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  41  :كاريكاتير
***  

  
  في القاهرة" إسرائيل" بين حماس واستئناف مفاوضات تبادل األسرى: الحياة .1

أن الجولة الثالثة من مفاوضات صفقة تبادل األسرى غير » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
  .رعاية مصريةوإسرائيل استؤنفت في القاهرة الثلثاء الماضي، ب» حماس«المباشرة بين حركة 

وكشفت مصادر موثوقة أن القاهرة أعدت مسودة ورقة تضم كل نقاط التوافق والقواسم المشتركة، 
وأوضحت . وأفكاراً جديدة طرحها الراعي المصري من شأنها أن تساهم في جسر الهوة بين الجانبين

ات تقدم إلى الجانب المصادر أن كل جانب سيعود إلى قيادته لدراسة هذه الورقة وإمكان وضع اقتراح
  .المصري الذي قد يضمها الحقاً إلى الورقة

وأعربت المصادر عن التفاؤل في إمكان إتمام صفقة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين قريباً في مقابل 
  .إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت

من األسرى الفلسطينيين وكذلك الفلسطينيين من يذكر أن إسرائيل وافقت على اإلفراج عن جميع النساء 
حملة الهويات الزرقاء من أبناء مدينة القدس ومن داخل الخط األخضر والذين كانت إسرائيل تعتبرهم 

  .مواطنين إلسرائيل وترفض إدراج أسمائهم ضمن الصفقة
 إلى 120طالقهم من وكذلك تم تقليص أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين كانت إسرائيل ترفض مبدأ إ

  .40نحو 
أن إسرائيل وافقت على تقليص أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم إلى » الحياة«وعلمت 

أحمد الجعبري يقود » كتائب عز الدين القسام«يذكر أن القيادي البارز في . خارج األراضي الفلسطينية
  .ئيس الحكومة اإلسرائيلية يرأس الجانب اإلسرائيليودافيد ميدان ممثل ر» حماس«الفريق المفاوض عن 

 9/9/2011الحياة، لندن، 
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   على مشروع عضوية فلسطيناألخيرةعباس يضع اللمسات  .2
وضعت القيادة الفلسطينية خالل اجتماع عقدته برئاسة محمود عباس في رام اهللا : فرح سمير - رام اهللا

  .عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدةأمس، اللمسات األخيرة على خطوات مشروع طلب 
وقال عضو القيادة الفلسطينية عزام األحمد لدى دخوله االجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية إن الهدف 

مناقشة خطوات التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة، بعد قرار القيادة الفلسطينية وهيئات منظمة «هو 
 بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين التحرير الفلسطينية وحركة فتح،

  .» وعاصمتها القدس الشرقية1967في األمم المتحدة على حدود عام 
وذكر أن عباس أبلغهم أن قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه لطلب عضوية دولة فلسطين الكاملة ال رجعة 

. 1967على أساس وقف االستيطان ومرجعية حدود عام عنه، وال يتعارض مع استئناف المفاوضات 
وكانت الحملة الوطنية لدعم التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة انطلقت في رام اهللا أمس، من خالل 

 من الشهر الجاري حين 23مسيرة شارك فيها نشطاء فلسطينيون فيما يتوقع أن ترتفع وتيرة الحملة في 
  .تعقد جلسة المنظمة الدولية

اليوم نعلن عن البدء الفعلي للحملة الوطنية للمطالبة بحقنا في دولة «: وقال منسق الحملة أحمد عساف
، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف مطالبة »مستقلة، من أمام مقر األمم المتحدة الذي يعتبر عنوانا للعالم

  .194نية تحمل رقم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتسهيل الحصول على دولة فلسطي
  9/9/2011عكاظ، جدة، 

  
   استمرار التوجه لألمم المتحدةتؤكد تنفيذية منظمة التحرير .3

 أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة االستمرار في التوجه لألمم المتحدة :رام اهللا
ن وفق حدود الرابع من في دورتها القادمة من أجل الحصول على االعتراف بعضوية دولة فلسطي

  . وعاصمتها القدس الشرقية1967حزيران عام 
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء 
اجتماع اللجنة التنفيذية في مقر الرئاسة، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع جميع 

دول والهيئات الصديقة والشقيقة لتحقيق هذا الهدف، وتعتبر أن هذا االنجاز في األمم المتحدة سوف ال
يساعد على إطالق عملية سالم جادة ويسهم في بدء مفاوضات حقيقية ذات هدف واضح وهو تطبيق حل 

  .1967الدولتين على حدود عام 
ك الشعبي لدعم التوجه الفلسطيني إلى األمم وأكدت القيادة ضرورة االلتزام بالوسائل السلمية للتحر

  .المتحدة
واستهجنت القيادة الحملة التي تقوم بها أوساط اليمين المتطرف وحكومة إسرائيل من أجل تخويف 
وتضليل الرأي العام اإلسرائيلي، فقيام دولة فلسطيني وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ال يمس شرعية دولة 

ذلك تماما فانه هو السبيل الوحيد لضمان أمنها وأمن جميع دول وشعوب إسرائيل بل على العكس من 
وأشارت القيادة إلى أن الجميع يدرك أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال تخريب وإرهاب،  .المنطقة

إنما هو استفزاز متعمد ومعد له من قبل حكومة اليمين اإلسرائيلي وجيش االحتالل، بهدف استدراج 
  .يني وتخريب الطابع السلمي لتحركنا الشعبيالشعب الفلسط

  9/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات، 
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  ذاهبون إلى األمم المتحدة: ألميركيا" الفيتو" بـالقرارأبو ردينة تعقيبا على  .4
نحن ذاهبون إلى األمم المتحدة ' قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الخميس، :رام اهللا

لطلب عضوية فلسطين كاملة من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني والحفاظ على فكرة حل 
  .'الدولتين

نحن ال نريد مواجهة مع اإلدارة األميركية ونحن ملتزمون بمفاوضات قائمة على ': وأضاف أبو ردينة
سؤولياته، وال ، ووقف االستيطان، نحث المجتمع الدولي على تحمل م1967أساس مرجعية حدود عام 

  .'يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني تحت االحتالل
وتابع أن خيار التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة هو اختبار للمجتمع الدولي ولقدرته على تحمل 

  .مسؤولياته تجاه العدل والسالم
ولياته للحفاظ المرحلة المقبلة على مفترق طرق حاسم ونطالب الجميع بتحمل مسؤ'وقال أبو ردينة إن 

على السالم واستقرار المنطقة بأسرها، ألن المنطقة تمر جميعها بحالة من الغليان وال يجوز ان يترك 
  .'الشعب الفلسطيني تحت االحتالل ساعة واحدة بعد اآلن

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

  لسياسي لتجسيدها على األرض إلقامة الدولة شكل أساس التحرك اجاهزيةما تحقق من : فياض .5
 أكد رئيس الوزراء سالم فياض، امس الخميس، أن المنطقة لن تعرف السالم :ملكي سليمان -رام اهللا 

لن يتحقق ما هو مطلوب من سالم وعدل في المنطقة، إال بإنهاء «وال العدل، إال بإنهاء االحتالل، وقال 
 على كامل األراضي المحتلة منذ الرابع من حزيران عام االحتالل وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة

  .، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة األبدية لهذه الدولة1967
جاء ذلك خالل كلمة رئيس الوزراء في حفل افتتاح عدد من مشاريع البنية التحتية والخدمات في مدينة 

انية له في المدينة افتتح خاللها عدداً من المشاريع، بحضور رئيس بلدية رام اهللا رام اهللا، بعد جولة ميد
جانيت ميخائيل، والقنصل الفرنسي العام، ونائب رئيس بلدية بوردو الفرنسية، وعدد من الوزراء 

  .والمسؤولين الرسميين، وممثلي هيئات الحكم المحلي والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص
وزراء أن الوقت الحالي أفضل فترة لالحتفاء بالمشاريع التي أنجزت في شتى المحافظات، وأكد رئيس ال

والتي انتقلت من مرحلة المفهوم إلى واقع على األرض، في إطار استكمال االستعدادات لقيام دولة 
  .فلسطين المستقلة، مثنيا في الوقت نفسه، على الدعم الدولي لتنفيذ هذه المشاريع

 أن دعم المجتمع الدولي، لشعبنا الفلسطيني وهيئاته المحلية، يجسد تأييده والتفافه حول واعتبر فياض
، والذي شكل بدوره األساس المتين للتحرك والنضال »إنهاء االحتالل وإقامة الدولة«برنامج الحكومة 

  .األرضالسياسي الذي تقوده منظمة التحرير في كافة المحافل الدولية من أجل تجسيد الدولة على 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاريع الجديدة التي أنجزتها البلدية، ساهمت في تسهيل حياة المواطنين، 

لقد أضافت نضارة وجماال إلى رام اهللا، هذه المدينة « : وتعزيز مكانة المدينة، وطابعها المنفتح، وقال
 هو نتاج عمل وطني، أشبه بخلية نحل، كل ما شاهدناه«، وأضاف »الجميلة والعريقة كقدم زيتون بالدنا

وهو ما يتزامن مع إنجاز عدد كبير من المشاريع، التي احتفل شعبنا بإنجازها في إطار استكمال 
كما ِأشار إلى أن ما أنجزه المجلس البلدي الحالي لرام اهللا سيضيف . »الجاهزية لقيام دولة فلسطين
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علينا أن نبني ونعد «:  الخروج بمبادرات أفضل، مضيفاصعوبات وتحديات أمام المجالس المقبلة من أجل
  .»لمستقبل أفضل

  إشادة بدور الهيئات المحلية
وأشاد فياض بالدور الهام الذي تقوم به الهيئات المحلية على صعيد ترسيخ تقاليد ومبادئ العمل 

هذا العمل لن «  وقال الديمقراطي، عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تلبي حاجة المواطنين وفقاً الحتياجاتهم،
يكتمل إال عندما نتمكن من إجراء االنتخابات على كافة المستويات، وبما يشمل هيئات الحكم المحلي 

  .»كبداية لها
  9/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
   االستيطانوإيقاف 67 تتطلب االعتراف بدولة فلسطينية على حدود للمفاوضاتالعودة  :أبو ردينة .6

 أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل أبو ردينة أن :رام اهللا
  .الخيار الفلسطيني بالذهاب إلى األمم المتحدة حق مكفول في القانون الدولي

إن الحراك السياسي الساخن والقوي سيؤدي إلى ': وأضاف في حديث إلذاعة موطني في رام اهللا الخميس
زات قريبا، وأن أي إنجاز من األمم المتحدة ال يعني التخلي عن المفاوضات، إذ إن نجاحات وإنجا

المفاوضات ستكون هي الطريق التي سنتبعها بعد الحصول على االعتراف الدولي، لكن هذه المرة 
  .' وعاصمتها القدس الشريف67ستكون المفاوضات واضحة المعالم دولة على حدود عام 

اعة القيادة بأن الموقف اإلسرائيلي واألميركي الرافض لحقنا المشروع في نيل وعبر أبو ردينة عن قن
طلب العضوية كدولة في األمم المتحدة، لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التوجه إلى مجلس األمن والجمعية 

  .العامة
ال يعني وكشف أن الرئيس محمود عباس أبلغ المبعوث األميركي ديفيد هيل أن ذهابنا لألمم المتحدة 

التصادم مع اإلدارة األميركية، أو الخروج عن الشرعية الدولية، وإنما هو حق منسجم مع حقوقنا غير 
القابلة للتصرف والتي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية بما فيها قرارات مجلس األمن وخارطة الطريق 

  .ومبادرة السالم العربية
 األميركية ديفيد هيل أبلغ الرئيس محمود عباس أن مبعوث اللجنة وأشار أبو ردينة إلى أن مبعوث اإلدارة

  .'الرباعية يسعى إلعداد بيان باسم اللجنة يمهد الطريق لخلق مناخات إلحياء عملية السالم
أن الرباعية فشلت أكثر من مرة في إصدار مثل هذا البيان، وكذلك لم تنجح اإلدارة 'إلى : ولفت أبو ردينة
  .'بار إسرائيل على وقف االستيطاناألميركية في إج

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

       اعتداءات المستوطنين للجمتسعى الفلسطينية السلطة  .7
تجري السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة تحركات واتصاالت ميدانية :  عوض الرجوب-الخليل 

متزايدة في الضفة الغربية، المتوقع أن تبلغ أوجها ودبلوماسية بهدف وضع حد العتداءات المستوطنين ال
  .أواخر الشهر الحالي مع توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة فيها

وقد توقع ناشطون في مواجهة االستيطان والجدار أن يزداد الوضع تعقيدا خالل األيام القادمة، مشددين 
  .مرحلة القادمةعلى أهمية التالحم الشعبي في ال
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وقال مسؤول المكتب اإلعالمي الحكومي غسان الخطيب للجزيرة نت إن السلطة الفلسطينية تتعامل بعدة 
طرق مع التصعيد اإلسرائيلي من قبل جيش االحتالل والمستوطنين أولها لفت انتباه المجتمع الدولي 

  . اعتداءاته وتوسعاته االستيطانيةومحاولة اجتذاب جهود وضغوط على االحتالل لثنيه عن االستمرار في
وتحدث الخطيب عن مراسالت واجتماعات وتواصل مع الدول ذات القدرة على التأثير على إسرائيل من 
خالل سفارات فلسطين في تلك الدول، إضافة إلى إثارة الموضوع في المؤسسات الدولية بما فيها األمم 

  .المتحدة من خالل بعثة فلسطين
م جولة لممثلي الدول األوربية في قرية الولجة غرب بيت لحم، التي تعرضت أراضيها وأشار إلى تنظي

مؤخرا للمصادرة بهدف توسيع الجدار االستيطاني، واالطالع على االعتداءات على األشجار بالقطع 
  .والحرق

  8/9/2011نت، الدوحة، .موقع الجزيرة
  

  لعرب   في اجتماع لوزراء المالية ا"فوريادعما "فياض يطلب  .8
كشف مصدر فلسطيني كبير امس ان الدول العربية ال تعمل على مساعدة :  الدستور–القدس المحتلة 

الفلسطينيين لتحصيل استحقاق ايلول وان هناك دول عربية تفرض حصارا ماليا على السلطة الفلسطينية، 
وقال مجلس الوزراء . مثيلمشيرا إلى ان السلطة تعاني خالل الشهور الماضية ضائقة مالية لم يسبق لها 

الفلسطيني امس ان رئيس الوزراء ووزير المالية سالم فياض شارك في اجتماع لوزراء المالية العرب 
في اإلمارات العربية حيث وضع فياض وزراء المالية العرب بصورة الوضع المالي للسلطة إضافة الى 

  . في ميزانيتهااألزمة المالية التي تعصف باالخيرة في هذا الوقت والنقص
وشدد فياض قبل مغادرته رام اهللا على انه في أكثر من مرة ال يوجد نهاية قريبة لألزمة المالية التي 
تعاني منها السلطة الفلسطينية، وهي أزمة مزمنة لن تنتهي قريبا، مرجعا االزمة إلى نقص حاد في 

اض حديثه اإلسبوعي للحديث عن االزمة وكرس في. المساعدات الخارجية نتيجة العوامل الدولية الراهنة
المالية وحول واقع قطاع المياه في فلسطين وأكد أن قطاع غزة على رأس سلم األولويات والتدخالت 

  .»مصرون على استرداد حقوقنا المائية وفقاً للقانون الدولي«الحكومية إلدارة وإحتواء أزمة المياه وقال 
  9/9/2011الدستور، عمان، 

  
  حماس تمنع أي تحرك جماهيري في غزة لمساندة التوجه إلى األمم المتحدة: قمحمود الز .9

أمس، إن ” الجريدة”قال منسق هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق لـ:  سمية درويش-غزة 
حركة حماس التي تسيطر على القطاع ترفض أي تحرك جماهيري ميداني في القطاع مساند للتوجه 

  .مم المتحدة لتحصيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلةالفلسطيني إلى األ
ولفت الزق إلى أن رفض حماس وأجهزتها األمنية ألي فعل ميداني، يعبر عن موقفها ورفضها لهذه 

ربما نتفهم عدم مشاركة حماس ورفضها لخطوة سبتمبر، ولكن ما ال نتفهمه هو منعها “الخطوة، وأضاف 
  .”ندة في القطاعألي فعالية وطنية مسا

وأوضح أن حركة حماس أبلغت الفصائل بغزة رفضها لمثل هذه التحركات والفعاليات، مشيرا إلى وجود 
بأهمية هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه القيادة ” حماس“محاوالت من قبل بعض الفصائل إلقناع 

  .الفلسطينية في المنظمة الدوليةالفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة، لطلب عضوية كاملة للدولة 
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لهيئة العمل الوطني بالعمل تحت إطار حزبي وفئوي وال تمثل كل الفصائل ” حماس“وحول اتهامات 
الهيئة تتشكل من فصائل منضوية تحت “الفلسطينية، قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي 

  .”جاء تشكيلها رداً على االنقسامإطار منظمة التحرير، إضافة إلى الشخصيات المستقلة، و
وشدد الزق على أهمية الفعاليات الجماهيرية المساندة للتحرك الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، 
لترسل رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني وفصائله السياسية موحد وداعم الستحقاق سبتمبر، منوها إلى 

  .ن موقف حركة حماسوجود حالة من االحباط لدى العديد من الفصائل م
وحول اعتقال السلطات اإلسرائيلية، مساء أمس األول عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي 
الفلسطيني عوني أبوغوش على حاجز شمال مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية، قال الزق إن ذلك 

  .”اق سبتمبرمبادرة إسرائيلية استبقاقية لمحاولة إجهاض أي فعل وطني يتعلق باستح“
في غضون ذلك، أكدت القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها أمس في رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عباس 

  .أنها ماضية في توجهها إلى األمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين
  9/9/2011الجريدة، الكويت، 

  
   نائباً لهخارجيتههنية يعين وزير  .10

ينية في غزة إسماعيل هنية، الخميس وزير الخارجية والتخطيط محمد عوض عين رئيس الحكومة الفلسط
  . نائبا له

وقال المكتب اإلعالمي الحكومي في بيان صحفي إنه تم اختيار عوض ليكون نائبا لرئيس الحكومة 
لك ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني الثقة للحكومة الجديدة برئاسة هنية باإلجماع، وذ . إسماعيل هنية

بعد إجراء تعديل أضاف وزراء جدد ونحى آخرين عرضه رئيس الوزراء أمام المجلس قبل نحو سبعة 
  . أشهر

وتسلم محمد عسقول األمانة العامة لمجلس الوزراء من سلفه محمد عوض، ضمن التعديل الوزاري 
  . الجديد بالحكومة الفلسطينية

  9/9/2011موقع فلسطين اون الين، 
  

   الفلسطينية تزور مخيم شاتيال االجتماعيةؤونالشوزيرة : لبنان .11
قامت وزيرة الشؤون االجتماعية في السلطة الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية 
ماجدة المصري بجولة ميدانية في مخيم شاتيال قبيل مغادرتها لبنان أمس، واطلعت على أوضاع المخيم 

ن فعاليات المخيم عن أبرز ما يعيشونه من مشكالت اقتصادية كما سمعت شرحاً م. ومعاناة أبنائه
  .واجتماعية تنبغي معالجتها

وكان في استقبال المصري عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية 
عبية والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية أشرف دبور وممثلي الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة الش

  .وفعاليات وأبناء المخيم
وانطلق الجميع في مسيرة داخل المخيم باتجاه مقبرة شهداء صبرا وشاتيال، والنصب التذكاري لشهداء 

  .المقبرة الجماعية في المخيم، ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية، حيث وضعت أكاليل الزهر
  9/9/2011السفير، بيروت، 
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  همين بقتل الناشط االيطالي اريغوني في غزة محاكمة المتجلسات أولىانطالق  .12
عقدت في غزة الخميس اولى جلسات محاكمة اربعة من المتهمين بقتل ناشط السالم االيطالي فيكتور 

  . ابريل نيسان الماضي على يد جماعة سلفية مسلحة14اريغوني، الذي قتل في غزة في 
س والشرطة منعت الصحفيين من وقال مراسل بي بي سي في غزة شهدي الكاشف إن حكومة حما

تغطية وقائع جلسة المحاكمة التي عقدت في مقر المحكمة العسكرية شمال مدينة غزة، بحضور ممثلين 
عن عائالت المتهمين واصدقاء ناشط السالم اريغوني، وقد رفضت النيابة العسكرية التعقيب على انطالق 

  .جلسات المحاكمة
مود السلفيتي الذي كان واحدا من المسلحين الثالثة الذين حاصرتهم وكان من بين المتهمين االربعة مح

قوات االمن في غزة بعد ايام قليلة من تصفية اريغوني في منزل تحصنوا فيه قرب مخيم النصيرات 
لالجئين بوسط القطاع ما ادى الى اعتقاله ومقتل اثنين من رفاقه وبينهم عبد الرحمن البريزات االردني 

  . اصيب السلفيتي يومها بجراح متوسطةالجنسية، وقد
  9/9/2011هيئة اإلذاعة البريطانية، بي بي سي، 

  
  البرغوثي يكشف تفاصيل مثيرة حول صفقة شاليطاألسير عبداهللا  .13

كشف القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام األسير عبد اهللا البرغوثي، عن تفاصيل مثيرة لمداوالت 
سئولين إسرائيليين داخل سجنه حول صفقة تبادل األسرى، أبدى خاللها ومفاوضات جرت بينه وبين م

  . قدرا كبيرا من التحدي ورفض التنازل عن أي اسم ضمن القائمة
لن تتنازل عن اسم " حماس"وأكَّد البرغوثي أنه أبلغ مسئولين إسرائيليين أن حركة المقاومة اإلسالمية 

ها تملك حلوالً إبداعية فيما يخص األسرى المدرجة أسماؤهم واحد في قائمة تبادل األسرى المرتقبة؛ وأن
  . على إطالق سراحهم) إسرائيل(بالقائمة وتعترض 

، في عزل ريمون على 2011-9-7وشدد خالل زيارة محامية مؤسسة مانديال بثينة دقماق له، األربعاء 
أن كافة هذه الحلول تؤدي أن قيادة الحركة العسكرية ستطرح هذه الحلول في الوقت المناسب، مؤكدا 

  .  الوارد ذكرهم بالقائمة األولى450نتيجة واحدة هي إطالق سراح كافة األسرى الـ 
وقدم البرغوثي لدقماق تفصيالت تنشر ألول مرة عن مجريات المفاوضات التي أجراها داخل السجون 

  . مع مسئول ملف شاليط في حكومة االحتالل
  القائمة ليست للتفاوض 

 450أوال وقبل كل شيء أن تقوم بإحضار هؤالء األسرى الـ) إسرائيل(أخبرتهم أنه يجب على : "وقال
، مشددا على أن هذه "على المقترحات) إسرائيل(إلى سجن واحد، وأن يتسلمهم هو بنفسه ثم تفاوض 

  . القائمة ليست للتفاوض
 القرار والكلمة الفصل بهذا أو ترفض وإن) إسرائيل(أبلغتهم بشكل واضح بأنه إما أن تقبل : "وأضاف

الخصوص تعود لقيادة الحركة العسكرية وحدها فقط، وإنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكالم وال 
  ". يسمح ألحد بالتراجع أو الخروج عنه

طلبت منه بادرة حسن نية وذلك بأن يطلب من الحركة بالخارج ) إسرائيل(وأشار البرغوثي إلى أن 
، فكان رده بأنه لن يسمح بخروج أي معلومة ألن هذا معناه عامان "شاليط"يد لـعرض شريط مصور جد

  . آخران من المناكفة والمحاوالت اإلسرائيلية الفاشلة للوصول إليه
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وحكومتها جادة ومستعدة فعال للصفقة ولإلفراج عن األسرى ستتحدث ) إسرائيل(عندما تكون : "وقال
  ". الحركة حول شاليط

قيادة الحركة لن توافق على التنازل عن أي أسير ورد اسمه بالقائمة التي سلمت عبر الوسيط وأوضح أن 
الصفقة يجب أن تشمل كل المذكورين أيا كان "حول صفقة التبادل، مؤكدا أن ) إسرائيل(األلماني لـ

  ". شخصه أو تنظيمه أو اتجاهه السياسي مهما تعرضت قيادة الحركة داخل السجون للضغوط
  اء مفاوضات إجر

إن سلطات االحتالل رغم ادعائها بأن قيادة حركة حماس داخل السجون تعطل صفقة التبادل : "وأضاف
إال أنها أجرت مفاوضات معه حول الصفقة بصفته قائد كتائب القسام في الضفة الغربية والقدس المحتلة 

  ". وصاحب أكبر ملف أمني منذ نشأة االحتالل اإلسرائيلي
 سنوات من أسر شاليط يرفض التدخل بالموضوع جملة وتفصيال 5أنه كان وعلى مدار "وأشار إلى 

وبأي شكل من األشكال، حتى عندما تم نقله إلى سجن هداريم للقاء األسرى والتفاوض حول الصفقة فقد 
  ". رفض ذلك رغم علمه بمحاوالت مفاوضة األسرى من قيادة الحركة حول الصفقة

شهر أيار وعلى مدار أسبوع كامل لم تتوقف سلطات االحتالل عن محاوالت ونوه إلى أنه في أواخر 
التفاوض حول الصفقة وقائمة األسرى المقدمة، وذلك في عدة لقاءات عقدتها معه داخل الزنزانة أو في 

  . مكاتب إدارة السجن استمر بعضها لثالث ساعات دون جدوى
كريا أنه لن توافق قيادة الحركة على التنازل عن أي لقد أكدت لهم في كل لقاء بصفتي قياديا عس: "وقال

  ". أسير ورد اسمه بالقائمة
  تفاصيل مثيرة 

إن المباحثات حول الصفقة بدأت : "وقدم البرغوثي شرحا عن تفاصيل المفاوضات حول الصفقة، قائال
ات منذ أواخر أيار واستمرت حتى السادس من حزيران المنصرم بحيث تم رفع مضمون هذه الجلس

الذي عينه ) الموساد(بشكل رسمي من قبل المخابرات اإلسرائيلية إلى رئيس الهيئة الخاصة في جهاز 
  ". رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوثا خاصا له في ملف شاليط دافيد ميادن

اك وأوضح أن الجلسات كانت تتم بحضور نائب مدير السجن ومدير االستخبارات ومبعوث عن الشب
  . وممثل استخبارات الجنوب ومبعوث عن وزارتي الداخلية والخارجية لالحتالل

إن أولى الجلسات بدأت مع مدير السجن الذي اتهم قيادة الحركة بتعطيل الصفقة وأن : "وقال البرغوثي
لن الرد سيكون مزيدا من العقوبات على قيادة الحركة، إال أن رده كان بأن من تدعون أنه يعطل الصفقة 

  ". يتمها لو خرج أسير واحد من القائمة ناقصا إصبعا واحدا
 أي أسير يتنازل عن حقه باإلفراج عنه سيكون أول شخص يفرج عنه وإذا أراد العودة "وأكد لهم أن

  ". للسجن فليعد بعد اإلفراج عنه
 ه إلى أنحقه باإلفراج عنه، وأكد أن إدارة السجون أبلغته أن القيادي األسير إبراهيم حامد تنازل عن "ونو

هذا مجرد كذب وادعاء من المخابرات اإلسرائيلية، ولقطع الطريق على االحتالل فإن أي حدث كهذا لن 
  ". يكتب له النجاح ألن الرأي األول واألخير لقيادة الحركة

حد وشدد على أن كل الضغوط الممارسة على األسرى وعائالتهم لن تكون ذات نتيجة، فهذا قرار مو
  . لقيادة الحركة داخل السجون لن يسمح بالخروج عليه
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بعد هذا النقاش حضر في وقت الحق إلى زنزانتي ضابط من مخابرات االحتالل، : "واستطرد قائال
إن هذا : "وسألني عما إذا كان هذا رأيي الشخصي أم قرارا حركيا بموجب تواصل مع الخارج؟، فأجبته

ي العسكري لحركة حماس وإن صفقة التبادل الكلمة فيها للجناح العسكري قرار عبد اهللا البرغوثي القياد
  ". للحركة
إن القيادة السياسية لحركة حماس ال تتدخل بالصفقة وأنها ليست مخولة بأي صالحية بهذا : "وأضاف

ة عن محاوالتها الفاشلة ببحث هذا الموضوع مع قيادة الحركة السياسي) إسرائيل(الموضوع، لذا فلتكف 
  ". داخل السجون وخارجها أيا كان الشخص الذي تفاوضه

  محاولة مقايضة 
إنه وفي جلسات التفاوض الموسعة طرح االحتالل وممثلوه : "وحول قائمة األسماء؛ قال البرغوثي

 من األسرى المطروحة أسماؤهم بالقائمة وتقدموا بعروض مختلفة 125 – 120موضوع ما يقارب 
  ". صائل األخرى بأسرى جدد من حركة حماسكاستبدال األسرى من الف

األسماء التي أدرجت بالقائمة ثابتة وهي أمر "، مشددا في حديثه لهم أن "تم رفض ذلك العرض: "وأضاف
  ". مقدس ال مجال للنقاش فيه نهائيا

-وذكر أن كبار المسؤولين اإلسرائيليين عرضوا عليه موضوع االستغناء عن األسير عاهد أبو غلمي 
 المحكوم مؤبد -ئد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينقا

 مقابل أعداد ألسرى من -والمتهم بالوقوف خلف عملية اغتيال وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي 
  . حركة حماس

سالم فلن تتم الصفقة دون األسير فكان رد البرغوثي بأنهم لو أخرجوا بدال من عاهد السيد المسيح عليه ال
  . أبو غلمي ولن يتغير أي اسم تحت أي ظرف ومهما كانت النتائج

 مؤبداً، وهو قائد كتائب 67وهو ) إسرائيل(يذكر أن األسير عبد اهللا البرغوثي صاحب أعلى حكم بتاريخ 
ضة األقصى وهو يقبع القسام في الضفة والقدس ومسئول عن عشرات العمليات االستشهادية خالل انتفا

  . ومحروم من زيارة عائلته2003بالعزل منذ اعتقاله عام 
 8/9/2011فلسطين اون الين، 

 
  سبتمبر/ حركة فتح تحذر من تصعيد استيطاني ميداني خالل شهر أيلول .14

حذرت حركة فتح من تصعيد استيطاني ميداني عشية سبتمبر، وقال عضو المجلس  كفاح زبون: رام اهللا
حركة فتح، ديمتري دلياني، في بيان، إن المستوطنين في أحياء القدس العربية المحتلة يطالبون الثوري ل

الذي يسمح لهم بإطالق النار وقتل المتظاهرين أمام الممتلكات التي سلبوها » درومي«بتفعيل قانون 
، بل هدم الجيش ولم يتوقف التصعيد اإلسرائيلي عند هجمات المستوطنين. وأقاموا فيها بؤرا استيطانية

اإلسرائيلي، آبار مياه ارتوازية في قرية النصارية بمنطقة األغوار الوسطى قرب نابلس بالضفة الغربية، 
  .وصادر خزانات الوقود التي كانت تستخدم في تزويد مضخات المياه بالطاقة

  9/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  سطين محاولة فاشلة لتهويد القدسللمناهج الدراسية في فل" إسرائيل"تزوير : الرشق .15
عزت الرشق محاوالت " حماس"انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية  :بيروت

لتزوير وتحريف المناهج الدراسية لطالب المدارس الخاصة في القدس، ووصف  السلطات اإلسرائيلية 
  ".فة األبناءمحاولة صهيونية فاشلة لتهويد القدس ولتشويه ثقا"ذلك بأنه 

إلى أن تغيير المناهج الدراسية لن يغير / التويتر/وأشار الرشق في تصريحات نشرها على موقعه على 
تزوير وتحريف المناهج الدراسية لطالب المدارس " مشددا على أن  من قناعة الفلسطينيين في القدس،

  . ، على حد تعبيره"ة األبناءالخاصة في القدس محاولة صهيونية فاشلة لتهويد القدس ولتشويه ثقاف
  8/9/2011قدس برس، 

   
   على غزة محاولة إسرائيلية لتصدير األزمةالعدوان: الجبهة الديمقراطية .16

اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدولة العبرية بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية من : غزة
كتب السياسي للجبهة الديمقراطية طالل أبو واعتبر عضو الم. خالل تصعيد عدوانها على قطاع غزة

ظريفة، استمرار تصعيد االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 
واإلنساني، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف هذا العدوان، ووقف سياسة الكيل بمكيالين 

رائيلي على التمادي في جرائمها وعدوانها ويجعلها تتصرف كدولة فوق والتي تشجع دولة االحتالل اإلس
  .القانون

  8/9/2011قدس برس، 
  

  حماس قررت استعادة قدرتها العسكرية بالضفة: إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي .17
، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه 2011-9-8نقلت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، الخميس 

عن خاليا تابعة لحركة حماس في القدس والضفة ) الشاباك(لرغم من كشف جهاز األمن العام على ا
, )إسرائيل(الغربية إال أن المنظومة األمنية مازالت تحذر من أن هناك محاوالت لتنفيذ عمليات داخل 
  . يةولفتت المصادر إلى أن حماس قررت على ما يبدو استعادة قدراتها العسكرية في الضفة الغرب

تتزايد ) إسرائيل(وزعمت المصادر بحسب إذاعة جيش االحتالل أن محاوالت تنفيذ عمليات داخل 
مشيرة إلى أنه ال تتوفر , وتتصاعد كلما اقتربنا من لحظة الحسم في األمم المتحدة خالل هذا الشهر

  . مرا مقلقاإال أن تصاعد محاوالت تنفيذ العمليات يعتبر أ, المعلومات االستخبارية بشكل دائم
ووفقا إلدعاء األجهزة األمنية اإلسرائيلية فإنه على الرغم من أن حماس تريد الحفاظ على حالة الهدوء 
في قطاع غزة إال أنها أثبتت مرة أخرى أن أسر جندي إسرائيلي يعتبر كنز استراتيجي بالنسبة لها وهو 

  . سرائيلي بعملية عسكرية موسعةأهم وأولى بكثير من التهدئة وإن كان ثمن ذلك قيام الجيش اإل
ولفتت المصادر إلى أن تفكيك التشكيالت العسكرية التابعة لحماس مؤخرا أتاح لألجهزة األمنية 
اإلسرائيلية إطاللة نادرة على إدارة حماس التصاالتها وعالقاتها الدولية ومدى تأثير قيادة الحركة في 

  .ة الغربيةدمشق وغزة على النشاط العسكري لحماس في الضف
 8/9/2011فلسطين اون الين، 

  
   باالنطالق من قطاع غزة إلى األمم المتحدةعباسيطالبون " مبعدو المهد" .18
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طالب مبعدو كنيسة المهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان يقوم بزيارة :  علي سمودي- رام اهللا
ني في إقامة دولته الفلسطينية قطاع غزة قبل الذهاب إلى األمم المتحدة مطالبا بحق الشعب الفلسطي

أننا نطالب الرئيس محمود :"صرح الناطق باسم المبعدين فهمي كنعان  و.وعاصمتها القدس الشريف 
عباس أن يزور قطاع غزة ، ويصطحب معه األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، و األمناء 

ب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، واألمين العامون للفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس المكت
  " .العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح وباقي الفصائل الفلسطينية قبل التوجه إلى األمم المتحدة

وطالب كنعان حركة حماس وحكومة غزة بتوجه دعوة عاجلة للرئيس محمود عباس لزيارة غزة واتخاذ 
له وتامين الزيارة ، حتى يتم ترجمة المصالحة الفلسطينية على ارض كافة التدابير الالزمة من اجل استقبا

الواقع ولنعلنها للعالم أننا الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وكافة الفلسطينيين في 
العالم ، أننا ذاهبون إلى األمم المتحدة لنطالب بحقنا المشروع في إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها 

  .القدس الشريف 
  8/9/2011القدس،القدس، 

  
  "إسرائيل"مع إعالن تركيا قطع العالقات التجارية  بعد  االسرائيليةنتنياهو يلمح بسالح البحرية .19

كانت أكثر  التي  نياهو  ت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن      جائت : وكاالت األنباء  - تل أبيب 
  .الود التي حملتها تجاه تركياتحديا علي الرغم من لمسة االحترام و

نياهو القوات البحرية االسرائيلية بأنها واحدة من الـذراعين الطـويلتين االسـتراتيجيتين             توصف ن حيث  
إلسرائيل وذلك بعد يوم واحد من إعالن تركيا قطع العالقات التجارية في المجال العـسكري وعزمهـا                 

أما الذراع الثانية التي كان يشير اليها في        . ر المتوسط إرسال سفنها الحربية للقيام بدوريات في شرق البح       
  .خطابه في قاعدة بحرية بمدينة حيفا في شمال اسرائيل فهي القوات الجوية

, أكد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي اسحاق آهرونوفيتش أن كرامة إسرائيل الوطنية تعد أمرا مهما             كما  
مؤكدا أنه علي إسرائيل وتركيا االرتقاء فوق مـشكلة         , ذلكولكن المصالح بين الدول هي أكثر أهمية من         

وأضاف أنه رغم ذلك فإن إسرائيل تدعم جنـود جيـشها الـذين             .واالهتمام بمصالحهما , الكرامة الوطنية 
  .اعتدي عليهم أفراد كانوا علي سفينة مرمرة التركية العام الماضي

 9/9/2011، األهرام، القاهرة
  

   "إسرائيل"ـ لاً أنقرة لن تصبح عدو:باراك .20
،  أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أن أنقرة لن تصبح عدوا إلسرائيل              : وكاالت األنباء  - تل أبيب 

 أن الخالف بين بالده وتركيا حول غزة سيمر في نهاية المطاف ولن يتحول الي عداوة وانه                 ىمشددا عل 
سـفه لفقـدان األرواح فـي الغـارة العـسكرية           ورغم تجديد أ  .  ينبغي عدم البكاء علي اللبن المسكوب     

العام الماضي اال ان باراك جدد رفـض تقـديم           اإلسرائيلية الدموية علي سفينة المساعدات التركية لغزة      
  . اعتذار قائال أن بالده ال تعتذر عن استخدام القوة

 9/9/2011، األهرام، القاهرة
  

  يةفلسطينالدولة ال تطالب نتنياهو باالعتراف بةإسرائيلي شخصية 700 .21
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 عربية، للتوقيع على نـداء      -انطلقت في تل أبيب، أول من أمس، حملة يهودية          :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 وعاصـمتها القـدس     1967) حزيـران (لتأييد االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو          

والحملة موجهة إلى رئيس    . المتحدةالشرقية، وذلك عشية مناقشة الطلب الفلسطيني بهذا الصدد في األمم           
أبـو  (الوزراء اإلسرائيلي ليغير موقفه وموجهة في الوقت نفسه إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عبـاس               

 شخصية،  700وقد وقع على عريضة بهذه الحملة       . ، لكي ال يتراجع عن توجهه إلى األمم المتحدة        )مازن
  . شخصية يهودية600بينهم 

 البيان شمعون بالص، واوري افنري، وادفير بينس، وشالوميت الوني، ولطيـف            ومن بين الموقعين على   
ويقف على رأس هذه المبادرة الكاتبان يهوشع سوبول ومحمد علي طه والشاعران سميح القاسـم           . دوري

  . ويوسي سريد ورئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي
  9/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   يلتقي السفير المصري في تل أبيباإلسرائيليوزير الداخلية  .22

التقى وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، اليوم، بالسفير المصري لدى تل أبيـب             : )فلسطين(الناصرة  
ياسر رضا وبحث معه جملة من المسائل والقضايا بخصوص تطورات األوضاع فـي منطقـة الـشرق                 

  .األوسط
، مع السفير المـصري     )8/9(جتماع عقده اليوم الخميس     وأفادت اإلذاعة العبرية، أن يشاي بحث خالل ا       

  .في تل أبيب، في أوضاع المنطقة وتطورات عملية السالم، معوالً على مصر دفع المسيرة السلمية قدماً
  8/9/2011، خدمة قدس برس

 
  دبلوماسية إسرائيلية تغادر تركيا .23

أيال فيك أمس، أنقرة بعد أن خفـضت        غادرت نائب السفير اإلسرائيلي في تركيا       : آي. بي. يو - أنقرة  
  .األخيرة عالقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب إلى مستوى السكرتير الثاني

الدولي في مدينة   ) أتاتورك(التركية عن أفيك قولها، قبيل مغادرتها مطار        ) األناضول(ونقلت وكالة أنباء    
برت عن أسـفها لمغـادرة تركيـا،        وع .اسطنبول، إنها أتمت مهمتها في تركيا وهي عائدة إلى إسرائيل         

وقالت إن السياسة صعبة، وهي تأمل بـأن تتعـافى          . مضيفة أن اليهود واألتراك أصدقاء منذ زمن قديم       
وذكرت الدبلوماسية اإلسرائيلية أنها ترغـب بـالعودة إلـى أنقـرة            . العالقات بين تركيا وإسرائيل قريبا    

  .كدبلوماسية وسائحة
  9/9/2011، عكاظ، جدة

 
   تستأنف عملها الدبلوماسي في القاهرةاإلسرائيليةة السفار .24

أعلنت مصادر سياسية إسرائيلية، عن استئناف العمل الدبلوماسي بشكل اعتيادي في           : )فلسطين(الناصرة  
، وذلك عقب عودة السفير يتسحاق ليفـانون        )8/9(السفارة اإلسرائيلية بمصر اعتباراً من اليوم الخميس        

  .يامإلى القاهرة قبل عدة أ
فيما أعربت المصادر عن ارتياحها لبناء سياج جديد في محيط السفارة، عقب موجة المظاهرات الشعبية               

للـسالم  " كامب ديفيد "التي اندلعت في المنطقة مطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة وإلغاء معاهدة             
  .مصريين في سيناءبين الجانبين، رداً على قتل الجيش اإلسرائيلي لخمسة من الجنود ال
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وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن االتصاالت مستمرة بانتظام بين القاهرة وتل أبيب وبين قيادة الجيـشين                
اإلسرائيلي والمصري، في ظل تصاعد الدعوات في الشارع المصري لطرد الـسفير والمـشاركة فـي                

  .مظاهرات شعبية لهدم الجدار الذي يحيط بالسفارة
  8/9/2011، خدمة قدس برس

 
 ها من االعتراف بالدولة الفلسطينيةحالة من الهستيريا تعكسها مخاوفتعيش الدولة العبرية  .25

مع اقتراب استحقاق إعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة خالل شـهر             : زهير أندراوس  - الناصرة
كسها المخاوف التي يبـديها     الحالي، تعيش الدولة العبرية حالة من الهستيريا والتخبط، تع        ) سبتمبر(أيلول  

العديد من المسؤولين اإلسرائيليين إزاء احتمال أن تجد دولتهم نفسها معزولة عالميا، وهو ما دفع بحكومة                
بنيامين نتنياهو إلى إطالق تحذيرات من مخاطر إستراتيجية قد تترتب على هذه الخطوة، في وقت يضع                

طة متعددة المستويات لمواجهة التظـاهرات الفلـسطينية        قادة الجيش اإلسرائيلي اللمسات األخيرة على خ      
  .المحتملة

واعترفت أمس الخميس المصادر اإلسرائيلية الرسمية بأن األمريكيين والرباعية فشلوا في إقناع الـرئيس     
محمود عباس في العدول عن التوجه إلى األمم المتحدة، وبالمقابل يوافق نتنيـاهو علـى الـدخول فـي                   

اشرة مع السلطة على خطة أوباما، القاضية بإقامة دولة في حدود ما قبل عدوان حزيـران                مفاوضات مب 
  .1967من العام ) يونيو(
قال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس إن طلب انضمام دولة فلسطينية إلى األمم المتحدة يـشكل                و

وفـي  . ن تبقى من دون رد إسرائيلي     تهديداً أخطر من تهديد حركة حماس، مشدداً على أن هذه الخطوة ل           
المداوالت التي أجرتها القيادة السياسية في إسرائيل تم تشخيص ثالثة مخاطر أساسية يمكن أن تنبع مـن                 

   :اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية
 ، هو أن يخرج الفلسطينيون إلى الشوارع بعشرات اآلالف في محاولة إلثارة عنف متواصل             الخطر األول 

  . على نمط ربيع الشعوب العربي
، هو أن تستخدم منظمات مؤيدة للفلسطينيين القرار في األمم المتحدة لتشديد المقاطعات ضد              الخطر الثاني 

  .إسرائيل
، فهو توجه السلطة الفلسطينية إلى منظمات دولية لمهاجمة إسرائيل وفرض عقوبات عليها             الخطر الثالث 

  .بسبب المستوطنات
التوتر في إسرائيل جراء انتظار الخطوة الفلسطينية في أيلول، حذّرت السفيرة اإلسرائيلية            وفي ما يعكس    

السابقة لدى األمم المتحدة غابرييال شاليف من أن إسرائيل ستبدو مثل جنـوب أفريقيـا زمـن التفرقـة                   
يسبق لهـا   عن شاليف قولها إن إسرائيل تواجه تسونامي سياسياً لم          ) معاريف(ونقلت صحيفة   . العنصرية

أن شهدت له مثيالً، مشيرة إلى أن هذا التسونامي سيلقي بها خارج السياج لتتعرض لعقوبات ومقاطعات                
  .شديدة

  9/9/2011، القدس العربي، لندن
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   تخشى انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية"اسرائيل"": القدس"مصادر لـ .26
ية ابلغت اخيراً عدداً من االوساط الدولية قلقها الشديد مـن            ان الحكومة االسرائيل   "القدس" علمت   :رام اهللا 

من خالل تـصويت فـي الجمعيـة        " دولة غير عضو  "امكانية ان يفسح، حصول الفلسطينيين على مكانة        
  .العامة لالمم المتحدة، في الطريق امام انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية

 واميركية ابلغت السلطة الفلسطينية اخيراً بأن اسـرائيل قلقـة           وقالت مصادر مطلعة ان اوساطاً اوروبية     
بشكل خاص من هذه االمكانية التي تتيح لفلسطين مالحقة المسؤولين االسرائيليين قضائيا بتهمة ارتكـاب            

  .جرائم حرب ضد الفلسطينيين
نـصف  في االمم المتحدة من خالل تـصويت        " دولة غير عضو  "ويمكن لفلسطين ان تحصل على مكانة       

  .اميركي" فيتو"اعضاء الجمعية العامة زائد واحد وهو متاح ببساطة في الجمعية حيث ال يوجد 
  8/9/2011القدس، القدس، 

 
  توقع إسرائيلي بامتناع االتحاد األوروبي عن التصويت إلى جانب االعتراف بدولة فلسطينية .27

يع الـدول الـسبع والعـشرين       توقع مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول أن تمتنع جم       : )فلسطين(الناصرة  
األعضاء في االتحاد األوروبي عن التصويت على الطلب الفلسطيني لالعتـراف بالدولـة الفلـسطينية               

  ).يونيو(المستقلة في األمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران 
فلـسطيني  إن اإلدارة األمريكية نقلت إلـى الجانـب ال        : "ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن المصدر قوله      

رسالة ال تقبل التأويل مفادها بأنه إذا استمرت في تحركها لدى األمم المتحدة؛ فان واشنطن سـتلجأ إلـى                  
  ".أسلوب العقوبات ضدها، بما في ذلك وقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة

  8/9/2011، خدمة قدس برس
 

   عسكريا لشن هجمات ضد تركيااألكراد تهدد بدعم "إسرائيل" .28
، بـأن   )9/9(أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، في عددها الصادر اليوم الجمعـة           : )فلسطين(اصرة  الن

ردا على سياسـتها    "وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان وضع خطة التخاذ خطوات ضد تركيا            
  .، تتضمن دعم خصوم تركيا عسكريا"تجاه إسرائيل

ون الوثيق مع األقلية الكردية التي تناضل من أجل إقامـة           التعا"وبحسب ما نُشر؛ فإن الخطة تنص على        
، وأشارت  "دولة مستقلة خاصة بها في شرق تركيا، بما في ذلك عقد لقاءات مع قادة االنفصاليين األكراد               

، كما  "األكراد قد يطلبون الحصول على مساعدات عسكرية إسرائيلية بالتدريب والسالح         "الصحيفة إلى أن    
  .قالت

عرض المساعدة على رؤساء اللوبي األرمني في الكونغرس األمريكي         " آخر في الخطة عن      ويتحدث بند 
على يد األتراك قبـل  " إبادة جماعية"في مسعاهم للحصول على اعتراف دولي بما تعرض له األرمن من           

ت كما تقضي خطة الوزير ليبرمان بتقديم شكاوى إلى المؤسسات الدولية حول انتهاكـا  ". حوالي مائة عام  
  .تركية لحقوق اإلنسان في التعامل مع األقليات

من جهة أخرى؛ تعتزم وزارة الخارجية تحذير جميع اإلسرائيليين الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجيش               
  .اإلسرائيلي  من مغبة السفر إلى تركيا خشية أن يتم اعتقالهم ومحاكمتهم هناك

 9/9/2011، خدمة قدس برس
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  " لن تقود الى السالم وانما الى اعمال عنف وسفك للدماءفلسطينية قامة دولةإ": "بروس" .29
، عن المندوب اإلسرائيلي لدى األمم      )8/9(العبرية، في عددها الصادر الخميس      / معاريف/نقلت صحيفة   

إن إسرائيل في معركة خاسرة، وإنني أقود جهداً سياسياً ال طائـل منـه              "اور قوله    المتحدة، رون بروس  
ساعة وحتى اللحظة األخيرة، حيث بات من الواضح أنه ال يمكن التغلب في التصويت ضـد                على مدار ال  

قرار االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية، ذلك أن الفلسطينيين لديهم أغلبيـة تلقائيـة ويـستطيعون أن                
  .، على حد تعبيره"يمرروا قراراً بأن األرض مستوية وليست كروية

الفلسطيني في األمم المتحدة لن يؤدي إلى السالم وال إلـى إقامـة دولـة               وادعى بروساور، أن المسعى     
فلسطينية وإنما للعنف وسفك الدماء، وفق تقديره، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة اإلسرائيلية تواصـل                
بذل جهودها من خالل قنواتها الدبلوماسية لبلورة كتلة ذات وزن من الدول التـي تعـارض االعتـراف                  

 . الفلسطينية خالل التئام الدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، الشهر الجاريبالدولة
 8/9/2011، خدمة قدس برس

 
  موارد حزب اهللا لن تجف مهما جرى في سورياو األسد باق يؤكد أن" يادلين": "واشنطن تايمز" .30

يادلين أن يكون ما قالـه وزيـر        استبعد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق عاموس         
صحيحاً، ألن  » نهاية الرئيس السوري بشار األسد باتت محتومة      «الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك عن أن       

  .»هناك تداخالً في كالمه بين التمني والواقع«
ن ، بما في ذلك التجـار المـسلمو       »الطبقات الوسطى الرئيسية  «ويؤكد يادلين، أنه ال يرى دليالً على أن         

ويلفـت، مـن    . السنة، قد تخلت عن األسد في العاصمة السورية دمشق، وفي أكبر المدن السورية حلب             
ناحية أخرى، إلى أن الجيش ما زال على والئه لألسد، على عكس الحال في ليبيا حيث شهدت الصفوف                  

و جنـدياً   صحيح انك قد ترى في سوريا ضـابطاً أ        «فـ. العسكرية انشقاقات واسعة وعلى مستويات عليا     
على يوتيوب يعلن انشقاقه، ولكن االنشقاق الحقيقي يكون عندما تنقلب كتيبة بأكملها أو ضابط مـسؤول                 

  .، يعلّق يادلين»برتبة عميد مثالً
بالنـسبة لألسـد قـد يكـون        » العامل األكثر إشكالية  «إال أن مسؤول االستخبارات السابق يشير إلى أن         

، عازياً ذلك إلى فقدان البالد للسياحة واالستثمارات، فـضالً          » تحملها التي ال يمكن  «الضغوط االقتصادية   
ومـع ذلـك،    . عن العقوبات الدولية التي فرضت عليه من جانب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي            

ولـو  .. إن إيران، الحليف السوري األقوى، قد تنتشل البالد من محنتها االقتصادية          «يضيف يادلين، فـ    
  .» مليارات دوالر، ليصبح آمنا5ًانيون سيعتنون به من دون شك وسيوقعون له على شيك بـ أراد اإلير

نتيجة فشل األمم المتحدة في فـرض       » ترخيص بالقتل «واعتبر يادلين أن النظام السوري قد حصل على         
و معلنـاً،   هو ليس ترخيصاً رسمياً أ    «. التدابير الصارمة عينها التي أسقطت الزعيم الليبي معمر القذافي        

ولكنه وليد يقين الرئيس السوري أنه، خالفاً لما حصل في ليبيا، لن يكون هناك قرار لمجلس األمـن ألن                   
األسد فهم كذلك أن جامعة الـدول العربيـة ليـست           «، حسب يادلين الذي يرى أن       »روسيا سوف تحميه  

سي، وعليه فإنه بمـأمن مـن       مستعدة لطلب التدخل من الواليات المتحدة األميركية أو حلف شمال األطل          
  .»التدخل األجنبي

حزب اهللا بشكل كبير في حال سقط األسد،        » مقاتلو«كما استبعد المسؤول العسكري اإلسرائيلي أن يتأثر        
جرت العـادة أن    «إذ  . »تأثير سوريا على الجماعات اإلرهابية المناهضة إلسرائيل بدأ ينحسر        «ذلك ألن   
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أما اليوم، فقد انقلبت اآلية وأصبحت السيطرة بيـد  .  بمساعدة إيرانتتولى سوريا السيطرة على حزب اهللا     
وهكذا، إذا تحقـق    . إيران وتحولت سوريا إلى رواق خلفي أو إلى مجرد وكيل لها يتولى مساعدة الحزب             

سيناريو السقوط، فإن إيران بدالً من إرسال األسلحة عبر مطار دمشق الدولي، قد تنفّذ المهمة عبر تركيا                 
صحيح أنه خيار أقل سهولة، إال أن موارد حزب         «يردف يادلين   . » من خالل البحر األبيض المتوسط     أو

  .»اهللا لن تجفّ
  9/9/2011، السفير، بيروت

 
  سبتمبر/ أيلول من استحقاق خوفاً في انحاء العالم" صلوات" ترتب لـالخارجية اإلسرائيلية .31

أمس الخميس إن وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية        ' يديعوت أحرونوت 'قالت   : زهير أندراوس  - الناصرة
بدأت منذ أسبوع حملة عالمية لترتيب صلوات في جميع أنحاء العالم المسيحي، وتحديدا فـي الواليـات                 
المتحدة، بمشاركة المسيحيين، وأوعزت إلى جميع السفراء والقناصل فـي الـدول المـسيحية ترتيـب                

مسيحيين لكي تؤكد الدولة العبرية للعالم أنّها تحظى بتأييـد المجتمـع            الصوالت المشتركة بين اليهود وال    
الدولي، على حد تعبير مصدر رفيع في الخارجية، وأضاف المصدر عينه أن نائب وزيـر الخارجيـة،                 
داني أيلون، شارك األسبوع الماضي في صالة مشتركة بأمريكا مع ألفـي مـسيحي مـن اإلنجيليـين،                  

أن الحملة العالمية التي أطلقتها إسرائيل ستُساهم إلى حد كبير في رفع الدعم الدولي              المؤيدين إلسرائيل، و  
  .لها، على حد تعبيره

 9/9/2011، القدس العربي، لندن
 

   وجوده في الضفة ويتخوف من استغالل حماس للمظاهراتيضاعفالجيش اإلسرائيلي  .32
وده في الضفة الغربيـة، متحججـا بتزايـد         قرر الجيش اإلسرائيلي مضاعفة وج    :  كفاح زبون  - رام اهللا 

وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي مزراحـي، لقـادة           . المخاطر التي تواجه المستوطنين هناك    
دعونا نهتم بالدفاع عنكم ومواجهـة الفلـسطينيين،        «المستوطنين الذين اجتمع معهم الليلة قبل الماضية،        

  .»قمنا بإجراء تدريبات دقيقة حول ذلك«وأضاف . »توطنةسنوقفهم حتى قبل وصولهم إلى جدار أي مس
وأوضح مزراحي مطمئنا قادة المستوطنين الذي طلبوا إيضاحات حول سبل مواجهـة الفلـسطينيين، أن               

قوات الجيش في المستوطنات تلقت تعليمات من جهات قضائية تسمح لهم بإطالق النار في حالتين فقط،                «
  .»يتسلل فلسطينيون إلى داخل مستوطنةعند الشعور بالخطر، أو عندما 

وتأتي حالة التأهب اإلسرائيلية هذه رغم تأكيد السلطة الفلسطينية، أن المسيرات التي ستنطلق في مختلف               
مدن الضفة دعما لخطوة مجلس األمن، ستكتسي طابعا سـلميا، وأن أي احتكاكـات مـع المـستوطنين                  

إن أساس التخـوف هـو أعمـال فرديـة          «قوله  وعقب مزراحي على ذلك ب     .والجيش ستكون ممنوعة  
لدينا سيناريوهات مختلفة، تدربنا عليها، أنا متخوف من أن يخرج خالل مظـاهرة             «، وأوضح   »فلسطينية

ويـشير كـالم    . »معينة، شخص واحد تابع لحركة حماس ويشهر السالح، بعدها سـتتدهور األوضـاع            
، وزعمت مـصادر    )أيلول(قاقات سبتمبر   مزراحي إلى تخوف من استغالل حماس لمظاهرات قبل استح        

، مـشيرة إلـى   »حركة حماس قررت استعادة قدراتها العسكرية في الضفة الغربيـة «أمنية إسرائيلية أن   
  .خاليا تابعة لحركة حماس في القدس والضفة الغربية) الشاباك(كشف جهاز األمن العام 

 9/9/2011، الشرق األوسط، لندن
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  يالتإهاجمة القنصلية المصرية في اتهام رجل بم: "إسرائيل" .33

 وجهت إسرائيل اتهامات جنائية أمس لرجل رشق بالحجارة القنصلية المـصرية فـي              : رويترز –القدس  
  .مدينة إيالت قرب موقع هجوم شنه متسللون الشهر الماضي، وتسبب في توتر العالقات بين البلدين

مخموراً عندما رشق مجمع القنـصلية بالحجـارة        إنه كان   )  عاماً 24(وقال محامي المتهم دافيد ماكميل      
ويواجه ماكميل عقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات بتهم        . األحد الماضي وإنه عبر عن أسفه بعد اعتقاله       

وفقاً لالئحة االتهام التي قدمت لمحكمة بئـر سـبع فـي جنـوب              » اإلضرار بعلم أو رمز دولة صديقة     «
  .إسرائيل

  9/9/2011، الحياة، لندن
 

  إسرائيلي جديد لكشف مصادر النيران رادار" OTHELLO: "اإلسرائيليةاعات الجوية الصن .34
 OTHELLO عن نظام دفاعي جديـد يـدعى         IAIكشفت الصناعات الجوية اإلسرائيلية     : محمد نجيب 

 إحدى الشركات المساهمة التابعة للصناعات الجوية، يستطيع تحديـد  ELTA Systemsطورته شركة 
  .أماكن إطالق النار

وذكرت نشرة المعلومات المرافقة للنظام الجديد الذي سيتم عرضه في معرض اللطرون العسكري فـي               
 يمكنه تحديد مكان إطالق النيران المعادية بدقـة عاليـة           OTHELLOإسرائيل هذا األسبوع أن رادار      

نـادق، كمـا    ، ونيران المدفعية والب   RPGكالصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والموجهة، وقذائف أل        
ويستطيع النظام الجديد تحديد وقت إطالق النار المعادية وتصنيف مستوى التهديد الـذي تـشكله تلـك                 

  .النيران
 على مركبة عمليات تكتيكية خفيفة مدرعة، أو عربة نقل جنود المشاة،            OTHELLOويمكن حمل نظام    

يعمل بالتحكم عن بعد بواسطة     أو طائرة مروحية، كما ويمكن دمجه مع عدة أنظمة دفاعية أخرى بحيث             
  .أنظمة التحكم المتوفرة في مقر القيادة، أنظمة الحماية الفعالة وغيرها

 9/9/2011، موقع االمن والدفاع العربي
 

   مطالبا بالعدالة االجتماعية"تل ابيب" في متظاهرا 40 تعتقل "اسرائيل" .35
 متظاهرا في تل ابيـب  40لقبض على زهاء القت الشرطة االسرائيلية ا  :  وكاالت االنباء  -القدس المحتلة   

امس االول وهو ما جاء بعد وقوع اول اعمال عنف خالل االحتجاجات االجتماعية المستمرة منذ اسابيع                
للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة والسكن، فيما اصدرت محكمة امرا يحظر على بلدية تل أبيب ازالة خيم                

  .نوردو حتى اشعار آخراالحتجاج التي نصبت في جادتي روتشيلد و
واصدرت محكمة اسرائيلية بتل ابيب أمرا يحظر على البلدية ازالة خيم االحتجاج التي نصبت في جادتي                

  . روتشيلد ونوردو حتى اشعار آخر
 9/9/2011، الدستور، عمان

  
  أسيرا موقوفا في حوارة يعانون ظروفا سيئة 11: مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان .36

أشار الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أحمد البيتاوي في بيان وصل : لغربيةالضفة ا
نسخة عنه، إلى أن مركز توقيف حوارة أصبح عنوانا لالنتهاكات اإلسرائيلية التي تمارس بحق " السبيل"
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 البيتاوي أن هذا وذكر. األسرى الذين يتم اعتقالهم في أنحاء متفرقة من منطقة مدن شمال الضفة الغربية
؛ حيث ال تزال مئذنة مسجد صغير 1967المركز كان باألساس معسكرا تابعا للجيش األردني قبل حرب 

ماثلة للعيان حتى يومنا هذا، قبل أن يحوله الجيش اإلسرائيلي إلى معسكر تابع له، ومركز الحتجاز 
  .ز التحقيق أو السجونعشرات المواطنين الفلسطينيين الذين يعتقلون قبل نقلهم إلى مراك

وأفاد البيتاوي أن األسرى الذين يتم احتجازهم في مركز حوارة يعانون في غالبية األحيان من نقص في 
كمية ونوعية الطعام المقدم لهم، باإلضافة إلى قلة النظافة وانتشار البعوض والقوارض وهو ما ينجم عنه 

  .انتشار لألمراض الجلدية على وجه التحديد
لى أن األسرى في حوارة يعانون أيضا من المعاملة السيئة من قبل الجنود اإلسرائيليين الذين ولفت إ

يتعمدون في كثير من األحيان إذالل األسرى وإهانتهم واالعتداء عليهم بالضرب والشتائم على أتفه 
ك إال في أيام األسباب، كما يمنع االحتالل غالبية هؤالء األسرى من زيارة المحامي وال يسمح لهم بذل

  .محددة من األسبوع ويكون وقت الزيارة قصيرا جدا
  9/9/2011، السبيل، عمان

  
  ن في الضفة الغربيةالهجمة االستيطانية تتواصل وتطال مسجد يتما وزيتون حوارة ومركبات قبال .37

لكاتهم صعدت قوات االحتالل والمستوطنون امس من اعتداءاتهم على المواطنين وممت: وكاالت–رام اهللا 
في محافظات الضفة تمثلت بكتابة شعارات تهديد على مسجد في قرية يتما بمحافظة نابلس وقطع اشجار 

كوخاف «زيتون في حوارة واحراق مركبات في قبالن ورشق سيارات المواطنين بالقرب من مستوطنة 
تالل من وجرف آخرون اراضي زراعية في مسحة بمحافظة سلفيت، فيما صعدت قوات االح» هاشاحر

عمليات التخريب والتدمير واالعتقال ودمرت شبكات كهرباء في قرى بالخليل ودمرت آبار مياه 
  .ارتوازية في منطقة االغوار

وقال غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة إن السلطة تدين هذه االعتداءات وتدين الحكومة اإلسرائيلية 
  . الحماية للشعب الفلسطينيللسماح بحدوثها وحث المجتمع الدولي على توفير

وأمر محافظ نابلس بتشكيل لجان دفاع شعبي في القرى المتاخمة للمستوطنات بالمنطقة لحماية 
  .الفلسطينيين وممتلكاتهم من المزيد من هجمات المستوطنين

  9/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  لبنان ة جنوب تنطلق من مخيم الرشيدي "مقعد فلسطين"جولة عالمية لـ .38
قاعة الشهيد فيصل «انطلقت جولة المقعد الرمزي لدولة فلسطين في األمم المتحدة، من : حسين سعد
في وسط مخيم الالجئين الفلسطينيين في الرشيدية قرب مدينة صور أمس، وتحديدا المقعد » الحسيني

يمن صبيح، وميسر أبو شاويش، ووليد الذي صممه ثالثة من الفلسطينيين في رام اهللا، هم المهندس أ
نصار، في إطار الحملة الفلسطينية الحتالل دولة فلسطين مقعدا في األمم المتحدة، إسوة بباقي بلدان العالم 
. في العشرين من أيلول الجاري، كان وصل برفقة الوفد الفلسطيني إلى مطار بيروت الدولي أمس

، وفق مدير المكتب اإلعالمي في السفارة »طين تستحقحملة فلس«واختير مخيم الرشيدية، إلطالق 
  .»كونه مخيم الالجئين األقرب إلى تراب فلسطين«الفلسطينية في بيروت جمال عيسى، 
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البداية كانت من لبنان، الذي يتسلم رئاسة مجلس األمن «: وقال المهندس باسم الوفد اآلتي من رام اهللا أن
ه رسالة شكر إلى الشعب اللبناني الذي احتضن القضية الفلسطينية في الدورة المقبلة من ناحية، ولتوجي

جولة المقعد ستشمل العديد من الدول، من بينها روسيا، وفرنسا، «وأشار صبيح إلى أن . »منذ النكبة
وإسبانيا، ثم زيارة األمانة العامة لألمم المتحدة، ألن فلسطين تستحق أن تكون أولى الدول على 

   .»طاولتها
  9/9/2011، ر، بيروتالسفي

  
  لنقل رسالتهم إلى بان كي مون" أم األسرى"ختار  ت194 الحملة الوطنية لفلسطين الدولة .39

، التي اطلقت في رام اهللا أمس 194اختارت الحملة الوطنية لفلسطين الدولة :  يوسف الشايب-رام اهللا 
الة موجهة الى األمين العام لألمم ، كما يطلق عليها لتسليم رس"أم األسرى"الحاجة لطيفة أبو حميد، أو 

  .المتحدة بان كي مون من خالل ممثله لدى السلطة الفلسطينية
واختيرت الحاجة أبو حميد، والدة سبعة من األسرى القابعين في سجون االحتالل، وابنها الشهيد عبد 

دأت معاناتها حين المنعم أبو حميد، لما ترمز اليه من معاناة بفعل سياسات االحتالل وعنصريته، اذ ب
، حيث تم اقتالعها من بلدتها أبو شوشة قضاء الرملة، لتجد نفسها في مخيم 1948كانت طفلة في العام 

النصيرات لالجئين في قطاع غزة، ومن بعده في مخيم األمعري لالجئين قرب رام اهللا، حيث لم يكتف 
مت إسرائيل على هدم منزل العائلة في االحتالل بقتل أحد أبنائها، واعتقال السبعة المتبقين، بل اقد

  .2002، والثانية في 1994مرتين األولى في العام " األمعري"
  9/9/2011، الغد، عمان

  
  قوات االحتالل تنفذ توغال بريا جنوب غزة  .40

شهد محيط قطاع غزة توتراً ليل األربعاء وفجر الخميس، إذ نفذت قوات االحتالل : غزة ـ أشرف الهور
، وقال شهود عيان ان قوة إسرائيلية توغلت صبيحة أمس في منطقة حدودية تقع إلى الشرق توغالً برياً

  .من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، انطالقا من بوابة صوفا
وذكر الشهود ان القوة المتوغلة وهي عبارة عن عدد من اآلليات والجرافات المصفحة، دخلت المنطقة 

  . وشرعت على الفور بعمليات تجريف وتمشيط في المنطقةتحت غطاء ناري وتحليق مكثف للطيران،
  9/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  "فايسبوك" على سبتمبر/ ئون فلسطينيون يعارضون استحقاق أيلولجال .41

» ائتالف الشباب الالجئين الفلسطينيين«أعلن أمس ناشطون أطلقوا على أنفسهم :  نبيل غيشان-عمان 
  .»فلسطينيون ضد ما يسمى باستحقاق أيلول«تحت شعار » بوكفايس«بدء تحرك، عبر صفحات 

الذي تسعى من خالله السلطة لالعتراف بدولة فلسطين » استحقاق أيلول«وعبر الشباب عن رفضهم لـ 
 الموت «ورفعت الصفحة شعارات . »يمثل أكبر تنازل عن حق العودة ويعتبر تمهيداً للوطن البديل«ألنه

  .» عن حقي في العودةلن أتنازل... إلسرائيل
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 الشهر أمام السفارة الفلسطينية في عمان، للمطالبة بحل 16لتنظيم اعتصام في » االئتالف«ويخطط 

  .السلطة الوطنية وإسقاط اتفاق أوسلو
  9/9/2011، الحياة، لندن

  
  مستوطنة فلسطينية في قلب تل أبيب .42

مستوطنة فلسطينية في قلب «ير ما سمته أعلنت قوات الشرطة اإلسرائيلية عن تمكنها من تدم: تل أبيب
واعتقال سكانها، وهم مجموعة من العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل من دون » إسرائيل

تصاريح عمل ويعملون في ورشاتها ويبيتون بعيدا عن أنظار شرطة الهجرة والشرطة المدنية 
  .والمخابرات التي تالحقهم باستمرار

  9/9/2011، ندنالشرق األوسط، ل
  

    تها من خالل االنتخاباتممثل فلسطين في الفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية يفوز برئاس .43
فاز ممثل فلسطين في الفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية األربعاء بمنصب رئيس : )ب.ف .أ (

مروان عبدالحميد رئيس اتحاد وقال . الفيدرالية خالل االنتخابات التي جرت في مدينة جنيف السويسرية
جرت االنتخابات بمشاركة مئة دولة وحصلت ” فرانس برس”المهندسين الفلسطينيين الذي فاز بالمنصب ل

 صوتاً وانسحب مرشح نيجيريا لمصلحة فلسطين 19 صوتاً فيما حصل منافسي الفرنسي على 57على 
  .في اللحظات األخيرة

  9/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  المنح الجامعية محدودة:  في لبنانللطلبة الفلسطينيين" ااألونرو" .44
، والممولة من اإلتحاد األوروبي، لقاء لعدد من        "األونروا"نظّمت وحدة المنح الجامعية في       :قليم الخروب إ

الطلبة الفلسطينيين في معهد سبلين المهني للتدريب التابع لوكالة إتحـاد غـوث الالجئـين الفلـسطينيين                 
روجر دفـيس والملحـق     " لألونروا" مع ممثلي الجامعات في لبنان، حضره نائب المدير العام           ،"األونروا"

  . الثقافي لسفارة فلسطين ماهر مشيعل وممثلين لعدد من الجامعات في لبنان
. لألسف ليس هناك المقدرة لتقديم مئة منحة للطالب بسبب مشاكل التمويل والـدعم            : "وتحدث دفيس فقال  

لمنح ألكبر عدد ممكن من الطالب المخولين بما يتوافق مع عالمـاتهم، باإلضـافة الـى                وسنقوم بتقديم ا  
ان مشروع صندوق الرئيس الفلـسطيني      : وقال مشيعل ". بعض االعتبارات التي يتم اخذها من قبل اللجنة       

محمود عباس المخصص لمساعدة الطالب الفلسطينيين في لبنان، وضع آلية واضحة وشفافة لمساعدة كل              
لب فلسطيني موجود في لبنان، مؤكدا ان شروط االستفادة من الصندوق ان يكـون الطالـب اجتـاز                  طا

النجاح في البكالوريا وان يكون قُبل في جامعة أو معهد جامعي في لبنان شرط ان تكون الجامعة معتمدة                  
وذكـر  . بل هي نسبية  ولفت الى ان المساعدة والتغطية ليست مئة بالمئة،         . من قبل وزارة التربية اللبنانية    

  .  الفلسطينييناألعمالان ممولي الصندوق هم من رجال 
  9/9/2011، المستقبل، بيروت
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  "سرائيلإ" لمقاومة احتالل "حزب اهللا"سالح : بشارة الراعيالبطريرك  .45
أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس أمام عدد من اإلعالميين الغربيين في اختتام زيارته               :بيروت

حزب اهللا يقاوم ضد من؟ أتحدث عن المبادئ ولـيس عـن            «: »حزب اهللا «نسا، تعليقاً على موقفه من      فر
نقول للمجتمع الدولي ولفرنـسا مـا يمكـن    . هو يقاوم ضد إسرائيل التي تحتل األراضي اللبنانية . النوايا
 انسحاب إسـرائيل    لماذا ال تطبقون أنتم أي المجتمع الدولي قرارات مجلس األمن التي تنص على            . فعله

  .»الكامل من األراضي اللبنانية لسحب ذريعة سالح حزب اهللا؟
9/9/2011، الحياة، لندن  

  
  بقتل مسؤول أمني توقيف أحد المتهمين: عين الحلوة .46

. في صيدا، الفلـسطيني م » مركز لبيب الطبي«استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس، في       
يفه في قضية محاولة اغتيال مسؤول في اللجنة األمنية في مخـيم عـين              وأصدر مذكرة وجاهية بتوق   . ع

، بجرم تأليف عصابة مسلحة، بقصد القيام بأعمال        »جند الشام «الحلوة، باالشتراك مع آخرين، في تنظيم       
  .إرهابية وإلقاء عبوة ناسفة

: شتركين معه، وهم  كما أصدر القاضي الزين أربع مذكرات توقيف غيابية بحق كل من أفراد العصابة الم             
 5، عقوبـات، و 335، ويحملون الجنسية الفلسطينية سنداً إلى المواد    .ش. وز. ق. وب. ن. ، وز .ب. ب
  . أسلحة72 و11/1/58 من قانون 6و

9/9/2011،السفير، بيروت  
  

  غزة وفر الدعم والحماية للسفن التركية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع نس: أردوغان .47
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن بالده ستوفر الدعم والحماية            : و بي آي  ي - الجزيرة

وأضاف أردوغان في حـوار مـع        .للسفن التركية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر         
الجزيرة أن تركيا ستكون حازمة في موضوع مراقبة المياه الدولية، كما أنها اتخـذت خطـوات لمنـع                  

  .ائيل من االستغالل المنفرد للموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسطإسر
أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللوكسمبورغي جان كلـود          –كما نقلت عنه وكالة أنباء األناضول       

 قوله إن العالقات التركية اإلسرائيلية لن تعود لطبيعتها إلى أن تقدم إسرائيل اعتـذارا               -جانكر في أنقرة  
يا وتدفع التعويض لعائالت الضحايا الذين سقطوا على متن سفينة مافي مرمرة التي هاجمتها البحرية               رسم

  .اإلسرائيلية العام الماضي وهي في طريقها إلى غزة، إلى جانب رفع الحصار عن القطاع
ن إسـرائيل   وقال أردوغان إنه ال أحد يملك الحق في مهاجمة أية سفينة تبحر في المياه الدولية، مضيفًا أ                

  .شنت عملية عسكرية على سفينة في مياه دولية
وتعليقًا على عدم إعادة إسرائيل طائرات هيرون من دون طيار التي أرسلتها إليها تركيا إلصالحها، قال                

وتركيا دفعت كلفـة الـصيانة وعلـى إسـرائيل أن           "رئيس الوزراء التركي إن لهذه المسألة حدا أقصى         
  .ن لتركيا اآلن ست طائرات من ذلك الطراز في إسرائيل، مشيرا إلى أ"تسلمها

  8/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  "إسرائيل" للعقوبات ضد ينضمونالمزارعون األتراك  .48
قال وزير الزراعة التركي مهدي ايكير إن القطاع الزراعي التركي سيرد بمـا يلـزم علـى                 : )وكاالت(
 معرض زراعي في انقرة حول احتمال إجراءات عقابية ضد          وردا على سؤال صحافيين في    . ”إسرائيل“
في ” إسرائيل“تقيم أي تجارة مع     “في مجال الزراعات الغذائية، قال ايكير ان الدولة التركية ال           ” إسرائيل“

لكن المزارعين والمصدرين وموردي البـذور      “وتابع  . ، على ما نقلت وكالة انباء االناضول      ”هذا القطاع 
علـى  (ال نعتمد علـى االطـالق       “وقال  . ”وسيردون بما يلزم  ” إسرائيل“حيال سلوك   سيظلون متيقظين   

  ” ال في مجال البذور وال بالنسبة إلى أي منتج آخر) ”إسرائيل“
  9/9/2011، الخليج، الشارقة

    
    "سرائيلإ"الخرطوم خططت القامة عالقات مع ": ويكليكس" .49

ن ان الخرطوم كانت ترغب في اقامة عالقات مـع          كشف موقع ويكليكس ع   :  وكاالت االنباء  -الخرطوم  
وذكرت البرقية التي ارسلها دبلوماسي اميركي       .اسرائيل، حسب برقية دبلوماسية اميركية نشرها الموقع      

 ان مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير          2008الى خارجية بالده في تموز      
ون التي تقترحها الحكومة على الواليات المتحـدة تـشمل تطبيـع            قال لمخاطبه االميركي ان اوجه التعا     

  .العالقات مع اسرائيل
  9/9/2011، الدستور، عمان

  
    تدين نتائج تقرير بالمر " اإلنساناإلمارات لحقوق " .50

التـي  ” لجنة بـالمر  “أعربت جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان عن إدانتها للنتائج التي انتهى إليها تقرير             
” اإلسـرائيلية “سكرتير العام لألمم المتحدة العام الماضي للتحقيق في جريمة القرصنة العسكرية            شكلها ال 

  .على سفن أسطول الحرية في المياه الدولية العام الماضي
واستنكرت الجمعية، في بيان أصدره نائب رئيس مجلس إدارتها محمد سالم الكعبي، مـا خلـص إليـه                  

على قطاع غزة المحتل، األمر الذي يجافي معايير القانون         ” إلسرائيليا“التقرير بشأن مشروعية الحصار     
  .الدولي اإلنساني، ويعد أسوأ أشكال العقوبات الجماعية التي تحظرها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة 

  9/9/2011، الخليج، الشارقة
  

  حزبا طالباني وبارزاني ينفيان مزاعم بإنشاء مستوطنة يهودية في العراق .51
أوردت صحيفة كردية تابعة للجماعة اإلسالمية في كردستان تقريرا تحدث عن           :  شيرزاد شيخاني  -أربيل

وجود مساع إسرائيلية إلنشاء مستوطنة يهودية في العراق، متهمة كال مـن حزبـي االتحـاد الـوطني                  
 اإلقليم  الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جالل طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس          

مسعود بارزاني بالضلوع في ذلك المخطط اإلسرائيلي، وهذا ما دفع بالمكتبين اإلعالميين للحزبين إلـى               
  .إصدار بيان صحافي مشترك ينفيان فيه هذه األنباء جملة وتفصيال

  9/9/2011، الشرق األوسط، لندن
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   المتحدةاألمم ىإل الذهاب من الفلسطينيين في منع األمريكيين تثمر جهود لن: ميتشيل .52
 جورج ميتشل خـالل     األوسط الخاص السابق الى الشرق      األميركيبدى المبعوث   أ:  وكاالت –واشنطن  

بـين  " على المدى القـصير   " تحقيق السالم    بإمكانمؤتمر في جامعة جورجتاون بواشنطن، عن تشاؤمه        
 على المـدى القـصير يتوقـع         المقبلة، باألشهرمن الصعب التفاؤل جداً     : "وقال. "إسرائيل"والفلسطينيين  

 إلقنـاع  األميـركيين  تثمـر جهـود      أن" ليس مرجحـاً  " انه    وأضاف ".حصول مزيد من االضطرابات   
  ".مؤكداً "األميركي المتحدة، وتالياً سيكون الفيتو األمم إلىالفلسطينيين بعدم الذهاب 

9/9/2011، النهار، بيروت  
  

   من دون شروططالي تريد اإلفراج عن شالواليات المتحدة األمريكية .53
جلعاد شاليط   حثت واشنطن األربعاء حركة حماس على اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي         : )آي. بي  . يو  (

وأصدرت مندوبة الواليات المتحدة الدائمة في األمم المتحدة سوزان رايس بيانـاً بعـد              . من دون شروط  
 يوم على اختطاف ابنه، قالت فيـه        1900 نوعام شاليط في ذكرى مرور    " اإلسرائيلي"لقائها بوالد الجندي    

أمسكت بجلعاد كرهينة من دون أن يتمكن الصليب األحمر الدولي من الوصـول إليـه فـي                 "إن حماس   
وأضافت رايس إنها عبرت لشاليط األب عن تضامن        ". انتهاك للمعايير اإلنسانية الدولية واللياقة األساسية     

على حمـاس أن    "وقالت  " . نكرر إدانتنا القوية الحتجاز ابنه     "الواليات المتحدة معه ومع عائلته، وأضافت     
  ". تفرج عن جلعاد شاليط فوراً ومن دون شروط

9/9/2011، الخليج، الشارقة  
  

    "إسرائيل"لـ  الغربيةنائب أمريكي يدعو إلى ضم الضفة .54
واب يدعم ما   يستعد النائب الجمهوري األمريكي جو وولش لتقديم مشروع قانون في مجلس الن           : )وكاالت(

في أن تضم مستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة تهدف لمواجهة توجه الفلسطينيين            " إسرائيل"سماه حق   
يوجد ما أعتبره صفعة محتملة تصدر عن التصويت في األمم المتحدة وهـو             "قال وولش   . لألمم المتحدة 

 اإلدالء بموقف قوي، وأعتقـد أن  من الواضح أن الواليات المتحدة تحتاج إلى  "، وأضاف   "أمر شائن تماماً  
وحذر ". على الرئيس اإلدالء بهذا الموقف ولكنه غير قادر على ذلك، لذا على مجلس النواب أن يقوم به                

محاولة الحصول على اعتراف بالدولة، لن تقبل الواليـات المتحـدة           "من أنه إذا ما استمرت السلطة في        
  )" .يةالضفة الغرب(بضم " إسرائيل"بذلك وسنحترم حق 

9/9/2011، الخليج، الشارقة  
  

   المتحدةلألمممعلق بريطاني يرى أن الرئيس عباس ال يمكنه التراجع عن مبادرة الذهاب  .55
فـي  " ذي اندبنـدنت  "قال المعلق البريطاني دونالد ماكينتاير اليوم الخميس في مقال نشرته صحيفة            : لندن

على الدول حتى الـصغيرة منهـا مـن اجـل           صفحة الرأي إن اسرائيل تبذل قصارى جهودها للتأثير         
  . التصويت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة

ففي الطرف اآلخر من الطيف جادلت مجموعة       . ولم يتعرض الرئيس عباس لالنتقاد من اسرائيل وحدها       
كانـة العليـا    ضغط مؤيدة للفلسطينيين بان عضوية السلطة الفلسطينية في االمم المتحدة ستـضحي بالم            

والواقع هـو ان لـيس      . لمنظمة التحرير الفلسطينية ونتيجة لذلك، بالتالي، بمصالح الالجئين في الشتات         
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هناك ما يمنع االمم المتحدة من االعتراف بالدور التاريخي لمنظمة التحرير الفلـسطينية التـي يرأسـها                 
ذا في المفاوضات الفعلية المتعلقة     كذلك ليس من السهل رؤية كيف سيؤثر ه       . الرئيس عباس على اي حال    

  .بمكانة الالجئين
ولكن تراجع الرئيس الفلسطيني اآلن سيضعفه بصورة حادة كما سيضعف السلطة           . لن يكون االمر سهالً   

وما لم يحقق بلير بطريقة ما معجـزةً  . الفلسطينية االكثر جاهزية ألن تكون دولةً اآلن من اي وقت سابق       
 نفسها في المـدى     "سرائيلإ"ان اي تراجع لن يخدم مصالح الفلسطينيين او مصالح          في الدقيقة االخيرة، ف   

  .األطول
8/9/2011، القدس، القدس  

  
   صاروخا إسرائيليا مطورا لحماية حدودها67كوريا الجنوبية تشتري  .56

 صاروخا مطورا يستخدم 67تعاقدت كوريا الجنوبية مع شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية لشراء 
  . مليون دوالر43ماية الحدود بين الكوريتين، وتبلغ كلفة هذه الصفقة لح

  .يوليو الماضي/ وكشف مسؤول كوري أن توقيع الصفقة بين البلدين تم في شهر تموز
 Spikeوكانت شركة رافاييل اإلسرائيلية إلنتاج الوسائل القتالية قد أعلنت أن الصواريخ من نوع سبايك 

NLOSكيلومترا، وهي مزودة برؤوس 25هداف غير مكشوفة على مسافة أقصاها  قادرة على إصابة أ 
  .حربية شديدة االنفجار ونظام توجيه تلقائي، ومن الممكن إطالقها من البر، البحر أو الجو

  8/9/2011، موقع االمن والدفاع العربي
  

  تركيا تحت وصاية مصر: زيارة أردوغان لغزة .57
رة رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان إلى غزة غير ال تزال مسألة زيا: محمد نور الدين

  .محسومة، في ظل تجاذب العديد من االعتبارات
وقد قصد غزة قبل أيام، فريق حماية اردوغان لالستطالع كما يحدث عادة قبل أي مشروع زيارة محتمل 

  .له ألية عاصمة أو مكان داخل تركيا وخارجها
لضرورة أن اردوغان سيقوم بالزيارة، بل أن أصلي ايدين طاشباش لكن هذه االستعدادات ال تعني با

  .امس، ان االحتمال هو في عدم القيام بهذه الخطوة» ميللييت«كتبت في صحيفة 
الجدير بالذكر إن زيارة اردوغان إلى مصر االثنين المقبل قد رتبت على عجل بعد التوتر التركي األخير 

» بالمر«أس العناوين التي تم التفكير فيها ردا على اعتبار تقرير مع إسرائيل، وكانت زيارة غزة في ر
وينتظر أن يلقي اردوغان خطابا في ميدان التحرير أثناء زيارته، على خطى . الحصار على غزة شرعيا

  !الثورة، ومنهم وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون» دعم«من سبقوه في زيارة الميدان و
  : للصحيفة، ليست بهذه البساطة في ظل عدة اعتباراتلكن األمور، وفقا

األول أن مصر ال ترغب في حصول هذه الزيارة في لحظة وصلت فيها العالقات بين إسرائيل وتركيا 
وتقول الصحيفة إن مصر أبلغت تركيا ضمنا بالرغبة بعدم حصول . إلى هذه الدرجة من السخونة

  . توتيرا إضافيا مع إسرائيلالزيارة، خصوصا أن الجيش المصري ال يريد
االعتبار الثاني أن اردوغان بات مياال إلى عدم حصول الزيارة، ألنه ال يريد القيام بخطوة تعارضها 
مصر، في وقت يريد أن تكون العالقة جيدة مع القاهرة بعد إزاحة عبء الرئيس المخلوع حسني مبارك 
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ن أن زيارة غزة قد تتحول إلى كابوس لمصر ويعرف اردوغا. عن صدر العالقات التركية ـ المصرية
  .إذا حصلت

االعتبار الثالث، أن اردوغان رغم أن زيارته إلى غزة ستحصد له شعبية في العالم العربي، إال انه يدرك 
  .»يهضمها«تماما أنها لن تكون موضع ترحيب في العالم الغربي الذي لن 

. لزيارة، ما لم تطرأ تحوالت تفرض حصولهالذلك فإن مناخات أنقرة حتى اآلن ال توحي بحصول ا
ويكتب قدري غورسيل في الصحيفة ذاتها أن زيارة اردوغان إلى غزة سوف تتوج سياسة حزب العدالة 

  والتنمية في الشرق األوسط، لكن السؤال كيف يمكن أن تتم الزيارة؟
ا بكل بساطة و هكذ... مفتاح الزيارة هو بيد المشير محمد حسين طنطاوي«ويجيب غورسيل إن 

ويشير إلى أن إسقاط نظام مبارك قد ضيق مجال الحركة أمام تركيا حزب العدالة والتنمية في . »لألسف
اذ ان الذي سعى الى المصالحة الفلسطينية وفتح معبر غزة ولو جزئيا هي . ما خص المسألة الفلسطينية

وهـــكذا أيــضا . افقة مصرمصر ال تركيا، ولم تعد حماس قادرة على فعل أي شيء من دون مو
القضــية «وتحولت غزة . حزب العدالة والتنمــية تحت وصاية القاهرة» حماسيو«دخل 

فهل يمكن لطنطاوي أن يفتح باب غزة أمام . الجديدة إلسالميي تركيا تحت وصاية القاهرة» الوطنــية
  اردوغان ليكون أول رئيس حكومة أجنبي يزورها من معبر رفح بالذات؟

ويتساءل غورسيل انه في حال سماح الطنطاوي ألردوغان بزيارة غزة، فما الذي سيكون عليه الثمن 
الذي ستدفعه تركيا؟ وهل ستتخلى تركيا عن تفوقها في السيادة في شرق المتوسط منذ قرون لصالح 

  منافستها مصر؟
. قبل لحظات من تنفيذهاويقول غورسيل إن الزيارة في حال حصلت فسيتم اإلعالن عنها ألسباب أمنية 

وينهي مقالته بالقول إنه في المحصلة فإن لعبة تركيا الصدامية مع إسرائيل، والتي تتخذ غزة عنوانا لها 
  .ال يمكن أن تتأسس من دون مصر

 9/9/2011السفير، بيروت، 
  

   مادي له أثر معنوي وقانوني ولكن ليس له أي أثر بدولة الفلسطينيةاالعتراف: عبداهللا األشعل.د .58
 سبتمبر أيلـول هـذا العـام حـدثا     20يشهد افتتاح الجمعية العامة لألم المتحدة في    :  ايمان يس  -القاهرة

استثنائيا، حيث سيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين استنادا إلى              
هل سينجح أبو مازن في انتزاع      ما وعد به الرئيس األمريكي باراك أوباما فيما عرف باستحقاق أيلول، ف           

االعتراف بالدولة؟ بل من األساس هل هو جاد في التوجه إلى نيويورك ؟ وما هي قيمة هذا االعتـراف                   
من وجهة نظر القانون الدولي؟، وما تأثيره على حق العودة وهل يعني االعتراف بيهودية الدولة؟ هـذه                 

كتور عبد اهللا األشعل أستاذ القانون الدولي في الجامعة         التساؤالت وتساؤالت أخرى كثيرة يجيبنا عليها الد      
  .األمريكية بالقاهرة ، فإلى نص الحوار

بداية ما هي توقعاتكم الستحقاق أيلول، هل سينجح الفلسطينيون في انتزاع االعتـراف بالدولـة               : العودة
  الفلسطينية؟

بفلسطين كدولة ليظل االعتراف قيد     أتوقع أن يذهبوا للجمعية العامة ويحصلوا على قرار آخر لالعتراف           
األدراج المغلقة ليس له أي قيمة على أرض الواقع ، ففي رأيي االعتراف له أثر معنوي وقانوني جيـد                   
ومطلوب وهام في هذه المرحلة ولكن ليس له أي أثر مادي ، فواقعيا إسرائيل هي التي تـسيطر علـى                    
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 في شرعية إسرائيل ومواقفها وادعاءاتها وهذا جـزء         األرض والسكان ، إال أن هذا القرار يمثل تشكيكاً        
إذا نجح الفلسطينيون في الحـصول علـى اعتـراف          . من المعركة لكنه لن يعيد فلسطين ولن يقيم دولة        

بالدولة الفلسطينية من الجمعية العامة فهذه ستكون ضربه طاحنه للكيان الصهيوني وقد تؤدي إلى انهيار               
فـاالعتراف  .سرائيل بيتنا وقد تؤدي إلى انتخابات مبكرة فـي إسـرائيل          االئتالف الحاكم بخروج حزب إ    

بالدولة في هذه المرحلة هام لوقف المشروع الصهيوني لوقف انفراد إسرائيل باألرض وإقامـة الدولـة                
  .اليهودية
  لكن أال ترى أن هذا المشروع يعني الموافقة على يهودية الدولة ؟: العودة

إسرائيلي ال يعنينا في شيء ، إسرائيل تصر كشرط في بدء المفاوضـات             ال ليس بالضرورة، هذا شرط      
مع الجانب الفلسطيني على االعتراف بالدولة اليهودية، وهذا يعني إقرار الفلسطيني بأنه ال حق لـه فـي              

 يجب أن يرحلوا عنها وإقراره بكل ما تدعيه إسـرائيل ،إذاً علـى أي               48فلسطين ، وإقراره بأن عرب      
  !!هل نتفاوض على طريقة التخلي ؟ أم على طريقة استمتاع إسرائيل بهذا الحق ؟!  ؟شيء سنتفاوض

بالرجوع إلى نصوص القانون الدولي، هل هناك ما يسمح بقيام دولة يهودية أعني دولـة علـى                 : العودة
  أساس ديني؟

القانون الخاص أوال ليس في القانون الدولي من األساس ما يسمح باغتصاب أقاليم الدول األخرى ، فحتى                
باالستعمار كان ينظم عملية توزيع المكاسب االستعمارية للدول األوروبية لكنه لم يقر عمليـة االحـتالل               
ذاتها، كما أنه بعد الحرب العالمية الثانية ووفقا لميثاق األمم المتحدة أصبح االستعمار غيـر مـشروع،                 

 يجب أن تتمتع بالسيادة، وبذلك دخـل العـالم   ويعرف بأنه اعتداء على كرامة البشر واغتصاب ألراضي     
، وإسرائيل هي األثر الوحيد الذي بقـي مـن العـصر            1945مرحلة جديدة في القانون الدولي بعد عام        

االستعماري الذي جاء للمنطقة خالل القرون الخمس األخيرة، لكن إسرائيل كأثر من آثـار االسـتعمار                
تماما أنه من حيث المبدأ ليس هناك أي أساس في القانون           تمسك بها الغرب ألغراض مختلفة وهو يدرك        

الدولي باغتصاب أرض الغير لدعاوى دينية وتاريخية وغيرها، القانون الـدولي ال يعتـرف بهـذا، وال                 
يعترف بقيام دول على جثث اآلخرين أو على أساس ديني ألن الكتب المقدسة شيء وما جاء به القـانون                   

رات التوراتية التي قدمتها إسرائيل ال يعترف بها القـانون الـدولي، ألنـه              الدولي شيء آخر، كل التفسي    
  .يعترف بالدول وحدودها وبقواعد السيادة االستقالل

  أال ترون المطالبة بالدولة ليست إال ذريعة للعودة إلى طاولة المفاوضات ؟: العودة
ته تماما، ولم تعطه وال حتـى       وعر" أبو مازن "في تقديري أنها ورقة ضغط على إسرائيل ألنها أحرجت          

ورقة توت، فلذلك أبو مازن يفعل ذلك انتقاما من إسرائيل، وال أعتقد أنه جاد في المطالبة بالدولة لكنـه                   
حتى تعطيه أي شيء يحفظ به ماء وجهه، حتى ولو كان نظريا، فهـي              " إسرائيل"فقط يريد الضغط على     

  .حفظ ماء الوجهضغط على إسرائيل للعودة للمفاوضات ولكن فقط ل
في رأيكم لماذا ترفض أمريكا إعالن الدولة الفلسطينية على الرغم أن حل الدولتين كان اقتراحـا                : العودة

  أمريكيا بامتياز؟
بالطبع ألن في هذه المرحلة إعالن الدولة يعتبر حجر عثرة لفكرة إعالن الدولة اليهودية، وأيضا لفكـرة                 

رضه أمريكا وتبذل جهوداً طائلة إلثناء جميـع الـدول التـي تؤيـد              بفلسطين لذلك تعا  " إسرائيل"انفراد  
  .االعتراف بفلسطين
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ولكن هل إذا استطاع الفلسطينيون اآلن الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام              : العودة
  ، يحق لهم فيما بعد المطالبة بكل فلسطين وفقا للقانون الدولي ؟67

" إسرائيل"سطين واالستثناء أن إسرائيل جاءت لتقتسم معها األرض ثم سعت           األساس أن األرض كلها لفل    
لالستحواذ على األرض وبالتالي العكس هو الصحيح، فمن حق الفلسطينيين أصحاب األرض أن يستردوا              
كل أرضهم، وإذا استطاعوا اليوم أن يأخذوا جزء فهذا جيد، لكن ذلك ال يسقط حقهم في المطالبة فيما بعد                   

  .ألرض والقانون يسمح لهم بل ويعطيهم الحق في ذلكبكل ا
  رأيكم أين حق العودة في إطار هذا الطرح ؟بذكرتم أنكم تؤيدون المطالبة بقيام دولة فلسطينية ،: العودة

لألسف المفاوض الفلسطيني تخلى تدريجيا عن كل القضايا الخمس الكبرى التي كانت في أوسلو وأولهـا                
ض حق العودة من حيث المبدأ ولن تعيد وال حتى فلسطيني واحد إلى أرضـه،               حق العودة، إسرائيل ترف   

والتي تعني أن هناك أصحاب أرض أصليين أي أن الفلسطيني هو           " العودة"ألن هذا يعتبر اعتراف بفكرة      
التي كنت فيهـا قبـل      " أرضك" األصل واإلسرائيلي ما هو إال طاريء عليه، فالعودة تعني أن تعود إلى             

يسمى إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تريد أن تمحو من الذاكرة هذا التاريخ، وتكتب تاريخ جديـد               وجود ما   
   تحديات،3وفقا لرؤيتها الصهيونية ،في رأيي حق العودة يواجه 

 الذي حدث فيه    194الضعف العربي الفلسطيني في التمسك بهذا الحق طبقا لقرار الجمعية العامة            : أولها  
  .ا حتى أصبح اآلن ال ذكر له في أي شروط تفاوضيةتراجع وتنازل تدريجي

أن الواليات المتحدة أصبحت تصرح بأن أي سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ال يمكن             : التحدي الثاني 
  ".إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع"، و"إسرائيل"أن يشتمل على حق العودة، فهي تراه مدمر ل

ا يتساهلوا في المرجعيات القانونية لحق العودة، أنا في رأيي يجب التمسك            أن العرب بدؤو  : التحدي الثالث 
بهذا الحق ألقصى درجة ممكنة فأضعف اإليمان أن يتم تسجيله لألجيال قادمة وال يجـوز أبـدا أن أورد                  

  .لألجيال القادمة تنازالت وضياع للحقوق
لتين ، فإن كل من القرارين كان يتـصور         أما عن آفاق تطبيق حق العودة وفقا لقرار التقسيم أو لحل الدو           

عودة الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك ديارهم خالل مرحلة قيـام إسـرائيل، وكـان يقـصد بـذلك                   
، لكنها استمرت في التوسـع      %56.5على حساب أراضيهم التي تبلغ      " إسرائيل"المواطنين الذين توسعت    

 مليـون  5فلسطين، أي أن حق العودة اآلن يشمل ما يعني أن حق العودة أصبح يشمل كل فلسطيني ترك   
 مليون،إذا لـو    7فلسطيني يريدون العودة، في حين أن عدد الصهاينة الذين يعيشون على أرض فلسطين              

 مليون وأرض فلـسطين ومواردهـا خاصـة    12 مليون فلسطيني سيصبح إجمالي سكان فلسطين   5عاد  
ح عدد العرب مساوٍ لعدد اليهود وهذا ما يـستحيل أن           المائية ال تكفي هذا العدد، وفي نفس الوقت سيصب        
عندما تقوم، بالطبع هـذا الحـل ال   " للدولة الفلسطينية"يقبل به اإلسرائيليون، لذلك هم يتحدثون عن عودة    

  .أن عودة الفلسطيني ال تكون إال ألرضه ووطنه: أولهما يعتبر عودة لسببين،
فأوسلو ليست إال أهـم محطـات       !! نية هو حديث فضفاض     وثانيهما أن الحديث عن قيام الدولة الفلسطي      

المشروع الصهيوني، فقد حققت االنقسام بين الشعب الفلسطيني في حين أغرت فريق المفاوضات بحلـم               
الدولة، وعلى الرغم من أن ذكر الدولة لم يأت صراحة على اإلطالق، لكنهـا أوهمـتهم بمـا أسـمته                    

إال أنـه   " دولـة "هكذا تركتها مفتوحة ولم تذكر كلمـة        " سطينيةلألراضي الفل "مفاوضات الوضع النهائي    
  !!أعطى انطباع لدى الفلسطينيين بأن الوضع النهائي سيكون دولة وهذا ليس إال خداع ال أكثر 
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 بينما ال يولي    67الحديث عن قرار التقسيم يدفعنا للسؤال، لماذا يطالب فريق المفاوضات بحدود            : العودة
  سيم؟اهتماما بقرار التق

من مساحة فلسطين أمـا     % 53األصل في القانون الدولي القائم هو قرار التقسيم الذي يعطي الفلسطينيين            
، وهنا ال بد من     67 فهو يتحدث عن حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو حزيران              242قرار  

ما يزيد عن قـرار التقـسيم   أن إسرائيل حتى ذلك اليوم كانت قد ضمت إليها          : اإلشارة إلى أمرين أولهما   
من مساحة فلسطين، إذا اعتراف الفلسطينيون بحل الدولتين يعني ضمنيا االعتراف بضم            % 21.5بمقدار  

إسرائيل لهذه المساحة كما ينطوي أيضا على االعتراف بضم القدس الغربية إلى الدولة العبريـة، لهـذا                 
 الشعب الفلسطيني وعليهم أن يطالبوا بدال مـن          خطئا قانونيا في حق    67السبب أقول أن المطالبة بحدود      

 1988 نوفمبر عـام     15ذلك بقرار التقسيم، األمر الثاني أن بيان إعالن الدولة الذي تم في الجزائر في               
تضمن االعتراف بقرار التقسيم واعتبره الحد الفاصل بين الدولتين وفقا للقرار، بالطبع   قـرار التقـسيم                  

تبر مرحلة من المراحل ولكنها ترفض العودة إليه وتعتبره مات وأنهـا تجـاوزت             بالنسبة لإلسرائيليين يع  
  من مساحة األرض فلماذا تعود لقرار التقسيم؟% 78هذا القرار فهي اآلن تملك 

  بما أنكم تؤيدون المطالبة باستحقاق أيلول ما هي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى إنجاحه؟: العودة
جحت فستكون أكبر ضربة للكيان الصهيوني ، ثم بعـد ذلـك سـتأتي بـاقي                ال بد من المصالحة ولو ن     

الخطوات بشكل تلقائي، فالمصالحة ستؤدي إلى الحصول على دعم عربـي ودولـي وسـيرتفع الـشق                 
األخالقي من القضية فوق الشق القانوني وسيظهر بوضوح أن إسرائيل هي من توقف كل الحلول وهنـا                 

ي الموقف األمريكي الذي يدعي دعمه لحل الدولتين في حـين يـرفض             يجب التركيز وإبراز التناقض ف    
  . إعالن قيام الدولة الفلسطينية

  2011سبتمبر /  لشهر أيلول48، العدد مجلة العودة
 
  

   دولة عادية"إسرائيل"حين تصبح  .59
  بالل الحسن

ـ        . تواجه إسرائيل منذ مدة حالة من الغضب الشعبي        تج علـى   مظاهرات حاشدة في أكثر من مدينـة، تح
النفقات األمنية الضخمة التي تصرف على الجيش وعلى األسلحة، وتحتج كـذلك علـى نفقـات بنـاء                  
المستوطنات التي بادرت إليها كل حكومات إسرائيل المتعاقبة، ولكن حكومة نتنياهو تبادر إليها بنوع من               

نية ــ إسـرائيلية،    الفجور والجشع، وبطريقة تقضي حتى على الطموح األميركي برعاية تسوية فلسطي          
  .حتى لو جاءت هذه التسوية بالكامل لمصلحة الدولة الصهيوينة

هذا الواقع اإلسرائيلي الجديد يعني أشياء كثيرة تخص هوية دولة إسرائيل؛ فإسرائيل أنشئت بقرار مـن                
ف أوروبي األوروبيين، وبقرار من ونستون تشرشل البريطاني تحديداً، ال حباً باليهود، بل تعبيراً عن موق         

وبسبب ذلك الموقف العنصري تجاههم، اختُرعت نظرية دفع اليهود باتجاه فلـسطين            . عنصري تجاههم 
وهذا أمر يعرفه اليهود اإلسرائيليون، ولكنهم تعاملوا معه باعتباره ينسجم مـع            . للتخلص منهم في أوروبا   

  .تطلعات الحركة الصهيونية نحو فلسطين
. داة الحرب الغربية ضد المنطقة العربية، ضد وحدتها، وضـد تقـدمها           وإسرائيل أنشئت ليكون اليهود أ    

إنهم يحققون الهدف   . فإسرائيل هي المكلفة شن الحروب الدائمة لمنع الوحدة العربية ولمنع التقدم العربي           
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وكثيراً مـا كتـب وقيـل إن المهمـة          . األوروبي، ولكنهم يكونون بالنتيجة ضحايا هذا الهدف األوروبي       
ة إلسرائيل هي فصل مغرب الوطن العربي عن مشرقه، وهو أمر واضح جغرافيـاً، إذ عزلـت                 األساسي

مصر عن بالد الشام، وهذا الفصل له في الذاكرة األوروبية حجم كبير؛ إذ إن التالقي بين مصر وبـالد                   
سرائيل ثم إن إ  . الشام أيام صالح الدين هو الذي أدى إلى هزيمة الصليبيين وتحرير القدس من سيطرتهم             

استعملت كقوة ضاربة ضد مصر خصوصاً يوم وصلت مصر إلى مرحلة بدء التصنيع الثقيل، وضـرب                
  .1967هذا التوجه من خالل حرب عام 

. وكان ال بد من أجل هذه األهداف، من بناء جيش إسرائيلي هو في الحقيقة جيش أوروبي ــ أميركـي                  
د إسرائيل بالسالح، إلى أن أصدر الجنرال ديغـول          وما تاله، كانت أوروبا هي التي تزو       1948منذ عام   

أمره بوقف تصدير السالح إلى إسرائيل، وهنا بادرت أميركا إلى تسلم هذه المهمة، حتى إنه يمكن القول                 
وهذا ليس وصفاً مجازياً، بل هو أمر واقع؛ فحتى اليوم يتدرب           . إن الجيش اإلسرائيلي هو جيش أميركي     

ل، ومن خالل الجيش اإلسرائيلي؛ ألن الجيش اإلسرائيلي هو كما قلنا جيش            طيارون أميركيون في إسرائي   
  .أميركي، يتمتع بكل مواصفات الجيش األميركي

ولكن مـا يحـدث     . وكل هذه النقاط هي جزء أساسي من تاريخ إسرائيل ومن تاريخ الحركة الصهيوينة            
. صـورة الحركـة الـصهيونية     حالياً في إسرائيل يدخل تغييراً أساسياً على صورة إسـرائيل وعلـى             

يديرون ظهورهم للفكـر    . فالمتظاهرون اآلن يديرون ظهورهم لكل هذه النقاط االستراتيجية التي ذكرناها         
الصهيوني ولألهداف الصهيونية، ويرفعون شعارات اجتماعية تطالب بالعيش والعمل والتعليم والرفـاه،            

وال تقبله الواليات المتحدة    . م اآلن بنيامين نتنياهو   وهو أمر ال يقبله قادة الحركة الصهيونية، وعلى رأسه        
لـذلك، نقـول إن إسـرائيل تتغيـر،         . األميركية؛ ألنها تريد من إسرائيل شيئاً آخر غير العيش والرفاه         

فهل تنجح هذه القوى في تغيير بنية إسرائيل؟ نشك فـي           . وسينفجر هذا التغير صدامات تنبع من داخلها      
وآنذاك . قف الدعم المالي األميركي، وسيعني وقف الدعم العسكري إلسرائيل        ذلك؛ ألن نجاحها سيعني و    

وهذا هو األمـر الـذي يجـب أن         . تصبح إسرائيل دولة عادية من دول المنطقة، وهو ما يمهد لهزيمتها          
  . يراقب ويدرس

  9/9/2011، مجلة العودة
  

   من منظور القانون الدولي واإلنسانيبالمرقراءة في تقرير  .60
  ضمعتصم عو

 قافلة الحرية المكونة من ست سـفن تركيـة          31/05/2010هاجمت القوات البحرية اإلسرائيلية بتاريخ      
وسـقط خـالل هـذا      . كانت متجهه إلى قطاع غزة محملة بمواد غذائية وطبية ألهالي القطاع المحاصر           

 ما أدى إلـى      جريحاً معظمهم من األتراك،    24و) ثمانية أتراك ومواطن أمريكي   ( االعتداء تسعة شهداء      
حدوث موجه غضب رسمية وشعبية في تركيا تجاه ما اقترفته قوات االحتالل اإلسرائيلي، ونتيجة لـذلك                
توترت العالقات الدبلوماسية التركية اإلسرائيلية، حيث طالبت الحكومة التركية من الحكومة اإلسـرائيلية             

ما تصر الحكومة اإلسرائيلية علـى      االعتذار وتعويض الضحايا وفك الحصار عن قطاع غزة المحتل، في         
عدم االعتذار واالكتفاء باألسف نتيجة مقتل هذا العدد من الضحايا، فقابلت الحكومة التركية هـذا العنـاد        

  . 2011اإلسرائيلي بقطع العالقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل في السابع من أيلول العام 
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قام األمين العام لألمم المتحدة لجنة تحقيق في الحـادث،   وفي الثاني من شهر آب من العام الماضي شكل          
وأوكلت إليها مهام تلقي التقارير المرحلية والنهائية للتحقيقات الوطنية في الحادث التي أجراها الطرفـان               
التركي واإلسرائيلي ومراجعتها، وطلب التوضيحات والمعلومات الالزمة مـن الـسلطات المعنيـة ذات              

ديد الوقائع والظروف وسياق وقوع الحادث، ودراسة واقتراح سبل تفـادي وقـوع             الصلة، ودراسة وتح  
  . حوادث مماثلة في المستقبل

الـذي  " بـالمر "وبعد عام تقريباً سلمت اللجنة المكلفة تقريرها لألمين العام لألمم المتحدة، وعرف بتقرير       
نفيذي والمقدمة تلخيـصاً     صفحات تحتوي باإلضافة إلى الملخص الت      105يتكون من ستة فصول شملت      

ويعد الجـزء  . لتقرير لجنتي التحقيق التركية واإلسرائيلية، وعرضاً لما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية         
الوقائع والظـروف   : "الخامس من التقرير، حسب اعتقادي، أهم جزء في التقرير، وقد جاء تحت عنوان            

  : ، وعرض مواضيع عدة هي"وسياق الحادث
  ية الحصار البحري اإلسرائيلي على قطاع غزة من منظور القانوني الدولي، مدى قانون.1
  نشاطات وأعمال القافلة ومنظميها، والجهود الدبلوماسية قبل إبحار القافلة متجه إلى قطاع غزة، .2
  عملية اإلنزال اإلسرائيلية واالستيالء على القافلة، .3
  استخدام القوة على متن سفينة مرمرة، .4
  . ملة ركاب القافلة بعد االستيالء عليهامعا.5

وسيتم التركيز في هذه المقالة على الموضوعين األول والرابع لما فيهما من مغالطات قانونية من منظور                
القانون الدولي اإلنساني، وعدم الموضوعية في الطرح، واالنحياز الكامل للروايـة اإلسـرائيلية بـشأن               

  .لهجوم على أسطول الحريةالحصار المفروض على قطاع غزة وا
  :المغالطات القانونية في تقرير بالمر

أكد التقرير على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها نتيجة ما تتعرض إليه من عدوان حسب زعمه من                  .1
 من ميثاق األمم المتحدة التـي تبـيح للـدول    51ويستند التقرير إلى المادة رقم . قبل المقاومة الفلسطينية 

وهنا يوجد مغالطة قانونية فمن ناحية ال يمكن اعتبار العدوان          . نفسها تجاه أي عدوان خارجي    الدفاع عن   
وعليه ال يمكن اعتبار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة من قبيـل            . عدوانا إال إذا كان من فعل دولة      

ـ               كان مـدنيون   الدفاع عن النفس ألن االحتالل نفسه هو استمرار لحالة العدوان، وألن المحاصرين هم س
وحركات تحرر وطني تناضل من أجل إنهاء االحتالل، وليس جيوش دول تقاتل إسـرائيل فـي حـرب                  
معلنة،  وقد أقر ميثاق األمم المتحدة حق الشعوب في الدفاع عن النفس ومقاومة االحـتالل واالسـتعمار               

األمم المتحدة المختلفة   ولكون قطاع غزة أرض محتله حسب القانون الدولي اإلنساني، وقرارات           . األجنبي
 لتحكم سلوك القوة المحتلـة فـي اإلقلـيم الخاضـع          1949فال بد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام           

 اللـذان دعيـا   338 و242لقد كان لزاماً على تقرير بالمر اإلشارة إلى قراري األمم المتحـدة         . لسلطتها
 بدالً من شرعنه عدوانها المستمر منذ عدة        1967ام  إسرائيل إلى إنهاء احتاللها لألراضي التي احتلتها ع       

  .عقود
أكد التقرير على قانونية الحصار البحري المفروض على قطاع غزة استناداً إلـى القـانون الـدولي                 .2

صحيح أن القانون الدولي اإلنساني يجيز الحصار البحري أو البري في حاالت            . اإلنساني الذي يجيز ذلك   
 وضع شروطاً لذلك، ومن أهمها اقتصار الحصار على منـع دخـول األسـلحة               النزاعات المسلحة لكنه  

والمواد القتالية، ولم يسمح القانون الدولي اإلنساني الحصار الشامل على السكان المدنيين ومنـع دخـول                
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المواد األساسية الالزمة للبقاء، كما تفعل إسرائيل، بل واعتبر مثل هـذه الممارسـات مخالفـة قانونيـة                  
وقد أكدت تقارير   . 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام       33ارها عقوبة جماعية حرمتها المادة رقم       العتب

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وبيانات اللجنة الدولية للصليب األحمر، على عدم مـشروعية               
  .  نون الدولي اإلنسانيالحصار المفروض على القطاع واعتبرته عقوبة جماعية مخالفة لقواعد وأحكام القا

من ناحية أخرى يخالف الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة مبدأ التناسبية في استخدام القـوة                
أثناء النزاعات المسلحة، حيث ال يمكن مقارنة الخسائر والمعاناة البشرية الكبيرة في صـفوف المـدنيين                

ققه إسرائيل من ميزة عسكرية نتيجة الحـصار،        وممتلكاتهم الناتجة عن الحصار على قطاع غزة بما تح        
والدليل أنه أثناء الحصار استمر دخول السالح إلى فصائل المقاومة في القطـاع وزادت مـن قـدرتها                  

كذلك يوجد العديد من األدلة على أن الحصار الـذي فرضـته قـوات االحـتالل                . الدفاعية والهجومية 
س أمني كما تدعي إسرائيل، فقـد صـرح العديـد مـن             اإلسرائيلي على القطاع هو حصار انتقامي ولي      

السياسيين والمسؤولين اإلسرائيليين أن هدف الحصار هو القضاء على حكم حماس في القطـاع، وهـذا                
هدف سياسي وليس أمني أو عسكري تقتضيه الضرورات العسكرية الملحة لفرض حصار شامل علـى               

  . القطاع وسكانه المدنيين
ى الوضع القانوني لقطاع غزة بوصفه أراض محتله تنطبق عليه قانونـاً أحكـام              لم يتطرق التقرير إل   .3

، واتفاقية جنيف الرابعة لعام     1907وقواعد القانون الدولي اإلنساني المتمثلة في الئحة الهاي الرابعة لعام           
رير ، كما فعلت التقـا    1977 بشأن حماية المدنين وقت الحرب، والبروتوكول اإلضافي األول لعام           1949

بـل صـور    . السابقة مثل تقرير غولدستون أو فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسـع             
 على أن غزة وإسرائيل كيانين      73التقرير النزاع على أنه بين كيانين متكافئين، عندما أكد في فقرته رقم             

تحرير أرضه وتقرير   جغرافيين وسياسيين مستقلين، وليس بين قوة محتله وشعب محتل يناضل من اجل             
 40في وضعية قطاع غزة القانونية فـي الـصفحة          " تقرير بالمر "وعلى العكس من ذلك شكك      . مصيره
الفلسطيني كنزاع ذي   – من التقرير، بل وزاد الطينة بله قيام التقرير بوضع النزاع اإلسرائيلي             72الفقرة  

  . 73 الفقرة 41طابع دولي موضع الشك في الصفحة 
نون الدولي من قطاع غزة ما زال ثابتاً، وهو أن القطاع جـزء مـن األرض الفلـسطينية                  إن موقف القا  

. 2005المحتلة، والذي ال يزال محتالً حتى بعد االنسحاب أحادى الجانب من قبل إسرائيل فـي العـام                  
ويعتبر خروج الجيش اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة إعادة انتشار للجيش وليس إنهاء الحتاللـه كمـا                 

فإسرائيل كدولة احتالل ما تـزال تـسيطر        . تروج له إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها تجاه اإلقليم المحتل        
من ناحية أخـرى    . على أجوائه ومياهه اإلقليمية ومنافذه البرية باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية           

رائيلي هو نـزاع ذو طـابع         اإلس  -ال يوجد أدنى شك لدى خبراء القانون الدولي أن النزاع الفلسطيني            
 فـي   1949دولي وليس نزاع داخلياً، حيث وضع البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعـام               

 المنازعات المسلحة التي تناضل بها الـشعوب ضـد التـسلط االسـتعماري،     4مادته األولى الفقرة رقم  
، ضمن المنازعات المسلحة ذات الطابع      واالحتالل األجنبي، وذلك في ممارستها لقحها في تقرير المصير        

  . وعليه ال داعي لتقرير بالمر التشكيك أو حتى فتح باب الجدل في هذه المسألة. الدولي
صور التقرير الركاب على متن أسطول الحرية بالمتهورين لمحاولتهم كسر الحصار المفروض علـى              .4

 من كان على مـتن سـفن أسـطول          إن جميع . 95 الفقرة   48القطاع، وشكك في مقصدهم في الصفحة       
الحرية هم من المدنيين العزل، ولم يكن بحوزتهم سوى المواد الطبية والغذائية واإلنسانية للتخفيف مـن                
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معاناة السكان المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وعليه ال يجوز بأي شكل من األشكال تعـريض أي                 
من ناحية أخرى وقع الحادث فـي       .  1949ابعة لعام   مدني للخطر، وهذا ما أكدت عليه إتفاقية جنيف الر        

المياه الدولية، حيث السيادة للعلم الذي ترفعه السفينة، وال يجوز االعتداء عليها من قبل أي طرف آخـر،           
 مـن اتفاقيـة     11، والمادة   1929وهذه قاعدة عرفية أكدتها محكمة العدل الدولية في قضية اللوتس عام            

ولو افترضنا جدالً أن الحادث وقع فـي الميـاه اإلقليميـة            . 1958لبحار لعام   جنيف للمالحة في أعالي ا    
فالسيادة عليها ليست إلسرائيل كونها جزءاً من المناطق المحتلة الفلسطينية، وبالتالي ال سيادة إلسـرائيل               

  .على أي شبر منها
اكتفى بالقول أنـه ال يوجـد       لم يشر التقرير إلى المسؤولية المدنية والجنائية إلسرائيل على الحادث، و          .5

مبرر كاف من قبل الطرف اإلسرائيلي لمقتل تسعة أشخاص وجرح عشرات آخرين، وانه قد يكون هناك                
إن فـي   . إستخدام مفرط للقوة من قبل القوات اإلسرائيلية في تعاملها مع الركاب على متن سفينة مرمرة              

ار اإلعتداء على أنه إستخدام مفـرط للقـوة، لعـدة          هذا التبرير مغالطة قانونية، ففي البداية ال يمكن إعتب        
أن اإلعتداء في األصل ما كان يجب أن يحدث لوقوعه في المياه الدوليـة، وأن الركـاب                 : أسباب اهمها 

مدنيون وبالتالي محميون وال يجوز اإلعتداء عليهم أو تعريضهم ألي هجوم، كذلك ال يمكن أن يـستخدم                 
إذا كان هناك حالة نزاع مسلح، وهنا الطرفان اإلسرائيلي والتركي لـم            مصطلح استخدام مفرط للقوة إال      

إن االعتداء اإلسرائيلي على    . يكونا في حالة حرب، أو مواجهه عسكرية حتى يتم استخدام هذا المصطلح           
  .  سفينة مرمره هو جريمة، وعليه تتحمل إسرائيل مسؤولية مدنية وجنائية عن ما اقترفته قواتها المسلحة

  :از التقرير للرواية اإلسرائيليةانحي
 صاروخ قد تم إطالقه من قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائيلية           5000ذكر تقرير بالمر أن أكثر من       .1

 إسرائيلياً قد قتلوا وأصيب المئات بجروح وحاالت هلـع نتيجـة          25، وان   2009 و 2005خالل األعوام   
بحري اإلسرائيلي مبرر وقانوني من منطلق حق إسرائيل        لذلك، وعليه تستنتج لجنة التحقيق أن الحصار ال       

في المقابل لم يذكر التقرير النتائج الكارثية للحصار اإلسـرائيلي علـى الـسكان              . في الدفاع عن النفس   
المدنيين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها المئات من األطفال والنساء والشيوخ والجرحى لعدم تمكنهم               

تلقي العالج، ناهيك عن تعطل عملية التنمية الشاملة بسبب منع المواد الخام من             من الخروج من القطاع ل    
كذلك لم يذكر التقرير وال كلمة واحدة عن        . الدخول وتردي الوضع الصحي والتعليمي والبيئي في القطاع       

ـ        2008العملية العسكرية اإلسرائيلية في أواخر العام        ا زال  ، والتي هزت العالم لبشاعتها وفظاعتهـا، وم
سكان القطاع يعانون من نتائجها حتى اللحظة، وهذا دليل على عدم موضوعية اللجنة وانحيازها بالكامل               

  .للرواية اإلسرائيلية
أسهب التقرير في الحديث عن األخطار األمنية التي تهـدد إسـرائيل، وبالتـالي تبريـر االعتـداء                  .2

ية والبيئية واالجتماعية اآلنية والمـستقبلية التـي        اإلسرائيلي، ولم يتطرق إلى األخطار الصحية واإلنسان      
ولم يتطرق التقرير إلى منـع سـلطات االحـتالل       . يعاني وسيعاني منها السكان المدنيون في قطاع غزة       

ولم يذكر التقريـر عـدد   . دخول الكثير من المواد األساسية، ومعظم المواد الخام الالزمة لعملية التطوير  
لمدارس الالزم تأهيلها وبنائها في القطاع لمواكبة حجم الزيادة في عدد السكان،            المستشفيات والعيادات وا  

ولم يطرق إلى وضع المياه والمياه العادمة والمخلفات الصلبة في القطاع والتي بدأت تنذر بكارثة صحية                
  .غزةفعلى ما يبدو أن بالمر ال يقرأ تقارير مؤسسات األمم المتحدة العاملة في قطاع . وبيئية فيه
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لم يتطرق التقرير إلى مسألة الحق في المساعدة اإلنسانية، بل مال إلى تعظيم حق سيادة الدولة علـى                  .3
ويعتبر الحق في المساعدة اإلنسانية من الجيل الثالث لحقوق اإلنسان،          . أي حساب إنساني أو أخالقي آخر     

وينطلـق  . راث المشترك اإلنـساني   كالحق في التنمية والحق في العيش بسالم والحق في االنتفاع من الت           
ويميـل  . أصحاب الحق في المساعدة اإلنسانية من مبدأ أن حق اإلنسان يسمو فوق مبدأ سـيادة الدولـة                

أصحاب هذا المبدأ إلى اعتبار أن  الحق في المساعدة اإلنسانية هو جزء ال يتجزأ من الحق في التضامن                   
، وإعـالن   1992ذا المبدأ في إعالن هلـسينكي عـام         الدولي الذي تقتضيه الفطرة البشرية، وقد ورد ه       

 والذي أكد على ضرورة تربية الشباب       1965 عام   2037، وفي قرار الجمعية العامة رقم       1968طهران  
  .بروح من التضامن الدولي

ويستند أصحاب الحق في المساعدة اإلنسانية إلى العديد من القواعد واألحكام القانونية التي تعـزز هـذا                 
 من ميثاق األمم المتحدة دعت إلى تحقيق التعاون الدولي في المـسائل ذات              3فالمادة األولى فقرة    . الحق

كذلك أشـار اإلعـالن     . الصبغة اإلنسانية، كما أكدت على أهمية وضرورة تعزيز احترام حقوق اإلنسان          
ة اإلنسانية عنـدما    العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدان الدوليان بطريقة غبر مباشرة إلى الحق في المساعد           

الـخ،  ...تحدثوا عن الحق في الحياة والحق في الغذاء والتمتع بمستوى معيشي الئق والحق في المـأوى               
كذلك أكد قرار الجمعية    . ويرى أنصار الحق في المساعدة اإلنسانية أن أنه امتداد طبيعي للحق في الحياة            

لى الدولة تقديم المساعدة للمنظمات الدولية      ، على حرية الوصول إلى الضحايا وأن ع       43/131العامة رقم   
كما قضى القرار بأن ترك الضحايا بال مساعدة إنـسانية         . وغير الدولية في تنفيذ تقديم المساعدة اإلنسانية      

 1949كمـا أكـدت اتفاقيـات جنيـف لعـام           . هو خطر على الحياة اإلنسانية، وإهانة للكرامة اإلنسانية       
رورة السماح للمنظمات اإلنسانية في الوصول إلى ضـحايا النزاعـات           وبروتوكوالتها اإلضافية على ض   

  .المسلحة وتقديم الخدمات الالزمة لهم
لم يهدف المتضامنون على متن أسطول الحرية سوى التضامن مع إخوانهم البشر في قطاع غزة، كجزء                

 لتخفيف المعاناة اإلنسانية    من فطرتهم اإلنسانية، وإيمانهم بالحق في التضامن الدولي والمساعدة اإلنسانية         
 مليون محاصر في قطاع غزة وحفظ الكرامة اإلنسانية لهم، وما كان جزاؤهم إال االعتداء عليهم            1.5عن  

  .  وانتهاك كرامتهم خالل عملية االقتحام، وأثناء االحتجاز في إسرائيل
حايا على متن سفينة مرمره     لقد انتظر ماليين األتراك والعرب والفلسطينيين تقرير بالمر لكي ينصف الض          

  . ومليون ونصف محاصر في القطاع، فما كان منه إال أن أنصف الجالد وأدان الضحية
9/9/2011  

  
   الفلسطينيةالدولةنحو إعالن  .61

      ديدييه بيليون
تراجع اهتمام وسائل اإلعالم بالصراع العربي ـ اإلسرائيلي، بسبب الصدمة القوية التي تجتـاح العـالم    

  . مع ذلك يبقى هذا الصراع مركزيا، وقد يعرف تطورات مهمة خالل األسابيع القادمة.العربي
 مايو الماضي، أثار الرئيس األميركي باراك أوباما بعض الدهشة، عنـدما أيـد قيـام دولـة                  19بتاريخ  

 أمام الجمعيـة    2010وكان قد ألمح إلى تلك الفكرة في شهر سبتمبر          . 1967فلسطينية ضمن حدود عام     
  .يتفق حوله الطرفان" تبادل أراضٍ"لعامة لألمم المتحدة، مع اإلشارة إلى ا
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والتأكيد على أنّه ينبغي على الفلسطينيين في المقابل، االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وقبول أن تكون               
عالن عن  وفي نفس الخطاب انتقد أوباما بشدة مشروع الفلسطينيين اإل        . الدولة الفلسطينية منزوعة السالح   

  ".عزل إسرائيل في المنظمة الدولية"دولتهم خالل انعقاد الجمعية العامة القادمة لألمم المتحدة، بهدف 
بعد أقل من ساعة ونصف الساعة من ذلك الخطاب، أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو،                

د تأكيد نفس الموقف بقوة، أثناء لقاء له        ثم أعا ".  ال يمكن الدفاع عنها    1967حدود عام   "بيانا أعلن فيه أن     
لكن األسوأ كان الحقا مع خطاب نتنياهو أمام الكـونغرس          . مع الرئيس األميركي في واشنطن بعد يومين      

 مايو الماضي، حيث عبر مرة أخرى عن حالـة العمـى الـسياسي لـدى القـادة                  24األميركي بتاريخ   
  .اإلسرائيليين

ائيلي أية إمكانية الستئناف مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين، ودان بـشدة           لقد أغلق رئيس الوزراء اإلسر    
 مايو بين فتح وحماس التـي وصـفها بأنّهـا           4اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين، الموقّع في القاهرة يوم         

ث ال  لكن ما نسيه نتنياهو، هو أن االتفاق ينص على تشكيل حكومة من التقنيين بحي             ". القاعدة الفلسطينية "
يكون فيها أي من الفصيلين، وأن االتفاق ال يعارض منظور المفاوضات التي قد يقوم بها الرئيس محمود                 

  .وبالتالي فإن الوصول إلى أي اتفاق سالم، سيكون ملزما لجميع الفلسطينيين بمن فيهم حماس. عباس
نيين األميـركيين يـدعمون     وكان مشهدا مؤسفا رؤية البرلما    .  مرة لنتنياهو  26صفّق أعضاء الكونغرس    

تطرف الحكومة اإلسرائيلية، دون فهم أن السياسة التي تنتهجها تعزل إسرائيل أكثر من أي يوم مـضى                 
ويمكن تفسير الخطاب اإلسرائيلي بأنه يهدف إلى إفشال إعالن الدولة الفلـسطينية            . على المسرح الدولي  

  .خالل شهر سبتمبر الحالي
ي التي ولّدها خطاب نتنياهو، لم يعد أمام الفلسطينيين أي خيار غير متابعة هذه              أمام حالة االنسداد السياس   

هذه . وللمفارقة هم الذين يحددون الزمن الدبلوماسي، مما يثير رعب اإلسرائيليين وإدارة أوباما           . المعركة
ـ                 سها وال  اإلدارة ستجد نفسها في وضع حرج، إذا لم تتخذ مبادرات واكتفت بالخطابات التي يلقيهـا رئي

  .تجدي شيئا
في مجلس األمن، في الوقت الذي يشكل قيـام دولـة           ) الفيتو(الرئيس أوباما يلوح باستخدام حق النقض       

لكنه يحرص على القول باستمرار، إن إعالن الدولـة الفلـسطينية           . فلسطينية جزءا من البالغة الرئاسية    
فهل البيت األبـيض    . ف اإلسرائيلي بشدة  ينبغي أن يتم نتيجة مفاوضات، األمر الذي يعترض عليه الطر         

  .مستعد للقيام بضغوط على الحليف اإلسرائيلي؟ إن األمر مشكوك فيه كثيرا
هناك مظهر آخر للحرج األميركي، ذلك أن فرضية اعتراض أوباما على االعتراف بالدولة الفلـسطينية               

وال ينبغـي أن  . العربي ـ اإلسـالمي  في األمم المتحدة، سيعني خسارة إعادة الروابط بين بالده والعالم 
ينتظر الرئيس أوباما تخلّي الرئيس عباس عن استراتيجيته، لسبب بسيط وهو أنه ليست لديه اسـتراتيجية                

  .أخرى
، سوف يحل جميـع     1967بالتأكيد ليس هناك من يعتقد أن مجرد اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية بحدود              

    ر المعطيات في ما يتعلّـق بالقـانون          . ة بإقامة دولة  المشاكل الملموسة، اليومية أو الخاصلكنه سوف يغي
هكذا ستصبح المستعمرات اإلسرائيلية مناطق احتالل لدولة ذات سيادة، مما قد يفتح المجال أمام              . الدولي

  .اللجوء لمحكمة العدل الدولية وتدويل النزاع
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مى بالمجموعة الدولية على تطبيق القانون      هكذا تُطرح اليوم مرة أخرى، مسألة تحديد مدى تصميم ما يس          
وبالتالي االنتقـال إلـى المبـادرات       . الدولي، وتصميم الرئيس أوباما على عدم االكتفاء بإلقاء الخطابات        

  .الملموسة، الرامية إلى ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل
  .وفي كل الحاالت تبدو األسابيع القادمة حاسمة، بالنسبة للشعب الفلسطيني

  رئيس تحرير المجلة الدولية واالستراتيجية ـ باريس
 9/9/2011، البيان، دبي

 
  » استحقاق أيلول« على "إسرائيل"حرب  .62

  عريب الرنتاوي 
لم تبـق   ...على شتى الصعد ومختلف المسارات    » استحقاق أيلول « تجري اسرائيل استعداداتها لمواجهة     

لم تدخر وسيلة ابتزاز وضـغط اال ولجـأت اليهـا أو            ...تهسالحاً سياسياً وحقوقياً واعالمياً اال واستخدم     
لم تترك حليفاً أو صديقاً، أو حتى مشروع حليف أو مشروع صـديق، اال وتوجهـت اليـه                  ...لوحت بها 

طالبة تصويته بال لمشروع القرار الذي يعترف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيـران                
67.  

فاالستعدادات الميدانيـة   ...»نظرية األمن االسرائيلية  «كافياً من وجهة نظر     لكن ذلك على ما يبدو، ليس       
سـتندلع فـي توقيـت      » انتفاضة ثالثة محتملـة   «تجري على قدم وساق، لمواجهة ما تعتقد اسرائيل بأنه          

وتنـسج علـى    » ربيع العرب «متزامن، داخل الضفة والقدس، وعبر الحدود السورية واللبنانية، تستلهم          
والتقارير الـواردة مـن اسـرائيل       ...رات حق العودة، ولكن بمشاركة جماهيرية أوسع نطاقاً       منوال مسي 

وأسوار وحواجز طبيعية واصـطناعية تُنـشر       ...تتحدث عن قوات تحشد وتدرب، وأسالك شائكة تزرع       
ـ  ...فيما المستوطنات تتحصن والمستوطنون يتسلحون    ...وفقاً للخريطة األمنية االسرائيلية    ة وأطواق العزل

  .المضروبة حول القدس وما بين أحيائها، تشتد باحكام كما لم يحصل من قبل
أو حدوث زحـف بـشري      » انتفاضة ثالثة «وبرغم أن ليس ثمة في األفق القريب ما يشي بقرب اندالع            

اال أن اسرائيل تتصرف    ...هائل، عابر للحدود، من مخيمات الشتات وحلفائها وأصدقائها صوب فلسطين         
وهي تكاد تعيش أجواء حرب استباقية غير معلنة، لكأن القـوم ال            ...وكأنه واقع غداً  » ناريوالسي«مع هذا   

  .يريدون ترك شيء للصدف أو المفاجأة
مثل هذا السلوك االسرائيلي المعبر أفضل تعبير، عن قلق تل أبيـب العميـق، مـن اقتـران المعركـة                    

سـلمية واسـعة    / شـعبية /جماهيرية فلـسطينية  الدبلوماسية والحقوقية في أروقة األمم المتحدة، بحركة        
انه ...عنها» الشرعية«بل أنها تنظر الحتمال كهذا بوصفه تهديداً ألمنها القومي، ومحاولة لنزع            ...النطاق

  .باختصار، قلق الذاهب الى حرب أو المترقب الندالعها في أية لحظة
بق وأن تناولناه في هذه الزاوية بالذات،       والراهن أن موجة القلق والتحسب االسرائيلية هذه، ذكّرتني ما س         

وأنها ...يومها قلنا أنها خطوة في االتجاه الصحيح      ...منذ أن طرحت فكرة التوجه األمم للمتحدة ألول مرة        
استراتيجية وطنية  «، بل يجب أن تندرج في سياق        »خطوة منعزلة «لكي تُعطي أوكلها، ال ينبغي أن تظل        

بتـصعيد المقاومـة الـشعبية      » ربيع العـرب  «من أولوياتها، استلهام    ، تضع في القلب     »فلسطينية جديدة 
السلمية، واتمام المصالحة الوطنية واحياء منظمة التحرير ورفع منسوب االهتمام بالشتات واعادة تعريف             

  .دور ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية
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استراتيجية بديلـة السـتراتيجية     يومها قلنا أن هذا التوجه سليم وفي االتجاه الصحيح، ان كان من ضمن              
، ال  »بيت المفاوضـات  «أما ان اندرج في سياق السعي لتحسين شروط العودة الى           ...»المفاوضات حياة «

وها هي المخاوف والهواجس االسرائيلية تأتي مصداقاً لما سبق         ...أكثر وال أقل، فتلك هي المصيبة بعينها      
التي تجريها حكومة نتنياهو اآلن، لقطع الطريـق        » الحربية«بداللة كل هذه االستعدادات     ....وأشرنا اليه 

  .»خيار االنتفاضة«على 
ربيـع  «واألنظـار شاخـصة لرؤيـة       ....»ربيع العرب «لقد تأخر الشعب الفلسطيني عن االلتحاق بـ        

ربيع يستلهم قوة الجماهير المليونية الهـادرة       ...وقد انبلج على امتداد األرض المحتلة والشتات      » فلسطين
والفرصة ...ا اتضحت في ميدان التحرير وساحة التغيير وشارع الحبيب بورقيبة وحلب حمص وحماة            كم

وليس ثمة من توقيت أفضل من هذا التوقيت للخـروج الـى الـشوارع والـساحات      ...اليوم سانحة لذلك  
نضوية في  باألخص الفصائل الم  (وفي ظني أن المنظمة والسلطة الفلسطينيتين مطالبتان اليوم         ...والميادين

، بتدعيم الحراك الدبلوماسي في األمم المتحدة، بحراك شعبي ضـد الحـواجز             )اطارها وسياق مشروعها  
على أن الفصائل المعارضة لهذه الخطوة، وباألخص       ...والمستوطنات ومن أجل فك عزلة القدس وأسرها      

 أجل تصعيد المواجهة    حركة حماس، مطالبة على األقل بضم جهودها الى جهود شقيقاتها في الميدان، من            
  .الجماهيرية ضد االحتالل واالستيطان

معه، حتى أنها تمارس    » الهدنة«وتمسكت حماس بـ    ...في مواجهة االحتالل  » العنف«لقد نبذت السلطة    
وبمقدور الجانبين اآلن، الوصول الى     ...ضغوطاً حقيقية على فصائل غزة للتوقف عن اطالق الصواريخ        

بمقدورهما أن يتّحدا في الميدان، ضد االحتالل واالستيطان، ورغـم          )...حدغير محرجة أل  (نقطة توافق   
فهذا الحراك سيعطي السلطة والمنظمة فرصاً لتقديم المسألة الفلـسطينية علـى            ...أنف الخالف واالنقسام  

وهذا الحراك سيخرج حماس من مأزق تعطيـل خيـار المقاومـة            .....أجندة المجتمع الدولي المزدحمة   
وفي جميع األحوال، سنكون أمام بداية مشوار رفع كلفة االحتالل بعد سـنوات مـن الهـدوء                 ...المسلحة

  .»الهدنة«والتهدئة و
واذا كانت السلطة جادة في مسعاها اتباع خطوة الذهاب لألمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي لتجـسيد قـرار                  

لموقف على األرض، وبالوسـائل     الجمعية العامة، فان أفضل وسيلة لجعل هذا الخيار ممكناً، هو تصعيد ا           
التي يتفهمها المجتمع الدولي، وبأشكال الكفاح التي حظيت بثقة العالم واحترامه، وبرهنت علـى قـدرتها         

انها المقاومة الشعبية السلمية، التي لن يستطيع أحد انكـار حـق الـشعب              ...»المستحيالت«على تذليل   
  .اثلة، بدعم العالم واحترامه وتقديرهالفلسطيني في ممارستها، بعد أن حظيت مقاومات مم
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تدهور العالقات مع تركيا، الوضـع فـي مـصر،        : اختلطت عندنا في المدة األخيرة جميع األنباء السيئة       
متحدة، وتصريح قائد الجبهة الداخلية، بدايـة  إطالق الصواريخ من غزة، واإلجراء الفلسطيني في األمم ال     

الفـصل بـين    "ويبدو انه من أجل توضيح الصورة نحتاج إلـى          . األسبوع، عن احتمال الحرب الشاملة    
  ".المتغيرات
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إن الشأن األكثر إقالقا بين جميع الموضوعات المذكورة هو ما يتوقع أن يحصل لنا من جانـب الـسلطة        
ؤون األخرى بجدية أيضا لكن ال واحد منها يعرض دولة إسـرائيل لتهديـد              ينبغي تناول الش  . الفلسطينية

  .كبير في األمد القصير، أما الشأن الفلسطيني فكذلك
حتى إذا لم يستقر رأي مجلس األمن على قبول دولة فلسطين عضوا في األمم المتحدة فسيظل يتوقـع أن                   

. ة في العالم ونشاط فلسطيني على األرض      خطوات معادية إلسرائيل من قبل دول كثير      : نكون بين أمرين  
وفي حين أن قدرتنا على التأثير في اإلجراءات الدولية محدودة، فإننا نستطيع أن نختار كيف نرد علـى                  

فإما الخروج لصراع وجها لوجه مع كل محاولـة         : أمام إسرائيل طريقتا عمل   . النشاط الفلسطيني المتوقع  
لهم، وإما االمتناع عن أي صدام ما لم يكن الحديث يدور عـن   فلسطينية لصب مضمون في إعالن استقال     

  .مس بمصلحة إسرائيلية حقيقية
إن اختيار الطريقة األولى يعني األخذ بخطوات رد على مجرد اإلعالن الفلـسطيني، ووقـف التعـاون                 

ـ               اريس األمني، وقطع تحويل أموال الضرائب، وإلغاء رسمي اللتزام إسرائيل اتفاقات أوسلو واتفاقـات ب
، بل خطوات ضد كل من أيد إنشاء دولة فلسطينية فـي األمـم              )االتفاق الذي رتب العالقات االقتصادية    (

  .المتحدة
وسينـشئ وحـدة    . اختيار هذه الطريقة سيؤدي سريعا جدا إلى صدام بين إسرائيل والجماعـة الدوليـة             

حرب " التي ستسمى سريعاً جداً      ويفضي بالضرورة إلى االنتفاضة الثالثة    ") حماس"و" فتح"بين  (فلسطينية  
  .، فسيكون من الخطأ، إذاً، اختيار هذه الطريقة"استقالل الشعب الفلسطيني

الطريقة الثانية، التي تقول إن الفلسطينيين يستطيعون أن يفعلوا ويعلنوا ما شـاؤوا بـشرط أال يمـسوا                  
 كل محاولة فلسطينية الختراق     فما هي المصالح الحيوية؟ إن    . بمصالحنا الحقيقية، هي الطريقة الصحيحة    

وكل محاولة فلسطينية لتحقيـق     . بلدة إسرائيلية أو معسكر للجيش أو هدم الجدار يجب أن توقف بصرامة           
سيادة على طول حدود إسرائيل مع األردن مع اجتياز الحدود أو محاولة للسيطرة على المعبر يجـب أن                  

شـرطي فـي    / اولة إلحداث وجـود عـسكري     تُصد، وهي ال تزال في مهدها، وهذه أيضا حال كل مح          
  ).ج(المناطق 

أوال، سيكون من السهل تفسير عملنا بأنه دفاع عن الذات ال عقوبـة             : إن مزايا هذا التوجه الدفاعي ثالث     
وثانيا، ستزيد احتماالت أن تمتنع األكثرية الصامتة       . للفلسطينيين الذين تجرأوا على الدعوة إلى االستقالل      

وثالثا وهو األهم أنه يوجد احتمال ألن تظل القرارات فـي           . اركة نشيطة ضد إسرائيل   الفلسطينية عن مش  
  .األمم المتحدة والتصريحات في رام اهللا عن إنشاء دولة فلسطينية، على الورق فقط

، كما سمى ايهود باراك النشاط السياسي الفلسطيني قد يكون موجة عاليـة فـي               "التسونامي السياسي "إن  
كل ذلك بشرط أن نتصرف بهدوء أعصاب وأن نمتنع عن دخول تحرشات غيـر              . ا عابرة الحقيقة، لكنه 
  .ضرورية

  "يديعوت"عن 
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