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  يعالون: الثورات الشعبية العربية تشّكل تهديًدا لـ"إسرائيل" على المدى البعيد
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عبــاس بعــد لقائــه الوفــد األمريكــي: متمســكون ومحتفظــون بحقنــا بالتوجــه لألمــم المتحــدة لطلــب عضــوية  .1

  الدولة الفلسطينية
تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بحق : يوسف الشايبنادية سعد الدين و  -عواصم 

الفلسطينيين في الذهاب إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة المستقلة بحدود الرابع من حزيران(يونيو) 
، موضحا بعد لقائه موفدين أميركيين، ان الخالفات ما تزال قائمة بين الجانبين بشأن فرص  1967

  لسطينية إلى األمم المتحدة.انضمام دولة ف
واضاف "نحن متمسكون ومحتفظون بحقنا بالتوجه إلى األمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطينية 

  الكاملة".
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني في ختام محادثات جرت بين عباس وكل من ديفيد 

س روس المستشار الخاص للرئيس األميركي باراك اوباما "ما هيل الموفد األميركي إلى الشرق االوسط وديني
  تزال هناك فجوة واسعة في المواقف بخصوص توجهنا إلى األمم المتحدة".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "اإلدارة األميركية طالبت الرئيس 
متحدة والعودة للمفاوضات بدون االلتزام بشيء، حتى ال تتم محمود عباس أخيرًا بعدم الذهاب لألمم ال

  المواجهة معها في نيويورك"، عند انعقاد الجمعية العامة في العشرين الحالي.
وأضاف خالل اجتماعه أمس في عمان مع اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني إن "التهديدات 

 1967وعد تقديم طلب عضوية الدولة الفلسطينية على حدود األميركية لعباس تكثفت أخيرًا، مع اقتراب م
  إلى مجلس األمن".

وبين أن الموقف األميركي الرسمي الذي تم إبالغه للرئيس عباس أخيرًا مفاده "ال تذهبوا للجمعية العامة وال 
عكم وال نريد لمجلس األمن الدولي، وعودوا للمفاوضات ولكن ليس لدينا شيء نقدمه لكم، وال نريد المواجهة م

  لكم أن تواجهوننا أيضا".
وأوضح عريقات أنه "بالرغم من تلك التهديدات، فإن الجانب الفلسطيني أبلغ اإلدارة األميركية موقفه بالذهاب 
إلى مجلس األمن وطلب العضوية الكاملة، ألن ذلك يحقق المصالح الفلسطينية وال يشكل اعتداء على أحد، 

  ًا".كما ال يعتبر عمًال أحادي
وأكد على أن "القرار الفلسطيني يقضي بالذهاب إلى مجلس األمن الدولي لتقديم الطلب الفلسطيني لنيل 

  العضوية، ولن يتم التراجع عنه مهما قدمت سلطات االحتالل من مبادرات، حيث ال تناقض بينهما".
ليس مرتبطًا  1967ى حدود ولفت إلى أن "التوجه لألمم المتحدة لالعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية عل

  باستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي".
وبين أنه "في حال استخدام "الفيتو" األميركي ضد الطلب الفلسطيني فستجتمع القيادة وتتخذ القرار 
المناسب"، مستعرضًا "الجهود المبذولة إلنجاح مسعى الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في 

  وعاصمتها شرقي القدس المحتلة". 1967حزيران (يونيو)  4متحدة على حدود االمم ال
دولة للطلب الفلسطيني عند  150دولة حتى اآلن بفلسطين، ومن المتوقع مساندة  125ولفت إلى "اعتراف 

  طرحه على التصويت في الجمعية العامة بعد توصية مجلس األمن بذلك".
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المواجهة مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة األميركية، وأكد أن "الجانب الفلسطيني ال يريد 
ولكنه يريد حقوقه التي طال االنتظار للحصول عليها بعد تنكر االحتالل لقرارات الشرعية الدولية"، مبينًا أن 

  "المفاوضات انتهت وهذا هو الوقت التخاذ القرارات".
)، 2000فلسطيني الشهيد ياسر عرفات في كامب ديفيد (وتحدث عن التهديدات التي وجهت للرئيس ال

  مرورا بالتهديدات األميركية للرئيس عباس.
وقال إنه "بعد التصويت وقبول فلسطين عضوًا في األمم المتحدة ستصبح دولة تحت االحتالل وستتحمل 

  م وأمن وغيرها".سلطات االحتالل بموجب االتفاقيات والمواثيق الدولية كامل مسوؤلياتها من صحة وتعلي
وتابع بأنه "سيكون لزامًا على باقي الدول االعضاء في األمم المتحدة مساعدة دولة فلسطين لتخليصها من 

  االحتالل".
واوضح عريقات ان لقاء عباس بالموفدين األميركيين كشف بوضوح حجم الخالف بالموقف بين الجانبين 

  لمواقف قائما بخصوص التوجه لالمم المتحدة.الفلسطيني واإلسرائيلي وانه ما يزال الخالف با
وتابع ان عباس "اوضح لهم اننا ال نرى تناقضا بين التوجه الفلسطيني لالمم المتحدة واستمرار المفاوضات 

  ".1967لكن احياء المفاوضات يتطلب وقفا شامال لالستيطان والقبول بمرجعية حدود العام 
عن رفض التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة وانه ليس خيارا واضاف عريقات ان "الموقف األميركي عبر 

وطريقا القامة الدولة الفلسطينية"، موضحا "انهم ابلغونا ان مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير يقوم بجهود 
  مكثفة الصدار بيان من الرباعية لدعوة االطراف الستئناف المفاوضات".

ي الثاني عشر من أيلول(سبتمبر) الحالي في القاهرة اخر اجتماع وأعلن ان لجنة المتابعة العربية ستعقد ف
  لها قبل التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطينية.

وفي اطار حملة اعالمية رسمية انطلقت هذا االسبوع استخرج الفلسطينيون من االرشيف بعض الكلمات من 
لمح فيها الى امكانية انضمام دولة  2010لالمم المتحدة العام خطاب الوباما أمام الجمعية العامة 

  فلسطينية الى المنظمة الدولية.
ويقول أوباما في الخطاب: عندما نعود الى هنا العام المقبل .. ربما يكون لدينا اتفاق يمكن أن يؤدي الى 

  ش في سالم مع إسرائيل.انضمام عضو جديد إلى األمم المتحدة.. دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعي
وبالرغم من أن مسؤولين أميركيين وصفوا ذلك بأنه ليس أكثر من تعبير عن االمل فان تصريحات أوباما 
أحد العوامل التي استشهد بها الفلسطينيون عند شرح أسباب محاولتهم الحصول على عضوية األمم المتحدة 

  خالل اجتماع الجمعية العامة المقرر هذا الشهر.
ثانية انه اذا كان الرئيس االميركي قال  36ول الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إعالن اذاعي مدته ويق

  ذلك فال بد وأنه كان يعنيه.
ويعكس االعالن خيبة أمل الفلسطينيين في ادارة أوباما. ويشعر الفلسطينيون أن أوباما خذلهم السيما بفشله 

  ي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.في اقناع إسرائيل بوقف التوسع االستيطان
  ووصف عباس هذه التصريحات بأنها "وعد أوباما".

الى ذلك قال الرئيس الفلسطيني لمبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط (الواليات المتحدة، 
لي" هو الذي دفعه روسيا، االتحاد األوروبي واألمم المتحدة) توني بلير مساء الثالثاء ان "التعنت اإلسرائي

  الى التوجه نحو األمم المتحدة، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.
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وأكد عباس ان "الجانب الفلسطيني مستعد للعودة الى المفاوضات في حال التزام اسرائيل بمرجعيات العملية 
  ، ووقف االستيطان في األرض الفلسطينية".1967السلمية ومبدأ حل الدولتين على حدود العام 

  8/9/2011لغد، عمان، ا
 

  : أميركا تهددنا للتراجع عن مطلب الدولةعبد اهللا عبد اهللا .2
، أمس، لتعزيز استحقاق نيل فلسطين مقعدًا »المقعد الطائر«بعيد انتهاء حفل إطالق حملة : مارلين خليفة

» السفير«هللا لـفي األمم المتحدة كدولة مستقلة، كشف السفير الفلسطيني في بيروت الدكتور عبد اهللا عبد ا
وجود ضغوط قوية تمارس على السلطة الفلسطينية لتتراجع عن مطلب العضوية الكاملة لفلسطين في «عن 

ثمة ضغوط دولية ومحاوالت إسرائيلية محمومة وتهديدات أميركية لنا تضاف الى «، وقال »األمم المتحدة
مّرة لغاية اليوم،  18تعلق بفلسطين إمكان اللجوء إلى حق النقض الذي استخدمته واشنطن ضّد قضايا ت

أبلغنا «أضاف عبد اهللا: ». ووصلت التهديدات حّد التلويح األميركي بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية
، »الفيتو«بعض المبعوثين أنه إذا لجأت الشعوب العربية إلى مواقف معادية ألميركا بسبب استخدامها حق 

نعتبر هذه الرسائل «وقال ». ة للرئيس الفلسطيني، وهذا نوع من التهديدفستحمل الواليات المتحدة المسؤولي
نوعا من االبتزاز السياسي ونحن ال نريد معاداة أحد لكننا ال نخضع البتزاز وال نقبل بلّي الذراع وسيكون 
مصير هذه التهديدات كمصير أّي موقف سلبي من نضالنا وحقوقنا ومشروعية مطالبنا، ولن نتراجع عن 

  ».لبنا تحت وطأة تهديدات مماثلةمط
وعن الجهة التي سيوّجه إليها الطرف الفلسطيني طلبه وهل هي الجمعية العامة أم مجلس األمن؟ وهل 

سيقّدم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في «ستكون فلسطين دولة مراقبة أم كاملة العضوية؟ قال عبد اهللا: 
األمين العام لألمم المّتحدة بان كي مون،  إلىلة محمود عباس المنظمة الدولية بعد توقيعه من رئيس الدو 

أيام. فإما  10مجلس األمن الذي ينظر فيه وعليه إبداء رأيه لألمين العام في غضون  إلىوهو يرفعه بدوره 
يوصي بقبول العضوية وٕاما ال إذا استخدم أحد األطراف حق النقض. ويمكن لمجلس األمن أيضا أن يضع 

لى الّرف، ويقول إن الوقت ليس مناسبًا له. ومن يقّرر ذلك هو رئيس مجلس األمن الذي هذا الطلب ع
  ».سيكون لهذا الشهر لبنان ممثال بالسفير الدكتور نواف سالم

 20في أقرب اآلجال. ستفتتح الجمعية العمومية دورتها في الـ«ومتى سيرفع هذا الطلب؟ يجيب عبد اهللا: 
لطلب قبل ذلك، علما أن الجمعية العمومية تبقى مفتوحة طيلة العام. ومن يقّدم ا أنمن الجاري ويمكن 

الجاري ويمكن تقديم الطلب بعد وصوله مباشرة  18نيويورك في  إلىالمنتظر أن يصل الرئيس الفلسطيني 
 أو بعد أيام، المهم أن القرار الفلسطيني المدعوم بموقف عربي ظهرته لجنة المتابعة العربية واضح بعد أن

  ».األمين العام لألمم المتحدة إلىتّم االتفاق على تقديم الطلب 
نعم «متكاملة للسلطة الفلسطينية إذا تم استخدام حق النقض،  إستراتيجيةوجود  إلىويلفت عبد اهللا االنتباه 

  ».وسيتم طرحها في الوقت المناسب» الفيتو«للقيادة الفلسطينية خطة (ب) إذا استخدمت أية دولة 
  8/9/2011، بيروت، السفير

  
  لجنة المتابعة العربية في القاهرة األسبوع المقبل تحركات اللحظة األخيرة قبل استحقاق أيلول: .3

بأن التحركات الدولية واالتصاالت الهاتفية » السفير«أبلغ مسؤول فلسطيني كبير : ضياء الكحلوت
عباس في رام اهللا في الضفة الغربية والمقابالت الشخصية التي جرت وتجري مع الرئيس الفلسطيني محمود 
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والعاصمة األردنية عمان، هدفها العمل على ثني السلطة عن توجهها لألمم المتحدة للحصول على 
  االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، إن تحركات تقوم بها اإلدارة األميركية وبعض العواصم 
االتصاالت التي تكررت بعباس كان فيها طلب واحد وهو العمل على وقف السلطة عن التوجه األوروبية و 

  لألمم المتحدة وٕاقناعها بالعودة للتفاوض مع إسرائيل.
الذين اتصلوا به أو التقوا به أن السلطة » األصدقاء«وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الرئيس عباس أبلغ 

إلى مفاوضات مفهومة وواضحة المعالم وأن التحرك ليس بديًال عن التفاوض  مستعدة أتم االستعداد للعودة
تنتظر الرد على ما طرحه الرئيس » فتح«مع إسرائيل. وبيّن المسؤول أن عباس والسلطة الفلسطينية وحركة 

دة خالل هذه التحركات واالتصاالت ثم التشاور مع الدول العربية الداعمة لتوجه السلطة إلى األمم المتح
  التخاذ القرار المناسب.

ولم ينف المسؤول الفلسطيني وجود نقاش داخلي في مكتب الرئيس عباس والمحيطين به حول الذهاب لألمم 
المتحدة أو مجلس األمن، مؤكدًا أن الكفة تذهب إلى الخيار األول ألن الخيار الثاني كثير العقوبات 

  والصعوبات.
هاتفيا من وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون والتقى مسؤولين وكان الرئيس الفلسطيني تلقى اتصاال 

أوروبيين ودوليين خالل األيام الماضية ووصلت إليه رسائل تأييد وتحذير من بعض أصدقائه الدوليين 
  خصوصًا فرنسا التي حذرت سرًا وعالنية من الخطوة.

  8/9/2011السفير، بيروت، 
  

  حسن يوسفيقتحم منزل النائب » الوقائي« .4
قال مكتب النواب اإلسالميين في مدينة رام اهللا إن قوة من جهاز األمن الوقائي اقتحمت : الضفة الغربية

ظهر أمس األربعاء منزل النائب حسن يوسف بعد ساعات من اإلفراج عنه من سجون االحتالل، وقامت 
  بمصادرة رايات وأعالم خضراء علقت على مدخل منزله.

يان صحفي تلقت "السبيل" نسخة عنه أمس، ما قام به عناصر من جهاز األمن ووصف المكتب في ب
الوقائي بالتصرف غير الالئق وال ينم عن النوايا الحسنة تجاه المصالحة ورموز الشعب الفلسطيني الذين 

  قدموا وضحوا ألجل القضية.
شيخ حسن يوسف في مدينة وقال: "إن مجموعة من عناصر األمن الوقائي، اقتحموا ظهر األربعاء منزل ال

بيتونيا غرب رام اهللا وصادروا مجموعة من الرايات واألعالم التي كانت موجودة على مدخل البيت احتفاال 
  بتحرر الشيخ حسن من سجون االحتالل".

  واعتبر النواب هذا العمل انتهاكًا صارخًا لحرمة البيت وللحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشيخ يوسف.
وا إن "األجهزة األمنية بفعلتها هذه تنأى بنفسها بعيدًا عن مكونات الشعب الفلسطيني الذي يسعى جاهدًا وقال

إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على الساحة الفلسطينية، وتسهم في شّق وتفتيت حالة التوحد التي 
  اته العدوانية ومواجهة المرحلة المقبلة".ينبغي أن يكون عليها شعبنا في مواجهة االحتالل وسياساته واعتداء

  8/9/2011السبيل، 
  

  فياض يشيد بمواقف اإلمارات الداعمة للفلسطينيين .5
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استقبل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني مساء أمس بقصر اإلمارات، معالي : وام
ا للمشاركة في االجتماع االستثنائي الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يزور البالد حالي

  لمجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله أمس في أبوظبي. 
وقد أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادة 

مشروعة في إقامة دولته المستقلة وحكومة وشعبا لدعم صمود الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه ال
  على أرضه. 

وثمن فياض المساعدات التي تقدمها دولة اإلمارات للشعب الفلسطيني بشكل مستمر، والتي كان لها أكبر 
  األثر في تخفيف المعاناة عن كاهل الفلسطينيين في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة. 
  8/9/2011االتحاد، ابو ظبي، 

  
  مصرون على استرداد حقوقنا المائية وفقًا للقانون الدوليفياض:  .6

استهل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض حديثه اإلذاعي األسبوعي بتوجيه التهنئة والتبريكات  : رام اهللا
ألبناء شعبنا لمناسبة عيد الفطر، كما هنأ الطلبة، وأسرة التربية والتعليم لمناسبة بدء العام الدراسي، وقال: 

في البداية أحييكم، وقد انقطعت عنكم خالل األسبوع الماضي بسبب عطلة عيد الفطر. وانتهز هذه «
الفرصة ألتوجه مرًة أخرى إلى أبناء شعبنا بالتهنئة والتبريكات بهذه المناسبة، أعادها اهللا على شعبنا وشعوب 

». ي الحرية واالستقالل وٕاقامة الدولةاالمتين العربية واإلسالمية بالخير والبركة، وقد تحققت أماني شعبنا ف
كما أشد أيضًا على أيادي أبنائنا وبناتنا الطلبة، وأسرة التربية والتعليم بكل مكوناتها، واهنئهم « وتابع: 

  ».لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح
ي فلسطين، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية وأفرد رئيس الوزراء حديثه اإلذاعي حول واقع قطاع المياه ف

من أجل تأمين مصادر المياه وتطويرها، والتخفيف من حدة االزمة المائية التي يواجهها شعبنا، خاصًة في 
ظل استمرار احتالل إسرائيل وسيطرتها على أحواضنا الجوفية ومصادرنا المائية، بل ومصادرتها أيضًا 

طوير وٕاعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، ومشاريع الصرف الصحي، ومحطات لحقنا في تنفيذ مشاريع ت
فيما ُيحرم أصحاب األرض من التمتع بالمياه، تستنزف إسرائيل ومستوطناتها مواردنا « المعالجة، وقال: 

ا % من هذه الموارد، وتتراوح حصة الفرد الفلسطيني في معدله90المائية، فهي تسيطر اليوم على حوالَي 
لترًا يوميًا، وهو أقل من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، بينما تشير  70العام حوالي 

% من الحوض الساحلي الذي يعتمد عليه قطاع غزة اليتوافق مع معايير المياه 90األرقام إلى أن أكثر من 
  ».تصدي لها ومواجهتهالغايات الشرب، وهو ما ينذر بكارثة مائية خطيرة، ينبغي، وبكل تأكيد ال

  8/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وتدخل في مواجهة جديدة مع النقابات».. حصار مالي عربي«السلطة الفلسطينية تشكو من  .7
العربي هذه المرة، » الحصار المالي«رام اهللا: صبت السلطة الفلسطينية، جام غضبها على ما وصفته بـ

بعد أن تفاقمت أزمتها المالية، ووجدت نفسها عاجزة مرة أخرى عن دفع وليس اإلسرائيلي أو األجنبي، 
رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، مع بداية العام الدراسي الجديد. واستغرب أمين سر اللجنة التنفيذية 

سياسيا » المتناقضة«لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في حديث للصحافيين، ما وصفه بالمواقف العربية 
وأضاف ». إنهم يدعمون مواقف السلطة سياسيا ويمارسون حصارا ماليا غير مسبوق عليها«، وقال وماليا
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من المفارقات أن تضغط الواليات المتحدة التي تهددنا بالمقاطعة المالية، على العرب لفك الحصار عن «
  ».لم نكن تحت حصار مالي عربي مثلما نحن عليه اليوم«وأردف ». السلطة

الدول «بد ربه تصريحا لمسؤول فلسطيني لم يرغب في الكشف عن اسمه، قال فيه إن ويدعم حديث ع
العربية تفرض ما يشبه الحصار المالي على السلطة بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ إنشاء السلطة إلى 

  ».ال نعرف سببا لهذا الحصار«، مضيفا »اليوم
قد تتمكن من «كومة سالم فياض أنها وجاءت هذه الشكاوى من حصار عربي، بعد يوم من إعالن ح

وكانت السلطة ». صرف نصف راتب شهر أغسطس (آب) خالل األيام القادمة، وبما ال يتجاوز أسبوعين
قد وجدت نفسها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها الذين قضوا العيد بنصف راتب متأخر منذ شهرين، وبقي 

  لة، أن الموسم الدراسي بمتطلباته افتتح هذا األسبوع.الحال على ما هو عليه بعد العيد، وزاد الطين ب
ولم يتقبل الموظفون إعالن السلطة نيتها دفع نصف راتب فقط، ولم يشفع لها اتهامها للدول العربية بفرص 
حصار مالي، خصوصا أن المملكة السعودية دفعت في نهاية يوليو (تموز) الماضي ما عليها من التزامات 

  مليون دوالر دعما للموازنة. 50الر، بينما قررت الكويت أمس، تقديم منحة بقيمة مليون دو  40بقيمة 
قضية نصف الراتب لم تعد مقبولة من قبل الموظفين وهي تخدم فقط «وقال بسام زكارنة رئيس النقابة، إن 

ا عاجال ، مبينا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماع»البنوك التي تسارع لخصم القروض وال تؤمن أبسط األمور
  للتعامل مع قضية تصريحات الحكومة دون إعالم رسمي للنقابة.

  8/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ؤ في تقرير بالمرنواب وحقوقيون يّتهمون األمم المتحدة بالتواط .8
طالب نواب فلسطينيون ونشطاء حقوقيون، أمس، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون  غزة رائد الفي:

على غزة . ” اإلسرائيلي“ماد تقرير بالمر الخاص بمجزرة أسطول الحرية والذي شرعن الحصار بعدم اعت
أبشع “واعتبر أعضاء في المجلس التشريعي وممثلو مؤسسات حقوقية في قطاع غزة، أن تقرير بالمر يمثل 

  ” .، لتشريعه الحصار”إسرائيل“أنواع التواطؤ الدولي مع 
وق االنسان عصام يونس في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات األهلية، لحق” الميزان“وقال مدير مركز 

وأكد ” . وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وضربة للقانون الدولي اإلنساني“إن تقرير بالمر يشكل 
عضو الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات األهلية خليل أبو شمالة ضرورة تنسيق المواقف والتحرك من أجل 

  لسحب هذا التقرير الجائر الذي يخالف كل المواقف واآلراء الدولية . الدفع
وطالب النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدالوي المجتمع الدولي 
ت ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية وبان كي مون واألمم المتحدة بإلغاء التقرير وٕادانة الحصار . ودعا حكوما

  ” .إسرائيل“وشعوب العالم الحر إلى االقتداء بالموقف التركي، واتخاذ مواقف وٕاجراءات صارمة ضد 
فيصل أبو شهال إن التقرير يتنافى ومبادئ القانون ” فتح“وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة 

س حقوق اإلنسان التابع لألمم الدولي والتقارير الدولية خاصة تقرير بعثة التحقيق المستقلة التي كلفها مجل
  المتحدة، وشهادات الضحايا والوثائق والصور التي توثق جريمة االعتداء على سفن أسطول الحرية .

  8/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  فتح: "إسرائيل" تضلل الرأي العام تمهيدا لشن حرب جديدة على غزة .9
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المبررات التي تسـوقها إسـرائيل لتبريـر قصـفها لقطـاع  رام اهللا: اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح
غزة محض افتراء، وقالت بأنها تهدف إلى تضليل الرأي العـام العـالمي تمهيـدا لشـن حـرب جديـدة علـى قطـاع 

  غزة.
وأكـد النـاطق اإلعالمـي باسـم حركـة "فـتح" الـدكتور فــايز أبـو عيطـة فـي تصـريح صـحفي صـدر عـن مفوضــية 

) أن مــا يتعـرض لـه الشـعب الفلسـطيني فــي قطـاع غـزة مجـزرة متواصــلة 7/9األربعـاء ( اإلعـالم والثقافـة اليـوم
قررتهــا حكومــة إســرائيل، وقــال: "إن حكومــة إســرائيل تســوق ذرائــع كاذبــة، بهــدف تبريــر عــدوانها علــى شــعبنا 

  األعزل".
محـض افتـراء  وأضاف: "إن مزاعم حكومة إسرائيل بأنها تمكنت من إحباط عملية كبيـرة فـي منطقـة كيسـوفيم،

للتغطيــة علــى الجريمــة التــي كــان ضــحاياها مواطنــون أبريــاء، ســيما المســنين واألطفــال مــنهم، ولتضــليل الــرأي 
  العام العالمي تمهيدا لشن حرب جديدة على أهلنا في قطاع غزة".

العـدوان وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته األخالقية تجاه الشعب الفلسـطيني، ومنـع 
بقيــام دولــة مســتقلة علــى   اإلســرائيلي فــورا، وأكــد علــى ضــرورة تمكــين الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه الوطنيــة

حــدود الرابـــع مـــن حزيـــران، انســـجاما مــع الشـــرعية الدوليـــة المتمثلـــة فـــي القــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس األمـــن 
  والجمعية العامة لألمم المتحدة، كما قال.

 8/9/2011قدس برس، 
  

  القسام بصعقة كهربائيةكتائب يد من شه .10
، أمس، عن استشهاد أحد نشطائها ”حماس“أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة  غزة:

عامًا) يقطن  52جراء صعقة كهربائية . وقالت كتائب القسام في بيان، إن الشهيد القسامي محمود عقيالن (
ليمضي إلى ربه بعد حياة “هد إثر إصابته بصعقة كهربائية، مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وقد استش

  ”.مباركة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل اهللا
  8/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  استشهاد مسؤول ميداني في لجان المقاومة في قصف إسرائيلي لجنوب غزة .11

زة يـوم أمـس جثمـان مسـؤول ميـداني فـي أحـد أشرف الهور: شـيع مواطنـون فلسـطينيون جنـوب قطـاع غـ-غزة 
فصــائل المقاومــة الفلســطينية، قضــى ليــل الثالثــاء فــي قصــف جــوي شــنته طــائرة اســتطالع إســرائيلية جنــوب 

  قطاع غزة، أسفر أيضًا عن إصابة عدد من المواطنين بينهم مسن.
ى مجموعـــة مـــن عامـــا)، قضـــى فـــي غـــارة شـــنتها طـــائرة اســـتطالع علـــ 23وكـــان الناشـــط خالـــد أبـــو ســـهمود (

  المسلحين خالل تواجدهم في منطقة حدودية تقع في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت ألوية الناصر صالح الدين الجناح المسـلح للجـان المقاومـة الشـعبية أن الناشـط ينتمـي إليهـا، وأنـه كـان 

  مسؤوًال عن 'وحدة المدفعية'.
  8/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  : اإلدارة االميركية تحيك مؤامرة دنيئة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية"فدا" .12
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قـال لـؤي المـدهون عضـو المكتـب السياسـي لحـزب فـدا فـي بيـان صـادر عنـه امـس ان اإلدارة االميركيـة  :غزة
 تحيــك مــؤامرة دنيئــة ضــد شــعبنا وحقوقــه الوطنيــة، وتعمــل علــى تجنيــد حلفائهــا لتمريــر هــذه المــؤامرة مــن خــالل

ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه لألمم المتحـدة مـن خـالل اتفـاق فلسـطيني إسـرائيلي 
للعودة للمفاوضات اسـتنادا لمقترحـات إسـرائيلية مقننـة اميركيـا النتـزاع تنـازالت فلسـطينية بـالتخلي عـن السـيادة 

يف، وعـن حـق الالجئـين الفلسـطينيين فـي العـودة الفلسطينية الكاملة على القدس الشرقية والحـرم القدسـي الشـر 
إلى ديارهم وممتلكاتهم، واالعتراف بيهودية الدولة، والتسليم بضم الكتل االستيطانية إلسـرائيل وبقـاء االحـتالل 

  لألغوار وتالل وطرق الضفة .
  8/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  األميركيةة بعدم الخضوع لالمالءات حزب الشعب ينظم اعتصاما برام اهللا لمطالبة القياد .13

نظم حزب الشـعب اعتصـامًا وسـط مدينـة رام اهللا، عبـر مـن خاللـه عـن موقـف سياسـي واضـح، تجـاه  :رام اهللا
  زيارة مبعوث وزارة الخارجية االميركية دينيس روس إلى األراضي الفلسطينية.

، ومواصـلة السـير نحـو »ال تراجـع« ووجه المعتصـمون رسـائل متعـددة إلـى الـرئيس محمـود عبـاس، أبرزهـا أن
ــــر المســــار التفاوضــــي مــــع الجانــــب  ــــة الفلســــطينية، بخاصــــة بعــــد تعث األمــــم المتحــــدة لنيــــل االعتــــراف بالدول

  اإلسرائيلي.
  8/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  على المدى البعيد "إسرائيلـ"يعالون: الثورات الشعبية العربية تشّكل تهديًدا ل .14

ين): أعـــرب موشــــيه يعـــالون، وزيـــر الشـــؤون اإلســــتراتيجية بالحكومـــة اإلســـرائيلية، عـــن قلــــق الناصـــرة (فلســـط
حكومتــه مــن اآلثــار بعيــدة المــدى للثــورات الشــعبية العربيــة، التــي نجحــت بعضــها باإلطاحــة بحكامهــا، واعتبــر 

  بأن هذه الثورات تشكل "تهديدًا حقيقيًا لدولة إسرائيل".
)، عــن يعــالون قولــه: إن الثــورات التــي تشــهدها 7/9مية، اليــوم األربعــاء (فقــد نقلــت وســائل إعــالم عبريــة رســ

الدول العربيـة اليـوم، سـتؤدي إلـى زيـادة نفـوذ "منظمـات أصـولية" فـي المنطقـة، ممـا يشـكل تهديـدًا بعيـد المـدى 
  على الدولة العبرية.

بيـب، عـن خشـيته مـن وأبدى يعالون في تصريحاته التي جاءت على هامش مشاركته بمؤتمر اقتصادي بتـل أ
المرحلة التي تأتي ترتيب الدول العربية شؤونها الداخليـة خـالل المرحلـة االنتقاليـة للثـورات، مرّجحـًا فـي الوقـت 

  ذاته عدم نشوب حرب شاملة في المنطقة خالل الفترة القريبة أو المتوسطة.
دة "كامـــب ديفيـــد" للســـالم مـــع وفـــي الســـياق ذاتـــه؛ قـــال يعـــالون إن مصـــر بعـــد الثـــورة "مـــا زالـــت ملتزمـــة بمعاهـــ

  إسرائيل، وحريصة على مصالحها االقتصادية في المنطقة"، وفق زعمه.
  7/6/2011قدس برس، 

  
  ستواصل حصارها على قطاع غزةو لن تقدم اي اعتذار لتركيا  "إسرائيل": "اسرائيل كاتس" .15

ن تــل ابيــب لــن تقــدم اي أكــد وزيــر المواصــالت االســرائيلي اســرائيل كــاتس امــس ا: أســعد تلحمــي -الناصــرة 
التـــي حاولـــت كســـر الحصـــار البحـــري » مـــافي مرمـــرة«اعتـــذارات لتركيـــا عـــن هجومهـــا علـــى الســـفينة التركيـــة 
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، »ان اسرائيل تدافع عـن مصـالحها ولـن تعتـذر حكومتهـا«المفروض على قطاع غزة، مضيفًا لالذاعة العامة 
  ».لحة الرهابيي حماسستواصل حصارها البحري على قطاع غزة لمنع نقل االس«وانها 

تـدهور «تسيبي ليفني فـي حـديث لالذاعـة ان » كديما«في السياق نفسه، قالت زعيمة المعارضة رئيسة حزب 
العالقـــات بـــين تركيـــا واســـرائيل مســـتمر منـــذ عـــامين ونصـــف العـــام، ويجـــب علـــى مســـؤولي البلـــدين ان يجـــروا 

ة وان عالقاتها متأزمة مع الواليات المتحـدة  تركيا تشعر بأن اسرائيل معزولة وضعيف«، مضيفة ان »محادثات
  ».فتركيا لم تكن ستتصرف على هذا النحو لو ان عملية السالم مع الفلسطينيين لم تتعطل

النائب األول لرئيس الحكومة اإلسرائيلية موشـي يعـالون أمـس فـي محاضـرة ألقاهـا فـي مـؤتمر اقتصـادي وقال 
حــين قــررت تركيــا التوجــه إلــى الشــرق أكثــر مــن توجههــا «ة بــدأ فــي تــل أبيــب أن التغييــر فــي السياســة التركيــ

للغرب بهدف أن تصبح جمهورية إسالمية ... تركيا في عهد الحكومة الحاليـة تحّولـت مـن جمهوريـة علمانيـة 
  ».إلى جمهورية إسالمية، واألزمة األخيرة لم تحصل بسببنا

 8/9/2011، الحياة، لندن
 

  تم بضوء أخضر من واشنطنالتصعيد التركي  :مصدر إسرائيلي .16
وفـــي إســـرائيل خـــرج مصـــدر سياســـي إســـرائيلي بتصـــريح الفـــت يـــتهم فيـــه اإلدارة : نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب

األميركية بإعطاء الضوء األخضر للحكومة التركية للمبادرة إلـى طـرد السـفير اإلسـرائيلي وكبـار الدبلوماسـيين 
  وقطع التعاون العسكري.

هنـاك خيبـة أمـل فـي إسـرائيل مـن «، أمـس، إن »يـديعوت أحرونـوت«صـحيفة وقال هذا المصـدر فـي حـديث ل
الطريقــة التــي تــدير بهــا واشــنطن األمــور. فهــي اقترحــت علــى إســرائيل أن تعتــذر لتركيــا مــن دون وجــه حــق. 
ورفضـــت أن تفهـــم وجهـــة النظـــر اإلســـرائيلية بـــأن تركيـــا هـــي التـــي يجـــب أن تعتـــذر إذ إن تقريـــر لجنـــة بـــالمر 

علــى أســطول الحريــة يشــير بوضــوح إلــى أن تركيــا هــي المعتديــة بإرســالها األســطول وأن بخصــوص الهجــوم 
الحصــار اإلســرائيلي علــى غــزة قــانوني وأن مــن حــق إســرائيل أن تمنــع وصــول ســفن إلــى غــزة. ولكــن، عنــدما 

وأضـــاف ». رفضــت إســـرائيل االعتـــذار، رفعـــت واشـــنطن أيـــديها مستســلمة وتركـــت األمـــور تســـير إلـــى الهاويـــة
ر أنـــه ال يســـتبعد إبـــرام صـــفقة بـــين واشـــنطن وأنقـــرة، بضـــمنها حصـــلت تركيـــا علـــى الضـــوء األخضـــر المصـــد

فليس من الصدفة أن غيـرت تركيـا موقفهـا بشـكل مفـاجئ، وبعـد رفـض دام لفتـرة «لتصعيد األزمة مع إسرائيل 
صــدفة طويلــة وافقــت علــى نصــب رادار أميركــي علــى األراضــي التركيــة لرصــد األوضــاع فــي إيــران.. ولــيس 

أيضـــا أنـــه فـــي اليـــوم نفســـه الـــذي أعلنـــت فيـــه تركيـــا موافقتهـــا، خـــرج القـــرار مـــن أنقـــرة بإســـاءة العالقـــات مـــع 
أردوغان دفع لألميـركيين بعملـة الـرادار مقابـل سـكوتهم «ثم قال المصدر اإلسرائيلي بوضوح أكبر: ». إسرائيل

  ».على هجومهم الكاسح ضد إسرائيل
 8/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
 

  خلية مسلحة من حماس خططت لخطف جنود 13 اعتقال ":الشاباك" .17
تل أبيب: أعلن جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة (الشاباك) عن اعتقال العشرات من ناشطي حركة حمـاس 

خلية مسلحة خططـت كـل منهـا لخطـف جنـدي  13في الضفة الغربية خالل الشهور الثالثة األخيرة، يشكلون 
  إسرائيلي.
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أن التحقيقــات مــع المعتقلــين كشــفت مخططــا لــدى حمــاس بتفجيــر المنطقــة. وحســبما نشــر » الشــاباك«ى وادعــ
فـــي إذاعـــة الجـــيش اإلســـرائيلي، أمـــس، فـــإن قيـــادة حمـــاس فـــي كـــل مـــن دمشـــق وغـــزة قـــررت تـــرميم نشـــاطات 

بينهـا  الحركة، التي تلقت ضربات شديدة في السـنوات األخيـرة. وٕانهـا قامـت بتفعيـل الحركـة مـن عـدة محطـات
تركيـــا واألردن. وخططـــت لعشـــرات العمليـــات التفجيريـــة داخـــل إســـرائيل وفـــي عـــدد مـــن المســـتوطنات، ولكنهـــا 
ضبطت قبل أن تنفذ مخططاتها، باستثناء عملية واحـدة نجحـت وذلـك فـي مـدخل مدينـة القـدس الغربيـة، التـي 

  قتلت فيها سائحة بريطانية وجرح عشرات اإلسرائيليين.
فــي النقــب. وأن » كتســيعوت«بعــض هــذه الخاليــا تلقــت التعليمــات مــن أســرى فــي ســجن  أن» الشــاباك«وزعــم 

خلية أخرى يقودهـا شـاهر السـكافي، تلقـت التعليمـات مباشـرة مـن غـزة، وكانـت قـد تقـدمت خطـوات كبيـرة نحـو 
  هدفها خطف جندي إسرائيلي ونقله إلى سيناء المصرية.

لرفـع درجـة نشـاط حمـاس العسـكري ضـد إسـرائيل. وأكـد أن واعتبر مسؤول في المخابرات هذا النشاط محاولة 
هذه النشاطات لـم تخطـط لهـدف التخريـب علـى جهـود منظمـة التحريـر الفلسـطينية لتحصـيل اعتـراف بالدولـة، 

  إنما بقصد رفع مستوى العمل المسلح لحماس في الضفة.
 8/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  متأصلة واإلخوان هم الرابحون "إسرائيلـ"ا والكراهية لما زال مسيطر  ": نظام مباركئيلر تسفي ما" .18

ئيـل، فـي ورقـة عمـل أعـّدها ر زهير أنـدراوس: قـال السـفير اإلسـرائيلي األسـبق فـي القـاهرة، تسـفي ما - الناصرة
لتلخيص نصف سنة على سقوط مبارك إّنه منذ انتصار الثورة في مصر قبل ستة أشهر ونّيف، فـإّن القضـية 

حـــد المشـــهد السياســـي فـــي مصـــر هـــو كراهيـــة إســـرائيل، الشـــباب المصـــريين الـــذين نزلـــوا إلـــى الوحيـــدة التـــي تو 
  يناير وطالبوا بالتغيير باتوا في عداد المنسيين. 25الشوارع يوم 

الالعبون الرئيسيون في المشهد السياسّي اليوم غالبيتهم من اإلسالميين، بقيـادة اإلخـوان المسـلمين، جنبـا إلـى 
العلمـــانيين، إال أّنهـــم أكثـــر راديكالّيـــة مـــن مدرســـة الـــرئيس المصـــري الراحـــل، جمـــال عبـــد جنـــب مـــع القـــوميين 

الناصر، وبالتالي ليس من المستغرب أن رد فعل الشارع المصري كان هستيريا بعد األنبـاء عـن مقتـل خمسـة 
وقطــع  جنــود مصــريين علــى أيــدي الجــيش اإلســرائيلي عمليــة إيــالت، حيــث طــالبوا بطــرد الســفير اإلســرائيليّ 

  العالقات مع الدولة العبرّية.
وتابع: كراهية إسرائيل في مصر تبـدأ بالمـدارس االبتدائيـة وتسـتمر طـوال المرحلـة الثانويـة، مـن خـالل التربيـة 
اإلســالمية، حيــث يــتم تقــديم الــدين اإلســالمي علــى أّنــه الــدين الصــحيح واألخيــر، كمــا أّن منــاهج التعلــيم تؤكــد 

  انوا النبّي العربّي الكريم وبالتالي ستكون نهايتهم صعبة في يوم القيامة. للتالميذ بأّن اليهود خ
أضــاف الســفير األســبق، صــحيح أّنــه تــّم إســقاط مبــارك، ولكــن يبــدو أن أجهــزة نظامــه لــم تتفكــك حتــى اآلن، و 

ع ومن غير المستبعد أن يـتم تفكيكهـا، وذلـك ألن رجـال مبـارك مـا زالـوا يهيمنـون علـى جميـع مجـاالت المجتمـ
  واالقتصاد. 

البالد تدار من قبل طغمة عسكرية، تّم تعيينهم في عهـد مبـارك، وأنهـم يقومـون بـإجراء التغييـرات فقـط وقال: "
تحت ضغط الجماهير. جميع األجهزة الحكومية للحكومة في القاهرة وفي المحافظات مـا زالـت تـدار مـن قبـل 

  أعضاء الحزب الحاكم السابق. 
ع جـًدا أن تسـتمر األزمـات بـين إسـرائيل ومصـر بـدون انقطـاع فـي الفتـرة القريبـة وذلـك كما قال إّنـه مـن المتوقـ

بســـبب عـــدم اســـتقرار النظـــام فـــي القـــاهرة، ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن الجـــانبين لـــديهم مصـــلحة فـــي المحافظـــة علـــى 
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ة العالقــات، المتمثــل باســتمرار الحــوار بــين الحكومــات وبالتنســيق بــين الجيشــين حــول الوضــع فــي شــبه جزيــر 
سيناء ومكافحة اإلرهاب. بعد أن أدركت السلطات المصرية أّنها فقدت السيطرة على األمـن فـي سـيناء قامـت 
بالتنســيق مــع إســرائيل إلدخــال الجــيش المصــري لســيناء، ألّن الجماعــات اإلســالمّية المتطرفــة التــي تنشــط فــي 

ا أَيضــا علــى مصــر. التنســيق يــتم وفقــا شــبه الجزيــرة، ال ُتشــّكل خطــًرا علــى األمــن القــومي إلســرائيل فقــط، إّنمــ
  من اتفاق السالم الذي يحدد التدابير األمنية في سيناء، والذي يسمح للطرفين بإعادة النظر فيه. 4للمادة 

وخلص السفير إلى القول إّن السؤال المركزي هو هل ستوافق إسرائيل على إجراء تغيير جـذري فـي مـا يتعلـق 
  ؟ي سيناءبتواجد قوات األمن المصرّية ف

 8/9/2011، القدس العربي، لندن
 

  مستوطنون ينوون التظاهر ردا على الفلسطينيين ومطالبتهم بدولة في االمم المتحدة .19
ينوي مستوطنون يهود تنظيم مسيرات سلمية نحو بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربيـة اذا قـام  -القدس

تتـزامن مـع مطـالبتهم فـي االمـم المتحـدة بدولـة فلسـطينية،  الفلسطينيون بمسيرات نحو المستوطنات االسـرائيلية
  وفق ما اعلن ممثلو المستوطنين.

واعلن النائب يعقـوب كـاتز مـن اليمـين المتطـرف خـالل منتـدى فـي الكنسـيت شـارك فيـه عشـرات المسـتوطنين 
ونـابلس اسـتعدادا "علينا ان نخـرج مـن المسـتوطنات وان نسـير سـلميا نحـو المـدن الفلسـطينية، الخليـل ورام اهللا 

  سبتمبر على االرض". لشهر ايلول/
وكــان المنتــدى الــذي عقــد بمبــادرة مــن النائــب مايكــل بــن اري (االتحــاد الــوطني، يمــين متطــرف) يهــدف الــى 

  "تحويل التهديد (الفلسطيني) الى فرصة لتغيير قوانين اللعبة" في الضفة الغربية.
  7/9/2011، القدس، القدس

 
  متمّسكة بالتعامل التجاري مع أنقرة رغم توتر العالقات : "إسرائيل"ائيليوزير التجارة اإلسر  .20

أوعز وزيـر الصـناعة والتجـارة اإلسـرائيلي، شـالوم سـمحون، إلـى مـوظفي وزارتـه بمواصـلة : الناصرة (فلسطين)
تركيــا التعامــل التجــاري مــع الجانــب التركــي "علــى نحــو طبيعــي"، فــي محاولــة لـــ "تــرميم" العالقــات الثنائيــة مــع 

  شيئًا فشيئًا.
)، في مؤتمر اقتصـادي إسـرائيلي، أن وزارتـه تبـذل جهـودًا "مضـنية" 7/9وأّكد خالل مشاركته، اليوم األربعاء (

لمنع تدهور التبادل التجاري مع تركيا، مشـيرًا إلـى وجـوب الحفـاظ علـى الشـراكة الحقيقيـة بـين تـل أبيـب وأنقـرة 
  لمشتركة بين الجانبين.في المجال التجاري وغيره من المجاالت ا

  7/6/2011قدس برس، 
  
 

  "إسرائيل"داخل  تصل إلى ضعفي البناء: وتيرة البناء االستيطاني في الضفة "سالم اآلن" .21
اإلسرائيلية أمس إن وتيرة البناء االستيطاني في الضفة » سالم اآلن«قال تقرير لحركة : كفاح زبون -رام اهللا

الخط األخضر، فالبناء في إسرائيل يسير بمعدل وحدة سكنية لكل  الغربية تصل إلى ضعفي البناء داخل
مستوطنا في الضفة الغربية. وبحسب التقرير الذي استند  246مواطنا، مقابل وحدتين سكنيتين لكل  235

إلى صور جوية وجوالت ميدانية فإنه فور انتهاء الشهور العشرة من التجميد الجزئي المؤقت لالستيطان، من 
وحدة سكنية في المستوطنات،  2598، تم بناء 2010وحتى سبتمبر (أيلول)  2009تشرين الثاني) نوفمبر (
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 417وحدة سكنية) طوابق أرضية. ويجري حسب التقرير إعداد مسطحات بناء لنحو  1642% (64بينها 
 157، وأن منها غير قانونية 383من المباني المؤقتة (كرافانات). وتبين أن  100وحدة سكنية، بينها نحو 

  منها تقع في البؤر االستيطانية.
% من المباني التي بدأ البناء فيها تقع شرق جدار الفصل 66إلى أن نحو » سالم اآلن«وتشير معطيات 

وحدة سكنية في  869وحدة سكنية يتم بناؤها في مستوطنات منعزلة، و 826القائم. وجاء أيضا أن 
وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في الجيوب التي  900مستوطنات تقع غرب جدار الفصل، ونحو 

وحدة سكنية  329وحدة سكنية في أرئيل و 245أنشأها جدار الفصل، التي تقع شرق الجدار، حيث يتم بناء 
وحدة سكنية في معاليه  212كيدوميم، و - وحدة سكنية في كرني شومرون  114في غوش عتسيون، و

  أدوميم.
  8/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  فرض مناهج محّرفة تلغي عروبة فلسطين تهّود القدس...على مقاعد الدراسة:" إسرائيل" .22

خطت اسرائيل خطوة جديدة أمس باتجاه تهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها من مقدسات : امجد سمحان
عية وأرض وحجر وبشر وتالميذ في مدارس فلسطينية، تعاني أصال من كوارث تعليمية وصحية وتوس

  يضاف إليها اليوم مصيبة إلغاء طابع العروبة في مناهجها الدراسية الفلسطينية.
عن تعميم وزعته بلدّية االحتالل على المدارس » الحملة األهلّية للحفاظ على المناهج الفلسطينّية«وكشفت 

الدراسي على هذه  الخاصة ومدارس البلدية في القدس، ُيشير إلى أّن األخيرة باشرت في توزيع كتب المنهاج
  المدارس، لكنه ليس المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ويظهر بحسب المؤسسة أن بلدية القدس ستوزع المنهاج على الطلبة الفلسطينيين في القدس من الصف 
قم عملية تهويد تفا» نسخ مشوهة ومحرفة«األول وحتى العاشر، مشيرة إلى أن النسخ الجديدة من المنهاج 

  المدينة وعزلها عن الواقع والنسيج الفلسطيني.
إن اسرائيل ال تسمح للسلطة » السفير«وقالت ديما السمان، مسؤولة وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم، لـ

الفلسطينية بممارسة أي نشاط في القدس وأن المراهنة فقط على تحرك األهالي في المدينة وعدم قبول 
  ة ومدراء ومعلمي المدارس بالتعامل مع المنهاج المحرف. الطلب

  8/9/2011، السفير، بيروت
  
  
  
  

  اإلحصاء: األمية في فلسطين من أقل معدالتها في العالم واألعلى في طوباس .23
أعلن جهاز اإلحصاء بمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية الذي يصادف اليوم الخميس، أنه يوجد في األرض 

ألف أمي بالغ، وهذه من أقل معدالت األمية في العالم، وقد كانت األعلى في  120حوالي الفلسطينية 
  محافظة طوباس.

واستعرضت رئيس الجهاز عال عوض، في تقرير صحفي، أبرز المؤشرات المتعلقة باألمية في األرض 
المعدالت في العالم، الفلسطينية، واعتبرت أن معدالت األمية بين البالغين في األرض الفلسطينية من أقل 
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% لإلناث في العام 7.8% للذكور و2.4%، بواقع 5.1سنة فأكثر  15حيث بلغت نسبة األمية بين األفراد 
2010.  

  فردا أميا. 51سنة فأكثر هناك  15فرد عمره  1000وقالت إن هذا يعني أنه من بين كل 
سنة فأكثر في  15أمي أعمارهم  120,402وأضافت أن عدد األميين في األرض الفلسطينية بلغ حوالي  

أميا في قطاع غزة، وحسب  40,854أميا في الضفة الغربية و 79,548، يتوزعون بواقع 2010العام 
أنثى أمية، أما حسب مكان السكن فأنهم يتوزعون بواقع  91,924ذكرا أميا  و 28,478الجنس هناك 

  أميا في المخيمات. 12,269ات الريفية وأميا في التجمع 26,149أميا في التجمعات الحضرية و 81,984
وأشارت عوض إلى أنه طرأت تحوالت واضحة على معدالت األمية خالل الثالثة عشرة سنة الماضية، 

، حيث بلغت نسبة األمية بين 1997حيث أشارت البيانات إلى االنخفاض الكبير في نسب األمية منذ العام 
، وهذا االتجاه في االنخفاض ينطبق على الجنسين حيث 1997% في العام 13.9سنة فأكثر  15األفراد 

، أما بين اإلناث فقد 2010% في العام 2.4إلى  1997% في العام 7.8انخفضت النسبة بين الذكور من 
  % لنفس الفترة.7.8% إلى 20.3انخفضت من 

  8/9/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
  

  بيروت فاته احتفاله في السفارة الفلسطينية في المقعد المصنوع من خشب زيتون األقصى .24
تجّمــع ممّثلــو الفصــائل الفلســطينّية واألحــزاب اللبنانّيــة ليــروا، ألول مــّرة، المقعــد المصــنوع مــن : زينــب مرعــي

في جنين، والذي ُطّرزت عليه باإلنكليزّية في بيـت لحـم عبـارة » منجرة«خشب زيتون باحة المسجد األقصى و
وهندسه أحد مهندسي الخليل ليشـبه تمامـًا المقعـد المخّصـص للـدول األعضـاء فـي األمـم ، »فلسطين تستحق«

المتحــدة. لكــن المقعــد، أو اإلخــوة الثالثــة الــذين يحملونــه قــادمين مــن رام اهللا، لــم يظهــروا فــي االحتفــال الــذي 
، »ألمــم المتحــدةالمقعــد الفلســطيني الخشــبي نحــو ا«نّظمتــه الســفارة الفلســطينّية لإلعــالن عــن انطــالق جولــة 

ألّنهم لم يحصلوا على تأشيرات الدخول بسبب بعض التعقيدات، بحسب السفير الفلسطيني في لبنان عبـد اهللا 
  عبد اهللا.

إذا نجحـــت خطوتنـــا فـــي األمـــم المتحـــدة، فســـيكون األمـــر إيجابيـــًا، وفـــي ظـــّل »: «األخبـــار«عبـــد اهللا لــــ وقـــال 
  ».مما كان الوضع العالمي واإلقليمي ليس باإلمكان أبدع

  8/9/2011، ، بيروتاألخبار
  
  
  

  على مواصلة االعتقاالت السياسية اعتصام بالخليل اليوم احتجاجاً  .25
دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ورابطة الشباب المسلم جماهير الشعب الفلسطيني : الضفة الغربية

كة وتغطية االعتصام االحتجاجي على وممثلي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم للمشار 
  استمرار االعتقال السياسي، وعدم تنفيذ ما تم االتفاق عليه في جلسة حوار القاهرة األخيرة.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي أمس األربعاء إلى أن االعتصام سينظم الخميس على دوار ابن رشد في 
  دة ظهًرا بالتوقيت الصيفي.مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عند الساعة الواح
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وأكدت أّن مرور كّل هذا الوقت على توقيع اتفاق المصالحة مع تعّطل إنهاء ملف االعتقال السياسي يعطي 
  مؤشًرا على عدم جدية السلطة بإنجاز المصالحة، وعدم استعدادها إلنهاء التنسيق األمني.

لفية سياسية ما زالت تجري بشكل يومي في ولفتت إلى أن هناك اعتقاالت واستدعاءات لالستجواب على خ
  مختلف مدن الضفة، وما زالت سياسة الفصل من الوظيفة على أساس سياسي مستمرة.

وشدد األهالي على استمرارهم في نشاطهم وفعالياتهم حتى تحقيق جميع مطالبهم بتبييض السجون ورفع 
  تعسفي من الوظائف الحكومية.الحظر عن الحريات وعن النشاط السياسي، ووقف سياسة الفصل ال

  8/9/2011، السبيل، عّمان
  

  قراقع: "استحقاق أيلول" يرفع المكانة القانونية لألسرى في سجون االحتالل .26
رام اهللا: قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن التوجه لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة 

ران وعاصمتها القدس الشريف، يرفع من المكانة القانونية الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزي
والشرعية لألسرى في سجون االحتالل، ويحررهم من استمرار تعاطي حكومات االحتالل معهم كأسرى 
مجرمين وٕارهابيين، موضحا أن االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية يجعل من كافة أبناء الشعب الفلسطيني 

وأسرى حرب محتجزين كرهائن في دولة أخرى، وأن ذلك يشكل ضغطا دوليا لإلفراج المعتقلين أسرى دولة 
  عنهم وٕاعادتهم الى دولتهم وبيوتهم.

وأشار إلى أن االعتراف بالدولة يعني االعتراف بشرعية النضال الذي خاضه الشعب الفلسطيني من أجل 
ات األمم المتحدة والقوانين الدولية الحرية واالستقالل، وأن نضاالت األسرى شرعية وقانونية حسب قرار 

  واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
  8/9/2011، األيام، رام اهللا

  
  "شؤون األسرى": اقتحام سجني "شطة" و"عوفر" وتفتيشات وحشية ونقل معتقلين .27

ارة شؤون األسرى والمحررين، أمس، أن وحدات إسرائيلية خاصة للقمع رام اهللا: أفاد تقرير صادر عن وز 
اقتحمت كافة أقسام سجن "شطة"، وبدأت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، وبحفر جدران األقسام والغرف، 
بذريعة البحث عن أجهزة خلوية، وعبثت بمحتويات وأغراض األسرى وقلبتها رأسا على عقب، وحشرت 

  م واحد ومنعتهم طوال النهار والليل من المغادرة.األسرى في قس
في سجن عوفر  14وبينت الوزارة نقًال عن األسير شادي شاللدة أن وحدات القمع الخاصة اقتحمت قسم 

  العسكري الساعة العاشرة ليال بذريعة التفتيش، وبطريقة مزعجة وٕارهابية واستفزازية، ما أدى الى 
  

القوات، وأنه تمت معاقبة األسير إبراهيم سرحان مدة يومين في الزنازين  حدوث صدامات بين األسرى وهذه
  بسبب احتجاجه على هذه التفتيشات التعسفية.

  8/9/2011، األيام، رام اهللا
  

  اتفاق المصالحة" تدعو فيها لتطبيق فيس بوكعلى موقع "  صفحةتطلق  مجموعة شبابية .28
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التواصل االجتماعي فيس بوك صفحة دعت عبرها  أطلقت مجموعة شبابية على موقع: حامد جاد - غزة
للمصالحة االجتماعية وتطبيق اتفاق المصالحة على ارض الواقع عبر الصفح والتسامح بين األشقاء 

  الفلسطينيين وبين مناصري حركتي فتح وحماس.
مصالحة وقالت المجموعة على صفحتها "نحن مجموعة من الشباب الفلسطيني، إيمانا منا بضرورة إتمام ال

  من أجل اهللا ثم فلسطين واستجابة للمبادرة التي أطلقها ناشطون في مجال
الشباب، حول ضرورة البدء في مصالحة شبابية، قررنا أن نبدأ من خالل هذه الصفحة لنقول للشباب هيا 

  نتسامح وننسى الماضي".
فقط للفلسطينيين بشتى  وأوضحت المجموعة الشبابية أن الصفحة ليست تابعة ألي حزب من األحزاب "هي

  أحزابهم وهدفنا أن نكون يدا واحدة وأن نكون متحابين وأن نكون متصالحين وأن نكون أخوة".
وحظيت الصفحة في أول أيام انطالقها أمس بإقبال عدد كبير من المواطنين الذي اثروا هذه الصفحة  

طي صفحة االنقسام بين حركتي فتح بتعليقات جلها عبرت عن دعمهم وتأييدهم لتنفيذ اتفاق المصالحة و 
  وحماس.

  8/9/2011، الغد، عّمان
  

  آالف غرفة صفية تسعةبحاجة ل 48مدارس فلسطينيي  .29
، 48كشف النقاب أمس عن معطيات خطيرة تتعلق بجهاز التعليم لدى فلسطينيي : برهوم جرايسي -الناصرة

ة، إذ اتضح أن جهاز التعليم ما يزال عاما من سياسة تمييز عنصرية تراكمي 63الذي يعاني منذ أكثر من 
ألف ساعة تعليمية، ونقص وظائف لمئات  80آالف غرفة تعليمية، وأكثر من  9يعاني من نقص 

  المختصين النفسيين والمشترين التربويين.
  8/9/2011، الغد، عّمان

  
  في نابلس  "يوسف"مستوطنون يقتحمون قبر  .30

في › يوسف‹اقتحم عدد كبير من المستوطنين فجر امس قبر   في خطوة استفزازية : كامل ابراهيم – القدس
  مدينة نابلس، وهو أحدث اعتداء ينفذونه في المحافظة.

وقالت مصادر محلية، إن حافالت ومركبات المستوطنين وصلت إلى منطقة القبر  الواقع في األطراف 
  الشرقية من المدينة، تحت حماية قوات مؤللة من جيش االحتالل.

  8/9/2011، عّمانالرأي، 
  
  
  

  "جوجل"طفل في غزة يحل مسابقة برمجية معقدة ويصبح سفيرا لـ .31
ربيعًا أن ينضم لفريق جوجل في قطاع غزة وأن يحل  14استطاع الطفل محمد نافذ المدهون ابن الـ: القدس

يفاجئ  مسابقة برمجية معقدة في زمن قياسي وأن يحل مشكلة تواجه موقع يوتيوب العالمي عبر الجوال وأن
  موفدي جوجل لغزة الذين أهدوه جائزة لطالما حلم بها.

  8/9/2011، الدستور، عّمان
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  لشعب الفلسطينياالحكومة اللبنانية باإلسراع بإقرار حقوق أسامة سعد: نطالب  .32

أســامة ســعد مــن عقــد لقــاء مشــترك أمــس، بــين قيــادتي حركتــي فــتح » التنظــيم الشــعبي الناصــري«تمكــن رئــيس 
اللقاء جاء لبحث كل القضايا العالقة مع التشديد على أهميـة التنسـيق «ان. ولفت سعد إلى أن وحماس في لبن

الحكومــة اللبنانيـــة باإلســـراع «، مطالبـــًا »بــين مختلـــف الفصــائل الفلســـطينية والقـــوى اللبنانيــة فـــي هــذه المرحلـــة
مـن مواصـلة كفاحـه ونضـاله  بإقرار الحقوق االجتماعية واإلنسانية والسياسية للشـعب الفلسـطيني، لكـي يـتمكن

مــن أجــل اســتعادة حقوقــه الوطنيــة، ومــن أجــل المســاهمة إلــى جانــب الشــعب اللبنــاني فــي حمايــة أمــن لبنــان 
  ».واستقراره المستهدف من قبل العدو الصهيوني

ــدة صــيدا الســابق عبــد الــرحمن البــزري البــزري قــد شــدد بعــد لقائــه وفــد مــن  علــى صــعيد آخــر، كــان رئــيس بل
أهميـة الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار عـين الحلـوة علـى اعتبـاره عاصـمة الشـتات «اسة بركة، علـى برئ» حماس«

واللجــوء الفلســطيني، وتفاعــل مدينــة صــيدا مــع القضــية الفلســطينية يفــرض عليهــا أن تبقــى نبراســا للــدفاع عــن 
صار عن المخيمات الحق الفلسطيني سواء في حق العودة او اقرار الحقوق المدنية واالنسانية او في رفع الح

  ».وتسهيل العمل
8/9/2011، السفير، بيروت  

  
  حزب اهللا يطالب العرب والمسلمين بحماية األقصى والمقدسات .33

كل يوم تتكشف معلومات جديدة عن الحفريات التي تقوم بها السـلطات «في بيان أنه في » حزب اهللا«اعتبر 
ّكل تهديـدًا حقيقيـًا وخطيـرًا ألول قبلـة للمسـلمين الصهيونية عند أساسات المسجد األقصى وفي محيطه، ما يشـ

  ».ولرمزيتها الفريدة في العالمين العربي واإلسالمي
كما أن صمت األمم المتحدة وهيئات المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة يضعها في موقـع الشـريك الكامـل فـي 

دة، فإننـا نهيـب بالجامعـة العربيـة ومنظمـة وتابع: إننا إذ نندد بهذه األفعال الصهيونية اإلجراميـة بشـ ».تنفيذها
المــؤتمر اإلســالمي وكــل المؤسســات اإلقليميــة والدوليــة أن ترفــع صــوتها بالتنديــد بهــذه الحفريــات الصــهيونية، 
ـــح اإلجـــراءات الشـــيطانية  ـــل أن يقـــع المحظـــور وتفل ـــدعيم أساســـات المســـجد األقصـــى قب والتحـــرك لوقفهـــا، ولت

  لكبير.الصهيونية في تدمير هذا الصرح ا
8/9/2011، السفير، بيروت  

  
  إعالن دولتهم المستقلة فيأشقائنا الفلسطينيين  نساند :"الشبابي اللبناني الفلسطيني" .34

زار رئيس "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني"، أحمـد الشـاويش، عضـو كتلـة "المسـتقبل" النيابيـة النائـب هـادي 
"للقـــاء" أن النائـــب حبـــيش أكـــد "أننـــا نقـــف مـــع أشـــقائنا وأفـــاد بيـــان  حبـــيش، فـــي مكتبـــه فـــي مجلـــس النـــواب.

  الفلسطينيين جنبًا الى جنب إلعالن دولتهم المستقلة".
  وقال الشاويش "ال بد لكل المخلصين والمحبين للفلسطينيين أن يدعموا إعالن الدولة الفلسطينية".
8/9/2011، المستقبل، بيروت  

  
  التجارية باالفتقار لألخالق "إسرائيل"أردوغان يتهم  .35
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مبـادئ «اتهـم رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان إسـرائيل بأنهـا تفتقـر إلـى : نظيـر مجلـي - تل أبيب
إن إسـرائيل لـم «في الصفقات العسكرية بين البلدين. وقال أمام مجموعة من الصـحافيين: » األخالق التجارية

شارة إلى اتفاق لشراء تركيـا طـائرات إسـرائيلية دون ، في إ»تظهر أي احترام التفاقاتنا الثنائية في مجال الدفاع
علـى سـبيل المثـال، فقـد تـم شـراء طـائرات دون طيـار، ثـم أعيـدت إلجـراء مزيـد مـن «وأوضـح أردوغـان  طيار.

ربمـا تكـون لـديك مشـكلة «وقـال: ». الصيانة لها. وما زال (اإلسرائيليون) يؤخرون تسليمها. هل هـذا أخالقـي؟
تاء منــه.. ولكــن هنــاك أخالقــا تجاريــة فــي االتفاقــات العالميــة، وعليــك أن تلتــزم بهــذه مــع أحــد أو أن تكــون مســ

  ».القواعد األخالقية
  8/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  .. حماس والشعبية جزء من سكان غزة ال تعّدنا دولة صديقة بل عدّوة "إسرائيل"أمير قطر:  .36

مقابلــة أجراهــا فــي بــاريس قبــل أيــام، وبثّتهــا فضــائية  تحــّدث أميــر قطــر، الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني، فــي
اتصـاالت قطـر مـع إسـرائيل مسـتمّرة وأنـتم ال تزالـون تسـتقبلون ضـيوفًا «كاملًة مساء أمس، عن أن » الجزيرة«

تحـّددها مواقفنـا الثابتـة «، الفتـًا إلـى أن هـذه العالقـات مـع دولـة االحـتالل »إسرائيليين علـى شاشـتكم (الجزيـرة)
إســرائيل ال «وردًا علــى ســؤال عــن طبيعــة هــذه العالقــات، اعتــرف الشــيخ حمــد بــأّن ». ية الفلســطينيةمــن القضــ

ـــة صـــديقة، بـــل عـــدّوة ، مبـــررًا هـــذا الشـــعور اإلســـرائيلي بـــدعم قطـــر للفصـــائل الفلســـطينية كحركـــة »تعـــّدنا دول
شـار أميـر قطـر إلـى والجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين. وفـي مـا يتعلـق بالشـأن الفلسـطيني أيضـًا، أ» حماس«

والجبهة الشـعبية » حماس«، مؤكدًا أن حركة »وهو ما ال يريح إسرائيل«أن بالده تدعم الفلسطينيين في غزة، 
هـــي جـــزء مـــن ســـكان غـــزة، وموقـــف قطـــر واضـــح فـــي هـــذا «لتحريـــر فلســـطين وجميـــع الفصـــائل الفلســـطينية 

  ».ينية هو أخطر حتى من حركة حماسإسرائيل ترى اليوم أن قيام دولة فلسط«، الفتًا إلى أّن »الصدد
صحيح أن إسرائيل نجحت فـي أن بعـض الـدول العربيـة لـم تـدعم شـعب غـزة؛ ألّن إسـرائيل «وأضاف األمير: 

  ».  ترى أن من يدعم شعب غزة يدعم حماس، لكن بالنسبة إلينا، موضوعنا في هذا واضح
  8/9/2011، االخبار، بيروت

  
  مليون دوالر   بخمسينالكويت تدعم خزينة السلطة  .37

أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أمس أن الكويت ستدعم خزينة السلطة الفلسـطينية بمنحـة : د ب أ -رام اهللا 
مليــون دوالر. وكــان تــم صــرف هــذا المبلــغ عبــر البنــك الــدولي فــي واشــنطن، الــذي ســيقوم،  50ماليــة قــدرها 

حــادة منــذ شــهور أثــرت علــى أجــور موظفيهــا  بــدوره، بتحويلــه إلــى خزينــة الســلطة التــي تعــاني مــن أزمــة ماليــة
  بسبب تقليص المساعدات الخارجية المقدمة لها من الدول المانحة.

  8/9/2011، الدستور، عّمان
  

    دبلوماسيون في السفارة التركية بـ "تل أبيب" يعودون إلى بالدهم  .38
س، إلـى بالدهـم بعـدما خفضـت ، أمـ”تـل أبيـب“عاد دبلوماسيون أتراك في السفارة التركية في : (يو .بي .آي)

إلى مسـتوى السـكرتير الثـاني احتجاجـًا علـى رفـض حكومـة االحـتالل ” إسرائيل“تركيا عالقتها الدبلوماسية مع 
وذكــرت وكالــة أنبــاء األناضــول أن الدبلوماســيين جــيالن أوزيــن  االعتــذار عــن الهجــوم علــى أســطول الحريــة.

  عادوا إلى تركيا اليوم (أمس).وبورك جيلن وأولغون يوجيكوك وفوليا يوجيكوك 
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، ”إسـرائيل“كما أعلن وزير االقتصاد التركي ظافر شغاليان عن استدعاء الملحق التجاري التركي األعلى فـي 
، وأضــــاف أن ”علــــى مســــتوى القنصــــل، ولكنهــــا لــــن تعلــــق” إســــرائيل“ســــتجري عالقاتنــــا التجاريــــة مــــع “وقــــال 

  ”.       نخسرت أحد شركائها التجاريين المهمي” إسرائيل“
  8/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  جهود تحقيق السالم سالم فياضهزاع بن زايد يبحث مع  .39

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيـان مستشـار األمـن الـوطني مسـاء أمـس بقصـر اإلمـارات، سـالم : وام
تثنائي لمجلــس وزراء فيــاض رئــيس الــوزراء الفلســطيني الــذي يــزور الــبالد حاليــا للمشــاركة فــي االجتمــاع االســ

الماليــة العــرب الــذي بــدأ أعمالــه أمــس فــي أبــوظبي. وتــم خــالل اللقــاء بحــث العالقــات األخويــة وســبل دعــم 
الجهود التي من شأنها أن تحقق السالم العادل والدائم في المنطقة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقـه المشـروعة 

  في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
  8/9/2011، االتحاد، ابوظبي

   
  "إسرائيل"نشر الدرع الصاروخي يضمن أمن  انتقادات داخلية لسياسات أردوغان: .40

بخــالف المواقــف الســابقة مــن إســرائيل فــإن التــدابير األخيــرة لحكومــة رجــب طيــب اردوغــان : محمــد نــور الــدين
أصـــل المشـــكلة هـــو فـــي  ضـــد تـــل أبيـــب تعرضـــت لحملـــة انتقـــادات واســـعة مـــن أوســـاط مختلفـــة، معتبـــرة أن

تصـفير «السياسات الخارجية الخاطئة التي تتبعها حكومة اردوغان تجاه ملفات المنطقة، والتي حّولت سياسة 
كمــــا قــــال زعــــيم حــــزب الشــــعب الجمهــــوري المعــــارض كمــــال » تصــــفير السياســــة«إلــــى سياســــة » المشــــكالت

وزيـــر الخارجيـــة احمـــد داود اوغلـــو ضـــد  كيليتشـــدار أوغلـــو مـــن دون إهمـــال الـــربط بـــين التـــدابير التـــي أعلنهـــا
إسرائيل والتغطية على موافقة تركيا على نشر نظام الدرع الصـاروخي علـى أراضـيها، فـي خطـوة عدائيـة ضـد 

  إيران وتخدم في الوقت نفسه أمن إسرائيل.
 وقــال كيليتشــدار اوغلــو، فــي مــؤتمر صــحافي فــي أنقــرة أمــس، انــه رغــم دعــم كــل الــرأي العــام العــالمي للحــق

الــذي شـّرع حصــار غـزة يعتبــر الهزيمــة األكثـر ثقــال لتركيـا فــي تــاريخ » بــالمر«الفلسـطيني فــي غـزة فــإن تقريـر 
  سياستها الخارجية، موضحا انه حتى لو اعتذرت إسرائيل الحقا فلن يغير هذا األمر في هذا التقييم.

يوم ذاته الذي قالت فيه تركيـا نعـم وتساءل كيليتشدار اوغلو عن الرابط بين إعالن التدابير ضد إسرائيل في ال
وقال إن اردوغـان يواصـل سياسـة المتـاجرة بالقضـية الفلسـطينية لزيـادة شـعبيته. وسـأل عـن  للدرع الصاروخي.

  مغزى زيارة رئيس الحكومة إلى غزة وما الذي ستغيره؟
  8/9/2011، السفير، بيروت

  
  على هامش اجتماعات األمم المتحدة  لبحث القضية الفلسطينيةنشاط مكّثف لـ"التعاون اإلسالمي"  .41

أعلنــت منظمــة التعــاون اإلســالمي، أمــس، أنهــا تعتــزم عقــد اجتماعــات مكثفــة فــي نيويــورك خــالل : (د .ب .أ)
ســـبتمبر/أيلول الحـــالي، علـــى هـــامش اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، لبحـــث  25إلـــى  18الفتـــرة 

  يني لألمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية والعضوية .تطورات القضية الفلسطينية والتوجه الفلسط
يعقــد االجتمــاع األول للجنــة السداســية الخاصــة بفلســطين التابعــة لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي فــي مقــر األمــم 
 المتحدة في نيويورك، برئاسة األمـين العـام للمنظمـة أكمـل الـدين إحسـان أوغلـو . أمـا االجتمـاع الثـاني فتعقـده
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اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة علــى المســتوى الــوزاري، والثالــث ســيكون االجتمــاع التنســيقي لــوزراء خارجيــة الــدول 
األعضــاء فــي المنظمــة علــى هــامش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة . وجــدد أوغلــو، فــي بيــان لــه، 

والمســاندة للشــعب الفلســطيني  أمــس، الــدعوة إلــى الــدول األعضــاء لالســتمرار فــي تقــديم جميــع أشــكال الــدعم
  لتقرير مصيره وٕاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . 

  8/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  من الرباعية للدعوة إلى المفاوضات واشنطن تسعى إلى استصدار بيان ضعيف وغير ملزم .42
وروبيــة: إن اإلدارة األميركيــة تضــغط قالــت مصــادر فلســطينية ودبلوماســية أ عبــد الــرؤوف ارنــاؤوط، وكــاالت:

على أطراف اللجنة الرباعية إلصدار بيان باسم اللجنة يتم على أساسه الدعوة إلى اسـتئناف المفاوضـات بـين 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وٕاســرائيل، اســتباقًا لتوجــه المنظمــة لتقــديم طلــب عضــوية لدولــة فلســطين فــي األمــم 

  المتحدة.
ان الصيغة التي تطرحها واشنطن، ويعمل توني بلير مبعوث اللجنـة الرباعيـة لتسـويقها وقالت هذه المصادر: 

ضــعيفة، وال تلبــي المتطلبــات الفلســطينية الــدنيا، وأهمهــا وقــف االســتيطان، كمــا ان واشــنطن تعتبــر ان البيــان 
    كأساس للتفاوض.المقترح ليس ملزما بمعنى ان بإمكان اسرائيل تسجيل تحفظاتها عليه، مع االكتفاء بقبوله 

  واســـتبعدت هـــذه المصـــادر ان يـــنجح بليـــر وواشـــنطن فـــي اقنـــاع االتحـــاد االوروبـــي وروســـيا واالمـــم المتحـــدة 
بقيول الصيغة المقترحـة للبيـان، مـذكرة بـأن االطـراف الثالثـة احبطـت مسـعى اميركيـا مشـابها خـالل االجتمـاع 

  الوزاري للجنة الرباعية قبل اسابيع في واشنطن .
8/9/2011، رام اهللا األيام،  

  
  إعادة المفاوضاتعلى  استحقاق أيلول/ سيبتمبرسنعمل إلى حين موعد : الخارجية األميركية .43

الـرئيس قالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية فيكتوريـا نوالنـد إن كلينتـون طلبـت مـن : علي الصالح - لندن
 »ســيناريو سـلبي فـي نيويــورك نهايـة الشــهرمواصـلة العمـل المضــني معنـا لتفـادي « الفلسـطيني محمـود عبــاس

، ودعتــه لالســتماع إلــى المبعــوث األميركــي الــذي التقــاه حــول االعتــراف بالدولــة الفلســطينية فــي االمــم المتحــدة
  .في مباحثاتهما حول المفاوضات »بروح منفتحة«أمس 

إدارة الــرئيس بــاراك أوبامــا،  وكشــفت نوالنــد الليلــة قبــل الماضــية عــن الحملــة الدبلوماســية الكبيــرة التــي أطلقتهــا
نتحدث مع عينة من الـدول أكبـر بكثيـر ممـا نفعلـه «لدى شركائها لثنيهم عن دعم التوجه الفلسطيني. وقالت: 

عادة في ما يتعلق بعملية السالم في الشرق األوسط. وقد يكون على عدد من هؤالء ممـن ال يتخـذون قـرارات 
  ».في الجمعية العامة في هذا الشأن في العادة أن يقوموا بذلك

ســــنعمل إلــــى حــــين موعــــد الجمعيــــة العامــــة إذا كــــان ذلــــك ضــــروريا إلعــــادة األطــــراف إلــــى طاولــــة «وقالــــت: 
هـدفنا هـو التـزام األطـراف فـي العـودة إلـى الطاولـة قبـل أن «المتوقفة منـذ قرابـة عـام. وأضـافت: » المفاوضات

  ».نصل إلى الجمعية العامة
بــيض غــاي كــارني كالمــه عــن التوجــه الفلســطيني نحــو األمــم المتحــدة، معتبــرا وجــدد المتحــدث باســم البيــت األ

  ».غير منتج وال نافع وال يقرب البتة الفلسطينيين من إقامة دولة«إياه 
8/9/2011، الشرق األوسط، لندن  
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  الخارجية األميركية: سنستخدم الفيتو لمنع االعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن  .44
جــويس كــرم: لــم تتــرك مســاعدة وزيــرة الخارجيــة األميركيــة المعينــة وينــدي شــيرمان  -واشــنطن  محمــد يــونس،

مجــاال للغمــوض فــي شــأن عــزم الواليــات المتحــدة اســتخدام حــق الــنقض ضــد أي مشــروع فــي مجلــس األمــن 
  لالعتراف بالدولة الفلسطينية.

فــي «يينهـا خلفــا لويليــام بيرنــز أنــه وقالـت شــيرمان فــي جلســة االســتماع أمـام مجلــس الشــيوخ األميركــي علــى تع
حال وصول أي قرار (حول االعتراف بالدولة الفلسطينية) من هذا النوع الـى مجلـس األمـن فسـنقوم باسـتخدام 

الــرئيس (بــاراك أوبامــا) ووزيــرة الخارجيــة (هــيالري كلينتــون) وأنــا فــي حــال «، وأضــافت أن »حــق الــنقض ضــده
  ».سعنا لضمان عدم تقدم هذا األمرالمصادقة على تعييني، سنفعل كل ما بو 

8/9/2011الحياة، لندن،   
  

    األمم المتحدة إلىنضمام دولة فلسطينية ال الصين تؤكد دعمها  .45
حـق “أكدت الصين، أمس، دعمها طلب انضمام دولـة فلسـطينية الـى األمـم المتحـدة معتبـرة أنـه : (أ .ف .ب)

المنطقـــة. وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة  للفلســـطينيين وأن ذلـــك سيشـــكل عامـــل ســـالم فـــي” مشـــروع ثابـــت
” . إننــا نعــي ونحتــرم ونــدعم المشــروع الفلســطيني لطــرح هــذه المســألة علــى األمــم المتحــدة“الصــينية جيــانغ يــو 

كمــا أنهــا ستســهم فــي “وتابعــت ” إن دولــة مســتقلة هــي حــق مشــروع ثابــت للشــعب الفلســطيني“وقالــت جيــانغ 
  ” .السالم الدائم في الشرق األوسط

8/9/2011، الخليج، الشارقة  
  

  سرائيلية فيهاتفاصيل جديدة عن تجسس واشنطن على دبلوماسيي السفارة اإل .46
يقــول ديفيــد اوزبــورن مراســل صــحيفة "ذي اندبنــدنت" البريطانيــة فــي واشــنطن، فــي تقريــر لــه مــن : واشــنطن

ميركيـة ضـد متـرجم سـّرب العاصمة االميركية نشـرته صـحيفته اليـوم، إن قضـية تنظـر فيهـا إحـدى المحـاكم األ
ــام مكتــب  أســرار حكومــة الواليــات المتحــدة، قــد تــم جمــع تفاصــيلها ســرا ألنهــا تمحــورت حــول الكشــف عــن قي
التحقيقــات الفيــدرالي االميركــي بالتنصــت علــى االتصــاالت الهاتفيــة للســفارة االســرائيلية، وفقــا لمــا أعلــن عنــه 

  أمس.
اي ليبـوفيتش المعلومـات إليـه، تقـدم اآلن للـدفاع عـن مصـدره لكن المدون ريتشارد سلفرشـتاين، الـذي نقـل شـام

االسـرائيلية المتـوترة. وقـد نقـل  -وبهذا العمل فقد كشف علنا عن مصدر آخر للمتاعـب فـي العالقـة األميركيـة
صفحة من السجالت الحرفية لنصوص اتصاالت هاتفية ومحـاورات بـين مسـؤولي  200ليبوفيتش إليه حوالي 

ن اعتقاده بأن الوثائق أظهرت أن المسؤولين االسـرائيليين كـانوا يحـاولون فـي انتهـاك للقـانون السفارة، معربا ع
  التاثير في السياسة االميركية، في اتجاه القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وقال سلفرشتاين لصحيفة "نيويورك تايمز": "اننـي أعتبـره وطنيـا أميركيـا ومنبهـا الـى المخـاطر، وأود أن ُتعتبـر 
عاله في هذا السياق. االمـر الـذي كـان يهـم شـاماي فـي ذلـك الوقـت هـو احتمـال وقـوع هجـوم اسـرائيلي علـى أف

  إيران، وهو ما رآه ضارا بكل من اسرائيل والواليات المتحدة".
7/9/2011، القدس، القدس  

  
  شهرًا لعالم أمريكي أقر بمحاولة التجسس لـ "إسرائيل"  156السجن  .47
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وحكـم عليـه بالسـجن ” إسـرائيل“الم أمريكـي أمـس، بتهمـة محاولـة التجسـس لمصـلحة أقـر عـ: (يو . بـي . آي)
شــهرًا بحــق العــالم الحكــومي  156شــهرًا . وأصــدر القاضــي بــول فريــدمان فــي واشــنطن حكمــًا بالســجن  156

عامًا) الـذي أقـر بتهمـة واحـدة مـن التجسـس مـن خـالل تقـديم مـواد بالغـة السـرية  54السابق ستيوارت نوزيت (
اف “ل أنظمــة األقمــار الصــناعية الدفاعيــة األمريكيــة إلــى عميــل متخــٍف تــابع لمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي حــو 

  . 2009خالل نهاية ” اإلسرائيلي“ادعى أنه عميل لجهاز الموساد ” بي آي
وسيحســب الوقــت الــذي أمضــاه نوزيــت فــي الســجن منــذ توقيفــه كجــزء مــن الحكــم الصــادر بحقــه بعــدما كانــت 

  . 2009ت له عام التهم وجه
8/9/2011، الخليج، الشارقة  

  
  راتحمل متفجبإطالق النار على المشتبه فيهم  لـ"إسرائيل"يحّق  :بلبنان الدوليةالمحكمة  .48

الخاصــة بلبنــان القاضــي أنطونيــو كاســيزي أمــام المحكمــة  الدوليــة كشــفت شــهادة رئــيس المحكمــة: عمــر نشــابة
فبحسـب كاسـيزي يحـّق لإلسـرائيليين إطـالق النـار علـى المشـتبه فـيهم اإلسرائيلية العليا عن مفهومـه لإلرهـاب. 

مـن مرافعـة القاضـي » ب«ورد في نّص الفقـرة . وقد إذا لم يستجيبوا لطلب إظهار كونهم ال يحملون متفجرات
فــي القــانون الــدولي » معنــى مصــطلح المشــاركة المباشــرة فــي االعتــداءات«كاســيزي الخطيــة، تحــت عنــوان: 

إن الطريقــة الصــالحة لــتالزم الحاجــات العســكرية واألمنيــة اإلســرائيلية مــع القــانون الــدولي «تــي: اإلنســاني، اآل
اإلنســـاني قـــد تتطّلـــب مـــن الســـلطات اإلســـرائيلية، لـــدى اشـــتباهها فـــي أن مـــدنيًا يحمـــل علـــى جســـده متفجـــرات 

الجيش النـار عليـه  تستهدف إسرائيليين، أن تطلب منه أن يظهر لها أنه ال يحمل متفجرات. ويمكن أن يطلق
  ».فقط إذا رفض التجاوب مع هذا الطلب

8/9/2011، االخبار، بيروت  
  

  هل هّمش الربيع العربي قضية فلسطين؟ .49
  ياسر الزعاترة

منذ مطلع العام، تحديدا منذ انطالق قطار الربيع العربي من محطته التونسية، والقضية الفلسطينية تعاني 
الكثير من المخلصين، السيما أنها القضية المركزية لألمة كما في التهميش، األمر الذي أثار مخاوف 

الخطاب السائد بين صفوف القوى الحية في األمة منذ عقود طويلة، وهو خطاب محق وصائب من دون 
شك، مع ضرورة التذكير هنا بفريق سياسي دأب على استخدام هذا الشعار في سياق هجاء الثورات العربية 

ه تناقض األمة الرئيس مع الكيان الصهيوني واإلمبريالية األميركية، األمر الذي يشير برأيه التي تجاهلت برأي
  إلى مؤامرة أميركية صهيونية يتم ترتيبها ضد مصالح األمة وقضاياها.

والحق أننا إزاء جدلية حقيقية طرحتها الثورات العربية، عنوانها أولوية األمة: هل هي التناقض مع المشروع 
ني األميركي في المنطقة، أم التناقض مع أنظمة االستبداد؟ وهي جدلية تعاملت معها القوى الحية الصهيو 

في األمة سابقا بروحية العمل على الجبهتين، إذ لم تمنعها مواجهة االستبداد في الداخل من المساهمة في 
  مواجهة المشروع األميركي الصهيوني، كل بحسب قدرتها وٕامكانياتها.

هو ما أفرز مصطلح جبهة المقاومة والممانعة، التي اختزلها البعض في إيران وسوريا وحزب اهللا  ولعل ذلك
وقوى المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس، بينما هي تشمل عددا ال يحصى من القوى والفعاليات 

ني، في الوقت ذاته الذي الشعبية والحزبية والنقابية التي وقفت سدا منيعا في وجه التطبيع مع الكيان الصهيو 
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دعمت فيه المقاومة في فلسطين والعراق وأفغانستان، وربما ساهمت في التأثير بدرجات متفاوتة على 
  سياسات العديد من الدول العربية فيما خّص قضايا األمة وفي مقدمتها فلسطين.

الجزئية والمرحلية المهمة  في هذا اإلطار تحققت إنجازات ال يمكن إغفالها، تمثلت في إيقاع بعض الهزائم
في الجنوب اللبناني، وكذلك انتصار  2000بالمشروع الصهيوني، في مقدمتها انتصار مايو/أيار عام 

، وقبله انتفاضة األقصى 2009ومطلع  2008، وانتصار معركة الفرقان نهاية 2006معركة يوليو/تموز 
  اإلسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك مستوطناته.وانتصاراتها الرمزية والكبيرة التي أفضت إلى االنسحاب 

وال شك أننا إزاء أدوار ومعارك ساهمت في تحجيم طموحات المشروع الصهيوني الذي بات يحيط نفسه 
بالجدران جراء الخوف، بينما كان يحلم مع انطالقة أوسلو بالهيمنة على الشرق األوسط برمته. ولم يكن ذلك 

انعة في إفشال مشروع الغزو األميركي للعراق الذي كان واسع هو كل شيء، فقد ساهمت قوى المم
الطموحات كما يعرف الجميع، فضال عن أفغانستان، وقد ساهم ذلك كله في ضرب الغطرسة األميركية 

  والمساهمة في الحد من النفوذ األميركي في المشهد الدولي.
ة والنهوض، والسبب بالطبع هو تلك لكن ذلك لم يكن كافيا إلحداث نقلة مهمة في مشروع األمة للوحد

األنظمة التي هيمنت على السلطة والثروة ورهنت قرار األمة للخارج، ولم يعد باإلمكان الخروج من هذا 
  المأزق دون مواجهتها والتخلص منها، وأقله تغيير بنيتها على نحو جوهري.

يح أن المواطن العربي كان ينتفض في كانت تلك هي روحية الربيع العربي في تجلياته األولى والتالية. صح
الظاهر، وكما عكست ذلك شعاراته ضد ظلم الداخل أكثر من االحتجاج على السياسة الخارجية، لكن الواقع 
العملي كان يؤكد أن ملف الخارج، أعني تعاطي األنظمة مع أعداء األمة وركونها لهم، لم يكن غائبا بحال، 

ربية مع العراق وفلسطين وٕادانتها لسياسات األنظمة حيالهما كان يدرك ومن كان يتابع تفاعل الشوارع الع
هذا البعد، إذ إن أهم الفعاليات الشعبية التي شهدتها الشوارع العربية خالل األلفية الجديدة، والتي شكلت 

والعراق  "بروفة" لالحتجاجات التالية، كانت تتم على إيقاع اإلهانات األميركية الصهيونية لألمة في فلسطين
  والسودان وغيرها من الدول، فضال عن دعم األنظمة الفاسدة بكل أشكال الدعم.

اليوم تنشغل الشوارع العربية بقضاياها الداخلية، بينما يغيب الملف الفلسطيني بعض الشيء عن المشهد، 
صواريخ الطائرات وتتراجع أنباء فلسطين في النشرات اإلخبارية، حتى حين يقتل الناس تباعا في قطاع غزة ب

اإلسرائيلية ال يحضر الملف بالقدر الكافي، لكن سقوط شهداء من الجيش المصري في المعركة كان فرصة 
لتذكير المصريين بتناقضهم الحقيقي مع الكيان الصهيوني، على الرغم من أنهم لم ينسوه في يوم من األيام، 

  ولن ينسوه أبدا حتى زوال ذلك الكيان.
أال ينساه أحد بأي حال من األحوال هو أن الشعب الفلسطيني كان رائد التحرر في  والحق الذي يجب

المنطقة، وقدم من التضحيات الكثير، بل قدم أروع الرموز وأجمل البطوالت في مقاومة الظلم والطغيان، وال 
يات شك أن في روح المقاومة واالستشهاد التي تفيض بها الشوارع العربية نكهة من فلسطين، وتضح

  فلسطين، وبطوالت فلسطين.
تلك حقيقة ال ينكرها منصف. صحيح أن األمر لم يكن حكرا على فلسطين، وأن شعوب األمة ال تقل ريادة 
في مقاومة الظلم في كل مكان، لكن تأثير فلسطين كان مميزا لسببين؛ األول خصوصيتها الدينية والرمزية، 

حياتها ورموزها إلى كل بيت من بيوت أبناء األمة، األمر الذي لم وثانيهما الثورة اإلعالمية التي  أدخلت تض
  يكن متوفرا في القرن الماضي والذي قبله بالنسبة للثورات العربية ضد االستعمار.
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اليوم يستريح الشارع الفلسطيني بعض الشيء، وهي استراحة لم تأت نتاج اختيار، بل نتاج إجبار جاء بدوره 
من لون معين على السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، وهي نخبة لها  بسبب سيطرة نخبة سياسية

برنامجها المناهض لرغبة الشعب في المقاومة، ولعل ذلك قد جاء بحسب قناعة البعض في صالح الثورات 
العربية، أعني من زاوية التركيز اإلعالمي الذي تحتاجه تلك الثورات، بل تتنفس من خالله، وٕان رأى 

نتفاضة باسلة في الضفة الغربية وكل األراضي الفلسطينية كان يمكن أن تلتحم بالشتات آخرون أن ا
على نحو يحقق برنامج التحرير بشقيه؛ تحرير فلسطين،  -بخاصة من دول الطوق-والشوارع العربية 

  وتحرير اإلنسان العربي من أسر األنظمة الفاسدة.
عن االنتفاضة السلمية ومحاكاة الشوارع العربية في ربيعها ال قيمة بالطبع لحديث رموز السلطة الفلسطينية 

التحرري، السيما أننا إزاء حديث ال ينطوي على أي قدر من الجدية، إذ نعلم أن االنتفاضة السلمية هي 
انتفاضة عارمة تشتبك مع الحواجز العسكرية اإلسرائيلية، وليست مجرد مظاهرات شكلية ال تؤثر في العدو، 

ع أن أولئك لم يوقفوا التنسيق األمني مع العدو حتى يتحدثوا عن ثورة ضده، فضال عن ونعلم بالطب
  استمرارهم في برنامج اعتقال المجاهدين ومطاردة كل ما يمت إلى ثقافة المقاومة بصلة.

أيا يكن األمر، فما يجري فيه خير كثير، والذين يمسكون بخناق القضية الفلسطينية ويحرفون مسيرتها لن 
حوا إلى أمد بعيد، وما تحقق من انتصارات عربية، وما سيتحقق الحقا سيشجع الشارع الفلسطيني على ينج

إطالق انتفاضته الجديدة، وسيكون ذلك محطة باتجاه االنتصارات الكبرى ومشروع الوحدة والنهوض. 
  ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.

 7/9/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة 
 

  حقيق بالمر وأسطول الحريةلجنة ت .50
  منير شفيق

لم يجرؤ أحد على الدفاع عن التقرير الذي صدر عن لجنة بالمر التي عّينها أمين عام األمم المتحدة بان 
-كي مون (سيئ الفعل والذكر دائمًا)؛ ألن التقرير انحاز انحيازًا فاضحًا لمصلحة الموقف الصهيوني

ة التركية التي كانت جزءًا من أسطول الحرّية الذي اتّجه لفك الحصار األميركي من العدوان على سفينة مرمر 
  عن قطاع غزة.

ترأّس لجنة التحقيق رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر، وقد ُعِرف بتبعيته لوزارة الخارجية األميركية 
يَر من بين كل الخيارات وللحركة الصهيونية وبانحيازه األعمى للكيان الصهيوني. ومن ثم ُيفهم لماذا اخت

ليكون رئيس اللجنة، (أعضاؤها من الطينة نفسها) وقد ُأريَد منها أن ترفع تقريرًا عن العدوان الصهيوني على 
  سفينة مرمرة.

حصار قطاع غزة مخالف للقانون الدولي، وبشبه إجماع دولي، واالعتداء العسكري الصهيوني على سفينة 
لمياه الدولية، ووقع على سفينة تابعة لتركيا، ال يمكن أن تكون قد حملت مرمرة تّم في عرض البحر وفي ا

سالحًا. ولم يستطع القراصنة الصهاينة بعد االستيالء عليها االدّعاء أنها كانت تحمل سالحًا من أّي نوع 
  كان.

يكون ومع ذلك خرج التقرير العتيد ليقول إن حصار قطاع غزة ال يخالف القانون الدولي. ومن ثم ال 
االعتداء العسكري على سفينة مرمرة مخالفًا للقانون الدولي حتى لو كان قد حدث في المياه الدولية. أما 
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المالحظة الوحيدة التي أبداها التقرير فاإلفراط في استعمال القّوة وليس مبدأ استخدامها ضّد مدنيين يقلون 
  سفينة سلمية مسالمة، وفي المياه اإلقليمية.

وقال إن التقرير خرج عن وظيفته » مناورة إعالمية إسرائيلية«خارجية تركيا داوود أوغلو التقرير اعتبر وزير 
عندما اعتبر أن حصار غزة قانوني. وهو ما يتنافى مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن وعدد من 

اف أن تركيا لن تقبل تقارير جمعيات حقوق اإلنسان، وصفت الحصار بالجائر وطالبت برفعه فورًا. ثم أض
ارتكبت جريمة، وأن » إسرائيل«أن «بهذا التقرير المسّيس، وهو بحكم غير الموجود بالنسبة إلينا. واعتبر 

  ».أكبر ثمن تدفعه هو خسارة صداقة تركيا
ردود الفعل الفلسطينية والعربية واإلسالمية وبعض اإلعالمية الدولية استنكرت التقرير واستهجنته، ورحبت 

خطوات العقابية التي رّدت بها تركيا على التقرير مثل تخفيض العالقات الدبلوماسية إلى مستوى سكرتير بال
  ثاٍن في السفارتين ووقف التعاون العسكري.

صحيح أن التقرير بحد ذاته يشكل فضيحة لألمانة العامة في هيئة األمم المتحدة، وصحيح أن ُيقاَبل بأشد 
ان. ولكن المطلوب، والمفروض، أكثر من ذلك بكثير؛ ألن التقرير لم يهبط عبارات االستنكار واالستهج

بمظلة، ولم يخرج كنبت غريب. األمر الذي يتطلب قراءة ما وراء السطور. ومن ثم معرفة أين يقف العالم 
ثم  إزاء ظاهرة األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة برئاسة بان كي مون؟ ومعرفة من وراء بان كي مون؟ ومن

ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن ُيتخذ ليس فيما يتعلق بالتقرير فحسب، وٕانما أيضًا من جوهر الواقع 
  القائم الممثل في األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة، كما من وراء قرارات األمين العام وممارساته وسياساته.

ة عمياء لإلدارة األميركية وللصهيونية مثل السيد بان كي لم تعرف أمانة األمم المتحدة أمينًا عامًا يتّسم بتبعي
مون، فإذا سبق وعرفت هيئة األمم أمناء عامين متعاطفين مع أميركا إّال أنه ما من واحد منهم لم يحاول 
الموازنة بين هذا التعاطف وما يفترض به من حيادية والتزام بميثاق هيئة األمم وقراراتها. وٕاذا سبق أن اتخذ 

عام موقفًا مفضوحًا وفقًا لإلدارة األميركية إّال أنه في مواقفه األخرى كان ُيحاول أن يكون حياديًا  أمين
ومتوازنًا ولو نسبيًا. ولهذا لم يصل أحد إلى المستوى الذي وصله بان كي مون بالتبعية للسياسات األميركية 

  في كل القضايا والمواقف بال استثناء، ومن دون أن يطرف له جفن.
ومن هنا يكون قرار تعيين لجنة التحقيق ورئيسها وما انتهت إليه من تقرير ليس من صنع بان كي مون 

  وحده، وٕانما من صنع وزارة الخارجية األميركية بالتمام والكمال.
وبهذا يجيء تقرير بالمر ليعطي دليًال آخر من بين عشرات الدالئل بأن أمانة األمم المتحدة وأغلب 

نبثقة عنها أصبحت مستلبة تمامًا. وقد خضعت للهيمنة األميركية عليها؛ ما يفقدها دورها المنظمات الم
كممثلة لجماع دول هيئة األمم ويجعلها أداة ضّد الشعوب وضّد الحقيقة وضّد القانون الدولي وميثاق هيئة 

  األمم.
إقالة بان كي مون وٕاعادة هذه قضية يجب أن تثار في الجمعية العامة، بل يجب أن ُيصار إلى المطالبة ب

تطهير أجهزة األمم المتحدة من كل الموظفين الكبار الذين يأتمرون بأوامر بان كي مون ووزارة الخارجية 
  األميركية والصهيونية.

أما البعد الثاني الذي جاء تقرير بالمر ليكشفه فهو التماهي بين اإلدارة األميركية وحكومة الكيان الصهيوني 
يهودي الصهيوني األميركي. فأميركا أيضًا لم تعد ذات سياسة مستقلة كما كان حالها في ال» اللوبي»و

مرحلة الحرب الباردة، حيث كان من السهل التفريقبين السياسات األميركية والسياسات الصهيونية. وذلك 
فما يجري اآلن  بالرغم من االنحياز األميركي الدائم في حماية الكيان الصهيوني وتأمين تفّوقه العسكري.
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ليس انحيازًا أو تواطؤًا، ولم تعد العالقة بين دولة إمبريالية كبرى وٕاحدى قواعدها األمامية، أو بينها وبين 
حليف يتمتع باألفضلية، وٕانما أصبحنا أمام حالة تماهي بين السياستين كما تبعية القرار األميركي، ال سيما 

  الصهيوني في الواليات المتحدة األميركية نفسها. في العشر السنوات األخيرة، لمركز القّوة
فالظاهرة الجديدة تتمثل في تعاظم النفوذ اليهودي الصهيوني في الواليات المتحدة نفسها عند اتخاذ القرار 
األميركي، ال سيما ما يتعلق بالكيان الصهيوني وما يمكن أن ُيعد ماّسَا به على مستوى العالم كله، فلم يعد 

يركا أن تقيم درجة من التوازن في عالقتها بالكيان الصهيوني وحلفائها اآلخرين حتى لو كانوا بمقدور أم
  بوزن تركيا.

على سبيل المثال حاولت إدارة أوباما أن يكون لها اجتهادها في موضوع التسوية، يبتعد قليًال عن نتنياهو، 
هو تراجعها في كل مّرة أمام سياسة  أو يتوازن قليًال، مع حاجتها إلى إنجاح تسوية. ولكن الذي حدث

نتنياهو بسبب التأثير الصهيوني األميركي الداخلي عليها، وهو ما تكّرر في تقرير بالمر المتعلق بحصار 
  غزة وأسطول الحرية.

مّرة، وقد صفق  39ثم لماذا نذهب بعيدًا، يكفي أن نرى الكونغرس األميركي مجتمعًا يقف مصفقًا لنتنياهو 
. وهو لم يحدث لرئيس وزراء إسرائيلي سابق وال لرئيس جمهورية أميركي قط، فهذه رسالة ألوباما مّرة 54له 

وللعالم بأن الكونغرس األميركي أكثر صهيونية من نتنياهو نفسه، وأشّد تماهيًا وٕاجماعًا مع سياسات 
ثًال الموقف من الديون الحكومة الصهيونية من تماهيه وٕاجماعه في أّي قضية أميركية من الدرجة األولى؛ م

  التي كادت تطيح بكل االقتصاد األميركي.
يختلف عن سياسة الحكومة اإلسرائيلية،  - ولو متواضعا- ولهذا لم يعد هنالك سياسة أميركية تتمتع بهامش 

أو في األدق عن السياسة الصهيونية األميركية في الواليات المتحدة نفسها. فنحن هنا لسنا إزاء لوبي (أداة 
  غط) وٕانما إزاء مركز قرار نافذ ومتغلب على غيره من مراكز القرار األميركي.ض

مع أميركا باعتباره تعاونًا مع الكيان الصهيوني. » التعاون«هذا ما يجب أن يعرفه كل من يذهب إلى 
  وكذلك هو الحال مع من يتعاون مع بان كي مون، ومجلس األمن، وبقية الملحقات.
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  د. وحيد عبد المجيد 

ال توجد عالقة مباشرة بين اتجاه تركيا إلى التصعيد في مواجهة إسرائيل والمأزق الـذي يواجـه دورهـا اإلقليمـي 
بســـبب ازديـــاد حـــدة األزمـــة الســـورية. ومـــع ذلـــك، ربمـــا يصـــرف قرارهـــا طـــرد ســـفير إســـرائيل وتعليـــق التعـــاون 

األنظار عـن هـذا المـأزق لـبعض الوقـت. ولكـن قـوة قـرار تركيـا هـذا ومـا يقتـرن بـه مـن تصـعيد العسكري معها 
ضد إسرائيل ال تفيد شيئًا في معالجة مأزق ربما يكون هو االختبار األصعب الـذي تخوضـه منـذ أن وضـعت 

  قدميها على سلم الصعود اإلقليمي في العقد الماضي.
ركيـا نفسـها غيـر قـادرة علـى أخـذ زمـام المبـادرة منـذ أن صـار لهـا دور فهذه هي المرة األولـى التـي تجـد فيهـا ت

رئــيس فــي الشــرق األوســط وعالقاتـــه اإلقليميــة وتفاعالتــه الدوليــة. وقــد اســـتند هــذا الــدور التركــي إلــى وضـــع 
داخلي متماسك ونموذج ناجح حتى اآلن في التطور الديمقراطي واإلنجاز االقتصادي وتجربـة إيجابيـة لحـزب 

  ية إسالمية وصل إلى السلطة في دولة علمانية. ذي خلف
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ولكن تركيا حققت نجاحها المشـهود فـي السـنوات الماضـية، إضـافة إلـى ذلـك، ألنهـا لـم تجـد نفسـها فـي وضـع 
  يضطرها إلى التزام الحذر الشديد تجاه أزمة قد تكون تكلفة أي خطأ صغير فيها، وربما هفوة أصغر، هائلة.

عــد أن تفاقمــت األزمــة الســورية الداخليــة وبلغــت مبلــغ الخطــر. وكانــت هــذه األزمــة وهــذا هــو مــا يحــدث اآلن، ب
حــين بــدأت فــي صــورة احتجاجــات شــعبية محــدودة فــي النصــف الثــاني مــن مــارس الماضــي صــداعًا فــي رأس 

  تركيا بعد أن صارت سوريا هي بوابتها الرئيسية إلى العالم العربي.
بـدأت فـي سـوريا ليسـت عـابرة، وال هـي مجـرد نتيجـة لتغييـر حـدث أدركت تركيا بسـرعة أن االحتجاجـات التـي 

فــي تــونس ثــم مصــر وانتشــرت رياحــه فــي بــالد أخــرى، وأنهــا تفــرض بالتــالي إجــراء إصــالحات تــأخرت كثيــرًا. 
ولذلك كان أردوغان هو أول من بـادر إلـى حـث الـرئيس بشـار األسـد علـى تحقيـق إصـالح سياسـي ودسـتوري 

ياسيين من أجـل سـالمة سـوريا واسـتقرارها. كـان ذلـك فـي الثـاني مـن أبريـل الماضـي واإلفراج عن السجناء الس
بعــد أقــل مــن أســبوعين علــى بــدء االحتجاجــات. وتوجــه وزيــر الخارجيــة التركــي داود أوغلــو إلــى دمشــق لهــذا 

  الغرض بعد ثالثة أيام فقط على االتصال الذي أجراه رئيس حكومته مع األسد.
ــ أغســطس الماضــي كانــت االحتجاجــات قــد  9ى دمشــق فــي زيارتــه األخيــرة فــي ولكــن عنــدما ذهــب أوغلــو إل

توســعت واألزمــة كبــرت فــي غيــاب اإلصــالحات التــي كثــر الحــديث عنهــا دون أن يكــون لهــا أثــر فــي الواقــع. 
وشــتان بــين أجــواء الزيــارتين، اللتــين فصــلت بينهمــا أربعــة أشــهر فقــط. ذهــب أوغلــو فــي المــرة األخيــرة حــامًال 

برهـا أردوغـان "حازمـة ونهائيـة". فقـد صـار رصـيد تركيـا اإلقليمـي، الـذي راكمتـه علـى مـدى سـنوات، رسالة اعت
مهددًا بالخطر بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار حازم ونهـائي فعـًال إزاء التوسـع فـي اسـتخدام القـوة المفرطـة 

  ضد االحتجاجات.
كشــاف عنــدما بــدأت دول عربيــة فــي كســر وأصــبح موقفهــا، الــذي ينــاور بــين النظــام ومعارضــيه، عرضــة لالن

حـــاجز الصـــمت عبـــر اتخـــاذ مواقـــف تراوحـــت بـــين اســـتدعاء ســـفرائها لـــدى دمشـــق للتشـــاور ومطالبتهـــا بوقـــف 
العمليــات العســكرية وٕاجــراء إصــالحات فعليــة، والتحــذير مــن أن األزمــة بلغــت طريــق الالعــودة، وصــوًال إلــى 

أغســطس الماضــي. وعلــى رغــم أن البيــان  27جيــة يــوم مناقشــة هــذه األزمــة فــي اجتمــاع مجلــس وزراء الخار 
  الذي صدر عن ذلك االجتماع لم يكن قوّيًا، فقد كان مضمونه في مستوى الموقف التركي على األقل.

ولـــم يكـــن هـــذا التطـــور فـــي الموقـــف العربـــي هـــو العامـــل الوحيـــد وراء رفـــع الغطـــاء عـــن المـــأزق التركـــي. فقـــد 
مشــق، إلــى المطالبــة باالســتجابة للمطالــب الشــعبية المشــروعة علــى اضــطرت طهــران، وهــي الحليــف األول لد

  رغم أنها أثارت سأم العالم من كثرة حديثها عن مؤامرة على سوريا.
وهكذا أصبحت تركيـا فـي اختبـار صـعب بشـأن كيفيـة الخـروج مـن المـأزق الـذي ترتـب علـى وضـع قسـم كبيـر 

عنــدما جعلتــه مــدخلها إلــى دورهــا اإلقليمــي الجديــد.  مــن أوراقهــا فــي ســلة نظــام األســد خــالل الســنوات األخيــرة
ولذلك ال يزال صـعبًا علـى تركيـا أن تحسـم موقفهـا وتحجـز لنفسـها مكانـًا فـي قطـار التغييـر فـي سـوريا. وعلـى 
رغــم أنهــا فتحــت حــدودها أمــام آالف الســوريين الفــارين مــن القمــع، فهــذا موقــف إنســاني ال يغنــي عــن الموقــف 

مجلس الوطني االنتقالي في ليبيا وضع مصر ضمن الدول التي وجه إليها الشكر عقـب السياسي وٕاال لكان ال
سقوط طرابلس وهي التي فتحت حدودها أمام كل أشكال الغوث اإلنساني وشـجعت عليـه. ولكنهـا تـرددت فـي 

تركيـا اتخاذ موقف سياسي حاسم خوفًا على المصريين العاملين فـي ليبيـا. كمـا أن امتنـان السـوريين السـتقبال 
الجئين على أرضها ظل مشـوبًا بخيبـة أمـل مـن إحجامهـا عـن إقامـة منطقـة عازلـة آمنـة علـى الحـدود لحمايـة 

  المزيد من الالجئين.
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وهكـــذا تبـــدو تركيـــا اآلن أمـــام االختبـــار األكثـــر صـــعوبة منـــذ أن بـــدأت رحلـــة صـــعودها فـــي الشـــرق األوســـط، 
ي ركيزة مشروعها اإلقليمي إلـى حـد أن أوغلـو زارهـا وأقامت عالقات وثيقة مع نظام األسد وأصبحت سوريا ه

أكثــر ممــا زار عواصــم دول المنطقــة األخــرى مجتمعــة خــالل الفتــرة التــي تــولى فيهــا وزارة الخارجيــة. فلــم يعــد 
االعتماد على المناورة بـين نظـام األسـد ومعارضـيه كافّيـًا الجتيـاز هـذا االختبـار الصـعب. فقـد أصـبح الهجـوم 

متكـررًا فـي تظـاهرات سـورية ُترفـع فيهـا الفتـات تتهمهـا بـالتواطؤ. كمـا أن تملمـًال بـدأ يظهـر على موقف تركيـا 
في رد الفعل الرسمي على "النصائح" التركية. ويعنـي ذلـك أن أمـام تركيـا طـريقين كـل منهمـا أكثـر وعـورة مـن 

مع سوريا سـواء بقـي هـذا اآلخر: أولهما أن تواصل مناوراتها بين النظام ومعارضيه مخاطرة بتراجع العالقات 
النظام أو تغير. وحتى إذا عذر نظام األسد تركيا لعدم وقوفها وراءه، فلن تبقى سوريا كما كانت العبًا رئيسّيًا 
في المنطقة إذا تمكن هذا النظام من االستمرار ألنـه سـيخرج مـن األزمـة ضـعيفًا وربمـا محاصـرًا أيضـًا بدرجـة 

  حات محدودة.أو بأخرى حتى في حالة إجرائه إصال
أمــا فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي ســوريا، فــاألرجح أن وجــود أصــدقاء لتركيــا فــي أوســاط اإلســالميين لــن يكــون 

  كافّيًا لكي يحافظ النظام الجديد على العالقات غير العادية التي تنامت مع أنقرة في السنوات األخيرة.
يا بشــكل حاســم، فهــو ال يقــل مخــاطرة بــل ربمــا أمــا الخيــار الثــاني، وهــو انحيــاز تركيــا إلــى المحتجــين فــي ســور 

ينطــوي علــى مغــامرة إذا بقــي النظــام مــع شــيء مــن التغييــر فــي إطــاره. كمــا أن دعــم االحتجاجــات والمطالبــة 
بتنحي األسد ال يضمن بشكل قاطع مصـالح تركيـا ألن تغييـر النظـام قـد يجعـل سـوريا فـي حـال عـدم اسـتقرار 

  اب أمام أخطار تهدد هذه المصالح.لفترة غير معلومة، وربما يفتح الب
فيالــه مــن اختبــار عســير، وكــم هــو صــعب الموقــف الــذي تجــد الحكومــة التركيــة نفســها فيــه اليــوم وهــي تــرى 

  .الخطر يهدد مشروعها اإلقليمي
  8/9/2011اإلتحاد، أبو ظبي، 

  
  
  
 

  محمود عباس ينتظر المأذون .52
  داود الشريان

تراف الدولي بالدولة الفلسطينية في العشرين من الشهر الجاري. يترقب الشارع الفلسطيني طرح مشروع االع
الترقب الفلسطيني يقابله تجاهل عربي غير مسبوق، على المستويين الرسمي والشعبي. فالدولة المنتظرة التي 
ناضل العرب من اجل االعتراف بها ستة عقود، لم تعد أكبر همومهم. مشكلة الفلسطينيين األبدية هي 

فالعرب اليوم منشغلون بالحفاظ على دولهم من التمزق واالحتالل، فضًال عن أن بوصلة نضال التوقيت. 
  منهم انحرفت، وأصبحت تقاتل مواطنيها.» الممانعين«

ولكن، على رغم كل هذا التشاؤم، يلوح في األفق السياسي بصيص امل امام الفلسطينيين. فالدولة، وٕان 
في المئة من مساحة فلسطين، وهي  22ن باالعتراف بها ال تمثل سوى شئت الدويلة، التي يحلم الفلسطينيو 

تشبه صورة الدول العربية التي ُترسم للمرحلة المقبلة. وربما وجد الغرب ان قبول  - على نحو ما  -
الفلسطينيين بربع أرضهم فرصة لجعل فلسطين، بكل ما تمثله من رمزية، نموذجًا يحتذى لشكل الدولة 

ة. لكن المشكلة ان تحقيق حلم الدولة للفلسطينيين سيفضي، سياسيًا، الى االعتراف بحق العربية الجديد
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العودة، وهذا شّكل عقبة أمام توقيت االعتراف. فالرفض الغربي الراهن لطرح مشروع االعتراف ليس نهائيًا، 
البحث عن وطن وهو جاء بسبب التوقيت، فالمساعي الغربية تطلب من الفلسطينيين التمهل، ليس من اجل 

  بديل لالجئين، وٕانما لتهيئة أوطان بديلة.
اإلسرائيلي، اكتسب بعدًا جديدًا مع الثورات  -ال شك في أن حق العودة، الذي هو لّب الصراع الفلسطيني 

التي تجتاح المنطقة العربية. فاألردن لم يعد الخيار الوحيد كوطن بديل للفلسطينيين كما اعتاد التلويح به 
ون في إسرائيل. سورية دخلت على الخط، ولبنان، صارت فرصته اكبر، وربما دول أخرى عربية، المتطرف

والمسألة اآلن هي كيف ومتى، أي بلد ستزيد مساحته ليستوعب اكبر عدد من الفلسطينيين؟ وأي بلد ستُقضم 
  الدول العربية. أرضه؟ تعقَّد الصراع على حق العودة، كان يهدد امن إسرائيل، فأصبح اليوم يهدد وحدة

األكيد أن الالجئين الفلسطينيين لن يعودوا الى الدويلة التي يجري الحديث عن اعتراف بها. وسيصبحون 
مواطنين في دويالت أخرى عربية، لكن هذه الدويالت لم يتم رسم حدودها، وتشكيل هويتها، وطباعة أوراقها 

ألممي لطلب االعتراف مثل دعوة الى عرس لم ُيعقد الى المنبر ا» ابو مازن«الثبوتية. بالتالي فإن رحلة 
قرانه بعد، لذلك فإن الرئيس محمود عباس سيبقى طويًال بانتظار المأذون، قبل أن يتمكن من حضور 

  الزفاف المنتظر.
 8/9/2011الحياة، لندن، 

  
  تتجه بإرادتها نحو العزلة "إسرائيل" .53

  روجر كوهين
مم المتحدة، عن الهجوم اإلسرائيلي خالل العام الماضي على سفينة فيما يلي ما كان على تقرير األ - لندن 

عاما على  19مرمرة التي كانت تحمل العلم التركي، ذكره فيما يتعلق بقتل مواطن أميركي يبلغ من العمر 
  متن السفينة:

ان تم إطالق النار من مسافة قريبة على واحد ممن قتلوا على األقل وهو فرقان دوغان. وأصيب دوغ«
بجراح في الوجه ومؤخرة الجمجمة وظهره وساقه اليسرى. ويشير هذا إلى أنه كان راقدا عندما تم إطالق 

  ».النار عليه كما جاء في روايات لشهود عيان
يبدو أن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء برئاسة السير جيفري بالمر، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، تدعم 

د من احتمال الحكم بإعدام أو ما شابه. لقد كان دوغان، الذي ولد في نيويورك، طبيبا هذه الكلمات، مما يزي
عدم وجود دليل على حمله، والثمانية «واعدا، وكان ال يهتم كثيرا باألمور السياسية. ويشير التقرير إلى 

  ».اآلخرين الذين قتلوا، سالحا
العام الماضي في أنقرة، وكان حزنه عميقا مثل  لقد قابلت أحمد، والد دوغان األستاذ في جامعة إريجيس،

إحباطه من المراوغة األميركية. من الصعب تخيل أن قتل مواطن أميركي على أيدي قوات أجنبية في المياه 
الدولية تحت أي ظروف ال يثير سوى هذا الصمت األميركي. وقد أخبرني مسؤولون أتراك رفيعو المستوى 

ب طيب أردوغان، تطرق إلى قضية دوغان خالل حديثه مع الرئيس أوباما، أن رئيس الوزراء التركي، رج
لكن ال يستطيع أي رئيس أميركي، خاصة خالل فترة واليته األولى، أن يقول مثلما قال رئيس الوزراء 

». الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة غير مقبول«البريطاني ديفيد كاميرون: 
ذا كان هناك مواطن أميركي من ضمن القتلى، طرح هذه األمور الخاصة بإسرائيل أمر مرفوض على حتى إ
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الساحة السياسية، لذا تعد هذه القضايا من محاذير سياسة أميركا الخارجية تجاه إسرائيل التي تعد داخلية 
  إلى حد بعيد.

سبوع الماضي وثيقة تعتمد نهجا وسطيا، األ» نيويورك تايمز«ويعد تقرير بالمر الذي تم تسريبه إلى صحيفة 
حيث تضمنت مالحظات اعتراض من أعضاء اللجنة األتراك واإلسرائيليين. أود صياغة ما خلصت إليه 
اللجنة في رسالة إلى إسرائيل مفادها أن لها الحق في القيام بذلك لكنه كان غير ضروري، وكان تصرفا 

  غبيا.
بسبب » إجراء أمني مشروع«رائيلي على غزة عن طريق البحر وقد جاء في التقرير أن الحصار اإلس

استمرار حماس في إطالق آالف الصواريخ من غزة على إسرائيل، مما يدل على أن محاولة األسطول 
لكسر الحصار كان تصرفا متهورا، وأن دوافع منظمي هذا الحدث أثارت الكثير من األسئلة الهامة، وأن 

  ».مقاومة عنيفة منظمة«واجهت قوات البحرية اإلسرائيلية 
، حيث أشار إلى أن »رد فعل متسرع ومبالغ فيه«ومع ذلك، وصف التقرير الهجوم اإلسرائيلي بأنه 

األسطول لم يكن يمثل أي تهديد عسكري فوري على إسرائيل. كان ينبغي أن يسبق هذا الهجوم تحذير 
وينتقد ». مبالغا فيه وغير منطقي«ول كان واضح مسبق. وأشار إلى أن قرار الهبوط على متن سفن األسط

سبب استخدام هذه القوة «لمقتل تسعة أشخاص، أو توضيح » تفسير كاف«التقرير إسرائيل بسبب عدم تقديم 
وعبرت اللجنة عن عدم رضاها عن عجز إسرائيل عن ». المفرطة التي أدت إلى إحداث إصابات كثيرة

  تقديم تفاصيل عما حدث للقتلى.
دفع «و» بتصريح مناسب يعبر عن ندمها«كل ذلك هو أن اللجنة وجدت أن على إسرائيل اإلدالء األهم من 

نعم ينبغي على إسرائيل التي تزداد عزلتها يوما تلو اآلخر أن تفعل ». تعويضات للقتلى والمصابين وأسرهم
يصح في حالة  ذلك. إن تقديم االعتذار هو الخطوة الصحيحة والطريقة الذكية. ما يصح في حالة مصر

  تركيا أيضا، حيث اعتذرت إسرائيل عن مقتل مصريين على الحدود.
إن إسرائيل وتركيا تجريان محادثات ألكثر من عام، وقد عقد فريدون سنير أوغلو، أحد مسؤولي وزارة 
الخارجية التركية، عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين اإلسرائيليين، وكانوا على وشك التوصل إلى 

اق. وقاد وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الصقور حين قال إن إسرائيل ال تنحني أبدا، وفاز اتف
يمكننا أن نتبع «ليبرمان واليمين المتطرف في النهاية. وقال لي شلومو أفينير، الخبير السياسي اإلسرائيلي: 

في عهدها » لمتحدة والعالقات مع مصراستراتيجية حكيمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في األمم ا
  الجديد.

هذا صواب، لكن ال تستطيع عقلية الحصار التي يقودها ليبرمان ومن هم على شاكلته تفهم ما يحدث من 
تغيير في الشرق األوسط بدافع المطالبة بالكرامة والحرية. إن إسرائيل تخسر تركيا، التي تعد من أفضل 

بسبب عدم مرونة الحكومة فيما يتعلق بالتوسع في المستوطنات وتتجاهل  أصدقائها في العالم اإلسالمي،
  حث أميركا لها على االعتذار، وكان طرد السفير اإلسرائيلي األسبوع الماضي كارثة متوقعة.

وكرر الجملة. إنه يتجه دون مبرر نحو العزلة، وهو ما يضعف » ال حاجة لنا لالعتذار«لقد قال نتنياهو: 
ض المصالح االستراتيجية ألهم حلفائها وهي الواليات المتحدة، رغم أنني ال أعتقد أن أوباما إسرائيل ويقو 

  سوف يرد على ذلك بشكل أكثر حدة من رده على ما حدث لدوغان.
  »نيويورك تايمز«خدمة 

  8/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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