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  وبحريتنا جاهزة ألسوأ االحتماالت في المتوسط.. سنتصدى للعربدة اإلسرائيلية: أردوغان .1

ضايا الساخنة أردوغان عن كل القرئيس الوزراء التركي رجب طيب تحدث  : فهمي هويدي-أنقرة 
  ."إسرائيل" شرح موقف بالده من كما العربي، العالم فيوالتفاعالت الجارية 

وقال أردوغان، في حوار أجراه معه فهمي هويدي، رداً على سؤال حول ما يدور في إسرائيل من 
، ألننا منذ قامت إسرائيل بالهجوم على بشيءبالنسبة لنا فلم نفاجأ : »عودة شبح الحرب«حديث عن 

 في تمثلت أوال التيأعلنا موقفنا بوضوح وحددنا طلباتنا ) 31/5/2010(سفينة اإلغاثة المتجهة إلى غزة 
 حصار غزة غير إنهاء تعويض أسر ضحايا الحادث، وثالثا  وحكومته، وثانياًالتركياالعتذار للشعب 

 كنا نعنى ما نقول، ولم ، لكن البعض لم يأخذ كالمنا على محمل الجد، رغم أنناالقانوني وغير اإلنساني
 "المفاجأة" أعلناه منذ نحو أكثر من عام، لكن لدينا مشكلتين تفسران مسألة ي موقفنا الذي فشيءيتغير 
األولى أن إسرائيل اعتادت على أال تحاسب على تصرفاتها وأن تعتبر نفسها فوق .  تتحدث عنهاالتي

 الوقت يوالثانية أنها تحولت بمض. أو جرائم حساب على ما ترتكبه من أخطاء أيالقانون ومعفية من 
إلى طفل مدلل أفسده المحيطون به، فلم تكتف بممارسة إرهاب الدولة بحق الفلسطينيين، وإنما أصبحت 
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 أحد أن يدعوه إلى احترام غيره واحترام أيتتصرف برعونة تفتقد إلى المسئولية، وتستغرب أن يحاول 
  .القوانين السارية
 أشرت إليها ال تريد أن تعترف ال بأخطائها وال بأن العالم التيإسرائيل بعقليتها " ى أنولفت أردوغان ال
 تركيا نظاما ديمقراطيا حريصا على أن يعبر عن ضمير الشعب فيال تريد أن تفهم أن . من حولها تغير

 التي لم تستوعب جيدا حقيقة التغيرات فهي الوقت ذاته في. وأشد حرصا على أن يدافع عن كرامته
، حين سقطت بعض أنظمته المستبدة واستردت الشعوب وعيها ورفعت صوقتها العربي العالم فيحدثت 
بل إن إسرائيل باتت رافضة حتى لالنصات لبعض األصوات . مدافعة أيضا عن الحرية والكرامة. عاليا

 عما فعلته بحق أبنائها  أدركت حقيقة متغيرات المنطقة ودعتها إلى االعتذار لتركياالتي الغرب فيالعاقلة 
  ."الذين قتلتهم

هذا التقرير ال قيمة له، :  أردوغانقال ،»أسطول الحرية«وحول تقرير األمم المتحدة بشأن الهجوم على 
 أصدرته، يكفى أنه أضفى شرعية على الحصار، بما يفتح التيوهو عار على واضعيه وعلى الجهة 

 أوردها، ولكن أيضا التي المعلومات فيم بالتناقض ليس فقط الباب لقبوله بشرعية االحتالل، ثم أنه اتس
مع ميثاق األمم المتحدة ذاته، لذلك فإننا لن نعترف به، وسنلجأ إلى العدالة الدولية للدفاع عن حقوقنا 

  . تدين الجريمة اإلسرائيلية بصورة قطعيةالتيكحكومة وشعب ولدينا من الوثائق والتقارير 
بد لتركيا أن تحدد موقفا إزاء ذلك العدوان الصارخ، وهو موقف ضد أضاف أردوغان ــ كان ال

وألن الحكومة تعرف أن دفاعها عن كرامة الشعب . السلوك السياسى وليس ضد الشعب اإلسرائيلى
التركى أهم بكثير من العالقات التى تربطها بإسرائيل، فإنها طالبت إسرائيل باألمور الثالثة التى سبق 

  .تذار والتعويض وإنهاء الحصارذكرها وهى االع
 تأجيل صدور التقرير إلتاحة في صبرت تركيا طول الوقت، واستجابت للرغبة ،أضاف أردوغان

الفرصة لتسوية الموقف وديا مع إسرائيل ولكن حكومة تل أبيب واصلت اإلعالن عن رفضها تقديم 
سربت الصحافة األمريكية مضمون وحين  ...االعتذار، ثم طلبت تأجيل إصدار التقرير لستة أشهر أخرى

 التي فإنها أعلنت عن إجراءاتها الخمسة وبالتالي.  مباشرة، كان البد أن ترد تركياالتالي اليوم فيالتقرير 
المعدة سلفا ضمن استراتيجية التعامل مع الملف، وفى مقدمتها خفض التمثيل ) ب(تضمنتها الخطة 

ما يعنى طرد السفير ونائبته ومن دونهما حتى تلك الدرجة ، بالثاني إلى مستوى السكرتير الدبلوماسي
 المياه في وتحريك البوارج العسكرية لحماية البواخر التركية إسرائيلوتجميد االتفاقات العسكرية مع 
  . أمام العدالة الدوليةإسرائيل ترفعها أسر الشهداء ضد التيوتبنى القضايا . اإلقليمية شرق البحر المتوسط

 إثارة الشكوك حول فيأسهم انه ك البوارج التركية إلى موانئ شرق البحر المتوسط  تحريوحول
  . تل أبيبفياحتماالت الحرب، كما أن تجميد العالقات أدى إلى انهيار البورصة 

 المياه الدولية فيلقد هاجمت إسرائيل السفينة مرمرة  . أشرح لك الموقف بصورة أكثر تفصيالدعني: قال
د باألعراف والقوانين المتعارف عليها، ثم أضاف أنه بهذا الهجوم فإن إسرائيل تعاملت  استهتار شديفي

 أيضا أن يردها إلى الدوليوكان البد لنا وللمجتمع . مع البحر المتوسط وكأنه بحيرة إسرائيلية حكر عليها
مرورها بالمياه وكل ما قلناه أن بوارجنا الحربية ستحمى السفن التركية من االعتداء أثناء . صوابها

 أرادت أن تدافع التيالدولية، وهذا حقنا المشروع ليس ألحد أن يعترض عليه، لكن ذلك أغضب إسرائيل 
  . شرق المتوسطفي استيالئها على المياه الدولية في
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 التي، اإلسرائيلية إن وجود البوارج التركية يفتح الباب الحتمال االحتكاك مع البحرية قوليأعدت عليه 
ال تؤيده . اول استفزاز تركيا واستدراجها إلى مواجهة عسكرية، عندئذ قال إن ذلك احتمال مستبعدقد تح

ومع ذلك فإن البحرية التركية مستعدة لمواجهة كل االحتماالت . كل معطيات الواقع اإلقليمية والدولية
  .وأسوءها

تفاقات العسكرية ولم يشر إلى  حدد االالتركي فإن الموقف ، أضاف أردوغان،فيما خص تجميد االتفاقاتو
 حدود مليارين ونصف في بين البلدين السنوي التجاريحجم التبادل (العالقات التجارية على محدوديتها 

 عليها ألقت حتى إذا هي، ومن جانبنا فإن العالقات االقتصادية يفترض أن تستمر كما )المليار دوالر
  . السلبيةتاإلسقاطاالتطورات الحاملة بين البلدين ببعض 

 إجراء يمس العالقات االقتصادية مع إسرائيل، فإنها لم أيرغم أننا لم نتخذ : استدرك أردوغان قائال
  .التجاريتتصرف معنا بشرف ولم تلتزم بأخالقيات التعامل 

 طائرات بدون طيار، ودفعت ثمنها كامال أثناء 6إن تركيا كانت قد اشترت من إسرائيل :  قائالوأوضح
هذه الطائرات احتاجت إلى صيانة خالل األشهر األخيرة . التفاقات العسكرية الموقعة بين البلدينالعمل با

وبعد أن تمت الصيانة المطلوبة فإنها رفضت إعادتها إلينا، . فتم إرسالها إلى إسرائيل إلجرائها
 األخالقية وهو تصرف ما توقعنا أن تلجأ إليه نظرا لتعارضه مع المبادئ. واحتجزتها على أراضيها

  .التجاري التعامل فيالمتعارف عليها 
، فسكت لحظة، وقال إننا ال نريد أن نستبق، ألن اإلعالن )جـ (ورداً على سؤال حول مضمون الخطة

ومدى استعدادها للقبول بحل منصف وعادل يحفظ . اإلسرائيليةعن الخطة وثيق الصلة بردود األفعال 
الحفاظ : هي هذه الجزئية أننا ملزمون بأربعة أمور فيع أن أقوله وما أستطي. لتركيا حقوقها وكرامتها

 أهدرها الجيش التي دمائه في أوالنا ثقته وتعين علينا أال نفرط الذي التركيعلى كرامة وحقوق الشعب 
 اعتادت أن تدوس على القوانين واألعراف التي وقف االستهتار والعربدة اإلسرائيلية اإلسرائيلي،
 والدبلوماسي السياسي تحقيق المطالب التركية بطرق أبواب العمل في ثم التمسك ،دوليةوالمواثيق ال

وباالحتكام إلى العدالة الدولية، أخيرا فإننا نتمسك بإنهاء الحصار المفروض على غزة لتعارضه الفادح 
  .الدوليمع القانون 

  12/9/2011الشرق، الدوحة، 
  

  وافل كسر الحصار عن قطاع غزةق): 20(يصدر تقرير معلومات " الزيتونة" .2
قوافل كسر الحصار عن قطاع "وفق تقرير حديث لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، عن : عمان
 حصار قطاع غزة واإلغالق المتواصل للضفة الغربية قالت ان ،منظمات دولية وفلسطينيةأن قال ، "غزة

من  % 13 مليون دوالر، أي نحو 800ر بنحو المحتلين يكلفان االقتصاد الفلسطيني خسارة سنوية تقد
  .الناتج المحلي اإلجمالي

 فلسطيني إما بسبب 500وفاة "، الذي أدى إلى "استمرار الحصار اإلسرائيلي على القطاع"وحذرت من 
من أطفال غزة من أمراض فقر الدم وسوء  % 50نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر، بينما يعاني 

  ، "التغذية
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 80من سكان القطاع، على المساعدات الغذائية، ويعيش  % 66يعتمد قرابة مليون فلسطيني، أي "ا بينم
، حيث إن معدل دخل الفرد اليومي في غزة  %65منهم تحت خط الفقر، فيما بلغ معدل البطالة زهاء % 

  ".هو دوالران
نقص البضائع بسبب بروز ما يعرف باقتصاد األنفاق على الحدود بين مصر وغزة كبديل ل"ورغم 

الحصار مما سمح ببعض النشاطات االقتصادية ولكنها غير مستدامة أو مضمونة، حيث ال تستطيع أن 
وتحدث التقرير عن اجراءات االحتالل ضد القطاع الذي فرض عليه ". تحل محل العمل المنظم للمعابر

 ما أسفر عن 2008) نوفمبر(، ومن ثم شن عدواناً عليه في كانون األول 2006حصاراً محكماً منذ 
  ". مليار دوالر1.9 جريحاً، وتكبد القطاع خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 5450 شهيداً و1334سقوط "

استمر حظر دخول السلع األساسية، بخاصة مواد البناء الالزمة إلعادة إعمار القطاع وحظر توريد "فيما 
  ".ش اقتصاد القطاع ودفع عملية التنمية فيهالمواد الخام الالزمة لعملية االنتاج وإعادة إنعا

منع معظم السلع أو تقنينها، "وتطال سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات االحتالل لخنق غزة، 
  ".ومنع الصيد في عمق البحر، في محاولة إلضعاف حكومة حماس في قطاع غزة وإسقاطها

مية، فضالً عن األصوات الضعيفة المنبعثة من األمم ولم تفلح المطالبات الفلسطينية والعربية واإلسال
المتحدة، في إنهاء حصار القطاع وإعادة فتح المعابر بصورة منتظمة لضمان تسيير عملها، فيما تغير 
الوضع بالنسبة لمعبر رفح بعد الثورة المصرية حيث أعلنت القاهرة عن فتح المعبر بصفة دائمة اعتباراً 

  .لماضي، ولكنه لم يفتح بشكل منتظما) مايو(من نهاية أيار 
إمكانية استمرار القوافل البرية إلى القطاع باتت أكبر مع سقوط نظام الرئيس المصري "وقدر التقرير أن 

السابق حسني مبارك، حيث لم يعد هناك من يمنعها كما فعل سابقاً على معبر رفح، أما القوافل البحرية 
  ". بحرياً عليها وال تسمح بدخول السفنفما زالت سلطات االحتالل تفرض طوقاً

  12/9/2011، الغد، عّمان
  

    ألردوغانقطاع غزة ينتظر زيارة تاريخية : هنية .3
 أن حكومته تجري األحدأكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية  :وليد عوض -رام اهللا 

  .ي حال قرر زيارة قطاع غزة فعالًأردوغان فرئيس الوزراء التركي رجب طيب االستعدادات الستقبال 
قطاع غزة يستعد لزيارة تاريخية لرئيس ' التركية األحد إن األناضولوقال هنية في حديث لوكالة أنباء 

إن زيارة كهذه ستكون تاريخية، "وقال هنية ". الوزراء التركي، حتى وإن لم تتأكد مثل هذه الزيارة
 في كيا وتبرز الدور الجديد لتركيا في المنطقة وخصوصاًوستسمح للفلسطينيين بإظهار تعاطفهم مع تر

 "إسرائيل" الذي تفرضه "خطوة لكسر الحصار الغاشم" زيارة أردوغان لغزة ستعتبر إلى ، مشيراً"غزة
، مشيراً "الشعب الفلسطيني يؤيد كل خطوة تتخذها أنقرة إلنهاء الحصار على غزة" إنوقال . على القطاع

 وقطع العالقات العسكرية يشكل دعماً "إسرائيل"توى عالقاتها الدبلوماسية مع إلى أن خفض تركيا لمس
  .كبيراً للشعب الفلسطيني

على تقرير لجنة بالمر حول الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار على هنية وعلق 
بلة أيضاً لذلك عبر  التقرير شرع الهجوم اإلسرائيلي وسيشرع هجمات مقإنغزة العام الماضي، بالقول 

  .عن رفضه التقرير ودعم أية خطوات تتخذها تركيا للرد عليه
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 تحكم، أنإذا سمح للشعوب "، وقال "الربيع العربي" القضية الفلسطينية سوف تستفيد من أنواعتبر هنية 
  ."فستكون دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية

ر غزة أو إغالق معبر رفح كما كانت القيادة وأشار إلى أن الشعب المصري لم يكن أبداً مع حصا
  .المصرية السابق وإنزال العلم اإلسرائيلي عن السفارة في مصر خير دليل على ذلك

الحكومة السورية لطالما وقفت إلى جانب الفلسطينيين وسورية " إنوعن األحداث في سورية قال هنية 
ندير ظهورنا ألي جهة ساعدت الشعب الفلسطيني تبذل جهوداً لرفع الحصار عن غزة، لذلك ال يمكننا أن 

لطالما دعمنا التغيير . بالتأكيد لدى الشعب العربي في سورية حقوق"وأضاف انه  ."والقضية الفلسطينية
ال يمكن ألي قوة أن تقمع . في سورية وغيرها ونحن نشعر بحزن بالغ على سيل الدماء في سورية

  ." قوية لتواصل دعم الشعب الفلسطينيولطالما تمنينا أن تكون سورية. شعبها
وضعنا االنقسام وراءنا وفتحنا صفحة جديدة في "ورداً على سؤال عن المصالحة الفلسطينية، قال هنية 

من أجل أن يصبح "، إالّ انه أضاف انه "السالم يسود اآلن بين الفلسطينيين. العالقات بين الفلسطينيين
  .التفاق المصالحة' ئي ودقيق وأمينالسالم عملياً، نحتاج إلى تطبيق ثنا

 التي اتهمها باستغالل هذه المفاوضات لتنفيذ "إسرائيل"حماس للمفاوضات مع حركة وجدد رفض 
 هذه العوامل ساهمت في أناعتقاالت وبناء مستوطنات جديدة ووضع القدس تحت الحصار، معتبراً 

المفاوضات في إطار عربي إسالمي لطالما دافعنا عن فكرة أن تجري "وأضاف  .إفشال المفاوضات
، مضيفاً ان جميع المفاوضين الفلسطينيين يعترفون "وشددنا على أالّ تكون تحت مظلة الواليات المتحدة

  . عاماً فشلت في الوصول إلى أي نتيجة18بأمر واحد وهو ان المفاوضات التي بدأت قبل 
 الفلسطينيين لديهم إن، قال هنية "إسرائيل" ورداً على سؤال عن عمليات إطالق الصواريخ من غزة باتجاه

الحق في الدفاع عن أنفسهم والمقاومة هي حق مشروع بموجب القوانين الدولية كونهم واقعين تحت 
أضف إلى أن الصواريخ التي يستخدمها الفلسطينيون ليست بشيء مقارنة بتلك التي "وأضاف  .االحتالل

  .إلى أن إسرائيل تواصل استهداف المدنيين بصواريخها، مشيراً "تستخدمها القوات اإلسرائيلية
عن أي معارضة تتحدث؟ حماس جسم "ورداً على سؤال عن اتهام حكومة غزة بقمع المعارضة، أجاب 

ثانياً هناك أحزاب سياسية في غزة . ومن وجهة نظر سياسية حماس في قلب المعارضة. إداري في غزة
 هناك حرية مطلقة أنيمكنني القول "وأضاف  ."ية تحرك وتعبيروهي موجودة قانوناً ولديها مكاتب وحر

 إلى كل أنحاء غزة والتحدث إلى زعماء األحزاب اذهبحين يتعلق األمر باألحزاب السياسية في غزة، 
  ." هناك حرية في غزةأنوستشهد بعينك 

  12/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  هنية يهاتف عبد الجليل ويدعوه لزيارة غزة .4
 رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، األحد رئيس المجلس الوطني الليبي االنتقالي هاتف

وقال مكتب هنية في بيان صحفي، إن ". انتصار الثورة"مصطفى عبد الجليل وهنأه والشعب الليبي بـ
الدور الليبي وشدد هنية خالل االتصال على . األخير وجه دعوة لعبد الجليل لزيارة فلسطين وقطاع غزة

في دعم صمود الشعب الفلسطيني، عارضاً إرسال طواقم طبية وهندسية فلسطينية إلى ليبيا للمساهمة في 
  . خدمة الجمهور هناك
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إلى جانب الثورة والمقاومة "، وأنه "دعم القضية المركزية لألمة"من جانبه؛ أكد عبد الجليل التزام ليبيا 
، مشيداً بالدور الفلسطيني في مساندة الثورة "مواجهة القوة األعتىالفلسطينية التي برهنت قدرتها في 

  .والشعب الليبي
  11/9/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   إسرائيلية تبحث انتشار قوات أوروبية في الضفة- مفاوضات فلسطينية": الغد" .5

 غير رسمية كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن شخصيات سياسية وأمنية: يوسف الشايب -رام اهللا 
فلسطينية وإسرائيلية، عقدت اجتماعات لبحث صيغة نشر قوات ثالثة في األراضي الفلسطينية، برعاية 
مؤسسات أوروبية أهلية، موضحة أن نتائج اللقاءات أبلغت إلى االتحاد األوروبي، الذي تباينت ردود 

 بالتمهل للنظر في أفعال قواه بين متحمسة للمشروع، وغير متحمسة، في حين طالب طرف ثالث
، أن االجتماعات متواصلة، وقد تكون بغطاء غير "الغد"وأوضحت المصادر لـ .المستجدات على األرض

مباشر من القيادات الرسمية الفلسطينية واإلسرائيلية، وأنه في حال دعم االتحاد األوروبي للمشروع، فقد 
ما حققت اللقاءات والنقاشات والمفاوضات يعلن عنه بشكل رسمي قبل نهاية العام الحالي، خصوصا إذا 

والمفاوضات التي تجري منذ نحو خمسة أشهر، تؤكد المصادر المطلعة أن من بين هذه . نتائج
الشخصيات قادة أمنيين فلسطينيين سابقين، وأعضاء سابقين في الوفد المفاوض، في حين يمثل إسرائيل 

  .يامهذه األ" خارج الخدمة"شخصيات عسكرية وحزبية هي 
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مؤسسات غير حكومية أوروبية تدعم هذه المباحثات السرية، التي تحتضن 
مجملها عواصم أوروبية، وهي مؤسسات ذات جنسيات أوروبية مختلفة، تعمل على تمويل ودعم 

 عباس، وأوضحت المصادر أن االتحاد األوروبي اشترط على الرئيس محمود .المباحثات بسرية شديدة
 سبتمبر، شريطة /مؤخراً، دعم توجه القيادة الفلسطينية في مسعاها لالعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

على حدود قطاع غزة ومعابره، وكذلك خط التماس في مدن الضفة " الناتو"موافقتها على نشر قوات 
  ".الغربية، وخاصة في منطقة األغوار
 سبتمبر، وفي حال نيل القيادة الفلسطينية /بعد انتهاء أيلول" الناتو"وأكدت المصادر ذاتها، أن قوات 

هي " الناتو"، أن مهمة القوات 1967األصوات التي ترشحها إلعالن دولتها المستقلة على حدود العام 
  .المحافظة على الهدوء واألمن بالمنطقة، وعدم حدوث اشتباكات بين الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أشارت إلى أن ال موقف إال أن عضو 
  ..فلسطينيا أو أوروبيا رسمي حتى اآلن بخصوص أي اقتراحات أو نقاشات

من جهته، أكد اللواء عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، في حديث إلى 
في األراضي الفلسطينية، " الناتو" معلومات أو حتى إشارات بخصوص انتشار قوات ليس لدينا أي": الغد"

ولم نوضع كأجهزة أمنية فلسطينية في صورة أي شيء من هذا القبيل على اإلطالق، وبالتالي األمر 
  .باعتقادي ال يعدو كونه إشاعات، أو تخمينات، ليس أكثر

  12/9/2011الغد، عمان، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            10ص                                     2260:                العدد12/9/2011اإلثنين  :التاريخ

  اس سيطالب الدول العربية بسد العجز المالي لدى السلطةعب": القدس العربي" .6
التي  مصادر فلسطينية بأن عباس سيضع لجنة المتابعة العربية للسالم  أوضحت:وليد عوض -رام اهللا 
 على الجانب الفلسطيني لمنعه من األمريكية التطورات على صعيد الضغوط أخر اليوم االثنين في تجتمع

شنطن تهديداتها بقطع المساعدات المالية عن االمخاطر التي ستترتب على تنفيذ و المتحدة ولألممالتوجه 
 بأن عباس سيطالب لجنة المتابعة على حث الدول العربية "القدس العربي"وعلمت  .السلطة الفلسطينية

 قطع المساعدات وإمكانية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة خاصة في المرحلة القادمة اإليفاءعلى 
  . التي تقدر بنصف مليار دوالر سنويا على حد قول المصادرألمريكيةا

 عباس سيطالب الدول العربية بسد العجز المالي الذي تعاني منه السلطة أن إلى المصادر وأشارت
 تتوقف في حال واصل الجانب الفلسطيني أن التي من المتوقع األمريكيةوتعويضها عن المساعدات 

 الضرائب أموال المتحدة لمطالبتها بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وعن مملأل على التوجه اإلصرار
  . المتحدةلألمم على احتجازها بعد الذهاب الفلسطيني إسرائيل تقدم أنالفلسطينية التي تخشى السلطة 

  12/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "هستيريةال" بـالسلطةعبد ربه يصف الحملة التحريضية اإلسرائيلية ضد  .7
 وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، الحملة التحريضية اإلسرائيلية :رام اهللا

ضد القيادة والتي تدعي بأن الرئيس محمود عباس يمثل رأس حربة لما أسمته الهجوم العربي والتركي 
إن المسؤول الوحيد : " فلسطينصوت"وأضاف عبد ربه في حديث إلذاعة  ."الهستيرية"ضد إسرائيل، بـ

عما وصلت إليه عالقات إسرائيل في المنطقة وخاصة مع مصر وتركيا هي سياسة إسرائيل نفسها 
وغطرستها ومحاولتها تقرير مصير شعوب المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته رفض القيادة االعتداء على 

ت عن بديل للتوجه لألمم المتحدة يقوم على وفي تعقيبه على األنباء التي تحدث .أي سفارة أو دبلوماسيين
المهم ما 'إن : إصدار الرباعية لبيان يتبنى المبادئ األساسية التي أعلنتها اإلدارة األميركية، قال عبد ربه

تحويه هذه المبادئ ومدى تطابقها مع قرارات الشرعية الدولية وهل هناك ضمانات بأن توافق عليها 
إن : ارضة االتحاد األوروبي للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة، وقالربه مع ونفى عبد ."إسرائيل

  .'األوروبيين يريدون العودة للمفاوضات التي ال تعارضها القيادة وإنما تريدها جدية'
  11/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يل االستقاللتوجهنا لألمم المتحدة هدفه الحصول على العضوية وليس ن: عريقات .8

مشاركته في ندوة   قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،:رام اهللا
 إن هناك خلطا في المفاهيم حول الغرض من وراء توجه القيادة الفلسطينية ،سياسية بمدينة رام اهللا، األحد

قيادة الفلسطينية القيام بها، تتمثل في طلب وأضاف عريقات أن الخطوة التي تعتزم ال .إلى األمم المتحدة
 . وعاصمتها القدس1967العضوية الكاملة في األمم المتحدة على أساس دولة فلسطينية على حدود عام 

وأشار إلى أن تقديم الطلب سيتم عبر رسالة يوجهها الرئيس محمود عباس بصفته رئيس منظمة 
  ب الفلسطيني، إلى األمين العام لألمم المتحدة، ونسخة إلى التحرير، كونها صاحبة السيادة والتمثيل للشع
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رئيس مجلس األمن، وهذه الخطوة هي مجرد البداية لطريق طويل، وهدفها ليس نزع الشرعية عن أحد 
  .أو عزله، بل عزل االحتالل ونزع الشرعية عنه

  11/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الدولي يواجه اختباراً تاريخياً في األمم المتحدةالمجتمع: عشراوي .9
:  في منظمة التحريرواإلعالمحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة . قالت د:رام اهللا

على المجتمع الدولي أن يثبت ممارسته للقيم والمبادئ التي يتبناها، خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون "
 إذا"وأضافت . " الشعوب المستضعفة، وهو اآلن أمام اختبار تاريخي في األمم المتحدةالدولي وحماية

 ال تريد المالحقة والمحاسبة القضائية والسياسية فعليها تطبيق قواعد القانون الدولي ووقف إسرائيلكانت 
  ." احتاللها على الفوروإنهاء شعبنا أبناءانتهاكاتها المستمرة ضد 

 عشراوي القنصل البريطاني العام فينسنت فين، والقنصل الفرنسي العام فريدريك جاء ذلك خالل لقاء
  .ديزانو ومسؤول شؤون الشرق األوسط في االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر كل على حدة
  21/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  دول أوروبية ستدعم التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة: شعث .10

قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الخارجية للحركة، إن  :رام اهللا
دولًا أوروبية أكدت أنها ستدعم التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، للحصول على العضوية الكاملة 

  ".لن تصوت ضد أي قرار فلسطيني إن لم يصوتوا لصالحه"فيها، وأنها 
إن وزراء خارجية االتحاد : "لإلذاعة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينيةوأضاف شعث، في تصريح 

األوربي كلفوا وزيرة الخارجية في االتحاد كاثرين آشتون لعرض رؤية االتحاد على الرئيس محمود 
  .، رافضا الكشف عن فحوى ما ستقدمه آشتون"عباس من موضوع التوجه إلى األمم المتحدة

  11/9/2011قدس برس، 
  

  أغلقت كل أبواب السالم" إسرائيل: "فير السلطة في مصرس .11
لقد ': قال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر بركات الفرا : د ب أ-القاهرة 

أغلقت إسرائيل كل المنافذ أمام تحقيق السالم العادل والشامل، السالم الذي يصون الحقوق ويحفظها، 
رار لكافة شعوب المنطقة بانسحاب إسرائيل من كافة األراضي العربية والفلسطينية ويحقق األمن واالستق

وشدد على أن  .'، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية1967التي احتلتها عام 
ضوية التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة من أجل الحصول على االعتراف بدولة فلسطينية دولة كاملة الع

في المنظمة الدولية حق مشروع للشعب الفلسطيني؛ ألنه حق قانوني يضمنه ميثاق األمم المتحدة 
  .وقرارات الشرعية الدولية

  12/9/2011القدس العربي، لندن، 
  
  
 



  

  

 
 

  

            12ص                                     2260:                العدد12/9/2011اإلثنين  :التاريخ

  "مجرد وهم"التوجه لألمم المتحدة : الحية .12
الحية من أهمية توجه  خليل . ورئيس كتلتها البرلمانية، د حماسعضو المكتب السياسي لحركة: غزة

 سبتمبر المقبل لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال /السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة في أيلول
وشدد ". إن التوجه إلى األمم المتحدة مجرد أوهام لن يتحقق منه شيء يخدم القضية الفلسطينية"الحية 

الذي تسير به منظمة التحرير من مفاوضات مع الكيان على التمسك بالمقاومة، ورأى أن العمل السياسي 
الصهيوني وصل إلى طريق مسدود، مشددا على أن االتجاه في الوقت الراهن يؤكد أن ال أفق سياسي 

  .لدى السلطة
 11/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   االسرى  تبادلتغير بالموقف اإلسرائيلي من صفقة: أبو مرزوق .13

 رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن الموقف اإلسرائيلي حيال صفقة قال نائب: دمشق
  .تبادل األسرى يشهد تغيرا اآلن مقارنة بالسابق
الموقف اإلسرائيلي كان يضع "بثته مساء األحد أن " القدس"وأوضح أبو مرزوق في حوار مع فضائية 

ملف، لكن اآلن هناك تغير بعض الشيء، إال أنه إلى ذرائع مختلفة ليس لها عالقة بالواقع لمجرد إغالق ال
  ".اآلن لم يحدث أي تطور في هذا الملف

دور مصر في هذه الصفقة أساسي، فهو ليس فقط يستضيف الحوار ويلقى كلمة، بل يقدم ورقة "وعد أن 
مشيرا إلى ، "مقترحات مصرية كما حدث في اللقاء األخير بالقاهرة، لذلك دوره ال يمكن االستغناء عنه

  . أن الفترة التي غابت فيها مصر عن هذا الملف لم يحدث تقدم حقيقي فيه
من جهة أخرى، ذكر أبو مرزوق أن القاهرة ستستضيف بداية الشهر القادم جولة جديدة من الحوار بين 

  .الستكمال النقاش حول ملف المصالحة الفلسطينية" حماس"و" فتح"حركتي 
غناء عن الدور المصري في أي مفاوضات خاصة بالقضية الفلسطينية سواء وأضاف أنه ال يمكن االست

كانت مصالحة أو صفقة تبادل أسرى، مؤكدا أن القاهرة أكثر فهما في المنطقة لطبيعة التشابكات 
  .والتعقيدات لملف القضية الفلسطينية

 المسئولية عن ذلك، وقال وأوضح أن المصالحة لم تتقدم بما يأمل الشعب الفلسطيني، محمالً حركة فتح
أننا لم ندخل "ليس له مضمون على األرض، مضيفًا " عنوان سياسي"إن المصالحة الفلسطينية ليس سوى 
  ".إلى جو المصالحة العملي حتى اآلن

وعن خطوة السلطة الوطنية الفلسطينية الذهاب إلى األمم المتحدة ومجلس األمن لنيل االعتراف الدولي 
، مضيفًا أن "ا التوجه لم يتم بتوافق فصائلي ولم تستشر السلطة حركة حماس في ذلكهذ"بفلسطين قال 

هناك ملفات تم تجاهلها في هذه الخطوة مثل "وأضاف أن  .هناك أعضاء في فتح فوجئوا أيضا بهذا األمر
  ".عودة الالجئين وحق العودة وحق المقاومة، كل ذلك كيف سيدار؟

يت لصالح هذه الخطوة سواء في مجلس األمن وال األمم المتحدة ألن وتوقع أبو مرزوق أال يتم التصو
. الضغوط األمريكية واإلسرائيلية ستقف حائلًا دون ذلك، والكثير من الدول التي أعلنت تأييدها ستتراجع

  .وفق قوله
 12/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  زز فرصة الدخول في مفاوضات جادة المتحدة سيعلألممتوجه القيادة : توفيق الطيراوي .14
 أن ، أكد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض المنظمات الشعبية:أريحا

توجه القيادة لألمم المتحدة سيعزز فرصة دخولنا في مفاوضات جادة متكافئة تقوم على مبادئ الشرعية 
  .الدولية وتضمن لنا تحقيق السالم في أقرب وقت

جاء ذلك خالل المؤتمر الحركي المركزي األول لمعلمي المحافظات الشمالية الذي عقد في مقر جامعة 
  .أمساالستقالل 

  12/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة يكسر االحتكار األمريكي لعملية السالم: بسام الصالحي .15
الفلسطيني بسام الصالحي، دعمه لقرار منظمة التحرير بتوجه " بحزب الشع"أكد أمين عام : رام اهللا

رئيسها محمود عباس إلى األمم المتحدة من أجل طلب عضوية فلسطين الكاملة وتغير قواعد العملية 
التفاوضية برمتها، وأشار إلى أن في هذا التوجه تغير إلزامي في قواعد المفاوضات التي أثبتت عقمها 

أحال المجتمع الدولي وبضغط من الواليات المتحدة أمر تطبيق قرارات األمم المتحدة في السابق بعد أن 
  . وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية إلى مسؤولية إسرائيل كدولة احتالل

  11/9/2011قدس برس، 
  

  بنانمشعل يدرس االنتقال إلى بلد خليجي ونقل المعسكرات إلى إيران أو ل": الجريدة، الكويتية" .16
أن حركة حماس تدرس بجدية مسألة انتقال قيادتها من دمشق ” الجريدة”ذكرت مصادر عربية مطلعة لـ
وقالت المصادر إن الحركة ترى نفسها في مأزق يوجب عليها اتخاذ  .إلى بلد خليجي عرض استضافتها

ضاته على تعاطفها قرار بمغادرة سورية، لعدم قدرتها على التالؤم مع متطلبات النظام السوري واعترا
  .طرفاً أساسياً فيها” اإلخوان المسلمون“مع التحركات الشعبية التي يشكل 

وأضافت أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي أمضى أسابيع عدة متنقالً بين القاهرة 
القيادي في والدوحة، عاد إلى دمشق لينكب على درس مسألة االنتقال، آخذاً بعين االعتبار أن ترحيب 

ليس سوى كالم عالقات عامة ال يعكس الواقع ” عودة الجميع إلى غزة”الحركة محمود الزهار بـ
وأشارت إلى أن المشكلة التي تواجه مشعل هي مشكلة العدد الكبير من المسلحين  .التنافسي داخل التنظيم

ح في هذا اإلطار انتقال هؤالء التابعين لحركته في سورية والمعسكرات التي يقيمونها، مؤكدة أن المطرو
  .في لبنان” حزب اهللا“إلى إيران أو إلى كنف 

  12/9/2011الجريدة، الكويت، 
  

  "أوكار تجسس" السفارات اإلسرائيلية في الدول العربية: الجهاد اإلسالمي .17
الدول قال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إن السفارات اإلسرائيلية داخل مصر و             : غزة

ونقلت وسـائل   ". أوكار تجسس، تُسهم في خلق حالة تشنّج ما بين الشعوب واألنظمة          "العربية، ما هي إال     
إعالمية تابعة لحركة الجهاد عن المدلل، دعوته للدول العربية، التي تقيم عالقات دبلوماسية مع االحتالل،               

تغل ألغراض التجسس على الدول العربية،      سفارات االحتالل تُس  "إلى قطع عالقاتها فوراً، مؤكداً على أن        
واعتبر المدلل أن ما حصل من أحداث في محـيط          ". وتسهم في توتير عالقات الشعوب باألنظمة الحاكمة      
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يكشف عن العبء الكبير الذي يتحمله الشعب المـصري         "سفارة تل أبيب بالقاهرة ليل الجمعة الماضية،        
  ".انب اإلسرائيليللسالم مع الج" كامب ديفيد"جراء معاهدة 

  11/9/2011قدس برس، 
  

   إلى القاهرة االسرائيلياتصاالت مكثفة مع مصر في شأن ترتيبات إعادة السفير: نتنياهو .18
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أمـس، إن اتـصاالت مكثفـة             :  اسعد تلحمي  –الناصرة  

ة إلعادة السفير اإلسرائيلي في مصر اسـحق        الترتيبات المستوجب «تجري بين إسرائيل ومصر في شأن       
، والتـي   )بعد اقتحام السفارة الجمعة الماضـي     (لفانون وأعضاء السلك الديبلوماسي اآلخرين إلى القاهرة        

وأضـاف  . »تضمن لهم الحماية المناسبة وتمكنهم من مواصلة فعاليات السفارة اإلسرائيلية في القـاهرة            
أن تطبق عرفاً   ) في العالم (ينبغي على أي حكومة     «: بوعي لحكومته للصحافيين في مستهل االجتماع األس    

أساسياً بالدفاع عن سفارة أجنبية، وثمة أهمية خاصة عندما تشكل السفارة إسرائيلية في مـصر محـور                 
ال يحتجـون علـى     «في القاهرة يحتجون عملياً على هذا المحور        » مثيري الشغب «وتابع أن   . ،»السالم

وعليه، فإننا نعمل مـع     ،  »هؤالء يريدون إلغاء السالم وإلغاء إسرائيل     .  وجود إسرائيل  السياسة إنما على  
وزاد أنه يرى لزاماً عليه ان يشير إلـى    . »الحكومة المصرية لوضع الترتيبات إلعادة السفير إلى القاهرة       

  .»لشأنفي اللحظة الحاسمة ليمارس نفوذ الواليات المتحدة في هذا ا«تحرك الرئيس باراك اوباما 
  12/9/2011، الحياة، لندن

  
   سبتمبر11االسالم المتطرف يبقى خطرا عالميا في ذكرى : نتنياهو .19

 سنوات 10قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو انه بعد مرور ): ا ف ب (-القدس المحتلة
  . العالم ضدهسبتمبر فان االسالم المتطرف يبقى خطرا عالميا يجب أن يتحد/ ايلول11على هجمات 

نحتفل اليوم بمرور عقد على "ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله في اجتماع الحكومة االسبوعي 
 االف مدني بريء من جنسيات مختلفة في نيويورك 3الهجوم االرهابي الهائل الذي قتل فيه نحو 

ثل ذروة االعتداءات االرهابية اعتداء القاعدة على الواليات المتحدة م"واشار نتنياهو إلى أن ".وواشنطن
مكافحة االرهاب االسالمي الراديكالي الذي ما "واضاف  ".التي استمرت في مدريد لندن وبالي ومومباي

يجب علينا كلنا ان نتحد، نحن الدول التي . زال مستمرا والذي طبع العقد الماضي في اوجه، لم ينته بعد
  ".تسعى الى الحياة

مع " شيمون بيريز رسالة إلى الرئيس االمريكي باراك أوباما ليعبر عن تضامنه وكتب الرئيس اإلسرائيلي
  .وفقا لبيان صادر عن مكتبه" الشعب االمريكي واسر الضحايا

  12/9/2011القدس العربي، لندن، 
 

   في العالم"إسرائيل"باراك يدعو إلى بحث تدهور مكانة  .20
، إيهود باراك، في جلسة الحكومة العادية، أمـس         طالب وزير األمن اإلسرائيلي   :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وقـال  . األحد، بعقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري لمناقشة تدهور مكانة إسرائيل السياسية فـي العـالم              
إن الصورة السلبية التي تكونت حول إسرائيل في كل مـن تركيـا ومـصر، وبـين صـفوف                   : باراك
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فإنه » أحداث ليست تحت سيطرة إسرائيل    «غم من أنها    وأضاف أنه على الر   . الفلسطينيين، تستحق البحث  
  .وتغييرها لألفضل» الصورة«بإمكان إسرائيل التأثير على هذه 

ودعا باراك إلى أن يكون هذا البحث سريعا للغاية؛ بحيث يسبق مناقشة المشروع الفلسطيني في الجمعية                
إن التدهور بـات يـصيب أيـضا        : أيضاوقال  . العامة لألمم المتحدة في الثلث األخير من الشهر الحالي        

العالقات الحميمة مع الواليات المتحدة، لدرجة أنها تتآكل، وكذلك األمر مـع وضـع إسـرائيل مقابـل                  
وأشار إلى وجود تقديرات مهمة حول الموضوع في كـل مـن وزارة             . الرباعية الدولية، ومقابل أوروبا   

واالسـتخبارات  ) الـشاباك (والعامـة   ) الموسـاد (الخارجية اإلسرائيلية وجهازي المخابرات الخارجيـة       
  .، وأنه يجب إجراء نقاش موسع حولها في المجلس الوزاري)أمان(العسكرية 

كانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد تناولت هذه القضية بشكل موسع والفت للنظـر خـالل اليـومين                 و
  . الماضيين، منذ اقتحام السفارة في القاهرة

 12/9/2011 ،الشرق األوسط، لندن
  

  ما حدث في القاهرة كان حدثاً معقداً وخطيراً للغاية: باراك .21
حـدثاً معقـداً وخطيـراً      «قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أمس، إن ما حدث في القاهرة كان              

وأضاف أنه ينبغي على    . »شعرة فصلت بين خسارة في األرواح واحتمال حصول ضرر جسيم         ... للغاية
إذ نشأت حولنا صورة واسـعة      «منية المصغرة أن تبحث في تدهور مكانة إسرائيل السياسية          الحكومة األ 

جميعها أحداث  ... تشمل ما يحصل بيننا وبين تركيا، وما يحصل في مصر، وما يحصل مع الفلسطينيين             
ل فـي   التآك«وتابع أن   . »ليست تحت سيطرتنا، لكننا بكل تأكيد قادرون على التأثير على كيفية مواجهتها           

العالقات الحميمة بيننا وبين الواليات المتحدة، ووضعنا واللجنة الرباعية الدولية واألوروبيـين فـي مـا          
، يستوجبان إجراء بحث معمق     )على االعتراف بفلسطين دولة مستقلة    (يتعلق بالتصويت في األمم المتحدة      

  .»في الحكومة المصغرة
 12/9/2011، الحياة، لندن

  
   الفلسطينيةتقديم تنازالت حقيقية للسلطة تطالب نتنياهو ئيليةمصادر سياسية إسرا .22

 طالبت مصادر سياسية إسرائيلية، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفتح           :صالح النعامي : غزة
حوار جدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقديم تنازالت حقيقية للسلطة، في ظل التدهور الكبير               

ونقلت إذاعة  . رائيل إقليميا ودوليا، وعودة أجواء الحرب تخيم من جديد على إسرائيل ومحيطها           لمكانة إس 
جيش االحتالل صباح أمس، عن تلك المصادر قولها، إن عباس يمثل اآلن رأس حربة الهجوم الذي تشنه                 

ألمـم المتحـدة،   النظم والجماهير العربية ضد إسرائيل، لعزلها دوليا عبر االعتراف بدولة فلسطينية في ا   
وأشارت المصادر إلى أن استغرابا يسود األجهزة األمنيـة         . الذي ستفشل الدولة العبرية مؤكدا في منعه      

وصناع القرار في تل أبيب، من إصرار الرئيس الفلسطيني على الذهاب إلى األمم المتحدة، وقدرته على                
األوروبي، فيما استطاع عبـاس تجنيـد       االستفادة من التغيرات اإلقليمية رغم ضغوط واشنطن واالتحاد         

وأوضحت المصادر، أن الشريك الوحيد الممكن التفاهم معه اآلن هو          . الدول العربية واإلسالمية لصالحه   
في ليبيـا، وإخـوان سـوريا،       ) القاعدة(وإال فإن البديل هم مقتحمو السفارة في القاهرة، وثوار          «عباس  

وأضافت . »والخسارة للدولة العبرية مستقبال ظاهرة للعيان     وحماس وجهاد غزة، فيما التحوالت مستمرة       
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المصادر، أن ما يدور في الغرف والدوائر األمنية المغلقة، يؤكد الفشل الذريع لرئيس الوزراء نتنيـاهو                
وحكومته، في مواجهة أي من األخطار المحيطة بالدولة، أو مواجهة التطورات المتسارعة، فيما تفـضل               

  .ماد مبدأ االنتظار دون المبادرةحكومة نتنياهو اعت
 12/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  تعزز حراسة السفارة المصرية ومنزل السفير المصري في تل أبيب الشرطة اإلسرائيلية .23

، تعزيز الحراسة على مقـر      »تفادياً ألعمال انتقامية  «عمليات في الشرطة اإلسرائيلية، و    قرر رئيس قسم ال   
 أبيب ومنزل السفير المصري في مدينة هرتسليا شرق تل أبيب، وبرر مسؤول             السفارة المصرية في تل   

كبير في الشرطة هذا اإلجراء بالقول إن الشرطة ال تريد المجازفة، وقرارها تعزيز الحماية اتخـذ بعـد                  
  وأضاف ان الشرطة تـرى فـي       . تقويم لألوضاع وخشية قيام مهووس باالعتداء على السفارة أو السفير         

جزءاً من تدهور أمني إقليمي عشية التصويت في األمم المتحدة على مشروع            «فارة في القاهرة    حادث الس 
  .»قرار االعتراف بفلسطين دولة مستقلة، والتوتر مع تركيا، وقبل ذلك االعتداء الدموي في ايالت

 12/9/2011، الحياة، لندن
  

   أشهربعةأرالموساد أوصى بإخالء سفارة الكيان بالقاهرة قبل ": يديعوت" .24
ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن جهاز الموساد أوصى قبل قرابة أربعة شهور بـإخالء              : )آي.بي  .يو  (

لكن المـسؤولين فـي وزارة      ” إسرائيل“في القاهرة وإعادة الدبلوماسيين إلى      ” اإلسرائيلي“سفارة الكيان   
  .الخارجية عارضوا ذلك

في القـاهرة ليـل     ” اإلسرائيلية“لفية اقتحام السفارة    العبرية على خ  ” يديعوت أحرونوت “وأشارت صحيفة   
أيـار   /عشية ذكرى النكبة الفلسطينية في منتصف مـايو       ” إسرائيل“السبت إلى أنه دار نقاش في       /الجمعة

  . من مصر ” اإلسرائيليين” الماضي حول إخالء الدبلوماسيين
اب مظاهرات فـي القـاهرة      واعرب مسؤولون أمنيون، خالل مداوالت لتقييم الوضع في مصر في أعق          

، عن تخوفهم من أن تخرج هذه المظاهرات عن السيطرة ويتم           ”إسرائيل“طالبت بقطع مصر عالقاتها مع      
  . والعاملين في السفارة” اإلسرائيليين“المس بالدبلوماسيين 

فة ان  وقالت الصحي . من مصر في تلك الفترة الحساسة     ” اإلسرائيليين“واقترح المسؤولون األمنيون إخراج     
النقاش وصل ذروته عشية ذكرى النكبة حيث أوصى الموساد بإخالء الدبلوماسيين والعاملين في السفارة              

  .”لن نطوي الرايات“بالقاهرة لكن مدير عام وزارة الخارجية رافي باراك اعترض على ذلك بدعوى أنه 
  12/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  د لسفارتها بالقاهرة تبحث عن مقّر جدي"إسرائيل": صحيفة عبرية .25

أفادت مصادر صحفية عبرية، بأن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعتزم تغيير موقـع            : )فلسطين(الناصرة  
  .مقر سفارتها بالقاهرة، وأنها باشرت فعلياً بالبحث عن موقع جديد لها
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لكترونـي، أن   ، على موقعهـا اإل    )11/9(اإلسرائيلية، اليوم األحد    / جيروزاليم بوست /وأوردت صحيفة   
الدبلوماسيين اإلسرائيليين يبحثون عن مقر جديد يستضيف السفارة في القاهرة في أعقاب اقتحام عدد من               "

  .، وفق الصحيفة"المتظاهرين المصريين مبنى السفارة يوم الجمعة الماضية
فة مع نظيرتها   وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكّد أن حكومته تجري مشاورات مكثّ            

فـي أقـرب وقـت      "المصرية لضمان عودة السفير يتسحاق ليفانون وطاقم موظفي السفارة إلى القاهرة            
  .، في حين لم يتم اإلعالن عن موعد محدد لعودتهم"ممكن

  11/9/2011، قدس برس
  

  في السفارة اإلسرائيليةمصرية  رسوم لمنشآت صناعية :، الكويت"الجريدة" .26
بعد ساعات من خروج السفير اإلسرائيلي إسحاق : سى وعماد فواز ومحمد نبيل حلمي أيمن عي– القاهرة

 من أعضاء البعثة الدبلوماسية اإلسرائيلية، وصل إلى القاهرة أمس، مسؤولون أمنيون 31ليفانون و
إسرائيليون على متن طائرة خاصة، إلجراء مباحثات مع نظرائهم في الجانب المصري، في أعقاب 

تحام مواطنين مقر السفارة اإلسرائيلية، في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها العالقة بين البلدين، تداعيات اق
بعد اعتداءات إسرائيلية على الحدود المصرية أواخر أغسطس الماضي والتي سقط خاللها خمسة شهداء 

  .مصريين بنيران إسرائيلية
هناك، ووصلتها بعض ” الجريدة“ الماضية، كانت وخالل اقتحام ثوار مقر السفارة اإلسرائيلية ليلة الجمعة

أولى هذه األوراق عبارة عن . األوراق الخاصة بالسفارة، التي تطايرت من نوافذها على أيدي الثوار
مدينة “، وكتب أعالها ”المحطة الرئيسية“كتب عليها باإلنكليزية ” هندسية تفصيلية دقيقة“رسومات 
 كيلو مترا جنوب القاهرة، وتعتبر إحدى أكبر المدن الصناعية 70نحو ، وهي المدينة التي تبعد ”السادات

في مصر، وبدا الفتاً وجود تحذير على تلك األوراق جاء فيه أنه يحظر نسخ هذه األوراق بدون إذن 
  .”وإال تعرض المخالف للمساءلة القانونية“كتابي 

رائيلية حملوا معهم جميع متعلقاتهم بأن أعضاء البعثة الدبلوماسية اإلس” الجريدة”وأفادت مصادر لـ
وحقائبهم، وأنهم غادروا في حماية مدرعات من الحراسات الخاصة المصرية والكوماندوز، وكشفت 
الخارجية اإلسرائيلية عن أن سفارتها في القاهرة ستواصل نشاطها بطاقم مخفَّض برئاسة المفوض 

يل عن الناطق باسم وزارة الخارجية إيجال بالمور السياسي إسرائيل تيكوشينكي، بينما نقلت إذاعة إسرائ
  .”السفير اإلسرائيلي إسحاق سيعود إلى القاهرة دون أن يحدد موعد عودته“قوله إن 

  12/9/2011الجريدة، الكويت، 
  

   تواجه عزلة إقليمية"إسرائيل": "الغارديان" .27
ات المصرية التركية خصصت الصحف البريطانية الصادرة االثنين تغطيات واسعة لموضوع العالق

وعدم إدالء المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته في محاكمة مبارك وتوتر عالقة إسرائيل مع تركيا 
  .ومصر

بمناسبة زيارة رئيس " إسرائيل تواجه عزلة إقليمية"تخصص الغارديان افتتاحيتها الرئيسية تحت عنوان 
ظل توتر عالقة تركيا الدبلوماسية مع الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر االثتين في 
  .إسرائيل واضطرار إسرائيل إلى سحب أفراد بعثتها من القاهرة
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تقول الصحيفة إن إسرائيل ستراقب هذه الزيارة الدبلوماسية عن كثب إذ تأتي بعد مرور ثالثة أيام على 
 موظفا فيها إلى 68ر مهاجمة محتجين مصريين غاضبين مبنى السفارة اإلسرائيلية في القاهرة إذ اضط

الفرار كما علق ستة حراس إسرائيليين في إحدى غرفها إلى أن حررتهم فرقة قوات خاصة مصرية بعد 
  .تدخل البيت األبيض في الموضوع

وتواصل الصحيفة قائلة إن الدبلوماسيين اإلسرائيليين أحسوا بمشاعر الغضب التي تعتمل في صدور 
 بسبب مقتل خمسة من حرس الحدود المصريين في منطقة الحدود مع المصريين الذين يشعرون باإلهانة

  .كما أن جنديا سادسا قتل متأثرا بالجروح التي أصيب بها الحقا. إسرائيل قبل ثالثة أسابيع
وتمضي قائلة إن أردوغان سيجلب معه تأييدا لمصر من قبل قوة إقليمية وعضو في حلف شمال 

. ضا من قبل إسرائيل خالل محاولة أسطول الحرية التوجه إلى غزةقتل مواطنوها أي) الناتو(األطلسي 
  .وتضيف أن أردوغان هدد بإرسال سفن عسكرية لحماية البواخر التركية التي ستتوجه إلى غزة مستقبال

وتخلص الصحيفة إلى أن في حالة تحالف مصر ما بعد الثورة والقوة التركية البازغة وهناك مؤشرات 
  .ذا السيناريو، فإن عزلة إسرائيل في المنطقة ستكون عميقةعلى احتمال تحقق ه

وتشير الصحيفة إلى أن وتيرة تطورات األحداث في المنطقة فاجأت الجميع إذ إن المشاعر المؤيدة 
  .للفلسطينيين في ميدان التحرير رغم أنها لم تكن بارزة، فإنها كانت موجودة تحت السطح

  12/9/2011، )يبي بي س(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  "إسرائيل"العقد القادم سيكون حافلًا بالتهديدات ضد : األسبق" الشاباك"رئيس  .28
األسبق، عـامي أيـالون، إن      " الشاباك"قال رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية العام       : )فلسطين(الناصرة  

  ".حافلة بالتهديدات التي تستهدف إسرائيل"السنوات العشر القادمة ستكون 
اإلرهاب والدفاع عن الـسفن والمنـشآت       "، في ندوة حول     )11/9( خالل مشاركته اليوم األحد      وأضاف،
، وهو ما رأى أنـه يحـتّم   "حافالً بالتهديدات التي تستهدف إسرائيل  "، أتوقع أن يكون العقد القادم       "البحرية

  ". عملياً"التهيؤ لمثل هذه التهديدات "على الجانب اإلسرائيلي 
األسبق أنه بعد مرور عقد من الزمن على هجمات الحادي عشر           " الشاباك"بر رئيس   من جهة أخرى؛ اعت   

الديمقراطيـة حققـت    "في الواليات المتحدة، التي تصادف ذكراها اليوم، يتـضح أن           ) سبتمبر(من أيلول   
الديمقراطية حققت انتصاراً في العالم، رغم عالمات االستفهام حـول مـدى انتـصار              : "، وقال "انتصاراً

  .، على حد قوله"اليات المتحدةالو
  11/9/2011، قدس برس

  
  تركيا تريد إذاللنا وجعلنا نركع أمامها: وزير إسرائيلي .29

اتهم وزير في الحكومة اإلسرائيلية تركيا بالسعي، من وراء سلسلة العقوبات األخيـرة ضـد تـل        : أنقرة
  .، على حد وصفه"م األتراكإذالل إسرائيل والحط من قيمتها، وجعلها تركع تحت أقدا" أبيب، إلى 

وأبدى وزير البيئة اإلسرائيلي جيالد أردان، تأييده لرفض تل أبيب تقـديم اعتـذار علـى قتـل تـسعة                    
مـن العـام    ) مـايو (، ضمن أسطول الحرية، في أيـار        "مرمرة"متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة       

 االعتذار لتركيا عن حادثـة االعتـداء        برفضها" إن الحكومة اإلسرائيلية فعلت الصواب    : "وقال. الماضي
  .، وفق تعبيره"غاية تركيا هي إركاع إسرائيل أمامها"، مبرراً ذلك بأن "أسطول الحرية"على 
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التركية، على حديث رئيس الوزراء التركي رجـب        " جيهان"وعقب أردان، في تصريح له نشرته وكالة        
إن األمر يبدو   "سر الحصار عن غزة، بقوله      طيب أردوغان حول نيته إرسال قطع بحرية لحراسة سفن ك         

الحفـاظ علـى    "، لكنه شكك في الوقت ذاته من جدية أردوغان، معتبراً أن الغاية من تهديده هـو                 "مخيفاً
  ". الكرامة

ليـست  "واعتبر الوزير اإلسرائيلي أن الدعوات داخل الدولة العبرية بمقاطعة الرحالت السياحية التركية             
عدم نية تل أبيب التخلـي عـن        "، منوهاً إلى    "يراً في زيادة تدهور عالقات الجانبين     في محلها، وتسهم كث   

  .، حسب قوله"عالقاتها مع تركيا، رغم كل ما استجد في األيام األخيرة الماضية
  11/9/2011، قدس برس

  
  تداعيات اقتحام السفارة االسرائيليةوصول مبعوث إسرائيلي إلى مصر لبحث  .30

وصل إلى القاهرة أمس مبعوث إسرائيلي قادماً على طائرة عسكرية : )تحاد، وكاالتاال(القاهرة، القدس 
خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر تستغرق ساعات عدة، يجري خاللها مباحثات مع عدد من 

وتتناول مباحثات المبعوث اإلسرائيلي، التي رفضت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الكشف . المسؤولين
و وظيفته، آخر تطورات الوضع في إطار تداعيات محاولة اقتحام السفارة اإلسرائيلية وإجالء عن اسمه أ

  . السفير اإلسرائيلي وأسرته وطاقم السفارة فجر السبت تمهيداً إلعادة السفير مرة أخري إلى مصر
  12/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   تدفع ثمن حربها على غزة "إسرائيل": هآرتس .31

قالت صحيفة هأرتس العبرية اليوم األحد، إن  إسرائيل تدفع االن :  ترجمة قدس نت -ة القدس المحتل
 حيث شنت إسرائيل هجوما عنيفا على القطاع وعرفت هذه 2008ثمن حربها على قطاع غزة فى عام 
  .العملية بعملية الرصاص المصبوب 

اه اسرائيل وسياساتها الغاشمة فموجات  وأضافت الصحيفة، أن هذه العملية لفتت انتباه المجتمع الدولي تج
  .الغضب أخذت وقتا لتنسي لكنها عادت من جديد وبحجم كبير 

وهما الدولتان الوحيدتان المقبولتان في المنطقة تشعالن حاليا - وأوضحت هآرتس بأن أن تركيا ومصر
  .عالقتهما مع اسرائيل االولي عبر قرار حكومي والثانية عبر شعب غاضب 

نه خالل عملية الرصاص المصبوب، لم ير اإلسرائيليون أحداث الحرب على شاشات التلفاز  ونوهت بأ
  .كما رآها الشعب فى تلك الدولتين 

 وأشارت الى أن حالة الكراهية ضد اسرائيل لم تصب فقط عليها بل على حكومتها الحالية والسابقة التى 
ل الكاتب الصحفى الكبير روبرت فيسك أمس فعلت القليل ازاء ذلك ، واستندت الصحيفة أيضا الى قو

  ".اسرئيل تفكر قليال وتضرب كثيرا " السبت بأن 
 ولفتت هآرتس إلى أن توتر العالقات مع تركيا بدأ فى اعقاب عملية الرصاص المصبوب أما بالنسبة 
ين لمصر فإلن الهجوم على السفارة االسرائيلية فى القاهرة جاء فى أعقاب مصرع خمسة جنود مصري

  .على ايدى قوات اسرائيلية 
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 ودعت الصحيفة فى ختام تقريرها الى محاسبة رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت ووزير األمن 
الحالى ايهود باراك ووزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى على التدمير الدبلوماسى الذى جلبوه على 

  .اسرائيل 
  11/9/2011وكالة قدس نت، 

  
  ئيلّي يصف المصريين بالغوغائيين وُيطالب مصر باالعتذار من تل أبيببروفيسور إسرا .32

استغل البروفيسور اإلسرائيلي العنصري والمتطرف، دان شيفطان، أول :   زهير أندراوس-الناصرة 
الذي قدمه ) حديث الثورة(القطرية، ضمن برنامج ' الجزيرة'من أمس، السبت، استضافته في فضائية 

 ،ة والحاقدة على العرباإلعالميناصر عبد الصمد، لينفث سمومه السام.  
وكان البرنامج قد استضاف عددا من الناشطين واإلعالميين المصريين للنقاش حول تداعيات اقتحام 
سفارة الدولة العبرية في القاهرة، وعندما منح شيفطان حق الكالم، وهو في أستوديو تل أبيب، قام بشن 

ر والمصريين، واصفًا الثوار الذي أطاحوا بالرئيس المخلوع، محمد حسني هجوم أرعن على مص
 مبارك، بأنّهم مجموعة من الرعاع والغوغائيين، وقال أيضا إن ما فعله هؤالء الرعاع في القاهرة ضد
السفارة اإلسرائيلية هو عمل همجي ووحشي وال تقبل أي حكومة متمدنة أن توافق عليه، وطالب شيفطان 

نظام الحاكم في مصر بمحاكمة هوالء الرعاع الهمجيين، على حد وصفه، وتقديم االعتذار للدولة ال
العبرية، على حد تعبيره، وأثارت أقواله العنصرية والمتغطرسة حفيظة المشاركين اآلخرين في 

ليق على أقوال وحيد عبد المجيد من مركز األهرام للدراسات السياسية إنّه يرفض التع. البرنامج، وقال د
  .أدلى بها صهيوني، حاقد ومجرم وسافل، الفتًا إلى أنّه يحتقر اإلسرائيليين بسبب عنجهيتهم

أما إسالم لطفي، عضو ائتالف شباب الثورة المصرية فقل ردا على تصريحات شيفطان النابية إنّه يأسف 
سيثبتون لك ولدولتك مدى قوتهم أولئك الهمج،: لمشاركته في البرنامج، وأضاف قائالً لإلسرائيلي 

وإصرارهم، وسنؤكد لكم، أيها الصهاينة، الحقًا كيف سيقوم هؤالء الرعاع بتحطيم جدار العزل 
العنصري، الذي أقامه االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلّة، على رؤوسهم، مشددا على أنّه 

 في مصر بإقامة جدار عزل قرب السفارة اإلسرائيلية في من المفارقة الكبيرة أن يقوم النظام الحاكم
القاهرة على نمط جدار العزل العنصري في الضفة الغربية وعلى نسق الجدار الذي بدأ الرئيس 

  .المخلوع، حسني مبارك بإقامته للفصل بين الفلسطينيين وإخوتهم المصريين على الحدود مع فلسطين
اعتذر عن األقوال العنصرية التي صدرت عن اإلسرائيلي، وهو الذي قدمه يشار إلى أن مقدم البرنامج 

تجدر اإلشارة إلى أن جميع المشاركين . على أنّه مدير مركز أبحاث الشرق األوسط في جامعة حيفا
المصريين أجمعوا على أن رد فعل النظام المصري الحالي المتهاون مع إسرائيل دفع الشعب المصري 

كرامته وتوجيه رسالة لتل أبيب أن االستعالئية والتهديد والوعيد تم إخراجها وشطبها من قاموس للثأر ل
الشعب المصري.  

  12/9/2011القدس العربي، لندن، 
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  "ن ال ترى دولة فلسطينية النورأ"المستوطنون مصممون على  .33
ين اليهود في الضفة الغربية يبدو ان المستوطن: ـ ا ف ب) الضفة الغربية (مستوطنة كفار عتصيون 

عازمين على بذل كل ما بوسعهم لمنع قيام دولة فلسطينية ايا كان رد االمم المتحدة على طلب 
  .الحالي) سبتمبر(الفلسطينيين االعتراف بدولتهم في ايلول 

ودليل على تفاقم حدة التوتر اعتدى المستوطنون االسبوع الماضي على ثالثة مساجد وعلى جامعة في 
  .الضفة الغربية وكتبوا عبارات مسيئة على الجدران

الماضي ان الجيش االسرائيلي بدا يدرب المستوطنين ) اغسطس(في اواخر آب ' هآرتس'وكتبت صحيفة 
في الضفة الغربية على مواجهة تظاهرات عنيفة محتملة وخصوصا اطالق الغاز المسيل للدموع وقنابل 

  .الصوت
مجلس غوش عتصيون االقليمي وهي مجموعة مستوطنات تقع جنوب ويرى شاؤول غولدشتاين رئيس 

الجيش هو المسؤول عن القضايا االمنية اال ان التزام اليقظة لمعرفة كيفية الدفاع عن انفسنا 'القدس ان 
ويبدو ان غولدشتاين الذي يعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وعضو . 'في حال لزم االمر
 لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو مقتنع بان ال شيء اللجنة المركزية

  .سيتغير على ارض الواقع
علينا ان نؤكد حقنا في هذه االرض والكف عن التفكير في اقامة دولة من اجل ان نركز على 'ويقول 

  .'وسائل العيش في حسن جوار مع الفلسطينيين
يجب ان 'ي الليكود الذي يقيم ايضا في غوش عتصيون ان المستوطنين ويرى زئيف الكين العضو ف

يضغطوا على السلطات االسرائيلية من اجل توجيه رسالة الى الفلسطينيين بأن لديهم الكثير الذي 
  .'سيخسرونه بطلب االنضمام لالمم المتحدة

ب الذي ينهي االتفاقات يجب ان تفهم السلطة الفلسطينية انه يوجد ثمن سيدفعونه لهذا الطل'واضاف 
  .'الموقعة في الماضي

االتحاد الوطني، يمين (واتاح عقد منتدى في الكنيست االسرائيلي بمبادرة من النائب مايكل بن اري 
في الضفة الغربية للجناح ' الى فرصة لتغيير قوانين اللعبة) الفلسطيني(تحويل التهديد 'بعنوان ) متطرف

  . اسماع صوتهاالكثر تشددا لدى المستوطنين
! الوقت حان لنعلن اننا هنا والى االبد'واوضح بن اري في وثيقة وزعت على المشاركين في المنتدى ان 

علينا ان نخرج من بيوتنا، بنسائنا واطفالنا وشيوخنا للرد على االرض على المسيرات التي يريد العرب 
  .'تنظيمها

ت اربع المتطرفة في مدينة الخليل جنوب وحضر الحاخام المتطرف دوف ليئور من مستوطنة كريا
لن يكون هناك ابدا كيان وطني اخر 'الضفة الغربية ليبارك المشاركين لينقلوا رسالة الى العالم مفادها 

  .'على هذه االرض غير الشعب اليهودي
ومن المقترحات التي طرحت في هذا المنتدى المتطرف ضم الضفة الغربية وتظاهرات شعبية واسعة 

ضافة الى اضراب الموظفيين البلديين مع تدريبات مكثفة على الدفاع عن النفس وزيادة االجراءات باال
  .االمنية ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات

ويؤكد يوناثان يوسف المتحدث باسم المستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة 
  .'نرد الضربة بأخرىنحن لسنا مسيحيين وس'
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االنضمام الى 'واثار نوعام ارنون احد مسؤولي المستوطنين اليهود في الخليل مفاجاة بدعوته الى 
الذين يعارضون الطلب ) االسم اليهودي للضفة الغربية(المواطنين الفلسطينيين في يهودا والسامرة 

المسلمين في الخليل ويدعى باسم ابو مشيرا الى بيان احد المسؤولين ' )سبتمبر(الفلسطيني في ايلول 
  .'ال توجد اي فرصة لقيام دولة فلسطينية هنا'خضر الجعبري يقول فيه انه 

وان كانت الغالبية العظمى من المستوطنين تعارض التحدث عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية فان 
ترى ان المعركة الدبلوماسية في اليهودية السلمية التي تضم مستوطنين وفلسطينيين ' ارض السالم'حركة 

  .االمم المتحدة يمكن ان تجلب السالم
وقال الحاخام مناحيم فورمان مؤسس الحركة في رام اهللا عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود 

اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية هو شيء جيد لدولة اسرائيل وللسالم في المنطقة وفي 'عباس ان 
  'العالم

  12/9/2011لقدس العربي، لندن، ا
  

   تقر مخططا لترحيل عشرات آالف المواطنين البدو في النقب عن أراضيهميةسرائيلاإلحكومة ال .34
صادقت الحكومة اإلسرائيلية خالل اجتماعها األسبوعي على مخطط يقضي : تل أبيب ـ يو بي آي

في منطقة النقب فيما أعلن ممثلوهم  ألفا من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم 30بترحيل أكثر من 
  .أن حكومة إسرائيل أعلنت الحرب على البدو

ويقضي بنقل أكثر ' لجنة غولدبرغ'لتطبيق توصيات ' تقرير برافر'ويعرف هذا المخطط في إسرائيل باسم 
 الف مواطن بدوي من قراهم التي لم تعترف بها إسرائيل منذ قيامها وتجميعهم في بلدات بدوية 30من 

  .قائمة مثل رهط وكسيفة وحورة
 1.2بينها ) حوالي ملياري دوالر( مليار شيكل 6.8ووفقا للتقارير الحكومية فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 

  .مليار شيكل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها
معترف بها والتي يصل عددها إلى ويسكن البدو الذين سيتم االستيالء على أراضيهم في القرى غير ال

  . ألف نسمة75 قرية يسكن فيها قرابة 40نحو 
  .ونظم البدو مظاهرة قبالة مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي اليوم احتجاجا على قرار مصادرة أراضيهم

هذه الحكومة 'وقال عضو الكنيست طلب الصانع، الذي شارك في المظاهرة، لوسائل إعالم إسرائيلية إن 
  .'غبية ستكون مسؤولة عن انتفاضة بدوية في النقبال

القانوني لحقوق األقلية الفلسطينية في إسرائيل قرار الحكومة مؤكدا على أن ' عدالة'كذلك هاجم مركز 
القرار يشكل مسا خطيرا بالحقوق األساسية للمواطنين البدو والذي سيؤدي إلى اقتالع عشرات آالف 

  .د كبير من القرى البدويةالمواطنين من بيوتهم وهدم عد
حكومة إسرائيل أعلنت 'الدكتور ثابت أبو راس خالل المظاهرة إن ' عدالة'وقال مدير مشروع النقب في 

اليوم حربا ضد البدو في النقب والمصادقة على التقرير يثبت أن هذه الحكومة تنظر إلى البدو على أنهم 
  .'قضية أمنية وأنهم ليسوا مواطنين متساوي الحقوق

هذا القرار البائس سيمس بالعالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل وسيعمق 'وأضاف أبو راس أن 
  .'النزاع على األراضي في النقب وتحويله إلى نزاع غير قابل للحل

  12/9/2011، القدس العربي، لندن
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  سلوأسيراً منذ ما قبل أو 39 أسيراً من القدس في سجون االحتالل بينهم 250: فروانة .35

أسيراً من القدس ) 250(قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، بأن قرابة : غزة
أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام ) 39(المحتلة يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينهم 

باعتبارهم » رى القدامىاألس«، وهؤالء جزء من قائمة يطلق عليها 1994أيار / السلطة الوطنية في مايو
  . عاما17ًأقدم األسرى حيث مضى على اعتقال اقل واحد منهم أكثر من 

بضرورة التمسك باطالق سراح » جلعاد شاليط«وطالب فروانة الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي 
ر أسرى القدس ال سيما كافة القدامى ضمن أي صفقة يمكن التوصل إليها، على غرار ما جرى في إطا

، وعدم السماح بتكرار مشاهد استبعادهم واستثنائهم، خاصة أن العشرات منهم 1985صفقة التبادل عام 
مضى على اعتقالهم عشرات السنين وأن العديد من األسرى واألسيرات المقدسيين يقضون أحكاما 

ار صفقة بالسجن المؤبد مرة واحدة أو عدة مرات، وأن هؤالء ال فرصة أمامهم بالحرية سوى في اط
  .أم ستعزز الشروط اإلسرائيلية؟» صفقة شاليط«فهل ستنصفهم » شاليط«

  12/9/2011، السبيل، عّمان
  

    أسيرا ينتظرون ساعات فى غرفة ضيقة40: رأفت حمدونة .36
أكد أسرى معتقل مجدو لمركز األسرى للدراسات أن هنالك معاناة شديدة وال تطاق فى غرفة : غزة

تفتقر للتهوية والحياة اآلدمية، وأضافوا أن غرفة االنتظار محدودة وال تتسع انتظار محكمة سالم التى 
 أسيرا دون مراعاة للمرضى وكبار السن ودون وجود مكان 40لعشرة أسرى ويتم ملؤها بما يقرب من 

  .للصالة والطعام وبال تهوية ومكان للجلوس
وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية أكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات و

واإلسالمية أن إدارة السجون تتعمد بحشر األسرى فى مكان ضيق وقليل التهوية، ويفتقر للحد األدنى من 
شروط الحياة اآلدمية رغم وجود غرف فارغة فى نفس المكان لمعاقبتهم والتضييق عليهم، وأضاف 

تشكالن رحلة عذاب » غرفة االنتظار«متناه واال» سيارة النقل بين السجون«حمدونة أن البوسطة 
لألسرى، وأن إدارة السجون ال تأبه لمطالب األسرى ومطالبهم للتخفيف من تلك المعاناة المستمرة على 

  .أكثر من صعيد فى هذا الجانب
  12/9/2011، السبيل، عّمان

  
  ع بخطب الجمسبتمبر/ يلولأاوقاف طوباس تدعوا أئمة المساجد لتناول استحقاق  .37

عقدت مديرية أوقاف طوباس اجتماعا لالئمة والمؤذنين العاملين في مساجد :  علي سمودي-طوباس
المحافظة بحضور الشيخ احمد اشتيه مدير أوقاف طوباس والشيخ نبيه أبو عره رئيس قسم الوعظ 

  .واإلرشاد وعبد القادر سماره رئيس قسم المساجد
 وتوجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة لنيل االعتراف تطرق احمد اشتيه بحديثه إلى استحقاق أيلول

بالدولة الفلسطينية، والذي يتطلب دعم ومساندة من قبل جميع أطياف المجتمع الفلسطيني ألنها قضية تهم 
المجتمع بأسره ويتطلب من أئمة المساجد القيام بواجبهم من خالل توضيح حيثيات هذا التوجه خالل 
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قا من الواجب الديني والوطني الملقى على عاتقهم وضرورة دعوة الناس للمشاركة خطبة الجمعة، انطال
  .في الفعاليات التي سيتم تنظيمها من اجل ذلك

  11/9/2011، القدس، القدس
  

   وتعتقل سبعة شبان بالضفة فلسطينياً في غزة11قوات االحتالل تختطف  .38
من منطقة شرق القرارة شمال خان يونس اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة فجر أمس أربعة فتية  :غزة

جنوب قطاع غزة، واعتقلت زوارق حربية إسرائيلية سبعة صيادين في بحر غزة، واعتقلت قوات 
  .االحتالل في الضفة الغربية سبعة فلسطينيين

  12/9/2011، الخليج، الشارقة
  

   في لبنانالبداويمخيم عين الحلوة و مخيم  في"مقعد فلسطين" .39
مقعد «لحملة الشبابية لدعم التوجه الفلسطيني نحو األمم المتحدة، حطّ أمس األول،ضمن فعاليات ا

في مخيم عين الحلوة قرب صيدا، قبل أن ينتقل أمس إلى مخيم البداوي في الشمال، وذلك بعد » فلسطين
محطتي بيروت ومخيم الرشيدية قرب صور، من حيث انطلقت رحلته، التي يفترض أن تتضمن عدداً 

  .واصم في العالممن الع
  12/9/2011، السفير، بيروت

  
  االفتقار إلى النمو االقتصادي يهدد إنجازات بناء المؤسسات الفلسطينية :البنك الدولي .40

حذر البنك الدولي، في تقرير حديث اصدره امس، من ان تودي االزمة المالية التي تمر بها : القدس
  . خالل الفترة الماضيةالسلطة الوطنية باستدامة المكتسبات التي تحققت

واكد البنك الدولي في تقريره األخير عن الضفة وقطاع غزة أن السلطة الوطنية حقّقت تقدماً جوهرياً في 
ولكن حدوث أزمة حادة في المالية العامة الفلسطينية قد «تنفيذ أجندة أعمالها المعنية ببناء المؤسسات، 

  .»يهدد استدامة هذه المكتسبات المهمّة
 انخفاض المعونات النقدية المقدمة للسلطة الوطنية إلى مستويات أقل من المتوقّع لها واشار التقرير ان

فقد كان يتَوقَّع للناتج . ، ترك أثرا مباشرا على االقتصاد الفلسطيني2011خالل النصف األول من عام 
% 9لى نسبة ، أن يصل إ2010 – 2009المحلي اإلجمالي الحقيقي، الذي شهد نمواً مطرداً خالل المدة 

  %.7ولكن هذا التّوقّع عدل اآلن إلى نسبة . 2011في عام 
حاالت القصور في الدعم المالي الخارجي أثّرت تأثيراً مباشراً في موازنة السلطة «وقال البنك الدولي إن 

ة الفلسطينية، وأسهمت إلى حدّ كبير في وقوع األزمة الحادة في المالية العامة التي تواجهها السلط
، الفتا الى انه على الرغم من وضع المالية العامة الضعيف لدى السلطة »الفلسطينية في الوقت الحاضر

أن وقوع «وحذر مؤلِّفو التقرير من . »الفلسطينية، إال أنّها استمرت في تنفيذ أجندة أعمالها اإلصالحية
وات الماضية، التي تحقّقت أزمة طويلة المدى يعرض للخطر مكتسبات البناء المؤسسي خالل السن

  .»بمثابرة واجتهاد
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كما لفت في تقاريره الى ان القطاع الخاص الفلسطيني كان مكبالً، بصفة رئيسية بالقيود اإلسرائيلية 
المفروضة على حرية النّفاذ إلى المصادر الطبيعية واألسواق، بينما ردعت التكاليف المتزايدة لنشاطات 

  .م اإلغالق، المستثمرين عن المبادرة إلى االستثماراألعمال المرتبطة بنظا
واكد تقرير البنك ان تقدماً جوهرياً قد تحقّق، وأن المؤسسات العامة الفلسطينية تتفوق على نظيراتها في 
الدول األخرى داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخارجها في المجاالت التي تكون فيها فعالية 

األمن والعدالة، وإدارة اإليرادات :  أكثر أهميةً من فعاليته في غيرها، وهذه المجاالت هياألداء الحكومي
  .والنفقات، والتنمية االقتصادية، وتقديم الخدمات إلى الفلسطينيين

يتسنّى للسلطة الفلسطينية اإلبقاء على استمرار الزخم في عملية اإلصالح، واستدامة «واشار الى انه كي  
من إنجازات في مجال بناء المؤسسات لديها، فإنّه ال بد من رفع ما تبقّى من القيود التي ما تحقّق 

إذ يتَوقّع النتعاش القطاع الخاص، . تفرضها إسرائيل على حرية النّفاذ إلى المصادر الطبيعية واألسواق
 السلطة الفلسطينية، وأن الذي ينتُج عن رفع تلك القيود، أن يعمل على زيادة حجم الوعاء الضريبي لدى

ومع ذلك، فإن الضفة الغربية وقطاع غزة . يقلّل بصورة تدريجية من االعتماد على المساعدات الخارجية
سوف يبقيان، حتى ذلك الحين، عرضةً النخفاضات عديدة في مستوى تدفق المعونات، وسوف تحتاج 

   .»هذه االنخفاضات إلى أن تُدار بعناية
  12/9/2011، البنك الدولي

  
   مليون دوالر70توقعات بعائد مالي يتجاوز و.. زراعة مليون شتلة زيتون: األغا .41

أعلن وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية محمد األغا، أن وزارته انتهت من :  صفاء عاشور- غزة
ارعين توزيع وزراعة مليون شتلة زيتون عزمت الوزارة على إنتاجها وزراعتها وتوزيعها على المز

  . وأصحاب األراضي خالل العام الحالي
أن الوزارة انتهت بشكل كامل من المشروع وستنتقل للجزء الثاني " فلسطين"وأوضح األغا في حديث لـ

من الخطة، حيث تعتزم زراعة نصف مليون شتلة أخرى من أجل تعويض الشتالت التي تتلف أو تفشل 
  . عملية زراعتها

أما ,  مليون دوالر70-60متوقع من بيع زيت الزيتون فقط يمكن أن يصل إلى وأكد أن العائد المالي ال
العائد المالي من بيع الشتالت وباقي الصناعات التي تعتمد على شجرة الزيتون فمن المتوقع أن يصل 

  .  مليون دوالر100العائد إلى 
 هذا المشروع كميات  سنوات من بدء المشروع، حيث سيوفر3-2وبين أن إنتاج الزيتون سيبدأ خالل 

مشدداً على أنه بعد خمس سنوات سيصل إلى الذروة في إنتاج , كبيرة من الزيت والزيتون في قطاع غزة
  . الزيتون

فأشار إلى أن الخطة لتنميتها مشابهة لخطة إنتاج الزيتون، حيث إن , أما بخصوص قطاع اللوزيات
وذلك من أجل خلق فرص عمل داخلية , ل والزيتونالوزارة تهتم بشكل كبير باللوزيات كاهتمامها بالنخي

  . باإلضافة إلى تدوير رأس المال داخلياً وعدم تصديره للخارج
  وأوضح األغا أن الوزارة مهتمة بالثروة الحيوانية، حيث إن االهتمام سيزيد بها في الخمسة الثانية من 
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الحيوانية تعتمد على الثروة النباتية لذلك مشيراً إلى أن الثروة , الخطة العشرينية التي وضعتها الوزارة
  . يجب تنمية الجانب النباتي قبل ذلك

  11/9/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   الوطن البديل والخيار األردني وهم سياسي وأحالم مستحيلة:ملك األردن .42
قفـين والمفكـرين     شدد الملك عبداهللا الثاني، خالل لقائه امس األحد نخبة من األدباء والمث            : بترا –عمان  

واألكاديميين، على الدور المهم الذي يضطلعون به في تعميق مبادئ االنتماء للوطن قوال وفعـال، وفـي                 
  .ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة لكل األردنيين واألردنيات

يجـب أن نتحـدث     «، مضيفا   »يجب أن يكون الحديث عن الهوية األردنية بشكل إيجابي وواضح         «وقال  
النسبة للهوية األردنية والوحدة الوطنية بالنسبة لي خط أحمر، ولن نقبل أو نعطي المجـال               بصوت عال ب  

  .»لنفر قليل مهما كانت منابته ومشاربه وغاياته أن يخرب مستقبل األردن
وأكد أن الوطن البديل ليس له وجود إال في عقول ضعاف النفوس، وما يسمى بالخيار األردني ليس لـه                   

  .ردنيين، مؤكدا أن الحديث حول هذا الموضوع هو وهم سياسي، وأحالم مستحيلةمكان في قاموس األ
األردن هو األردن، و فلسطين هي فلسطين، وهويتنا عربية إسـالمية، ونحـن نعـرف               «وأكد الملك أن    

اتجاهنا وطريقنا واضحة لحماية مستقبل فلسطين، ولحماية حقوقنا بمستقبل القدس، وحق العـودة، وإننـا               
وق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية، ونحن سياسيا لم نتغير، ولن نغير، فموضوع الـوطن               ندعم حق 

  .»البديل يجب أن ال يكون جزءا من النقاش
وهـذا غيـر مقبـول علـى        «وأشار إلى أنه يظهر بين فترة وأخرى في األردن موضوع الوطن البديل             

اك من يكبر الموضوع، والخائفون هم الذين       هن. اإلطالق، وال يجوز أن نتحدث بنفس الموضوع كل سنة        
وأكد أن موقف األردن بالنسبة لدعم القضية الفلسطينية ودعم حقـوق الـشعب الفلـسطيني ال         .»يثيرونه

  .يسبقه علينا أحد
 .»إن األردن ومستقبل فلسطين أقوى من إسرائيل اليوم، واإلسرائيلي هـو الـذي يخـاف اليـوم          «وقال  

اليات المتحدة تحدث معي أحد المثقفين اإلسرائيليين، وقال إن ما يجري في            عندما كنت في الو    «وأوضح
الدول العربية اليوم سيصب في مصلحة إسرائيل، وأجبته أنني أرى العكس، فوضعكم اليوم أصعب مـن                

  .»ذي قبل
أود أن أطمئن الجميع إنني لم أسمع من أي مسؤول أمريكي أو غيره، ال من كلينتون أو بوش أو                   «وقال  

  .»أوباما أي ضغط على األردن باتجاه حل القضية الفلسطينية على حساب األردن
أريد أن أطمئن الجميع لن يكون األردن وطنا بديال ألحد، وهل يعقل أن يكون األردن بديال ألحـد   «وأكد  

ونحن جالسون ال نحرك ساكنا، لدينا جيش ومستعدون أن نقاتل من أجل وطننـا ومـن اجـل مـستقبل                    
  .»ويجب أن نتحدث بقوة وال نسمح حتى لمجرد هذه الفكرة أن تبقى في عقول بعضنااألردن، 

  12/9/2011، الغد، عّمان
  

  على خلفية وثيقة لويكيليكس  دعوة للتظاهر أمام السفارة األمريكية: االردن .43
كية فـي  ال أحد يعرف ما إذا كانت الدعوة للتحشد والتظاهر أمام السفارة األمري: عمان ـ بسام البدارين 

األردن ألول مرة منذ إنطالق الحراك الشعبي جدية أم ألغراض اإلعالم فقط فأي من الجبهات الناشـطة                 
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حزبيا وشبابيا لم تعلن بعد تجاوبها مع مبادرة المتقاعدين العسكريين الذين طالبوا الشعب بالتجمهر أمـام                
  .لوطن البديلالسفارة إحتجاجا على دورها التآمري ضد المملكة وسعيها لتكريس ا

وهذه الدعوة أطلقها المتقاعدون العسكريون بعد ما أظهرته آخر نسخة من الوثائق المسربة من ويكيليكس               
وهي نسخة تعرض لحوار مفترض بين دبلوماسيين أمريكيين ونخبة من المثقفين ورجال الدولة األردنية              

عودة ووزير الداخلية الذي وضـعت      السابقين من أصول فلسطينية وبينهم السياسي المخضرم عدنان أبو          
  .تعليمات فك اإلرتباط في عهده رجائي الدجاني

  12/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  تدين اعتداءات المستوطنين على مساجد الضفة الغربية» فلسطين النيابية« .44
ائيليون مـن    عبرت لجنة فلسطين النيابية عن ادانتها الشديدة لما قام به المستوطنون االسر            : بترا –عمان  

  .اعتداءات واحراق لمساجد ومزارع وهدم لمنازل الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية
واعتبرت اللجنة هذه االفعال وسكوت اسرائيل عنها وعدم قيامها بواجباتها والتزاماتها القانونية باعتبارها             

م وعدم رغبته في تحقيـق      قوة احتالل قائمة دليال واضحا وصريحا على رفض الكيان االسرائيلي للسال          
ودعت اللجنة في بيان اصدرته امس االحد كافـة البرلمانـات العربيـة              . االسرائيلي -السالم الفلسطيني 

  وناشدت اللجنة االسرة الدولية     .واالسالمية الى ادانة واستنكار وشجب هذه االفعال والممارسات الهمجية        
الضطالع بدورها وحماية المـساجد والمنـازل مـن    وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي ا  

  .المستوطنين المتطرفين
  12/9/2011، الرأي، عّمان

  
  توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة بسبب فشل المفاوضات: أبو عودة .45

 قال وزير اإلعالم ورئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة أن االعتراف             :  محمد الزيود   -عمان  
  .لة الفلسطينية في الجمعية العمومية لألمم المتحدة أواخر الشهر الجاري مصلحة أردنيةبقيام الدو

، علـى   )وستُنشر الحقا (وشدد أبو عودة خالل جلسة حوارية، عقدها مركز الرأي للدراسات أمس األحد             
ـ                 رائيليين أهمية أن يكون األردن قريبا ومتابعا عن كثب لما ستؤول إليه مفاوضات الحل النهائي بين اإلس

والفلسطينيين في حال استئنافها، لكي يكون قادراً على اتخاذ اإلجراءات المناسبة حينها وال يقتصر دوره               
  .على تنفيذ ما ينتج عن المفاوضات

 عـضواً مـن مختلـف       50وألمح أبو عودة إلى أن معلومات تسربت عن تشكيل عباس لجنة مكونه من              
بمشروع يقدم لألمم المتحدة يحرج فيـه الواليـات االميركيـة           التخصصات القانونية والسياسية للخروج     

  .المتحدة
 ويعزو ابو عودة توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة بسبب فشل المفاوضات الفلـسطينية اإلسـرائيلية،               

 الذي وقعت فيه منظمة التحرير الفلسطينية حينمـا ذهبـت           1993والفهم الخاطئ  للواقع الدولي في عام        
واعتبر أبو عودة أن الفلسطينيين وضعوا أوراقهم بالقبضة األمريكية مبتعـدين عـن              . اوسلو لمفاوضات

القانون الدولي معتقدين أن اواشنطن ستساعدهم في قيام الدولة الفلسطينية غير مـدركين عواقـب هـذه                 
  .الخطوة فيما بعد

  12/9/2011، الرأي، عّمان
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   على طلبة القطاع  توزع حقائب مدرسية وطرود الخير15طواقم غزة  .46

امس االحد، حقائب مدرسية     15وزعت طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني غزة        :  بترا –عمان  
  .وطرود الخير على طلبة قطاع غزة

 سالم ابو الغنم ان استمرار الدور الذي تقوم         15 واكد قائد قوة المستشفى الميداني العسكري االردني غزة       
ردنية الهاشمية في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني عامة والبنـاء قطـاع غـزة              به الهيئة الخيرية اال   

خاصة جاء بناء على توجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني لتعزيز صمود اهلنـا فـي الـضفة الغربيـة                   
  .والقطاع

  12/9/2011، الدستور، عّمان
  

   تشيد باقتحام المصريين للسفارة اإلسرائيلية االردنية"األطباء" .47
أشاد مجلس نقابة األطباء بمحاولة الشعب المصري اقتحام السفارة اإلسـرائيلية وإسـقاط العلـم               : عمان

وأكد المجلس في بيان له أمس موقفه        .اإلسرائيلي وطرد السفير من القاهرة ورفع الراية المصرية فوقها        
ع معه صـراع وجـود ال       الرافض التفاقية كامب ديفيد وللتطبيع مع العدو الصهيوني باعتبار أن الصرا          

ها هو يثأر للجنود المـصريين      "وشدد على أن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة، مضيفا             .صراع حدود 
  )".إيالت(الذين استشهدوا في مدينة أم الرشراش 

وحيا البيان انتفاضة شعب مصر العظيم مترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا أمام سفارة إسـرائيل،                
لشعب المصري الذي يقود صحوة األمة لتأخذ مكانتها التي تستحق وليعيد األمور الـى نـصابها                مشيدا با 

داخليا وخارجيا، مبينا أن كل االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ستسقط بفضل نضاالت وتضحيات الـشعب               
  .العربي في  أقطاره كافة

  12/9/2011، الغد، عّمان
  

   قنبلة عنقودية في الساعات األخيرة من حرب تموز ماليينأربعة: بيروت-مؤتمر العنقودية .48
يتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مساء اليوم في جلسة افتتاح المؤتمر الثاني             : بسام القنطار 

للدول األطراف في اتفاقية القنابل العنقودية، في قصر األونيسكو في بيروت، على أن تـستكمل أعمـال                 
ي فندقي فينيسيا ومونرو في بيروت، وتتضمن زيارات ميدانية إلـى الجنـوب،             المؤتمر طيلة األسبوع ف   

  .2006المنطقة األكثر تضرراً من القنابل العنقودية جراء عدوان إسرائيل في تموز عام 
ـ           4  األخيرة مـن عـدوان      72 ماليين قنبلة عنقودية اسرائيلية، غالبيتها أطلقت على لبنان في الساعات ال

 منه النموذج األحدث لعشوائية هذه القنابل، التي تصنّف بأنها األكثـر فتكـاً لحيـاة                ، جعلت 2006تموز  
. »اتفاقية الذخائر العنقوديـة   « إلى   2008، التي أفضت عام     »عملية أوسلو «المدنيين، وعد أحد محفزات     

ي شباط عـام    شارك لبنان بنشاط، منذ بدء عملية أوسلو الدبلوماسية للتفاوض على االتفاقية، التي بدأت ف             
، وكان في طليعة الحكومات التي وقعـت        2008، كما استضاف اجتماعاً إقليمياً في تشرين الثاني         2007

ـ  2008 كانون األول    3االتفاقية في     التي صدقت على االتفاقيـة قبيـل االجتمـاع األول           46، والدولة ال
  .2010 تشرين الثاني 5للدول األطراف في 

  12/9/2011، االخبار، بيروت
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  بلدية بيروت تقّر شراء سيارتَي إسعاف دعماً لغزة .49

عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت جلسة أول من أمس، برئاسة بالل سليم حمد وناقش عـدة مواضـيع                  
الموافقة على المساهمة بمبلغ ماية ألف دوالر أميركي لشراء سـيارتي           منها  إنمائية واتخذ قرارات عدة،     

  .ا المحاصرينإسعاف دعماً لمدينة غزة وأهله
  12/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  "إسرائيل"إجماع عربي على تعزيز الصمود الفلسطيني وتفعيل مقاطعة  .50

اختتم المندوبون الدائمون بالجامعة العربية اجتماعهم، أمس، بإعداد مشروع جدول أعمال الدورة  :القاهرة
، وقد اجمع "الثالثاء"عقدها غداً  لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر 136

  ."إسرائيل"المجتمعون على تعزيز الصمود الفلسطيني وتفعيل مقاطعة 
وتتصدر جدول أعمال المجلس القضية الفلسطينية حيث تم تأكيد أهمية التوجه العربي إلى األمم المتحدة، 

  . العامة للمنظمة الدولية األمريكي المتوقع بالجمعية"الفيتو"خاصة مجلس األمن أوالً، والرد على 
وقال مندوب فلسطين بالجامعة رئيس االجتماع السفير بركات الفرا إن لجنة مبادرة السالم العربية 
ستناقش هذا الموضوع من جميع أبعاده في اجتماع مساء غد، سيحضره الرئيس الفلسطيني محمود 

آشتون، حيث سيتم إبالغ األخيرة عباس، ومسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاترين 
وأشار الفرا إلى أنه كان هناك  .بأهمية الدعم األوروبي للموقف العربي والفلسطيني وعدم معارضته

إجماع على أهمية دعم موازنة السلطة الفلسطينية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، كما تم مناقشة 
 تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي لمقاطعة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، واستعراض

  . للمياه العربية"إسرائيل"، واستعراض تقرير حول األمن المائي العربي، وسرقة "إسرائيل"
  12/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
   من العزلة أكثر"إسرائيل" وستعاني ...ال يمكن ألحد ابتزاز تركيا :داود أوغلو .51

ال يمكن ألحد ابتزازنا، "رجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، إنه أعلن وزير الخا:  الوكاالتالسفير،
، وقال داود أوغلو، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرازيلي "وستعاني إسرائيل من العزلة أكثر

إنهم يستخدمون " على سؤال حول الخطة اإلسرائيلية لمعاقبة تركيا، أنطونيو باتريوتا في اسطنبول، رداً
زب العمال الكردستاني لمضايقة تركيا وإضعافها، ونحن نمتلك القوة لمكافحة نشاطات المنظمة منظمة ح

  ."اإلرهابية وسنواصل جهودنا الديموقراطية
 إن.  هذا التقريرإسرائيللقد نفت "وغلو أ، قال  عسكرياً"الكردستاني" ستدعم "إسرائيل" إنوحول التقارير 

ال يمكن .  يعلم الجميع ذلكأن، ويجب  رداًبالتأكيد ستتلقى هاباإلر تدعم أخرىإسرائيل أو أي دولة 
وتابع  ."اإلرهابلدينا موقف واضح من قضية .  يقوم احد باختبار قوة تركياأاليجب . ألحد ابتزاز تركيا

  ."األزمة إنهاء تعرف ما يجب القيام به من اجل إسرائيل"
  12/9/2011السفير، بيروت، 
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   تحت الطلب وال سالح للبيعلسنا ثواراً: ت وزير الخارجية اإلسرائيليكردستان ترد على تصريحا .52
في رد قوي من رئاسة كردستان على التسريبات الصحافية حول وجود خطة :  شيرزاد شيخاني- أربيل

، أصدر المتحدث "إسرائيل"إسرائيلية للتعاون مع األكراد بهدف إيذاء تركيا جراء مواقفها األخيرة من 
إقليم كردستان لن " رئاسة إقليم كردستان تصريحا تلقت الشرق األوسط نصه أكد خالله أن الرسمي باسم

ينجر إلى ضغوط من أي جهة كانت، وأن تعامله مع دول الجوار أساسه المصلحة المشتركة واالحترام 
ير دور ليبرمان، وزج عن وجود خطة أعدها السيد أفي خبراًتناقلت الصحف مؤخراً" :وقال ."المتبادل

الخارجية اإلسرائيلي، التخاذ خطوات ضد تركيا من خالل توثيق التعاون مع الكرد حسبما أوردته تلك 
 كهذا لهو استفزازي، ويجب على الجميع أن يعلموا أننا وإننا في كردستان العراق نرى أن أمراً. الصحف

صحاب قضية نؤمن بها، وناضلنا  للبيع بيد اآلخرين، بل إننا أ تحت الطلب، وال سالحاًلم ولن نكن ثواراً
ونناضل من أجل مصالح شعبنا، واستراتيجيتنا تنبع من هذه المصالح التي ال تتعارض مع مصالح الدول 

كما نريد أن نؤكد أننا كشعب كردستان لسنا مستخدمين لدى اآلخرين، ونتعامل مع . وشعوب المنطقة
  ."متبادلدول الجوار على أساس المصالح المشتركة واالحترام ال

  12/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   أربع جلسات سرية بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين إلنهاء األزمة:دبلوماسي تركي .53
كشف مصدر دبلوماسي تركي رفيع المستوى النقاب عن أن أربع جلسات سرية قد :  الوكاالتالسفير،

ين، بوساطة أميركية وغربية، آخرها تم عقدت على مدى األشهر الماضية بين مسؤولين أتراك وإسرائيلي
وقال المصدر لوكالة  . اتفاق إلنهاء األزمةإلىعقده في بروكسل في إطار مساعي كانت ترمي للتوصل 

كان يتم تسريب تفاصيل هذه االجتماعات لإلعالم اإلسرائيلي وأحيانا كان يتم "أنباء الشرق األوسط انه 
وأشار إلى انه كان قد تم . "ماع ما أثار غضب الجانب التركيذلك بعد أقل من ساعة من انعقاد االجت

 عن العدوان  إسرائيلياًخالل هذه االجتماعات التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين، يتضمن اعتذاراً
 أن الوفد اإلسرائيلي كان يتعلل بعد ذلك في كل مرة بأن عليه الرجوع إلى ، موضحاً"مرمرة"على سفينة 
تركيا لم تكن تريد "وتابع إن  .تم بعد ذلك تسريب ما دار خالل االجتماع لإلعالم اإلسرائيليحكومته، ثم ي

الوصول بالعالقات مع إسرائيل إلى النقطة التي وصلت إليها، خاصة وأنه كانت هناك اتفاقيات تم 
 العالقات إلى هذه توقيعها بين البلدين، واستفاد منها الجانبان، ولكن الحكومة اإلسرائيلية هي التي أوصلت

  ."تنفيذ إسرائيل للمطالب التركية سيصب لصالح إسرائيل والشعب اإلسرائيلي" أن ، معتبراً"المرحلة
  12/9/2011السفير، بيروت، 

  
  مهاجمة السفارة اإلسرائيلية ُيضعف موقف مصر: عمرو موسى .54

ة، عمرو موسى، في قال المرشح المحتمل النتخابات الرئاسة المصري:  سوسن أبو حسين- القاهرة
، تؤكد تنامي )اقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة(إن أحداث الجمعة الماضي : تصريحات له أمس

إن االعتداء اإلسرائيلي : وقال موسى . وسمعتها خارجياًاتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخلياً
 موقع ضعيف أمام مبادئ القانون على أرض مصر وجنودها داخل الحدود المصرية وضع إسرائيل في

الدولي، ونصوص معاهدة السالم المتعلقة بالوضع األمني في سيناء، وكان من شأنه أن يمكِّن مصر من 
أن تطلب تغييرا في هذه األوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، لكن مهاجمة السفارة اإلسرائيلية 
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جتمع الدولي، بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد يضعف موقف مصر، ويسمح إلسرائيل، بل والم
  .احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات وأعضائها

  12/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   متهماً في اقتحام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة111اعتقال  .55
 من 92مصرية أمس، القبض على  ألقت الشرطة العسكرية ال-) االتحاد، وكاالت(القاهرة، القدس 

المتهمين باقتحام السفارة اإلسرائيلية بالجيزة يوم الجمعة الماضي، ليصل بذلك مجموع من تم ضبطهم 
 متهماً آخرين بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة القريبة من 19 متهماً، بخالف 111في تلك الواقعة إلى 
ول إن النيابة العامة هي من تتولى التحقيق مع المتهمين، وقال مصدر عسكري مسؤ. السفارة اإلسرائيلية

  . تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
  12/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   لتصدير الغاز"إسرائيل"لم أتفاوض مع : عاطف عبيد ُيكذِّب مبارك .56

 أول من أمس، تأجيل نظر قضية فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، ليل:  علي المصري-القاهرة 
 اليوم،، فجر رئيس الحكومة المصرية السابق عاطف عبيد مفاجآت عدة إلى "إسرائيل" إلىتصدير الغاز 

ونفى في شهادته ما ذكره الرئيس  .في شهادته حيث كشف أنه لم يتفاوض مع تل أبيب إلتمام صفقة الغاز
 التي أجريت معه في القضية التي يحاكم على ذمتها، من السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة

قول مبارك انه كلف عبيد خالل فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب اإلسرائيلي 
مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن "وأكد أن . لتصدير الغاز المصري لهم

عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة " أن إلى يراً، مش" إسرائيلإلىتصدير الغاز 
الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات "كما نفى ما قرره مبارك من أن  ."الوزراء

  ." إسرائيلإلىالخاصة بتصدير الغاز المصري 
  12/9/2011الراي، الكويت، 

  
   ومصر أنقرةها من ي بعد طرد سفيري دبلوماسيونام على وشك التعرض لتس"إسرائيل" :"تايم" .57

 أنقـرة  باتت بعد طـرد سـفيرها مـن      "إسرائيل"األميركية ان   " تايم"قالت مجلة   :  محمد دلبح  -واشنطن  
واضطرار سفيرها لمغادرة مصر على وشك التعرض لتسونامى دبلوماسى خطير قد يقوض عالقاتها مع              

 الذي غادر مصر في اإلسرائيليإن أحدا ال يتوقع أن يعود السفير        "وقالت المجلة   . العديد من دول المنطقة   
 ما تمكنت واشـنطن مـن      أفضل مصر، اال ان     إلىوقت متأخر من مساء الجمعة على متن رحلة طارئة          

، الفتـة   "إسرائيل"الوصول اليه هو تخفيف حدة الضرر الذي قد يؤثر على العالقات الثنائية بين مصر و              
تي قامت بها الواليات المتحدة للحد من تزايد التوترات بين اسرائيل وتركيـا التـي               الى ان المحاوالت ال   

  ".باءت بالفشل"طردت السفير االسرائيلي من انقرة االسبوع الماضي 
11/9/2011، القدس، القدس  
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   تثير قضية الصحفي عالوي في البرلمانات األوروبية"األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى" .58
بحملـة إلثـارة قـضية      ) UFree( الشبكة األوروبية لدعم حقوق األسرى الفلـسطينيين         شرعت :أوسلو

الصحفي الفلسطيني سامر عالوي، مدير مكتب قناة الجزيرة في أفغانستان، المعتقل حاليا فـي سـجون                
  .االحتالل اإلسرائيلي، في عدد من المحافل البرلمانية األوروبية وجمعيات حقوق اإلنسان الدولية

 من البرلمانيين األوروبيين، عبر رسائل قام بتوجيهها إليهم،         خاطب رئيس الشبكة محمد حمدان عدداً     فقد  
 قضية اعتقال الصحفي عالوي، ال سيما أن سلطات االحتالل ترفض منحه حقوقه كمعتقل، وتمنعه               شارحاً

  .من العالج ولقاء محاميه
12/9/2011، السبيل، عّمان  

  
  أكتوبر/ األول ي تشرينف مليارات سبعةسكان األرض  .59

خالل العام الحالي وحده، سجلت البشرية نمواً . عدد سكان الكرة األرضية في زيادة مستمرة: منى فرح
 مليون 38 مليون طفل إال قليالً، وتوفي ما يزيد قليالً على 90ولد حوالي :  مليون إنسان51صافياً بلغ 

 مليارات نسمة في أكتوبر 7الكوكب األزرق ومن المفترض أن يبلغ عدد الذين يعيشون على . شخص
إن مؤشرات أجهزة الكمبيوتر التي ترصد إحصاءات السكان لحظة بلحظة تتقافز بسرعة وهي  .المقبل

  .تقترب كثيراً من حدود هذا الرقم
 12/9/2011، القبس، الكويت

  
  ولي المقبل في مواجهة اإلعصار اإلقليمي والد"إسرائيل"تشكيك في قدرة اليمين على قيادة  .60

سياسي وهم يقصدون » تسونامي«منذ شهور والمعلقون والساسة في إسرائيل يتحدثون عن        : حلمي موسى 
. أساساً العواقب المترتبة على انسداد أفق التسوية ولجوء الفلسطينيين إلى األمم المتحدة إلعالن دولـتهم              

ألشد تطرفاً بينهم، ألن تحليالً كهذا كان       وكثيراً ما أثار هذا التعبير غضب قادة اليمين الحاكم، خصوصاً ا          
يقود بالضرورة إلى وجوب إبداء مرونة سياسية مع السلطة الفلسطينية وهو ما يتنـاقض جوهريـاً مـع                

. فالتسوية مع الفلسطينيين في نظرهم هي أكثر من شر يجب تالفيه، وبكـل ثمـن              . رؤيتهم االستراتيجية 
العزلة : ي جرى الحديث عنه كانت تتمثل في جانبين أساسيين        غير أن عواقب التسونامي السياسي هذا الذ      

  .الدولية وتنامي مظاهر نزع الشرعية عن إسرائيل
وللوهلة األولى آمن اليمين اإلسرائيلي، خصوصاً تياراته األشد تطرفاً، أن كل شيء مقدور عليه طالمـا                

رهم اإلدارة األميركية وحسب وإنمـا      ولم تكن الواليات المتحدة في نظ     . أن الواليات المتحدة إلى جانبهم    
وبحـساب بـسيط تـصور      . أيضاً اليمين األميركي سواء أكان السياسي الجمهوري أو الديني األنجيلـي          

اإلسرائيليون هؤالء أن إسرائيل عصية على أي تغييرات قد تقع على الصعيدين اإلقليمي والدولي وأن ما                
  .اآلبدينحققوه داخل إسرائيل كفيل باالستمرار إلى أبد 

األزمة االقتصادية األميركية لم تجد لها حالً ومكانة أميركا في العـالم فـي              . غير أن أشياء كثيرة حدثت    
واالتحاد األوروبي ضجر من استمرار الصراع العربي اإلسرائيلي ومن استمرار وقوف           . تراجع مستمر 

بالدولـة الفلـسطينية تأييـداً      ونال مطلب االعتراف    . أميركا، بسبب ومن دون سبب، إلى جانب إسرائيل       
أمـا عـن    . متزايداً لدى الدول األوربية خالفاً لما تريد إسرائيل ولما تقدر الواليات المتحدة على منعـه              
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األسرة الدولية عموماً وبالخصوص دول عدم االنحياز أو الدول اآلسيو أفريقية وأميركا الالتينيـة فـإن                
  .صلحة إسرائيلالكفة راجحة فيها ومنذ زمن بعيد في غير م

ـ               الربيـع  «لكن التطورات تسارعت وبقوة في الشهور التسعة األخيرة والتي اصطلح على تـسميتها بـ
شـتاء  «واتخذت إسرائيل في البداية موقفاً انتظارياً آملة أن يقود هذا الربيـع العربـي إلـى                 . »العربي
ومـع  . »اع الحـضارات  صـر «يعمق تحالف إسرائيل مع الغرب ويزيد من قيمة إسرائيل في           » إسالمي

مرور الوقت بدأت تستشعر خطراً يحثها ليس فقط على االنتظار وإنما علـى ضـبط الـنفس وتجنـب                   
ورغم ذلك بقي الحضور اإلسرائيلي شديد القوة لدى الجماهير العربية وقواها الفاعلة وهو مـا               . الظهور

  .تبدى في حمالت العداء الظاهر له في تونس ومصر
فتركيا التي كانت الحليف األكبر إلسرائيل      . عد التركي أضاف إلى المعادلة شيئاً كثيراً      ومن المؤكد أن الب   

في المنطقة تنتقل وبدأب من موقع التحالف إلى موقع الخصام مع تزايد احتماالت االنتقـال إلـى دائـرة       
منزلق خطر  وفي وضع ضعفت فيه المكانة األميركية في العالم ووقعت العالقة مع إسرائيل على              . العداء

إذ هناك إشارات كثيرة تدّل علـى أن        . صار يصعب على اإلدارة األميركية حث تركيا على منع التدهور         
أميركا نفسها صارت تعاني من سلوك القيادة اليمينية في إسرائيل وال أدل على ذلك من تصريحات وزير                 

وال يخفى على أحد واقع     . »لبناكر الجمي «الدفاع روبرت غيتس عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووصفه         
تدهور العالقة بين الحكومتين األميركية واإلسرائيلية على أرضية عدم تجاوب إسرائيل مـع متطلبـات               

  .المصلحة األميركية سواء بشأن العملية السلمية مع الفلسطينيين أو تسوية االعتذار مع تركيا
ي مطلع أيلول أمـام تـدهور كبيـر فـي           وهكذا، ليس فجأة ومع كل المقدمات، وجدت إسرائيل نفسها ف         

، وفـق تعبيـرات     »العـدو «إلى موقع   » الصديق«العالقات مع تركيا واحتماالت انتقال مصر من موقع         
  .تقديرات األمن القومي اإلسرائيلي، وأمام احتمال عزلة دولية في األمم المتحدة رغم الفيتو األميركي

 إيهود باراك أمس في اجتماع الحكومة إلى عقـد جلـسة            ربما لهذا السبب، دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي      
. طارئة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية للبحث المعمق في تدهور المكانة السياسية إلسـرائيل             

نشأت حولنا صورة واسعة تشمل ما يحدث لنا مع تركيـا،           «وقال باراك في معرض شرح طلبه إلى أنه         
واألمر يتعلق بأحداث ليست تحت سـيطرتنا، لكنهـا         . لفلسطينيينوما يحدث مع مصر، وما يحدث مع ا       

الحميمية في العالقة مع الواليـات      «واعتبر باراك أن    . »بالتأكيد يمكن أن تؤثر على صورة وجودنا هنا       
وينبغي بحث ذلك مثلما نحن مضطرون للبحث في وضعنا إزاء الرباعية وإزاء األوربيين             . المتحدة تتآكل 

  .» المتحدةقبيل قرار األمم
وقد أفصح عنـه بوضـوح المعلـق آري         . والواقع أن ثمة إحساساً كارثياً يتعمق هذه األيام في إسرائيل         

لقد أظهر رئيس حكومة إسرائيل انتصاب قامة مذهالً أمام الفلسطينيين          «: حين كتب » هآرتس«شافيت في   
ولكن . إنها الكرامة . شهور األخيرة وأظهر نتنياهو انتصاب قامة مقابل تركيا في ال       . في العامين األخيرين  

 ليبرمان لم تلطف إسرائيل النزاع مع الفلسطينيين قبـل أن ينفجـر             -نتيجة سياسة الكرامة بقيادة نتنياهو      
ونتيجة لسياسة الكرامة الليكودية صعدت إسرائيل الـصراع مـع تركيـا فـي عهـد                . البركان العربي 

ئيلي من أنقرة يلقى صداه بتهريب السفير اإلسرائيلي من         إن طرد السفير اإلسرا   ... الالاستقرار المتطرف 
فتحـت  . وتفكّك التحالف مع القوة األعظم شماالً، يقود إلى تفكك السالم مع القوة العظمى جنوباً             . القاهرة

وبـدالً مـن أن     . قيادة رئيس حكومة متصلب ووزير خارجية من دون قيود، تنهار سياسة األمن القومي            
  .» أمام اإلعصار المقبل، تصر إسرائيل على إضعاف نفسها وعزلها تماماًتعزز إسرائيل نفسها
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تزداد القناعة في إسرائيل بأن مكانة الدولة اليهودية تحت حكم اليمين في هذا العـالم المتغيـر تتـدهور                   
. الشهور المقبلة حاسمة ليس فقط على صعيد هذه المكانة وإنما أيضاً علـى الوضـع الـداخلي                . بسرعة

  .ى اإلسرائيليين اليوم القبول بحكومة تقودهم إلى العزلة الدولية فضالً عن األزمة االجتماعيةيصعب عل
  12/9/2011، السفير، بيروت

  
   طويلة األمد وإشكالية جدا"إسرائيل" االجتماعي المتدهور في -صورة الوضع االقتصادي .61

الفجوات في الدخل   ": د والسياسة  المجتمع، االقتصا  -حال الدولة   "حول  " مركز طاوب "تقرير جديد لـ    * 
  *والتعليم والصحة آخذة في االتساع ومستوى التعليم يعتبر عامالً مركزيا في تفاقم انعدام المساواة

مركـز طـاوب    "في الوقت الذي تتصاعد فيه االحتجاجات االجتماعية في إسرائيل أصدر            :بالل ضاهر 
 المجتمـع،   -حال الدولـة    "، تقريره السنوي حول     ، األسبوع الماضي  "للدراسات االجتماعية في إسرائيل   

وأكد التقرير تزايد الفجوات االقتصادية واالجتماعية وانعكاس ذلك على         . 2010للعام  " االقتصاد والسياسة 
الخدمات الطبية والتعليم والبنى التحتية، الفتًا إلى تراجع مستواها كلما تم االبتعاد عـن وسـط الـبالد،                  

ثمة قضية واحدة تنعكس في جميع المجـاالت        "وخلص التقرير إلى أنه     . نوبهاوخصوصا في شمالها وج   
  ".الشعب يريد عدالة اجتماعية"، ما يدعم شعار االحتجاجات الحالية وهو "وهي قضية انعدام المساواة

ثمـة  "، وأن   "الفجوات في الدخل والتعليم والصحة آخذة في االتساع في إسـرائيل          "وشدد التقرير على أن     
مفتاح النمـو   "، وذلك ألن    " مركزيا، لكن ليس وحيدا، يؤثر على انعدام المساواة هو مستوى التعليم           عامال

االقتصادي المتواصل هو إجراء تحسينات مستمرة في اإلنتاجية، أي التزايد المتواصل في قدرة الـسكان               
لة بحاجة إلـى عـدد      ومن أجل القيام بذلك فإن الدو     . على إنتاج كميات متزايدة من المنتجات والخدمات      

وال يعني هذا أن   . متزايد من األشخاص المتعلمين والمؤهلين، وإلى عدد متناقص من ذوي التعليم المتدني           
على الجميع أن يكونوا متعلمين، لكن الحديث يدور على تغيرات كبيرة جدا تتمثل في انخفـاض الطلـب                 

 األمر في دخل ونـسب تـشغيل هـؤالء          وينعكس هذا . على عاملين من ذوي المستوى التعليمي المتدني      
  ".العاملين

 كانت إسرائيل دولة أفقر ممـا هـي عليـه اليـوم             1970وأوضح التقرير في هذا السياق أنه في العام         
ومتطلباتها في مجال اإلنتاج كانت تسمح لها بتشغيل عدد كبير جدا من العاملين ذوي المستوى التعليمـي                 

ورغم . ل العاملين، من جميع مستويات التعليم، تفوق التسعين بالمئة        وحينذاك، كانت نسبة الرجا   . المتدني
أن عدد الرجال من ذوي المستوى التعليمي المتدني انخفض كثيرا خالل السنوات الماضية، إال أن الطلب                

ونتيجة لذلك فإن نسبة الرجال العاملين من هذه الفئة انخفض بـشكل            . على تشغيلهم انخفض بشكل أكبر    
ا كانت نسبة العاملين بين الذين تعلموا ما بين سنة إلى أربع سنوات قـد تجـاوزت التـسعين                   وفيم. كبير

كذلك فإن نسبة العاملين الذين     . بالمئة، قبل أربعين عاما، فإن نسبتهم اليوم بالكاد تصل إلى خمسين بالمئة           
لوحيدة التي لم تتـضرر     وتبين أن الفئة ا   . تعلموا ما بين خمس إلى ثماني سنوات ال تتعدى الستين بالمئة          

 سنة دراسية فما فوق، والتي تـشمل بغالبيتهـا خريجـي            16في مجال العمل هي تلك التي تعلم أفرادها         
  .الدراسات األكاديمية

ونتيجة لذلك  . وإضافة إلى أن المتعلمين أكثر تُتاح أمامهم فرص عمل أوسع، فإن دخلهم يكون أكبر أيضا              
كمـا أن مـستوى   . دوية أفضل من ذوي المستوى التعليمي المتدني  فإن حصولهم على العالج الطبي واأل     

لكـن تقريـر    . وبطبيعة الحال فإن نسب الفقر في هذه الفئة متدنية جدا         . التحصيل العلمي ألوالدهم أعلى   
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في الوقت الذي تبدو فيه صورة الحاضر جيدة قياسا بالدول الغربية، التـي             "أشار إلى أنه    " مركز طاوب "
األزمة االقتصادية الشديدة منذ االنهيار االقتصادي منذ سـنوات الثالثـين مـن القـرن        بدأت تخرج من    

الماضي، إال أن صورة الوضع في إسرائيل التي تظهر في التقرير هي طويلة األمد وإشكالية جدا، وهي                 
  ".مرتبطة للغاية بمستوى التعليم الذي يحصل عليه جزء كبير ومتزايد في المجتمع اإلسرائيلي

التعليم الذي يحصل عليه أوالد الدولة اليوم سيحدد بشكل كبيـر قـدرة إسـرائيل               "ر التقرير من أن     وحذ
المستقبلية على التمتع باقتصاد في مستوى العالم األول، وهذا شرط ضروري الستمرار الوجود الفعلـي               

  ". للدولة مع الضرورات األمنية التي ستضطر إلى مواجهتها في المستقبل المنظور
ما يتعلق بالعاملين من ذوي المستوى التعليمي المتدني، لفت التقرير إلى أنه مع استمرار االنخفـاض                وفي

الكبير والمتواصل في الطلب على هؤالء العاملين، كان متوقعا أن تعمل حكومات إسرائيل على تخفيض               
الفئة من العاملين نفسها    كذلك فإنه كان يفترض أن ينتج عن ذلك أال تجد هذه            . عدد هذه الفئة من العاملين    

في منافسة كبيرة على سوق العمل التي بإمكانها الدخول إليها، ما يعني أن احتماالت أفراد هذه الفئة فـي                
الحكومة تعمل عكس ذلك    "لكن التقرير أكد أن     . العثور على عمل ستكون كبيرة، وحتى أن دخلها سيرتفع        

غير اإلسرائيليين من ذوي المستوى التعليمـي المتـدني         فقد سمحت باستيراد مئات آالف العاملين       . تماما
  ".وبذلك منعت انتعاش تشغيل اإلسرائيليين ذوي المستوى التعليمي المتدني

  مشاكل بنيوية في االقتصاد اإلسرائيلي
رغم أن حال االقتصاد اإلسرائيلي جيدة نسبيا، إال أن التقرير أشار إلى أن هذا االقتـصاد يعـاني مـن                    

. سوق العمـل والبنـى التحتيـة      : وتنحصر هذه المشاكل في مجالين أساسين     . ة طويلة األمد  مشاكل بنيوي 
  . وهناك مشاكل أخرى كثيرة تؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي في مجاالت التعليم والرفاه والصحة

. ربيةوتتعلق مشكلة سوق العمل األولى بنسبة الرجال العاملين في إسرائيل، وهي متدنية قياسا بالدول الغ              
، بينما تصل هذه النسبة     %80ر5 عاما، هي    54 و 35فنسبة الرجال العاملين في سن العمل األساس، بين         

ورغم ). OECD" (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   "بالمتوسط في الدول األعضاء في      % 85ر8إلى  
ـ               ي إسـرائيل بــ     أنه طرأ تحسن معين في السنوات األخيرة، وتمثل في ارتفاع نسبة تشغيل الرجال ف

، إال أن   %2ر6 بـ   OECD، وفيما انخفضت هذه النسبة في دول        2009 و 2006، بين السنوات    %1ر2
التقرير أكد أنه يتعين على إسرائيل المضي في طريق طويلة من أجل الوصول إلى المستوى الموجـود                 

  . في معظم الدول الغربية
سبة التشغيل لدى الرجال في إسرائيل يكمن فـي         فإن السبب الرئيس لتدني ن    " مركز طاوب "ووفقا لتقرير   

  . الذي يعملون) أي اليهود المتزمتين دينيا(النسبة المتدنية للرجال الحريديم 
وتنبع اإلشكاليات في هذا المجـال      . وتتعلق مشكلة سوق العمل الثانية بتشغيل واسع جدا للعمال األجانب         

ين غير المؤهلين؛ ترسيخ أنماط إنتاج قديمة تعتمـد         المس بتشغيل وأجر العاملين المحلي    : من عدة أسباب  
على العمل الرخيص؛ التسبب بنشوء مشاكل اجتماعية وعبء على خدمات الرفاه؛ تشغيل عمال أجانـب               

ويشار إلى أن نسبة العمال األجانـب       . في ظروف سيئة للغاية وتأثير ذلك على سوق العمل في إسرائيل          
  .، وهي نسبة مرتفعة بمفاهيم دولية%11في القطاع الخاص اإلسرائيلي هي 

وتتعلق مشكلة سوق العمل الثالثة باالستخدام الواسع لشركات القوى العاملة والتي تشغل عاملين بصورة              
 ألـف   124 ألف شخص من خالل شركات القوى العاملـة و         32ر2 قرابة   2009وعمل في العام    . مؤقتة

. ن العاملين في مجمل سوق العمل اإلسرائيلية      م% 5ر7شخص من خالل مقاولين ثانويين، وشكلوا نسبة        
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. ويعمل معظم األجيرين لدى المقاولين الثانويين في مجاالت الحراسة والنظافة والمساعدات في البيـوت             
لكن التقرير أشار إلى أن هذه هي صورة جزئية فقط، إذ أن المعطيات الرسمية حول فرع العمـل هـذا                    

  . ليست كاملة
يل هذه أفضلية تتمثل في ليونة تشغيل عاملين، إال أن استخدامها الواسع يمس بعدة              ورغم أن لطريقة التشغ   

. جوانب بينها أن تغيير العمال بصورة دائمة يمنعهم من اكتساب خبرة في العمل كونه لـيس متواصـال                 
كذلك فإن طريقة التشغيل هذه تسمح للشركات بجني أرباح على حساب أجور العاملين المتدنيـة، األمـر      

وثمة تقارير تتحدث عن استغالل بشع للعاملين في شركات القـوى العاملـة             . لذي يزيد انعدام المساواة   ا
  . ولدى المقاولين الثانويين، لكن ال تتوفر معطيات شاملة وذات مصداقية في هذا المجال

سـتقرار  مشكلة ازدواجية سوق العمل تتمثل في وجود سوق أولى تجمع العاملين المؤهلين الذين لديهم ا              
وفـي  . أو الصناعات االلكترونيـة الدقيقـة     " هايتك"وأبرز الفروع في هذه السوق هو فرع الـ         . وظيفي

المقابل هناك سوق ثانوية تجمع العاملين غير المؤهلين، الذي يتم تشغيلهم بأجر متدن، وأحيانا أقل مـن                 
بوجود حواجز كبيـرة تمنـع      الحد األدنى لألجور الذي ينص عليه القانون، مع استقرار وظيفي متدن و           

ويعمل في السوق الثانوية العرب والعمال األجانب والمهاجرون األثيوبيـون          . االنتقال إلى السوق األولى   
  . وغيرهم، وهذه مجموعات ضعيفة وخصوصا من ناحية التمثيل النقابي لها

ناعات التقليديـة   وتغذي ازدواجية السوق الجمود في أساليب إنتاج قديمة في فروع مثـل البنـاء والـص               
والزراعة، وتدفع إلى استمرار وتعميق انعدام المساواة وتضع صـعوبات أمـام تقـدم أوالد العـاملين                 

  .الضعفاء
وأشار التقرير إلى أن التحوالت الديمغرافية المتمثلة في التزايد الطبيعي لدى قسم من الـسكان العـرب                 

سرائيلية في العقود األخيرة، تؤدي إلـى تعميـق         ولدى السكان الحريديم، إلى جانب سياسة الحكومات اإل       
يتوقع أن تكبر الشرائح الضعيفة قياسا مع باقي الفئات السكانية وال يبدو أن             "المشاكل المذكورة أعاله، إذ     

كذلك فإن لهذه المشاكل في سوق العمل تأثيرا سلبيا فيما          . الحكومة تنفذ خطوات مناسبة لحل هذه المشاكل      
فالناتج القومي ال يتعلق بكمية العاملين فقـط وإنمـا          . شرية وإنتاجية العمل في االقتصاد    يتعلق بالثروة الب  
  ".بنوعيتهم أيضا

إسرائيل تعاني من تخلف، قياسا بالعالم المتطور، في مجاالت كثيرة          "إلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن        
الصحي وخدمات اإلنقـاذ وإخمـاد      ، مثل المواصالت والكهرباء والماء والصرف       "متعلقة بالبنى التحتية  

وتنعكس سياسة الحكومة اإلسرائيلية في هذا المجال من خالل رصد          . الحرائق ووسائل منع التلوث البيئي    
 مليـار شـيكل   12ر5 تـم رصـد     2011ففي موازنة العـام     . الميزانيات الضئيلة لتصحيح هذا الوضع    

% 4ر6وهذا يعني أن    .  مليار شيكل  271ت  لالستثمار في الفروع االقتصادية من أصل موازنة عامة بلغ        
  .فقط من الناتج القومي يستثمران في معاجلة مشاكل البنى التحتية% 1ر5فقط من الموازنة و

يتضح أن مستوى االستثمار الحكومي في إسرائيل متدن وحتى أنه متدن جـدا،             "ورأى معدو التقرير أنه     
غربية واليابان، بل وحتى قياسا بدول أقل تطـورا،         وذلك قياسا مع دول متطورة جدا، مثل دول أوروبا ال         

  ".مثل كوريا وتشيلي واليونان ودول أخرى في جنوب وشرق أوروبا
  أضرار المشاكل البنيوية

الضرر األساس النابع من المشاكل البنيوية في االقتصاد اإلسرائيلي يتمثل في مستوى الحياة، من خـالل                
معظم، إن لم يكن كل المشاكل البنيوية هذه تمس بمـستوى الحيـاة             "وقال التقرير إن    . مؤشر الناتج للفرد  
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وهكذا، علـى  . وإسرائيل لن تتمكن من سد الفجوات مقابل الدول األكثر تطورا     . ووتيرة النمو االقتصادي  
من ناتج الفرد فـي الواليـات      % 60سبيل المثال، يعادل الناتج للفرد في إسرائيل منذ سنين طويلة قرابة            

  ".إذا ما استمرت المشاكل البنيوية المذكورة أعاله فإن هذه النسبة لن ترتفع بل ربما قد تنخفضو. المتحدة
وأكد التقريـر أن انعـدام      . ويؤدي قسم من المشاكل البنيوية في االقتصاد اإلسرائيلي إلى انعدام المساواة          

وفي حال تفاقمت   . لمختلفةمساواة بشكل كبير بمس بالرفاه ويصعد االحتكاكات بين المجموعات السكانية ا          
المشاكل وتجاوزت عتبة مصيرية، قد تكون لها انعكاسات سلبية علـى االسـتثمارات، وبـضمن ذلـك                 

  . االستثمارات األجنبية
 اقتـصادية   -ولفت التقرير إلى أن المشاكل الطويلة األمد ال تؤثر سلبا بالضرورة على متغيرات ماكرو               

 والتوازنات في القطاع الخارجي ونسبة البطالـة وحجـم الوظـائف            عديدة، مثل التضخم المالي والفوائد    
الشاغرة، ولذلك فإنه حتى لو تفاقمت المشاكل البنيوية في االقتصاد اإلسرائيلي فإن صـورة المؤشـرات                

  . اقتصادية قد تبقى جيدة-الماكرو 
   9/9/2011، )مدار(المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

   
  "إسرائيل"  تحديات تحرجثالث .62

  بالل الحسن
تواجه إسرائيل ثالثة تحديات غير عادية، تحديات فلسطينية وتركية ومصرية، وهـي كلهـا ذات أبعـاد                 

وإذا كانت العادة قد جرت بحيث تكون إسرائيل هي الطرف األقوى في التحديات، فإن إسـرائيل                . دولية
لوح إسرائيل بقوتها العسكرية، وعلى     تظهر في التحديات الراهنة وكأنها الطرف األضعف، وحتى حين ت         

غرار قول بنيامين نتنياهو إن سالح البحرية في إسرائيل هو من أقوى األسلحة لديها، فإن هذا التلـويح                  
يرتفع في وجه تركيا التي كانت أهم حلفاء إسرائيل في المنطقة، ويبرز رفعه إشارة إلى تراجع العالقـة                  

  .إلى خصممع هذا الحليف الذي يتحول بالتدريج 
إذا بدأنا بالتحدي الفلسطيني الذي يواجه إسرائيل، نجد أنه تحد سياسي بالدرجة األولـى، ميدانـه األمـم                  
المتحدة وقراراتها، يذهب إليه الفلسطينيون عزال من السالح، ويواجهون تهديد استعمال الواليات المتحدة             

 سياسيا، وهو أمر طبيعي، وخائفة عـسكريا،        للفيتو دعما إلسرائيل، ومع ذلك تبدو إسرائيل خائفة، خائفة        
  .وهو أمر غير طبيعي

تجاه المخاوف السياسية، يجري القول بأن حصول الفلسطينيين على قرار من الجمعيـة العامـة لألمـم                 
المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينية، سيجر مخاطر على إسرائيل، ومن هذه المخاطر أن إسرائيل ستصبح              

ا يبرع القانونيون في ذكر مخاطر أخرى، ولكنها كلها مجرد تغطية للسبب الحقيقي             عرضة للعقوبات، بينم  
للخوف اإلسرائيلي، وجوهر هذا الخوف أن األمم المتحدة ستصبح طرفا أساسيا فـي بحـث موضـوع                 

 اإلسرائيلي، وهو أمر عملت إسرائيل منذ عام احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى              -الصراع العربي   
وحين بدأت المفاوضات بعد اتفاق أوسلو تشددت إسـرائيل فـي التأكيـد علـى ثنائيـة                 . لكاملتجنبه با 

التعامل مع الطـرف الفلـسطيني      : المفاوضات من دون أي وسيط آخر، فإسرائيل تريد شيئا واحدا فقط          
بوجود طرف واحد وحيد هو الواليات المتحدة، ليس ألن واشنطن تدعم إسرائيل بالكامل، وتساعدها في               
فرض وجهات نظرها، بل ألن وجود أطراف أخرى، حتى لو كانت من األطراف المؤيدة إلسرائيل، من                
شأنه أن يستدعي إلى طاولة المفاوضات كل القرارات الدولية التي تتعلق بالصراع العربي اإلسـرائيلي،               
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عيـق دخـول    وهو ما تعمل إسرائيل ضده بالمطلق، والواليات المتحدة فقط هي المـستعدة دائمـا ألن ت               
وبهـذا  . القرارات الدولية، وألن تصر دائما على أن مرجعية المفاوضات هي ما يتفق عليه المتفاوضان             

إن هذه المسألة هي التي توضـح سـر الحملـة           . هي الطرف األقوى  » المحتلة«تكون حكومة إسرائيل    
نيين إلى األمم المتحدة، فإذا     اإلعالمية اإلسرائيلية، ومعها الحملة اإلعالمية األميركية، ضد ذهاب الفلسطي        

نجح األمر ستصبح األمم المتحدة بكل قراراتها حول فلسطين وإسرائيل حاضرة في كل جولة مفاوضات               
  .قادمة

ومما يلفت النظر في هذه الحرب الدبلوماسية المعلنة من قبل إسرائيل، أنها بدأت تأخـذ طـابع الحـرب         
الداخلية يجد أن إجراءات الحـرب هـذه قـد أصـبحت            العسكرية أيضا، فمن يتابع إجراءات إسرائيل       
من ذلك مثال ما أعلنه قائد الجيش اإلسرائيلي في المنطقة          . مطروحة ميدانيا، وبحيثيات لم ترد من قبل قط       

لمواجهة أحداث سـبتمبر المتوقعـة،      » خطة عسكرية «الوسطى الجنرال آفي مزراحي، من أنه تم إعداد         
لكل مستوطنة في الـضفة الغربيـة، بحيـث يـؤدي اقتـراب             » خط أحمر «وفي هذه الخطة تم وضع      

وتم تزويد المستوطنين بالقنابل الصوتية وبالقنابل المـسيلة للـدموع،          . الفلسطينيين منه إلى الرد بالسالح    
وإسرائيل هنا تعد المستوطنين ليكونوا جزءا أساسيا من مواجهة مـسلحة           . ألول مرة في تاريخ الصراع    

ما كانت في السابق ترفض تدخلهم العسكري، وتصر على حصر هذا األمر بـالجيش              مع الفلسطينيين، بين  
  .اإلسرائيلي

ويتطور األمر إلى أبعاد أخرى، سياسية وعسكرية، في التحدي الثاني الذي يواجه إسرائيل، وهذه المـرة                
 علـى أنهـا   فإسرائيل ذات الخمسة ماليين نسمة، تتعامل مع تركيا ذات السبعين مليون نسمة،   . مع تركيا 

الدولة األكبر التي تستطيع تحديها ومواجهتها، وإلى حد التجرؤ على قتل مواطنيها، وإلى حـد التعـالي                 
، وكذلك في رفض    )المياه الدولية (والتعنت في رفض االعتذار عن قتل مواطنين أتراك في عرض البحر            
حرية الذي كان متوجها نحو غزة      االعتذار عن هذا القتل الذي وقعت أحداثه يوم االعتداء على أسطول ال           

وحين تمادت إسرائيل في إظهار عنجهيتها ضد تركيا، بادرت تركيـا إلـى فـرض               . لفك الحصار عنها  
طرد السفير اإلسرائيلي من تركيا، وقف التعامل العـسكري واألمنـي، وقـف التبـادل               : عقوبات عليها 

  .التجاري
فنا تجارية جديدة تتجه نحو غزة للهـدف الـسابق          وتطور هذا األمر إلى حد إعالن تركيا أنها ستحرك س         

نفسه، وكانت المفاجأة حين أعلنت أن سفنا حربية تركية ستواكب هذه السفن التجارية، األمر الذي يعنـي                 
  .احتمال مواجهة عسكرية بين الطرفين، إذا فكرت إسرائيل في اعتراض السفن التركية هذه المرة

مواجهة مع ما يعنيه من مخاطر كبيرة، بل هي تمتـد إلـى مكانـة               واألمر هنا ال يقتصر على احتمال ال      
وقد بادرت إسرائيل إلى اإلشارة إلى هذه المـسألة         . إسرائيل وإلى مكانة تركيا االستراتيجية في المنطقة      

) تطويـق إسـرائيل   (إن جميع المحاوالت التركية تحمل قاسما مشتركا واحـدا، هـو            «الحساسة بقولها   
  .»راتيجيوزعزعة وضعها االست

فالهجوم الذي شـنه    . مصر الشارع، ومصر الرسمية   . التحدي الثالث الذي بدأ يواجه إسرائيل هو مصر       
الشارع المصري على مبنى السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، أدى إلى إغالق الـسفارة، وإلـى مغـادرة                 

 اإلسرائيليين الموجـودين    السفير مع جميع الموظفين العاملين في السفارة، وأدى حتى إلى مغادرة جميع           
في القاهرة، وهو أمر ستكون له انعكاسات شديدة على العالقة الرسمية بين البلدين ستظهر فـي األيـام                  

  .واألسابيع القادمة



  

  

 
 

  

            39ص                                     2260:                العدد12/9/2011اإلثنين  :التاريخ

ويجيء هذا الحادث الحساس على خلفية توترات سابقة طرحت موضع تعديل اتفاق كامب ديفيد المعقـود            
 اإلسرائيليون واألميركيون أن العالقة اآلن في حالة غير مـستقرة،           بين الطرفين، وفي هذا السياق يعتقد     

كما تأتي من داخل إسرائيل     . وذلك حسب رأي ستيفن كوك الخبير في معهد العالقات الخارجية األميركي          
الصهيوني قول صريح بأن حالة من القلق       » معهد أبحاث األمن القومي   «إشارات مماثلة، ففي تحليل أعده      

وتحوطا . يين من داخل الحكومة ومن خارجها، حول احتمال سقوط اتفاقية السالم بين البلدين            تسود السياس 
من الوصول إلى هذا المأزق يفكر اإلسرائيليون في إجراء حوار استراتيجي مع مصر إلجراء تغييـرات                

لبنـود  في الملحق األمني التفاقية السالم بينهما، تعزز من قوة مصر العسكرية داخـل سـيناء، خالفـا                  
  .االتفاقية

إن التعديالت في الملحق األمني تشكل بداية تصدع اتفاق السالم بين البلـدين، وخاصـة أن المحللـين                  
اإلسرائيليين بدأوا يتحدثون قبل حادث السفارة عن تحرك الشارع المصري وضرورة تفهم تـأثير ذلـك                

تياح السفارة من قبـل الجمهـور       على القيادات المصرية، وسيزداد هذا النوع من الحديث بعد حادث اج          
  .الغاضب

والثانية مع تركيا التي    . األولى مع الفلسطينيين الذين يشكلون عصب الموضوع كله       : إنها ثالث مشكالت  
فكيـف سـتبلور    . والثالثة مع مصر أقوى دولة عربية في المنطقة       . تشكل أقوى دولة إقليمية في المنطقة     

  إسرائيل وضعها االستراتيجي بعد ذلك؟
قد اعتادت إسرائيل على التعامل المتعالي مع الجميع، وهناك في إسرائيل اآلن من بـات يـدعو إلـى                   ل

  فهل سيستطيع زعماء من نوع نتنياهو وليبرمان أن يفعلوا ذلك؟. ضرورة اإلقالع عن هذه العادة السيئة
  12/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ل الحقيقيعشر سنوات كذبنا على أنفسنا حتى ال نطرح السؤا .63

  روبرت فيسك
  ".من كتبهم، ستعرفهم": عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 التـي ولّـدتها الجـرائم       -كال، بل عن قاعات األدبيات الكبيرة     -وأتحدث هنا عن المجلدات، والمكتبات      
واآلن، ثمة الكثيـرون مـن المتـورمين        . 2001) سبتمبر( أيلول   11الدولية المرتكبة ضد اإلنسانية يوم      

لوطنية الزائفة وإعالء الذات، وآخرون يحتفظون باألساطير حـول الجنـاة مـن وكالـة المخـابرات                 با
ممن يذهبون حد اإلشارة إلى القتلـة بـأنهم   ) من العالم المسلم، لألسف(الموساد؛ وثمة القليلون   /المركزية

ه أي شرطي يحقق في     لكن الجميع تقريباً يتجنبون بحث ذلك الشيء الواحد الذي كان سيبحث عن           ". أوالد"
  .الدافع: جريمة شارع عادية

 أعوام من الحرب، ومئات اآلالف من القتلى األبرياء، والكـذب           10لماذا األمر كذلك؟، أسأل نفسي بعد       
والذي سمعه جماعة األمن البريطاني لدينا،      -والنفاق والخيانة والتعذيب السادي الذي يمارسه األميركيون        

 وطالبان؟ هل نجحنا فـي      -كنهم ظلوا بطبيعة الحال، محايدين بإحساس حجري      وفهموه، وربما شاهدوه، ل   
إسكات أنفسنا، وإسكات العالم كله، بعصا مخاوفنا الخاصة؟ أما نزال غير قادرين على قول هذه الجمـل                 

 زعموا بأنهم كانوا مسلمين؛ وجاؤوا من مكـان يـسمى الـشرق             11/9القتلة التسعة عشر في     : الثالث
  ثمة مشكلة هناك في تلك المنطقة؟األوسط؛ فهل 
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.  بمجلدات هائلة مـن الـصور التذكاريـة        2001ذهب الناشرون األميركيون أوالً إلى الحرب في العام         
ما "، و "القلب القوي "، و "هكذا ربما يعيش آخرون   "، و "فوق األرض المقدسة  : "وتحدثت عناوينهم عن أنفسها   

ولدى رؤية هذه األشياء مكومة في أكـشاك        "... ل السيوف ظال"، و "غضب اهللا "، و "الحد األخير "، و "رأيناه
بيع الصحف في جميع أنحاء أميركا، من كان ليشك في أن الواليات المتحدة كانت ذاهبة إلـى الحـرب؟                   

، وصلت كومة أخرى من المجلدات لتبرير الحـرب         2003وقبل وقت طويل من غزو العراق في العام         
العاصفة "تاب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق كينيث بوالك         وكان األبرز من بينها ك    . بعد الحرب 

 والذي قارن، كما هو غني عن البيان،        -؟"العاصفة المتجمعة "ألم يذكرنا جميعاً بكتاب تشرشل      -" المنذرة
  .1938بين المعركة المقبلة ضد صدام حسين واألزمة التي واجهتها بريطانيا وفرنسا في العام 

، كما قالت   "وهو أحد أبرز الخبراء العالميين في شؤون العراق       "-تان في عمل بوالك هذا      كانت هناك ثيم  
الـذي  (المنشورات الدعائية المبالغ فيها للقراء عن الكتاب، وكان من بين مروجي الكتاب فريد زكريـا                

ألولـى   الثيمـة ا -")واحد من أهم الكتب في مجال السياسة الخارجية األميركية في سـنوات         "وصفه بأنه   
كانت وصفاً تفصيلياً ألسلحة الدمار الشامل لدى صدام حسين، والتي لم يكن أي منها، كما نعلم، موجوداً                 

  ".اإلسرائيلي-قضية العراق والنزاع العربي"بين " الصلة"أما الثيمة الثانية، فكانت الفرصة لقطع . بالفعل
لعراقي القوي، سيذهبون إلـى مزيـد مـن         وكما ذهبت الرواية، فإن الفلسطينيين المحرومين من الدعم ا        

يـشنها  " حملـة إرهابيـة شرسـة     "وقد أشار بوالك إلى     . الضعف في نضالهم ضد االحتالل اإلسرائيلي     
هجمات إرهابية أسـبوعية، تعقبهـا      "وكتب عن   . وإنما من دون توجيه أي انتقاد إلسرائيل      -الفلسطينيون  

ولم يكن انحياز أميركا إلسرائيل أكثر      . معيارية لألحداث ، وهي النسخة اإلسرائيلية ال    "ردود فعل إسرائيلية  
حسناً، فعلى األقل، أدرك بوالك الفظيع، بغض النظر عـن          . عربي واهم، حسب رأيه   " اعتقاد"من مجرد   

 أيلـول   11الفلسطيني بأحـداث    -الشكل الصفيق الذي عرض به ذلك، أن ثمة صلة للصراع اإلسرائيلي          
  . مثل هذه الصلة، حتى لو لم تكن لصدام)سبتمبر(

برج "، من   11/9في السنوات التي تلت منذئذ، بطبيعة الحال، تم إغراقنا بأدبيات غنية عن صدمة ما بعد                
الذي قال لنا أنصاره إن حطام الطائرة خـارج         " 11/9علماء حقيقة   "البليغة، إلى   " لورانس رايت المحلق  

الطائرات التي ضربت مركـز التجـارة       ؛ وإن   C-130البنتاغون كان قد أسقطته طائرة شحن من طراز         
. أسقطت بصاروخ أميركي، وما إلى ذلك     " 93يونايتد  "العالمي كانت موجهة بالتحكم عن بعد؛ وإن رحلة         

ناهيك عن خداع كادر لجنة    -ونظراً لسرية، وأحيانا سذاجة الرواية غير األمينة التي قدمها البيت األبيض            
11/9  هشاً من أن الماليين من األميركيين يصدقون بعضاً مـن هـذا،             فإنني لست مند   - الرسميين ابتداء

وقد كرر ليـون    . 11/9أن صدام هو الذي كان وراء أحداث        : ناهيك عن تصديقهم كذبة الحكومة الكبرى     
بانيتا، أوتوقراطي وكالة االستخبارات المركزية المعين حديثاً، كرر هذه الكذبة نفسها في بغداد هذا العام               

  .بالذات
أن ) أو لم يكن مـن الممكـن      (تصور ما كان يمكن     " 93الرحلة  "فقد أعاد فيلم    . نت هناك أفالم أيضاً   وكا

وروى فيلم آخر قصة رومانسية للغاية، والتي       . يحصل على متن الطائرة التي سقطت في غابات بنسلفانيا        
ارع المدينـة   تمكنت فيها سلطات نيويورك بشكل غريب من منع أي نوع من التصوير تقريباً فـي شـو                

واآلن، يجري إغراقنا بسيل من البرامج التلفزيونية للمتخصصين، والتي قبلت كلهـا بالكذبـة              . الحقيقية
بلير لهذه الفكرة الخطيـرة هـو الـذي سـمح           /وكان تكرار بوش  - لم يغير العالم فعلياً      11/9القائلة إن   

وقف، ولو للحظة، عند السبب في تناغُم        من دون الت   -لبلطجيتهما باالنغماس في الغزوات القاتلة والتعذيب     
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وحتى اآلن، لم يذكر وال برنامج واحد مـن هـذه البـرامج لفظـة          . الصحافة والتلفزيون مع هذه الفكرة    
مرة واحدة، من   " العراق" كلمة   ITVعلى محطة   " ليلة الخميس "وقد ذكر برنامج بريان البنغ      -" إسرائيل"

 ذريعة الرتكاب جريمة الحرب هـذه فـي         2001) بتمبرس( أيلول   11دون أن يوضح إلى أي مدى وفر        
  وكم مات في حرب العراق؟ من يهتم؟.  تقريبا3000ً، 11/9وكم كان عدد الذين ماتوا يوم . 2003العام 

، لكنني أنصح بقراءة الطبعـة      2004الذي صدر في العام     - الرسمي   11/9في واقع األمر، يظل تقرير      
بالدراسة، حتى لو كان ذلك فقط بسبب الحقائق التي يقدمها، رغـم أن              وثيقة قمينة    -2011الجديدة للعام   

يـوم  . "عباراته االفتتاحية تبدو أكثر شبهاً بافتتاحيات الروايات منها باستهالل تحقيق تجريـه حكومـة               
وبالنـسبة ألولئـك المتجهـين إلـى        ... كان معتدالً وصافياً تقريباً في شرق الواليات المتحدة       ... الثالثاء
وبـين المـسافرين، كـان محمـد        . ار، ما كانت الظروف الجوية لتكون أفضل لرحلة آمنة وممتعة         المط
  هل كان هؤالء األشخاص الذين كتبوا التقرير متدربين في مجلة تايم؟: وأسأل نفسي..." عطا

رفض ما  " اليوم الحادي عشر  "لكنني أبقى منجذباً إلى أنتوني سامرز وروبين سوان، اللذين يواجه كتابهما            
تشير إلى أن فلسطين كانت     ... كل الدالئل : "وفيه يكتبان . 11/9الغرب مواجهته طوال السنوات التي تلت       

وقد اعتقد أحـد منظمـي الهجـوم بأنـه سـيجعل            ". على كل المستويات  -العامل الذي وحد المتآمرين     
 فلسطين، كمـا يقـول      وكانت". الفظائع التي ترتكبها أميركا بدعمها إلسرائيل     "األميركيين يركزون على    

) الذين كانوا قد عاشوا   (الذي حفز الشباب العرب     ... كانت بالتأكيد سبب التظلم السياسي الرئيسي     "الكاتبان  
  ".في هامبورغ

وقـد اختلـف    .  الرسمي، كما يقول المؤلفان    11/9حتى في تقرير    " أهمل"وكان الدافع وراء الهجمات قد      
 وقـد اضـطر اثنـان مـن أكبـر           -"مشكلة" النمطي لكلمة    وهي الرمز -" القضية"المفوضون على هذه    

... كانت هذه منطقة حساسة   : "المسؤولين فيها؛ توماس كين ولي هاملتون، إلى تفسير ذلك في وقت الحق           
 -وليس بمعارضة السياسات األميركية   -لقد جادل المفوضون بأن القاعدة كان مدفوعة بأيديولوجية دينية          

ومن وجهة نظـرهم، كـان إدراج الـدعم األميركـي           ... اإلسرائيلي-يورفضوا ذكر الصراع الفلسطين   
إلسرائيل باعتباره السبب الرئيسي لمعارضة تنظيم القاعدة للواليات المتحدة، سيعني أن على الواليـات              

  .هاكم أصل الحكاية". المتحدة أن تعيد تقييم هذه السياسة
مفوضين اسـتقروا علـى اسـتخدام لغـة         إن ال "وإذن، ما الذي حصل؟ يقول المفوضان سامرز وسوان         

لكنها جاءت فقـط فـي      -وهناك إلماحة صغيرة في التقرير الرسمي       ". غامضة، التفت على مسألة الدافع    
وبعبارات أخرى، فإننا لم نقل الحقيقة حول هذه الجريمة بعد، والتي           . حاشية، التي يقرأها القليلون بالطبع    

واسمحوا لي، فبعد مشاهدة أوبامـا جاثيـاً علـى          ".  إلى األبد  غيرت العالم  "-كما يفترض فينا أن نعتقد    -
  .الماضي، فإنني في الحقيقة لست متفاجئاً) مايو(ركبتيه أمام نتنياهو في أيار 

عندما يتمكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، من جعل حتى الكونغرس األميركي نفسه يتذلل إليه، فإنها لـن                
  لماذا؟": حساسية" األكثر أهمية و11/9ل تُقال للشعب األميركي اإلجابة عن سؤا

  3/9/2011) اإلندبندنت(
  12/9/2011، الغد، عّمان
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  الوف بن
في اسرائيل في نهاية االسبوع عندما اخترق متظـاهرون         » الربيع العربي «تحققت المخاوف التي أثارها     

وقد ذكر االجالء المـذعور لفريـق       . سيين االسرائيليين السفارة في القاهرة وطردوا عن بالدهم الدبلوما      
السفارة في طائرة سالح الجو بعد تدخل رئيس الواليات المتحدة باراك اوباما، بالثورة االسـالمية فـي                 

بعد سبعة اشهر من اسقاط متظاهري التحرير الرئيس حسني مبارك من الحكم مزقـوا         . 1979ايران في   
 سـنة، مزقـوه     31 العلم االسرائيلي الذي رفرف في عاصمة مصر مدة          رمز اتفاق السالم الواضح وهو    

  .ولن يعود الى رأس السارية في المستقبل القريب. إربا إربا
إن المؤرخين الذين سيكتبون في المستقبل عن انهيار اتفاق السالم االسرائيلي المصري سيبدأون الحكاية              

ريج سيطرتها على سيناء وأصبحت الصحراء منطقـة        بأواخر سني نظام مبارك حينما فقدت القاهرة بالتد       
ان ترتيبات نزع السالح التي أبعدت الجيش المصري        . لمهربي السالح وتجار النساء والالجئين االفارقة     

. عن سيناء ضعفت بالتدريج منذ وقع االنفصال االسرائيلي عن غزة، وبايقاع سريع في الشهور االخيرة              
 وحصلوا على موافقة اسرائيل على نشر جنود وسالح آخرين قرب           وقد طلب المصريون مرة بعد اخرى     

ومن جهة المصريين كانت هنـا فرصـة        . ، القرار النظام واالمن في سيناء     »على نحو مؤقت  «الحدود،  
للتخلص من القيود التي قبلوها في اتفاق السالم وليعيدوا ألنفسهم سيادتهم الكاملة على المنطقة الفاصـلة                

  .والنقببين قناة السويس 
في السبعينيات، حينما وقع اتفاق السالم كان الجيش االسرائيلي يبدو في اسرائيل الخطر االمني األكثـر                

ويبدو الجنود المصريون اآلن أخف الضرر، وعالجا لخطر أكبر هو فراغ في الحكـم واالمـن                . تهديدا
 غـزة ضـخما مـشحونا     ويخشى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن تصبح سيناء قطـاع         . وراء الحدود 

والجدار الذي تنشئه اسـرائيل     . بالسالح والمواقع الطالق القذائف الصاروخية والصواريخ على اسرائيل       
ولـن يـستطيع    . على طول الحدود المصرية مخصص لالمن الجاري، ولمنع عمليات وتسلل الجئـين           

  .مواجهة األخطار االستراتيجية التي تتكون سريعا في الجانب الثاني
على أثر قتل خمسة جنود مصريين في الثامن عشر من آب، في حادثة الحـدود               » ازمة السفارة  «نشبت

وقد وجـه متظـاهرو التحريـر       . التي بدأت بعمليات مضادة لسيارات اسرائيلية في الطريق الى ايالت         
لهدف والساسة المصريون الذين خابت آمالهم بسبب االيقاع البطيء لتغيير النظام، وجهوا غضبهم على ا             

إن تعبير وزير الدفاع ايهود باراك عن األسـف، ووعـد           . األبغض في القاهرة وهو السفارة االسرائيلية     
واسـتمرت  . اسرائيل بالتعاون مع مصر في التحقيق في الحادثة، لم يثيرا اهتمام الرأي العام المـصري              

لغضب لقتل مدنيين أتراك     ا –التظاهرات وبعد اسبوع من طرد السفير االسرائيلي عن أنقرة لسبب مشابه            
وكان الفرق الوحيد أن الحكومة في تركيـا        .  ُأبعد السفير عن القاهرة ايضا     –في القافلة البحرية الى غزة      

هي التي بادرت الى خفض مستوى العالقات أما في مصر ففعل متظاهرو الشارع ذلك في حين وقفـت                  
  .السلطة جانبا

لى الكرامة الوطنية، ورئيس الحكومة على ثقة بأنه محق فـي           يتمدح نتنياهو وحكومته بوقوفهم الحازم ع     
رفضه االعتذار لالتراك عن قتل مدنييهم في عملية الوحدة البحرية المضادة للقافلة البحرية فـي الـسنة                 

وبحسب وجهة نظر نتنياهو، ينظر العالم العربي كله الى أعمال اسرائيل، وكان االعتذار لتركيا              . الماضية
اظهار ضعف ال يغتفر، لكن نتنياهو لم يكتف برفض االعتذار، وبـدل ان يهـدئ النفـوس                 سيفسر بأنه   

وهدد رئـيس حكومـة   . ويخفف المواجهة مع تركيا، جرت اسرائيل الى معركة حماسية خطرة مع أنقرة          
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 تركيا اردوغان بارسال االسطول التركي لمصاحبة القوافل البحرية القادمة الى غزة، ورد نتنياهو بزيارة             
ويقترح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يلتف على نتنيـاهو          . مغطاة اعالميا لقاعدة سالح البحرية    

، ليكون ذلـك وزنـا      )حزب العمال الكردي  (من اليمين دائما أن تساعد اسرائيل الجبهة السرية الكردية          
  . ويعبر تعبيرا معلنا ايضا عن اقتراحه الهاذي–يعادل التأييد التركي لحماس 

إن نتنياهو وليبرمان بطالن في وسائل االعالم، لكن في لحظة االمتحان التي حاصر فيها المتظـاهرون                
. الدبلوماسيين المتحصنين في السفارة في القاهرة، تبين أنه ليس السرائيل أي أداة تأثير مباشر في مصر               

وتبـين مـرة    . لـسفارة واضطر نتنياهو الى أن يطلب مساعدة خصمه األكبر اوباما على تخليص ناس ا            
  .اخرى أن اسرائيل ال تستطيع تصريف أمورها دون مساعدة اميركا

يأمل نتنياهو اآلن أن تستطيع اسرائيل مقابل الحلفين الضائعين مع تركيا ومـصر، مقاربـة الـسعودية                 
لنظـام  االرتدادية وابقاء ما بقي مـن ا » الربيع العربي«وجاراتها الخليجيات، التي تريد مثلها صد أمواج     

وفي الغرب، يحاول نتنياهو االلتفاف على تركيا بتقوية العالقات مع اليونان وبلغاريـا             . القديم على حاله  
وقد أظهروه في زياراته لبلدان البلقان على صور وتماثيل لالبطال القوميين الـذين أعـدمتهم               . ورومانيا

  .الدولة العثمانية، وهذا أساس للصداقة
ان التسونامي السياسي الذي تنبأ به وزير الدفاع ايهود باراك قد حدث قبل             . قطلكن هذه تعزيات صغيرة ف    

 –بقيت اسرائيل وحيدة إزاء ايران وتركيـا ومـصر          . اعالن الدولة الفلسطينية المتوقع في االمم المتحدة      
طقـة  ونتنياهو مقتنع بأن التحوالت فـي المن      . التي كانت في فترات مختلفة في الماضي حليفاتها القريبة        

  .قضاء وقدر، وأن اسرائيل ال تستطيع وال يجب عليها أن تفعل شيئا سوى الوقوف الصلب في المكان
. لم تستطع اسرائيل منع صعود اردوغان وسقوط مبارك، كما ال تنجح في وقف البرنامج الذري االيراني               

لتليين تأثير هذه االشياء،    لكنه لم يفعل شيئا     . ولم يحدث تهاوي القوة االميركية العظمى بذنب من نتنياهو        
  .وفي امتحان النتيجة، أصبح وضع اسرائيل السياسي واالستراتيجي اسوأ كثيرا بقيادته

  هآرتس                                                            
  12/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ال سلطة في مصر .65

  اليكس فيشمان
ل يبحث عن عالمات لتحول استراتيجي في الشرق االوسط فإنه لم يتلـق فـي               اذا كان شخص ما ال يزا     

  .نهاية االسبوع عالمة بل اشارة ضوئية حمراء ضخمة أمامه
منذ يوم الجمعة أصبحت العالقات الدبلوماسية بين اسرائيل ومصر تجري في واقع االمر برعاية االدارة               

ماسية الكاملة الطبيعية بين الدولتين بقي في القاهرة ممثل         فبعد ثالثة عقود من العالقات الدبلو     . االميركية
  .ولن يعود المفوض االسرائيلي الى مبنى سفارة اسرائيل في القاهرة. قنصلي اسرائيلي واحد وحارسان

 التي عرفت طول السنين بأنهـا دولـة صـديقة ذات            –من جهة جهاز االمن االسرائيلي أصبحت مصر        
) االول( أصبحت بعد أحداث أمـس   –ر طويل جدا قبل تحول استراتيجي       احتمال خطر منخفض ومع انذا    

فاذا فقد الجيش المصري قوته للتيارات المتطرفة       . دولة ذات احتمال خطر عال ومجال انذار أخذ يقصر        
  .لالخوان المسلمين والحركات السلفية فستتحول مصر بالنسبة السرائيل من خطر عال الى تهديد حقيقي



  

  

 
 

  

            44ص                                     2260:                العدد12/9/2011اإلثنين  :التاريخ

فالخطر المنخفض يعني استعدادا منخفـضا يكـاد        .  معنى من جهة االستعداد االسرائيلي     لهذه التعريفات 
وخطرا أعلى يقتضي تقدير وضع من جديد وبناء قدرات تختلف عما           . يكون ملغى على الحدود المصرية    

 يوجد لنا اليوم على الحدود، فاذا استمر التدهور وأصبحت مصر تهديدا فسيجب ان تُبنى على الحدود قوة                
  .عسكرية بقدر يكون ردا على الطاقة العسكرية المصرية

  .من الصحيح الى اليوم أننا في منتصف الطريق، فما نزال تحت تعريف خطر عال
* * *  

ذكرت الصور في القاهرة القدماء من الجانب االسرائيلي بمغادرة السفارة االسرائيلية في طهـران فـي                
سيطرة على السفارة االميركية، لكن مع فرق واحـد هـو ان             مع انهيار الشاه، وأكثر من ذلك بال       1979

. المشاغبين هناك أيدتهم ادارة الخميني أما هنا فتحاول القيادة المصرية الحفاظ على العالقات مع اسرائيل              
وال شك أنه لوال قنوات المحادثة الشخصية الحميمة التي نشأت على مر السنين بين اشخاص اسرائيليين                

ية المصرية وبين قادة اجهزة االستخبارات في الجانبين النتهى أمر الهجوم علـى الـسفارة               والقيادة االمن 
  .فهذه القنوات المفتوحة هي شعاع النور الوحيد في هذه القضية المظلمة كلها. نهاية مختلفة

 في تلك الساعات التي هددت الغوغاء فيها بأن تنفذ في الحراس االسرائيليين الذين حوصروا في طبقـة                
السفارة في القاهرة عملية تنكيل، جرى سباق محادثات سريعة بين رئيس الحكومة ووزير الـدفاع مـن                 

، وبين الجنـرال الطنطـاوي رئـيس        »الشباك«الجانب االسرائيلي والى جانبهما رئيس الموساد ورئيس        
المجلس العسكري األعلى في مصر ووزير االستخبارات الجنـرال معـافي، والـى جانبهمـا رئـيس                 

  .االستخبارات العامة ورئيس االمن القومي
ففي المرحلة االولى حينما حاصر المشاغبون مبنى السفارة        . والمصريون كعادتهم تحركوا ببطء ببساطة    

االسرائيلية فقط وبدأوا ينقضون السور، لم يهبوا في المجلس العسكري األعلى الستعمال القوة، فال يزال               
الختبار قوتهم في مواجهة ضباطهم الصغار الذين قد يستقر رأيهـم           الجنراالت المصريون غير ناضجين     

والى ذلك يعيش الجنرال الطنطامي ابن السادسة والـسبعين كـسائر           . على عدم تنفيذ األوامر العسكرية    
وال يريد أحد منهم أن يقاد الى قفص المحكمة بسبب قتـل  . أفراد القيادة المصرية في ظل محاكمة مبارك      

  .سفارة االسرائيلية في القاهرةمدنيين قرب ال
تابع االسرائيليون الضغط خشية أن يؤدي اختراق السفارة بالجمهور الهستيري الى معلومات عن مكـان               

آنذاك اتُخذ قرار اخـراج     . 1979سكن ووجود سائر االسرائيليين في القاهرة كما حدث في طهران في            
أرادوا في اسرائيل اجـالء جميـع الممثلـين         . يجميع االسرائيليين من القاهرة بمساعدة الجيش المصر      

 الذين كانوا في الصورة     –وأوضح المصريون بمشاورة مع االميركيين      . الرسميين السرائيل في القاهرة   
  . أنهم مهتمون بأن يبقى في القاهرة ممثل دبلوماسي اسرائيلي واحد على األقل–طوال الليلة كلها 

* * *  
 المجلس العسكري األعلى في مصر ايضا أن ليس أكبر خطر هو            ويدرك. تقف مصر على مفترق طرق    

إن أكبر تهديد هو انزالق مصر الى الخط        . االنهيار االقتصادي وال المشكالت االمنية الداخلية في سيناء       
تبدو مصر اليوم مثل ديناصـور  . والسلطة هناك تقرأ الصورة لكنها مشلولة ضعيفة    . االسالمي المتطرف 
  .نقع ببطء وال يملك القوة للنضال من اجل الخالص منهجريح يغرق في مست

مد خط متصل مستقيم بين ما حدث يوم الجمعة في القاهرة وبين اختالل االمور فـي سـيناء والمهانـة                    
الجارية خالل محاكمة مبارك في الوقت الذي يقذف فيه المحامون بعضهم بعضا بالنعال ويجري مؤيـدو                
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والى جانب ذلك تجري في كل يوم في اماكن مختلفة فـي  . لى وجرحىمبارك ومعارضوه معارك فيها قت  
وكل ذلك تعبير عـن انهيـار       . مصر تظاهرات واضرابات تشتمل على تعطيل األعمال في قناة السويس         

  .ان زعيمة العالم االسالمي السني في خفوت. السلطة المركزية في مصر
ف التكتيكي الذي عقدوه مع المجلس المصري بعد        يحافظ االخوان المسلمون، وباعتبار ذلك جزءا من الحل       

فطـريقتهم  . الثورة، على كرامة الجيش المصري ويبذلون جهدا لالمتناع عن مجابهة مـع العـسكريين             
الوحيدة لتأجيج الجمهور هي إحداث تحرشات إزاء اجماع الشارع المصري الواسع على إبعاد الوجـود               

ث إزاء السفارة في االسبوعين االخيرين، حينما كان الفتيل         فهذه هي خلفية األحدا   . االسرائيلي عن مصر  
وال شك في أن النموذج التركي لطـرد        . المشتعل هو قتل رجال الشرطة المصريين على حدود اسرائيل        

  .السفير االسرائيلي قد تم استيعابه هناك جيدا
.  في مصر أخذ ينـتقض     أن الحلف التكتيكي بين االخوان المسلمين والمجلس العسكري       ) االول(بدا أمس   

فلم يعد المجلس العسكري قادرا على االستمرار في اظهار ضعف كهذا إزاء تلك الدول التي يفترض أن                 
وفي مقابل ذلك فإن االخوان المـسلمين غيـر مـستعدين         . تصب نفقات ضخمة على اعادة اعمار مصر      
  .لقبول نية المجلس العسكري تأجيل االنتخابات

الوحيدة، فشباب الثورة من ميدان التحرير واليسار الليبرالي يرون منـذ زمـن             وليست هذه هي المشكلة     
إن دوامة تضارب المصالح وخيبة األمل من       . طويل كيف يسرق االخوان المسلمون والجيش الثورة منهم       

  .ال توجد سلطة في مصر. الثورة هذه تدفع بمصر الى اضطراب االمور
  يديعوت                                                                                   

  12/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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