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 وينزلون العلم ن يهدمون جزءاً من الجدار العازل أمام السفارة اإلسرائيليةوالمتظاهر: القاهرة .1
 اإلسرائيلي

مئات المتظاهرين أمام السفارة ، أن وليد مجدى، عن 10/9/2011، المصري اليوم، القاهرةذكرت 
، »الشواكيش«جزءاً من الجدار الخرسانى الذى أنشئ قبل أيام لحماية السفارة بـ وااإلسرائيلية هدم

  .»الشعب يريد إسقاط الجدار«ورددوا أمام مبنى السفارة بالجيزة هتاف 
وانطلق اآلالف فى مظاهرة من ميدان التحرير باتجاه السفارة اإلسرائيلية، استجابة للـدعوة التـى كـان           

ـ  » فيس بوك «ر موقع   عشرات النشطاء أطلقوها عب    ووقعـت مناوشـات     .»الـشواكيش «لهدم الجدار ب
محدودة بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية التى لم تستطع منعهم من محاولة هدم الجدار، حيـث                

  .للطبع» المصرى اليوم«نجحوا فى إسقاط عدد من أجزائه، حتى مثول 
على كوبرى الجامعة أثنـاء محاولـة هـدم         وأصيب أحد المتظاهرين بكسور وكدمات إثر سقوطه من أ        

  .الجدار، كما أصيب آخر بعد سقوطه من الدور الثانى أثناء محاولته تسلق عمارة مجاورة للسفارة
كان المجلس األعلى للقوات المسلحة، قد كلف إحدى شركات المقاوالت بعمل جدار خرسانى أمام مقـر                

انتهاء اعتصام المئات أمام السفارة، عقب استشهاد ضابط        السفارة اإلسرائيلية، أعلى كوبرى الجامعة، بعد       
  . جنود مصريين على الحدود مع إسرائيل4و

  المصري اليوم، القاهرة
ن المصريون  يالمتظاهر من القاهرة، أن      محمد عبده حسنين   ، عن 10/9/2011الشرق االوسط،   وأضافت  

علم اإلسرائيلي من فوق شرفة السفارة للمرة       الموجودون أمام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، من إنزال ال        
الثانية، وتمكنوا من رفع العلم المصري بدال منه، كما لوحوا بالعلم الفلسطيني من داخل شرفة الـسفارة،                 

، مطالبين بطـرد الـسفير      »انت مصري .. ارفع راسك فوق  «وسط سعادة بالغة للمتظاهرين الذين هتفوا       
  .اإلسرائيلي

 طابقا، بهدف نزع العلم     22المبنى الذي تقع فيه السفارة اإلسرائيلية والذي يبلغ          شبان في تسلق     4ونحج  
اإلسرائيلي وتمزيقه ووضع العلم المصري بدال منه، كما تمكنوا من دخول الشقق تقع بجـوار الـسفارة                 

منذ واحتفلوا فيها، وذلك بعدما تمكن المتظاهرون من هدم السور الخرساني الذي بنته السلطات المصرية               
  .عدة أيام لحماية السفارة من المتظاهرين

وتظاهر أمس، الجمعة، آالف من المصريين أمام السفارة التي تقع في ميدان نهـضة مـصر بمحافظـة                  
 جنود مصريين الـشهر     5الجيزة، مرددين هتافات تدعو إلى غلق السفارة وطرد السفير، ردا على مقتل             
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وحدث تراشق بين قوات األمن والمتظاهرين مما أدى        . يةالماضي في تعد إسرائيلي على الحدود المصر      
 10 مصابا، تم نقل     23وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن المظاهرات أسفرت عن         . إلى وقوع إصابات  

  .منهم إلى المستشفى في حين تم إسعاف باقي المصابين
ين، ونجاح الـشباب فـي      وبينما ال يزال الموقف متأزما أمام السفارة، خصوصا بعد تزايد عدد المتظاهر           

  .إنزال العلم اإلسرائيلي، ينوي بعض الشباب مواصلة االعتصام أمام السفارة حتى طرد السفير
 وزير الداخلية المصري اللواء منـصور العيـسوي         ، أن 10/9/2011،المركز الفلسطيني لإلعالم  ونشر  

  .ائيليةإلسرأعلن حالة الطوارئ بالوزارة، بعد األحداث التي شهدتها السفارة ا
وبحسب وسائل اإلعالم المصرية الرسمية؛ فإن حالة الطوارئ ستتمثل في تعزيز التواجد األمنـي أمـام                
أقسام الشرطة الحيوية وقطع جميع اإلجازات للضباط واألفراد؛ تخوفًا من محاولة اقتحام أقسام الـشرطة               

  .خليةأو مديريات األمن على غرار إشعال النيران في مبنى تابع لوزارة الدا
بحكومته لالجتماع  " المجموعة الوزارية لألزمات  "من جانبه؛ دعا رئيس الوزراء المصري عصام شرف         

لبحث األحداث التي تشهدها مصر اآلن على المستوى الـداخلي خاصـة اقتحـام              "صباح اليوم السبت،    
 ".السفارة اإلسرائيلية

  
   الحالي22 أو 21عباس يقدم طلب عضوية دولة فلسطين إلى األمم المتحدة في  .2

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الطلب الفلسطيني لقبول فلسطين : يوسف الشايب - رام اهللا
عضوا في الجمعية العامة أصبح جاهزا، وإنه سيسافر إلى نيويورك في التاسع عشر من الشهر الحالي، 

 ، مع بدء 22 و21يومي حيث سيقدم الطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خالل 
  .اجتماعات الجمعية العامة

جاءت تصريحات عباس هذه، خالل لقاء للرئيس الفلسطيني مع عدد من الصحافيين، الفلسطينيين 
واألجانب، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام اهللا، الليلة قبل الماضية، حيث أضاف أن المجتمع 

، مؤكدا أنه سيعيد النظر في القرار الفلسطيني إذا ما وافقت "بديلة "الدولي قد تأخر كثيرا في تقديم صيغة
إسرائيل على استئناف المفاوضات إلقامة دولة فلسطين على أساس االنسحاب من األراضي المحتلة العام 

  . ووقف االستيطان1967
نا نضمن إن: ونفى عباس ما تروجه إسرائيل من أن دعم الطلب الفلسطيني سيؤدي إلى العنف، وقال

  .الحفاظ على األمن والنظام وأنه لن يكون هناك عنف من جانبنا
خسارة "وأكد عباس أنه ال يرغب في مواجهة الواليات المتحدة، أو الرئيس األميركي باراك اوباما، و

إذا لم ترد "، مشيرا إلى أنه سيحاول الحفاظ على هذه العالقات، وأنه "عالقات جيدة نحن بحاجة إليها
  ". ذلك فاألمر يعود إليهمواشنطن

  10/9/2011الغد، عمان، 
  

  اجتماع أبو مازن مع هيل وروس كان عاصفا: »الشرق األوسط«مصدر فلسطيني لـ  .3
أبو (إن اجتماع الرئيس محمود عباس » الشرق األوسط«قال مصدر فلسطيني لـ:  علي الصالح- لندن
يفيد هيل ودينيس روس مسؤول ملف الشرق مع القائم بأعمال مبعوث السالم األميركي الخاص د) مازن

األوسط في مجلس األمن القومي كان عاصفا سياسيا وخرج المبعوثان األميركيان عن قواعد اللياقة 
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الدبلوماسية في نقل الرفض األميركي للمسعى الفلسطيني للحصول على عضوية األمم المتحدة الكاملة 
اصمتها القدس الشرقية، وطلبهما من أبو مازن الذي  وع1967منها أو كدولة غير عضو، في حدود عام 

أن «وأضاف المصدر . ال تذهب إلى مجلس األمن الدولي أو الجمعية العامة: وصل إلى حد األمر
.. الرئيس أبو مازن كان في المقابل حازما جدا في رده عليهما بالتأكيد أنهما لم يعطياه أي بديل عملي

موضحا أن هذا الخيار ال يتناقض مع استئناف .. لك هذا الدربولم يتركا له أي خيار سوى أن يس
وحسب المصدر فإن هيل الذي تحدث بلهجة أشد من اللهجة التي تحدثت . »..مفاوضات الحل النهائي

فيها الوزيرة هيالري كلينتون مع أبو مازن مساء يوم االثنين الماضي، هدد بإمكانية توتر العالقات بين 
  .»نحن ذاهبون إلى مجلس األمن«: ء رد أبو مازن مختتما اللقاء بالقولواشنطن والسلطة وجا

ويعتقد المصدر الفلسطيني أن اللغة الصريحة والواضحة والحازمة التي تحدث فيها أبو مازن مع هيل 
وروس ربما كانت وراء تصريحات المتحدثة باسم الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند التي قالت الليلة 

إذا ما طرح مشروع » الفيتو«اضية بشكل واضح وصريح إن واشنطن ستستخدم حق النقض قبل الم
  .العضوية الكاملة على مجلس األمن الدولي

  10/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ألمم المتحدة يعني رفض مبدأ الدولتينب ضد عضوية دولة فلسطين "الفيتو"استخدام : عريقات .4
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات  صائب عريقات عضو.د أكد :أريحا

، 1967ضد عضوية فلسطين يعني رفض مبدأ الدولتين على حدود » الفيتو«الوضع النهائي أن استخدام 
  .وبالتالي تدمير عملية السالم

تير العام لألمم عريقات مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير ومبعوث السكر. جاء ذلك أثناء لقاء د
المتحدة روبرت سيري، والقنصل اإليطالي العام لوتشيانو بزوتيو والقنصل الفرنسي العام فريدريك 
ديساغنيوس والسفير األلماني غوتس لينجنلتال، والسفير الياباني هاروهيسا تاكويوشي، والقنصل 

  .البريطاني العام فنسنت فين، كالً على حدة
حمود عباس يبذل كل جهد ممكن للحفاظ على عملية السالم وخيار الدولتين، وأكد عريقات أن الرئيس م

 1967وأن على المجتمع الدولي مساندة ودعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

لي، وأوضح عريقات أن قبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة يعني االلتزام بالقانون الدو
وقرارات األمم المتحدة ذات العالقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس األمن،وبنود 

 وكافة المواثيق واألعراف الدولية، إضافة إلى 1949، وبنود ميثاق جنيف لعام 1907ميثاق الهاي لعام 
  .المرجعيات المحددة لعملية السالم واالتفاقات الموقعة

ت على أن محاوالت الحكومة اإلسرائيلية إجهاض الجهود الفلسطينية تبين إصرارها على وشدد عريقا
تدمير عملية السالم، والقضاء على خيار الدولتين إذ ان خيارات هذه الحكومة كانت المستوطنات 
واالمالءات وفرض الحقائق على األرض، واالغتياالت واالقتحامات والحصار واإلغالق، كل ذلك على 

  .ب مبدأ الدولتين وعملية السالمحسا
   10/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  ذاهبون إلى األمم المتحدة ومستعدون لدفع الثمن ": قدس برس"األحمد لـ  .5
وزعيم كتلتها البرلمانية في " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني :  رام اهللا

طيني عزام األحمد أن قرار السلطة الفلسطينية بالذهاب إلى األمم المتحدة لطلب المجلس التشريعي الفلس
  .عضوية دولة فلسطين ال رجعة عنه حتى لو كان هناك الفيتو األمريكي

إلى أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرار الذهاب إلى " قدس برس"وأشار األحمد في تصريحات خاصة لـ 
قرارنا في منظمة التحرير الفلسطينية أن نذهب : "اليفه السياسية، وقالاألمم المتحدة ومستعدة لتحمل تك

ومعروف أن العضوية تطرح أوال على مجلس األمن . إلى األمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين
أمريكا وأصدقاءها من  ونحن نعتقد أن هذا الموقف سيزعج. أوال، حتى لو كان هناك الفيتو األمريكي

  ".العرب وغيرهم
نحن نعرف أن أمريكا أعلنت أنها ستمارس حق الفيتو ضد قرارنا وهذه بالمناسبة ليست المرة : "وأضاف

األولى التي تمارس فيها أمريكا حق الفيتو ضدنا فقد فعلت ذلك مطلع العام الجاري بشأن قرار يدين 
لألمريكيين وال تملي االستيطان، وسنمضي في قرارنا مهما أيا كان الموقف األمريكي، فنحن لسنا عبيدا 

علينا واشنطن سياساتها، نحن نعلم أن الفيتو سيعطل مشروعنا لكننا سنكون وقتها فضحنا السياسة 
  ".الخارجية األمريكية وتناقضها، وهذا بحد ذاتها انتصار للقضية الفلسطينية

مة اإلسالمية واستغرب األحمد التصريحات التي قال بأنها منسوبة لبعض الناطقين باسم حركة المقاو
حول منع الفعاليات الشعبية التي ستنطلق في فلسطين وخارجها دعما للمطلب الفلسطيني في " حماس"

ما سمعته : "، واعتبر ذلك عمال منافيا للمصلحة الفلسطينية، وقال"الحصول على عضوية األمم المتحدة
 قرار الذهاب إلى األمم المتحدة أنهم على الرغم من أنهم لم يكونوا جزءا من" حماس"من كثير من قادة 

إال أنهم ال يعارضونه، وبالتالي أستغرب مثل هذه التصريحات الصادرة عن بعض الناطقين باسم 
  ".عن أنهم سيمنعون األنشطة الداعمة لهذا المشروع، فهذا عمل ينافي المصلحة الفلسطينية" حماس"

تريد أن تأخذ من المصالحة غطاء " فتح"و أن على صعيد آخر نفى األحمد أن تكون المصالحة قد توقفت أ
ليس صحيحا أن المصالحة مجمدة، فقرار المصالحة ال عودة : "سياسيا للذهاب إلى األمم المتحدة، وقال

عنه، وسنمضي فيه إلى النهاية، وقد بدأنا خطوات عملية على األرض في هذا المسار، كانت هناك عقبة 
خر لقاء اتفقنا على مناقشة هذا الملف بعد العيد، وسنتصل ببعضنا تشكيل الحكومة وهو أهم بند، وفي آ

البعض لنلتقي علما بأن اللجان التي اتفقنا على تشكيلها للعمل في غزة أو في الضفة تعمل لحل القضايا 
  ".االجتماعية قضايا المعتقلين وجوزات السفر والممنوعين من السفر وغيرها من القضايا

ل يومي من أجل حل كل هذه القضايا وهذا كما هو معروف جزء من اتفاق نحن على اتصا: "وأضاف
أغسطس /  من آب23أما االجتماع الذي كان مقررا بين فصائل المقاومة في غزة في . المصالحة

الماضي والذي تم تأجيله بطلب من حماس بسبب الوضع األمني سيجري تنظيمه قريبا، وبالتالي ال تجميد 
وأعتقد أنه ال أحد يفكر في استخدام المصالحة .  عودة عنه مهما كان حجم العقباتالتفاق المصالحة وال

تفكر بهذا المنطق في انتظار انتخابات مجلس الشعب المصري " حماس"كوسيلة تكتيكية، وال أعتقد أن 
  )".سبتمبر(في انتظار نتائج مشروع أيلول " فتح"وال 

 9/9/2011قدس برس، 
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  نقل مقرنا من دمشق قرار خارجي.. قد تعود لغزةي حماس فهناك قيادات : الزهار .6
استبعد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس تطبيق اتفاقية : تقرير وكالة معا-بيت لحم

  .المصالحة في المنظور القريب بسبب غياب النوايا لدى حركة فتح ازاء تطبيقه
ل اخرى هو خيار تقرره قيادة الخارج لكن بامكان كما قال ان نقل مقر قيادة الحركة من دمشق الى دو

  .اي قيادي ان يذهب اينما شاء
المهم هل ...ليس المهم عقد لقاءات فاشلة ": وفي حديث اجرته معه غرفة تحرير وكالة معا عبر الهاتف 

  ."الن فتح غير معنية ومنشغلة بما يسمى استحقاق ايلول..يوجد نوايا لتطبيق االتفاق؟ انا اقول ال 
يقول , كما انه لم يطلب احد من الشارع في غزة ان يتطاهر تضامنا مع ما يسمى استحقاق ايلول 

اذا طلبت السلطة ذلك ال نوافق الن السلطة تعتقل الناس في الضفة فكيف يمكن ان "ويستطرد . الزهار
القضية ال ": اللكنه استدرك قائ ".اعطيك حق التظاهر في غزة وانت ال تعطينيا هذا الحق في الضفة ؟

  ننتظر وسنرى ماذا سيحصل في االيام القادمة؟..ممنوعة بالمطلق وال مسموحة بالمطلق 
  :عودة قيادة حماس الخارج لغزة مفتوحة

وكشف الزهار ان هناك خيارات كثيرة لجهة انتقال قيادات حركة حماس من دمشق وغيرها من الدول 
وعندما  .صر ال اعتقد ان الموضوع قد بحث مع مصروان نقل مقر قيادة حركة حماس من دمشق الى م

ان وضع " سئل الزهار عن وضع حماس في سوريا وهل من الممكن ان تنقل مقرها الى مكان اخر؟ قال
لكن فيما يتعلق بمقر قيادة الحركة في ... جميع الفلسطينين في سوريا في مازق وليس حماس وحدها 

  ".دمشق هذا قرار تقرره قيادة الخارج
غزة ": سئل ايضا هل ممكن ان يعود قادة من حماس الى غزة؟ قال القيادي في حماس لوكالة معا و

هذا الموقف ..هناك قيادات في حركة حماس في الخارج قد ترجع لغزة وقد ال ترجع . مفتوحة لكل الناس
  ".ليس له عالقة بتواجد احد في دمشق انها قضية رغبات

غزة هي قضية رغبات شخصية من يريد العودة فليعود الن واوضح ان عودة قيادات من حماس ل
معظمهم من غزة اصال ومن ال يريد هذا شانه واالمر غير داخل في مرحلة تحديد من يعود ومن ال 

  ".يعود 
رفض الزهار الخوض في الحديث عن مجريات الصفقة التي ذكرت , وفيما يتعلق بقضية تبادل االسرى

ة الثالثة من مفاوضات صفقة تبادل األسرى غير المباشرة بين حركة حماس وسائل اعالم اليوم ان الجول
  .وإسرائيل استؤنفت في القاهرة الثالثاء الماضي، برعاية مصرية

  9/9/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  ليس في نية حماس اآلن االنتقال من دمشق: أبو مرزوق .7
رزوق نائب رئيس المكتب السياسي قال موسى أبو م: صالح جمعة -علي الصالح- القاهرة-لندن

وليس لدينا في الوقت الحاضر النية .. إن مكاتبنا ال تزال في دمشق«: »الشرق األوسط«لحماس لـ
وأضاف أبو مرزوق أن حركة حماس لم تطلب أو تطرح على اإلخوة المصريين نقل . »لالنتقال منها

  .هناكمكاتب حماس إلى القاهرة، رغم عالقاتنا الطيبة مع اإلخوة 
إن «من مقره في العاصمة السورية دمشق » الشرق األوسط«وقال أبو مرزوق الذي كان يتحدث إلى 

حماس ال تستطيع ومن دوافع وطنية أن تمنع أي فلسطيني عوضا عن قيادات فلسطينية من العودة إلى 
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نسبة لمن يدخل في غزة حتى اآلن ليست حماس هي التي تمتلك القرار بال«: واستطرد قائال. »قطاع غزة
وهناك الكثير من االعتبارات بالنسبة للخروج .. وقطاع غزة ال يزال محاصرا.. إلى غزة أو يخرج منها

  .»وهذه االعتبارات تتقيد بها حماس وغيرها.. والدخول
ليس هناك قرار بالتأجيل، فالحقيقة أن هناك اتفاقا حول «وقال أبو مرزوق وهو مسؤول ملف المصالحة 

الجاري ) أيلول(ولكن تأجيل موعد األسبوع األول من سبتمبر ..  آخر الشهر بين فتح وحماسلقاء يعقد
أبو مازن ) محمود عباس(إن المشكل هو في موقف الرئيس «: واستطرد. »جاء بناء على طلب من فتح

  ..»حماسوهذا التأخير ليس في صالح .. فيما يتعلق باستمرار الحوار حول الملفات التي تم االتفاق عليها
  10/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى  تحيي"الشعبية" :لبنان .8

الذكرى السنوية العاشرة الستشهاد أمينها العام أبو علي » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أحيت 
.  أمسفي مخيم البرج الشمالي قرب صور» المركز الثقافي الفلسطيني«مصطفى، باحتفال حاشد في 

اآلتي من » فلسطين تستحق«وحضر المهرجان سفير دولة فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، ووفد حملة 
  .رام اهللا، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية، واللجان الشعبية وفعاليات

  10/9/2011السفير، بيروت، 
  

   المحيطة بغزة اإلسرائيليةدات ضد ساكني البل"القنص"يجربون فلسطينيون مسلحون  .9
أضاف المسلحون الفلسطينيون في قطاع غزة أسـلوبا جديـدا فـي الـرد علـى                :  كفاح زبون  -رام اهللا 

االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، فبعد أن ظلت الردود لسنوات طويلة تتركز علـى الـصواريخ،                
  .بلدات المحيطة بغزةوقذائف الهاون، جرب المسلحون أمس أسلوب القنص ضد سكان ال

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن قناصة فلسطينيين أطلقوا أمس نيرانهم باتجاه عدد من المنازل فـي بلـدة                 
وقالت المـصادر، حـسب اإلذاعـة اإلسـرائيلية، إن القناصـة            . نتيف هعسراه القريبة من حدود غزة     

منازل، دون أن تسفر عن إصابات       طلقات ألحقت أضرارا ببعض ال     10الفلسطينيين أطلقوا ما ال يقل عن       
  .في سكانها

  10/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

  ليبرمان يضع خطة ضد تركيا تعتمد على ورقة األكراد .10
 تدرس اسرائيل بجدية تصريحات رئيس الوزراء :ب.ف.ا- الحياة الجديدة - انقرة -القدس المحتلة

لقوات البحرية التركية ستواكب من اآلن التركي رجب طيب اردوغان أمس األول التي قال فيها ان ا
وصاعدا السفن التي ستنقل مساعدات انسانية الى غزة، لكنها فضلت في الوقت الراهن عدم الرد عليها 

  .مشككة في واقعية تنفيذ هذا التهديد
وقال الوزير االسرائيلي المكلف باالستخبارات دان ميريدور أمس لالذاعة العسكرية ان تصريحات 

  .«خطرة وصعبة لكننا ال نريد ان نزيد الجدال حدة«لوزراء التركي رئيس ا
واعتبر مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس، ان 

  .«استفزازا بالغ الخطورة«مثل هذا االجراء من قبل تركيا سيشكل 
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خيارات مختلفة في حال حصول «لحكومة تبحث وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان ان ا
القرار سيتخذ حين يصبح األمر «واضاف البيان ان . ، مؤكدا ان أي قرار لم يتخذ حتى اآلن»تصعيد

  .«ان اسرائيل تتحرك وستتحرك بمسؤولية وتأمل بان تقوم تركيا باألمر نفسه. ضروريا
لخارجية أفيغدور ليبرمان التخاذ أمس عن خطة وضعها وزير ا» يديعوت أحرونوت«وكشفت صحيفة 

خطوات ضد تركيا ردا على سياستها تجاه اسرائيل تتضمن التعاون الوثيق مع األقلية الكردية التي 
تناضل من أجل اقامة دولة مستقلة خاصة بها في شرق تركيا بما في ذلك عقد لقاءات مع قادة 

  .االنفصاليين األكراد
أمس ان نتنياهو فوت فرصة النقاذ العالقات مع تركيا » احرونوتيديعوت «في المقابل اعتبرت صحيفة 

  .عندما رفض تسوية حول صيغة االعتذار الذي كان من المفترض ان تقدمه اسرائيل لتركيا
في غضون ذلك اكد محام أمس انه سلم القضاء التركي أسماء جنود اسرائيليين شاركوا في الهجوم على 

متوجهة الى غزة وهاجمتها البحرية االسرائيلية ما ادى الى استشهاد التي كانت » مافي مرمرة«سفينة 
  .تسعة أتراك، حتى يقوم باالجراءات القانونية

  10/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ومن األفضل الصمت" جدية"تصريحات أردوغان  :ميريدور .11
" خطيرة وجدية"وزراء التركي اعتبر الوزير اإلسرائيلي المكلف باالستخبارات، أن تصريحات رئيس ال

بعد أن أعلن رجب طيب أردوغان أن القوات البحرية التركية ستواكب من اآلن فصاعداً السفن التركية 
  .التي ستنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

هذه التصريحات خطيرة وجدية لكننا ال نريد أن "وصرح دان ميريدور لإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية أن 
  ." من حدة الجدالنزيد

من األفضل التزام الصمت واالنتظار، ألنه ليس من المفيد مفاقمة الوضع والرد من خالل شن " :وأضاف
إذا حاولت كسر الحصار " تركيا هي من سينتهك القانون الدولي"، إال أنه شدد على أن "هجمات كالمية

  .الحصار" شرعية"مم المتحدة أقرت بـالبحري اإلسرائيلي على قطاع غزة بالقوة، خصوصاً وأن بعثة لأل
  9/9/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  نتنياهو فوت فرصة إنقاذ العالقات مع أنقرة": يديعوت" .12

إن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو : العبرية، الجمعة" يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
 تسوية حول صيغة االعتذار الذي كان من المفترض فوت فرصة إلنقاذ العالقات مع تركيا عندما رفض

وأضافت الصحيفة إن الصيغة التي تم التوصل إليها كانت تقوم على أن تقدم  .لتركيا) إسرائيل(أن تقدمه 
التركية التي " مافي مرمرة"في الهجوم الدامي على سفينة " أخطاء عمالنية"اعتذاراً حول ) إسرائيل(

  . غزة، وليس حول شن الهجوم نفسهحاولت كسر الحصار عن قطاع
إن تركيا رضيت بالصيغة على أن يرافقها تعهد بالتعويض ألسر األتراك التسعة الذين : وتابعت

مايو، وذلك مقابل عدولها عن أي مالحقة قضائية ضد جنود االحتالل اإلسرائيلي / أيار31استشهدوا في 
  .الذين شاركوا في العملية

  9/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  ليفني تدعو نتنياهو إلى تبنّي سياسة أكثر مسؤولية تضمن تحسين العالقات مع تركيا .13

انتقدت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، نهج حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع : الناصرة
أكثر مسؤولية لضمان احتواء أزمة العالقات الدبلوماسية مع تركيا، داعيةً إياها إلى تبنّي إجراءات عملية 

وتوجهت ليفني، الليلة الماضية، إلى رئيس حكومتها بالدعوة لـ  .األزمة وتحسين العالقات بين الجانبين
عدم صب المزيد من الزيت على نار العالقات المشتعلة بين إسرائيل وتركيا، نظراً إلى أن المزايدات "

عليه يجب اتخاذ إجراءات عملية تتسم بالمسؤولية والروية الكالمية ال تصب في مصلحة إسرائيل أبداً، و
  .، وفق تقديرها"لضمان استقرار وتحسين العالقات بين البلدين

 9/9/2011قدس برس، 
 

  «األطلسي«الصدام العسكري في المتوسط سيورط أردوغان مع :  لتركيا"إسرائيل" .14
أمس، الحكومة التركية من مغامرات حذرت مصادر سياسية عليا في إسرائيل، : نظير مجلي - تل أبيب

فقد «ووصفت رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه . حربية في البحر األبيض المتوسط
مرة أخرى بمرافقة بوارج حربية، » أسطول الحرية«وقالت إن تصريحاته بخصوص إرسال . »صوابه

ت المتحدة ومع حلف شمالي هوس وهذيان، إذ إنه ينطوي على تورط في صدام مع الواليا«هو 
وفي الوقت نفسه بدأت تعد ردودا على أردوغان من شأنها أن تمس بمصالح تركيا في العالم، . »األطلسي

  .بينها مناصرة األرمن واألكراد
ولفتت المصادر اإلسرائيلية النظر إلى المعارضة الداخلية في أنقرة لسياسة أردوغان، أكان ذلك من 

طرف شركات القطاع الخاص أم من قيادة الجيش، الذين يبدون اهتماما بإعادة طرف المعارضة أم من 
وقالت إن رئيس المعارضة التركية، كمال كليتشيدرولو، . العالقات إلى مجاريها الطبيعية بين البلدين

. هاجم أردوغان بسبب تدهور العالقات مع إسرائيل من دون حساب للعواقب الوخيمة لهذا التصرف
فهو يهاجم إسرائيل بشدة لكنه في الوقت نفسه يوافق على نصب رادارات «وغان باالزدواجية، واتهم أرد

  .«أميركية على األراضي التركية لرصد األوضاع في إيران والعراق وسوريا لصالح إسرائيل
 10/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   بالقاهرة يغادرها بطائرة خاصةاإلسرائيليالسفير  .15

مصادر إعالمية مصرية مغادرة السفير الصهيوني في القاهرة وطاقم السفارة األراضي أكدت : القاهرة
المصرية متوجهين إلى الكيان المحتل، وذلك في أعقاب اقتحام متظاهرين مصريين مقر السفارة بالقاهرة 

وقالت المصادر إن طائرة صهيونية خاصة هبطت في مطار  .في ساعة متأخرة من الليلة الماضية
، لنقل السفير الصهيوني إسحاق ليفانون وطاقم السفارة إلى الكيان )9-10(هرة فجر اليوم السبت القا

وجاء هذا التطور في أعقاب اجتماع طارئ عقده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني  .الصهيوني
اهرة من مع أركان حكومته مساء الجمعة، حيث أفادت مصادر صهيونية بأنه تناول ما يجري في الق

تظاهر أمام السفارة الكيان وهدم السور العازل أمامها وتسلق شباب مبنى السفارة ونزع العلم الصهيوني 
  .للمرة الثانية في أقل من شهر وحرقه

 10/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   بالقاهرةا لحماية سفارتهبأمريكاستنجد ت" إسرائيل" .16

هتمامها لنبأ اقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وتصدرت عناوينها أولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ا
  .الرئيسية اليوم السبت

وضمن ردود الفعل األولية على اقتحام مبنى السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، يوم أمس الجمعة، نقلت 
امت وزارة ، وأق"خطير جدا"أن مسؤولين إسرائيليين وصفوا ما حصل بأنه " يديعودت أحرونوت"

الخارجية اإلسرائيلية غرفة طوارئ وصل إليها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وباشرت باتصاالت 
  .متواصلة مع السلطات المصرية والممثلين اإلسرائيليين

كما تحدث رئيس الحكومة، بينامين نتانياهو، هاتفيا مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، في حين أن 
كية بذلت جهودا دبلوماسية محمومة لممارسة الضغوط على السلطات المصرية لحماية اإلدارة األمري

  .السفارة اإلسرائيلية
في المقابل، تحدث وزير األمن إيهود باراك مع نظيره األمريكي ليون بانيتا، ومبعوث الرئيس األمريكي 

  .إلسرائيليةإلى الشرق األوسط دينس روس، وطلب من الواليات المتحدة حماية السفارة ا
 9/9/2011، 48موقع عرب

  
  واألردن تحذر رعاياها من السفر لسيناء وتركيا والمغرب وتونس "إسرائيل" .17

حذرت اسرائيل رعاياها الجمعة من السفر الى شبه جزيرة سيناء وتركيا : وليد عوض -رام اهللا 
  .والمغرب واالردن وتونس بحجة الحفاظ على أمنهم

االسرائيلية تحذير اإلسرائيليين من مغبة السفر لشبه جزيرة ' فحة اإلرهابمكا'وجددت ما تسمى بهيئة 
  .سيناء المصرية حفاظاً على أمنهم

وأوصت تل ابيب االسرائيليين من خالل بيان صادر عن هيئة مكافحة االرهاب بعدم السفر الى تركيا 
ة تلك الدول في أقرب ما والمغرب وتونس وكينيا وجورجيا ونيجيريا، وطلبت من اإلسرائيليين مغادر

االسرائيلية الجمعة االسرائيليين بعدم ' مكافحة اإلرهاب'ونصحت هيئة  .يمكن حال تواجدهم في أراضيها
  .زيارة االردن ومصر هذه االيام حفاظا على حياتهم، مشيرة الى وجود مخاطر تهدد سالمتهم الشخصية

 10/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

   مستعدة لإلفراج عن ألف فلسطيني"يلإسرائ": والد شاليط .18
عادت صفقة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط إلى الواجهة مجددا، إذ أعلن :  عبدالقادر فارس - غزة

واعتبر أن أي . والده أمس أن إسرائيل مستعدة لإلفراج عن ألف سجين فلسطيني مقابل اإلفراج عن ابنه
وقال . لة فلسطين يجب أن يكون مرتبطا بإطالق سراحهتصويت في األمم المتحدة حول قبول عضوية دو

إسرائيل «نوعام شاليط خالل مؤتمر صحافي عقد إثر زيارة إلى األمم المتحدة للقاء السفراء هناك، إن 
  .»مستعدة إلطالق سراح ألف سجين فلسطيني مقابل ابني

  10/9/2011عكاظ، جدة، 
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    مغربيةأصول مستوطن من ألف 900 و"إسرائيل"من رؤساء بلديات  % 40 :ويكيليكس .19
تواصل المنابر الصحافية وااللكترونية المغربية نشر برقيات بعثتها السفارة :  محمود معروف-الرباط 

  .الشهير' ويكليكس'االمريكية بالرباط الى وزارة الخارجية بواشنطن وينشرها موقع 
 رؤساء بلديات إسرائيلية من أصول  بالمائة من عمداء و40 أن حوالي 2005وكشفت وثيقة تعود لسنة 

مغربية، وجاء في ذات الوثيقة وعلى لسان السفير األمريكي بالمغرب توماس رايلي أن اليهود المغاربة 
في إسرائيل يشكلون قوة سياسية ال يستهان بها بحيث أن أغلب مسؤولي الحزب الصهيوني الحاكم، 

  . عليا داخل هرم السلطة في الكيان االسرائيليالليكود، من أصول مغربية، ومنهم من يتقلد مراتب
 ألف مستوطن إسرائيلي 900وقدرت إحصائيات أوردتها السفارة األمريكية في ذات الوثيقة أن حوالي 

  .الحاخامات مغاربة'من أصول مغربية، من بينهم عدد كبير من
ي رسم حاضر المغرب وثيقة تتحدث عن حجم حضور حزب العدالة والتنمية ف' التجديد'ونشرت صحيفة 

سواء على مستوى رسم صورة المغرب على الصعيد الداخلي وعلى مستوى حجم الرهان الخارجي 
عامة واألمريكي خاصة في رسم معالم رؤية الحزب لصورة أمريكا في العالم وطبيعة سياستها في 

  .منطقة الشرق األوسط
 10/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
   بيح قتل الفلسطينيين العزلسرية تإسرائيلية وثيقة  .20

اإلخباري اإلسرائيلي عن وثيقة سرية خطيرة » 1ان نيوز «كشف موقع :  وكاالت–القدس المحتلة 
سلمها جيش االحتالل االسرائيلي إلى المستوطنين، تبيح بموجبها قتل المتظاهرين الفلسطينيين العزل في 

  .حال اقترابهم من السياج الذي يحيط بالمستوطنات
ار الموقع إلى أن الوثيقة تضمنت تعليمات جديدة تم صياغتها من خالل مكتب المستشار القانوني وأش

اإلسرائيلي التابع للفرقة العسكرية العاملة في منطقة الضفة الغربية، وأنها أرسلت إلى المستوطنين 
  .المسئولين عن حماية أمن المستوطنات

طالق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل في حال وتتضمن الوثيقة تعليمات تسمح للمستوطنين بإ
اقترابهم من المستوطنات اإلسرائيلية، عشية اإلعالن عن الدولة الفلسطينية في نهاية الشهر الحالي، دون 

  .التعرض للمسائلة القانونية اإلسرائيلية
طنين اإلسرائيليين إن المستو«تعليقاً على الموضوع » حاييم لوينسون«وقال مراسل صحيفة هآرتس 

لطالما انتظروا بفارغ الصبر مثل هذه الوثيقة، والتي توضح كيفية التصرف والمعاملة مع الفلسطينيين 
إزاء أحداث سبتمبر المتوقعة في األيام القليلة القادمة، باإلضافة إلى أنها ترفع المسؤولية القانونية عنهم 

  .«في حال قتلهم الفلسطينيين
إنه لم يحدث أي تغير في «: لمتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي تعقيبه على الوثيقة قائالًونقل الموقع عن ا

تعليمات إطالق النار في السنوات األخيرة، باإلضافة إلى أن جميع قوانين إطالق النار لدينا منسجمة مع 
  .«القانون الدولي واألحكام اإلسرائيلية

 10/9/2011الدستور، عمان، 
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  +A لدرجة "إسرائيل"لـئتماني رفع التصنيف اال .21
اليوم عن رفع التصنيف االئتماني إلسرائيل من " ستاندرات أند فورس"أعلنت وكالة التصنيف االئتماني 

واوضحت الوكالة في بيانها أن هذه الخطوة تعكس السياسة االقتصادية  +.A إلى درجة Aدرجة 
  .المسؤولة للحكومة اإلسرائيلية

يون أن رفع التصنيف االئتماني هو بمثابة شهادة تقدير للخطوات التي اتخذتها واعتبر مسؤولون إسرائيل
فيما بارك محافظ بنك إسرائيل الخطوة، مشددا على ضرورة . الحكومة في خضم أزمة االقتصاد العالمي 

ية الحفاظ على االستقرار االقتصادي واالستمرار بتطبيق السياسات القائمة ال سيما في ظل األزمة العالم
  .التي يتوقع أن تؤثر على إسرائيل

  9/9/2011، 48موقع عرب
  

  ن في سلون بالقدسين جديدينفقجمعية العاج االستيطانية تفتتح  .22
 نفقين جديدين 2011-9-8افتتحت جمعية العاد االستيطانية مساء الخميس :  محمد القيق-القدس المحتلة

  .في حي وادي حلوة في سلوان بالقدس المحتلة
ز إعالم القدس إن النفقين يمتدان أسفل ساحة وادي حلوة ومسجد عين سلوان وارض الكنيسة وقال مرك

  .األرثوذكسية وجسر باب المغاربة
وأضاف المركز بأن أهالي المنطقة يتظاهرون احتجاجا على تصعيد االحتالل للتهويد في المدينة المقدسة 

  . متر300إلى أن النفقين يتصالن ببعضهما بطول من خالل األنفاق التي تهدد منازل المواطنين ، مشيرا 
وتتعرض بلدة سلوان المحاذية للمسجد األقصى المبارك لعدد من مشاريع التهويد ضمن مخطط ما يعرف 

  .وسلسلة فنادق وأنفاق بهدف طرد أهالي البلدة منها " مدينة داوود"لدى االحتالل بـ
 9/9/2011فلسطين اون الين، 

  
   العشرات باإلغماء في مسيرات ضد الجدارقوات االحتالل تصيب .23

اقتحم مستوطنون إسرائيليون أمس بلدة بير زيت قرب رام اهللا، :  عبدالرحيم حسين-عالء المشهراوي
وكتبوا شعارات مسيئة للنبي محمد عليه الصالة والسالم، ولإلسالم، وأخرى تتوعد العرب بالموت، على 

  .’المجموعة الصادقة‘غربي للجامعة، موقعة باسم مسجد األمير حسن في البلدة، والمدخل ال
وأكد .وفي قرية قصرة جنوب شرق نابلس، أقدم مستوطنون، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون 

مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن المستوطنين هاجموا القرية، وأقدموا 
لس إلى أن عملية قطع أشجار الزيتون في تلك القرية وأشار دغ .شجرة زيتون فيها70على تقطيع نحو 

ليست األولى، حيث تتعرض تلك المنطقة العتداءات المستوطنين بشكل متكرر، محذراً من قيام 
  .المستوطنين بشن هجمات جديدة على القرى

كما أشعل مستوطنون يهود متطرفون فجر أمس النار في خيمة تبيت بداخلها عائلة فلسطينية جنوب 
اإلسرائيلية الحقوقية إن رب العائلة الفلسطينية أصيب باالختناق “ بيتسيلم “ وقالت منظمة . دينة الخليل م

وذكر شهود عيان . وتم نقله للمستشفى لتلقي العالج بينما نجا أطفاله الذين كانوا يبيتون في خيمة أخرى
  .ي الخيمة المشتعلةأن جنود االحتالل منعوا طواقم الدفاع المدني من إخماد النيران ف
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في غضون ذلك أصيب، عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق في المسيرات 
  . األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان في الضفة

وفي قرية المعصرة ببيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بحاالت اختناق، واعتقل عدد آخر إثر قمع 
االحتالل للمسيرة المنددة بجدار الضم والتوسع االستيطاني، والتي جاءت انطالقا لفعاليات قرى قوات 

  .الجدار دعما الستحقاق سبتمبر
وفي قرية بلعين، أصيب العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب وطاقم تلفزيون فلسطين 

حرقت مساحات مزروعة بأشجار الزيتون، باالختناق الشديد إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وأ
  .خالل المسيرة األسبوعية، المناوئة لالستيطان وجدار الفصل العنصري

وأطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، تجاه 
  . الجديدالمشاركين عند وصولهم إلى األراضي المحررة بالقرب من جدار الفصل العنصري

وفي نعلين، قمع جنود االحتالل، المسيرة السلمية األسبوعية بطريقة وحشية، مستخدمين الرصاص 
المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح في يده 

  .م متظاهر فقد الوعيجراء قنبلة غاز، إضافة إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق شديد، من بينه
وفي قرية النبي صالح، أصيب العشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات االحتالل 

  .اإلسرائيلي للمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان
شمال شرق قلقيلية شمال ” جيوس“واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة شبان فلسطينيين من بلدة 

  .لضفة الغربية بعد أن حاصرت البلدة وتمركزت على مداخلها وسط إطالق كثيف للقنابل الصوتيةا
  10/9/2011الدستور،عمان، 

  
  القدس تتعرض للتهويد دون خطة فلسطينية وعربية للحفاظ على عروبتها واسالميتها .24

 خيمة اعتصام صرح وزير شؤون القدس السابق المهدد باالبعاد من:  جمال جمال-القدس المحتلة 
النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد في حي الشيخ جراح المهدد باالستيطان ان القدس تستنزف وتهود 

  .دون خطة فلسطينية وعربية للحفاظ على عروباتها وإسالميتها
انه في وقت تعاني فيه القدس من الحالة التعليمية المقدسية من اضطهاد » الدستور»وقال ابو عرفة لـ

ائيلي مزمن، وأشبه بسياسة األرض المحروقة، تجاه المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمدرسين إسر
والموظفين وكذلك الطالب، وذلك من خالل سلسلة اجراءات احتاللية اهمها إغالق المؤسسات العربية 

 الكائنة في »مدرسة أحمد سامح الخالدي سابقا«الواحدة تلو األخرى، كما حصل من إغالق مدرسة النجاة 
، والتهمة جاهزة سلفاً، وهي استخدامها ! الشهر الحالي، لمدة شهر قابلة للتمديد لعام كامل4حي الثوري 

بينما تبنى المؤسسات في الشق الغربي من المدينة، حيث يستوطن اليهود، . »حماس«لنشاطات حركة 
أو من «ومضى يقول . يل والرفاهيةبأصناف وأشكال عديدة ومتنوعة خدمة لسلك التعليم والتدريب والتأه

خالل حرمان عشرات ألوف الطلبة من حقهم في التدريس المجاني للمراحل اإللزامية، األمر الذي يعني 
بينما تنفق . بالضرورة عملية هجرة دائمة للعائالت المقدسية عن المدينة، بحثاً عن مدارس لتعليم أطفالهم

ما تنفقه على األطفال المقدسيين العرب المسجلين في » ة أمثالسبع«وزارة اإلحتالل على أطفال اليهود 
 .المدارس المعترف بها من قبل وزارة اإلحتالل

  10/9/2011الدستور، عمان، 
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  "الموت"مستوطنون يكتبون شعارات على مدخل جامعة بيرزيت تتوعد الفلسطينيين بـ  .25

ة، بإقدام مجموعات من المـستوطنين اليهـود   نددت الكتل الطالبية في جامعة بيرزيت الفلسطيني: رام اهللا 
، موقعة باسـم    "الموت"على كتابة شعارات على المدخل الغربي للجامعة، تتوعد الفلسطينيين والطلبة بـ            

  ".المجموعة الصادقة"
إن حكومـة   : ، الذراع الطالبي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الجامعـة         "نضال الطلبة "وقالت كتلة   
م بتسليح المستوطنين، وأنها قامت بإعداد وثيقة سرية خطيرة سلمها جيش االحـتالل إلـى               االحتالل تقو 

المستوطنين تبيح بموجبها قتل المتظاهرين الفلسطينيين العزل في حال اقترابهم من السياج الـذي يحـيط       
  ".تصعيدا خطيرا"، معتبرة ذلك "بالمستوطنات

أمام التصعيد الخطير الذي يقوم بـه       " نسخة عنه، أنه     "قدس برس "وأضافت الكتلة في بيان مكتوب وصل       
قطعان المستوطنين؛ ال بد من وقفة جادة من قبل الكل الطالبي ومن حركتنا الوطنية الطالبيـة بمختلـف    

  ". أطيافها وتوجهاتها للتصدي لسياسات االستيطان وعربدات المستوطنين
  10/9/2011قدس برس، 

  
   بالتراجع عنهويطالب" بالمر"قرير تلتجمع للحق الفلسطيني يستنكر ا .26

استنكر التجمع للحق الفلسطيني نتائج تقرير بالمر الصادر عن األمم المتحدة :  يوسف أبو وطفة-غزة
التي اعتبرت بموجبه الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ خمسة أعوان متواصلة 

  ".شرعياً"
، األمم المتحدة 2011-9-9نسخة عنه، الجمعة " نفلسطين أون الي"وطالب التجمع في بيان وصلت 

ولجنة بالمر التابعة لها بالتراجع الفوري عن تقريرها وتعديل مسارها التي قامت من أجله، وهو حماية 
حقوق اإلنسان والحفاظ عليها ومحاسبة كل من يقوم بمخالفتها، داعياً األمم المتحدة لتقديم الجناة إلى 

جريمة الحصار وقتل المتضامنين األتراك على متن سفينة "ية لمحاكمتهم على المحكمة الجنائية الدول
  ".مرمرة التي كان متوجهة للقطاع ضمن أسطول دولي لتقديم مساعدات

إن هذا التقرير يتنافى مع المبادئ واألسس التي قامت من أجلها األمم المتحدة ويتنافى :" وقال التجمع
شرعنة للحصار "، مبدياً استغرابه من نتائج التقرير الذي اعتبره بمثابة "كذلك مع كافة القوانين والمواثيق

اإلسرائيلي وإعطائه الضوء األخضر لتجويع األطفال ومنع المرضى من تلقي عالجهم بمنع إدخال أدوية 
  ".إلى القطاع المحاصر

 9/9/2011فلسطين اون الين، 
  

  إلنتاجالصادرات الغذائية الفلسطينية تعاني ارتفاع كلفة ا .27
بدأ مشترون من الواليات المتحدة ودول غربية عدة اكتشاف طائفة واسـعة            ": نشرة واشنطن " –واشنطن  

من المنتجات الفلسطينية، لكن المصدرين الفلسطينيين يقولون إنهم يواجهون بعض العوائق التـي يجـب               
 الشرق األوسط وشمال    وهم شاركوا مع شركات من    . التغلّب عليها من أجل الوصول إلى زبائن محتملين       

  .الماضي) يوليو(الذي أقيم في واشنطن في تموز » المعرض الصيفي للمأكوالت الفاخرة«أفريقيا في 



  

  

 
 

  

            17ص                                     2258:                العدد10/9/2011السبت  :التاريخ

التي تتخذ من رام اهللا     » المجموعة العالمية سنّقرط  «وعدنان جابر هو المسؤول الرئيس عن العمليات في         
وهـذه  . ت مواد غذائية متفرعة عن المجموعة     مركزاً، كما إنه مدير وحدة التجارة الخارجية ألربع شركا        

المسؤوليات هي التي جعلت جابر يجلس خلف طاولة في مركز المـؤتمرات الـشاسع فـي واشـنطن،                  
المكتنزة وأطباقاً متعددة األلوان من المخلالت والفلفل والحلويات والتوابل فـي           » مدجول«ليعرض تمور   

 بين الناس الذين توقفوا لتذوق عينـات مـن المـواد            وكان من . »المعرض الصيفي للمأكوالت الفاخرة   «
الغذائية التي يعرضها، مسؤولو مشتريات سالسل متاجر البقالـة الكبـرى ومتـاجر المـواد الغذائيـة                 

  .المتخصصة في مختلف أنحاء الواليات المتحدة
حـاً فـي    وأضاف أنه يحقق نجا   . وأوضح جابر إن جميع أعماله الدولية تتوسع من خالل معارض كهذه          

سوق الواليات المتحدة، ال سيما بالنسبة للمخلالت والتمور واألعشاب الطبية والحلويات، والسبب بـسيط              
  .التي تلبي جميع معايير الترخيص الدولية» جودة منتجاته العالية«وهو 

تهـا،  شركات األعمال الفلسطينية يجب أن تكسب الزبائن استناداً إلى الجودة العالية لمنتجا           «وأوضح أن   
أسعارنا أعلى عادة من األسـعار الـسائدة فـي دول           «: وتابع. »ألنها ال تستطيع عرض أسعار مخفضة     

عربية أخرى، كاألردن ولبنان وسورية وغيرها، ألن العمال وجميع الواردات األخرى، كالعلب المعدنية             
  .»التي نستوردها من تركيا واألوعية من مصر، تكلفنا أكثر بكثير

 األراضي الفلسطينية ال تزال تبني قاعدة صناعية يمكن أن تـساعد فـي دعـم صـناعة                  وأشار إلى أن  
الكهرباء والمياه تكلّف أكثر بكثير منه في األردن ولبنـان وسـورية، وكـذلك              «وأضاف أن   . التصدير
مشكلة ال نواجهها وحدنا بل تواجهها الصناعة بأكملها في فلسطين، ألنه فـي             «: ولفت إلى إنها  . »الوقود

  .»هاية المطاف يتوجب تخفيض تكاليفنا، لكي نستطيع تقديم أسعار جيدة فنتمكن من المنافسةن
للتجارة العامة في جنين، بشير حثناوي، بأنه تعلّم من المعرض          » الحثناوي«وأفاد المدير اإلداري لشركة     

سس والد حثناوي   وأ. أصغر حجماً للسوق األميركية   ) عبوات(التجاري األميركي أن عليه أن يقدم رزماً        
، وأصبحت أعمالها تعتمد بصورة متزايدة علـى الـصادرات منـذ            1952الشركة في متجر صغير عام      

تسعينات القرن العشرين في أعقاب االنتفاضة األولى، عنـدما أصـبحت المبيعـات إلـى المـستهلكين                 
  .اإلسرائيليين أكثر صعوبة، كما قال حثناوي

بية وأوروبا، وبصورة خاصة لخدمة الجاليات العربية في بريطانيا         وكان معظم صادراتها إلى الدول العر     
  .وألمانيا، لكن حثناوي يحاول التوسع إلى السوق األميركية

الوكالة «وكجزء من نشاطاتها لمساعدة شركات األعمال الفلسطينية للمنافسة في األسواق العالمية، تعمل             
يرها من شركات التـصنيع الزراعـي الفلـسطينية         وغ» حثناوي«مع شركة   » األميركية للتنمية الدولية  

هناك عدداً كبيراً من المـواطنين      «وختم حثناوي قائالً إن     . لمساعدتها على الدخول الى السوق األميركية     
الكميات المعبأة التي تـشتريها     «، لكن المشترين أبلغوه أن      »األميركيين الذين يعرفون الزعتر والكسكسي    

يرة كثيراً بالنسبة لمعظم العائالت األميركية التـي لـن تـستعملها إالّ أحيانـاً،               العائلة الفلسطينية هي كب   
  .»وبكميات أقل

 10/9/2011الحياة، لندن، 
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  غزة تخترع آلة للتعقيم الحراري للتربة .28
دشنت وزارة الزراعة بغزة اختراع آلة للتعقيم الحراري للتربة بـدون اسـتخدام             :  ماهر إبراهيم  -غزة  

  . ابداعات مهندسي وزارة الزراعة وكلية الهندسة الزراعية بالجامعة اإلسالميةالغاز وهو من
إننا ندشن آلة جديدة تؤكد أننا نستطيع أن نكـسر الحـصار وأن   :"وزير الزراعة الدكتور محمد االغا قال   

زراعـي  نُضيف لبرنامج الحكومة انجازاً جديداً في إحالل الواردات تنفيذاً وتثبيتاً لـسياسة االقتـصاد ال              
 الماضي  2010، مؤكداً أن هذه اآللة الزراعية الخامسة التي يتم تدشينها منذ إعالن الوزارة عام               "المقاوم

  .عام البدء بتحول الزراعة في قطاع غزة إلى زراعة عضوية
 10/9/2011البيان، دبي، 

  
   األردن داعم ألي مسعى من شأنه تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية:وزير الخارجية .29

 وجود تنسيق عربي في موضـوع       إلى ناصر جودة     األردني أشار وزير الخارجية  :  هال العدوان  -مان  ع
  .للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المتحدة األمم إلىالذهاب 

 وأكد جودة ان  األردن جزء ال يتجزأ من االجماع العربي، وانه داعم ألي مسعى مـن شـأنه تحقيـق                     
 بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة على خطـوط الرابـع مـن               الهدف المنشود المتمثل  

 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ومبـادرة الـسالم             1967حزيران    
العربية بكافة عناصرها، بما في ذلك خيار الذهاب إلى منظمة األمم المتحدة ومجلس األمـن لالعتـراف            

  .الدولة الفلسطينيةب
وشدد جودة على أن أي طرح وضمن أي مسار، سواء كان ذلك المسار ضمن حزمـة مقبولـة تـسمح                    
باستئناف المفاوضات أو في سياق منظمة األمم المتحدة، فإنه يجب أن يراعـي ويلبـي كـل المـصالح                   

ياه، وهي كلها قضايا تقع في      األردنية الحيوية، ال سيما إزاء قضايا القدس والالجئين واألمن والحدود والم          
  .صميم مصالحنا الوطنية العليا

10/9/2011، الرأي، عّمان  
  

  "إسرائيل"ـيتجاهلون دعوات وقف تصدير الزيتون لأردنيون تجار  .30
ضرب تجار ومصدرون بعرض الحائط دعوات مقاومة التطبيـع، ويواصـلون           ي:  فرح عطيات  -عمان  

رائيلي، سعيا لتحقيق الربح المالي بدون أدنى اعتبـار لرمزيـة           تصدير الزيتون المحلي إلى الكيان اإلس     
  .الزيتون وأهميته كثروة وطنية أردنية

ممثلة بوزارة الزراعة بالتقصير في أداء ما       وفي الوقت ذاته، يتهم تجار ومزارعون ومصدرون الحكومة         
يمليه الواجب الوطني من مجابهة التطبيع، عبر سماحها بتصدير الزيتون وسواه من المنتجات الوطنيـة               

  .إلى إسرائيل
على أن الوزارة تدافع عن نفسها بأن استمرار العمل بقرار تصدير الزيتون إلى إسـرائيل وكافـة دول                  

 مردود مالي يعوض خسائر المزارعين، خصوصا وأن األردن مرتبط باتفاقيات           الخارج، من شأنه تحقيق   
  .مع منظمات وجهات دولية في هذا الشأن

10/9/2011، الغد، عّمان  
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  مخيم الباردتنفيذ تعهدات الدولة بترميم الجزء الجديد من وفد فلسطيني يطالب ميقاتي ب .31
في طرابلس أمس، وفداً فلسطينياً ضم ممثلين عن        استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته        : بيروت

، والبلديات المجـاورة    »لجنة أحياء المخيم  «الفصائل واللجان الشعبية، ومجلس الخطباء وأئمة المساجد، و       
  .وعدد من المشايخ

وعرض الوفد مع الرئيس ميقاتي لمعاناة أبناء مخيم البارد وظروف إقامتهم والحالة العسكرية واألمنيـة               
وطالب الوفد بضرورة تنفيذ تعهدات الدولة بإعادة ترميم الجـزء الجديـد مـن              . وضة على المخيم  المفر

  .المخيم باعتباره التزام لبناني وشمول الفلسطينيين تعويضات الترميم واألضرار أسوة باللبنانيين
10/9/2011، السفير، بيروت  

  
   وتهويدهالقدستعمل على طمس معالم ا "إسرائيل" :نقابة الصحافة اللبنانية .32

ـ        وأفاد بيان للنقابة أن    . ياسين حمود " مؤسسة القدس "استقبل نقيب الصحافة محمد البعلبكي، المدير العام ل
وضع الفلسطينيين في القدس وهو وضع ال يحسد عليه إذ يعمـل االحـتالل اإلسـرائيلي                "الحديث تناول   

ات التهويد الحفريات التي تقوم بها الحكومـة        للمدينة المقدسة لطمس معالمها العربية وتهويدها، ومن أولي       
اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى اليجاد مدينة يهودية تحت المسجد وفي محيطه، كما تقوم بلدية القـدس                

  ".بتمليك المستوطنين اليهود أراضٍ عربية محيطة بالمسجد
، محـذراً مـن     "ين المحتلة التنبه لمعانات الشعب الفلسطيني داخل فلسط     "وحث حمود الدول العربية الى      

  ". مغبة استمرار الحفريات تحت المسجد األقصى التي ستؤدي حتماً الى انهياره"
ما تقوم به إسرائيل من مصادرة إمالك الفلسطينيين ومن تماديها في الحفريـات تحـت     "وشجب البعلبكي   
  ".المسجد األقصى

10/9/2011، المستقبل، بيروت  
 

  رفع حصار غزة يسّهل التنمية في سيناء:  صفقة التبادلمصر تسّرع اتصاالتها لتحريك .33
سرعت السلطات المصرية المعنية بصفقة تبادل األسرى بين حركة حماس وإسـرائيل            : ضياء الكحلوت 

  .تحركاتها لتحديد موقف الطرفين، ورصد أي تغير قد يكون قد طرأ عليهما
ـ     رة تحركها، وإنها تستهدف الوصـول      إن مصر كثفت من وتي    » السفير«وقالت مصادر مصرية مطلعة ل

إلى صفقة لتبادل األسرى في أسرع وقت ممكن، وذلك ضماناً لتنفيذ هدفها، الذي أصـبح بعـد الثـورة                   
وأشارت المصادر إلى أن حركة حمـاس وإسـرائيل وضـعتا            .أولوية، المتمثل بفك الحصار عن غزة     

قة حالياً على إيجاد صيغة تقترب من       تصورات لمطالبهما وشروطهما، فيما يعمل الراعي المصري للصف       
  .الطرفين ويقبالن بها

وأوضحت المصادر أن مصر أعدت قبل ثالثة أشهر مسودة عمل لحل هـذه القـضية، لكـن إسـرائيل                   
  .رفضتها، فيما تحفظت حماس على بعض النقاط فيها، مؤكدةً أن األمور اآلن تصبو نحو الحل القريب

لسلطة الفلسطينية ياسر عثمان، فـي اتـصال مـن القـاهرة مـع      من جهته، قال السفير المصري لدى ا  
، إن نجاح صفقة التبادل واإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وشاليت يعني أن مصر تكون حققت               »السفير«

  .خطتها كاملة التي تستهدف رفع وإنهاء حصار غزة كامالً
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عد في مقدمة التحركـات، فقـد       وأشار عثمان إلى أن أولوية رفع الحصار عن غزة لدى مصر الثورة، ت            
نجحنا في تثبيت التهدئة وإتمام المصالحة الفلسطينية واآلن يسعى المعنيون إلنجاح صفقة شاليت ألنهـا               «

  .»كلها ملف واحد لحل قضية الحصار المفروض على أهلنا في القطاع
ح خطة التنمية   ولفت عثمان إلى أن إتمام ونجاح صفقة شاليت، وإنهاء الحصار عن غزة، سيضمنان نجا             

، معرباً عن أمله في أن      »فكل المنطقة متفاعلة ومتكاملة والقضايا تحّل بالتتابع      «المصرية في شمال سيناء     
  .»وإدخال البهجة إلى الشعب المحروم منها«تنجح صفقة شاليت باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين 

  10/9/2011السفير، بيروت، 
  

  قوة مصرية خاصة إلى حدود غزة .34
ت مصادر أمنية فلسطينية، وصول قوة مصرية خاصة، إلى معسكرات تابعة للجيش المصري فـي               كشف

المدن القريبة من قطاع غزة، التي تشهد عملية أمنية تستهدف تدمير األنفاق المنتشرة على طول الشريط                
 500 و450القوة الخاصة، مكونة مـا بـين   «وأكدت المصادر ـ أمس ـ أن    .الحدودي، منذ عدة أيام

 أيام مضت داخل عدد من المواقع العسكرية التـي          4عنصر تقريباً، ويرتدون زياً موحداً، وعسكروا منذ        
وأشارت إلى أن القوة الخاصة لم تباشر عملها حتى اللحظـة، متوقعـةً             . »يشرف عليها الجيش المصري   

  .بدء عملها خالل األيام القليلة القادمة، نظراً القترابها من الحدود
 10/9/2011، دبيالبيان، 

 
  لم يكن أمام العرب والفلسطينيين إال المطالبة باالعتراف بالدولة الفلسطينية: الجامعة العربية .35

األمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية اإلجتماع الـوزاري الـذي           أكدت  :  وكاالت االنباء  -عواصم  
عد غد اإلثنين في إطار التحضيرات النهائية       ستعقده لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في مقر الجامعة ب         

. للتحرك العربي قبل الذهاب إلى األمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية              
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واالراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صـبيح               

ر إجتماع اللجنة ليقدم شرحا حول ما تم إنجازه بهذا الصدد والخطوات            للصحافيين امس ان عباس سيحض    
المطلوبة بشأن التحرك العربي قبل التوجه إلى الجميعة العامة لالمم المتحدة في دورتها التي تبـدأ فـي                  

وبين ان اللجنة ستستمع إلى تقارير من األمانة العامة للجامعة ومن الدول            . الثالث عشر من أيلول الحالي    
  .العربية حول التحركات التي قامت بها لحشد التأييد الدولي للمطلب الفلسطيني والعربي

وقال صبيح انه لم يكن أمام العرب والفلسطينيين في ظل تعثر المفاوضات وعدم قيام الواليات المتحـدة                 
 العـضوية فـي     بإلزام إسرائيل بوقف اإلستيطان إال التوجه لألمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة           

. المنظمة الدولية، محمال إسرائيل مسؤولية وضع عملية المفاوضات والسالم في هذا المـأزق الخطيـر              
وانتقد الموقف االميركي من التحرك العربي وتهديد واشنطن باستخدام الفيتو واصفا إيـاه بأنـه موقـف                 

إلسـرائيلي فـي مجلـس    غريب وسلبي يضاف إلى موقفها السلمي عندما تم طرح موضوع اإلستيطان ا        
  .االمن الدولي، وانه يتجاهل عددا كبيرا من قرارات الشرعية الدولية

  10/9/2011، الدستور، عّمان
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   قرار عربي يدعم توجه الفلسطينيين في الذهاب إلى األمم المتحدةإلصدارتوجه : الرأي األردنية .36
متابعة المبادرة العربية بمـشاركة    رجحت مصادر ان يتم استصدار قرار عربي عن اجتماع لجنة           : عمان

االردن في القاهرة يدعم توجه الفلسطينيين في الذهاب الى االمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة المستقلة               
  .1967على حدود 

ان وزير الخارجية ناصر جودة سيشارك بعد غد االثنين فـي اجتماعـات             » الرأي«وابلغت مصادر الى    
م العربية في القاهرة الذي سيصدر عنه اجماع عربي في دعم الطلب الفلسطيني             لجنة متابعة مبادرة السال   

  .1967باالعتراف بدولتهم المستقلة بحدود الرابع من حزيران 
ونبهت المصادر الى ان لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية أكدت تمسكها بالتوجه إلى األمـم المتحـدة                 

، 1967حزيران  / الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو      للحصول على العضوية الكاملة للدولة      
وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في غياب أي موقف واضح الستئناف المفاوضـات، وجـدول زمنـي                

  .إلنهاء الصراع
واشارت المصادر الى ان  لجنة مبادرة السالم العربية ستعقد اجتماعا بمقر األمانة العامة لجامعة الـدول                 

 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التـي         136ربية  المقبل عشية اجتماعات الدورة رقم        الع
  . الشهر الحالى13ستبدأ يوم 

  10/9/2011، الرأي، عّمان
  

  أسطول الحرية شاركوا في مجزرة  إسرائيليينالقضاء التركي تسلّم أسماء جنود .37
شاركوا فـي مجـزرة     ” إسرائيليين“ركي أسماء جنود    أكد محام وفي أنقرة أنه سلم القضاء الت       : )وكاالت(

قال رمضان اريتـورك    ” فرانس برس “ـوفي تصريح ل  . أسطول الحرية، حتى يقوم باإلجراءات القانونية     
قـدمنا إلـى مكتـب      “محامي منظمة االغاثة االسالمية غير الحكومية التي نظمت األسطول إلى غـزة،             

الذين أصدروا األمر أو شاركوا في الهجـوم        ” اإلسرائيليين “الجنود) بأسماء(المدعي في اسطنبول الئحة     
  .”ننتظر اآلن أن يصدر مكتب المدعي أمراً بالتوقيف“وأضاف . ”على األسطول التركي

  10/9/2011، الخليج، الشارقة
  

    أردوغان لن يزور غزة في الوقت الحاضر  .38
ة فـي الوقـت الحاضـر لـرئيس         أفادت مصادر تركية متطابقة، أمس، ان ال زيارة مقرر        : )ب.ف  .أ  (

الوزراء رجب طيب أردوغان إلى قطاع غزة، ضمن الجولة التي سيقوم بها األسبوع المقبـل إلـى دول                  
حتى اآلن ال يتضمن برنامجنا زيارة مقررة       “وصرح مصدر من مكتبه رفض الكشف عن هويته         . عربية

  . ”يتوجه الى غزةبحسب علمي، لن “وقال مصدر آخر من مكتب اردوغان أيضا . ”الى غزة
  10/9/2011، الخليج، الشارقة

  
   تقوم منذ فترة طويلةأنيجب الدولة الفلسطينية كان : كي مون .39

 قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس إن الدولة الفلسطينية حان وقتهـا                :علي الصالح - لندن
دي، تأييده لدولة فلسطينية مـستقلة،      وجدد مون في ختام زيارة ألستراليا وجنوب المحيط الها        . من زمان 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنـسية     . موضحا أن عضويتها في األمم المتحدة مسألة تحسمها الدول األعضاء         
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يؤيد بقوة حل الدولتين الذي يعيش بمقتضاه الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبا إلى جنب في             : عنه القول إنه  
  .»دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.. ا دولة للفلسطينيينأساند أيض«: وتابع القول. أمن وسالم

10/9/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  لير ينشد حملة جديدة العادة محادثات السالم في الشرق االوسط لمسارهاب .40
قال توني بلير رئيس الوزراء البريطاني االسبق إن مسعى الفلسطينيين للحصول           :  أدريان كروفت  -لندن  

 مفاوضات  إلعادةكاملة في االمم المتحدة سيكون بمثابة صرخة يأس ودعا إلى حملة جديدة             على عضوية   
  . والفلسطينيين إلى مسارها"إسرائيل"السالم بين 

) سـبتمبر ( أيلول   11وقال بلير في مقابلة مع رويترز إنسايدر بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهجمات             
نريد أن نرى   . كلنا محبطون من هذا الوضع    . عر بها الفلسطينيون  أتفهم تماما خيبة االمل التي يش      '2001

  .'تقدما نحو السالم ونحو حل الدولتين
لمـسعى الحـصول علـى      (المشكلة هي أن عليك أن تسأل دوما عما سيحدث في اليوم التالي             'وأضاف  

  .'؟)اعتراف االمم المتحدة
ون تعبيرا عن االحباط وقد تكون مفهومة    أي إيماءات تتحقق عن طريق االعالن من جانب واحد تك         'وقال  

  .'لهذا السبب لكنها ال تؤدي إلى دولة فلسطينية
وأوضح بلير أن الطريقة الوحيدة القامة دولة فلسطينية هي عبر التفـاوض مـشيرا إلـى أن الـرئيس                   

  .الفلسطيني محمود عباس قال دائما إنه يفضل المفاوضات
10/9/2011، القدس العربي، لندن  

  
  روس وهيل بالغا بتحذيراتهما لعباس": هآرتس" .41

اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن مصدر إسرائيلي رفيع       " هآرتس" نقلت صحيفة    : برهوم جرايسي  -الناصرة
بالغـا أحيانـا مـن شـدة        "المستوى قوله إن مستشاري الرئيس األميركي دينيس روس وديفيـد هيـل             

ي محمود عباس، إلقناعه بعدم التوجه إلى األمم        التي رسماها أمام الرئيس الفلسطين    " سيناريوهات الرعب 
  .المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة

ونشرت الصحيفة تفاصيل عن لقاء روس وهيل بالرئيس عباس، الذي جرى يـوم األربعـاء الماضـي،                 
يين إلى األمم المتحـدة     وقالت إنهما أوضحا للرئيس عباس أنه قد تكون آثار خطيرة على توجه الفلسطين            

  . بعد نحو أسبوعين
وأضافت الصحيفة، إن روس وهيل التقيا أيضا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحـرب إيهـود                

  ". لممارسة ضغط اللحظة األخيرة على أبو مازن"إال أن هدف لقائهما بعباس كان "باراك، 
قة أن اإلدارة ستستخدم الفيتو على كل توجه له         وشدد روس وهيل أمام أبو مازن على أنه فضال عن حقي          

إلى مجلس األمن، فإن التوجه إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة وحدها من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى                 
فـي مثـل هـذه      .  مليون دوالر في السنة    450تقليص المساعدات األميركية إلى السلطة، التي تبلغ نحو         

  ن بأن تلقي   ان األميركي ا المبعوث  وأوضح .اصا فقط يمكنه أن يحرر األموال     الحالة، فإن مرسوما رئاسيا خ    
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 في األمم المتحدة سيغير تماما اإلطار القانوني للعالقـات بـين            67االعتراف بدولة فلسطينية في حدود      
  .إسرائيل والسلطة ويلغي جزءا من مرجعيات المسيرة السلمية

10/9/2011، الغد، عّمان  
  

  سيكون شهر الشرق األوسط في المنظمة الدولية«أيلول : مم المتحدةديبلوماسي في األ .42
، في  »سيكون شهر الشرق األوسط في المنظمة الدولية      «قال ديبلوماسي غربي في األمم المتحدة إن أيلول         

وأضاف إن أكثر ما يقلق     . إشارة الى توجه السلطة الفلسطينية نحو تقديم طلب العضوية في األمم المتحدة           
دول في مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة هو إمكان توجه الفلسطينيين الى               بعض ال 

  . بعد حرب غزة2008المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بعدما أثاروا األمر عام 
10/9/2011، الحياة، لندن  

  
   لم تنته الدولة الفلسطينية حول إعالن محادثات القيادة الفلسطينية:وزير الخارجية األلماني .43

 حـول التوجـه      وزير الخارجية األلماني غيدو فـسترفيلة       باسم ال اندرياس بيشكي الناطق   ق: )وكاالت(
ألن المحادثـات   . ما يعتزم الفلسطينيون تقديمه ال يزال غير واضح كثيـراً          “الفلسطيني إلى األمم المتحدة   

  .” داخل القيادة الفلسطينية لم تنته
10/9/2011، شارقةالخليج، ال  

  
  الدولة الفلسطينية ب  االعتراف منقسم بشأن طلباأللمانيالبرلمان  .44

منقسمون بشأن الطلب الفلسطيني المقـدم لألمـم        ) بوندستاج(أعضاء البرلمان األلماني    :  د ب ا   -برلين  
ورة ففي الوقت الذي أكد فيه اليسار األلمـاني امـس ضـر            .المتحدة لالعتراف بفلسطين كدولة مستقلة    

  .االعتراف بالدولة الفلسطينية أبدى الحزب المسيحي الديمقراطي شكوكه الشديدة في هذه الخطوة
وحذر روبرشت بولينس رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبوندسـتاج وهـو مـن الحـزب المـسيحي                 

دية التي  الديمقراطي من حدوث مواجهة داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث قال إن الخطوات األحا             
  .تؤدي إلى عرقلة طريق المفاوضات في الشرق األوسط تسير في االتجاه الخطأ

في المقابل أكد رئيس كتلة اليسار جريجور جيزي أنه ال مجال للحديث عن خطوة مـن جانـب واحـد،                    
 لماذا إذن ال تكون فلسطين عضوا هي األخرى بعد كل هـذا الوقـت               -فإسرائيل عضو باألمم المتحدة     "

  ".ل؟الطوي
10/9/2011، الدستور، عّمان  

  
   توقف رئيس اتحاد موظفيها العرب لمشاركته في أنشطة حضرها مسؤولو حماس"األونروا" .45

رئيس اتحاد الموظفين   ' األونروا'أبلغت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : أشرف الهور  -غزة  
 وتحذيره بالفصل النهائي، لعمله ضـمن إتحـاد         العرب العاملين لديها بإيقافه عن العمل لمدة ثالثة أشهر،        

  .النقابات المهنية الفلسطينية
أن هذه المؤسسة الدولية أصدرت قـرارا       ' األونروا'وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في         

وذكـر فـي     .بإيقافه عن العمل لثالثة أشهر بدون راتب، وتحذير نهائي بشأن ارتباطه بالعمل النقـابي             
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حات صحافية أن فصله جاء بسبب ممارسته ألنشطة نقابية حـضرها وزراء ورئـيس الحكومـة                تصري
  .المقالة في غزة

10/9/2011، القدس العربي، لندن  
  

   بينهما إلى تجنب االستفزازات"إسرائيل" تركيا وأمريكا تدعو .46
حيال ” قلقها“ربة عن   ، مع ”االستفزازات“إلى تجنب   ” إسرائيل”دعت اإلدارة األمريكية تركيا و    : )وكاالت (

وقالت فيكتوريا نوالنـد المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة           . األزمة الدبلوماسية الخطيرة بين حليفتيها    
نطالب بإلحاح الجانبين بتجنب األفعال االستفزازية واتباع لهجة بناءة ومثمرة في خطابيهمـا             “األمريكية  

  .              ”وفي أفعالهما
10/9/2011، الخليج، الشارقة  

  
  حكومة عن قرار االعتراف بالدولة الفلسطينيةال تراجع نستبعد :مصادر دبلوماسية في مدريد .47

تعتبر مصادر دبلوماسية في مدريد استحالة تراجع حكومة خوسي رودريغيـث           :  حسين مجدوبي  -مدريد  
 العربي بعد الربيع    بر أن مصالحة حقيقية مع العالم     تسبتيرو عن قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية بل تع       

  .العربي يجب أن تتوج بدولة فلسطينية
10/9/2011، القدس العربي، لندن  

  
  سفير أميركي يدعو زعيما استيطانيا للعشاء.. ألول مرة .48

، الناطقة باللغة العبريـة، أمـس، عـن سـابقة دبلوماسـية وصـفتها               »هآرتس«كشفت صحيفة   : لندن
 األميركي لدى إسرائيل، دان شبيرو، على مائدة العشاء، رئيس          ، متمثلة باستضافة السفير   »االستثنائية«بـ

  .ما يعرف بمجلس مستوطنات الضفة الغربية داني ديان
وأضافت الصحيفة أن االجتماع الذي تم يوم االثنين الماضي يعتبر استثنائيا، خاصة أنها المـرة األولـى                 

عبير مصادر سياسـية إسـرائيلية أكـدت        التي يلتقي فيها سفير أميركي شخصية استيطانية عامة، وفقا لت         
ونقلت الصحيفة عن بعض من حضر العشاء قولهم إن رئيس مجلس المستوطنات قـال              . انعقاد االجتماع 

للسفير األميركي إن الواليات المتحدة ترتكب خطأ أساسيا ومبدئيا من خالل إصرارها علـى مواصـلة                
نصح رئيس المجلس االستيطاني السفير األميركـي    و. جهودها لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية      

  .بالبحث عن طرق أخرى مثل التركيز على المواضيع االقتصادية وإعادة تأهيل مخيمات الالجئين
واعتبر رئيس المجلس االستيطاني، وفقا لبعض الحضور، أن مطالبة الواليات المتحدة إسرائيل بتجميـد              

  .لبناء في هذه المستوطنات تلحق الضرراالستيطان خطأ، وأن السياسة المعارضة ل
10/9/2011، الشرق األوسط، لندن  

 
   إسرائيلية في ضوء التطورات الراهنة-آفاق نشوء أزمة عربية: تقرير .49

في سبتمبر الحالي، سيصوت مجلس األمن الدولي على الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية 
هذا التصويت سيتداخل مع حقائق أخرى، فإعالن الدولة لكن . لالعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة

كما أن هذا التصويت سيأتي في وقت تحاول فيه كل من . الفلسطينية شيء، وإقامتها أمر آخر تماماً
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فسورية تعاني من االضطرابات المعادية للنظام، فيما . سورية ومصر التعامل مع أوضاعها الداخلية
تر في مرحلة ما بعد سقوط حسني مبارك وتقرير مصير المجلس تصارع مصر للخروج من حالة التو
كل هذا، باإلضافة إلى االنسحاب األميركي الوشيك من العراق . العسكري الذي حل مكان النظام القديم

واحتماالت تصاعد النفوذ اإليراني في المنطقة، يجعل االعتراف بالدولة الفلسطينية حدثاً قد يسبب أزمة 
لألبحاث تقريراً في أغسطس " ستراتفور"وقد نشرت مؤسسة . مات إقليمية موجودة بالفعلإقليمية وسط أز

 إسرائيلية في ضوء التطورات الراهنة، فيما يلي أهم النقاط التي وردت -عن آفاق نشوء أزمة عربية
 حول االنقسام الفلسطيني تعاني جميع الدول من انقسامات إيديولوجية، لكن الفلسطينيين منقسمون: فيه

حركة فتح ترى نفسها جزءاً من العالم العربي العلماني الذي . السؤال الرئيسي المتعلق بهوية الدولة
وحركة حماس ترى الدولة الفلسطينية كدولة . يتعرض لهجوم ويعاني من هزائم متالحقة في هذه المرحلة

لكن أياً من الجماعتين ليس . إسالمية تتشكل في إطار بروز للحركة اإلسالمية في كافة أرجاء المنطقة
ومن ناحية أخرى ال تقل أهمية، أن كالً من . في وضع يسمح لها باالدعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني

فتح قبلت عملياً وجود إسرائيل بشكل . الجماعتين لديها رؤية مختلفة حول مستقبل العالقات مع إسرائيل
 المتحدة المخاطر في هذا الجدل داخل الشارع ويزيد قرار األمم. دائم، أما حماس فقد رفضت ذلك

فتح تملك أفضلية في أي . الفلسطيني وقد يؤدي إلى صراع كثيف حول من سيسيطر على الدولة الوليدة
تصويت على الدولة الفلسطينية ألنها تتمتع بدعم دولي أكثر من الذي تتمتع به حماس، بما في ذلك الدول 

ومع أن حماس لديها تأييد دول إقليمية هامة مثل . البية الدول العربيةاألوروبية والواليات المتحدة وغ
دور مصر وورطة إسرائيل تُشكل مصر . إيران وسورية، إال أنها يجب أن تكافح للخروج من عزلتها

القوة التي تعزل حركة حماس جغرافياً بسبب معاهدة السالم التي تربطها مع إسرائيل والحصار الذي ال 
لذلك تحتاج حماس لتغيير حقيقي في النظام المصري يدعمها، وهذا . عملياً على قطاع غزةتزال تفرضه 

. لكن األمر يتعدى حركة حماس. قد ال يتحقق تماماً إال إذا ازداد نفوذ حركة اإلخوان المسلمين في مصر
تشرت في فالنظام السوري يقاتل حالياً من أجل االستمرار في وجه االحتجاجات والمظاهرات التي ان
اإليرانيون . كافة أنحاء سورية تقريباً، وقد نجح في ذلك حتى اآلن لكنه يحتاج إلعادة تعريف الصراع

وحزب اهللا أكثر األطراف قلقاً من سقوط النظام السوري، ألن سورية هي الحليف االستراتيجي إليران 
يرانية في وقت تتطلع فيه في المنطقة وسقوط نظام األسد سيشكل ضربة إستراتيجية ضد المصالح اإل
لذلك فإن إيران تعتبر ما . إيران لزيادة نفوذها في المنطقة مع انسحاب القوات األميركية من العراق

ومن ناحية ثانية، . يحدث في سورية مؤامرة أميركية، وترغب في أن ينجو نظام األسد من السقوط
 للغاية، ألنه سيضطر لالعتماد كلياً سقوط النظام السوري سيترك حزب اهللا اللبناني في وضع صعب
وانضمام حزب اهللا إلى حركة حماس . على إيران، ولذلك يرغب حزب اهللا في استمرار نظام األسد أيضاً

كان . في مواجهة مع إسرائيل سيحول االنتباه عن نظام األسد ويصور خصومه على أنهم حلفاء إسرائيل
راً لدمشق أيضاً، ألن ذلك أعطى سورية الفرصة  انتصا2006صمود حزب اهللا في مواجهاته عام 

لالدعاء بأنها الدولة الوحيدة التي تدعم مقاومة حقيقية وفعالة ضد إسرائيل، وأظهرت للواليات المتحدة 
وإسرائيل أنها الطرف الوحيد القادر على السيطرة على حزب اهللا وأن إخراجها من لبنان كان خطأ 

اإلطار سيصعب على حركة فتح أن تحافظ على عالقاتها مع إسرائيل، بل قد في هذا . أميركياً إستراتيجياً
تضطر للمبادرة بانتفاضة في األراضي المحتلة، رغم أنها تفضل كثيراً أن تتجنب ذلك، ألن من شأنه أن 

ك لذل. يدمر المكتسبات االقتصادية التي حققتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية طوال هذه السنوات



  

  

 
 

  

            26ص                                     2258:                العدد10/9/2011السبت  :التاريخ

من المحتمل أن تواجه إسرائيل صراعاً في غزة، وصراعاً على الحدود اللبنانية، وانتفاضة في الضفة 
وألن إسرائيل تدرك ذلك االحتمال فإنها قامت باستدعاء االحتياط في سبتمبر، وهو أمر نادراً ما . الغربية
ن تقوم بهجوم صاعق وشامل على األولى أ. لدى إسرائيل إستراتيجيتان في وجه العاصفة المحتملة. تفعله

غزة يتبعه تحريك قوات إلى الحدود اللبنانية لمواجهة حزب اهللا، ويترافق ذلك مع قمع شديد ومكثف 
لكن إسرائيل قد تفشل في هجومها على غزة، وهذا سيجعل احتمال الفشل . لالنتفاضة في الضفة الغربية

بب أزمة للمجلس العسكري الحاكم في مصر، وهو على الجبهات األخرى أكثر احتماالً، كما أنه قد يس
اإلستراتيجية الثانية هي أن تمتص إسرائيل الهجمات المحتملة من . شيء ال تريد إسرائيل أن تفعله
لكن ذلك قد ال ينجح ألن الفلسطينيين نجحوا إلى حد ما في تشكيل . حماس وتبدو في صورة الضحية

لذلك فإن الحرب في صالح . رائيل في كسب التعاطف العالميالرأي العام العالمي، وهذا لن يساعد إس
حماس، وهي حرب لدى حزب اهللا أسباب جيدة ليدخلها إلى جانب حماس وقد تضطر حركة فتح 

ومثل هذه الحرب ستُغير الحراك في مصر بشكل هام لمصلحة حماس، فيما سيتمكن . للمشاركة فيها
ولذلك . لحرب مع إسرائيل ال مجال لحرب داخلية في سوريةاألسد من أن يقول للسوريين إنه في وقت ا

  .قد تجد إسرائيل نفسها تقاتل على ثالث جبهات في وقت واحد
  10/9/2011، الوطن اون الين، السعودية

  
 تخوف من اضطرابات كبيرة أيلول األسود ماذا يحمل إلسرائيل من مفاجآت؟ .50

 بن كاسبيت
واالخيرون يأملون . يخاف سبتمبر، ومن ال يبالي له ومن يتمناه وزراء محفل الثمانية ينقسمون إلى من 

يوجد احتمال كبير «. منه أن يحدث فوضى تامة قد تضرب االردن وتهدده بالتحول إلى دولة فلسطينية
، هذه اقوال قالها االسبوع الماضي، في حديث مغلق، مصدر سياسي كبير »لجولة عنف لم يشهد لها مثيل

قبل النزول إلى الملجأ، من الواجب التشديد على أن المصدر آنف . رف عما يتحدثجدا يعتبر مصدرا يع
الفوضى التامة لماذا يتمني البعض . فالتقديرات االستخبارية ال تشخص احتماالت تفجير. الذكر في االقلية

مناسب أيلول ويتفائلون به؟ النهم يسارعون إلى االضطرابات ويعتقدون بانه قد يكون هذا هو الزمن ال
ما هي الفوضى التامة؟ اضطراب عنيف هائل، يجترف اليه اجزاء واسعة من المنطقة، . للفوضى التامة

انهاء عهد ابو مازن بل ربما تشجيع سقوط : »نظام جديد« احداث "إسرائيل"وتحت رعايته يكون بوسع 
تاريخي، في القيادة ومثلما أنهى عرفات في حينه دوره ال. االردن وتحوله رسميا إلى دولة فلسطينية

وعليه، كون السلطة . حقيقة. اإلسرائيلية يوجد من يعتقدون بان ابو مازن ايضا لن يحملنا إلى أي مكان
، آخذة في التطرف، "إسرائيل"ـالفلسطينية الجديدة، التي تعارض االرهاب، تقضم من الشرعية الدولية ل

ن الحديث، فان من االفضل ان تكون الفزاعة في واذا كان منذ االن ال يوجد مع من يمك. هي كيان معاد
الجهة االخرى هي حماس، التي تعرف في معظم أرجاء العالم كمنظمة ارهابية، وليس سالم فياض، 

ومرة اخرى، قبل انعاش الستر الواقية، . »غربي«الذي يعرف في معظم ارجاء العالم كمعتدل، متنور و
 السياسة اإلسرائيلية الرسمية، بل عن خطط وأماني القلية في ينبغي التشديد على أن الحديث ال يدور عن

. سبتمبر في اكتوبر إذن ماذا سيكون في سبتمبر؟ مثلما هو الحال دوما، هذا منوط بمن تسأل. القيادة
فعلى فرض ان الخطوة في االمم المتحدة . فضال عن ذلك، فان سبتمبر يقع هذه السنة بالذات في اكتوبر

اية الشهر، فان نضوج االحداث، اذا ما نضجت، ستقع في اكتوبر، الشهر الذي تجتمع ستتم مع حلول نه
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. هذه السنة يحصل على مضمون جديد» بعد االعياد«بحيث أن مفهوم . فيه هذه السنة معظم االعياد
في النهاية، : ومرة اخرى ينبغي أن نتذكر ونأمل. نكتفي بان نصل إلى هذا الموعد ونحن على قيد الحياة

 "إسرائيل". احتمال ال بأس به في أن كل هذا االمر سيمر، على االقل من حيث العنف في الميدان، بسالم
 مئات "إسرائيل"الجيش جاهز ومستعد، الشرطة متدربة، في االشهر االخيرة انزل في موانىء . مبرمجة

ن االبتكارات المختلفة الحاويات المحملة بالمعدات المتنوعة لتفريق المظاهرات وثمة عدد ال حصر له م
في حينه ايضا كان الجيش . 2000هذا يذكرنا بشيء ما باالستعدادات للمواجهة في العام . والمتنوعة

بل ربما جاهز أكثر مما ينبغي، وسحق ). باالساس بفضل نائب رئيس االركان بوغي يعلون(جاهزا 
لذي نقل االنتفاضة إلى مطارح الجنون بسهولة نسبية االنتفاضة الفلسطينية في ايامها االولى، االمر ا

القاسم المشترك للموعدين التاريخيين هو هوية وزير الدفاع في حينه واالن، . والدم للمخربين االنتحاريين
. فلمرة واحدة سبق أن أغرق المنطقة بالدم والنار، ونأمل اال يحصل له هذا مرة ثانية. ايهود باراك

 وبين نوفمبر 2011كيا، يجدر بنا أن ننتبه إلى الفوارق بين سبتمبر الربيع العربي واذا وصلنا إلى تر
في حينه كان العالم كله تقريبا معنا، ضد الفلسطينيين وارهابهم ). اندالع االنـتفاضة الثانية (2000

معظم . الشرق االوسط كان مستقرا. في حينه كانت لنا عالقات استراتيجية مع مصر وتركيا. االجرامي
العالم كله . اليوم، ذات الشيء، ولكن فقط بالعكس. ربية كانت معتدلة، هادئة ولم تحتمل عرفاتالدول الع

وعلى فرض أن ليس لديهم نية للعودة إلى . ضدنا، الفلسطينيون يتمتعون بتأييد جارف باالجماع تقريبا
 على متظاهرين اطالق جنود الجيش اإلسرائيلي النار. االرهاب، فهم على ما يبدو لم يفقدوا شرعيتهم

غير مسلحين في الحاجز قد يصبح مصيبة شاملة يضع جنود الجيش اإلسرائيلي في صف واحد مع 
 معزولة، محاصرة، بل "إسرائيل"زعران القذافي او جنود بشار االسد، واذا ما حصل هذا، فيما أن 

. د على نحو خاصوأميركا الكبرى تكاد ال تساعدها، فمن شأننا ان ندخل إلى ايلول طويل واســــو
مؤتمر دولي منذ أيام عقد في تل أبيب مؤتمر دولي اعدته وزارة التعاون االقليمي . في تشرين االول

وفي حفل االفتتاح الذي شاركت فيه وفود من . برئاسة النائب االول لرئيس الوزراء سلفان شالوم
 اولمرت خطاب، وقدمه شالوم الخارج، دبلوماسيون وسفراء كثيرون القى رئيس الوزراء السابق ايهود

وقف اولمرت هناك وانتقد الحكومة بشدة، في الموضوع الفلسطيني وفي . للحضور بكلمات حميمة
من جهة اخرى، لم يذكر اولمرت نتانياهو باالسم ووجه انتقادا عموميا . الموضوع التركي على حد سواء

لدافئة والمثنية على المضيف، سلفان شالوم بالمقابل كان الولمرت الكثير من الكلمات ا. »الحكومة«إلى 
  .وكذا على القيادة الفلسطينية القائمة التي اثنى عليها بحماسة كبيرة

  10/9/2011، البيان، دبي
  

  أي دولة فلسطينية؟  .51
  مايكل براوننج

–ر في اللحظة الحالية، يستعد اإلسرائيليون والفلسطينيون لمواجهة وشيكة في األمم المتحدة في هذا الشه
سبتمبر، عندما تتقدم القيادة الفلسطينية بطلب لالعتراف بدولة فلسطينية ضمن الحدود التي كانت / أيلول

عندما استولت إسرائيل على األراضي التي كانت تحت  (1967قائمة قبل حرب األيام الستة في العام 
ذا الجهد على مخاطر وما تزال تفاصيل العرض غير واضحة حتى اآلن، كما ينطوي ه). سيطرة األردن

لكن التقييم الواقعي لما قد يترتب على تصديق األمم المتحدة على حدود دولة فلسطين يسمح لنا . عظيمة
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، قد يؤدي "إسرائيل"ففي ضوء الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات الثنائية مع . ببعض التفاؤل الحذر
عة بالعضوية لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى التركيز الفلسطيني على محاولة إقامة دولة غير متمت

والواقع أن الخطة الفلسطينية . تعظيم احتماالت حصول هذه العملية على دفعة قوية لالنطالق من جديد
ففي حين يسافر الفلسطينيون إلى . أسفرت بالفعل عن نوبة غير مسبوقة من الجهود الدبلوماسية المحمومة

لتماس األصوات المؤيدة، ينهمك المسؤولون اإلسرائيليون في جهود حثيثة في مختلف بلدان العالم ال
وقد أسفرت هذه الدفعة . اللحظات األخيرة لثني الدول عن دعم ما يعتبرونه جهوداً فلسطينية أحادية

ففي حين أعلنت الواليات المتحدة عن عزمها استخدام . الدبلوماسية عن نتائج كانت متوقعة إلى حد ما
في مجلس األمن، تعتزم عدة دول أوروبية، ومنها المملكة المتحدة وفرنسا، دعم هذا ) الفيتو(النقض حق 

وتعكس هذه الخالفات .  على حالها من المداورة والمراوغة"إسرائيل"التحرك إذا ظلت المفاوضات مع 
ففي القدس، حذَّر . لسطينية والمناطق الف"إسرائيل"العالمية التقديرات المتضاربة لتحرك األمم المتحدة في 

واندالع موجة جديدة من العنف إذا " تسونامي الدبلوماسية"وزير الدفاع إيهود باراك مراراً وتكراراً من 
ومن ناحية أخرى، هددت أصوات من اليمين اإلسرائيلي بالرد على تحرك . لم يغير الفلسطينيون مسارهم

وحتى وقتنا هذا، كان .  على الفور1993ي تم إبرامها في العام األمم المتحدة بإلغاء اتفاقات أوسلو الت
ويظل الرئيس الفلسطيني محمود . لهذه التحذيرات أثر محدود في رام اهللا، مقر السلطة الوطنية الفلسطينية

وقد أكَّد عباس مؤخراً عزمه المضي قُدماً في المحاولة . عباس عازماً على االستمرار في تنفيذ الخطة
ويرى عباس أن األرضية باتت ممهدة اآلن؛ فقد ". حتى ولو استؤنفت المفاوضات"مم المتحدة لدى األ

عملت جهود بناء الدولة على إصالح المؤسسات الفلسطينية المعطلة سابقا، كما أتاحت قدراً كبيراً من 
د الفواتير ليس وال شك أن األمر ال يخلو من مشاكل خطيرة متعلقة بالميزانية؛ فتسدي. النمو االقتصادي

 تتباطأ في تحويل عائدات الجمارك، بل ألن المساعدات التي تَعد "إسرائيل"بالمهمة السهلة، ليس فقط ألن 
بيد أن البنك الدولي أعلن في ربيع هذا العام عن . بها الدول العربية كثيراً ما ال تصل على اإلطالق أيضاً

".  بإقامة الدولة في أي وقت من المستقبل القريبفي وضع جيد يسمح لها"أن المؤسسات الفلسطينية 
وفضالً عن ذلك، فإن تغيير المسار في آخر لحظة أمر بالغ الخطورة على الصعيد السياسي في ضوء 

وفي الوقت الحالي، يتأرجح الفلسطينيون . الدعم الشعبي القوي والتوقعات العالية في المناطق الفلسطينية
س األمن في محاولة للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، أو بين خيارين، إما مخاطبة مجل

التقدم بطلب لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة، بما أن الفيتو األميركي من شأنه أن يجعل النجاح في 
ففي حين تكفل موافقة مجلس األمن للدولة الفلسطينية الحصول على العضوية . مجلس األمن مستحيال

الدولة غير " قانونا، فإن موافقة الجمعية العامة من شأنها فقط ترقية الكيان الفلسطيني إلى وضع الملزمة
وفي مواجهة احتماالت الفيتو األميركي، فإن عدداً متزايداً من المراقبين . على غرار الفاتيكان-" العضو

المرجح أن تولد مكاسب الدوليين يعارضون بشكل قاطع الخطة الفلسطينية، على اعتبار أنها من غير 
سياسية ملموسة ولن تسفر إال عن صرف االنتباه عن المتطلب األساسي المتمثل لصناعة السالم في 

ولكن الفلسطينيين من الممكن أن يتجهوا إلى تحرك . العودة إلى طاولة المفاوضات: الشرق األوسط
إلسرائيلية المشروعة، بل وقد يتجاوز عقلية الممارسات ذات المحصلة صفر، ويتعامل مع المخاوف ا

ومثل هذا التوجه يقتضي عدم اعتبار التصويت في . يزيد من احتماالت العودة إلى المفاوضات البناءة
األمم المتحدة بديالً للحل القائم على التفاوض، بل بوصفه خطوة مهمة نحو عملية سالم ثنائية قابلة 

سوف يظلون "االتجاه عندما أعلن أن الفلسطينيين وفي األسبوع الماضي تحرك عباس في هذا . للحياة
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وهنا يتيح االفتقار إلى ". على استعداد الستئناف المفاوضات حتى بعد التصويت في األمم المتحدة
إذ يبدأ هذا التوجه بالتراجع عن فرض التصويت . التفاصيل حول قرار األمم المتحدة المجال للمناورة

وبدالً من ذلك، فإن التقدم بطلب جيد .  في مجلس األمن-الدراميوتجنب الفيتو األميركي -الفوري 
الصياغة للحصول على وضع الدولة غير العضو إلى الجمعية العامة من شأنه أن يمهد الطريق إلى 

الذي قضى بتقسيم فلسطين في  (181فبصياغة هذا الطلب باإلشارة إلى قرار األمم المتحدة رقم . األمام
هذا الطلب التأكيد على تأسيس دولة فلسطينية ودولة أخرى للشعب اليهودي، استناداً ، يعيد )1947العام 

وعلى الرغم . ، في ظل تعديالت حدودية وترتيبات أمنية متفق عليها بين الطرفين1967إلى حدود العام 
معايير التي من أن هذا التوجه لن يلبي المطالب الفلسطينية الكاملة بكل تأكيد، فإنه يتوافق تماماً مع ال

ومن شأن هذا التوجه أيضاً أن يعالج بشكل . مايو/ رسمها الرئيس األميركي باراك أوباما في شهر أيار
وهذا التصويت كفيل ". بالدولة اليهودية"غير مباشر مطلب الحكومة اإلسرائيلية باعتراف الفلسطينيين 
وبدالً من إغالق األبواب فإن إعادة . يةأيضاً بمعالجة األصوات الدولية المطالبة بالدبلوماسية الثنائ

التعريف على هذا النحو للدولة في األمم المتحدة من شأنه أن يزود الزعامة الفلسطينية بالنجاح الرمزي 
وهو المطلب الفلسطيني -الذي تحتاج إليه بشدة، بما في ذلك إيجاد اإلطار المناسب الستئناف المفاوضات 

هذه المحاولة في األمم المتحدة من شأنها أن تحول المواجهة إلى أداة وعلى هذا النحو فإن . الدائم
سبتمبر أن يمنع صناع القرار من / ال ينبغي للتركيز على المواجهة الوشيكة في أيلول. دبلوماسية بناءة

ويتعين على . ذلك أن أي تصويت في األمم المتحدة سوف تترتب عليه عواقب. التطلع إلى األمام
  . واإلسرائيليين أن يستعدوا اآلن للتعامل مع تلك العواقبالفلسطينيين

  10/9/2011، الغد، عّمان
  

   هل تدفع أميركا إسرائيل إلى الجنون؟ .52
  عوكل طالل

، للتحقيق في 2010) آب(لم يكن رئيس اللجنة التي شكلها األمين العام لألمم المتحدة في أغسطس 
أيار من نفس /  مايو30بتاريخ ) 1(ى أسطول الحرية رقم الجريمة التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية عل

العام، وأدت إلى مقتل تسعة من النشطاء المدنيين على متن سفينة مرمرة التركية، لم يكن يدرك أن 
تقريره الذي نشرته أول هذا الشهر صحيفة نيويورك تايمز األميركية، سيتسبب في انفجار أزمة كبيرة 

ما كان بالمر رئيس لجنة التحقيق يتوقع أن تقريره سيخدم الحكومة اإلسرائيلية، رب. "إسرائيل"بين تركيا و
 على قطاع غزة منذ أكثر من ثالث سنوات، يعد عمالً "إسرائيل"حين استخلص أن الحصار الذي تفرضه 

 ضد سفينة مرمرة التركية، ليس أكثر من استخدام مفرط للقوة ال "إسرائيل"شرعياً، وأن ما قامت به 
.  تلبية الطلب التركي باالعتذار عن تلك الجريمة"إسرائيل"تحق عليه عقاباً بقدر ما أنه يفرض على تس

، ويغطي على جريمتها، عبر تقرير وصفه الكثير من الحقوقيين على "إسرائيل"بدالً من أن يخدم بالمر 
يفعل سوى توريط أنه سياسي وغير مهني ومخالف لقواعد القانون الدولي، ربما يدرك اآلن أنه لم 

.  في أزمة جديدة، تضاعف جملة األزمات الداخلية والخارجية التي تواجهها منذ بعض الوقت"إسرائيل"
من الناحية القانونية واإلجرائية، يقول مركز الميزان لحقوق اإلنسان ومقره مدينة غزة، إن األمين العام 

لها مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، لتقصي لألمم المتحدة، تجاوز فيما يبدو عن عمد البعثة التي شك
جريمة «الحقائق، وللتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني إزاء ملف 
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ويؤكد مركز الميزان أن . ، وكانت البعثة تضم خبراء مستقلين ومن ذوي الخبرة والسمعة الحسنة»مرمرة
، وتعتمد على »بالمر«، خرج باستخالصات مختلفة عما ورد في تقرير المجلس في جلسته الخامسة عشر

نصوص القانون الدولي التي تؤكد بدورها عدم قانونية الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، وتعتبره 
هذا التحليل للجنة الدولية لحقوق اإلنسان . شكالً من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي

اً مع موقف لجنة الصليب األحمر الدولي الذي يعتبر مرجعاً في تحليل القانون الدولي، ويتفق يتفق عموم
حتى األمين . 2008أيضاً مع تقرير غولدستون بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة نهاية العام 

 من مرة ويشكل لها غطاء، كان قد صرح أكثر. العام لألمم المتحدة الذي كلف لجنة بالمر بالتحقيق
، »بالمر«مطالباً إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، ما يعني أنه هو اآلخر شريك في محاولة 

هكذا يكون السحر قد انقلب على . لتبرير العدوان على سفينة مرمرة، وعلى قطاع غزة بشكل عام
 تعود بداياتها "ئيلإسرا"إلى الصاعق المفجر لعالقات مأزومة بين تركيا و» بالمر«الساحر، فتحول تقرير 

والواقع أنه ما كان . 2008إلى الموقف التركي من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة نهاية العام 
بإمكان تركيا أو غيرها، أن تنجح في اإلمساك بالعصا من الوسط، من ناحية مواصلة عالقات جيدة مع 

برية، ومن ناحية ثانية تعزيز عالقاتها ، حين اعترفت بقيام الدولة الع1949 بدأتها منذ عام "إسرائيل"
األزمة، وحتى الطالق هي . وحضورها ومصالحها مع شعوب المنطقة العربية بما في ذلك الفلسطينية

النتيجة الحتمية التي ستصل إليها عالقات أي دولة كبيرة ذات تطلعات إقليمية في المنطقة، فلقد توهم 
 ومصر، تشكل اختراقاً استراتيجياً مستقراً، "إسرائيل"ب ديفيد بين الكثير من االستراتيجيين أن اتفاقية كام

 فشلت في استثمار األعوام الثالثين السابقة، لتطبيع عالقاتها ووجودها مع الشعب "إسرائيل"ليتضح أن 
 ومصر كما يعترف بذلك "إسرائيل"لقد انتهت سنوات العسل بين . المصري، ومع شعوب المنطقة عموماً

 أقطاب السياسة األميركية، وحيث تبدي األوساط اإلسرائيلية قلقاً شديداً إزاء ما ينتظر مؤخراً أحد
.  اإليرانية لقطب إقليمي آخر، بالعدائية-عالقاتها مع مصر، بعد الثورة، فيما تتسم العالقات اإلسرائيلية

 إجراءات قاسية بدأتها بطرد  تفقد حليفاً إقليمياً آخر، هو تركيا التي لم تتوان عن اتخاذ"إسرائيل"وها هي 
السفير اإلسرائيلي ونائبه من أنقرة، وتخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية وتجميد كامل للعالقات 
التجارية والعسكرية وفي القائمة إجراءات أخرى من غير المرجح أن يؤدي التدخل األميركي إلى منع 

 على المستوى الدولي تحديات صعبة، "سرائيلإ"في هذا الشهر فقط تواجه . اتخاذها وكبح تداعياتها
فالفلسطينيون عازمون على مواصلة مساعيهم نحو األمم المتحدة، للحصول على اعتراف أو مقعد كامل 
العضوية لدولتهم، وفي الوقت ذاته وبالتنسيق مع تركيا يذهب الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية في 

وبغض النظر عن . الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزةالهاي، لتقديم شكوى قانونية بشأن 
كل ما يقال على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن الفلسطينيين يبحثون عن شرعية وجودهم 

، أو أن ذلك السعي نحو األمم المتحدة يشكل تعزيزاً لمسار "إسرائيل"وال يبحثون عن نزع الشرعية عن 
فإن هذه التوجهات نحو المؤسسات الدولية، هي موضوعياً مؤشرات . المفاوضاتعملية السالم وخيار 

نحو مغادرة مربع المفاوضات إلى مربع صراع متنوع األشكال، فضالً عن أنه أيضاً مؤشر على فشل 
آليات التفاوض التي تم اعتمادها منذ ثمانية عشر عاماً، بما في ذلك الرباعية الدولية، واالحتكار 

 تكاد تختنق جراء عزلة دولية متزايدة على الصعيد الدولي، "إسرائيل".  لملف المفاوضاتاألميركي
وعزلة أخرى وقطعية مع القوى اإلقليمية وشعوب المنطقة، األمر الذي يفاقم أزمتها الداخلية، التي تتصل 

عيشة، وتمركز باتساع نطاق االحتجاجات، واإلضرابات التي تجتاح الدولة العبرية على خلفية غالء الم
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في هذا المقام يبدو أنه ليس بمقدور حكومة نتنياهو . االحتكارات في يد حفنة قليلة من العائالت الثرية
االعتماد لمعالجة هذه األزمات الكبرى، على حليفتها الواليات المتحدة، التي يعترف بعض مسؤوليها بأن 

في الجمعية العامة لألمم المتحدة، والحقيقة أن بالدهم غير قادرة على منع الفلسطينيين من إحراز هدفهم 
الواليات المتحدة ال تستطيع تحمل األعباء المترتبة عن مواصلتها الدفاع عن حليفتها، التي ال تتوقف عن 

وفي ظل . توريطها في المزيد من األزمات والتي قد تكلف إسرائيل مبدئياً سقوط الحكومة اليمينية القائمة
بية، وما ينطوي عليه هذا الربيع من متغيرات ذات أبعاد استراتيجية، فإن الواليات ربيع الثورات العر

، وسيأتي "إسرائيل"ـفي تثبيت سياساتها ومواقفها الداعمة كلياً ل» الصمود«المتحدة، لن تكون قادرة على 
 بالعصا من  ال يقل ثمنه عن اإلمساك"إسرائيل"ـيوم يرتب عليها االختيار، ذلك أن مواصلة االنحياز ل

  . اإلسرائيلية-الوسط كسياسة مآلها السقوط كما يحدث في حالة العالقات التركية
  10/9/2011، البيان، دبي

  
   "إسرائيل"تركيا و .53

  نور الدينمحمد 
 على أسطول الحرية ومقتل "إسرائيل" اإلسرائيلي األخير، بعد نشر تقرير حول عدوان -التوتر التركي

ال يمكن الشك . من جديد على طريقة تعاطي تركيا مع القضية الفلسطينيةتسعة أتراك، سلّط الضوء 
لحظة بأن الشعب التركي يحمل في داخله من الحب والتعاطف مع القضية الفلسطينية الكثير الذي يتجاوز 

وال أحد ينسى الموقف التاريخي للسلطان عبدالحميد الثاني . حتى تعاطف بعض العرب مع هذه القضية
يع أي أراض فلسطينية إلى الحركة الصهيونية عبر ممثلها تيودور هرتزل وكان رفضه في رفضه ب

في تركيا بعد ذلك اتبع سياسات ال تسر " النظام"لكن . 1909السبب المباشر لعزله عن العرش في العام 
لى فلسطينيا وال عربيا وال حتى تركيا عندما وقفت تركيا إلى جانب الكيان العبري منذ اللحظة األو

 1949فكانت تركيا أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل في العام . إلنشائه على يد القوى االستعمارية
لم تكتف أنقرة بتسديد فاتورة حماية الغرب لها ضد . واستمرت وحدها في هذا االعتراف لسنوات طويلة

كرية واقتصادية في  بل ذهبت في اتجاه تحالفات بنيوية أمنية وعس"إسرائيل"ـالشيوعية باالعتراف ب
 كانت برئاسة "إسرائيل"والالفت لألسف هنا أن الحكومة التي قادت هذا التحالف مع . الخمسينيات

. الحالة اإلسالمية في تركيا في الخمسينيات أي عدنان مندريس" إحياء"شخصية لها كان لها الفضل في 
ذا يتطلب مجلدات لكن المفارقة أن عهد لسنا هنا في مجال إعادة عرض العالقات التركية اإلسرائيلية فه

ومنفتحا على الحالة اإلسالمية كان أيضاً عهد انفتاح " إسالميا"طورغوت اوزال الذي كان يعتبر أيضا 
مع حزب العدالة والتنمية، اإلسالمي أيضا، كان االنطباع أن تركيا .  واليهود عموما"إسرائيل"كبير على 

غير أن السنوات األربع .  مقابل انفتاحها على العرب والمسلمين"ئيلإسرا"ستمضي إلى عالقات باردة مع 
األولى من حكم الحزب لم تعكس هذا التوقع بل كان حزب العدالة والتنمية عامال أساسيا في الضغط على 

وسعت .  ونهج المقاومة"إسرائيل"قوى فلسطينية مثل حركة حماس من أجل أن تغير موقفها من وجود 
 والفلسطينيين أبرزها السعي الذي قام به رئيس الجمهورية "إسرائيل"لى إيجاد تسوية بين أنقرة أيضاً إ

 عندما جمع بين شمعون بيريز ومحمود عباس في 2007عبداهللا غول بعد انتخابه رئيسا في صيف 
أن يكون أول مسؤول إسرائيلي يلقي كلمة " شرف"القصر الجمهوري في أنقرة بل كان لبيريز، حينها، 

قضية غزة والعدوان عليها أعاد ترتيب بعض األولويات التركية التي توجت بوقفة . ام البرلمان التركيأم
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ورغم العدوان على أسطول الحرية ومقتل . دافوس من قبل رجب طيب أردوغان ضد شمعون بيريز
رات ال تزال تحكمه اعتبا" طريا" كان عموما "إسرائيل"تسعة أتراك غير أن مسار العالقة التركية مع 

أول هذا االعتبارات أن تركيا ال تزال عضوا فاعال في حلف . تلقي بظاللها على سياسة تركيا الخارجية
شمال األطلسي وهي شاركت في كل عملياته من البلقان إلى أفغانستان إلى ليبيا واليوم ها هي تنشر 

. داعياتها اإلقليمية والدوليةالدرع الصاروخي على أراضيها في خطوة لن تترك تركيا في منأى عن ت
االعتبار الثاني أن تركيا تريد أن تكون عضوا في االتحاد األوروبي وهي بخالف كل ما يقال لم تتخل 

االعتبار الثالث أن تركيا تريد أن يكون لها دور رائد بل قائد في منطقة الشرق . عن هذا الطموح
ن تكون منسجمة مع السياسات الغربية في المنطقة هذه االعتبارات مجتمعة تجبر تركيا على أ. األوسط

 ألنه ال يمكن أن تكون عضوا في األطلسي وتريد االنضمام "إسرائيل"ومن ذلك إبقاء عالقات جيدة مع 
، إذ ليس من دولة أطلسية واحدة وال "إسرائيل"ـإلى االتحاد األوروبي وأن تكون في الوقت نفسه معاديا ل

إن . وتركيا لن تكون استثناء.  وسياساتها من األلف إلى الياء"إسرائيل" أوروبية واحدة إال وتحتضن
 يستوجب أن ينظر إليه من زاوية الخيارات اإلستراتيجية لتركيا "إسرائيل"التوتر األخير بين تركيا و

 تعني التي ال( وما لم تنه تركيا عالقاتها البنيوية األطلسية واألوروبية. وموقعها من االستقطابات الدولية
 إال كونه خالفا بين "إسرائيل"فال يمكن وضع التوتر األخير بينها وبين ) العداء وال القطيعة مع الغرب

أصدقاء وداخل العائلة الواحدة لتكون القضية الفلسطينية أولى ضحاياه خصوصا بعدما شرع تقرير بالمر 
  .وان على سفينة مرمرةحصار غزة وكل ذلك من سوء إدارة الدبلوماسية التركية لملف العد

  10/9/2011، الشرق، الدوحة
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مسؤول (في خطاب له أمام معهد األبحاث حول األمن القومي في تل أبيب، قال الجنرال اإلسرائيلي «
يمكن أن يتحول إلى شتاء إن ما اعتبر بمثابة ربيع الشعوب العربية «إيال آيزنبرغ ) الدفاع المدني

إسالمي راديكالي، األمر الذي يزيد من احتماالت اندالع حرب شاملة في المنطقة مع إمكانية استخدام 
وأوضح المعلق العسكري في التلفزيون اإلسرائيلي أن الجنرال كان يشير على ما . »أسلحة دمار شامل

 كيميائية إذا حصلت عليها مجموعات يبدو إلى سوريا التي قد تطلق منها صواريخ مجهزة برؤوس
كما أشار إلى تدهور العالقات مع تركيا التي كانت . إسالمية إثر سقوط محتمل لنظام الرئيس بشار األسد

 بوصفه عامل توتر آخر، مضيفا أيضا إلى ذلك ما قال إنه "إسرائيل"ـفي ما مضى حليفا إستراتيجيا ل
. »جنوب إسرائيل« لصواريخ أكثر فعالية لمهاجمة بلدات في امتالك المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة

قد يبدو كالم الجنرال هنا شكال من أشكال المبالغة والخوف من المجهول الذي يتلبس قطاعات من النخبة 
، لكن التدقيق في المعادلة السياسية التي يمكن أن تفرزها )األمنية والعسكرية والسياسية(اإلسرائيلية 
بية، أقله في المدى المتوسط، ال زال يؤكد أن تلك المخاوف لها ما يسندها، وأن الربيع الثورات العر

العربي يمكن أن يتحول بالفعل إلى شتاء صهيوني، ليس بحرفية ما ذهب إليه الجنرال، ولكن بعموم 
اه ما ينس. مشهد الصراع بين األمة العربية واإلسالمية وبين الكيان الصهيوني والقوى التي تدعمه

المشككون في الثورات العربية، والمسكونون بعقد كثيرة من بينها عقد حزبية وطائفية وأيديولوجية، هو 
أن النظام العربي الرسمي بشقيه المعتدل والممانع لم يتبن منذ عقود خطابا جذريا ضد الكيان الصهيوني، 
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 االعتراف به اعترافا كامال، سواء وأن الخالف بين دوله ال يتعدى إدارة الصراع مع ذلك الكيان الذي تم
لكن الموقف يبدو مختلفا بالنسبة للقوى الشعبية، وللجماهير برمتها، تلك . بشكل مباشر أو غير مباشر

التي لم تتردد في رفض أي اعتراف بذلك الكيان، مع التبني الكامل لسياسة الحسم معه عبر المقاومة بكل 
سيقال بالطبع إن البديل عن األنظمة . ض الفلسطينية والعربيةأشكالها، وصوال إلى اقتالعه من األر

القائمة ليست الجماهير، وإنما أنظمة أخرى تتحالف مع الغرب، وهو كالم ينطوي على تسخيف للشعوب 
إن من اقتلع أنظمة ضاربة الجذور في القمع والتحالف مع : العربية وقواها الحية، في حين يقول العقل

وقد يصح هذا الخطاب لو كنا نتحدث عن انقالب عسكري خلع . تبدالها بأخرى أسوأالغرب لن يقبل باس
زعيما وجاء بآخر، وليس عن ثورات شعبية جوهرها تأكيد مرجعية الشعب للسلطة والدولة وال زالت 

من هنا، فإن البديل القادم ال بد أن . على تحفزها تراقب المشهد كما يحدث في مصر على سبيل المثال
 عن الضمير الجمعي للجماهير، وليس عن نخبة تصدرت المشهد بهذه الطريقة أو تلك، وفي حال يعبر

أرادت تلك النخبة البقاء في مواقعها، فليس أمامها غير االستجابة لطلبات الجماهير فيما يتصل بسياسات 
سياسات المعروفة وعندما يكون الشعب هو المرجع، فإنه لن يقبل أن تتكرر معه تلك ال. الداخل والخارج

حيال الكيان الصهيوني، أكانت سياسات الرضا والمهادنة واالعتراف، أم سياسة التطبيع والخدمات 
األمنية والسياسية، والتي باتت في أكثر تفاصيلها معروفة على رؤوس األشهاد وليس بوسع المعنيين 

حة غير عادية تسقط على رؤوس قد تبدو مخاوف الجنرال اإلسرائيلي من رؤوس كيماوية وأسل. إنكارها
اإلسرائيليين خالل المرحلة المقبلة شكال من أشكال المبالغة بالفعل، لكن المؤكد هو أن الموقف الشعبي 
العربي لن يقبل باستمرار السياسات القديمة، كما أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالسياسات العبثية القديمة 

م من جماهير األمة سيختطون مسارا آخر يوجع العدو ويفرض عليه أيضا، والنتيجة أن الفلسطينيين وبدع
التراجع، وحين تندلع انتفاضة الفلسطينيين في الداخل، فلن يكتفي الشارع العربي بالتظاهر والفرجة كما 

والقضية هنا ال تتعلق بالقوى اإلسالمية . كان في السابق، بل سيفرض على أنظمته مواقف من نوع آخر
جزءا أساسيا من المشهد السياسي القادم، بل بعموم الشارع العربي، ألن تأييد فلسطين التي ستكون 

ورفض السياسات الصهيونية واإلمبريالية األمريكية ليس رهنا باإلسالميين، بل يشمل الغالبية الساحقة 
ت تلك مقولة ربيع األمة شتاء الكيان الصهيوني؛ ليس. من الشارع العربي كما أثبتت األحداث طوال عقود

رومانسية أو نتاج مخاوف عبثية، بل هي حقيقة ستتأكد في المدى المتوسط، إن لم يكن في المدى 
  .القريب

  10/9/2011، الدستور، عّمان
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