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   الشرق األوسط يمر بزلزال : بالسالم مع مصر"إسرائيل"نتنياهو يؤكد التزام  .1

عن مراسلها كفاح زبون، أن رئيس نقالً ،  من رام اهللا 11/9/2011الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
امين نتنياهو، أكد مساء أمس، التزام بالده بالسالم مع مصر، وذلك غداة الهجوم ي، بنيسرائيلالوزراء اإل

  . في القاهرةإسرائيلالعنيف وغير المسبوق على سفارة 
» نعمل مع الحكومة المصرية على إعادة سفيرنا في أسرع وقت«: يسرائيلوأضاف رئيس الوزراء اإل

بإنقاذها ستة » اصة التي حالت دون وقوع كارثةتحرك الوحدات المصرية الخ«إلى القاهرة، مشيدا بـ
  .يين احتجزوا في أحد طوابق السفارةسرائيلمن رجال األمن اإل

أحرص على شكر الرئيس «: وقال. كما أعرب نتنياهو عن امتنانه للرئيس األميركي باراك أوباما لتدخله
حتى تنقذ السلطات » ذهأوباما الذي طلبت منه المساعدة، والذي استخدم في لحظة حاسمة كل نفو

  .يةسرائيلالمصرية أفراد السفارة اإل
الشرق األوسط يمر «ية في مصر خطير مشيرا إلى أن سرائيلوقال نتنياهو، إن االعتداء على السفارة اإل

التزام الدولتين بمعاهدة السالم الموقعة بينهما، إذ إن هذه «ي سرائيلوأكد رئيس الوزراء اإل. »بزلزال
  . ، حسب قوله»دم مصلحة البلدينالمعاهدة تخ

ية في القاهرة ستواصل نشاطها بطاقم سرائيلية، أمس، إن السفارة اإلسرائيلوقالت وزارة الخارجية اإل
  .يةسرائيلمقلص العدد برئاسة المفوض السياسي يسرائيل تيكوشينسكي، حسبما ذكرت اإلذاعة اإل

  . ومصرإسرائيل عن أهمية العالقات السلمية بين ية تسيبي ليفنيسرائيلكما تحدثت رئيسة المعارضة اإل
ي عن تعامل القوات األمنية المصرية مع سرائيلية عكست عدم الرضا اإلسرائيلغير أن وسائل اإلعالم اإل

إن عناصر الشرطة والجيش وقفوا جانبا بينما «: يةسرائيلاإل» معاريف«المتظاهرين، وأضافت صحيفة 
  . »حيط بالسفارة ويعمل على تحطيمه بالمطارقكان الجمهور يتسلق الجدار الم

يون، قالوا إسرائيلوكاالت، أن مسؤولون العن نقالً ، 10/9/2011موقع فلسطين أون الين، وأضاف 
، إنهم يأملون في استعادة العالقات الطبيعية مع مصر على الرغم من الهجوم على 2011- 9-11األحد 

زير البيئة جلعاد أردان أحد المقربين من رئيس الوزراء وقال و. ية في القاهرةسرائيلالسفارة اإل
إننا سنفعل كل شيء من اجل إعادة العالقات بين البلدين إلى " "ي بنيامين نتنياهو لإلذاعة العامةسرائيلاإل

، في إشارة إلى "في هذه الحالة تصرفت السلطات المصرية كما يجب عليها أن تفعل: "وأضاف". طبيعتها
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يين كانوا عالقين في السفارة في القاهرة مساء الجمعة عند إسرائيلة مصرية أنقذت ستة تدخل وحدة خاص
  .اقتحام حشد من المتظاهرين للسفارة مساء الجمعة

  . دبلوماسيا مع عائالتهم80 يرافقه "إسرائيل"ي اسحق ليفانون على عجل إلى سرائيلوعاد السفير اإل
من مصلحة الطرفين المصري " فلنائي إلذاعة الجيش إن ي متانسرائيلوقال وزير األمن الداخلي اإل

حلت "وأضاف فلنائي ". ي إعادة العالقات بين البلدين إلى طبيعتها حتى لو لم يكن األمر سهالسرائيلواإل
  ".الوحدة الخاصة المصرية المشكلة في وقت ربما يكون متأخرا إال أن ما فعلوه منع وقوع حمام دم

. يةسرائيلفي إعقاب الهجوم على السفارة اإل" الربيع العربي"ما إزاء مفهوم وعبر الوزيران عن شكوكه
الربيع +واحدة من الدول القليلة في العالم التي لم تهلل وتفرح بما يسمى ) إسرائيل(إن "وقال أردان 

  ". ، وما زلنا متشككين كثيرا حتى لو كنا مع دمقرطة الدول العربية+العربي
 عام إلمكانية الحديث عن 200 و100يجب على األرجح انتظار ما بين "حيته أنه أما فلنائي فيرى من نا

الحالية في المنطقة وبين ) إسرائيل(ورفض أردان من ناحيته وجود أي صلة ما بين عزلة ".ربيع حقيقي
  .الجمود في محادثات السالم مع الفلسطينيين

تفكك "حديث لإلذاعة العامة من خطر  في ون العضو في حزب كاديما هاسإسرائيلوفي المقابل حذر 
لن يتحسن أي شيء طالما لم تتخذ الحكومة مبادرات مع " وأضاف". الدول المعتدلة في المنطقة

  ".الفلسطينيين
 

  ذاهبون إلى األمم المتحدة رغم الضغوط الدولية: عباس .2
» الرأي االلكتروني« أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء خص به : محمد الصالحات-رام اهللا 

أن السلطة الفلسطينية ماضية قدما في التوجه الى األمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة 
فلسطين رغم الضغوط الشديدة التي تتعرض لها وخصوصا من الواليات المتحدة، كما تطرق الرئيس 

وقراط مستقلة ستستأنف بعد الفلسطيني الى ملف المصالحة مع حماس مبينا أن جهود تشكيل حكومة تكن
أكتوبر القادم، وفيما يتعلق بالعالقات مع األردن أكد عباس أنه ال صحة لما تناقلته / شهر تشرين أول 

وسائل االعالم عن وجود خالف مع األردن فيما يتعلق باعالن الدولة الفلسطينية، وفيما يلي تفاصيل 
  :اللقاء

باللجوء الى األمم المتحدة الستصدار اعتراف دولي بالدولة سيادة الرئيس، قرار السلطة الفلسطينية 
 الشهر الجاري، هل ما زلتم مصرين على المضي به رغم الضغوط األمريكية تارة 02الفلسطينية في 

  !بالتهديد بقطع المساعدات وأخرى بالدعوة إلى استئناف المفاوضات؟
ي على أساس سرائيلمفاوضات مع الجانب اإل أنا كنت وال زلت إلى هذا اؤكد اننا نرغب باستئناف ال- 

 1967االتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد مرجعيات السالم وفق مبدأ حل الدولتين على حدود الـ 
وضرورة وقف االستيطان، أما بالنسبة الستحقاق أيلول فنحن ماضون قدما في التوجه الى األمم المتحدة 

 بدولة فلسطين رغم ادراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر ومنها للحصول على اعتراف المجتمع الدولي
مليون دوالر سنويا، وقد استقبلت مؤخرا ديفيد هيل ) 470(التهديد بوقف المساعدات األمريكية التي تبلغ 

الموفد األمريكي الى الشرق األوسط ودينيس روس المستشار الخاص للرئيس أوباما وقبلهما مبعوث 
توني بلير بهذا الخصوص، وفي حالة استخدام الواليات المتحدة لقرار النقض الفيتو ضد اللجنة الرباعية 

االعتراف بالدولة الفلسطينية، فان هذا ال يعني بالضرورة القطيعة معها، وقد سبق لنا أن اختلفنا معها 
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 مرات من قبل، وفي كل األحوال سنتخذ القرار المناسب في حينه وحسب النتائج وتطورات) 9(
  .األحداث

   سيادة الرئيس، أين وصلت المصالحة الفلسطينية؟
 آذار من العام الجاري بالقاهرة وتم االتفاقي على تشكيل 16 تم توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية في - 

حكومة من مستقلين وتكنوقراط لتتولى مهام اعادة بناء غزة واالشراف على االنتخابات التشريعية 
عقدها في أيار القادم، اال ان حماس اشترطت رحيل رئيس الوزراء سالم فياض، وهو والرئاسية المقرر 

ما رفضته، ألن حماس تستطيع اقتراح مرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن تعيين رئيس الوزراء هو من 
صالحيات رئيس السلطة، كما أن الحكومة القادمة ليست حكومة توافق وطني بل هي حكومة مستقلة من 

ط ستتولى االشراف على االنتخابات القادمة، وسنستأنف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر تكنوقرا
  . بتجميد أموال السلطة لديها في حالة اتمام هذه المصالحةإسرائيلتشرين أول القادم رغم تهديد 

   العالقة مع األردن، كيف تقيمونها في الفترة الحالية؟
متميزة وراسخة، وال صحة لألنباء التي تداولتها بعض وسائل  العالقة بين األردن وفلسطين عالقة - 

اإلعالم عن وجود خالف أردني فلسطيني فيما يتعلق بموضوع استحقاق الدولة الفلسطينية، وأؤكد هنا أنه 
ال يوجد قضية ال يتم التنسيق مع األردن أوال حولها بما فيها لجوء السلطة إلى األمم المتحدة الستصدار 

وحرص وجهود جاللة الملك عبداهللا في دعم القضية والشعب . تراف بعضوية كاملة لفلسطينقرار باالع
الفلسطيني واضح وجلي، وأحرص دائما على لقاء جاللته للتشاور، كما أنني أثمن هنا التسهيالت 
والخدمات التي تقدمها األجهزة والمؤسسات الرسمية األردنية للشعب الفلسطيني وبتوجيهات من الملك 

  .عبداهللا
 سيادة الرئيس، أعلنتم مرارا عدم نيتكم الترشح للرئاسة في االنتخابات القادمة، فهل أنتم مصرون على 

  هذا األمر؟
 أوال، لقد انتهت واليتي القانونية التي امتدت الربع سنوات، وان استمراري في تولي مهام هذا - 

فاق على اجراء انتخابات في أيار القادم، فانني المنصب عائد الى عدم اجراء انتخابات، وفي حالة تم االت
 وقد أكتفي بمنصب - وأضاف مازحا -أكرر وأؤكد هنا بأنني لن أرشح نفسي لمنصب الرئيس، 

مستشار، والشعب الفلسطيني قادر على فرز العديد من الشخصيات التي تملك الكفاءة الالزمة لشغل هذا 
  .المنصب

  . سيادة الرئيس، شكرا لك
  11/9/2011، عمانالرأي، 

  
  شتون ستقدم عرضاً لعباس لتثنيه عن التوجه إلى األمم المتحدةآ ":فلسطين أون الين" .3

كشف مصدر فلسطيني مطلع أن مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي :  تامر قشطة-غزة
.  إلى األمم المتحدةكاثرين آشتون ستقدم عرضاً جديداً إلى رئيس السلطة محمود عباس لثنيه عن الذهاب

إن العرض الذي تحمله أشتون قد ": فلسطين أون الين"وقال المصدر ذاته مشترطاً عدم كشف هويته لـ
وأوضح أن هذا العرض قد  .والقيادة الفلسطينية لديهم بعض المعلومات حول هذا العرض" مغرياً"يكون 

 هذا الشهر وسيتطرق خالله إلى يؤثر على الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عباس في الرابع عشر من
  .الجهد الفلسطيني المبذول لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية
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وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة في تصريحات بثتها وكالة األنباء 
ولة أن الرئيس عباس سيلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤ" وفا"الفلسطينية

العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، خالل مشاركته اجتماع لجنة المتابعة العربية 
إن لقاء عباس مع آشتون سيتناول المسعى الفلسطيني للتوجه إلى : وقال أبو ردينة . اإلثنين، في القاهرة

، مؤكدا أن القيادة جاهزة لالستماع األمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيستمع إلى موقف االتحاد األوروبي
  .ألي موقف

  10/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اجتماع لجنة المتابعة غداً سيحسم تفاصيل التحرك العربي في األمم المتحدة: عريقات .4
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  .قال د :أرناؤوطعبد الرؤوف 

ن اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية يوم غد االثنين في القاهرة سيحسم التفاصيل إ" األيام"لـ
النهائية المتعلقة بخطة التحرك العربي خالل أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تبدأ يوم العشرين 

  .من الشهر الجاري
إن الرئيس عباس أبلغ " األيام"لفلسطينية، قال لـوكان حنا عميره، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن لقاءها هو األخير، ما لم تحدث تطورات طارئة، 
قبل انعقاد الجمعية العامة، وأن القيادة الفلسطينية ستعود لالجتماع ما بعد اجتماعات األمم المتحدة من 

  . واتخاذ القرارات المطلوبةأجل تقييم الموقف
  11/9/2011، األيام، رام اهللا

  
   الفلسطينيون يعلنون غدا خارطة االعتراف بالدولة في األمم المتحدة:سفير رياض منصورال .5

أعلن سفير فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يعلنون :  واشنطن-  محمد المداح 
ريق الذي سيسلكونه بين مجلس األمن أو تصويت في الجمعية العامة لألمم غدا االثنين خيارهم حيال الط

أعتقد أن االثنين قد تعلن «وأفاد منصور خالل لقاء مع الصحافيين  .المتحدة لالعتراف بدولتهم الفلسطينية
ر وأقر بأن المرو .بين مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة» عن خيارها) القيادة الفلسطينية(

بمجلس األمن الذي يسمح لهم بأن يصبحوا دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة سوف يصطدم بفيتو 
وأضاف أن طريق الجمعية العامة مع تصويت باألغلبية العادية سوف يعطي الفلسطينيين وضعا . أمريكي

ر اجتماع مقرر في وأوضح أن قرارا قد يتخذ االثنين إث .»صفة مراقب«متقدما نسبة إلى وضعهم الحالي 
  .القاهرة للجنة المتابعة التابعة لجامعة الدول العربية والتي تضم وزراء خارجية عربا

وأكد منصور أن أي موعد لم يقرر بعد لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيصل إلى 
  . سبتمبر، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون19نيويورك في 

  11/9/2011، جدةعكاظ، 
  

  السلطة تتوقع اعتراف أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة .6
توقع مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، رياض منصور، أن تحظى الدولة الفلسطينية على : غزة

وأوضح منصور أنه إذا أغلقت األبواب أمام . األقل باعتراف ثلثي أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة
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، فيمكن اللجوء إلى )الفيتو(صول الدولة على العضوية الكاملة نظرا الستخدام واشنطن لحق النقض ح
األمم المتحدة مرة أخرى لنيل قرار ذي معنى، بحيث يتم تعزيز مكانة دولة فلسطين لتصبح عضوا فاعال 

  .في جميع مؤسسات األمم المتحدة
ستتخذ القرار المناسب في حال ) أبو مازن(اس وأضاف منصور أن القيادة برئاسة الرئيس محمود عب

استخدمت الواليات المتحدة الفيتو في مجلس األمن، الفتا إلى أن التوجه الفلسطيني ليس أحادي الجانب 
 للشرعية الدولية من خالل استمرارها إسرائيلية، وإنما جاء بسبب تحدي سرائيلكما تسميه الحكومة اإل

  . شعبنافي االستيطان والتنكر لحقوق 
  11/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  قدسبل مشاريع تقام بال..  يرسل إليناال نريد ماالً: سفير فلسطين في القاهرة .7

: قال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا:  صالح جمعة- القاهرة
لنواجه هذه المأساة؛ ألن هناك مخططا استيطانيا إنه لم يعد هناك المزيد من الوقت، يجب أن نتحرك «

. » ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية50 إلى بناء إسرائيلتسعى من خالله ) عشرين عشرين(اسمه 
 مليار دوالر لتهويد القدس، وكل ذلك بدعم سخي من رجال األعمال 17.5 تخصص إسرائيل: وتابع

أن تكون على قدر التحديات التي تواجهها القدس، وأال تتخلى عن اليهود، مما يستدعي من األمة العربية 
نحن أولى الناس بالقدس؛ ألنها تمثل لنا الكثير دينيا وسياسيا، ولن تستقر : وقال. المدينة والدفاع عنها

ية في سرائيلواستعرض السياسات اإل. األوضاع دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة
، المتمثلة بتغيير أسماء الشوارع ومحاصرة المدينة ومنع إقامة مشاريع تنموية عربية لتشغيل المدينة

األيدي العاملة العربية، وهدم المنازل، وسحب هويات العرب، ومحاولة طمس كل المعالم العربية في 
  .المدينة

دس طريقها نحو التنفيذ من القدس ال يحميها الكالم، ونأمل أن تأخذ المشاريع الخاصة بالق: وتابع الفرا
خالل لجان معينة، ونحن ال نريد ماال يرسل إلينا، بل مشاريع تنفذ في المدينة، وهناك آليات للصرف 

  .متفق عليها، لكن من خالل الخطة التي قدمتها دولة فلسطين منعا ألي تضارب
 11/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  والفيتو األميركي ثانوي ..لتكريس الدولة والعودةخيار األمم المتحدة : اهللا اهللا عبد عبد .8

استقبل ابناء مخيم عين الحلوة مجسم مقعد فلسطين األممي الذي يجول على المخيمات الفلسطينية : صيدا
في لبنان تأكيدا على تمسك الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانتزاع 

  .اجمع بهذه الدولةاعتراف كامل من العالم 
واقيم احتفال بالمناسبة في قاعة زياد االطرش شارك فيه سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا وامين 
سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات وممثلون للفصائل 

  . والقوى الفلسطينية وفاعليات واحزاب وقوى لبنانية
وتحدث السفير عبد اهللا فاكد التمسك بعضوية فلسطين في األمم المتحدة والنضال ألجل نيل هذا الحق 

ي سرائيلفي ظل العجز الدولي عن لجم التمرد اإل: وقال. وعدم الرضوخ لإلبتزاز والتهديد والضغوطات
وال بد ان تتكاتف . وهجةوفي ظل االرتباك واالنشغال الذي يشغل ساحتنا العربية ال بد ان تبقى شعلتنا مت
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االيدي وتتوحد العقول ونلتف جميعا حول الهدف الذي نسعى اليه وهو انهاء حالة التشرد والمعاناة التي 
وقد يقول . المطلوب ان تتالحم الصفوف وتتراص لحمتنا الداخلية. يعيشها شعبنا، وانهاء حالة االحتالل

لق مشاكل للفلسطينيين في الشتات في الدول المضيفة له، مشككون ان هذا التوجه الى االمم المتحدة قد يخ
فليطمئن . ونحن نطمئن الجميع ان الدولة الفلسطينية هي السند األقوى لتمكين حقنا في العودة الى وطننا

الجميع، ال توطين للفلسطينيين، ومن اراد ان يتاكد من اصرار الفلسطيني على العودة الى ارضه عليه 
نحن لن نخضع ال إلبتزاز من هنا وال لتهديد وال لضغط، .  أيار الماضي15رى في ان ينظر الى ما ج

  .هذا حقنا ننطلق به نتمسك به نصر عليه ونواصل النضال من اجل تحقيقه
، "الفيتو األميركي على اعالن الدولة الفلسطينية هو شيء ثانوي"من ناحية أخرى، أكد السفير عبداهللا أن 

 بوسائل عديدة أو رفع اليد عنها وفرض العقوبات عليها، ألنها إسرائيلالزام "لى داعياً الدول الكبرى ا
خطوة فلسطين "أمس، الى ان " صوت لبنان"واشار في حديث الى إذاعة ". أصبحت بنظرهم دولة سارقة

في األمم المتحدة جاءت على أساس اعتراف المجتمع بما يسمى الدولتين، فاألولى تم االعتراف بها اما 
طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة يحتاج الى اجراءات "، الفتا الى أن "لثانية فتنتظر اعترافاً رسمياًا

  ".سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعود الى النظام الداخلي وآلية المنطمة الدولية
  11/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  سطيني إلى األمم المتحدةسجال وانتقادات ساخنة في ندوة عن التوجه الفل .9

وجه مفكّرون فلسطينيون وعرب وناشطون من جنسيات أخرى انتقادات :  محمد المكي أحمد- الدوحة 
شديدة لنية السلطة الفلسطينية التوجه إلى األمم المتحدة الشهر الجاري للحصول على عضويتها الكاملة، 

  .يسرائيللممارسات واالحتالل اإلكما وجهت انتقادات شديدة للسياسة األميركية الداعمة ل
الخطوة وجدواها : أيلول الفلسطيني بين مسار أوسلو والعودة إلى المؤسسات الدولية«وشهدت ندوة 

، سجاالً بين »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«التي نظمها أمس » وأبعادها القانونية والسياسية
  .يديها الذين بدا واضحاً انهم قلة في الندوةمعارضي خطوة اللجوء إلى األمم المتحدة ومؤ

وفيما رأى رئيس المركز الدكتور عزمي بشارة أن التحليل السياسي والقانوني لخطوة التوجه إلى األمم 
، وأن هناك »ية إلى طريق مسدودسرائيل اإل- مهم جداً في ظل وصول المفاوضات الفلسطينية «المتحدة 

ن إلى المنظمة الدولية، قال المستشار القانوني للوفد الفلسطيني إلى بين من سيذهبو) حالياً(مشاورات 
القيادة الفلسطينية الحالية «الدكتور أنيس فوزي قاسم أن ) 1993 -1991(مفاوضات مدريد وواشنطن 

هي التي هندست خطة أوسلو التي وضعت التزامات على الفلسطينيين ولم تعطهم حقوقاً، وهي أخطر ما 
التي تمارس ديبلوماسية «) أبو مازن(وأضاف أن هذه قيادة الرئيس محمود عباس . »يةتعرضت له القض

يين سرائيلاإل«ولفت إلى أن . »الصفقة، تواصل فشلها بالذهاب إلى األمم المتحدة لتقديم طلب لن يقدم شيئاً
ب لن يضيف يهولون موضوع طلب عضوية الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة ألنهم يعرفون أنه لو طل

  .»شيئاً
ي بنيامين نتانياهو سرائيلوقال قاسم إن عباس يسعى إلى صفقة تتلخص في أن يعلن رئيس الوزراء اإل

 وأنه سيوقف االستيطان في مقابل أن يعترف الرئيس 1967اعترافه بقيام دولة فلسطينية في حدود عام 
األميركي » الفيتو«وقال إن استخدام . »ذلك؟هل سيفعل أبو مازن «: يين، متسائالًسرائيل دولة لإلإسرائيلب
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في ) الجنائية في الهاي(إلحباط الطلب الفلسطيني سيقتل فوراً طلباً فلسطينياً باالنضمام إلى المحكمة 
  .يينسرائيلسبيل السعي إلى محاكمة مجرمي الحرب اإل

االعتراف «ية أن ورأى األستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة جورج تاون األميرك
المتوقع إلحباط (الفيتو األميركي «، وأن »ال يخلق الدولة بل يخلقها الجهد البشري) بالدولة الفلسطينية(

لن يكون العقبة األخيرة، وسيسعى األميركيون ) حصول فلسطين على عضوية كاملة في األمم المتحدة
أصوات في مجلس األمن، وبالتالي لن  9يون وأصدقاؤهم إلى منع العرب من الحصول على سرائيلواإل

  .»تحتاج أميركا الى استخدام الفيتو
وكان الصوت األعلى نبرة في الدفاع عن توجه عباس إلى األمم المتحدة، أطلقه أمين سر لجنة دستور 
دولة فلسطين األستاذ في جامعة القدس الدكتور كمال األسطل الذي وصف توجه القيادة الفلسطينية إلى 

نوع من الهندسة السياسية وليس موضة سياسية لتدويل القضية من جديد أو موضة «لمتحدة بأنها األمم ا
سياسية كموضة الثورات الشبابية وموضة حرق األجساد وموضة تسمية أيام األسبوع بأسماء معينة 

ن هو وفيما خلص إلى أن التوجه الفلسطيني واالعتراف األممي بفلسطي. »وموضة رشق الساسة باألحذية
تنفيذ لقرارات الشرعية الدولية واإلقرار الفلسطيني بحل الدولتين، وجه متحدث مصري حضر الندوة 
انتقادات شديدة لألسطل في شأن حديثه عن الثورات، ما دفعه إلى القول إن رؤيته فهمت بطريقة خاطئة، 

  .وحيا الثورات العربية
ين انتقدوا عباس، وقال إن خطوة التوجه إلى األمم ورد السفير الفلسطيني في قطر منير غنام على متحدث

إلى طريق مسدود، وأنها ) إسرائيلمع (نتاج وصول المفاوضات «، وهي »سياسية وقانونية«المتحدة 
  .»خطوة إلعادة الفعل في األمم المتحدة في شأن القضية الفلسطينية

كا والفصائل الفلسطينية كلها في  وأميرإسرائيلوأجمع متحدثون على أن السلطة الفلسطينية والعرب و
لو قامت ستكون مثل الفاتيكان، أي أنها «مأزق كبير حالياً، وقال متحدث انه ضد الدولة الفلسطينية ألنه 

  .»ستكون مزاراً وليس وطناً لإلقامة
  11/9/2011، الحياة، لندن

  
  ق أيام لمغادرة دمشثالثة حركة حماسسوريا تمهل :  الين، الجزائرأونالشروق  .10

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن النظام السوري أعطى حركة المقاومة :  هاني جريشة- القاهرة 
  . أيام لمغادرة العاصمة السورية دمشق خاصة القادة العسكريين3 حماس مهلة اإلسالمية

وقالت المصادر أن السلطات السورية نبهت حركة حماس لخطورة بقاء قياداتها في دمشق خاصة في 
وضاع المتدهورة على أراضيها بسبب الثورة التي تمر بها البالد خاصة القيادة العسكرية أو ما ظل األ

  .يعرف بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة
وأوضحت المصادر أن قيادة الحركة لديها تخوف من إقدام سوريا على اغتيال قيادات بارزة للحركة في 

مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة تحت زعم أن الثوار السوريين هم من دمشق وعلى رأسهم خالد 
خططوا الغتياله، حيث يتم تبرير هذا األمر بأن الثورة السورية هي مخطط الستهداف حركة المقاومة 

  .والنظام السوري الذي يناصر المقاومة الفلسطينية



  

  

 
 

  

            11ص                                     2259:                العدد11/9/2011األحد  :التاريخ

 السياسية فقط إلى قطر بعد رفض األردن من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن الحركة ستنقل القيادة
ومصر استضافة قيادة الحركة على أراضيها أو فتح مكاتب للحركة في عواصمها، موضحة أن خالد 

  .مشعل ووفدا من الحركة سيسافران إلى الدوحة لترتيب هذا األمر
ة إلى قطر، موضحة وبينت المصادر أن قيادة الحركة تدرس حاليا بشكل مكثف كيفية نقل مكاتبها السياسي

  .أن الحركة شددت الحراسة على قياداتها في سوريا خوفا من اإلقدام على اغتيال أحد قاداتها
كما أشارت المصادر إلى أن قيادة الحركة تدرس حاليا أي دولة يمكن لها استضافة القادة العسكريين 

شحة الستضافة القيادة للحركة المتواجدين في دمشق، موضحة أن إيران هي من أكثر الدول المر
  .العسكرية

يذكر أن وثائق مسربة عبر ويكيليكس أظهرت أن الرئيس السوري بشار األسد أكد لوفد من الكونجرس 
  .وغير مرغوب فيه" ضيف ثقيل"األمريكي أن حماس 

ومن جانب آخر أكدت المصادر أن إشكالية الثورة السورية تطال بقية قيادات الفصائل الفلسطينية في 
شق كحركة الجهاد االسالمي بقيادة األمين العام للحركة رمضان عبداهللا شلح، وأوضحت المصادر أن دم

قيادة الجهاد تدرس إمكانية نقل قيادة الحركة إلى طهران، موضحة أن العالقة الوثيقة بين حركة الجهاد 
  .وإيران تمكنها من هذا األمر

  9/9/2011، الشروق اون الين، الجزائر
  

  ي أنباء سير المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرىحماس تنف .11
نفى مصدر مسئول في حركة حماس األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم المختلفة حول سير المفاوضات 

وأكد المصدر أن . ي األسير جلعاد شاليطسرائيلبشأن عملية تبادل األسرى الفلسطينيين والجندي اإل
 السلبية على نفوس األسرى وذويهم، مؤكدا أن الحركة لن تخفي شيئا عن التسريبات اإلعالمية لها آثارها

وناشد  .الشعب الفلسطيني وستعلن عن أي تقدم في الوقت المناسب وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة
  .المصدر وسائل اإلعالم تجاهل الحديث عن الصفقة في هذه المرحلة الحساسة تحقيقًا للمصلحة

ه عدة وسائل إعالم، يفيد باستئناف الجولة الثالثة من مفاوضات صفقة تبادل األسرى وكان تقرير قد نشرت
  .في القاهرة الثالثاء الماضي برعاية مصرية) إسرائيل(غير المباشرة بين حركة حماس و

  10/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اسي يأتي كإقرار بفشل برنامجه السي المتحدةاألمم إلىتوجه عباس : البردويل .12
قال صالح البردويل، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، إن حركته تتجنب حتى اآلن إصدار : غزة

، خشية أن يتم اتهامها من قبل السلطة )أيلول(موقف واضح وصريح يعكس رأيها بشأن استحقاق سبتمبر 
» األوسطالشرق «وفي تصريحات لـ. إسرائيلبأنها تتساوق مع موقف كل من الواليات المتحدة و

إن هذا ال يعني أننا بحال من األحوال يمكن أن نوافق على خطوة انفرادية «استدرك البردويل قائال 
جر «واتهم البردويل أبو مازن بالعمل على . »هوجاء ال يمكن أن تحقق المصالح الوطنية الفلسطينية

فصائل الفلسطينية التي المجموع الفلسطيني إلى خطوة غير مدروسة، دون أن يبحث هذه الخطوة مع ال
، موضحا أن الخطوة المطلوبة فلسطينيا هو االتفاق على برنامج وطني »يحرص على تغييبها تماما
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مشترك يستند إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها التمسك بحق العودة لالجئين وإقامة الدولة 
  .الفلسطينية وعاصمتها القدس واستعادة األرض السليبة

تهدف بشكل أساسي إلى التمهيد للعودة » سلطة فتح«ر البردويل من أن الخطوة التي ستقدم عليها وحذ
واعتبر البردويل أن توجه عباس لهذه . للمفاوضات وليست خطوة بديال عنها، مما يقلص من جدواها

ية، فإنه اختار الخطوة يأتي كإقرار بفشل برنامجه السياسي، مشيرا إلى أنه بدال من التوجه لخيارات واقع
واستهجن البردويل أن تتوجه السلطة إلى األمم المتحدة في الوقت . بشكل منفرد اإلقدام على هذه الخطوة

  .الذي يتواصل فيه اعتقال المقاومين في الضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة
 119/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  سبتمبر/ ليات الشعبية بالتظاهر لدعم استحقاق أيلولافعفتح تطالب حماس أن تسمح لل .13

 طالبت حركة فتح بلسان أمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في غزة عبد اهللا أبو : حامد جاد- غزة 
سمهدانة حركة حماس بأن تسمح لكافة الفعاليات الشعبية بمساندة استحقاق أيلول الذي سيكون له بحسب 

  . الكبير على طريق التحرر الوطني واستعادة الحقوقأبو سمهدانة األثر
ودعا أبو سمهدانة كافة الفصائل بالعمل على مساندة السلطة الفلسطينية فى توجهها الشهر الحالي إلى 
األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة فلسطينية وقال إن من يتحدثون عن عدم جدوى هذا التوجه عليهم 

الذى يضر " العبثي"اتيجية التي يملكونها كبديل لهذا التوجه بدال من الحديث طرح البديل وما هي االستر
  .بالمشروع الوطني الفلسطيني

وشدد ابو سمهدانة على أن هذه المعركة السياسية التي تخوضها السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس 
شد كافة جهود وطاقات الشعب أبو مازن هي معركة الكل الفلسطيني وليس فصيال بحد ذاته داعيا إلى ح

الفلسطيني لدعم السلطة الفلسطينية في التوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب 
  .العضوية في المنظمة الدولية

  11/9/2011، الغد، عمان
  

  سبتمبر/ الجهاد اإلسالمي تقلل من أهمية استحقاق أيلول .14
لجهاد اإلسالمي بلسان عضو مكتبها السياسي محمد الهندي من جدوى  قللت حركة ا: حامد جاد- غزة 

توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة ومجلس األمن لالعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود الرابع 
واعتبر الهندي خالل ندوة عقدتها دائرة شؤون الالجئين أن فشل مشروع . 1967) يوينو(من حزيران 

الثورات العربية في المنطقة كمتغيرين مهمين من شأنه أن يعزز مشروع المقاومة التسوية، ونجاح 
  .وإعادة االعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني

أمام هذين "وقال الهندي خالل هذه الندوة التي عقدت بعنوان تداعيات استحقاق أيلول على حق العودة 
ة، والبدء بتطبيق اتفاق المصالحة والتوافق على استراتيجية المتغيرين فال بد من االعتراف بفشل التسوي

  ".وطنية تستند إلى برنامج التحرير الستعادة الحق الفلسطيني
وانتقد الهندي موقف الرئيس محمود عباس تجاه اتفاق المصالحة متهما عباس باتخاذ خطوات منفردة 

ج استحقاق أيلول، وكأن قضية ومصير إن تطبيق المصالحة أجل أو توقف على نتائ"وذلك حسب ما قال 
وتساءل عن دور ومستقبل منظمة التحرير في  ".الشعب الفلسطيني معلق على قرار االعتراف بالدولة
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ظل طرح مشروع إلنهاء الصراع، وعن المستفيد من طرح هذا المشروع في وقت يشهد فيه العالم 
  .تحوالت مهمة تصب في دعم القضية الفلسطينية

 11/9/2011، نالغد، عما
  

  إيران إلىنقل مكاتب حركته من دمشق  "قدس نت"ممثل الجهاد في بيروت ينفي لـ .15
نفى أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في بيروت األنباء التي تتداولها وسائل : غزة

مشق خالل اإلعالم المحلية والدولية عن طلب من الحكومة السورية لحركته بإغالق مكاتب الحركة في د
اليوم " وكالة قدس نت لألنباء" وأكد الرفاعي في تصريح خاص لمراسل .  أيام والرحيل من دمشق3

السبت، أن تلك األنباء عارية عن الصحة تماماً، وما يتم تداوله عبر اإلعالم مجرد فقاعات إعالمية ال 
توحة في سوريا، ولم يتم وأوضح ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في بيروت، أن مكاتب حركته مف .أكثر

  .إبالغ الحركة بأي أمر من قبل الحكومة السورية بهذا الخصوص
  10/9/201، وكالة قدس نت

  
  ونروا في غزةاألأزمة جديدة بين حماس و .16

ونروا في قطاع غزة، إثر قرار الوكالة األممية األحماس ووكالة تفجرت أزمة جديدة بين حركة : غزة
 فيها سهيل الهندي عن العمل موقتاً، وذلك بعد أيام من تصريحات حادة إيقاف رئيس اتحاد الموظفين

للهندي ضد األمم المتحدة على خلفية تقرير لجنة بالمر، الذي شرعن الحصار المضروب على القطاع 
 من مغبة ونروااأل، في بيان أمس، ”حماس“وحذرت دائرة شؤون الالجئين في حركة . منذ خمسة أعوام
وقالت .  بفعاليات احتجاجية لن تسرهاونروااألقاف الهندي عن العمل، مهددةً رئاسة االستمرار في إي

يأتي قرار األونروا بتوقيف الهندي عن عمله لثالثة شهور من دون راتب كإنذار نهائي بالفصل “الدائرة 
. ”قابيةفي سياق سعيها لتكميم أفواه العاملين فيها لكسر إرادتهم، وردعهم عن القيام بأي فعاليات ن

” الهولوكوست“األونروا التي تدعي حرصها على حقوق اإلنسان وترغب في تدريس مادة “وأضافت أن 
  .لطالبنا في مدارسها، تأبى أن تقر بحقوق موظفيها في التعبير عن آرائهم ومطالبهم النقابية

  11/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ساهم في انتهاج أسلوب القنص بدقةوصول أسلحة متطورة للمقاومة : كتائب أبو علي مصطفى .17
أكد أبو جمال الناطق باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة  :فايز أبوعون

الشعبية لتحرير فلسطين أن انتهاج المقاومة في قطاع غزة أسلوباً جديدا ومجديا يوقع الضرر باالحتالل 
و القنص، بعد أن تسلمت المقاومة أسلحة حديثة ومتطورة ي وجنوده على الحدود مع القطاع وهسرائيلاإل

  .وأكثر دقة في إصابة الهدف عن بعد ومن مسافات ال يمكن أن تشكل خطراً على المقاوم نفسه
يين عن بعد الذي انتهجته كتائب أبو علي سرائيلأن أسلوب قنص الجنود اإل" األيام"وأضاف أبو جمال لـ

تفاضة عن طريق أحد قادتها الميدانيين وهو نضال سالمة الذي استشهد مصطفى منذ السنوات األولى لالن
 بخان يونس أصبح نهجاً أكثر تطوراً ويحدث نقلة نوعية في عمل المقاومة وأسلوباً بات 2003في العام 
يين القاطنين في محيط قطاع غزة من الشمال والشرق الذين طُلب منهم مؤخراً من قبل سرائيليوجع اإل
  .ي البقاء في المناطق المحمية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذرسرائيلالجيش اإل
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ية مؤخراً يعود لتطور البنادق إسرائيلوقال إن تطور أسلوب المقاومة الذي اعترفت به مصادر عسكرية 
التي وصلت إلى أيدي المقاومين من جميع الفصائل وتعتبر دقيقة في إصابة الهدف، باإلضافة للمهارات 

  .سبوها في عمليات التدريب المستمرة، ليس على القنص وحده بل وعلى التخفي والمراوغةالتي اكت
  11/9/2011، األيام، رام اهللا

  
  ليفني تدعو نتنياهو إلى تبنّي سياسة أكثر مسؤولية تضمن تحسين العالقات مع تركيا .18

كومة بنيامين نتنياهو في ية، تسيبي ليفني، نهج حسرائيلانتقدت رئيسة المعارضة اإل: )فلسطين(الناصرة 
التعامل مع أزمة العالقات الدبلوماسية مع تركيا، داعيةً إياها إلى تبنّي إجراءات عملية أكثر مسؤولية 

  .لضمان احتواء األزمة وتحسين العالقات بين الجانبين
ى نار عدم صب المزيد من الزيت عل"وتوجهت ليفني، الليلة الماضية، إلى رئيس حكومتها بالدعوة لـ 

 إسرائيل وتركيا، نظراً إلى أن المزايدات الكالمية ال تصب في مصلحة إسرائيلالعالقات المشتعلة بين 
أبداً، وعليه يجب اتخاذ إجراءات عملية تتسم بالمسؤولية والروية لضمان استقرار وتحسين العالقات بين 

  .، وفق تقديرها"البلدين
ية بشأن مساعي وزير الخارجية سرائيلدته بعض الصحف اإلجاءت دعوة ليفني هذه تعقيباً على ما أور

، بحيث تتضمن "رداً على سياستها تجاه تل أبيب"أفيغدور ليبرمان العتماد إجراءات عقابية ضد أنقرة 
  .دعم خصوم تركيا عسكرياً

  10/9/2011، قدس برس
  

  يةرهاب اإل" سبتمبر11" هي التي نفّذت هجمات "إسرائيل: " أميركيدراساتمركز  .19
 Press«، نشرها مركز » سبتمبر االرهابية11 هي التي نفّذت هجمات إسرائيل» كشفت دراسة بعنوان

Pakalert »  وهو مركز دراسات أميركي يعنى بالملفّات الساخنة التي يعيشها العالم، والقضايا الكبرى
 عن رجل تحوم حوله على المستويات األمنية والسياسية، النقاب عن نبوءة قديمة مثيرة وغريبة صدرت

الشكوك أكثر من سواه، هذه النبوءة، وعالقتها بالشخص الذي أطلقها، ذات دالالت بالغة األهمية وهي 
يين، مدير جهازي سرائيلتؤشّر الى من نفّذ الهجمات إنه إيسر هارئيل، كبير المسؤولين االستخباراتيين اإل

  1963 / 1952الموساد والشين بيت، بين عامي 
تنبأ إيسر هارئيل بشكل دقيق للغاية » سبتمبر¨ أيلول 11 عاماً من أحداث 22، أي قبل 1979لعام ففي ا

  .يينسرائيلبحصول ما حصل أمام مايكل إيفانز، وهو أميركي مؤيد للمتطرفين اإل
، حيث تناول طعام إسرائيل، قام إيفانز بزيارة هارئيل في منزله في 1979» سبتمبر¨ أيلول 23وفي 
ي آنذاك مناحيم بيغن، سرائيلشاء معه ومع الدكتور روفن هشت، كبير مستشاري رئيس الوزراء اإلالع

» سبتمبر¨ أيلول 30وفي افتتاحية بعنوان أميركا هي الهدف، نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست في 
ان سيصل ، تساءل إيفانز المعروف بعدائه الشديد للعرب، عما سماه االرهاب العربي، وما إذا ك2001

  . الى أميركا
إن إرهابيين عرباً سوف يستهدفون أعلى بناء في مدينة نيويورك، ألنه يعتبر رمزاً «وقال هارئيل إليفانز 

كانت من تخطيط الموساد، » سبتمبر¨ أيلول 11، وهذه النبوءة تعني أن هجمات »له عالقة بعضو التذكير
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لكفاية، وهي واردة أيضاً في كتاب بقلم مايكل إيفانز بموجب اعتراف إيسر هارئيل، وهي موثّقة بما فيه ا
  .نفسه

  11/9/2011، الدستور، عمان
  

   ربحت من الهجوم ضد برجي التوأمين والبنتاغون"إسرائيل": نتنياهو .20
ي الحالي قد قال في سرائيلمن تفجيرات البرجين، كان نتنياهو رئيس الوزراء اإل» إسرائيل«حول استفادة 

 ربحت من الهجوم ضد برجي التوأمين في إسرائيلإن »يةسرائيل جامعة بار إيالن اإلمحاضرة القاها في
، ونقلت صحيفة معاريف، قوله خالل »2001 أيلول من العام 9 في ننيويورك ومبنى البنتاغو

إننا نستفيد من أمر واحد حدث، وهو الهجوم ضد برجي التوأمين والبنتاغون، والحرب «المحاضرة 
  . »لعراق، فقد غير هذا الحدث الرأي العام األميركي بصورة ملموسة لصالحنااألميركية في ا

ية لدى سماعهم أقواله خالل يوم سرائيلولفتت معاريف إلى أن نتنياهو فاجأ مستمعيه في الجامعة اإل
  .»تقسيم القدس«دراسي حول 

  11/9/2011، الدستور، عمان
 

  احل التاريخية على الصعيدين العسكري والسياسي حاليا في أخطر المر"إسرائيل"": تيك ديبكا" .21
، إن عملية 2011- 9-10ي، السبت سرائيلاالستخباري العسكري اإل" تيك ديبكا" قال موقع : وكاالت

 عاماً إلى تاريخ مظلم وسنوات شديدة البأس 32 نحو "إسرائيل"ية في القاهرة تعيد سرائيلاقتحام السفارة اإل
  . والعزلة

 عادت "إسرائيل"ية تدرك تماما تداعيات هذه األحداث فهي تعي أن سرائيلالقيادة اإل"إن وبحسب الموقع، ف
 حيث كانت دولة تعيش في عزلة تامة عن محيطها بال سالم، وحيدة وغريبة في 70اآلن إلى سنوات الـ

  ". الشرق األوسط تتعرض لهجمات العرب
عودته لن تكون قريبة، ومن المؤكد أن اتفاقية مع خروج السفير من القاهرة، يبدو واضحا أن : "وأضاف

والتي كانت مجمدة حتى اليوم لن يجرى عليها أي تحديث، تماما كما لم ) إسرائيل(بين مصر و) السالم(
يجر أي تحديث على عملية استيراد الغاز، حيث ما زال الغاز المصري ال يصدر إلى تل أبيب حتى 

  ". تاللحظة بعد تعرض األنابيب إلى هجما
ورأى الموقع أن سياسة المصالحة بين المجلس العسكري المصري واإلخوان المسلمين لم تساعده على 

  . فرض سيطرته، حيث بدأ اإلخوان يرفضون سيطرة المجلس العسكري
ية، سرائيل اإل- ليس إال بداية فقط، فهذه أول الطريق لقطع العالقات المصرية"ونبه إلى أن هذا االقتحام 

الطريق إلظهار مدى العالقة والتجاذب بين إخوان مصر ومجلسها العسكري، فإذا لم يستطع وهي أول 
المجلس السيطرة على هذه األوضاع، ستكون الطريق ممهدة أمام انهيار سيطرته وبدء مرحلة جديدة مع 

  . ، على حد زعمه"اإلخوان
يس الوزراء التركي رجب طيب لفت الموقع إلى أن اقتحام السفارة تم قبل يومين فقط من زيارة رئو

، وتحريضه عليها )إسرائيل(أردوغان بشكل رسمي إلى القاهرة، الفتًا إلى أن تصريحات أردوغان ضد 
  . أوجد صدى في الشارع المصري الذي ترجم ذلك من خالل اقتحام السفارة

 وتركيا في وجه في هذه األثناء، تقف أكبر دولتين إسالميتين في الشرق األوسط مصر: " الموقعوتابع
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حاليا في أخطر المراحل التاريخية ) إسرائيل(، وانضمتا إلى المعسكر المناوئ لها، ولذلك تمر )إسرائيل(
  ". الصعبة على الصعيدين العسكري والسياسي

 11/9/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  نتنياهو وباراك أخفيا معلومات عن عملية إيالت األخيرة: "يديعوت" .22
رئيس هيئة االستخبارات " افيف كوخافى"العبرية أن " يديعوت أحرونوت"شفت صحيفة  ك:وكاالت

ليس الوحيد الذي صمت أمام اللجنة السرية الفرعية الخاصة بشئون " آمان" "يةسرائيلاإل"العسكرية 
المخابرات والمتفرعة عن لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، وفضل االمتناع عن كشف تفاصيل 

ت االستخبارية التي وصلت إلى األجهزة األمنية قبل تنفيذ العملية المركبة في إيالت جنوب المعلوما
  ". يينإسرائيل "8منذ شهر وأسفرت عن مقتل ) إسرائيل(

يورام كوهين هو اآلخر أيضاً " يسرائيلالشاباك اإل"وأضافت الصحيفة العبرية، أنه جرى دفع رئيس 
، بعد أن قام رئيس االستخبارات، "إيهود باراك"راء ووزير جيشه ليصمت عما يريد أن يخفيه رئيس الوز

وممثل الشاباك باالمتناع عن كشف المعلومات التي حذرت من العملية أمام اللجنة السرية، مما أثار 
  . غضب أعضائها

، ورئيس جهاز "بينى جانتس" "يسرائيلاإل"وأوضحت يديعوت أنه من المتوقع مثول رئيس أركان الجيش 
أمام اللجنة السرية جداً في الكنيست يوم األحد المقبل، لإلدالء بشهادتهم حول " يورام كوهين"اباك الش

  . المعلومات اإلستخباراتية التي سبقت العملية
وادعى أعضاء اللجنة الفرعية السرية، أن عناصر تابعين لجهاز الشاباك قاموا بنقل رسالة ألعضاء 

م االمتناع عن اإلجابة عن األسئلة المتعلقة باإلنذارات التي سبقت العملية اللجنة، مفادها، أنه يتوجب عليه
  . في الجنوب ألنهم لم يتلقوا ردوداً

وأوضحت يديعوت أن تلك الرسالة أثارت غضب أعضاء اللجنة، الذين يفكرون حالياً فيما ما هي 
  . كالمعلومات التي يحاول أن يخفيها كل من نتانياهو ووزير جيشه إيهود بار

وفى أول رد فعل على ذلك، ادعى أعضاء في االئتالف الحكومي في األسابيع األخيرة، أن رئيس لجنة 
يستعمل اللجنة لصالحه الشخصي، ومن أجل التقليل من " شاوؤل موفاز"الخارجية واألمن في الكنيست 

هو الصحيح، وأن أن العكس " موفاز"مكانة رئيس الحكومة وهزيمته، ومخالفاً لذلك ادعى مقربون من 
  . قاد حملة تكتيم أفواه ضد إحدى أهم اللجان في الكنيست" نتنياهو"

، إنه وحسب لوائح القانون في الكنيست، يلزم رئيس الشاباك بالمثول أمام اللجنة "موفاز"من جهته قال 
ئيس الفرعية السرية، وإعطائها جميع المعلومات الخاصة بالقضية، الفتاً إلى أنه في حال رفض ر

باعتباره رئيس الحكومة وكونه الوزير المسئول عن رئيس " نتانياهو"الشاباك المثول، فيتوجب على 
  . الشاباك االمتثال أمام اللجنة بدالً منه

وبالمقابل أعلن مكتب رئيس الحكومة، أنه لم يكتمل التحقيق في الحادث بعد، وعلى هذا يجب السماح 
 التحقيق سيعرض فحواه على المستوى السياسي للجنة، كما أوضحت لعناصر األمن بالعمل، وبعد انتهاء

  . وزارة الجيش، أن رئيس األركان سوف يعرض تقديراته أمام اللجنة بعد انتهاء التحقيق
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سوف يجتمع يوم األحد المقبل مع رئيس الوزراء " روبين ريفلين"وقالت يديعوت إن رئيس الكنيست 
طريقة العمل في لجنة الخارجية والكنيست، كما سيقابل على انفراد ووزير الدفاع من أجل إيضاح لهم 

  ".شاوؤل موفاز"رئيس اللجنة 
 11/9/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  ية في مصرسرائيلاإل  بفصل ليبرمان بعد اقتحام السفارة يطالبعمير بيريتس .23

بق عمير بيريتس السبت ي عن حزب العمل ووزير الدفاع الساسرائيلطالب عضو الكنيست اإل: وكاالت
ي بنيامين نتنياهو بفصل وزير خارجيته ليبرمان لضلوعه في تدهور العالقات سرائيلرئيس الوزراء اإل

ي سرائيلية بفصل وزير الخارجية اإلإسرائيلطالبت قوى سياسية  و.ية بكل من مصر وتركياسرائيلاإل
  .ية في مصرسرائيلأفيغدور ليبرمان إثر اقتحام السفارة اإل
 عن - في نبأ أوردته على موقعها على شبكة اإلنترنت- ية سرائيلونقلت صحيفة جيروزاليم بوست اإل

ليبرمان قام بنوع من الالمسؤولية بصب الوقود على النار بدال من تهدئة األمور مع "بيريتس قوله إن 
  ".إسرائيلمصر وتركيا في الوقت الذي تنتابهما فيه مشاعر غاضبة تجاه 

ي شمعون بيريز وعضو سرائيلية الرئيس اإلسرائيل على ضرورة أن تطالب الحكومة اإلوشدد بيريتس
الكنيست عن حزب العمل بنيامين بن أليعازر بالتدخل لتهدئة األوضاع والتعامل مع أزمة العالقات مع 

  .القاهرة وأنقرة
  11/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  !!فقد صوابه بأنه  ليبرمان يتهمونيةرائيلس موظفون كبار في الخارجية اإل":هآرتس" .24

ية اتهموا وزير الخارجية سرائيلذكرت صحيفة هآرتس بأن موظفين كبار في الخارجية اإل :القدس المحتلة
 دوليا بسبب إسرائيلي افيغدور ليبرمان بأنه فقد صوابه، وأن أكبر دليل على ذلك هو عزل سرائيلاإل

 المسبوق على ليبرمان جاء بعد أن قال ليبرمان إنه يعد خطة وأضافت أن هذا الهجوم غير. سياسته
لالنتقام من تركيا ومن ضمنها تقديم الدعم لألكراد في حربهم ضد تركيا من أجل نيل االستقالل رغم أن 

تعرف حسب قرارات األمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد ) بي بي كي(حركة المقاومة األكراد 
ية سرائيلكما قال موظف كبير في الخارجية اإل. ركة إرهابية تقتل المدنيين األتراكاألوروبي بأنها ح

هناك فرق 'وأضاف . 'ليبرمان يريد مساعدة اإلرهاب الكردي فهو إنسان فقد عقله'لصحيفة هآرتس إن 
 إسرائيلشاسع بين أقوال نتنياهو وفشل سياسته المدوية، وهذا أمر مخجل وشهادة إضافية ألسباب عزل 

  . 'دوليا
 11/9/2011، الشرق، الدوحة

  
  "بينها تركيا" تحذر رعاياها من السفر إلى أماكن عدة في العالم "إسرائيل" .25

ي أفيغدور ليبرمان اليوم، جلسة مع مسؤولين رفيعي المستوى سرائيليترأس وزير الخارجية اإل: القدس
  .في وزارته لمناقشة ملف العالقات مع تركيا

 كانت وما زالت إسرائيلسياسة «زراء بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق أن وكان مكتب رئيس الو
  .»تستهدف منع تدهور العالقات مع تركيا والتخفيف من حدة التوتر بين البلدين
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يين من السفر سرائيلتحذيرا الى اإل«طاقم محاربة اإلرهاب التابع لمكتب نتنياهو  في غضون ذلك، أصدر
، على ضوء التدهور الكبير في العالقات بين الدولتين خالل »الم بينها تركياإلى عدة أماكن في الع
أو على «ودعا الطاقم مع اقتراب األعياد اليهودية إلى االمتناع عن زيارة تركيا . األسبوعين األخيرين

ت ، وذلك بعد شمل تركيا ضمن قائمة الدول ذا»األقل اتخاذ وسائل حيطة وحذر بالغين لدى المكوث فيها
  .»التهديد المحتمل المتواصل«

واصفا التهديد األمني ضد » باالمتناع عن السفر إلى سيناء«يين سرائيلكذلك أوصى الطاقم اإل
يين المتواجدين في سيناء سرائيلكما دعا الطاقم اإل» عيني وبمستوى مرتفع جدا«يين فيها بأنه سرائيلاإل

  .الى مغادرتها فورا
 11/9/2011، الراي، الكويت

  
   الغربيةالمستوطنون يعتدون على المواطنين في الضفة .26

، بين المواطنين من عراق بورين، أمس جرت مواجهات ظهر :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
إن المستوطنين خالل الموجهات، : وقالت مصادر فلسطينية . جنوب نابلس"براخا"ومستوطني مستوطنة 

  .تسببوا في احتراق أراض رعوية في المنطقة
 بمدينة الخليل مساء الجمعة، على مواطنين اثنين بالضرب، "رمات يشاي" اعتدى مستوطنو مستوطنة كما

  . سيارة والحقوا أضرارا بعدة منازل"كريات أربع"فيما حطم نظرائهم من مستوطنة 
  .، المواطن سامر جميل البلبول، من بلدة الخضر جنوب بيت لحمأمسواعتقل جيش االحتالل فجر 

  11/9/2011 عمان، الرأي،
  

  قوات االحتالل تتوغل شرق خان يونس وتعتقل خمسة أطفال .27
، خمسة أطفال فلسطينيين، بعد توغلها 10/9ي، مساء يوم السبت سرائيل اعتقلت قوات االحتالل اإل:غزة

  .شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة
  10/9/2011قدس برس، 

  
  اً عائق522معوقات الحركة في الضفة بلغت : "أوتشا" .28

إن ): أوتشا(قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة لألمم المتحدة : رام اهللا
، في مسح "أوتشا" تضع مئات المعوقات أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووثقت إسرائيل
كرية، تعوق إمكانية  عائقا للحركة، على شكل حواجز ومتاريس ومناطق مغلقة وأخرى عس522شامل، 

 مع قياساً% 4 تنقل الفلسطينيين بين مناطق الضفة الغربية، وهو ما يعني أن نسبة المعوقات ارتفعت بـ
: وتطرق التقرير إلى عناصر أخرى لنظام القيود المفروضة على التنقل، من بينها .2010الوضع عام 

قة التماس أو مناطق المستوطنات وإغالق الجدار، ونظام التصاريح، والتنسيق المسبق للوصول إلى منط
يونيو /  وحزيران2010 يوليو /وأضاف التقرير أن الفترة بين تموز .مناطق لغرض التدريب العسكري

 تميزت بغياب أي تغييرات ملموسة على نظام القيود المفروضة على التنقل الذي تطبقه السلطات 2011
  .ية داخل أراضي الضفة الغربيةسرائيلاإل
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 ألف نسمة إلى سلوك 200 يضطر سكانها البالغ عددهم أكثر من  بلدة ومجمعا70ًدث التقرير عن وتح
طرق التفافية يتراوح طولها بين مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى المدن 

يعة  سر"ممرات"الرئيسية، بسبب تحويل بعض الطرق التي تعتبر شريان حركة المرور الرئيسية إلى 
. 1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة يون للتنقل بين المستوطنات وسرائيليستخدمها المواطنون اإل

  ."يؤدي إلى تقويض إمكانية وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات األساسية"وهذا حسب التقرير 
التي تتأثر بصورة بالغة بسبب واعتبر التقرير أن البلدة القديمة في الخليل إحدى أكثر المناطق الحضرية 

  ." عائقا122ًهذه المنطقة مفصولة عن باقي المدينة بواسطة " وجاء في التقرير أن ،القيود المفروضة
 على المرضى هذا التقييد أثر سلبياً"وتطرق التقرير إلى القيود المفروضة على شرقي القدس، وقال إن 

شفيات الفلسطينية التخصصية الستة التي تقع في المدينة، والطواقم الطبية التي تحاول الوصول إلى المست
  ."إلى جانب المسلمين والمسيحيين الذين يرغبون بالوصول إلى األماكن المقدسة في القدس

من أجل تخفيف " بإبطال العمل بنظام القيود المفروضة على التنقل في الضفة "إسرائيل" "أوتشا"وطالبت 
تضررين بسبب تردي إمكانية الوصول إلى الخدمات ومصادر كسب األذى الواقع على األشخاص الم

  ."الرزق ومن أجل االمتثال لتعهداتها بموجب القانون الدولي
  11/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  االتحاد العام لشباب فلسطين يطلق حملة فجر الدولة .29

وان الشعوب تريد استقالل  أطلق االتحاد العام لشباب فلسطين، أمس حملة فجر الدولة بعن:رام اهللا
فلسطين بالتنسيق مع الحراك الشبابي العربي ومجموعة من الجاليات الفلسطينية والقوى الداعمة لشعبنا 

 قطاعات واسعة من المؤسسات والنقابات واالتحادات المتنوعة إلى باإلضافةفي أوروبا وأميركا الالتينية 
لة لدعم القيادة الفلسطينية في التوجه لألمم المتحدة لنيل وتأتي هذه الحم. على الصعيد المحلي والعالمي

عضوية فلسطين فيها وخلق تحرك شعبي عالمي لمطالبة الواليات المتحدة األميركية بوقف سياسة الكيل 
  . كدولة فوق القانون والتلويح الدائم بالفيتو"إسرائيل"بمكيالين من خالل معاملة 

  11/9/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  اتحاد الموظفين في األونروا يعتزم البدء بخطوات احتجاجية: غزة .30
أعلن اتحاد الموظفين العرب عزمه بدء خطوات احتجاجية ضد قرار وكالة األونروا  :كتب حسن جبر

توقيف سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة في قطاع غزة عن عمله لثالثة شهور 
إن االتحاد سينظم صباح اليوم مؤتمراً : وقال الهندي في حديث لأليام .ائي بالفصلدون راتب كإنذار نه

صحافياً ضد القرار يتم فيه اإلعالن عن الخطوات االحتجاجية، ولفت إلى أن يوم الخميس القادم سيشهد 
  .أولى هذه الخطوات التي ستشمل اإلضراب عن العمل لمدة ساعتين في كافة مرافق الوكالة

ا، هاجمت حركة حماس قرار الوكالة، مؤكدةً أن القرار بتوقيف الهندي يأتي في سياق سعي من جهته
وقالت دائرة  .الوكالة إلى تكميم أفواه العاملين فيها لكسر إرادتهم، وردعهم عن القيام بأية فعاليات نقابية

  .عة األونرواإن هذه الخطوة الخطيرة ستضر بسم: شؤون الالجئين التابعة لحماس في بيان صحافي
  11/9/2011، رام اهللا، األيام
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   سيارة عبر األنفاق إلى غزة30إدخال  .31
 مصادر مطلعة وتجار أنفاق في قطاع غزة، قالت ، أنغزة من 11/9/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

أمس، إن الحكومة سمحت بإدخال دفعة من السيارات المهربة عبر األنفاق مع مصر، ألول مرة منذ 
 سيارة حديثة 30كدت المصادر أن هيئة الحدود في وزارة الداخلية في غزة سمحت بإدخال وأ. شهور

وذكرت المصادر أن السلطات المسؤولة في غزة سمحت بإدخال هذه السيارات بعد . بأنواع مختلفة
 سيارة ال تزال أوراقها تحت الفحص 150فحص أوراقها والتأكد من قانونيتها، مشيرةً إلى أن نحو 

  .راسة في انتظار الموافقة على إدخالها عبر األنفاقوالد
في  مدير عام الشؤون الفنية في الداخلية ، أنغزة من 11/9/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

عدنان أبو عودة قال إن وزارته تسعى إلى التوصل التفاق مع السلطات المصرية يقضي حكومة غزة 
  .ودي وليس عبر األنفاقباستيراد السيارات عبر معبر رفح الحد

  
  الحملة المصرية ضد األنفاق تتوقف والتهريب يتواصل بصورة طبيعية: رفح .32

أكد مطلعون على عمليات التهريب وعاملون في األنفاق توقف الحملة المصرية ضد  :كتب محمد الجمل
صرية األنفاق منذ صباح الخميس الماضي، ووقف عمليات تدميرها وإغالقها على طول الحدود الم

وأكد شبان يعملون في أنفاق جنوب المحافظة أن الجرافات والحفارات  .الفلسطينية جنوب محافظة رفح
التي كانت وصلت المنطقة الحدودية منذ أيام توقفت عن العمل، في حين خففت القوات المصرية من 

  .صريونانتشارها على طول الحدود، وتراجعت عمليات التمشيط التي كان ينفذها الجنود الم
  11/9/2011، رام اهللا، األيام

  
  احتجاج فلسطيني على انعقاد مؤتمر شبابي بدعم أميركي .33

اعتصم عشرات الشبان والفتيات من ناشطي الحراك الشبابي الفلسطيني :  يوسف الشايب- رام اهللا 
 نظمها منتدى المستقل، في مدينة البيرة أمس، رافعين الفتات منددة بانعقاد قمة الشباب الفلسطيني، التي

تشويهاً لوعي "ورفع المنددون بما وصفوه  .شارك الشبابي، بدعم من الوكالة األميركية للتعاون الدولي
ال نقبل بتشويه عقول "، و)"USAID( نعم لفلسطين خالية من الـ: "، شعارات عدة من قبيل"الشباب

نرفض تمويل من يعاقب شعبنا " و،"نعم لمحاسبة كل من يقبل بالتمويل المشروط"، و"الشباب الفلسطيني
منتدى شارك الشبابي "، و"ال لتلميع الدور األميركي"، و"على خياراته وممارساته لحق تقرير المصير

: الربيع العربي"، و"قمة وقاحة سياسية= قمة شباب بدعم أميركي "، و"يشارك في تزييف الوعي الشبابي
  .، وغيرها من الشعارات"نع األجندة يصUSAID: منتدى شارك.. الشباب يصنعون األجندة

وأشار بيان صادر عن الحراك الشبابي المستقل، إلى أن الوكالة األميركية للتنمية الدولية رصدت إلى 
 مليار دوالر، عبر مؤسسات السلطة، وبعض مؤسسات المجتمع 3.5السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 

ني للوكالة فإنها تعمل على تنمية الجيل الجديد من القادة المدني، وأنه، ووفق ما ورد في الموقع اإللكترو
يين، ما سرائيلالفلسطينيين، وتروج لالعتدال على الساحة الفلسطينية، ونحفز الشراكة بين الفلسطينيين واإل

، لذا فإن أحد شروط الحصول على التمويل، التوقيع على "سرائيلتحسين الشعور باألمن إل"يساهم في 
  .، وهو في الحالة الفلسطينية، ووفق البيان، المقاومة التي كفلها القانون الدولي"اإلرهاب"وثيقة تنبذ 

  11/9/2011الغد، عمان، 
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  عبد الستار قاسم لوظيفته. دجامعة النجاح في ُمحافظة نابلس تعيد  .34

 عبد . دأعادت جامعة النجاح الوطنية في محافظة نابلس، أستاذ العلوم السياسية:  أدهم الشريف-  غزة
. الستار قاسم، إلى عمله بعد أن فصلته ورفعت ضده قضية في محكمة العدل العليا قبل نحو أسبوعين

أن عودته للعمل جاءت بناء على اتفاق ُأبرم بينه وبين إدارة النجاح " فلسطين أون الين"وأوضح قاسم لـ
اته المالية التي خُصمت عليه، بمقتضاه ستسقط الدعوى التي أقامتها الجامعة ضد قاسم، وستعاد مستحق
  . مقابل وقف األستاذ الجامعي للحملة اإلعالمية، وإسقاط شكوته ضد الجامعة

  10/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  انخفاض معدل األمية بالضفة الغربية وقطاع غزة .35
 الغربية الضفةأعلنت رئيسة اإلحصاء الفلسطيني عال عوض إحصائية تؤكد انخفاض معدل األمية في 

 جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي ، ألفا120ً، مشيرة إلى أن عدد األميين البالغين اآلن يبلغ نحو وقطاع غزة
، بواقع %5.1 سنة فأكثر 15وبلغت نسبة األمية بين األفراد من  .لمحو األمية الذي يوافق اليوم الخميس

 سنة 15 من بين كل ألف فرد عمره ، وهذا يعني أن2010لإلناث في العام % 7.8للذكور و% 2.4
 أمي 120.402وأضافت أن عدد األميين في األراضي الفلسطينية بلغ حوالي  . أميا51ًفأكثر هناك 

 40.854 أميا في الضفة الغربية و79.548، يتوزعون بواقع 2010 سنة فأكثر في العام 15أعمارهم 
 أنثى أمية، أما حسب مكان 91.924 و ذكرا أميا28.478أميا في قطاع غزة، وحسب الجنس فهناك 

 أميا في التجمعات الريفية 26.149 أميا في التجمعات الحضرية و81.984السكن فإنهم يتوزعون بواقع 
  . أميا في المخيمات12.269و

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أنه قد طرأت تحوالت واضحة على معدالت األمية خالل الثالثة 
فقد  .1997يث أشارت البيانات إلى االنخفاض الكبير في نسب األمية منذ العام عشرة سنة الماضية، ح

، وهذا االتجاه في االنخفاض 1997في العام % 13.9 سنة فأكثر 15بلغت نسبة األمية بين األفراد 
في العام % 2.4 إلى 1997في العام % 7.8ينطبق على الجنسين حيث انخفضت النسبة بين الذكور من 

  . لنفس الفترة% 7.8إلى % 20.3 بين اإلناث فقد انخفضت من ، أما2010
 سنة 65وأضافت عال أنه على مستوى العمر فقد أظهرت البيانات أن نسب األمية بين األفراد كبار السن 

، في حين 2010في العام % 54.4فأكثر كانت األعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية األخرى، فقد بلغت 
  .لنفس العام% 0.8 سنة 24- 15بلغت بين الشباب 

 سنة 15(وأكدت أن نسبة األمية تتفاوت على مستوى المحافظات، فكانت أعلى نسبة أمية بين األفراد 
، وكانت أدنى %7.0، تليها محافظة أريحا واألغوار بنسبة %7.5في محافظة طوباس حيث بلغت ) فأكثر

  %. 3.4نسبة أمية في محافظة غزة حيث بلغت 
  8/9/2011نت، .ةموقع الجزير

  
  "إسرائيل" تدين استيراد أسمدة من "مجابهة التطبيع" .36

لعليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ما وصفته تـصرفاً غيـر مـسؤول             أدانت اللجنة التنفيذية ا   : عمان
. من الكيان الصهيوني، ما يلحق أفدح الـضرر بـالمواطنين         ) الحمأة(باستيراد أسمدة من مخلفات بشرية      
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إن هذا السلوك غير المسؤول، ال يكتفي بالتعامل التجاري مـع العـدو             «وقالت اللجنة في بيان لها أمس       
حتل لفلسطين والمهدد الستقالل األردن وسيادته ومصالحه، وإنما تجاوز ذلك إلى اسـتيراد             الصهيوني الم 

مواد غير مسموح باستخدامها، األمر الذي يستدعي المساءلة القانونية، وإيقاع العقوبة المنصوص عليهـا              
ـ     .  »في التشريعات النافذة   ية بـروح   أن تتعامل مـع هـذه القـض       »وطالبت اللجنة هيئة مكافحة الفساد ب

  .»المسؤولية الوطنية العالية، وإحالة كل من يتبين ضلوعه بهذه الجريمة إلى القضاء
من ممارسات تطبيعية تتمثل بتصدير الزيتون المبارك إلى الكيان الصهيوني،          » مجابهة التطبيع «وحذّرت  

  .واستيراد بعض الخضار والفواكه من هذا الكيان
المر، المنبثق عن األمم المتحدة، والمنحاز إلى الكيان الـصهيوني،          ومن جهة أخرى أدانت اللجنة تقرير ب      

يؤكـد مـدى    «والذي أضفى الشرعية على الحصار الظالم على قطاع غزة، وقالت ان مثل هذا التقرير               
  .»هيمنة اللوبي الصهيوني والضغط األمريكي على المنظمة الدولية

  11/9/2011الدستور، عمان، 
  

37. يةسرائيلان تحيي الشعب المصري على اقتحام السفارة اإلفعاليات شبابية في عم  
نفذت فعاليات شبابية امس وقفة تحية للشعب المصري امام السفارة المصرية في عمان الذي قـام                : عمان

  .ي، وتوجيه تحية للثورة المصرية المستمرةسرائيلبطرد السفير اإل
لشعب المصري على اقتحام سفارة الكيان      من جهة اخرى، هنأت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ا        

واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تمثّل تصحيحاً حقيقياً لمسار الثورة المـصرية،    . الصهيوني في القاهرة  
  .»بعدما حصل تقاعس في أي رد فعل بعد اغتيال الصهاينة للجنود المصريين الخمسة في سيناء«

ـ كما هنأ حزب جبهة العمل اإلسالمي الشعب ا        طاقم السفارة الصهيونية من القـاهرة      » فرار»لمصري ب
 مراد العضايلة   .واكد مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي م       . مقرها» شباب الثورة «اثر اقتحام   

الشعوب عرفت طريقها وال محالـة      «: ان الشعوب العربية ترفض العالقات مع الكيان الصهيوني، وتابع        
رسـالة بالغـة   «ان ما يجري على ابواب السفارة الصهيونية فـي القـاهرة     ورأى العضايلة   . »ستنتصر
  .»بوصلة الثورات باتجاه تحرير فلسطين«، الفتاً الى ان »المقاومة خيار الشعوب«تؤكد بان » الداللة

  11/9/2011الدستور، عمان، 
 

  مصر تفعل قانون الطوارئ: يةسرائيل خالل اقتحام السفارة اإل مصابا1049ًقتلى وثالثة  .38
اقتحام ، أن محمد صالح، و أحمد رحيم،القاهرةنقالً عن مراسليها في  11/9/2011، لندن، الحياةنشرت 

 السبت مثَّل الحدث األبرز منذ تنحي الرئيس السابق حسني -ية في القاهرة ليل الجمعة سرائيلالسفارة اإل
التي تضم مقر السفارة ومديرية األمن وسفارات دول أجنبية أخرى، تحولت منطقة الجيزة  حيث .مبارك
 38و مصاباً، 1049ساحة معركة مفتوحة بين قوات الشرطة والمتظاهرين خلَّفت ثالثة قتلى والى 
ية ودخلوا شقة تستخدم كأرشيف خاص سرائيلتمكن عشرات المتظاهرين من اقتحام السفارة اإل و.معتقالً

وراق التي عثروا عليها، وقاموا بالعبث بمحتوياتها وألقوا الوثائق على المتظاهرين بها وبعثروا بعض األ
وتضم هذه األوراق بيانات وصفت بالسرية عن أرصدة بنوك وتعامالت مع  .المتجمعين أسفل السفارة

 وزارة إلى موجه 2003ية عام سرائيلالحكومة المصرية، وتحوي إحداها على طلب من السفارة اإل
كما تشيد وثيقة أخرى . ية إلنهاء إجراءات زيارة أهل الجاسوس عزام عزام له في سجن طرةالداخل
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 إلى إضافة -  بالتعاون الزراعي، وثالثة تطلب فيها السفارة إنهاء إجراءات ترخيص سالح ألحد حراسها
  .وثائق أخرى تشكر فيها السفارة وزارة الداخلية على جهود تأمينها في مناسبات سابقة

 موظفين 6الشباب أكثر من ساعة في مقر السفارة، وأفيد أن سلطات األمن نفذت عملية لتحرير وظل 
  .تابعين للسفارة كانوا موجودين في الطبقتين العلويتين لئال يفتك بهم المتظاهرون

قتة، اتخذ المجلس العسكري قرارات عدة ؤوإزاء ما خلَّفه الحادث من حرج دولي لمصر وسلطتها الم
تطبيق النصوص القانونية المتاحة في " مراقبون وشباب من الثوار ردة عن أهداف الثورة، ومنها اعتبرها

، وأكد المجلس العسكري عقب اجتماع "قانون الطوارئ خالل الفترة المقبلة للحفاظ على الدولة وهيبتها
 ذلك تأمين مشترك مع الحكومة برئاسة عصام شرف التزام مصر الكامل اتفاقاتها الدولية، بما في

البعثات الديبلوماسية األجنبية، كما قرر إحالة المتهمين في هذا الحادث على محكمة أمن الدولة العليا 
  .طوارئ، في وقت ذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري رفض استقالة تقدم بها شرف

  .رفع درجة االستعدادات األمنية بين صفوفهاالمصرية وأعلنت وزارة الداخلية 
ية، وحمل بعضهم فلول النظام سرائيلوتنصلت كل الحركات الشبابية من حادث اقتحام السفارة اإل

ونددت جماعة اإلخوان المسلمين . المسؤولية عن الحادث، فيما أشار آخرون إلى تورط جهات أجنبية
األدلة الجنائية ية واالعتداء على وزارة الداخلية وحرق مبنى سرائيلباألحداث التي شهدتها السفارة اإل

والعدوان على مديرية أمن الجيزة واالصطدام بالجنود وحرق بعض المركبات، وطالبت بالتعجيل في 
وقالت الجماعة إن التباطؤ  .إجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة
حدود وعدم اتخاذ موقف حاسم والتساهل في حقوق الشهداء من الجنود الذين قتلهم الصهاينة على ال

والتردد في مسألة سحب السفير المصري، والغطرسة الصهيونية برفض مجرد االعتذار، وكذلك إنشاء 
جدار خرساني كبير حماية للسفارة من أهم األسباب التي أدت إلى انفجار الشعور الوطني في نفوس 

لسلطة الموقتة اآلن أو السلطة المدنية المصريين، وعالج ذلك يكمن في استجابة السلطة، سواء كانت ا
  .المقبلة، إلرادة الشعب واحترام كرامته

محمد عبده ، السويسو ،القاهرةنقالً عن مراسليها في  11/9/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
 داخل مجلس الوزراء المصري، نفى للشرق األوسط، قيام اًمصدر، أن يسري محمدووأحمد يوسف 

 عصام شرف بتقديم استقالته احتجاجا منه على التعامل مع األحداث الجارية، وأن .درئيس الوزراء 
  .المجلس العسكري رفضها، مؤكدا عدم قيام شرف بتقديم االستقالة أصال

  
  ية في مصرسرائيلرحب باقتحام السفارة اإلتالباسيج قوات : إيران .39

، أمس العميد محمد رضا نقدي، يرانيةاإل) المتطوعون( رحب قائد قوات الباسيج .):ا.ب.د( –طهران 
 وقال ية،سرائيلاإلشاد نقدي بالمصريين الذين هاجموا السفارة أو . في القاهرةيةسرائيل اإلباقتحام السفارة

 األيام في طهران في األميركية باقتحام السفارة اإليرانيين هذه الخطوة تشبه قيام عدد من الطلبة إن
 السفير أرغمت تظاهرات الشعب المصري التي إزاء سروره  نقدي عن وأعرب. للثورةاألولى

 القاهرة، فان الحوائط إلىالصهاينة من انه في حال عودتهم " على مغادرة مصر، وحذر يسرائيلاإل
  ." تقاوم وتحميهم من غضب الشعب المصريأنالفوالذية لمجمعهم لن تستطيع 

  11/9/2011الراي، الكويت، 
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   قد تنتقم من مصر أممياً"إسرائيل: "خبراء ومحللون .40
 على رد فعل انتقامي ضد "إسرائيل"توقع خبراء ومحللون سياسيون أن تقدم :  غريب الدماطي- القاهرة 

 قد توظف الحادث في "إسرائيل"وقالوا للخليج إن . مصر إزاء اقتحام متظاهرين مقر سفارتها بالقاهرة
 من جهة، ولشغل المجلس العسكري باعتباره حاكم األمم المتحدة للحيلولة دون االعتراف بدولة فلسطين،

ورأوا في المقابل أن مصر يمكن أن . البالد بالملف الخارجي على حساب االستحقاقات الثورية الداخلية
تقدم على استخدام أوراق ضغط على الكيان أبرزها اإلعالن عن رفع مستوى العالقات مع إيران، ما قد 

  . ضد مصر بشأن رد الفعل"إسرائيل"يربك 
 عبد اهللا األشعل إن حادث اقتحام السفارة .وقال أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية األسبق د

ي التخاذ إجراء انتقامي ضد مصر مثل اإلعالن أن مصر سرائيلبالقاهرة يشكل ذريعة قوية للجانب اإل
 لحماية "كوماندوز"حضار قوات دولة ضعيفة وغير قادرة على حماية سفارتها، وبالتالي المطالبة بإ

 وإظهار مصر "إسرائيل"واعتبر أن الحادث من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف السلطة في مواجهة  .سفارتها
  .للعالم بأنها تعيش حالة غياب الدولة ومؤسساتها
حكمة برفع دعوى أمام الم" إسرائيل" أيمن سالمة أن تقوم .وتوقع أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة د

 على ما حدث للسفارة من اقتحام، وقد تلجأ إلى األمم المتحدة لعدم تأمين مصر الجنائية الدولية احتجاجاً
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس  . وتعتبره تعدياً على دولة الكيان ذاتها"إسرائيل"سفارة 

 شأنها تجميد العالقات مع مصر إزاء  لن تقدم على اتخاذ خطوات من"إسرائيل" جمال زهران إن .د
 "إسرائيل"وقال مدير إدارة  .حادث اقتحام السفارة، لكنها ستسعى بكل الطرق إلجهاض الثورة المصرية

 ستقدم احتجاجاً إلى السلطات المصرية، "إسرائيل"بالخارجية المصرية السابق السفير حسن عيسى إن 
 وهو ما يعرض مصر التخاذ خطوات من شأنها إظهارها وستطالب بالتحقيق في حادث اقتحام السفارة،

  .بأنها غير قادرة على حماية األمن أو المنشآت الحيوية فيها وقد يدفعها إلى االعتذار الرسمي
  11/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ي الشهر الماضيسرائيل بجراحه إثر االعتداء اإلوفاة جندي مصري سادس متأثراً .41

أعلن رئيس االتحاد المصري لحقوق :  يسري محمد، أحمد يوسف،د عبده محم-السويس ، القاهرة
 بجراح أصيب بها الشهر الماضي في اإلنسان، نجيب جبرائيل، وفاة شرطي مصري، أمس، متأثراً

 قتلى، وقال جبرائيل في بيان 6ية على الحدود، ليرتفع عدد ضحايا هذا الحادث إلى إسرائيلإطالق نيران 
اد عبد المالك، الذي كان ضمن الجنود والضباط الذين استشهدوا على الحدود، أصيب إنه المجند عم: له

  .ونقل إلى المستشفى وأجريت له عدة جراحات لكنه توفي أمس
  11/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  السفير المصري في رام اهللا يستبعد فتح مكتب لحماس بالقاهرة .42

طة الفلسطينية في رام اهللا، ياسر عثمان، فتح مكتب لحركة  استبعد السفير المصري لدى السل:رام اهللا
وأكّد عثمان أن تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار حول إمكانية فتح أو  .حماس في القاهرة

وأضاف في  ".لم يتم بحثه على المستوى الرسمي المصري"استضافة مكتب للحركة في القاهرة 
مصر وكافة الفصائل الفلسطينية على جميع المستويات تغني عن تصريحات أن االتصاالت الجارية بين 
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، ال سيما أن سفارة منظمة التحرير "مطلقاً"أي فكرة أو طرح لفتح مقرات لهذه الفصائل بالقاهرة 
  . تمثل جميع أطياف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه، على حد قولهقاهرةالفلسطينية بال

  10/9/2011قدس برس، 
  

  معة العربية تدعو لحملة عربية ودينية إلنقاذ القدسالجا .43
 جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ، أنالقاهرة من 11/9/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

ية شرسة إسرائيلدعت إلى تحرك عربي عاجل إلنقاذ مدينة القدس المحتلة التي تتعرض إلى هجمة 
  .ومهددة بأن تتحول إلى أثر تاريخي

 ذلك خالل الجلسة االفتتاحية لالجتماع المشترك للجامعة والسلطة الفلسطينية مع المنظمات العربية جاء
المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية عقد أمس في مقر الجامعة لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن القمة 

 دعوة لقيام رجال األعمال وقررت الجامعة إطالق. العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية بشأن القدس
وطالبت بأن تستفيد القدس من مبادرة أمير دولة . والقطاع الخاص بتبني تمويل مشاريع في المدينة

المالية لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن  الكويت بشأن توفير الموارد
ت دعم المشروعات الصغيرة التي تثبت العربي، وأن تقام شراكات عربية فلسطينية مقدسية، في مجاال

  .المواطن المقدسي في مدينته، وكذلك دعم القرى والتخوم المحيطة بالمدينة
ووصف األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمد 

ر علماء الدين فتوى تحث واقترح أن يصد. صبيح الهجمة الصهيونية على القدس بأنها غير مسبوقة
الناس على التبرع للمدينة، وأن يخصص جانباً للحديث عن القدس في كل خطبة جمعة وأن يتبرع 

  . من رواتبهم من أجل القدس% 1ـ موظفو الجامعة ب
محمد ، أن  صالح جمعة،القاهرةنقالً عن مراسلها في  11/9/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

ات العربية المختلفة بشأن دعم القدس وإيجاد صناديق عربية مخصصة لدعم صبيح استعرض القرار
المدينة وأهلها، مشيرا إلى أنه في القمة العربية في بيروت تقدم وزير الخارجية السعودي، األمير سعود 

 مليون دوالر لدعم القدس، واعتمدت 150الفيصل، بمقترح إقامة صندوق في الجامعة العربية بقيمة 
، وأنه يدير هذه الصناديق وصناديق أخرى مخصصة لدعم فلسطين بنك التنمية اإلسالمي وبشفافية الفكرة
 مليون دوالر، كما أن قمة 80 مليون دوالر المذكورة إال 150لكن لم يصل من الـ: وأضاف .كبيرة

 37.5 مليون دوالر لدعم القدس، وحتى هذا الرقم المتواضع لم يصل منه إال 500سرت بليبيا خصصت 
استنادا إلى إحصاءات أممية، % 70وأوضح صبيح أن نسبة الفقر في القدس وصلت إلى  .مليون دوالر

ية على الطلبة العرب إسرائيل، وأشار إلى أن االحتالل يريد أن يفرض مناهج %22والبطالة وصلت إلى 
من أطفال % 34 إن: وقال صبيح. بتزامن مع منع زيادة عدد الصفوف المدرسية، ومنع بناء المدارس

  .القدس ال يجدون الغذاء المناسب وال مكان الدراسة المناسب
  

  المجموعة العربية تقنع البرلمان الدولي بتشكيل لجنة للقضية الفلسطينية .44
 أعلن النائب في البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، عن نجاح المجموعة العربية باللجنة التنفيذية :الكويت

 إطار أعضائها بتشكيل لجنة تعنى بالقضية الفلسطينية وذلك في إقناعدولي، في لالتحاد البرلماني ال
 10/9يوم السبت " كونا"ونقلت وكالة األنباء الكويتية  .اإلستراتيجية الخمسية لالتحاد التي تبدأ العام المقبل
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في الئحة إن الحفاظ على مقترح المجموعة العربية المتعلق بالقضية الفلسطينية "عن الغانم قوله 
اجتماعات اللجنة، لم يكن أمرا هينا، حيث قوبل هذا المقترح بمعارضة قوية من بعض المجموعات 

  .دون أن يسميها" البرلمانية التي أرادات حذف هذا البند
  10/9/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"تركيا إلى الهاي لمقاضاة  .45

 بسبب "إسرائيل"، بنقل النزاع مع سأمتعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، : ).أ.ب.د(
ية على متن سفينة تركية كانت متجهة صوب إسرائيلاستشهاد تسعة أتراك العام الماضي في مجزرة 

وتعهد أردوغان، خالل كلمته في مؤتمر رجال أعمال عقد  .غزة، إلى محكمة العدل الدولية في الهاي
 من أجل تحقيق العدالة لتسعة أشخاص قتلوا على بمدينة قيصري بوسط تركيا، بمواصلة النزاع القانوني

سنشن هذا النضال مرة أخرى في الهاي وسوف يشهد العالم مرة "وقال أردوغان . متن السفينة مرمرة
يعملون كمدافعين "، منتقداً قادة المعارضة التركية الذين وصفهم بأنهم "أخرى من يقف إلى جانب الضحايا

دوغان بشدة موقف المعارضة التركية التي كانت انتقدت سياسة الحكومة وانتقد أر، "إسرائيلعن مصلحة 
إن الذين يقفون إلى جانب الحرية سيقيمون الحق والعدالة عاجالً أم : "وقال "إسرائيل"الخارجية تجاه 

  .كما انتقد أردوغان بشدة موقف الواليات المتحدة من حادث السفينة مرمرة ."أجالً
  11/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  خاصتنا ولم تلتزم باألخالق التجارية" الهيرون" لم تُعد طائرات "إسرائيل": تركيا .46

األخالق "ية، يفيد بعدم التزامها بـسرائيل وجهت الحكومة التركية اتهاماً صريحاً لنظيرتها اإل:أنقرة
لى طائرات عسكرية ، مستشهدةً على ذلك بتحفّظ تل أبيب ع"والتعامالت التجارية المتعارف عليها دولياً

وقال رئيس الوزراء التركي، رجب  .تعود ملكيتها لتركيا وامتناعها عن إعادتها لها" هيرون"من طراز 
قمنا بتسليم الصناعة العسكرية : "طيب أردوغان، في تصريحات له نشرتها وسائل إعالم تركية

لغرض التصليح والصيانة؛ ) ية الصنع للرصد بال طيارإسرائيل(ية طائرات من طراز هيرون سرائيلاإل
واعتبر أن تل أبيب تعمدت  ".إال أنها لم تعدها إلينا رغم مرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقد
ي سرائيلهل يتوافق السلوك اإل"عدم إعادة تلك الطائرات بسبب أزمة العالقات مع أنقرة، وأضاف متسائالً 

جارية بين البلدان؟ ومع ذلك فإننا لن نهتم لألمر كثيراً ألن كرامة مع التعامالت أو األخالق السياسية والت
، على " مليون دوالر150 مليونا أو 15الشعب التركي أهم بكثير من أي عقد تجاري سواء كانت قيمته 

  .حد قوله
  10/9/2011قدس برس، 

  
  عسكرياً" االنفصاليين األكراد"تركيا تحذّر تل أبيب من دعم  .47

، الذين يقودهم حزب "االنفصاليين األكراد"ية من دعم ما أسمتهم سرائيليا الحكومة اإل حذّرت ترك:أنقرة
وقال رئيس  .، بحسب خطة وضعتها وزارة الخارجية في تل أبيب وعسكرياًالعمال الكردستاني، لوجستياً

ور ي أفيغدسرائيلمجلس األمة التركي الكبير جميل جيجك إن الخطة التي وضعها وزير الخارجية اإل
وأضاف  ".عديمة المسؤولية"، عسكرياً" االنفصاليين األكراد"ليبرمان للتحرك ضد تركيا، وتتضمن دعم 
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إن خطط ليبرمان هي مثال لعدم : "التركية" تي آر تي"جيجك يقول، في تصريحات نقلتها عنه قناة 
، الفتًا النظر في "وليةخالية من الشعور التاريخي، وعديمة المسؤ"، واصفًا هذه الخطط بأنها "المسؤولية

  ".تلقي بظاللها على العالقات بين الجانبين"الوقت ذاته إلى أن مثل هذه التصريحات 
  11/9/2011قدس برس، 

  
  مناورة بحرية عسكرية بين تركيا ومصر نهاية العام: "يديعوت" .48

ديدة مشتركة ية، إن تركيا تعتزم البدء بجولة تدريبات عسكرية جإسرائيل قالت مصادر صحفية :أنقرة
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت . لقوات جيشها مع نظيرتها المصرية، خالل األشهر القليلة المقبلة

العبرية، نقالً عن مصدر عسكري مصري، نبأ عزم كل من أنقرة والقاهرة على إجراء مناورة بحرية 
تطور سلبي في "لك بمثابة مشتركة في المياه اإلقليمية التركية بحلول نهاية العام الجاري، معتبرة ذ

  .، حسب تقدير الصحيفة"إسرائيلالسياسة التركية ضد 
  10/9/2011قدس برس، 

  
  سبتمبر/ منظمة التعاون اإلسالمي تجتمع في نيويورك لبحث استحقاق أيلول .49

 25-18 تعتزم منظمة التعاون اإلسالمي عقد ثالثة اجتماعات مكثفة في نيويورك خالل الفترة من :جدة
سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، من أجل بحث تطورات  /أيلول

القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لنيل االعتراف الدولي والعضوية للدولة الفلسطينية لدى المنظمة 
اتصاالً هاتفياً وأشار بيان صحافي صادر عن المنظمة أمس إلى أن األمين العام للمنظمة أجرى  .الدولية

 نبيل شعث، وركز االتصال على تنسيق الجهود نحو دعم حق فلسطين .مع مبعوث الرئيس الفلسطيني د
  .في نيل االعتراف الدولي وعضوية األمم المتحدة

  11/9/2011، لندن، الحياة
  

   من تونس باتجاه قطاع غزة"الكرامة"انطالق قافلة  .50
التي سيرتها مجموعة " الكرامة" تونس قرطاج الدولي قافلة  من مطارأمسانطلقت مساء :  بترا–تونس 

 الناشطة في مجال العمل االجتماعي ورئيسة  وأفادت.من الشبان التونسيين باتجاه قطاع غزة المحاصر
 هذه المبادرة هي هدية أن) بترا (األردنية األنباءليلى العياري في تصريح لمراسلة وكالة " الكرامة"قافلة 

 غزة وتوفير البعض مما يحتاجونه في أبناءشعبها ومحاولة متواضعة لفك العزلة عن شباب تونس و
 لهذا الفريق، بعد األولى وحقوقيين، وستكون الوجهة وأساتذةوتتكون القافلة من طلبة . معيشتهم اليومية

  . معبر رفحإلى الشهر الحالي 12 يتحولوا يوم أنمغادرة تونس، مطار القاهرة في انتظار 
  11/9/2011، عمان، تورالدس

  
   على الئحة السودان للجماعات اإلرهابية اللبنانيحزب اهللاو  الفلسطينيةالجهادحركة : ويكيليكس .51

قالت برقية ديبلوماسية من السفارة األميركية في الخرطوم في :  النور أحمد النور- الخرطوم 
ئحة سرية من الجماعات  نشرها موقع ويكيليكس أن الحكومة السودانية تحتفظ بال26/12/2010

ال تنشر، وال يمكن الوصول إليها إال "والمنظمات التي تصنفها إرهابية، وذكرت السفارة أن هذه القوائم 
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وقالت إن الالئحة شملت حزب  ."من خالل االتصال المباشر والشخصي مع جهاز األمن واالستخبارات
 في فلسطين، والجماعة اإلسالمية الليبية المقاتلة، اهللا اللبناني وتنظيم القاعدة، وحركة الجهاد اإلسالمي

وجيش الرب للمقاومة في أوغندا، وأن الجماعة المحلية الوحيدة المدرجة في القائمة هي جماعة التكفير 
  .لكن مسؤوالً سودانياً رفيع المستوى نفى المعلومات التي نشرها الموقع .والهجرة

  11/9/2011، لندن، الحياة
  

  "رسبتمب/ أيلولاستحقاق " النهاية تفادي حتىول سنحا: واشنطن .52
عالء المشهراوي، والرحيم حسين،  عبدنقالً عن مراسليها  11/9/2011االتحاد، أبو ظبي، نشرت 

 أنها ستحاول حتى النهاية تفادي )الجمعة (الواليات المتحدة أعلنت مساء أمس األول، أن وكاالتوال
سبتمبر الحالي، وتدرس إعداد / أيلولمم المتحدة خالل شهر استحقاق طلب توجه عضوية فلسطين في األ

وقالت المتحدثة باسم  .خطط طارئة لمواجهة حملة دبلوماسية وشعبية بدأتها القيادة الفلسطينية لدعم الطلب
سنستغل كل األيام، كل الساعات، في "وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند لصحفيين في واشنطن 

األمم (إلى طاولة المفاوضات، ألن خيار نيويورك ) يسرائيلالفلسطيني واإل(ادة الطرفين محاولة إلع
نواصل العمل، وال نزال نأمل في أن يواصل الطرفان "وأضافت نوالند . "برمته ليس مفيداً) المتحدة
وذكرت أن زيارة مبعوث الرئيس األميركي باراك أوباما إلى الشرق األوسط ديفيد هيل . "العمل

ومستشار أوباما لشؤون المنطقة دنيس روس األسبوع الماضي إلى رام اهللا، حيث فشال في إقناع الرئيس 
  ."استحقاق سبتمبر"الفلسطيني محمود عباس بالتخلي عن 

 التي رشحها ،ويندي شيرمان، أن وكاالت نقالً عن مراسلها وال10/9/2011نت، .موقع الجزيرةوأضاف 
 قالت إن إدارة أوباما كانت واضحة تماما بأنها ،كبر مسؤول في الخارجيةالبيت األبيض لتصبح ثالث أ

ستستخدم حق النقض في حال عرض على مجلس األمن مشروع قرار يقضي باالعتراف بدولة 
  . وأضافت أن واشنطن تعمل كل ما في وسعها لعرقلة الجهد الفلسطيني في هذا اإلطار .فلسطينية

  
  صي التداعيات المربكة لالعتراف بفلسطينالواليات المتحدة وأوروبا تح .53

أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل العالقات بين الواليات المتحدة : الدين الفريضي  نور–بروكسيل 
واالتحاد األوروبي وجود توافق بين الجانبين في شأن تقدير التداعيات المربكة التي قد تترتب عن طلب 

وأوضحت أن الكونغرس، بشقيه الجمهوري .  المتحدةالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم
 نشاطات "إسرائيل"والديموقراطي، سيرد على االعتراف بوقف المساعدات للسلطة، فيما تصعد 

وأضافت أنه في المقابل، فإن رفض االعتراف بالدولة قد يلهب الشارع الفلسطيني والعربي . االستيطان
  .رف الذي أحاط بنكبة التقسيمفي ظرف تاريخي غير مسبوق يختلف عن الظ

وتحدثت المصادر إلى الحياة عن اتفاق الجانبين األميركي واألوروبي على اعتبار المفاوضات الثنائية 
وأوضحت أن واشنطن تنتظر . يينسرائيلالطريق الوحيد للوصول إلى حل تفاوضي بين الفلسطينيين واإل

ود عباس من أجل البحث عن بديل لصيغة العضوية من الديبلوماسية األوروبية الضغط على الرئيس محم
أن تصدر اللجنة الرباعية بياناً تضمنه المبادئ " أنه قد يكون البديل في نظر واشنطن إلىالكاملة، مشيرة 

األساسية التي كانت أعلنتها اإلدارة األميركية، وربط ذلك بسحب الفلسطينيين مشروع القرار الذي 
  ."سيعرض على األمم المتحدة
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ال أحد سيسلم من العواقب السلبية لألزمة التي ستنجم، سواء باالعتراف "وتعتقد المصادر األوروبية أن 
وإذا . "إسرائيلستثير ردود فعل الكونغرس و"، فإذا قبلت األمم المتحدة عضوية فلسطين فإنها "أو برفضه

لشارع الفلسطيني والعربي في أخفقت جهود طلب االعتراف بعضوية فلسطين، فإن النتائج ستكون ملهبة ل
  .ظرف تاريخي غير مسبوق يتميز بسقوط جدران الخوف في أنحاء المنطقة

  11/9/2011، لندن، الحياة
  

  إدانة أميركية لالعتداءات على مساجد بالضفة الغربية .54
باالعتداءات الخطيرة " دانت الواليات المتحدة بشدة الليلة قبل الماضية ما وصفته : بترا–واشنطن 

وقالت المتحدثة  .أخيراً التي تعرض لها عدد من المساجد الفلسطينية في الضفة الغربية "واالستفزازية
مثل أعمال الحقد هذه ال "باسم وزارة الخارجية األميركية فكيتوريا نوالند في بيان الليلة قبل الماضية إن 

نحث كل "  وأضافت.تهم إلى القضاء، مضيفة أنه يجب اعتقال المسؤولين عنها وإحال" تبريرهايمكن أبداً
 عمل من شأنه تصعيد الموقف فالعنف لن يدفع حظوظ السالم العادل المبني أي على تجنب األطراف

  ."على قبول واحترام اآلخر بل يقوض هذه الحظوظ
  11/9/2011الرأي، عمان، 

  
  في غزة المصانع المدمرة أصحاباالتحاد األوروبي يسلم الدفعة السادسة من تعويضات  .55

 بالتعاون مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبالتنسيق مع السلطة أمس سلم االتحاد األوروبي :غزة
 األخيرة المصانع المدمرة بالقطاع خالل حرب غزة أصحابالوطنية، الدفعة السادسة من تعويضات 

 هذه أنك في بيان صحفي  رئيس االتحاد العام للصناعات علي الحاي وأوضح. مليون دوالر2.5بقيمة 
 مليون دوالر فيما سيتم تسليم الدفعة السابعة 1,6الدفعة تأتي بعد شهر من تسليم الدفعة الخامسة بقيمة 

 قيمة التعويضات أن الحايك  وأكد. المصانع المتضررة الذين لم يتلقوا أي دفعات الشهر المقبلألصحاب
 ألف 750 مليون و33 أصل دوالر من ألفئتي اوناً وم ملي17 المصانع المدمرة بلغ أصحابالتي تلقاها 

 ملف 1033 المصانع المدمرة خالل الحرب والتي بلغ عددها ألضرار اإلجماليةدوالر وهي القيمة 
  . وفق الطلبات المقدمة لالتحاد األوروبيأضرار

  11/9/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

  "إسرائيل" البعثات الدبلوماسية بعد اقتحام سفارة تطالب مصر بحمايةوروما  وموسكو ولندن واشنطن .56
ية في سرائيلأثار اقتحام متظاهرين مصريين مبنى السفارة اإل:  محمد علي صالح-   واشنطن،لندن

القاهرة ردود فعل دولية قلقة طالبت مصر بااللتزام بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية لديها، 
ي بنيامين نتنياهو سرائيل لرئيس الوزراء اإل"قلقه الشديد"اك أوباما، عن وأعرب الرئيس األميركي، بار

وقال بيان عاجل أصدره البيت األبيض إن الرئيس دعا الحكومة .  في القاهرة"إسرائيل"بعد اقتحام سفارة 
  .يةسرائيلالمصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بتأمين حماية السفارة اإل

لخارجية اإليطالي، فرانكو فراتيني، أمس، الشباب المصري الذي شارك بقوة في من جانبه دعا وزير ا
 على الهجوم العنيف الذي تعرضت  وذلك تعليقاً"العنف والترويع" إلى عدم االنسياق وراء "الربيع العربي"

إن ) اليةالمفكرة اإليط ("دياريو إيطاليانو"وقال فراتيني على مدونته  . في القاهرة"إسرائيل"له سفارة 
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 وهي تتعرض للهجوم، إشارة مقلقة للغاية إسرائيل لسفارة خصوصاً"األنباء والصور الواردة من مصر و
  .»من أن العنف يتغلب على المواجهة الديمقراطية

من جانبه أدان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس، الهجوم الذي تعرضت له السفارة 
  .وقال إن بريطانيا ناشدت مصر بحماية الدبلوماسيين والممتلكاتية في القاهرة، سرائيلاإل

ية في مصر وطالبت بإجراءات سرائيلكما أعربت روسيا، أمس، عن قلقها الشديد إزاء أحداث السفارة اإل
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية  .إضافية لتوفير الحماية للبعثات األجنبية على أراضيها

تعرب عن أملها في أن ال تؤدي هذه األحداث إلى تدهور جسيم في العالقات الروسية أن موسكو 
 المصرية، التي وصفتها الوزارة بأنها عامل مهم في عملية دفع التسوية في الشرق األوسط - ية سرائيلاإل

  ."روسيا اليوم"قدما، حسب ما ذكرت قناة 
  11/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل" مع نقابات  بوقف التعاون كلياًقتراحاً بريطانيا يناقشون انقابيو .57

 بوقف جميع أوجه يناقش مؤتمر نقابات العمال في بريطانيا الذي سيعقد األسبوع المقبل، اقتراحاً: لندن
وستقترح ) إسرائيلاتحاد النقابات في (ية بما فيها أكبرها الهيستدروت سرائيلالتعاون مع نقابات العمال اإل

خدمات العامة والتجارية، إضافة هذا المقترح غير المسبوق إلى مشروع قرار يخص نقابة موظفي ال
 "جزيش كرونيكال"وستنهي هذه الخطوة كما ذكرت صحيفة  .ويتوقع أن يقبل التعديل. الشرق األوسط

عمال األسبوعية الناطقة باسم غالبية الجالية اليهودية في المملكة المتحدة، األواصر القائمة بين نقابات ال
  ."إسرائيلدولة "البريطانية والهيستدروت التي تعود إلى تاريخ طويل بدأ مع قيام 

وحسب الصحيفة فإن التعديل المقترح من قبل نقابة الخدمات العامة والتجارية التي يترأس أمينها العام 
 في جنوب آسيا هيو النينغ، حملة التضامن مع فلسطين، يشمل أيضا إدانات للسياسة الخارجية البريطانية

ويدعو مشروع القرار الذي يتوقع أن  .والشرق األوسط وشمال أفريقيا بما فيها التدخل األخير في ليبيا
  .يناقش في جلسات يوم األربعاء المقبل، الحكومة البريطانية إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية

 نقابات العمال بريندان باربر، من أن  في نقابات العمال السكرتير العام لمؤتمر"إسرائيل"وحذر أصدقاء 
وناشد مدير أصدقاء . إقرار هذا التعديل، سينهي تدخل نقابات العمال البريطانية في نشاطات الهيستدروت

 في النقابات ستفين سكوت، النقابيين البريطانيين، إلى إسقاط هذا التعديل والعمل من أجل السالم إسرائيل
ضع سيعمل فقط على إضعاف دور الحركة النقابية البريطانية، في التوفيق وأضاف أن هذا الو.. والتعاون

  ."إسرائيل"بين الحركتين العماليتين في فلسطين و
  11/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  the day after: الفلسطينيةالدولة  .58

  نهلة الشهال
السلطة الفلسطينية أن تتقدم    ، حين يفترض ب   )سبتمبر( أيلول   20يعلو منسوب اللغط العام مع اقتراب موعد        

هناك تميز خاص للجانب األوروبـي الـذي        . من الجمعية العامة لألمم المتحدة بطلب االعتراف بالدولة       
يمارس نشاطاً محموماً ولو أنه مطبوع باإلحباط، بينما لجأت الواليات المتحـدة الـى راحـة الموقـف                  
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به، وقد تبناه أوباما قطعاً للطريق أمام مزايـدات        المحسوم، الذي يعلن أنه سيخرج البطاقة الحمراء من جي        
  !فلنبدأ من هذه. صهيونية من الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية، على ما يقال تبريراً لمواقفه

يقول ضمناً إنهم مسؤولون عن انقطاعها، ويتجاهل       . يدعو أوباما الفلسطينيين الى العودة الى المفاوضات      
ي تجميد بناء المستوطنات، في مجابهة متحدية ألوبامـا نفـسه           سرائيلإلأنها توقفت حين رفض الجانب ا     

واألهم، يتجاهل هذا الموقف طبيعة المفاوضات تلك، كتمرين شكلي راحت وظيفتـه الوحيـدة              . باألساس
ي حرية تطبيق استراتيجيته على األرض، من توسيع        سرائيلتتأكد بمرور الزمن، من أنه يمنح الجانب اإل       

يون وظيفة التفاوض من وجهـة نظـرهم،        سرائيلوال يخفي اإل  . ادرة للحقوق الفلسطينية  لالستيطان ومص 
الحاجـة  «قالها ليبرمان حين خالف فكـرة       . وهي إدامة إطار يتجنب اإلعالن عن وجود أزمة صراعية        

وأمـا  . ، محدداً أن الكثير من القضايا في العالم يمكن أن يستمر في البقعة الرماديـة              »للوصول الى حل  
يفوت على الكونغرس فرصة هزيمته في هذا الموضـوع،         : تيك الرئيس أوباما فيتلخص ببضع كلمات     تك

هذا استسالم غير مكلف بالمقاييس األميركية والسلطوية، إال كخيبة لمـن           ! بتبني مواقف الكونغرس نفسه   
  .القاهرةحتى في هذه، بداللة خطاباته في أنقرة و» مختلف«ما زال يصر على اإليمان بأن أوباما 

أما األوروبيون، وهم على تماس حميم مع الموضوع الفلـسطيني، فيظهـرون كأبطـال فـي انفـصام                  
. الشخصية، حائرين في أمرهم بسبب اإلزعاج الذي يتسبب لهم به موضوع التوجه الى األمـم المتحـدة                

. ه الى الرشد  فيسعون إليجاد ما يسمونه حلوالً وسطاً، تضغط على الطرف الفلسطيني، األضعف، إلعادت           
وهم يستخدمون في هذا السياق واقعة كونهم مصدر تمويل الـسلطة الـرئيس، ويخيفـون الفلـسطينيين                 

. »مجانـاً «باإلشارة الى النتائج العقابية التي ستترتب على خطوتهم، ويعتبرون أنهم يتسببون بها ألنفسهم              
بخصوص التـصويت   » كارثة«وعن  » فشل للجميع «بل وصل األمر أخيراً بالسيد جوبيه الى الكالم عن          

 مقابل  إسرائيل» يهودية«وهو سبق له التشاطر بدعوة الفلسطينيين الى االعتراف بـ          . في الجمعية العامة  
فتبنى موقف نتانياهو الذي سبق له أن قال أمام الكونغرس في أيار            . الحصول على اعتراف أممي بدولتهم    

العتراف بدولة فلسطينية إذا وافقت السلطة على الصفة         ستصوت الى جانب ا    إسرائيلالفائت، إن   ) مايو(
والحل الوسط الذي تفتقت عنه العبقرية األوروبية يقترح حصول الفلسطينيين          ! يةسرائيلاليهودية للدولة اإل  

» قلـق «يين مـن    سرائيلعلى دولة غير كاملة العضوية، أي تحوز صفة المراقب المشددة، مما يحرر اإل            
  .يني لحق اللجوء الى محكمة الجزاء الدوليةامتالك الجانب الفلسط

وفـي  .  حرية االستمرار في جرائمها من دون آليـة مـساءلة          إسرائيلوبتعبير آخر، يمنح الحل الوسط      
الواقع، لعل تلك النقطة هي المكسب المادي الوحيد الذي سيناله الفلسطينيون لو أصبحت لهم دولة كاملـة                 

فالواقع االحتاللي لن يزول بمجـرد      . لى المكسب الرمزي والمعنوي   العضوية في األمم المتحدة، عالوة ع     
  .االعتراف األممي، وهي ستكون دولة تحت االحتالل
فمن غير الواضح أبداً لمـاذا اختـارت الـسلطة          . ولكن العطب الرئيس يتموقع في المعسكر الفلسطيني      

ويمكن الشك بأنها تورطت فـي      . الفلسطينية هذا المخرج كجواب على افتضاح حقيقة انهيار المفاوضات        
يين والغربيين لمقاومـة تحـول      سرائيلفعلت لتضغط على اإل   : األمر، وأنها اليوم كمن أخذته العزة باإلثم      

وباختيار هذه الخطوة،   . المفاوضات الى استسالم مكشوف الى حد يصعب على أية جهة فلسطينية تحمله           
ليه مذ باشرت أوســـلو وما تبعه، حيث رهنت        أخطأت السلطة في تقويم الموقع الذي كانت قد هوت إ         

األولى : ية والغربية سرائيلبرضا السلطات اإل  ) وكذا حياة المجتمع الفلسطيني الى حد كبير      (مجمل حياتها   
  .تقبل بها مجرد قبول، والثانية تمدها بعناصر الدعم المادي واالعتبار المعنوي
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وهي ظنت أن بإمكانها تقديم مبادرتها      . ماماً من دونهما  واألمران باتا قشرة رقيقة، ولكن السلطة تنكشف ت       
من ضمن منطق أوسلو نفسه، ولكن مع شيء من الدينامية الذاتية، وهو ما عاد الـى تأكيـده الـرئيس                    

وهذا ليس كالماً ديبلوماسياً، بل الموقـف       . الفلسطيني حين قال إن خياره األول واألخير هو المفاوضات        
واقع السلطة وكل التعقيد الناشئ عن مسارٍ هو في نهاية المطـاف تـاريخي،              االستراتيجي المنسجم مع    

  .يمكن القول بثقة أنه سابق على اتفاقات أوسلو وممهد لها
وهنا، وبال مفاجأة، ينقلب السحر علـى       . مسألة التوجه الى األمم المتحدة كانت إذاً مجرد تكتيك ابتزازي         

تزاز السلطة، والسعي لحملها، مقابل المكسب الذي تأمـل بـه،           الساحر، إذ يجري اليوم وبهذه المناسبة اب      
وتجنباً لتدابير انتقامية وزجرية ال طاقة لها بها، على القبـول بأبعـد ممـا كانـت ترفـضه بواسـطة                     

.  كشرط الغ لحق العودة الفلسطيني بل وحتى لمفهوم النكبة         إسرائيلاالعتراف بيهودية دولة    : المفاوضات
 شيء  إسرائيلوال يحل اإلشكال قول السيد فياض إن صفة دولة          . يديولوجيا الصهيونية انه استسالم تام لأل   

فما تطالب به هو تحديداً تجاوز الضمنيات، وأن تقول الضحية إنها تخرج نهائياً من موقعها               . ذاتي يعنيها 
دولـة  «نها  ، قرر الفلسطينيون في مؤتمرهم الشهير الذي أعلن الدولة الفلسطينية، أ          1988عام  . المزعوم

 تعمل على تفرقته، وقائالً حقوقهم األساسية       إسرائيل، موحداً بذلك ما كانت      »كل الفلسطينيين أينما وجدوا   
وأما ما يجري اآلن فتراجع كبير بالمقارنة، حتى وإن كـان مـن المتوقـع أن                . بما فيها حقهم في العودة    

المئة من سكان المعمـورة، وهـو        في   80 دولة لمصلحة فلسطين، تمثل أكثر من        125تصوت أكثر من    
  .المكسب المعنوي والرمزي سياسياً

ووفق هذه المعطيات، ال معنى الستمرار الجدل الشديد القائم فلسطينياً حول جدارة الخطوة، بين مؤيد لها                
واحدة تنفخها وترفعها الى فعل حاسـم، وأخـرى         : ومعارض، كالهما يقدمانها بطريقة مجردة أو شكلية      

 معادلة لنكبة جديدة، مما يزيد من تعزيز ضبابية الرؤيا للممكن اليوم فلسطينياً، ولصلة كـل                تهول وتراها 
ي سرائيلبل وحتى برد الفعل اإل    (بينما يمكن االعتداد بالمكسب المتحقق      . تكتيك بالخطة والتصور العامين   

السلطة الى  » زلة«ويل  أي تح . ، من أجل استعادة العملية الصراعية مع االحتالل       )بالغ السوء الذي سيليه   
  !حلقة من حلقات المقاومة العامة، على طريقة رب ضارة نافعة

الذي يطرحه األوروبيون للضغط على السلطة وحملها على التراجع، هـو حقـاً الـسؤال               » ماذا بعد؟ «
  .كيف سيتصرف الفلسطينيون في اليوم التالي؟ تلك هي المسألة التي يجدر االستعداد لها: المركزي

  11/9/2011، اة، لندنالحي
  

  ليست نقطة تحول بعد .59
  نقوال ناصر

يكرر الرئيس محمود عباس التأكيد على أن ذهابه إلى األمم المتحدة ليس بديال للمفاوضات، وال يستهدف                
ي، ويكرر التزامه باالتفاقيات الموقعة وبالتسوية السياسية عبر        سرائيلنزع الشرعية عن دولة االحتالل اإل     

، مما يعني فقط أن أي      1993نائية معها، ولو من جانب واحد كما هو واقع الحال منذ عام             المفاوضات الث 
تغيير مادي على األرض يقود إلى انكفاء االحتالل العسكري وانحسار التوسع االستعماري االسـتيطاني              

روبي كمـا   والرعاية األميركية والتمويل األو   " إسرائيلاالتفاق مع   "سوف يظل مرتهنا للتفاوض الثنائي و     
كان الحال طوال العشرين عاما المنصرمة التي تمخضت فعال عن تغييرات مادية ديموغرافية وجغرافية،              

  .، وبخاصة في القدس المحتلة1967لكن في االتجاه المعاكس، على األرض الفلسطينية المحتلة عام 



  

  

 
 

  

            33ص                                     2259:                العدد11/9/2011األحد  :التاريخ

قط اللعب في الوقت الضائع     وخالصة هذا الموقف هو أن القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير إنما تحاول ف           
الناجم عن وصول المفاوضات إلى الطريق المسدود الراهن من أجل تحسين موقفها التفاوضـي برفـع                
مستوى االعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مستوى دولة عضو أو غير عضو في األمـم                

ين عندما تحمل االنتخابات التالية في دولة       المتحدة تمهيدا ألي استئناف للمفاوضات الثنائية، ربما بعد عام        
للتفاوض بديال لبنيامين نتنياهو وتحمل إلى الرئاسـة فـي    " ياإسرائيلشريكا  "االحتالل إلى رئاسة الوزراء     

ـ     أقل انحيازا لدولة االحتالل أو أكثر حزما معهـا مـن           " عملية السالم "الواليات المتحدة راعيا أميركيا ل
باما، وهذا هو الوهم الذي أدمن عليه مفاوض المنظمة عشية وغداة كل انتخابات             الرئيس الحالي باراك أو   

جديدة في دولة االحتالل وفي بلد راعيها األميركي، حتى تحول القرار الوطني الفلسطيني إلـى رهينـة                 
  .لمثل هذه االنتخابات

* * *  
ي ال يعيده إلـى اسـتراتيجيته       وبالتالي يتضح أن ذهاب عباس إلى األمم المتحدة ال يمثل أي افتراق نوع            

السابقة ويرقى إلى نقطة تحول تاريخية في حركة التحرر الوطني الفلسطينية تحررهـا مـن إمـالءات                 
  .الرهانات السابقة المفروضة عليها

عملية "يين في   سرائيلاألميركان واإل " شركائها"التي تخوضها اآلن مع     " المواجهة الدبلوماسية "وبالرغم من   
ن رئاسة المنظمة ال تزال تحرص على أن تظل قنوات الحوار واالتصال مفتوحة معهم، مثـل                ، فإ "السالم

ووزير حربها  ) أوقفها نتنياهو بعد أربعة لقاءات    (لقاءاتها األخيرة مع رئيس دولة االحتالل شمعون بيرس         
اءات ربمـا   ، وهي لق  )في العاصمة األردنية عمان في الرابع والعشرين من الشهر الماضي         (ايهود باراك   

أرادها عباس سرية لكنهم حرصوا على إعالنها لمعرفتهم بأن المعارضة الشعبية لهـا قـد تزيـد فـي                   
مصاعب عباس الداخلية، ومثل استقباله في رام اهللا يوم األربعاء الماضي، بعد مكالمة هاتفية من وزيرة                

يد هيل ودنيس روس اللذين نقال اليه       الخارجية هيالري كلينتون، للمبعوثين الرئاسيين للواليات المتحدة ديف       
االنذار الذي وجهه له األسبوع الماضي القنـصل األميركـي فـي القـدس المحتلـة، دانييـل                  " رسميا"

األميركي في مجلس األمن الدولي وقطع المعونـات        " الفيتو"روبنشطاين، الذي كان بصحبتهما، باستخدام      
  .األميركية

ـ      إن النقد الذي وجهه مؤخرا وزير الدف       نتنيـاهو  " عـدم امتنـان   "اع األميركي السابق روبرت غيتس لـ
وصولها الى أسلحة من النوعية األرقى، والمـساعدة        "بإتاحة  " إسرائيلأمن  "الواليات المتحدة ل  " ضمان"ل

دون أن تتلقـى  ... في تطوير أنظمة دفاع صاروخي، والمشاركة في االستخبارات على أرفع مـستوى،        
، هو نقد يفرض المقارنة مع      " في المقابل، وبخاصة في ما يتعلق بعملية السالم        الواليات المتحدة أي شيء   

واستراتيجية رسـمية لهـا وكـاد       " مشروع وطني "منظمة التحرير التي حولت االمالءات األميركية إلى        
مـع دولـة    " التنسيق األمني "مفاوضها يحول سلطة الحكم الذاتي في رام اهللا إلى أداة أميركية في خدمة              

حتالل بثمن باهظ من االنقسام الفلسطيني، وتحويل منظمة التحرير التي ولدت في حضن المقاومة إلى               اال
رقيب عليها يشارك في حصارها، وتضييع عقدين من الزمن الرديء الذي راهن خالله علـى الرعايـة                 

تحدة، سوى عدم   من الواليات الم  " دون أن يتلقى أي شيء في المقابل      "األميركية للملف الوطني الفلسطيني     
" ضـمان "الوفاء بالوعود، وتصعيد الضغوط عليه، وااليغال في االنحياز السافر إلى االحتالل ودولتـه و             

" الفيتـو "ولم يكن اعالن واشنطن الصريح رسميا الخميس الماضي بقرارها استخدام حق النقض             . أمنهما
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عالنـا صـريحا ايـضا باالنحيـاز        مجددا ضد مشروع قرار لصالح الفلسطينيين في األمم المتحدة اال ا          
  .األميركي ضدهم

* * *    
ويظل انجاز المصالحة الوطنية ووضع اتفاق القاهرة األخير موضع التنفيذ النهاء االنقسام، قبل الـذهاب               
إلى نيويورك وليس بعده، هو المحك األهم الذي يعطي اشارة مؤكدة إلى أن ذهاب عبـاس إلـى األمـم                    

 نوعيا عن استراتيجيته السابقة ويمثل نقطة تحول تاريخية في حركـة التحـرر              المتحدة يمثل حقا افتراقا   
الوطني الفلسطينية، لكن كل الدالئل تشير حتى اآلن إلى أن مفاوض المنظمة إنما يتعامل مع هذا االتفاق                 

 ومموليها كي يحثهم على عدم اجهاض مسعاه      " عملية السالم "فقط باعتباره ورقة يلوح بها في وجه رعاة         
في األمم المتحدة من أجل تحسين المركز التفاوضي للمنظمة وليس كنقطة تحول تعيد عملية صنع القرار                
الفلسطيني إلى حاضنته الوطنية الموحدة وتحرره من االرتهان لردود فعـل مفـاوض المنظمـة علـى                 

ة غير عضو في    فقط، سواء باسم المنظمة أو باسم دول      " التفاوض الثنائي "امالءات من فرضوا عليه خيار      
  .األمم المتحدة أو باسم دولة عضو فيها

* * *  
إن المركز التفاوضي ألي مفاوض يستمد قوته من قوة موقفه على األرض، والوحـدة الوطنيـة علـى                  
األرض صفا وهدفا هي مصدر القوة األهم لمفاوض منظمة التحرير، لكن هذا المفـاوض يتخلـى عـن                  

 ربما منخدعا بما قد يعتقد أنه       - - الظاهر لكن قهرا في الواقع        طوعا في  - -مصدر قوته الرئيسي هذا     
بديل لذلك يتمثل في اعتراف عدد من دول العالم يزيد بحوالي عشرة على عدد الدول التي اعترفت بدولة                  

، وبرئاسة فلسطين للمجموعة العربيـة فـي األمـم المتحـدة            1988فلسطين بعد اعالن االستقالل عام      
العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي ستنعقد في القاهرة في الثالث عشر مـن              وبرئاستها للدورة   

الشهر الجاري، للشهور الستة المقبلة، وفي دعم اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السالم العربيـة، التـي                
ى نيويورك  ستجتمع في العاصمة المصرية االثنين المقبل في آخر اجتماع لها قبل انطالق وفد المنظمة إل              

في السادس عشر من الشهر، وفي رئاسة لبنان الدورية لمجلس األمن الدولي، ورئاسة قطـر للجمعيـة                 
الذي كان دائما واسعا للقضية الفلسطينية      " الخارجي"العامة لألمم المتحدة، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم          

ة التي لم يفد كل هذا الدعم في تنفيذ واحد          وشعبها، بدليل الركام الهائل المغبر من القرارات الدولية المؤيد        
ي حتى اعترفت بها منظمة     سرائيلمنها على األرض، وهو دعم ظل يحاصر االعتراف بدولة االحتالل اإل          

التحرير، ولم يضعف اال بعد أن اضعف االنقسام الفلسطيني هذا الدعم ليتراجع إلى القبول بما يقبـل بـه        
" يزايد"بحجة أن ال أحد عربيا كان أو غير عربي يمكنه أن            " لسطينيالممثل الشرعي والوحيد للشعب الف    "

على الفلسطينيين ليكون فلسطينيا أكثر منهم، وهي الحجة المتهافتة المبتذلة التي اصبح كـل مـن يريـد                  
  .التنصل من مسؤولياته العربية أو االسالمية تجاه فلسطين وقضيتها يتذرع بها

* * *  
 دولة االحتالل تتخذ من مسعى المنظمة لدى األمم المتحـدة ذريعـة جديـدة               وكل الدالئل تؤكد اآلن أن    

التي نسفها نتنياهو في واليته األولـى       " عملية السالم "للتنصل من االتفاقيات الموقعة مع المنظمة، ولدفن        
 ليستعد اآلن في واليته الثانية العالن شهادة وفاتها، بينما يتحين الفرص السانحة لالنقـضاض عـسكريا               

الفلسطيني في الضفة الغربية، وبإيجاز     " تغيير النظام "على المقاومة في قطاع غزة دون أن يستبعد خيار          
يتصرف على اساس أن الصراع على مفترق طرق، وأن العودة إلى الوضع السابق قد تجاوزت نقطـة                 
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ـ               رك، وكأنمـا   الالعودة اليه، لكن مفاوض المنظمة ما زال يتصرف وكأنما الوضع الراهن ساكن ال يتح
استمراريته مضمونة، مع أن كل الدالئل تشير الى نقطة تحول نوعية في الصراع يصر المفاوض فـي                 
سلوكه الدبلوماسي والسياسي، داخليا وخارجيا، على أنها ليست نقطة تحول بعد تقتضي أن يكون انهـاء                

ليس علـى مـا أصـبح يـسمى      االنقسام وانجاز الوحدة الوطنية استحقاقا له األولوية على كل ما عداه و           
  .في األمم المتحدة فحسب" استحقاق ايلول"

  10/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  تقرير بالمر وترسيخ القطيعة .60
  خورشيد دلي

بـشأن الهجـوم    ) بـالمر ( أن يكون تقرير األمم المتحـدة        -إسرائيلعلى األقل حسب    -كان من المتوقع    
ية التركية، بعد أن شهدت هـذه       سرائيلإلصالح العالقات اإل  ي على سفن أسطول الحرية مدخال       سرائيلاإل

العالقات مرحلة من الفتور والتوتر في الفترة الماضية، لكن الذي جرى أن هذه التوقعات لم تكـن فـي                   
  .محلها، بل على العكس تماما

الجانبين يتجه  فقد فجر التقرير أزمة جديدة بين أنقرة وتل أبيب، في تأكيد جديد على أن مسار العالقة بين                  
نحو ترسيخ القطيعة في ظل المتغيرات الجارية، وهو مسار يشكل ترجمة حقيقية لوثيقة األمـن القـومي                 

  .التركي الجديدة، التي تعرف بالدستور السري للبالد
 في خانـة العنـصر   إسرائيل -وللمرة األولى في تاريخ العالقات بين الجانبين-حيث صنفت هذه الوثيقة   

ية، بعـد أن    سرائيلمن القومي التركي، في انقالب لمنظومة األمن ولمفاهيم العالقات التركية اإل          المهدد لأل 
  .وصفت باإلستراتيجية طوال أكثر من نصف قرن

  تقرير بالمر واألزمة الجديدة
لم تنتظر أنقرة طويال صدور التقرير النهائي من قبل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون، فمـا إن                    

 صحيفة نيوريوك تايمز مسودة التقرير حتى خرج وزير الخارجية التركـي أحمـد داود أوغلـو                 نشرت
ي غابي ليفي من أنقرة، واتخـاذ       سرائيلليعلن، وبلهجة غاضبة خالل مؤتمر صحفي، عن طرد السفير اإل         

 مـا   التي هددت أنقرة مرارا بتطبيقها    ) الخطة ب (سلسلة إجراءات عقابية ضد تل أبيب، في إطار تطبيق          
" مـافي مرمـرة   " رسميا لها عن مقتل تسعة ناشطين أتراك، كانوا على مـتن سـفينة               إسرائيللم تعتذر   

  .التركية، أثناء إبحار أسطول الحرية إلى غزة 
وقد جاء الموقف التركي الغاضب هذا بعد تأجيل األمم المتحدة نشر تقرير بالمر للمرة الثالثة، حيث كانت                 

كثر من مستوى وصعيد ليكون التقرير مدخال لتطبيـع العالقـات بـين             تجري مفاوضات وجهود على أ    
 ليست بصدد االعتذار لها،     إسرائيل أن   -بعد التأجيل المتكرر  -الجانبين، لكن يبدو أن تركيا باتت مقتنعة        

وأنها في كل سلوكها تراوغ لتمرير الوقت، وهي في العمق تراهن على الدور األميركي إلقنـاع أنقـرة                  
  .بتقديم نوع من األسف لها، وتقديم تعويضات ألهالي الضحايا ال أكثرباالكتفاء 

فيما تدرك حكومة حزب العدالة والتنمية أن مثل هذا األمر إن حصل فسيكون ضربة كبيرة لمـصداقيتها                 
  . في الداخل، ولدورها المتصاعد في الخارج على وقع يوميات الربيع العربي
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 أشهر إضافية، وعندما تدخلت وزيـرة الخارجيـة         6تأجيل التقرير   يا ب إسرائيلوعليه رفضت تركيا طلبا     
األميركية هيالري كلينتون للغاية نفسها وافقت أنقرة على التأجيل لمدة شهر فقط، شرط أن يكون التأجيل                

  .نهائيا
دخلت حيز التنفيذ، وهي تتضمن سلسلة خطوات عقابية        ) ب(اآلن وبعد كل ما حصل، فإن الخطة التركية         

  : ية ضد تل أبيب، لعل أهمهامتتال
  . تخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية بين البلدين من مستوى السفير إلى درجة السكرتير الثاني-1
  . تجميد كافة الصفقات العسكرية بين الجانبين-2
 تفعيل المسار القانوني لدعم مطالب أهالي الضحايا األتراك، من خالل التوجه إلى المحاكم المحليـة                -3

  .يين عن االعتداءسرائيلوالدولية لمحاكمة المسؤولين اإل
 اتخاذ خطوات بشأن حرية المالحة البحرية في شرق البحر األبيض المتوسط، وقد تؤدي خطوات في                -4

 المتلهفة إلى االستفادة من الثروات النفطية المكتشفة        إسرائيلالمياه اإلقليمية إلى تفجر مشكالت كبيرة مع        
  .حديثا

اب إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، للحصول على قرار دولـي بعـدم شـرعية الحـصار                   الذه -5
  .ي المفروض على قطاع غزةسرائيلاإل

  انهيار منظومات العالقات
ي والذهاب إلى   سرائيلفي الواقع، ال يمكن النظر إلى القرارات التركية األخيرة، وال سيما طرد السفير اإل             

أنها مجرد أزمة جديدة من نوع ما جرى بين رئيس الوزراء رجـب طيـب               محكمة العدل الدولية، على     
 للسفير التركي   إسرائيلي شمعون بيريز في دافوس، أو حتى من نوع إهانة           سرائيلأردوغان والرئيس اإل  

  .في تل أبيب قبل نحو عام
، بفعل تـراكم    وإنما جاءت هذه القرارات تعبيرا عن اقتراب هذه العالقة من لحظة االنهيار اإلستراتيجي            

األزمات وتناقض السياسات وتداعيات المتغيرات الجارية مع تواصل ثورات الربيع، وال سـيما المنـاخ               
ية، والمصرية التركية، فما جرى يؤكد جملة من الوقـائع التـي            سرائيلالجديد في العالقات المصرية اإل    

  :ينبغي التوقف عندها
ركي في الضغط على أنقرة لتطبيـع العالقـات، فتركيـا           ي على الحليف األمي   سرائيل خطأ الرهان اإل   -1

أردوغان لم تعد تركيا السابقة، مجرد دولة تابعة تتحرك في إطار وظيفتها المحددة أطلسيا، بل باتت ترى                 
  .في نفسها دولة إقليمية مؤثرة تطمح إلى أن تكون مركزية في المنطقة

ية إلى سابق عهدها، ال بسبب عـدم        سرائيلة اإل  عودة العالقات التركي   -إن لم تكن استحالة   - صعوبة   -2
 عن الهجوم على أسطول الحرية، بل بسبب تغير الظروف والمتغيرات اإلقليمية الجارية،             إسرائيلاعتذار  

 تبدو الطرف الخاسـر بالمقـاييس       إسرائيلالتي تبدو تركيا حتى اآلن هي المستفيد اإلقليمي األكبر، فيما           
  .ستقرار والسالم في المنطقةاإلستراتيجية للعالقات واال

ية، التي وصفت باإلستراتيجية، له عالقـة بالتوجهـات         سرائيل إن انهيار منظومة العالقات التركية اإل      -3
الجديدة للسياسة التركية تجاه المنطقة العربية واإلسالمية، وقدرة هذه السياسة على بناء مصالح وتحالفات              

ة والدبلوماسية واالقتصادية، كل ذلك يعزز من دور تركيا في          جديدة، وسط إحساس بفائض القوة السياسي     
 نفسها معزولة تدريجيا خاصة بعد خسارة حليفتها مصر في عهد نظام حسني             إسرائيلالمنطقة، فيما تجد    

  .مبارك
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 تناقض السياسات والمصالح، فمع تراكم األزمات من الواضح أن مسار العالقات بين الجانبين يأخـذ                -4
 تقدم الدعم لحزب العمال الكردستاني، علما بـأن         إسرائيلأو الضد، وسط قناعة تركية بأن       شكل الصدام   

 تركيا بتقديم الدعم لحركة حماس الموصـوفة        إسرائيلالطرفين تعاونا في السابق ضده، في المقابل تتهم         
ـ إسرائيل  التركي هو فـي     ية أن حزب العدالة والتنمية    سرائيل، حيث تعتقد مراكز األبحاث اإل     "اإلرهاب"يا ب

التعبير األيديولوجي إطار متطور لحركة اإلخوان المسلمين، وبات يشكل سندا حقيقيا للحركات اإلسالمية             
  .في المنطقة، ال سيما حركة حماس

ية لم تعد مجرد أزمة طارئة تتعلق بهذا الحادث         سرائيلما أريد قوله هنا، هو أن أزمة العالقات التركية اإل         
ل هي أزمة تعبر عن خالفات جوهرية وتغير في منظومة العالقات السابقة من جهة،              المستجد أو ذاك، ب   

ية التي تقول بأن تل أبيب هي مفتاح أنقرة لعالقـات جيـدة مـع    سرائيلومن جهة ثانية انتهاء النظرية اإل   
كـا  الغرب، ال سيما الواليات المتحدة، ومن جهة ثالثة فإن تركيا تبدو الطـرف اإلقليمـي األكثـر امتال                 

لألوراق، والمستفيدة من المتغيرات الجارية في إعادة صوغ العالقات والمعادالت اإلقليمية في المنطقـة،              
  . وبالتالي امتالك النظرة المستقبلية وكيفية بناء المصالح اإلستراتيجية

  القضية الفلسطينية فوق الطاولة
ية منذ تأسـيس    سرائيل العالقات التركية اإل   تعد القضية الفلسطينية واحدة من أهم القضايا التي تحدد طبيعة         

، وباستثناء التوتر   1949، حيث كانت تركيا أول دولة إسالمية تعترف بها عام           1948 عام   إسرائيلدولة  
 عن ضم القدس الشرقية، فإن ثمة اتفاقا بين الجانبين          إسرائيل عندما أعلنت    1981الذي حدث بينهما عام     

  ".مكافحة اإلرهاب"ك في كان ساريا، عنوانه العمل المشتر
 لم تكن تركيا في موقع الـدفاع عـن          2002وحقيقية، قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام          

القضية الفلسطينية، إال أنه مع وصوله إلى الحكم حدث تحول تدريجي كبير في هذه الـسياسة، ال سـيما                   
 -وللمرة األولى -ا في عهد أردوغان وصفت      ية ضد الفلسطينيين، فتركي   سرائيللجهة رفض االعتداءات اإل   

ـ إسرائيلسياسة   ، واستقبلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وأرسلت          "إرهاب الدولة " ب
القوافل والمساعدات إلى قطاع غزة، وعملت على رفع الحصار عنه، وتحولت إلى طرف أساسـي فـي                 

، وغيـاب   إسـرائيل مات متراكمة في العالقات مع      وقد أدى كل ذلك إلى أز     . توحيد صفوف الفلسطينيين  
  . تدريجي للثقة بينهما

اآلن وبعد األزمة الناتجة عن تقرير بالمر تبدو األمور تسير نحو المزيد من التصعيد في ظل الخطـوات                  
  : التركية المنتظرة، التي تتمثل في ثالثة محاور أساسية على صعيد القضية الفلسطينية

 أردوغان طلب من الخارجية التركية إعداد الترتيبات الالزمة لزيارة يقوم بها إلى             الحديث عن أن  : األول
  .أيلول الجاري/غزة، أثناء زيارته المقررة إلى مصر في شهر سبتمبر

ويبدو أن هذه زيارة تحتل قيمة خاصة وشخصية لدى أردوغان، الذي هو أقرب إلى شخصية الفاتح، فهو                 
يق األمجاد التاريخية والمصالح اإلستراتيجية، ولعل من شأن زيارة غـزة           في طبيعته وتطلعاته يأمل بتحق    

تحقيق مثل هذا األمر، وجعلها في سجله الشخصي، بعد أن قارن طويال بين مصير المدن التركية والمدن                 
  .الفلسطينية، وال سيما القدس، في داللة رمزية بالغة عن أيديولوجيته

إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، للحصول على قرار بعدم قانونية           إعالن تركيا عزمها التوجه     : الثاني
  .ي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنواتسرائيلوشرعية الحصار اإل
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وهو تعبير عن رفض تركي لما جاء في تقرير بالمر بشأن قانونية حصار غزة، حيث اعتبر الفلسطينيون                 
ستخالص تقرير بالمر بخصوص غزة  يتناقض مع القانون الـدولي           والعديد من المنظمات القانونية أن ا     

  .وميثاق األمم المتحدة
أيلول في األمم المتحدة بشأن الحصول على اعتراف        /إعالن تركيا دعمها القوي الستحقاق سبتمبر     : الثالث

  .دولي بالدولة الفلسطينية، ونيل األخيرة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية
ية، وصعوبة إصالح العالقات بين الجـانبين،       سرائيل الخطوات تعميق الخالفات التركية اإل     ومن شأن هذه  

ية ووضعها بين حدي المقص، فهي لم تعد قادرة         سرائيلخاصة أن تقرير بالمر عمق من أزمة الحكومة اإل        
ة على إصالح   على االعتذار لتركيا بعد  كل ما حصل إال إذا أرادت االنهيار، ومن جهة ثانية لم تعد قادر                 

 كل الفرص، وقد حان الوقـت لتـدفع         إسرائيللقد فوتت   : العالقات مع أنقرة، التي بات لسان حالها يقول       
  .ثمن أفعالها، وإن الربيع العربي كفيل بإلحاق خسارة إستراتيجية بها

لذي يطرح  ية في هذه المرحلة، لكن السؤال ا      سرائيلمن الواضح، أن القطيعة باتت سمة العالقة التركية اإل        
ما الذي يمنع الصدام بينهما، طالما يتمسك كل طرفه بموقفه، ويعتقد أنه يمتلك فائضا من القوة                : نفسه هنا 

  !واألوراق لتحقيق أهداف سياسته؟
  10/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "إسرائيل"إذ يوسع نتنياهو عزلة  .61

  الرحمن أسعد عبد. د
من مقربين لطالمـا دعمـوا سياسـاته        ) بنيامين نتنياهو (ي  سرائيلاإلازدادت االنتقادات لرئيس الوزراء     

الذي هاجم وبشدة سياسة حكومـة      ) رونالد الودر (اليمينية، على رأسهم رئيس المؤتمر اليهودي العالمي        
 أشد عزلة في الشرق األوسط أكثر من أي وقت مضى، وذلك مـع              إسرائيلفالمشكالت تركت   ). نتنياهو(

من حراس األمـن    ) 5(ية  سرائيلعت مع مصر إثر الهجوم عبر الحدود وقتل القوات اإل         التداعيات التي وق  
ويتفاقم هذا التردي أيـضا     . المصريين والتظاهرات العارمة التي خرجت في مصر تطالب بسحب السفير         

 وطرد أركان سفارتها لرفض تـل       إسرائيلبعد قرار تركيا تجميد كافة العالقات العسكرية والتجارية مع          
  .»أسطول الحرية«من األتراك المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في ) 9(يب االعتذار والتعويض لقتل أب
هـذا  . » رمزا للظلم والعنصرية في العالم وهذا اتجاه سيزداد زخما في السنين القادمة            إسرائيلأصبحت  «

: ، حيث يقـول   »العالمأطول احتالل في    «في مقال بعنوان    ) اسحق ليئور (ي  سرائيلما حذر منه الكاتب اإل    
ي هو أطـول    سرائيلولكن ينبغي ان نذكر ان االحتالل اإل      .  متصلة بمراكز القوة في العالم     إسرائيلأجل،  «

كما يقول  . »واالحتالل يطول، وهذا كارثة علينا وعلى الفلسطينيين      . احتالل عسكري في العصر الحديث    
دولة اليهودية والديمقراطية ال يمكنه أن يتحقق       حلم ال «: في مقال مشترك  ) اورلي ازولي (و) ايتمار آيخنر (

ينبغي اال نعجب من ان الحصار على غزة يضيق         «: ويستخلص) ليئور(ويعود  . »الى جانب احتالل دائم   
 رويدا رويدا، في عالم مليء بالظلم وجـرائم حـرب           إسرائيلاستطاعت  . إسرائيلكحصار اخالقي على    

. ل عقود من الحماقة، ان تصبح رمزا لهذه المظالم والجرائم         والعنصرية المضادة القليات ومهاجرين خال    
  .»إنها لم تعد تجسيدا للتقدم كما روجوا لنا زمنا طويال بل العكس التام

األميركية انتقادات شديدة في مقالتها االفتتاحية مؤخرا على        » نيويورك تايمز «من جهتها، وجهت صحيفة     
الجميع مدانون، بمن   «: وكتبت الصحيفة . لة بالوضع الفلسطيني  جميع الجهات اإلقليمية والدولية ذات الص     
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الذي بذل قصارى جهده مـن أجـل        ) نتنياهو(ويتصدر المدانين   . فيهم الجمهوريون في الواليات المتحدة    
لقد عارض وأحبط مبادرة أوباما، وقام      . العثور على التبرير الذي يتيح له فرصة التهرب من المفاوضات         

) تسيبي ليفنـي  (ية  سرائيلأما زعيمة المعارضة اإل   . »بتشجيع نتنياهو على المعارضة   زعماء الجمهوريين   
يتمثـل برفـضه مواصـلة المفاوضـات مـع          ) نتنياهو(الخطأ التأريخي الذي ارتكبه     «فقد اعتبرت أن    

، محذرة من أن سياسة الحكومة الحالية تؤدي إلى         »الفلسطينيين من حيث توقفت في فترة الحكومة السابقة       
) أوديـن إران  (، عن   »نيويورك تايمز «كما نقلت الـ    . » واقترابها من حافة الهاوية    إسرائيلادة عزلة   زي«

إن «: مدير معهد دراسات األمن القومى فى جامعة تل أبيب والسفير الـسابق لـدى األردن استخالصـه            
ا علـى    وقوضـت قـدرته    إسـرائيل أظهر القيود الجديدة التي أرهقت كاهل       ) الجديد مع مصر  (الخالف  

إذن، ثمة حقيقة واضـحة     . »المراوغة، في الوقت الذي كشف فيه عن مدى عزلتها اإلقليمية فى المنطقة           
 تتجه فعال إلى مزيد من العزلة الدولية، وبدأت افتراقا ملحوظا حتى عن أقرب الحلفاء،               إسرائيل: المالمح

ن افترقت عنهم منـذ زمـن بعيـد         تركيا باألمس ومصر واألردن هذه األيام، ناهيك عن الفلسطينيين الذي         
  .وسيزداد االفتراق مع ذهابهم إلى األمم المتحدة قريبا

  11/9/2011، الرأي، عمان
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  فهمي هويدي

ما يحدث في سيناء غير واضح وغير مفهوم، ويبدو أن البعيد عن العين ليس بعيدا عن القلب فقط كمـا                    
فاألقوال متضاربة بـشأن االضـطرابات التـي       . د يستعصى على الفهم   يقول المثل الشائع، ولكنه أيضا ق     

حيث ال نعرف إن كانت بسبب أنشطة المهربين أو المتطـرفين والتكفيـريين، أم أنهـا نتيجـة                  . تشهدها
. تراكمات قديمة خلفتها أنشطة أجهزة الشرطة بأساليبها القمعية المعروفة التي ال تعرف حدودا أو حرمة              

 الذي يحيط بما يجري في سيناء شمل الشريط الحدودي بينها وبين غـزة، بـاألخص                ويبدو أن الغموض  
موضوع األنفاق التي كانت إحدى تجليات عبقرية الفلسطينيين حين هزموا بها الحصار وأفشلوه إلى حـد                

 حتى غدت تلك األنفاق بمثابة جبهة أخرى للمقاومة التي انتصروا فيها على الذين أرادوا إذاللهـم               . كبير
  .وتجويعهم

تهمنا األنفاق اآلن الرتباطها بقضية أكبر، خصوصا أنها أصبحت عنوانا شبه دائم في الصحف اليوميـة،               
إذ تحدثنا تارة عن حملة لتدميرها، وتارة أخرى عن         . كما أن ما نطالعه من أخبار وتقارير بشأنها يحيرنا        

ير واإلغـالق، وأنفـاق مـستثناة مـن         تفرقة بين أنفاق تهدد األمن المصري وهذه تتابع وتتعرض للتدم         
كما أن ثمة أخبارا تتحـدث عـن أن         . التدمير، هي التي تستخدم لتوفير احتياجات المحاصرين في غزة        

  .حملة التدمير بدأت فعال لكنها أوقفت بعد ذلك
ليس التضارب مقصورا على ما تنشره الصحف المصرية فحسب، ألنني وجدته منعكـسا أيـضا علـى                 

 على لسان الـسفير     3/9في  » الشرق األوسط «فقد نقلت صحيفة    .  التي تصدر في لندن    الصحف العربية 
المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام اهللا، ياسر عثمان، قوله إن مصر لن تستهدف جميـع األنفـاق                  

مؤكداً أن الحملـة    «الواصلة بينها وبين قطاع غزة في الحملة األمنية المفترضة التي تشمل سيناء ورفح              
لن تمس بأي حال األنفاق التي تمثل شريان حياة للقطاع المحاصر، وإنما األنفاق التـي تـضر بـاألمن                   

نفى مصدر  : اللندنية الخبر التالي  » الحياة«نشرت صحيفة   ) 5/9في  (بعد يومين فقط    . »القومي المصري 
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إن ما يتم هو    «مصري موثوق أن يكون هناك مخطط لتدمير األنفاق على الحدود بين مصر وغزة، وقال               
هـذه المعـدات    «موضحا أن   . »أعمال حفر في المنطقة العازلة على الحدود، بعيدا عن المنطقة السكنية          

  .»مرتبطة بمكافحة اإلرهاب وليس لتدمير األنفاق أو سدها
أضاف الخبر المنشور أن قرارا كان قد صدر عن الشؤون المعنوية في وزارة الدفاع المصرية لتـدمير                 

وجودة على الشريط الحدودي بين مصر وغزة بسبب اعتقاد خاطئ بأن المجموعات المـسلحة              األنفاق الم 
التي هاجمت قوات من الجيش المصري منتصف الشهر الماضي كانت قادمة من غزة األمر الذي أثـار                 
حفيظة القيادات العسكرية المصرية لكن تم التراجع عن هذا القرار عندما اتـضح أن المعلومـة غيـر                  

  . وأن جماعات مسلحة موجودة في سيناء هي التي قامت بالعمليةصحيحة،
  :حين حاولت أن أتحرى الحقيقة من بعض ذوي الصلة الذين أثق في معلوماتهم تبين لي ما يلي

ية وأمريكية شديدة تلح في الدفع باتجاه تدمير األنفاق التي أفسدت الحـصار،             إسرائيلـ إن هناك ضغوطا     
وهذه الضغوط تزايدت بعد ثـورة      . ريب السالح للمقاومين الفلسطينيين في غزة     بحجة أنها تستخدم في ته    

ية أن قبضة الجيش والشرطة المصرية علـى سـيناء تراخـت            سرائيل يناير، التي تدعي المصادر اإل     25
وهناك من يقـول إن  . بعدها، وتزعم أن ذلك أدى إلى زيادة عمليات تهريب السالح من ليبيا بوجه أخص    

ية التي تتحدث عن هذه المسألة مبالغة فيها إلى حد كبير، وأنها استهدفت ابتزاز القيـادة              سرائيلالتقارير اإل 
  .ية بعد الثورةسرائيلالمصرية واختيار مدى استعدادها للتجاوب مع الطلبات اإل

 ال شيء يهدد األمن القومي المصري من خالل األنفاق، على العكس تماما مما تروجه بعض األبـواق                  -
 سعت دائما لتخويف المصريين وإثارتهم ضد الفلسطينيين، حتى هروب بعض األشخاص المطلوبين             التي

 فإنه ال يشكل تهديدا لألمن القومي رغم أنه يعد عمال غير مشروع، علما              - إذا حدث    -عبر تلك األنفاق    
  .بأن ذلك الهروب حاصل أيضا داخل سيناء ذاتها، وقيل أن تظهر األنفاق في األفق

السلطات المصرية أقدمت بالفعل على تدمير بعض األنفاق ربما استجابة نسبية لبعض الـضغوط،               إن   -
أوال ألن ذلك متعذر من الناحية العملية، حيث تنتشر األنفاق على طول            . لكنها ال تتجه إلى إغالقها تماما     

التجار مـع قطـاع     مسافة تصل إلى تسعة كيلومترات، وثانيا ألن اقتصاد سيناء أصبح يعتمد اآلن على ا             
. ومن شأن إغالق األنفاق أن يثير البدو في المنطقة ويفتح الباب لمزيد من اإلضـرابات والقالقـل                . غزة

وقد يؤدي إغالقهـا إلـى      . وثالثا ألن األنفاق أصبحت بمثابة رئة يتنفس من خاللها الفلسطينيون في غزة           
  .ر على تجنبهانفاد صبر المحاصرين، وقد يستدعي قالقل على الحدود تحرص مص

ما أستغربه أن الجميع مشغولون بمصير األنفاق وما يحدث تحت األرض، في حين أن أحدا لم يفكر فـي   
. حل جذري لألشكال يتمثل في فتح معبر رفح الذي بسبب إغالقه اضطر الفلسطينيون إلى حفر األنفـاق                

وحة، لكننا تورطنـا فـي مـشكلة        والذي يتيح للحركة على الجانبين أن تتم في الفور وتحت األعين المفت           
ثم انصرفنا إلى ما هو فرعي وتركنـا المـشكلة          . أصلية، األمر الذي ترتب عليه حدوث مشكالت فرعية       

إذنـك مـن    : في القصة الشهيرة، حين سألوه    » جحا«األصلية كما هي وهو ذات المنطق الذي تعرف به          
  ! عجبي-أين؟ 

  11/9/2011، الشرق، الدوحة
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