن االمور ستظل دائمـا       وه. دائما ما تصرفت تصرف ولد مدلل     "وأكد اردوغان أن إسرائيل     

 شرق المتوسط حيث حصل الهجوم      "سيزداد في منطقة  "وأعلن أن وجود السفن التركية      . "على هذه الحال  
ان شـرقي البحـر     "وقال، في إشارة إلى قاعدتين بحريتين تـركيتين،         . أسطول الحرية "اإلسرائيلي على   

هذان المكانان لديهما القوة والفرصة لتوفير مرافقة       اكساز واالسكندرون   . المتوسط ليس مكانا غريبا علينا    
  ."بطبيعة الحال فإن سفننا ستشاهد بصورة أكثر تكرارا في تلك المياه"وأضاف . "بحرية

وذكرت وسائل اإلعالم التركية ان أردوغان عقد اجتماعا مع رئيس األركان الجنرال نجدت اوزيل لبحث               
ن األتراك واإلسرائيليين إن تركيا قد تـستخدم العـداء مـع            وقال بعض المعلقي  . التطورات مع إسرائيل  

وشكت تركيا بشأن صفقات    . إسرائيل لتعزيز الدوريات البحرية في المنطقة بين إسرائيل وجزيرة قبرص         
  .بين قبرص اليونانية وإسرائيل للبحث عن النفط في البحر المتوسط

  7/9/2011السفير، بيروت، 
  

  "معاناة العامل الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي"نوان يصدر كتابا بعمركز الزيتونة  .2
 في بيروت كتاب جديد "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"صدر عن :  محمدعويس–القاهرة 
، من إعداد أمين أبو وردة ومريم عيتاني "يليالفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائمعاناة العامل "بعنوان 

 التي تعرض للمعاناة المختلفة "أولستُ إنساناً؟"حمد صالح، ضمن سلسلة ووضاح عيد، وتحرير محسن م
الناتجة من االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها، بأسلوب يخاطب العقل والقلب، وفي إطار 

  .علمي منهجي موثق
نيون  صفحات من القطع المتوسط، المعاناة التي يعيشها العمال الفلسطي110يتناول الكتاب وهو في 

واالستهداف المباشر لهم، مستعرضاً تاريخ الحركة العمالية في فلسطين ونضالها، إضافة الى البنى 
كما يبرز سياسات االحتالل اإلسرائيلي في خنق االقتصاد الفلسطيني، . التحتية والقطاع الزراعي

مال الفلسطينيين داخل والتبعات االقتصادية المترتبة على تقييد حركة العمال، إضافة إلى معاناة الع
  .إسرائيل وفي المستوطنات اإلسرائيلية

ويشير الكتاب إلى أن الحديث عن معاناة العامل الفلسطيني، يتناول معاناة ربع الشعب الفلسطيني في 
، إذ يقدر مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمليون 1967األراضي المحتلة عام 

ويضيف أن إسرائيل عملت منذ احتاللها فلسطين، .  في المئة من مجموع السكان24.4نسمة، يشكّلون 
على خنق أي إمكان لقيام اقتصاد فلسطيني مستقل، وفرضت الكثير من القيود التي تجعل الفلسطينيين 

 في تابعين اقتصادياً لسلطة االحتالل في شكل كامل، بهدف إذاللهم في تأمين لقمة عيشهم وحاجاتهم، الفتاً
 الهادفة إلى رفع متطلبات الفرد االستهالكية وقتل قدرات المجتمع "الباب المفتوح"هذا الصدد إلى سياسة 
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، من خالل السماح للعمال الفلسطينيين من 1968اإلنتاجية، والتي كان موشيه دايان أول من باشرها في 
، والتحكّم في المقابل بالواردات "لإسرائي" بالعمل داخل 1967الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عام 

والصادرات لتتدفق البضائع اإلسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع بأسعار مدعومة، بينما تخضع 
  .المنتجات الفلسطينية لقيود وضرائب باهظة عند محاولة إدخالها األسواق اإلسرائيلية

 في 25لقوى العاملة في القطاع، وما بين  في المئة من ا35ويورد الكتاب إحصاء يشير إلى أن أكثر من 
 1970 في المئة من القوى العاملة في الضفة، كانوا يعملون داخل إسرائيل بين عامي 30المئة و

، مع اإلشارة إلى سوء ظروف عملهم ونوعيته، إلى جانب تعرضهم لالستغالل، إذ لم تتعد 1993و
  .ثالهم من اإلسرائيليين في المئة من أجور أم50 في المئة و30أجورهم نسبة 

وعلى سبيل المثال، يوضح الكتاب أن عدد اعتداءات االحتالل على الطواقم الصحافية العاملة في الضفة 
 وحتى نهاية تشرين األول 28/9/2000 منذ اندالع انتفاضة األقصى في 1251الغربية وقطاع غزة بلغ 

  .2010) أكتوبر(
ين هم باختصار طبقة تُحكم، ويتحكم االحتالل اإلسرائيلي بكل ويخلص الكتاب الى أن العمال الفلسطيني

ظروف تشكيلها وعملها، مشيراً إلى أنهم أساساً أقرب للحركة العمالية الفردية منهم إلى طبقة عاملة أو 
ويضيف أن وقف معاناة هؤالء ال تكون فقط عبر زيادة المنح والمساعدات . قطاعات عمالية أو اقتصادية

  . عبر برامج الدعم وتوفير فرص العمل الالئقة، بل أساساً عبر إنهاء االحتاللالدولية، أو
  7/9/2011الحياة، لندن، 

  
   مهما كانت المواقف التي يحملها الوفد االمريكي فإنها ال تتعارض مع التوجه لألمم المتحدة: عريقات .3

 وفداً أمريكياً رفيع المستوى في يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، : منتصر حمدان-رام اهللا 
مقر في رام اهللا في محاولة أمريكية إلثناء القيادة الفلسطينية عن التوجه إلى مجلس األمن لنيل االعتراف 

  .بالدولة الفلسطينية
وأكد عباس، أمس، أنه مهما كانت النتيجة في األمم المتحدة، فإن الخيار هو العودة إلى المفاوضات من 

ا الوضع النهائي، في حين أن وصول الوفد األمريكي برئاسة المنسق ديفيد هيل، يحمل في أجل حل قضاي
  .طياته ضغوطاً أمريكية جديدة ومحاولة لفرملة التوجه الفلسطيني 

ليس لدينا أي علم بما يحمله الوفد األمريكي، لكننا نؤكد أنه “وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات 
ي يحملها هذا الوفد فإنها ال تتعارض مع توجهنا لمجلس األمن والجمعية العمومية مهما كانت المواقف الت

  .” لنيل حقوق شعبنا
من جانبه كشف أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه عن اقتراحات يجري تداولها تقضي بأن تتقدم 

 األمن مقابل رفع القيادة الفلسطينية بطلب من الجمعية العمومية كتعويض عن طلب العضوية لمجلس
وفي المقابل دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير . مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة بوضع مراقب 

نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، عباس إلى مواجهة الضغوط 
  .توجه الفلسطيني لمنع ال” اإلسرائيلي“األمريكية وبعض األطراف استجابةً للموقف 

  7/9/2011الخليج، الشارقة، 
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  "إسرائيل"الذهاب لألمم المتحدة غير مرتبط باستئناف المفاوضات مع : عريقات .4
 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الذهاب لألمم المتحدة :عمان

 استخدام الفيتو األميركي ضد الطلب الفلسطيني غير مرتبط باستئناف المفاوضات من عدمه، وفي حال
  .ستجتمع القيادة وتتخذ القرار المناسب

 أنه لم تلتزم آية دولة في تاريخ األمم للرئيس محمود عباسوأشار إلى أن األمين العام لألمم المتحدة أكد 
الجمعية العامة لألمم  يوما من انعقاد 35المتحدة بالتوقيت الوارد قانونا، وهو ضرورة تقديم الطلب قبل 

المتحدة، وأنه يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيقدم الطلب باسم رئيس اللجنة التنفيذية لها أن 
 أيلول الجاري، كاشفا أن األمين العام لألمم المتحدة قال أن فلسطين أكبر 20تتقدم بطلب العضوية حتى 
  .من أن يتم احتجاز طلبها لديه

 دولة حتى اآلن اعترفت 125إن هناك : لدولية من االعتراف بفلسطين، قال عريقاتوبشأن الموافق ا
 عند طرحه على التصويت في الجمعية العامة 150بفلسطين، ومن المتوقع أن يساند الطلب الفلسطيني 
  .لألمم المتحدة بعد توصية مجلس األمن الدولي بذلك

 في األمم المتحدة ستصبح دولة تحت االحتالل إنه بعد التصويت وقبول فلسطين عضوا: وقال عريقات
وستتحمل إسرائيل وهي دولة االحتالل بموجب االتفاقيات والمواثيق الدولية كامل مسؤولياتها من صحة 
وتعليم وأمن وغيرها، وسيكون لزاما على باقي الدول األعضاء في األمم المتحدة مساعدتها لتخليصها من 

  .االحتالل
  6/9/2011، )وفا(علومات الفلسطينية وكالة األنباء والم

  
  لدولة ذات وضع مراقب ولكننا لم نوافق هناك اقتراحات برفع مستوى تمثيل فلسطين: عبد ربه .5

تمارس علينا "  اكد ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على انه:رام اهللا
حال من االحوال ونحن لم نقبل هذه الضغوط ومصممون ضغوط حتى ال نتوجه الى مجلس االمن بأي 

  ".على ان نقدم طلب العضوية الى مجلس االمن الدولي
هناك اقتراحات بعضها اوروبي وبعضها دولي بأن نطلب من الجمعية العامة "وكشف عبد ربه النقاب ان 

ي قبوال بهذا االقتراح لم نعط" ولكنه قال "ان ترفع من مستوى تمثيل فلسطين الى دولة ذات وضع مراقب
  ".حتى هذه اللحظة

  6/9/2011القدس، القدس، 
  

  أيلول/  استحقاق سبتمبرفي ظل' دائرة العنف' تسعى لجر الفلسطينيين الى "اسرائيل ":الضميري .6
القدس 'اكد الناطق باسم االجهزة االمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لـ :وليد عوض - رام اهللا
في ظل توجه القيادة الفلسطينية ' دائرة العنف'ثاء بأن اسرائيل تسعى لجر الفلسطينيين الى الثال' العربي

  .1967لالمم المتحدة في ايلول الجاري لمطالبتها باالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
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ب الواضح ان حكومة االحتالل تحاول ان تجر الشع' 'القدس العربي'واضاف الضميري قائال لـ
، وذلك في اشارة الى ما تثيره اسرائيل بأن جيشها بات 'الفلسطيني الى مربع العنف الذي يتقنه االحتالل

مستعدا لمواجهة المسيرات والمظاهرات المتوقع ان تنطلق خالل الفترة القادمة في االراضي الفلسطينية 
  .دعما للتوجه الفلسطيني لالمم المتحدة للمطالبة باالعتراف بالدولة

  7/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تفاوض السلطة الفلسطينية سراً لتأجيل طلب االعتراف سنة"إسرائيل": "الجريدة" .7
أنه خالل األشهر األخيرة جرت في عواصم عربية وأوروبية مفاوضات سرية بين ” الجريدة“علمت 

  . المتبادلة بين الطرفينإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، رغم االتهامات
وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك 
عدة مرات، موضحة أن فريق المفاوضات اإلسرائيلي يضم كالً من يتسحاك مولخو ورون درمر 

ية وياسر عبدربه، باإلضافة إلى وعاموس غلعاد، أما الفريق الفلسطيني فيضم صائب عريقات ومحمد أشت
  .ضباط إسرائيليين وفلسطينيين

ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات السرية ولقاءات عباس وباراك تمت بعلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وتوجيهه، في حين يتم ترتيب لقاء علني بين األخير وأبومازن خالل الفترة القريبة 

  .المقبلة
وعلمت .  آخر المعلومات بأن الطرفين توصال إلى صيغة يمكنها أن تخرج األمور من تعقيداتهاوأفادت

أن إسرائيل اقترحت أن تؤجل السلطة الفلسطينية طلب االعتراف بدولة فلسطين سنةً على ” الجريدة“
سيما أن األقل، على أن تبدأ مفاوضات الحل النهائي فوراً، وأن الطرف الفلسطيني يدرس االقتراح، ال

  .نتنياهو تعهد أمام اإلدارة األميركية بالشروع في مفاوضات مكثفة إذا تم االتفاق على جدول األعمال
  7/9/2011الجريدة، الكويت، 

  
    أغسطس/ السلطة تعجز عن دفع رواتب موظفيها لشهر آب .8

صف راتب شهر اب قالت السلطة الفلسطينية امس انها تتوقع ان تتمكن من صرف ن:  وكاالت–رام اهللا 
وجاء .  الف موظف مدني وعسكري يعملون لديها بسبب االزمة المالية التي تمر بها150الماضي الى 

أبلغ المجلس بأنه من "في بيان صادر عن اجتماع للحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض في رام اهللا 
من . "ا ال يتجاوز أسبوعينالمتوقع التمكن من صرف نصف راتب شهر اب خالل االيام المقبلة وبم

جانبها هددت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية أمس بإعالن تصعيد نقابي في 
وقال نائب رئيس . حال المساس بأجور الموظفين ضمن خطط التقشف لمواجهة األزمة المالية القائمة

اس بأجور الموظفين ضمن ما يسمى بخطة النقابة معين عنساوي في بيان إن النقابة ترفض أي مس
  ."ألن أجر الموظف أصال ال يكفيه هو وأسرته وال يوفر حياة كريمة لهم"حكومية لخفض اإلنفاق 

  7/9/2011الدستور، عمان، 
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  حصار مالي عربي على السلطة الفلسطينية: مسؤول فلسطيني .9
لدول العربية تفرض ما يشبه الحصار ا" قال مسؤول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان -رام اهللا 

  ."المالي على السلطة الفلسطينية بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ انشاء السلطة الفلسطينية الى اليوم
ال نعرف سببا لهذا الحصار وهو ما يمكن ان يتسبب في احباط التحرك الشعبي لمساندة قرار "واضاف 

حدة للمطالبة بعضوية للدولة الفلسطينية فيها الن فكر الناس القيادة الفلسطينية بالتوجه الى االمم المت
  ."سيكون مشغوال بالوضع المالي

 6/9/2011القدس، القدس، 
  

  المجلس الوطني الفلسطيني ينال صفة شريك من اجل الديمقراطية في مجلس برلمانات اوروبا .10
تشريعي النائب قيس عبد الكريم  قال رئيس لجنة القضايا االجتماعية في المجلس ال: عماد سعاده-نابلس 

، ان اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قررت اليوم الثالثاء اعتماد المجلس )ابو ليلى(
  .الوطني الفلسطيني شريكا من اجل الديمقراطية في مجلس اوروبا، وهي مكانه شبيهة بصفة المراقب

لسطيني اجتماع المجلس الذي عقد مساء اليوم الثالثاء واضاف ابو ليلى، الذي حضر ضمن وفد برلماني ف
 دولة اوروبية اتخذ هذا 47في مدينة كاسرتا االيطالية، ان المجلس الذي يضم مندوبين عن برلمانات 

القرار بعد موافقة جميع اعضاء المجلس، معتبرا هذا القرار تطورا جديدا وجوهريا في العالقات 
  .الفلسطينية االوروبية

  6/9/2011 القدس، القدس،
  

  الخضري يرحب بتصريحات اردوغان بخصوص زيارة غزة .11
رحب النائب المستقل في المجلس التشريعي، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال : غزة

الخضري بتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حول تفكيره زيارة قطاع غزة في 
" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 9-6(يح صحفي، الثالثاء وشدد الخضري في تصر .وقت قريب

نسخةً عنه، على أن إثارة اردوغان لموضوع زيارته غزة يلقى ترحيباً واسعاً وارتياحاً في الشارع 
الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، مؤكداً على عمق العالقة التركية الفلسطينية والدور التركي الداعم 

  .للقضية
  6/9/2011 لإلعالم، يسطينالمركز الفل

  
  معتقل سياسي لدى السلطة بالضفة يعلن إضرابه عن الطعام .12

أعلن المعتقل السياسي في سجن أريحا بالضفة المحتلة جعفر دبابسة إضرابه المفتوح عن : الضفة الغربية
  .الطعام؛ احتجاجا على مواصلة اعتقاله من قبل األجهزة األمنية

ن بالضفة أن دبابسة من قرية طلوزة شمال مدينة نابلس بدأ اإلثنين إضرابا وأوضحت لجنة أهالي المعتقلي
مفتوحا عن الطعام، وسيستمر حتى اإلفراج عنه، مشيرة إلى أن قرار دبابسة بالبدء باالضراب المفتوح 
عن الطعام جاء بعد مرور نحو أربعة أشهر على حصوله على قرار باإلفراج الفوري من قبل محكمة 

  .اهللا، وتنكر جهاز المخابرات للقرار وعدم تطبيقهفي رام 
  7/9/2011السبيل، عمان، 
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   شكّك في الوضع القانوني لغزة كأرض محتلة"تقرير بالمر": خبير قانوني .13

تقرير "طالب خبير فلسطيني في القانون اإلنساني الدولي األمم المتحدة بسحب :  فتحي صباح-غزة 
ضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة وبرأ الدولة العبرية من  األممي الذي شكّك في الو"بالمر

  . على قطاع غزة"غير القانوني" الحصار "جريمة"
 "لجنة بالمر" في غزة عصام يونس التقرير الذي أعدته "مركز الميزان لحقوق اإلنسان"ووصف مدير 

سياسي "العام الماضي بأنه ) سأغسط(التي شكّلها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في آب 
شبكة المنظمات األهلية "وقال خالل جلسة حوارية نظمتها . "بامتياز، ويمثل سقطة خطيرة لألمم المتحدة

يجب على األمم المتحدة سحب التقرير ألنه يمس ":  في مدينة غزة أمس لمناقشة التقرير"الفلسطينية
  . "عب الفلسطيني المحتل ودولة االحتاللجوهر القضية الفلسطينية، وأسس العالقة بين الش

  7/9/2011الحياة، لندن، 
  

  الفلسطينيون قلقون على مصيرهاو ..عباس يعيق تنفيذ المصالحة: "السفير" لـالزهار .14
المصالحة ستطبق حينما يعقـد     "قال القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار إن          : ضياء الكحلوت 

م االتفاق عليه، ومع األسف ليس هناك اآلن أدنى إشارة منه تقـول إنـه               أبو مازن العزم على تنفيذ ما ت      
  ."راغب في تطبيق االتفاق

ـ      تطبيق اتفاق المصالحة متوقف تماما، فلم يتم حتـى  " على أن   "السفير"وشدد الزهار في تصريح خاص ل
فة وحـل قـضية     اآلن تقديم أي خطوة من المتفق عليها، منها إطالق سراح المعتقلين السياسيين في الض             

  ."جوازات السفر
عباس يعلق آماله على ما سماه استحقاق أيلول، وأخذ العالم العربـي وجـزء مـن                "وأضاف الزهار أن    

الشعب الفلسطيني معه إلى فقاعة سياسية بغير معنى وجدوى، وان يستخدمها إلعـادة التفـاوض فهـذا                 
  ."يتناقض مع برنامج المصالحة
 لدى أبو مازن ووضوح نواياه باتجاه المصالحة يعني إيجاد وسيلة عمليـة             وبين الزهار أن إظهار العزم    

  .لتنفيذ بنود االتفاق الخمسة، معتقداً أن األولويات تغيرت لدى فتح وعباس
 أن الوسيط المصري أدى دوره، وأخذنا في اتجاه التوقيع على االتفاقية،            "حماس"وذكر القيادي البارز في     
 من السلطة وإلى موافقة الطرفين، لتطبيق ما تم االتفـاق عليـه علـى أرض                والتطبيق يحتاج إلى إرادة   

  .الواقع
  

   ينفي أن تكون سورية قد طلبت من قادة حماس إغالق مكاتبهم ومغادرة دمشقالبردويل .15
ان السلطات السورية لم ' القدس العربي'قال مسؤول بارز في حركة حماس لـ :أشرف الهور -غزة 

إغالق مكاتبهم ومغادرة دمشق، والبحث عن عاصمة عربية أخرى لفتح مكاتب تطلب من قادة الحركة 
  .للحركة فيها وأكد في ذات الوقت أن وجود حركة حماس وقوتها غير مرتبط بوجودها في سورية

ما أثير حول ' 'القدس العربي'وقال الدكتور صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس لـ
  .'فية فقطالموضوع مجرد أخبار صحا
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، مشيراً إلى بقاء مكاتب 'لم تبلغنا سورية بأي موقف جديد، ولم تطلب منا مغادرة أراضيها'وأضاف 
  .الحركة في دمشق
حول إن كانت لحركة حماس خطط جديدة لنقل مكاتبها في الخارج إذا ما ' القدس العربي'وفي سؤال لـ

تضع فروض، كونه لم يطلب منها هذا األمر، طلب منها النظام في سورية، قال البردويل أن حركته ال 
  .لكنه أكد ن حركته لها امتدادات في عدة أماكن في العالم، وأن قوتها غير مرتبكة ببقائها في سورية

وانتقد البردويل تصريحات للمعارض السوري المعارض فريد الغادري التي قال فيها ان علم إسرائيل 
ستطرد من سورية 'خاللها أن حماس والفصائل الفلسطينية سيرفع في يوم ما في سماء دمشق، وأكد 

  .على حد قوله' بسبب استخدامها العنف واإلرهاب
الفتاً إلى أن الهدف ' مثل هذه النعرات ال تجوز'وقال القيادي في حماس في رده على هذه التصريحات 

  .'دغدغة عواطف اإلسرائيليين'من وراء هذه التصريحات هو
 موقف حركة حماس الذي أعلنته مع بداية األزمة السورية، القائم على عدم التدخل ولفت البردويل إلى

  .في الشؤون الداخلية، وأكد أن حركة حماس ال تزال على موقفها
وفي ذات السياق أكد البردويل أن سورية تعد من الدول التي قدمت العديد من الدعم لحركة حماس، 

  .'ح لسوريةاالستقرار واإلصال'وتمنى خالل حديثه 
وكانت تقارير صحافية ذكرت أن وجود توصيات أمنية سورية بإغالق مكاتب حركة حماس والطلب من 
كوادرها وقياداتها مغادرة دمشق بأسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية استياء قادة سورية من موقف 

  .'لمتخاذل''الحركة تجاه االحتجاجات المندلعة منذ شهور، حيث ووصفت موقفها بـ
 7/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل" ترحب بإعالن أردوغان نيته زيارة غزة وتعليق تركيا العالقات مع حماس .16

بالقرار التركي تعليق العالقات العسكرية والتجارية مـع        ) حماس(رحبت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
  .الكيان الصهيوني، مؤكدة على دعمها وتأييدها للقرار

المركـز  "وصـل   ) 9 -6(اطق باسم الحركة  سامي أبو زهري في بيـان صـحفي، الثالثـاء               وقال الن 
ترحب حركة حماس بالقرار التركي تعليق العالقات العسكرية والتجارية         : "نسخة عنه " الفلسطيني لإلعالم 

ـ        ى جريمـة  مع االحتالل اإلسرائيلي، وتؤكد الحركة تأييدها ودعمها لهذا القرار،  وتعتبره رداً متقدماً عل
، بإعالن أردوغان نيته    "حماس"كما رحبت    .قتل المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية وحصار غزة       

  .زيارة غزة، وتأملت إتمام هذه الزيارة في القريب
 6/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الذهاب الى االمم المتحدة غير متعارض مع المصالحة الوطنية :  ابو شهالفيصل .17

القيادي البارز في فتح النائب في المجلس التشريعي فيصل أبو شهال إن المصالحة، وما تم التوقيـع                 قال  
واالتفاق عليه، مستمر، لكن اإلشكالية الحالية ناتجة من آلية التنفيذ، فهناك تعطل نتيجة استحقاق أيلـول،                

  .وهناك تأكيد على أن الذهاب لألمم المتحدة غير متعارض مع المصالحة
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ـ     وسر  عوامل قال إنها أثرت في البطء والتراخي في تطبيـق االتفـاق،       "السفير"د أبو شهال في تصريح ل
أهمها أن االنقسام له سنوات، والخروج منه بحاجة إلى عمل وجهد مكثف في المرحلة المقبلة، وبـسبب                 

  .هذا األمر يظهر أنه لم ينجز شيء على األرض
لداعم والضاغط باتجاه إتمام المصالحة الوطنية، مؤكداً كـذلك أن        وانتقد أبو شهال غياب الحراك الشعبي ا      

  .هناك فهما خاصا لدى كل طرف لالتفاق الموقع، وهو ما يعيق أيضاً تطبيقه
نحن نسير في كل االتجاهات، راغبين      "وأشار القيادي في فتح إلى أن أولويات حركته لم تتغير، موضحا            

وإنجاز الدولة الفلسطينية، نحن اآلن في معركـة مـع االحـتالل            في المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام      
  ."ووحدتنا الداخلية تقوي من صمودنا وتدعمنا في هذه المعركة

 أن تغلب المصلحة الوطنية العليا على النظـرة الفـصائلية، وكـذلك الـشعب               "حماس"وطالب أبو شهال    
ذ اتفاق المصالحة وتحقيـق المـصلحة       الفلسطيني أن يتحرك وأن يكون داعما وضاغطا لجهة إنجاح تنفي         

  .الوطنية العليا
  7/9/2011السفير، بيروت، 

  
   تسعى لتفجير األوضاع لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى األمم المتحدة" إسرائيل: "الطيراوي .18

اللواء توفيق الطيراوي " فتح"أدان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وآخرها محاولة " العنصرية"رائم اإلسرائيلية التي وصفها بـ الج

إحراق مسجد النورين بقصره، وأكد أن ذلك لن يثتي الفلسطينيين عن التوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة 
  .باالعتراف بدولتهم

لمسجد النورين في ) 6/9( الثالثاء واتهم الطيراوي في تصريحات صحفية له على هامش زيارته اليوم
: قصرة إسرائيل بتعمد تفجير األوضاع في المنطقة لمنع الفلسطينيين من الذهاب إلى األمم المتحدة، وقال

ان اسرائيل تسعى لتفجير األوضاع لمنع القيادة من التوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة "
م القيادة الفلسطينية ومساندتها الهالي القرية في مواجهة اعتداءات وأكد الطيراوي دع". فلسطينية مستقلة

: وتفقد اراضي المواطنين في القرية المهددة باالحتالل وتسليمها للمستوطنين، وقال. االحتالل ومستوطنيه
إن هذه اإلعتداءات من قبل المستوطنين ستزيدنا صمودا وتمسكا بأرضنا، ولن تثنينا عن الذهاب الى "

  .، على حد تعبيره"م المتحدةاألم
  6/9/2011قدس برس، 

  
   يفرج عن القيادي حسن يوسف االحتالل .19

، عن 2011-9-6أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء :  محمد القيق-الضفة الغربية 
  . القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف من رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة

، إن قوات االحتالل فشلت في تلفيق تهمة "فلسطين أون الين" وجة النائب يوسف لـوقالت أم مصعب ز
 أيام ومن ثم قررت محكمة عوفر اإلفراج عنه دون تحويله إلى االعتقال 8للشيخ بعد اعتقال دام لمدة 

  . اإلداري
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اء مسيرات وقال الشيخ يوسف فور اإلفراج عنه إن االحتالل هدده بالسجن المدني واتهمه بالوقوف ور
إضافة إلى اتهامه بدخول المدينة " لتنظيم محظور" نظمت في المسجد األقصى المبارك وأنه ينتمي 

  . المقدسة دون حيازته تصريحا بذلك
  6/9/2011فلسطين اون الين، 

  
   بقصف إسرائيلي شرق خانيونسوإصابتان شهيد .20

، في قصف إسرائيلي 2011-9-6استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء الثالثاء 
  . استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

إن : "وقال أدهم أبو سلمية المتحدث باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بغزة
، وإصابة مسن وطفل ) عاما23ً(القصف اإلسرائيلي أدي الستشهاد المواطن خالد أحمد أبو سهمود 

  . راً إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى ناصر بالمحافظةبجراح متوسطة، مشي
استشهاد "وأعلنت ألوية الناصر صالح الدين وهي الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية في بيان صحفي 

  ". المجاهد خالد سهمود قائد وحدة المدفعية بقصف صهيوني شرق خانيونس
 6/9/2011فلسطين اون الين، 

  
  سبعة من أنصارها في الضفة عتقالتتهم السلطة با" حماس" .21

أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال سـبعة        " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية     : رام اهللا 
 .من أنصار ها في الضفة الغربية، ال سيما في نابلس والخليل وجنين، إضافة إلى دهم مطبعة وتفتيشها

  6/9/2011قدس برس، 
  

  للنائب أبو طير وتدعو إلى اإلفراج عنه" إسرائيل "حماس تدين اعتقال .22
 أبو   بشدة اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي للنَّائب محمد      " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة

قالت بأن إسرائيل تنفذها ضد رموز وممثلـي         التي  " حملة االعتقاالت "طير اليوم، وانتقدت ما أسمته بـ       
وقللت حركـة المقاومـة      . لألعراف والقوانين الدولية     واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً    الشعب الفلسطيني، 

من قدرة سياسـة    " قدس برس "أرسلت نسخة منه لـ     ) 6/9(في بيان لها اليوم الثالثاء      " حماس"اإلسالمية  
ي اعتقـال   إن استمرار الكيان الصهيوني ف    : "االعتقال على وقف تمسك الفلسطينيين بحقوقهم، وقال البيان       

  نائباً في المجلس التشريعي، والذين كان آخرهم الشيخ حسن يوسف، لن يفلـح فـي كـسر              22واحتجاز  
  ".الشعب الفلسطيني ونوابه في الثبات على أرضهم، والدفاع عن حقوقهم وثوابتهمعزيمة 

  6/9/2011قدس برس، 
 

  "إسرائيل"أثارت فزع شامل في حرب شاملة حذر من يجنرال إسرائيلي  .23
تصريحات جنرال كبير في قيادة الجـيش       أن   ،تل أبيب ، من   7/9/2011 الشرق األوسط، لندن،     شرتن

اإلسرائيلي حول خطر نشوب حرب شاملة في الشرق األوسط تمتد من إيران وحتى سـيناء المـصرية                 
ومن األردن عبر سوريا ولبنان إلى قطاع غزة، أثارت فزع شامل في إسرائيل، أمس، ذكـر بالرعـب                  
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فسارع وزير الدفاع، إيهود باراك، إلى طمأنة الجمهـور         . 1967ساد عشية حرب األيام الستة سنة       الذي  
  ."من تسول له نفسه مهاجمة إسرائيل"بتصريحات متغطرسة هدد فيها بشكل مبطن كل 

 قال عاموس جلعاد المسؤول عن      ، ا ف ب   -القدس المحتلة   من  ،  7/9/2011،   الدستور، عّمان  ضافتأو
حاليا الوضع ليس كذلك اطالقا وليس هناك اي سبب لالدالء          "اسية واالمنية في وزارة الدفاع      الشؤون السي 

واضـاف  . "وضعنا من الناحية االمنية ممتـاز     . وهذا السيناريو ال يعكس الواقع    . بمثل هذه التصريحات  
كما انتقد  . "ال نملك اي معلومات ملموسة حول احتمال استخدام اسلحة دمار شامل          "الجنرال في االحتياط    

  ."يجب اال ننشر حالة من الذعر"ضمنا الجنرال ايزنبرغ، مؤكدا انه 
 

   خسرت أردوغان ويجب االعتذار لتركيا"إسرائيل": إليعيزربن  .24
الخطوات التي تقوم بها تركيا     " بنيامين بن إليعيزر  "وصف عضو الكنيست اإلسرائيلي     : حبيب أبو محفوظ  

ـ     ، معتبراً أن دولته هي الخاسـرة؛ كونهـا جعلـت           "خطوات المتوقعة ال"ضد دولة االحتالل اإلسرائيلي ب
لقد تمت إهانة أردوغان؛ ألننا لم نطلعه علـى  : "وقال في مقابلة مع اإلذاعة العبرية .أردوغان يبتعد عنها 

ما سنقوم به من حرب على قطاع غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب، ولكن يمكن إنقاذ الوضـع                  
أمـر  " مرمرة"واعتبر بن إليعيزر أن تقديم اعتذار لتركيا حول مجزرة سفينة            ". معها مع أنقرة والتصالح  

  .واجب
العمل األمني االستخباري التركي ضـد      "إلى ذلك كشف عدد من المحللين المختصين بالشأن التركي أن           

 المقام األول   المنفذين للهجوم على أسطول الحرية وسفينة مرمرة سيكونون في        " اإلسرائيلية"جنود البحرية   
  ".المستهدف حال خروجهم من دولة الكيان

ستتخذ عدة خطوات، من ضمنها التشجيع إلرسال أسطول حريـة جديـد            "ولفت المحللون إلى أن تركيا      
بعدما ُأفشل األسطول الثاني وهدأ الحديث عنه، مشددين على أن الدعم العسكري والحمايـة لألسـطول                

  ". الصهيونية أمام هذه األساطيلواردة بشكٍل كبيرٍ في ظل العربدة
" ربما يكون من ضمنها عمليات خطف واعتقـال       "وتوقع المحللون قيام تركيا بعمليات استخبارية وأمنية        

البحرية التي نفذت الهجوم على األسطول، مـشيرين إلـى أن جهـاز             " 13شيطيت  "لعناصر من وحدة    
  .شي مع متطلبات المرحلة القادمةالمخابرات التركي لديه القدرات األمنية الالزمة للتما

 7/9/2011، السبيل، عّمان
 

  نائب نتنياهو يدعو إلى دعم أنظمة الحكم المعتدلة في المنطقة .25
شدد نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم، على أهمية حشد الدعم الـالزم             ): فلسطين(الناصرة  

  .يتهالتقوية أنظمة الحكم المعتدلة في المنطقة، وضمان حما
فيما دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العدول عن نيته التوجه إلى األمـم المتحـدة لنيـل                   

لن تجدي عملية السالم نفعاً كمـا أنهـا         "االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ذلك ان مثل هذه الخطوة          
 منح مبعوث الرباعية الدولية توني      وأعلن شالوم خالل مراسم    .، بحسب تقديره  "تتنافى مع اتفاقات أوسلو   

بلير شهادة إسرائيلية خاصة تقديراً لجهوده في محاولة التسريع في عملية التسوية فـي منطقـة الـشرق                  
األوسط، عن مخطط إلقامة مناطق مخصصة للقاء رجال أعمال من الجانبين اإلسـرائيلي والفلـسطيني               

 .أراضي الضفة الغربية و1948قرب نقاط العبور بين األراضي المحتلة عام 
  6/9/2011، قدس برس
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  عادة عالقاتها مع الجانب التركي إ تكثف اآلن جهودها في سبيل "اسرائيل" .26

وصف رئيس الكنسيت اإلسرائيلي روفـين        :  وكاالت األنباء  - القدس المحتلة    - سيد عبدالمجيد    -أنقرة  
 عن حادث االعتداء علي أسـطول الحريـة         ريفلين مطالبة انقرة الجانب االسرائيلي بتقديم اعتذار رسمي       

  .بأنه طلب غير الئق
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت اإلسرائيلية النقاب عن مساع تقوم بهـا الواليـات             , وفي غضون ذلك  

المتحدة للتوسط بين تل أبيب وأنقرة في أعقاب مخاوف من أن يسفر مزيد من التدهور في العالقات بين                  
  .ستقرار في المنطقةالبلدين عن حالة من عدم اال

وذكرت ت الصحيفة إن اسرائيل تكثف اآلن جهودها في سبيل اعادة عالقاتها مع الجانب التركـي إلـي                  
وأكدت مصادر سياسـية إسـرائيلية مـسئولة إن         . مستعينة بمجهودات واشنطن في هذا الصدد     , طبيعتها

  . اسرائيلالواليات المتحدة تحاول إقناع تركيا بوقف التدهور في عالقاتها مع
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله تبعث اسرائيل رسائلها بشكل مستمر إلـي األتـراك لتؤكـد                 

  .رغبتها في إنهاء األزمة بين البلدين
 فقد أشارت مصادر إسرائيلية     .وأضاف المصدر أن إسرائيل تخشي خسارة تركيا كحليف استراتيجي لها         

, ين قد تتضاءل علي الصعيد االستراتيجي و العسكري بشكل ملحوظ         إلي أن حجم التعاون الثنائي بين البلد      
  .مشيرين بالقول الي ان خسارة تركيا تعني فقدان صلة الوصل مع العالم العربي و االسالمي

ولفتت الصحيفة إلي أن إسرائيل ينتابها قلق من ان تشير واقعة احتجاز اسرائيليين مؤخرا بمطاراسطنبول               
  .ا العالقات بين البلدينإلي كبوة جديدة تشهده

واستطرد المصدر بالقول إن تركيا تسعي إلي اقحام الجانب اإلسرائيلي في مواجهة عامة علي الـصعيد                
  .الدولي لكن تل أبيب ليست لديها أية نية للدخول في تلك اللعبة

 7/9/2011، األهرام، القاهرة
 

   النووي "مفاعل ديمونة"جري تدريباً حول ت" إسرائيل" .27
أكد متحدث باسم جيش االحتالل أن بالده أجرت، أمس، تدريباً موسعاً تمت خاللـه محاكـاة          ): أ.ب  .د  (

ولـم يـدل    . لهجوم صاروخي على مفاعلها النووي قرب ديمونة بصحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة           
اإلنقـاذ  ذكرت أن مئات من الجنود ورجال الشرطة وعمال         ” اإلسرائيلية“الجيش بتفاصيل، لكن اإلذاعة     
حيث لم يطلع على خطوطه     ” سرية للغاية “ووصفت تفاصيل التدريب بأنها     . وغيرهم شاركوا في التدريب   

ويأخذ السيناريو الـصاروخي فـي الحـسبان        . العريضة سوى عدد قليل من كبار المسؤولين العسكريين       
  .هجمات محتملة من جانب حزب اهللا اللبناني وحركة حماس في غزة أو سوريا

 7/9/2011، الشارقة، الخليج
 

   تؤكّد رغبتها في الحفاظ على اتفاقيات السالم مع األردن ومصر"إسرائيل" .28
أكد رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريز، رغبة الجانب اإلسرائيلي في الحفاظ على            : )فلسطين(الناصرة  

  .بالنسبة لإلسرائيليينبقاء اتفاقيات السالم الموقعة مع كل من مصر واألردن، قائمة ألهميتها البالغة 
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فيما شدد خالل كلمة ألقاها في مؤتمر التعاون اإلقليمي الذي افتتحت أعماله في تل أبيب أمـس اإلثنـين                   
" مغلقـة "، على أن حكومة تل أبيب تدعم إقامة دولة فلسطينية عبر الخوض في مفاوضات مباشرة                )5/9(

  . إلى األمم المتحدة" ي الجانبأحاد"بعيداً عن وسائل اإلعالم، وليس من خالل التوجه 
" تحريـر "بدورها، دعت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى             

الوقت "عملية السالم والسعي لتحريكها قبل توجه السلطة الفلسطينية لحصد استحقاق سبتمبر، معتبرةً أن              
  . ، وفق تقديرها"ليس متاخراً بعد

، "نوايا صـادقة  " ليفني نتنياهو إقناع الجانب الفلسطيني بأن نواياه للتوصل إلى تسوية نهائية هي              وناشدت
ـ     ، معربةً عن ثقتها بأن الفلسطينيين سـيوافقون علـى اسـتئناف        "دفع الثمن "وأن إسرائيل على استعداد ل

 .المفاوضات إذا ما اقتنعوا بصدق النوايا اإلسرائيلية، حسب رأيها
  6/9/2011، قدس برس

  
  لقاهرة إلى ا اإلسرائيلي يعود السفير .29

في موقعها االلكتروني، أن السفير ايتسحاق ليفانون، وصل مطار         / المصري اليوم /قالت صحيفة   : القاهرة
بعد إجازة قضاها في فلسطين المحتلـة،       " إير سيناء "القاهرة أمس االثنين على متن طائرة تابعة لخطوط         

) أغـسطس (اإلسرائيلي لخمسة جنود مصريين علـى الحـدود فـي آب            تزامنت مع أحداث قتل الجيش      
  . الماضي

  6/9/2011، قدس برس
 

  توجيهات جديدة للطيران اإلسرائيلي بسبب عدم االستقرار في المنطقة":  بوستجيروزاليم" .30
كشفت تقرير نشر في فلسطين المحتلة، أن قيادة الجيش اإلسرائيلي، وضعت مؤخرا            ): فلسطين(الناصرة  

يهات جديدة لعمل طائرات التجسس على دول المنطقة، تضمن عدم تأجيج حالـة عـدم االسـتقرار                 توج
  .المسيطرة على المشهد السياسي العربي

اإلسرائيلية، ن التوجيهات الجديدة تسمح، فقط، لطيارين ذوي خبـرة          / جيروزاليم بوست /وقالت صحيفة   
 برحالت استطالعية، خاصة تلك التي تتم عادة في         ويتمتعون بقدرات متقدمة، بقيادة الطائرات التي تقوم      

  .سماء لبنان
وشملت التوجيهات الجديدة، الدعوة إلى موافقة ضابط كبير من الجيش على إجـراء هـذه الـرحالت،                  
  .وتواجدهم في غرفة التحكم والسيطرة، والتي تتم بعد أن يجري إبالغ قائد أركان الجيش اإلسرائيلي بها

أن حالة عدم االستقرار في المنطقة العربية، ساهمت في         "ادر في الجيش تأكيدها     ونقلت الصحيفة عن مص   
دفع الجيش اإلسرائيلي إلى وضع توجيهات الطيران الجديدة الخاصة بالمراقبة واالستطالع في المنطقة،             

  ".وذلك لتقليل إمكانية أن تؤدي رحالت خاصة بهذا األمر إلى تصعيد عسكري
  6/9/2011، قدس برس

 
  االنتهاء من حفريات تهدد أساساته : تحاصر المسجد األقصى"رائيلإس" .31

كشف النقاب أمس، عن إنهاء حفريات جديدة أسفل المسجد األقصى تهدد أساساته، وتكمل : امجد سمحان
، بهدف عزل قواعد المسجد "الجدار الكامل"بناء حلقة أنفاق حول جهاته األربع ضمن خطة سميت 

  .ة رويدا رويدا عن الجدران الصخرية التي بني عليهااألقصى في القدس المحتل
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وصولها إلى الجدران " إن الجديد في عمليات الحفر هذه "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وقالت 
  ."الصخرية التي ترتكز عليها قواعد المسجد األقصى المبارك، األمر الذي يهدد أساساته بشكل خطير

طول النفق " نسخة منه، أن "السفير" أبو عطا، في بيان تلقت وأوضح المتحدث باسم المؤسسة محمود
 مترا، وقد تم إنهاء حفره، وهو يبدأ من منطقة عين سلوان ويصل طرف 11 متر، بعمق قد يصل 600

  ."المسجد األقصى عند أقصى الزاوية الجنوبية الغربية، وخالل حفره تكشفت أساسات المسجد األقصى
النفق " اإلسرائيلية، التي قالت إن "إسرائيل اليوم"ور للحفريات في صحيفة وقال أبو عطا إنه تم نشر ص

 الذي يلف المسجد األقصى، وهو عبارة عن مجموعة حفريات "الجدار الكامل"الجديد يأتي ضمن إطار 
الحفريات تمتد من وسط بلدة "وأضاف . "تم إنجازها، وستعرض للجمهور األسبوع المقبل) غير مسبوقة(

وبا وتتجه شماالً صوب المسجد األقصى وتخترق أسوار البلدة القديمة في القدس، وتصل إلى سلوان جن
  ."منطقة القصور األموية، ثم إلى الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد األقصى

ال شك أن هذا النفق وكل الحفريات تشكل خطراً على المسجد األقصى، خاصة وأن "وتابع أبو عطا 
نحن نعتقد أن االحتالل يكشف "وقال . "ريغات ترابية، وصلت المنطقة الصخريةالحديث يدور حول تف

  ."فقط عن جزء من مخططاته وحفرياته، وهناك ما هو مستور وأخطر
  7/9/2011، السفير، بيروت

  
  القدس جنوب  جديدة استيطانيةوحدات  .32

 وحدة 80صادقة على بناء قررت ما تسمى لجنة البناء والتخطيط اإلسرائيلية الم:  محمد القيق-القدس 
  .استيطانية جنوب القدس المحتلة

 وحدة استيطانية جديدة تقرر بناؤها ضمن مشروع إسكان األزواج الشابة 80وقالت إذاعة االحتالل بأن 
المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب المدينة " جفعات ميسوا"حيث تقع هذ الوحدات في مستوطنة 

  . المقدسة
  6/9/2011، ن الينموقع فلسطين أو

  
   مواطنا والمستوطنون صعدوا انتهاكاتهم الشهر الماضي22استشهاد : "وفاوكالة " .33

صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الشهر الماضي اعتداءاتها ضد المواطنين، :  أكرم أبو عمرو-غزة 
ينية في قطاع غزة، حيث كثفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية قصفها لألهداف والمنشآت المدنية الفلسط

  .ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى
وواصلت حصارها المفروض على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، كما تصاعدت وتيرة االقتحامات 
والمداهمات للقرى والبلدات واألحياء الفلسطينية في الضفة الغربية، وشن حمالت االعتقال التعسفي 

ين العدوانية واالستفزازية للمواطنين الفلسطينيين، ونصب الحواجز باإلضافة إلى ممارسات المستوطن
العسكرية وتوجيه اإلخطارات العسكرية التي تقضي بهدم البيوت أو إخالء األراضي أو لمقابلة مكاتب 
المخابرات اإلسرائيلية، واستمرت أعمال تهويد مدينة القدس، وكانت نتيجة هذه االعتداءات على النحو 

  :التالي
   جريحا80 شهيدا ونحو 22 عملية إطالق نار وقصف بالطائرات الحربية أسفرت عن سقوط 79• 



  

  

 
 

  

            18ص                                     2255:                العدد7/9/2011األربعاء  :التاريخ

 وحدة سكنية في القدس وباقي 6490 انتهاكات خاصة بالتوسع االستيطاني تشمل خططا لبناء 5• 
  المناطق

العتداء اعتداء للمستوطنين شمل حرق األشجار المثمرة، وعمليات دهس للمواطنين الفلسطينيين، وا 45 •
  بالضرب واإليذاء الجسدي

 عملية اقتحام ومداهمة للبلدات واألحياء والمدن شهدت مداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها 88•
  وتسيير دوريات عسكرية في شوارعها

   مواطنا155 حملة اعتقال بين صفوف المواطنين الفلسطينيين تم اعتقال 32• 
 حمالت توزيع إخطارات عسكرية بالهدم أو اإلخالء أو مقابلة ضباط المخابرات اإلسرائيلية، تم 4• 

   إخطارا16تسليم 
   حاجزا28 عملية إقامة حواجز عسكرية، تم نصب 21•

   دونما49 عملية تجريف تم تجريف 2• 
 المسجد األقصى وتغيير  انتهاكا خاص بتهويد القدس منها بناء بؤر استيطانية وعمليات حفر حول19•  

  معالم المدينة ومنع المواطنين الفلسطينيين من الصالة في المسجد األقصى المبارك
  6/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   يعارضون تراجع الرئيس عن الذهاب لالمم المتحدة %53: استطالع .34

ربية وقطاع غزة، معارضة شعبية ألي قرار أظهر استطالع للرأي جرى في الضفة الغ: بيت ساحور
محتمل قد يتخذه الرئيس محمود عباس بالتراجع عن الذهاب إلى مجلس األمن، بينما توقع أقل من نصف 

  .المشاركين في االستطالع أن تصبح فلسطين عضوا في األمم المتحدة
ة من الفلسطينيين الذين وبين االستطالع الذي نشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، نسبة عالي

ينظرون إلى الواليات المتحدة كالعب سلبي في جهود االعتراف بالدولة الفلسطينية، كما فضلت غالبية 
  .المستطلعين العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

وقال الدكتور نبيل كوكالي، رئيس المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، إن أغلبية الجمهور الفلسطيني 
يعارضون أي قرار يمكن أن يتخذه الرئيس أبو مازن بالتراجع عن %) 53.0( تصل نسبتهم نحو الذين

وبين كوكالي أن هناك جدال بين مؤيدي ومعارضي القرار الفلسطيني بالتوجه . الذهاب إلى األمم المتحدة
لعين بضرورة من المستط% 59.3ففي حين يرى . للمنظمة الدولية النتزاع االعتراف بالدولة الفلسطينية

العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى سالم دائم معهم ثم الذهاب إلى األمم المتحدة، فإن 
يؤيدون الذهاب إلى األمم المتحدة من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية دون توقيع اتفاقية سالم % 35.0

 الرئيس أبو مازن أن يبذل جهدا أكبر من المستطلعة آراؤهم، أن على% 49.2ويعتقد . مع اإلسرائيليين
 للجمعية العامة لألمم 66للحصول على الدعم الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية خالل انعقاد الدورة 

أنه ال يعمل على "، بـ%16.9إنه عمل ما فيه الكفاية، بينما أجاب % 26.5المتحدة في هذا الشهر، وقال 
  .ذا السؤالعن إجابة ه% 7.4، وامتنع "اإلطالق

  7/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   جنوب نابلس الزيتون شجرة80 تقتلع االحتاللقوات  .35
اقتلعت قوات االحتالل ظهر أمس عشرات األشجار المثمرة في قرية الولجة شمال غرب : الضفة الغربية

  .بيت لحم، واعتقلت شخصين خالل مسيرة احتجاجا على تجريف األراضي هناك
 إن عددا من الجرافات اإلسرائيلية اقتحمت منطقة عين جويزة في قرية "السبيل"شهود عيان لـوقال 

 شجرة 80الولجة برفقة خمس آليات عسكرية، وقامت بتجريف أراضي المواطنين واقتالع أكثر من 
  .مثمرة من أشجار الزيتون واللوز بحجة استكمال بناء الجدار

 عفوية باتجاه األراضي المهددة بالمصادرة والتجريف لصالح بناء وكان أهالي القرية قد نظموا مسيرة
)  عاما60(جدار الفصل العنصري، إال أن قوات االحتالل قمعت المسيرة واعتقلت مسناً فلسطينيا 

  .ومتضامنة أجنبية
  7/9/2011، السبيل، عّمان

  
   يصفون تقرير بالمر بفضيحة أخالقية وسياسيةفلسطينيون .36

دد مئات الفلسطينيين في اعتصام احتجاجي نظم أمس قبالة مقر األمم المتحدة في ن:  حامد جاد-غزة
مدينة غزة بتقرير بالمر الصادر عن األمم المتحدة مطالبين األخيرة في هتافات رددوها بضرورة إلغاء 

  .التقرير والتراجع عنه
 أخالقية وسياسية، داعيا ووصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عماد أبو رحمة التقرير بفضيحة
هذا التقرير "وأضاف  .للتصدي لهذه الجريمة بكافة أشكال القوة وأوسع المشاركات الشعبية والجماهيرية

سياسي بامتياز هدفه رضوخ هذه اللجنة لالبتزاز والضغوطات األميركية واإلسرائيلية على " بالمر"
  ".االحتاللحساب شعبنا وإنهاء الحصار واستقالل الدولة وإنهاء 

  7/9/2011، الغد، عّمان
  

   ألف شيقل الشهر الماضي187إيرادات مديرية المعادن الثمينة بلغت : الوطنياالقتصاد  .37
قالت المديرية العامة للمعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الوطني، إن حجم إيراداتها خالل : رام اهللا

شيقل، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى  ألف 187الشهر الماضي من المعادن الثمينة بلغ نحو 
  . رخصة35 ألف غرام ، وأصدرت في الوقت ذاته 169المديرية 

  6/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لبنانيون يكتشفون الوجه الثقافي لمخيم برج البراجنةممثلون .38
مكتب المساعدات اإلنسانية "ويموله " األونروا"فذه الذي تن"  الكرامة للجميع" في إطار مشروع: الرا السيد

زيارة مخيم ب، مع وفد من اتحاد الممثلين الفلسطينيين ون لبنانيونممثلقام وفد من ، "للمفوضية األوروبية
، "نقابة ممثلي المسرح والسينما في اإلذاعة والتلفزيون"و" األونروا"برج البراجنة وذلك تلبية لدعوة 

  . الممثلين جان قسيس ورئيس االتحاد محمد الشولي ومحمود عبداهللا من األونروابمشاركة نقيب
أن المخيمات ليست مجرد بؤر أمنية بل تضم المراكز الثقافية التي تستوجب " المستقبل"وأكد الشولي لـ

الحقيقية اإلضاءة عليها إلظهار اإلبداعات الفلسطينية واإلطالع على الحياة اليومية لالجئين ونقل الصورة 
  .للحياة هناك
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أضاف، إن اإلطالع على خدمات األونروا واالحتكاك المباشر مع المواطنين ساعدا في تكوين صورة 
صحيحة عن الواقع الذي يتطلّب تضافر الجهود لالرتقاء إنسانياً بالالجئين وتنمية قدراتهم وتشجيع 

  . إبداعاتهم إلدماجهم في المجتمع اللبناني بصورة أكبر
 الوفد خالل جولته التي شملت مراكز خدمات األونروا مركز البرنامج النسائي ومركز الشيخوخة وكان

  .الناشطة داخل المخيم، وقد اطلع عن قرب على ما تقدمه األونروا لالجئين واالحتياجات التي يفتقدونها
  7/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  ى مسجد النورين في نابلس  تدين اعتداء المستوطنين عل األردنيةنقابة األطباء .39

أدانت نقابة األطباء االعتداء الذي قام به عدد من المستوطنين اليهود على مسجد النورين في : عمان
  .منطقة نابلس وإحراق محتوياته

وطالبت النقابة الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية القيام بواجبها لحماية المقدسات وإدانة هذه 
العدوانية ودعم خيار المقاومة في فلسطين من أجل تحريرها من العدو الصهيوني ألنه ال التصرفات 

  .خيار مع هذا الكيان إال خيار المقاومة
وقالت في بيان لها إن هذا التصرف يعبر بصورة واضحة عن الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني 

لنقابة أن هذا الكيان يقوم على أسس عنصرية وأكدت ا. وعدم احترامه لألديان السماوية وأماكن العبادة
وعلى احتالل االراضي العربية في فلسطين وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة وأن المفاوضات 

  .واالتفاقيات معه تعد تنازالً عن الحقوق التاريخية لألمة في فلسطين من البحر الى النهر
  7/9/2011، الدستور، عّمان

  
  اإلجراءات األمنية في مخيمات صيدا  العميد منذر األيوبيي يبحث معوفد أمني فلسطين .40

عقد قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد منذر األيوبي أمس، لقاء في مكتبه في 
، ضم "منظمة التحرير الفلسطينية"و" قيادة األمن الوطني"السرايا الحكومية في صيدا، مع وفد من ضباط 

وقد جرى البحث في آخر التطورات على . ، والعميد سمير العشي، والعميد خالد الشايب"مطيع"يد العم
الساحة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق والتعاون، بما يخدم المصلحتين اللبنانية 

 أمن الشعبين والفلسطينية والمخيمات، والعمل على تخفيف اإلجراءات األمنية والقضائية بما يحفظ
  . اللبناني والفلسطيني

  7/9/2011، السفير، بيروت
  

    تحركات إسرائيلية وانتهاكات ألجواء لبنان  .41
لوحظ تزايد للتحركات والتدريبات اإلسرائيلية على الحدود مع لبنان منذ أمس، حيث سجلت  :بيروت

بل بلدتي رميش وعيتا الشعب، تحركات مؤللة للعدو ما بين الغجر والعباسية، وسمع دوي انفجارات مقا
ودوي انفجارات مقابل عيترون الحدودية، كما سجل سماع رشقات رشاشة في عمق مزارع شبعا، ترافق 

مقابل  كما رصدت أعمال حفر إسرائيلية. مع انتهاك الطيران اإلسرائيلي األجواء فوق العرقوب وشبعا
  .بوابة فاطمة مع وضع مكعبات اسمنتية حول نقاط مراقبة

  7/9/2011، الخليج، الشارقة
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      مصر تحشد التأييد لدولة فلسطين : في مؤتمر عدم االنحياز ببلغراد .42

 دولة عضو في حركة عدم االنحياز الثالثاء إلـى تأييـد            100دعت مصر أكثر من     :  وكاالت -الجزيرة  
البية الدول األعضاء في    االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة هذا الشهر، وقالت إنها تعتقد أن غ            

وانتهى الثالثاء اجتماع استمر يومين لحركة عدم االنحياز في العاصمة الـصربية            . المنظمة ستفعل ذلك  
  .بلغراد
 فـي التـصريحات     -التي يتوالها وزير الخارجية محمد كامل عمرو      -الرئاسة المصرية للمؤتمر    وقالت  

 الفلسطينية أثناء الجلسة السادسة والستين للجمعيـة        ستواصل دعم المساعي  "الختامية، إن الدول األعضاء     
 مـع   1967حزيران  /العامة لألمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين على الحدود السابقة للرابع من يونيو           

  ".القدس الشرقية عاصمة لها، والسعي لضمها كعضو كامل في األمم المتحدة
  . دولة تتمتع بعضوية كاملة أو بوضع مراقب101وقال المنظمون إن التصريحات كانت نيابة عن نحو 

  7/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  السفارة اإلسرائيلية لتحطيم جدار " مسيرة مطارق"نشطاء مصريون يدعون إلى : القاهرة .43
الذي تقيمـه   ” الجدار العازل “دعا نشطاء وثوريون في مصر إلى استخدام آالت الحدادة إلسقاط            :القاهرة

حالياً قبالة سفارة الكيان بالقاهرة، وسط حالة من االنتقادات الواسعة إلقامة هذا الجـدار، فيمـا                السلطات  
أيلول الجاري لنظر أولى جلـسات      /  سبتمبر 17حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء اإلداري في مصر         

  .الدعوى القضائية بإغالق سفارة الكيان
ونية وبيانات صحافية المصريين بالخروج في يـوم واحـد           وطالب الثوار والنشطاء على صفحات إلكتر     

وإغـالق  ” اإلسـرائيلي “إلسقاطه، في إطار النضال المصري لطرد الـسفير  ” الجدار“لإلجهاز على هذا   
  .سفارة الكيان بالقاهرة، إثر العدوان الصهيوني على الحدود المصرية واستهدافه جنوداً مصريين

بعد الثورة  “لتي رفعها احد المحامين المصريين ضد سفارة الكيان أنه          الى ذلك، ذكرت الدعوى القضائية ا     
المصرية لم يعد مقبوالً وال مبرراً على المستويين السياسي أو القانوني أن يكون ثمة تهاون في مواجهـة                

  . ”بالقاهرة” اإلسرائيلية“أي اعتداءات من الكيان الصهيوني، األمر الذي يتطلب إغالق السفارة 
  7/9/2011،  الشارقةالخليج،

  
   للجميل فحسب بل يعرِّض بالده للخطرنتنياهو ليس ناكراً : الدفاع األميركي السابقوزير .44

مـسؤولين  " اإلخبارية األميركية قد نقلت، أمـس، عـن          "بلومبرغ"كانت شبكة   :  نظير مجلي  - تل أبيب 
مي قبل وقت قصير من تقاعـد        قولهم إنه خالل اجتماع لمجلس األمن القو       "رفيعين في اإلدارة األميركية   

غيتس، استعرض األخير الخطوات الكثيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس األميركي باراك أوبامـا لـضمان               
، مضيفا أن الجانب األميركي لم يحظ بأي شيء في المقابل، خصوصا ما يتعلـق بمـسار                 "إسرائيل"أمن  
إن نتنيـاهو لـيس نـاكرا    : ذي حضر اللقاءوأضاف المسؤولون أن غيتس قال للرئيس أوباما، ال       . السالم

للجميل فحسب، بل يعرض بالده للخطر أيضا من خالل رفض فك عزلة إسرائيل المتناميـة وتجاهلـه                 
وأكـد هـؤالء    . للتحديات الديموغرافية التي يواجهها في حال استمر في السيطرة على الضفة الغربيـة            
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رف أعضاء المجلـس أو الـرئيس أو أي مـن           المسؤولون أن تحليل غيتس لم يلق أي معارضة من ط         
  .الحاضرين اآلخرين

وقال صاحب الموقع اإلخباري المذكور، جيفري غولدبيرغ، إنه، من خالل أحاديث كثيرة مع الكثير من               
عداء شديدا وعميقا لنتنياهو لدرجـة تهـدد بـالخطر مـصالح            "المسؤولين في اإلدارة األميركية، لمس      

 إن قمة الغضب من نتنياهو كانت خالل زيارته األخيرة إلـى واشـنطن؛              :وأضاف غولدبيرغ . "إسرائيل
حيث ألقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي محاضرة على الرئيس أوباما ببث حي ومباشـر ضـد صـفقات                 

. وفي تلك الفترة نفسها وردت تصريحات غيتس      . األسلحة األميركية للسعودية وغيرها من الدول العربية      
اإلدارة قدمت إلسرائيل أكبر دعم عسكري في تاريخ العالقات بين البلدين، وفتحت            هذه  ": وقال فيها أيضا  

أمامها مخزن المعلومات االستخبارية أكثر من أي إدارة سابقة، ومع ذلك فإنها لم تحصل على أي شيء                 
  ."بالمقابل

7/9/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  ئيلية اإلسرا- قلق أميركي من تفاقم أزمة العالقات التركية .45
تشعر اإلدارة األميركية بقلق وهي تراقب تفاقم األزمة بين تركيـا وإسـرائيل             :  مينا العريبي  - واشنطن

خالل األيام الماضية، حيث تشهد منطقة الشرق األوسط مجددا تقلبات تؤثر على الحسابات االستراتيجية              
  .م من تأثير هذه األزمة عن قلقه"الشرق األوسط"وعبر مسؤولون أميركيون لـ. للواليات المتحدة

ـ             عن قلق   "الشرق األوسط "وعبر مسؤول أميركي مطّلع على ملف الشرق األوسط في اإلدارة األميركية ل
وأضاف . "خصوصا مع كل ما يحدث في المنطقة من متقلبات        "واشنطن من التوتر بين تل أبيب وأنقرة،        

  ."ة حول الدولة الفلسطينية يزيد من هذا القلقتزامن هذا التصعيد مع التحرك المتوقع في األمم المتحد"أن 
7/9/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
   تشتري صواريخ إسرائيلية لحماية حدودها الكورية"سيول" شركة .46

أبرمت كوريا الجنوبية اتفاقاً مع شركة إسرائيلية لشراء صواريخ موجهة لحماية الجزر القريبة             : وكاالت
وذكـرت  . 2011-9-6كوريا الشمالية، حسب ما أفاد تقرير، الثالثـاء         من الحدود البحرية المتوترة مع      

 صاروخاً إسرائيلياً في جزيرتين في البحر األصفر في وقـت           50 ستنشر نحو    "سيول"وكالة يونهاب أن    
  . متأخر من هذا العام على األرجح

يخ سبايك ان ال    تم مؤخراً التوصل إلى اتفاق لشراء صوار      "ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه        
  . ورفضت وزارة الدفاع تأكيد التقرير)". إسرائيل(او اس التي طورتها 

) إسـرائيل (فـي   " رافائيل لألنظمة الدفاعية المتطورة   "وقالت الوكالة إن الصواريخ التي تصنعها شركة        
لكوريـة  تستخدم تكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع الجغرافية وهي قادرة على ضـرب المـدافع ا              

 دوالر  300.000) سـبايك ان ال او اس     (ويبلغ سعر صـاروخ     . الشمالية المخبأة في كهوف في الجبال     
  .  كلم، بحسب الوكالة25ويبلغ مداه 

6/9/2011، موقع فلسطين أون الين  
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  تقرير بالمر يعطي الشرعية لقتل الشعب الفلسطيني": األونروا" في العاملون .47
اتحاد الموظفين العرب بوكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين            قال سهيل الهندي رئيس     : غزة

فـي  : "في بيانٍ صادر عنه   ) لجنة بالمر (، حول تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة          "األنروا"
هذه المرحلة الصعبة والدقيقة تصدر األمم المتحدة قراراً بشرعية الحصار المفروض على القطاع، فـي               

هذا القرار الجائر والمستهجن هو بمثابـة       "، مشدداً على أن     "ارخ ألبسط قوانين حقوق اإلنسان    انتهاك ص 
إعطاء الشرعية لحصار وقتل الشعب الفلسطيني وتجويعه وإعطاء االحتالل الذريعة لمزيد من الجـرائم              

  ".ضده
6/9/2011وكال قدس برس،   

 
   الحصار في تقريري غولدستون وبالمرشرعية .48

  حسام الدجني
تناقض واضح وصريح داخل أروقة األمم المتحدة فيما يتعلق بالحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 

م، ويشتمل حصار غزة على منع أو 2006/غزة عقب فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية في يناير
د في عمق تقنين دخول المحروقات والكهرباء والدواء والكثير من السلع الرئيسية، وكذلك منع الصي

   ".إسرائيل"البحر، وغلق المعابر بين القطاع و
هذا الحصار هو بمثابة عقاب جماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وذلك بسبب الخيار 
الديمقراطي للشعب الفلسطيني الذي منح حركة حماس أغلبية برلمانية داخل المجلس التشريعي، وهذا 

   .د جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدوليمخالف للقانون الدولي اإلنساني، ويع
ما يهمنا في هذا المقال هو الزوبعة التي تركها السيد بالمر المكلف من قبل األمم المتحدة للتحقيق في 
أحداث القرصنة اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة أتراك ممن كانوا 

ي كانت تحمل الدواء وحليب األطفال لشعب غزة المحاصر على ظهر سفينة مرمره المدنية والت
المادة (والمنكوب، فقد جاء في تقرير السيد جيفني بالمر وهو رئيس وزراء نيوزلندا السابق وتحديداً في 

والتي تنص على شرعية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل، في تبنٍ واضح للرواية ) 69
 من مأزق الجريمة واإلدانة لعملية القرصنة البحرية في المياه "إسرائيل"ذ اإلسرائيلية والتي من شأنها إنقا

  ).أسطول الحرية(الدولية ضد القوافل اإلنسانية 
السيد جيفني بالمر ارتكب مجزرة قانونية وأخالقية عندما شرعن الحصار البحري على قطاع غزة، 

   :وسأتناول ذلك بشيء من التفصيل
   المجزرة القانونية: أوالً

 في العالم، فانقلب على مبادئ "إسرائيل"لقد عمل السيد جيفني بالمر كل ما بوسعه من أجل إنقاذ صورة 
القانون الدولي، وأنا لست متخصصاً في القانون الدولي ولكن هناك مبادئ رئيسية البد من سردها وقد 

   :يكون السيد بالمر قد أغفلها متعمداً وهي على النحو التالي
ة من وجهة نظر القانون الدولي هو أرض محتلة، لذلك تعتبر المقاومة مشروعة، والدول قطاع غز -1

ملزمة بتقديم كل أشكال المساعدات وبكل الوسائل والطرق لمساعدة حركات التحرر الوطني في قطاع 
   .غزة
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وة السالح،  محتلة بق"إسرائيل"االحتالل الحربي في القانون الدولي ال ينقل السيادة إلى المحتل، و -2
   .ولذلك ال سيادة لها براً أو بحراً أو جواً

حصار قطاع غزة هو شكل من أشكال العقاب الجماعي، وهذا محرم بالقانون الدولي اإلنساني  -3
م، والعهد الدولي الخاص للحقوق االقتصادية واالجتماعية 1949وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  .ن الدولي لحقوق اإلنسانم، والقانو1969والثقافية لعام 
، وإعاقة وصولهم المتعمد )المياه الدولية( للقوافل اإلنسانية في أعالي البحار "إسرائيل"إن اعتراض  -4

لقطاع غزة بما يحملونه من مواد اغاثية لشعب محاصر منذ سنوات فإن ذلك جريمة حرب طبقاً للمادة 
  .ة الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائي)  xxv/ب/8/2(
قد يكون السيد بالمر لم يقرأ دليل سان ريمو وتحديداً ما يخص النزاعات المسلحة في البحار، والذي  -5

   :حدد في فرعه الثالث سفن وطائرات العدو التي ال يجوز مهاجمتها وهي
حمل السفن المشاركة في مهمات إنسانية واغاثية، وأسطول الحرية لم يخرج عن هذا الهدف ولم ي  **

  .سوى حليب األطفال والدواء وغير ذلك من المواد االغاثية
خالف السيد بالمر في شرعنته للحصار على قطاع غزة من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي مؤسسته  -6

، فقد أدان السيد بان كي مون األمين العام في أكثر من مناسبة الحصار على غزة، )األمم المتحدة(األم 
 برفعه وتحسين الحياة المعيشية للسكان المدنيين، وكذلك قامت مؤسسة وكالة الغوث "إسرائيل"وطالب 

وتشغيل الالجئين بإدانة الحصار على غزة، ولكن األكثر من ذلك كله ما جاء في تقرير بعثة ريتشارد 
فرقان غولدستون وهي منبثقة عن األمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين إبان حرب ال

على عملية العزل ) الفصل الخامس(ركزت البعثة ): "27الفقرة (م، فقد جاء في تقريره 2008/في ديسمبر
على قطاع غزة والمشار إليه بصورة عامة باسم ) إسرائيل(االقتصادي والسياسي الذي تفرضه 

قية جنيف الرابعة  ما زالت ملزمة بموجب اتفا"إسرائيل"رأت البعثة أن ): " 28الفقرة (، وفي "الحصار
وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم 

  ".المستشفيات والسلع األخرى بغية تلبية االحتياجات اإلنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود
 بالمر وغير شرعي من وجهة نظر ما سبق يدفعنا للتساؤل هل الحصار شرعي من وجهة نظر السيد

غولدستون وبان كي مون ووكالة الغوث وكاترين أشتون والعديد من الدول الممثلة بالمؤسسة األممية، أم 
هناك تسييس للتقرير وابتزاز سياسي مورس على غولدستون بعد إقرار تقريره، وقرأه بالمر مسبقاً 

   فخرجت تلك الصورة من التقرير؟
هي مجرمة حرب، والموقف التركي في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية صائب،  "إسرائيل"نعم، 

  ...ومساندة الموقف التركي العظيم) إسرائيل(وعلى الجميع التكاتف لفضح جرائم 
  5/9/2011موقع فلسطين اون الين، 

  
   أمام تركيا"إسرائيل" استراتيجية .49

  برهوم جرايسي
 في تخفيف مستوى االنشغال اإلعالمي والسياسي "إسرائيل"ة في ربما ساهمت الحملة الشعبية المتصاعد

وكما يبدو، فإن .  لعدم اعتذارها عن مجزرة أسطول الحرية"إسرائيل"بقرارات الحكومة التركية معاقبة 
هذا أيضا ساهم في تشجيع بنيامين نتنياهو على إظهار تصلب أكثر في الموقف، واالستمرار في نهج 
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ولكن هذا لن ينجح . ة التي فرضها وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان منذ عامين وأكثرالعربدة الدبلوماسي
كثيرا، حينما يرى اإلسرائيليون مدى انحسار مجال الحراك اإلسرائيلي على الساحة الدولية بفعل هذا 

  .النهج
تعالئي والهجومي  يقول إن نتنياهو وليبرمان يعتقدان أن التعامل االس"إسرائيل"قبل أيام، ظهر تقرير في 

 من أي زاوية محاصرة، مستندين إلى تجربتهما في "إسرائيل"مع التقارير والقرارات الدولية سيخرج 
  .، يسألون اليوم في سدة الحكم"من يذكر اليوم تقرير غولدستون؟"التعامل مع تقرير غولدستون؛ 

األول؛ اعتقادهم . صاعدة مع تركيايراهن نتنياهو وقادة حكومته على أمرين في التعامل مع األزمة المت
بأن مساعي تركيا لكسب مكانة إقليمية بالتنسيق مع الواليات المتحدة، لن تسمح لتركيا بالتصعيد أكثر في 

ولكن . ، وأنه بعد فترة سيبدأ البحث عن قنوات إلصالح العالقات بين الجانبين"إسرائيل"العالقات مع 
، ألن تركيا تصعد باستمرار في عقوباتها على "ناجحة"لية ال تبدو حتى اآلن، فإن هذه الفرضية اإلسرائي

  ."إسرائيل"
أما األمر الثاني؛ فهو ما ذكر سابقا، وهو تصعيد نهج االستهتار اإلسرائيلي بالتقارير والقرارات الدولية 

وليه وهذه استراتيجية وضعها ليبرمان في اليوم األول لت. التي ال تروق لها وتعترض على سياستها
وباإلمكان إجراء مراجعة لتصريحات ليبرمان، مثال، تجاه دول في . منصبه قبل عامين ونصف العام

  .شمال أوروبا، ثم تركيا ومحاولة إهانة سفيرها في تل أبيب قبل عامين
وكما يبدو، فإن نتنياهو الذي تحفظ بداية على أسلوب ليبرمان بات على قناعة به، بعد تجربة التعامل مع 

ولكن بعد عامين ونصف العام على بدء حكومة نتنياهو، نرى أن الحراك اإلسرائيلي . ير غولدستونتقر
 اليوم ال تتحرك في الدول العربية كما كان في "إسرائيل"ـف. على الساحة الدولية يشهد انحسارا ملحوظا

  .السابق، وحتى قبل الثورات
خاصة الدول االسكندنافية، شبه غائبة، وقد سلّمت كذلك، فإن اللقاءات اإلسرائيلية مع شمال أوروبا، و

وكذا األمر بالنسبة ألفريقيا، بعد أن حاول .  بحقيقة ان هذه الدول مساندة للقضية الفلسطينية"إسرائيل"
وال نسمع الكثير عن تطور العالقات مع دول شرق . ليبرمان فتح قنوات لتوسع العالقات في تلك القارة

  .يةآسيا، وأميركا الالتين
والحراك اإلسرائيلي باألساس، نجده في الواليات المتحدة، بينما الحراك في الحلبة األوروبية المركزية 

  .ليس انسيابيا كما كان حتى ماض قريب
وفي حال أبقت منظمة التحرير الفلسطينية على قرارها وعرضت مشروعها على األمم المتحدة، فهناك 

وفي حال ثبتت التوقعات بفوز مشروع . لدبلوماسية اإلسرائيليةوفي أعقاب التصويت، ستتحدد خريطة ا
من الدول، فإن هذا سيخلق مساءلة داخلية في الشارع % 70القرار الفلسطيني بأغلبية ساحقة تتعدى نسبة 

اإلسرائيلي لحكومة نتنياهو، وقد يصعد األزمة السياسية الداخلية، على الرغم من ثبات حكومة نتنياهو 
   . ما يؤهلها للبقاء عامين آخرين من اآلنبرلمانيا،

. اإلسرائيلية، هي العالقات االقتصادية-المحطة األهم التي علينا ترقبها في تدهور العالقات التركية
وعلى الرغم من األزمة السياسية . فتركيا تحتل المرتبة السادسة إسرائيليا من حيث حجم التبادل التجاري

 فإن العالقات االقتصادية واصلت تطورها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري ،2009التي بدأت مطلع العام 
 مليار دوالر، وحتى النصف األول من هذا 3.1 مليار دوالر، وفي العام التالي 2.5 حوالي 2009في 

وإعالن رئيس الحكومة التركية .  مليارات دوالر4العام ملياري دوالر، مع مؤشرات الجتيازه هذا العام 
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، تبين أنه ال يشمل القطاع "إسرائيل" هذا األسبوع، عن قطع العالقات االقتصادية والعسكرية مع أردوغان
 يتركز ببضع عشرات ماليين الدوالرات من "إسرائيل"من وجهة نظر " الضرر"الخاص، وعليه فإن 

ذا سيقلل من الصادرات اإلسرائيلية إلى تركيا، وفي حال استمرت العالقات االقتصادية على حالها، فإن ه
  .حجم تأثير اإلجراءات التركية على الشارع اإلسرائيلي

أما من حيث ملف التعاون األمني، فإن العالقات تراجعت بشكل كبير في السنوات األخيرة، ولكن من 
، فطالما أن الواليات المتحدة لها حضور في المشهد التركي، فإن هذا يقلل من قلقها في "إسرائيل"ناحية 

  .الهذا المج
  7/9/2011الغد، عّمان، 

  
   التحرير بمناسبة عودة الحديث عنها منظمةعن  .50

  عريب الرنتاوي
، 67ليس ألن االعتراف بدولة فلسطينية على حدود  ....للقلق على منظمة التحرير الفلسطينية، ما يبرره

االت قانونية  عن المنظمة، فهذا أمر تدور حوله سج"الممثل الشرعي الوحيد"سيعني حكماً إزالة صفة 
بل ألن الذهاب إلى األمم المتحدة أخيراً، جاء بعد سنوات عجاف، تناهز العشرين عاماً،  ...جافّة ومهمة

من التهميش المنهجي المنظم للممثل الوطني، الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يسأل 
  . الذي آلت إليه"الحضيض"ه الفلسطينيين في الشتات عن منظمة التحرير، لن يجد صعوبة في إدراك كهن

 ... المؤذية"البراغماتية" و"قصر النظر"والحقيقة أن القيادة الفلسطينية تصرفت خالل هذه الفترة بنوع من 
 "الحلقة المركزية"وحيثما تواجدت القيادة، تواجدت  ...لم تكن تنظر لما هو أبعد من أنفها أو موطئ قدمها

 القيادة في الخارج، جرى تهميش الداخل، وعندما انتقلت إلى عندما كانت ...في النضال الفلسطيني
الداخل، جرى تهميش الخارج، وهي في لبنان، كانت بيروت مبتدأ الجملة الفلسطينية وخبرها، وعندما 

  .وهكذا من حلقة إلى حلقة، ومن ساحة ألخرى ...انتقلت إلى تونس، جرى تهميش لبنان
سياسة "منظمة يتعرض لتهديد أخطر وأعمق من مجرد اإلهمال، وومنذ أوسلو تحديداً، بدا أن مصير ال

 بدأت ترى في "نظرية"هذا التهديد نجم عن  ... قصيرة النظر التي اتبعتها القيادة الفلسطينية"المياومة
ال بديل عن " و"المفاوضات حياة"، مشروع "مشروعها الخاص"مجرد وجود المنظمة عبئاً على 

بدا أن المنظمة وهي رمز الشتات الفلسطيني، تقف شوكة في  ...."مزيد منهاالمفاوضات العبثية سوى ال
بدا أن وجود المنظمة  ..."حق الشعب الالجئ في العودة إلى وطنه"حلق من يريدون التخلص من عبء 

يرتب مسؤوليات حيال الجيئ دول الطوق، ال ترغب بعض حكوماتها بأن يكون للمنظمة دور في 
كما أن وجود  ... في ممارسة هذا الدور أو حتى المطالبة به"زاهدة"دورها بدت أوساطهم، والمنظمة ب

  .، ال رغبة وال قدرة لها على توليها48المنظمة يملي على قيادتها، مسؤوليات حيال عرب 
باختصار لقد تحول المشروع الفلسطيني، أو كاد أن يتحول، إلى مشروع الضفة الغربية وقطاع غزة وما 

وفي ظني أن  ...س بعد اقتطاع كتلها االستيطانية الكبرى، سياسياً وجغرافيا وديموغرافياًتيسر من القد
منظمة " مفصلة على حجمه ومقاسه، أكثر من حاجته إلى "سلطة وطنية"مشروع كهذا، كان بحاجة 

ة بين المنظمة ولهذا لم يكن مفاجئاً أن تنتهي العالق ... بعباءتها الممتدة بامتداد االنتشار الفلسطيني"تحرير
، مع أن شرعية األخيرة ومبرر وجودها، مستمدان من )األم(لألولى ) االبنة(والسلطة إلى ابتالع األخيرة 

  .األولى
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 إلى طريق مسدود، وتوجه القيادة الفلسطينية صوب األمم "المفاوضات حياة"اليوم، ومع وصول خيار 
على مصير منظمة التحرير من الناحيتين القانونية ، يزداد القلق "67الـ"المتحدة لطلب االعتراف بدولة 

وسيتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة إلى شعبه، يطمئنه على مصير المنظمة  ...والسياسية
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هل ستكون كلمات الرئيس عباس  ... على حد سواء"العودة"و

 ..."حقه في العودة إلى وطنه" ومصير "ستقبل ممثلة الشرعي الوحيدم"كافية إلثارة طمأنينة الشتات إلى 
  .ال كبيرة ومكررة: الجواب من دون مجازفة

 لمنظمة التحرير بعد غيابها عنها لسنوات عجاف "اشتاقت"والسبب ببساطة، أن جماهير الالجئين 
ظمى، بأن المنظمة هي  وإن كانت لما تزل تؤمن في غالبيتها الع- جماهير الشتات -وأنها  ...طوال

ممثلها الوحيد، لم تر حتى اآلن، أية مبادرة جدية من الرئاسة أو المنظمة أو فتح أو السلطة، أو أية جهة 
فلسطينية إلعادة بناء منظمة التحرير وهيكلتها وتجديد شبابها وتفعيل حركتها وتصليب عودها وصيانة 

  .بنيتها التحتية
 "اتفاق" و"ورقة" واسعة وعريض وعميقة، أسفرت عن أكثر من "نيةحوارات وط"لقد جرت بهذا الشأن، 

لكن  ...إلعادة هيكلة المنظمة وتفعليها وتوسيع مظلتها لتشمل حماس والجهاد والخارجين من صفوفها
مبرر الرئاسة وفتح والمنظمة، أن حماس ما زالت تشكل عقبة في  ...شيئاً لم يحدث على هذا الطريق

 ... ال تعترف بوحدانية وشرعية وحصرية التمثيل الفلسطيني في إطار المنظمةوجه هذا المسعى، فهي
وأنها لكي تقبل بمنظمة التحرير وتعترف بصفتها هذه، تشترط الهيمنة عليها ووضع اليد على مؤسساتها، 

  .وهذا أمر دونه خرط القتاد
لقد مضى على : لة، ونتساءلسنأخذ هذه النظرية بكثير من التحفظ، ولكن سنأخذ بها لغايات بحث المسأ

 سنوات طوال، كانت كافية بكل المقاييس لبناء المنظمة "إعادة هيكلة المنظمة"أولى محاوالت واتفاقات 
من جديد، وتفعيل حضورها كما لم يحصل من قبل، لماذا أحجمت قيادة فتح والمنظمة عن فعل ذلك من 

ظمة بشروط معقولة ومتوازنة، أن نبقي هل يعني عدم قبول حماس االلتحاق بالمن ...دون حماس؟
 من قبل رموز وأسماء ال وزن لها، وال قيمة لها "المختطف"المنظمة على حالها الشائخ والمترهل و

ألم تنشأ المنظمة قبل حماس ومن دونها، وهل كان من المستحيل تفعيلها وتنشيطها من دون  ...بذاتها؟
  .حماس؟

فمن  .... على األسباب الحقيقية إلبقاء المنظمة في حالة شلل"تعميةال"هي ذريعة تساق لتبرير التقصير و
من كان مهجوسا بالشتات، ما  ...كان شغوفاً بالمنظمة، كان سيعمل على بعث الحياة في عروقها المتيبسة

كان انقطع عنه وأدار له الظهر، برغم كل األزمات التي يعانيها في الدول المضيفة والدول غير 
والمأمول أن ... الفلسطيني القاتل"الوهم"إن تعطيل منظمة التحرير كان ثمة مرة من ثمار  ...المضيافة

، الموت بعد "ذكر النحل"تكون الصحوة األخيرة على أهمية دور المنظمة ووظيفتها التي تتخطى وظيفة 
اة في الممثل المأمول أن تكون هذه الصحوة، بداية طريق جديدة، لبعث الروح والحي )...التوقيع(التلقيح 

الوطني، وأن يكون ذلك من ضمن مشروع مصالحة وطنية حقيقة تتخطى الحسابات الفصائلية 
  .، إلى الحرص على المصلحة الوطنية العليا، على اتساعها"اإلتجار باألوهام"االنتهازية، وسياسات 

  7/9/2011الدستور، عّمان، 
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  "ليلة القدر"نطن طار رمضاني على مائدة السفير اإلسرائيلي في واشإف .51
  أسامة أبو ارشيد

ربما لم يشأ السفير اإلسرائيلي في واشنطن تفويت أجر العشر األواخر من رمضان المبارك، فكان أن 
أقام مائدة إفطار رمضانية دعا لها عددا من المسلمين األمريكيين، الذين يصر بعضهم على تقديم أنفسهم 

لمة، على الرغم من أن العديد منهم غير معروف إال في نطاق الجالية األمريكية المس" قادة"على أنهم 
ضيق، وعلى الرغم من أنهم ال يملكون شرعية إلدعاء القيادة، اللهم إال رضا دوائر معينة عنهم في هذه 

  .البالد، ومن ضمنها اللوبي الصهيوني
" شرف"ن أتيح لهم وألن جزاء اإلحسان ال يكون إال إحسانا، فقد كان أن قام عدد من المدعوين، مم

الحضور وآخرون، ربما ممن لم تسمح لهم الظروف بتلبية الدعوة، إال أن أقاموا بكتابة رسالة إلى السيد 
خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يطالبون فيها حركته بالرأفة والرحمة واإلفراج عن 

النفر من أدعياء القيادة والعلم في هذه الجالية طبعا لم ينس ذلك . الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شاليط
" نكتب لك بصفتنا قادة وعلماء أمريكيون مسلمون في الواليات المتحدة خالل شهر رمضان المبارك "-
" خاطئ" أقول، لم ينس أولئك أن يوبخوا حركة حماس على أسرها لشاليط، على أساس أن ذلك أمر -

. يتعارض مع روح آيات وأحاديث حشدوها لتبرير دعوتهم تلكوغير إسالمي بما أنه " إنساني"وغير 
أيضا، فإن ذلك النفر، اعتبر أن استمرار حماس بحجزها لشاليط منذ خمس سنوات يضعف طموحات 
الشعب الفلسطيني المشروعة والمتمثلة في حقهم في الدولة وتمتعهم بحقوق اإلنسان والعيش بأمن وسالم 

قوق لم تكن من حق الفلسطينيين لعقود طويلة قبل أسر شاليط، بل وحتى وكأن هذه الح. بجانب إسرائيل
  .!( عاما25(والدته 

ذلك جانب من جملة التخرصات واألوهام، بل وقل التضليل المتعمد، الذي بنى عليه أولئك رسالتهم تلك، 
ن على مائدة من المدعوي" الصائمون"، أي في ذات الليلة التي أفطر بها )26/8(والمؤرخة يوم الجمعة 

ومن يدري فلعل أورين وضيوف مائدته من المسلمين . السفير اإلسرائيلي في واشنطن، مايكل أورين
وموقعي الرسالة كانوا يرجون كرم اهللا وفضله بأن يوافق ذلك كله ليلة القدر، فقد كانت تلك ليلة السابع 

  .والعشرين من رمضان
 األمر جد ال هزل فيه، وثمة اختراق واضح لهذه الجالية لغة التهكم، فإن" لسعات"بعيدا اآلن عن بعض 

المرضي عنها من قبل دوائر مخاصمة " القيادات المسلمة"من قبل بعض خصومها عبر مجموعة من 
جديدة للجالية المسلمة " قيادة"ومعادية للمسلمين واإلسالم في أمريكا ممن تخطط منذ سنوات لخلق 

     .األمريكية وفرضها عليها
، وذلك 2001جديدة للمسلمين بدأت بعد أشهر من هجمات سبتمبر " قيادة" الخطة القائمة على خلق هذه

تقوم هذه . تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش، واستمرت بها وعلى هديها إدارة الرئيس بارك أوباما
يكية عبر عدم فيهم من الوجوه والمؤسسات القيادية المسلمة األمر" غير المرغوب"الخطة على تهميش 

دعوتها مثال لبعض المناسبات في البيت األبيض والوزارات األخرى، وشن حمالت إعالمية وأمنية 
منسقة ضدها إلضعافها وتخويف المسلمين منها، في ذات الوقت الذي يتم فيه تقريب شخصيات مسلمة 

   .االتمثيل الرسمي لمسلمي أمريك" شرعية"أخرى ودعوتها لهذه األنشطة وإعطائها 
مع (وفي خضم هذه الحملة، حدث مثال أن قربت مؤسسات ذات تمثيل وثقل حقيقي في الجالية المسلمة 

، ولكن وجراء ضغوط من قبل اللوبي الصهيوني فقد تم )بعض التحفظ هنا على بعض خطابهم ومواقفهم
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 لنزع غطاء قلب ظهر المجن لها، فكان أن تم استبعادها بعد حمالت إعالمية وأمنية شرسة ضدها
المفارقة هنا، أن بعض قادة هذه المؤسسات ممن كانوا ال يغيبون عن حضور . الرسمية عنها" الشرعية"

أي لقاء يدعوا له زعيم عربي يزور واشنطن، أصبحوا اآلن يهملون وال يدعون للقاء ذات الزعماء 
م من قبل المؤسسة العرب ممن كانوا يدعونههم في األمس، وذلك بعد أن أصبحوا غير مرغوب فيه

  .!األمريكية الرسمية
وعودة اآلن إلى ذلك اإلفطار الرمضاني غير المبارك وغير المشرف على مائدة سفير إسرائيل، الدولة 
المحتلة ألراضي دول عربية، والتي تمارس القمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعربي والمسلم 

، فضال عن تحريضها )في األشهر والسنوات القليلة الماضيةسوريا ومصر وتركيا ضمت إلى القائمة (
فإن الموقعين على . ضد اإلسالم والمسلمين) أمريكا(المفضوح بدعم من اللوبي المساند لها في هذه البلد 

لم يطالبوا ولو لمرة واحدة إسرائيل، في رسالتهم تلك، وعلى األقل من باب رفع " العار"هذه الرسالة 
واإلشارة الوحيدة اليتيمة . ج عن آالف المعتقلين الفلسطينيين ووقف االنتهاكات بحقهمالعتب، باإلفرا

" تقوله"للمعتقلين الفلسطينيين وما يعانونه في سجون االحتالل، جاءت بصيغة توبيخ حماس وتذكيرها بما 
  .من انتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

لقد أعلنت حماس في . سية وخمس سنوات من االعتقال لشاليط أمر خاطئنعتقد أن معاملة حماس القا"
لقد قالت بأن اعتقال إسرائيل لآلالف من الفلسطينيين، بمن . عدة مناسبات معارضتها لالعتقال الجائر

فيهم نساء وأطفال، لشهور أو سنوات، في ظروف صعبة في بعض األحيان أو بدون تمكينهم من 
  .هكذا قال ذلك النفر المدعي للقيادة والعلم في هذه الجالية". ير عادلمحاكمات علنية، أمر غ

، )8000حوالي (لم يجرأ أولئك على مطالبة إسرائيل صراحة باإلفراج عن آالف المعتقلين الفلسطينيين 
من بينهم مئات النساء واألطفال، ومئات آخرون يقبعون في السجون ألكثر من عقدين من الزمان 

لم يطالب أولئك باإلفراج عن العشرات من المعتقلين الفلسطينيين ممن . ة وأربعة عقودوبعضهم لثالث
يموتون ببطئ في سجون االحتالل جراء إصابتهم بأمراض خطيرة وخبيثة، كالسرطان، ممن ساهمت 
سياسات االحتالل بإهمال عالجهم في المعتقالت في مضاعفة أمراضهم، وربما كانت مسؤولة عن 

بل لم يطالب أولئك، من باب أضعف اإليمان، وحفظا لماء وجه ال يتوفرون . ك األمراضإصابتهم بتل
هل يعلم أولئك كم من رضيع فلسطيني ولد خلف . عليه، باإلفراج عن كبار السن والنساء واألطفال

 القضبان اإلسرائيلية ألمهات أسيرات وبقوا أسارى زنزانة لسنوات، وبعضهم ال زال كذلك، وأعمارهم ال
  ؟!تتجاوز بضعة أشهر

، وبعضهم أستاذة في جامعات أمريكية مرموقة، "قادة وعلماء"أترى لم يقرأ أولئك الذين يزعمون أنهم 
يتعرضون ألبشع أنواع التعذيب " طفل فلسطيني و400عن االتهامات التي توجه إلسرائيل بأنها تحتجز 

ومنهم من فقد حياته أو أصابه الشلل حيث تجرى عليهم تجارب ألدوية جديدة غير معروفة حتى اآلن 
تصريح ". (وهذا األمر مثبت لدى وزارة األسرى الفلسطينية.. باإلضافة إلى االتجار بأعضائهم البشرية

، )كونا(المستشار في ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت، حسان ششنية لوكالة األنباء الكويتية 
21/8/2001).  

ك عن حقيقة أن رسالتهم تلك جاءت في ضل تصعيد إسرائيلي خطير على قطاع أيضا، أترى عمي أولئ
أغسطس الماضي، حسب تقرير لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، شهد مقتل /غزة؟ فشهر آب

حيث .  مواطناً فلسطينياً معظمهم من قطاع غزه، غالبيتهم كانت جراء سياسة االغتيال اإلسرائيلية30
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وأشار التقرير أن من . م إما بالقصف المدفعي أو قصفا بالطائرات الحربية من الجومنه) 27(استشهد 
 عاما، وأشارت إلى 18 أطفال تقل أعمارهم عن 5بين الشهداء الذين سقطوا جراء القصف اإلسرائيلي 

أن قوات االحتالل اإلسرائيلي واصلت حمالتها االعتقالية خالل الشهر المذكور، حيث اعتقل أكثر 
  .طفالً) 44( مواطناً فلسطينيا من بينهم 380من

، )52: المائدة" (يسارِعون فيهِم يقُولُون نَخْشَى َأن تُصيبنَا داِئرةٌ"ممن " في قُلُوبِهِم مرض"ذلك النفر ممن 
لو طالب أولئك باإلفراج عن شاليط واألسرى من . ليسوا ممثلين لهذه الجالية وال ينطقون بإسمها

لفلسطينيين من غير المدانين مثال في أعمال المقاومة الفلسطينية لقلنا بأنهم يسعون لتحقيق بعض توازن، ا
فشاليط جندي محارب ولم يكن سائحا قاده حظه العاثر إلى تخوم غزة . وإن كان ذلك توازن موهوم

   .اني على أهلهاوالتي يعيش أهلها الموت ألف مرة يوميا جراء الحصار الظالم الغاشم وغير اإلنس
إن ذلك . لمسألة حصار غزة" العار"الحظ أن ذلك النفر الدعي لم يشر ولو لمرة واحدة في رسالة 

يذكرني بذلك النفر اآلخر من أدعياء القيادة والعلم من المسلمين األمريكيين ممن ذهبوا قبل عام تقريبا في 
حينها دعيت ألشارك في  ."Auschwitz" إلى أحد معسكرات االعتقال النازي في بولندا" حج"رحلة 

يومها . ، وهو إمام بالمناسبة، حول تلك الزيارة"الحجاج"مع أحد أولئك " من واشنطن"برنامج الجزيرة 
قلت، بأن ال أحد عنده ذرة ضمير أو دين يقبل بأي جريمة ترتكب ضد أي إنسان النتمائه لجنس أو معتقد 

لم يكن ) ض النظر عن حجم المبالغات والتوظيف المقيت لهبغ(وبالتالي، فإن الهولوكوست . أو فكر
ولكني اعترضت على سياق . جريمة ضد اليهود فحسب، بل هو جريمة كذلك ضد اإلنسانية كل اإلنسانية

باسمنا لم يذكروا شيئا عن " الحجيج"الزيارة والتوظيف السياسي لها، واعترضت أن ذلك النفر من 
  .2009-2008دوان هولوكست غزة، على األقل بعد ع
بالمناسبة فقد كان هو اآلخر مدعوا لمائدة إفطار السفير اإلسرائيلي (يومها استشاط ذلك الرجل غضبا 

وأرعد وأزبد واتهمني بالفتنة، وأعلن من خالل ) ، كما قال"التزامات برنامجه لم تسمح بحضوره"ولكن 
إسالمي أمريكي -مسيحي-د ديني، يهوديشاشة الجزيرة وعلى رؤوس األشهاد بأنه يعد العدة لقيادة وف

في الحقيقة إن كل ما فعله ذلك . لزيارة غزة والدعوة لرفع الحصار عنها، وها نحن ال زلنا ننتظر
الرجل، والذي يقود ما يوصف بأنها أكبر المؤسسات اإلسالمية األمريكية اآلن، أنه أرسل لي بنذر وعيده 

مر بأحدهم بأن يلمح لي بإمكانية قطع بعض اإلعالنات عبر بعض المغرر بهم من جاليتنا ووصل األ
الرئيسية عن الميزان، وال زلت أنتظر أن أرى إن كانت غضبتهم للباطل ستهزم وقفتي للحق، بغض 

  .النظر عن النوايا، فهذا أمر نتركه هللا وحده ليحكم فيه
مسلمة األمريكية في مرة أخرى وثانية وثالثة، فإن ما يجري هي محاوالت الختراق صف الجالية ال

إنهم يريدون أن ينقلوا الفتنة والصراع إلى داخل . مسعى لسلخها عن قضاياها وعمقها العربي واإلسالمي
ال أحد يريد أن . جسد جاليتنا عبر بعض نفر قليل منا ارتضوا بأن يكونوا مخالب فتنة يوضعون خاللنا

 بقاع من هذا العالم، ولكن وقف الفتنة ال يكون يستمر القتال والقتل واالحتالل والحروب في أي بقعة من
  .إال باألخذ على يد الظالم ال بمحاولة إسكات المظلوم عن مر الشكوى

من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَه } 85{: "وقبل أن أختم، يحضرني هنا قوله عز وجل في سورة النساء
ادعوا ذلك النفر ".  سيَئةً يكُن لَه كفٌْل منْها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقيتًانَصيب منْها ومن يشْفَع شَفَاعةً

بأن يحدد مكانه في هذه اآلية، فهل الشفاعة في شاليط وإسقاط آالف األسرى " القادة والعلماء"من 
 تمنيت لو أنهم شفعوا بالجميع، ؟ لم كم!الفلسطينيين من شفاعتهم مما سيكون لهم فيه نصيب منها أم كفل
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أم أننا ال نستوي في . ليعود شاليط إلى أهله وليعود آالف المعتقلين الفلسطينيين إلى أهاليهم كذلك
  ."قادة والعلماء"؟ سؤال مفتوح للـ!اآلدمية

7/9/2011  
  

  !عكس السير: غزة .52
  ميشيل كيلو

لمجتمع في تاريخ فلسطين الحديث، إذا كان الوضع الفلسطيني يتميز بشيء، فهو حضور المواطن وا
سواء فيما يتعلق بمقاومة المشروع الصهيوني منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم، أم بالحفاظ على 

، التي يعرف كل "القضية"الهوية والذاكرة ومفتاح البيت وحكايات الليل، والعمل والنضال من أجل 
  .فلسطيني أنها االسم اآلخر للوطن

عب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة طيلة نيف وقرن، ومع إخراجه من مسار السعي العربي مع فشل الش
إلى تأسيس دول وطنية، بسبب استيالء الصهاينة التدريجي على وطنه خالل صراع تخطى قدراتهم 
الذاتية المبعثرة والضعيفة، أدرجه الغرب في مشروع كوني مدروس استهدف تأسيس كيان أجنبي في 

فلسطين، بلور شعب فلسطين وعيا جماعيا بالوطن ال مثيل له في التاريخ الحديث، جسدته :  الشرقبوابة
رابطة شديدة الخصوصية بين الفرد والذاكرة، وبين الذاكرة واألرض، التي صارت وطنا تحمله في ذاتها 

اص بكل جماعة مبعثرة توحدها رابطته القوية معه، فهو يالزمها في كل وقت وحال، ألنه وطن خ
فلسطيني أينما كان، قوامه الحلم في استعادته وإرادة الموت في سبيله، مع أن حامله ولد غالبا خارجه وال 
يعرفه، بيد أنه يعيش دوما فيه بعد أن أعاد إنتاجه داخل نفسه وفي وعيه، وجعله هاجسه وهدفه الوحيد، 

مضامين وعيه، إلى عالقاته الشخصية من لهجته، إلى نمط حياته، إلى : ونشره في سائر مفردات وجوده
في غياب الدولة العامة، صار لكل فلسطيني دولة خاصة . العامة والخاصة، إلى رؤية كل شيء بداللته

تشبه تماما دولة أي فلسطيني آخر، وصار مواطنا ال هم له غير إعادة إنتاجها في الواقع، أي خارجه، 
ته إلى ما قبل الكيان الصهيوني أو إلى ما بعده، حيث وغدت رسالته إصالح ما أفسده التاريخ، بإعاد

الشهادة طريق موت شخص وحياة شعب ومنجبة دولة سيدة وحرة ومستقلة، ال تعني الحياة الكثير وال 
  .يمكن أن تستمر كحياة في غيابها

عربي، إذا كان المجتمع المدني هو مجتمع المواطنين األحرار، فالفلسطيني هو مؤسس المجتمع المدني ال
وإذا كانت دولة هذا المجتمع تنمي حرية المواطن، فحرية الفلسطيني نشأت . وهو مواطنه األول بامتياز

في غياب دولته وقبل تأسيس تنظيمات سياسية ومسلحة، وتركزت على انتزاعها من العدو الغاصب، كي 
هة، وتنمية حريته التعبير عن الهوية الوطنية على مستوى سياسي جامع من ج: تنجز هدفا مزدوجا

أذكر كالم . كمواطن أسسها في وعيه أوال ثم ناضل واستشهد من أجل إقامتها في الواقع، من جهة أخرى
الراحل الشهيد ياسر عرفات حول الدولة، التي قال إنه ال يريد لها أن تعرف من الشرطة غير شرطة 

  .ة ومواطنةالبلدية، ألنها لن تكون دولة رقابة وقمع، بل دولة مشاركة وحري
اليوم، والعالم العربي يتجه نحو حقبة يدير فيها ظهره لدولة الرقابة والقمع، تتخذ حركة حماس في غزة 
تدابير تذهب عكس السير الفلسطيني والعربي العام، بحق منظمات المجتمع المدني واألهلي في القطاع، 

ت الشعب في أرضه وإمداده التي تكونت ضد االحتالل وقامت بمجهود نضالي هائل من أجل تثبي
بمقومات الصمود، وتكفلت بمساعدة قرابة نصف الشعب الفلسطيني هناك، وعنيت بصحة وتعليم وغذاء 
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موقع األمانة "وسكن وعمل مئات آالف المواطنات والمواطنين، فقد قررت الحكومة عبر إعالن نشره 
سة غير ربحية بتنفيذ أي مشروع ممول عدم السماح ألي جمعية خيرية أو مؤس"، "العامة لمجلس الوزراء

، وفرضت الحركة "من جهة مانحة إال بعد موافقة وزارة الداخلية واألمن الوطني والجهات المختصة
كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات األهلية والمؤسسات، سواء إلى الضفة "قيودا على 

ة كمن يسافر إلى دول أخرى، أي إلى غير وخارج من يسافر إلى الضفة الغربي(الغربية أو دول أخرى 
، عليه مراجعة اإلدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في موعد ال يقل عن !)فلسطين

مكان السفر، وفترة السفر واإلقامة، والهدف من السفر مع تحديد البرنامج : أسبوعين من السفر مع تحديد
  ."والجهة المستضيفة) اء وبيانات المشاركينكشف بأسم(والفئة المستهدفة 

ال داعي لشرح هذه النصوص، وخاصة األخير منها الخاص بالسفر، فالمشروح ال يشرح، وتقديم كشف 
بأسماء وبيانات المشاركين في لقاء من شخص ليس هو من دعا إليه يعتبر قرارا مسبقا بمنعه من السفر، 

اركونه النشاط واألهداف من خارج غزة، مع ما يعنيه هذا من وبالحيلولة بينه وبين اللقاء مع من يش
تعطيل ألنشطة المجتمع المدني وتدويل للشأن العام واحتكار للمجال السياسي، بينما األصل في مراحل 
التحرر الوطني إطالق أعظم قدر من المبادرات واألنشطة المجتمعية، التي تعبر عن طاقات وقدرات 

أما هنا، ومرحلة التحرر الوطني الفلسطيني . ن تكون متكاملة غير متناقضةالشعب، مع الحرص على أ
أمام منعطف كبير، فينصرف اهتمام حكومة القطاع إلى منع هذا التنوع، واالستيالء على مجاالت العمل 
الحر، التي تمنح المجتمع استقاللية هو بحاجة إليها عن المجال السلطوي، يبدو أن التدابير الحكومية 

والمشكلة أن هذه التدابير ... حالية تستهدف وضع اليد عليها، ألنها ال تريد لها أن تؤدي هذه الوظيفةال
ليست فقط عكس ما يجري في العالم العربي، بل هي تتخذ قبل إعالن قيام دولة فلسطين خالل الشهر 

بأهليتها لالستقالل، في الحالي، الذي يفترض أن تقوم الحركة باتخاذ قرارات تشجع العالم على االعتراف 
مقدمها إقرار خطوات تثبت أنها ستكون دولة حرية ومدنية ومشاركة، وستلعب دورا جديا في تقدم 
المنطقة ونشر السالم والتواصل الحر في ربوعها وعبر العالم، ألن دولة فلسطين يجب أن تكون حرة 

 مغلقة تكبت مواطنيها، باسم أمنها كي تشبه شعبها الحر، وال يجوز أن تكون معسكرا مقفال لتنظيمات
مصدر : الخاص، الذي لن يكون في هذه الحالة أيضا غير ما كان عليه األمن في الحالة العربية العامة

  .توتر وقلق وقمع وحرمان، وبالتالي فوضى وصراعات داخلية وعجز وتهافت حيال الخارج
بغير هذه . ي تكون حماسية أو ال تكونترى حماس فلسطين بداللتها الذاتية، وتحكم قبضتها عليها ك

النظرة الخاطئة، كانت الحركة ستؤسس في فلسطين واقعا يسهم في قيام حاضر ومستقبل العرب الحر، 
وستحجم عن العمل بطريقة تجافي تاريخ وحقوق فلسطين وتطلعات شعبها، وستفهم معنى انهيار نظم 

ة بما فيه الكفاية، بل ألنها كانت كذلك بالتحديد، بدت راسخة، عجزت عن البقاء ليس ألنها لم تكن أمني
وإلى الدرجة التي حولت بلدانها إلى دول سلطوية مطلقة، رأى الشعب فيها معسكرات اعتقال فثار عليها، 

  !وها هو يسقطها
  7/9/2011الشرق االوسط، لندن، 
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  6/9/2011الحياة، لندن، 


