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  لن يجلب الدولة الفلسطينية المستقلة المتحدة لألمم السلطةذهاب : وباماأ .1

 الرئيس االمريكي باراك اوباما اعتبـر ذهـاب         من القدس أن   13/9/2011وكالة معاً اإلخبارية،    نشرت  
ـ              ي، ولـن   الفلسطينيين الى االمم المتحدة بهدف االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة مجرد لهـو سياس

تستطيع هذه الخطوة حل الصراع واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا ان الحل الوحيد يـأتي مـن                 
  .خالل االتفاق بين الجانب الفلسطيني واالسرائيلي

اليوم الثالثاء فقد عاد الرئيس االمريكي للتأكيد علـى موقـف           " معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة      
اه الخطوة الفلسطينية، موضحا بشكل ال يقبل الشك معارضة ادارته هذه الخطـوة،             االدارة االمريكية اتج  

  .مؤكدا على استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يصل الى مجلس االمن الدولي بهذا الخصوص
 االسرائيلي يأتي من خالل االتفاق بـين الجـانبين،          -واضاف اوباما ان الحل الوحيد للصراع الفلسطيني      

رئيس الفلسطيني الى االمم المتحدة لن يجلب الدولة الفلـسطينية المـستقلة، واالتفـاق بـين                وان توجه ال  
  .الفلسطينيين واالسرائيليين هو الحل الوحيد لذلك

 ان السيناريو رأىالرئيس االمريكي   عن وكاالت، أن ،13/9/2011، وكالة سما اإلخباريةوأضافت 
يلهم لدى االمم المتحدة من مراقب الى دولة غير عضو في المحتمل هو ان يغير الفلسطينيون مستوى تمث

  . الجمعية العامة للمنظمة الدولية
ومن ناحية اخرى اعرب الرئيس االمريكي عن اعتقاده بانه اذا حاولت اسرائيل القيام باي خطوة للمساس 

 .باالقتصاد الفلسطيني فانها ستمس بنفسها
  

   المتحدةاألممعضوية في مصممون على النضال السلمي ونيل ال: عباس .2
، على حق شعبنا في تقرير مصيره، وحقه في الرئيس محمود عباس أكد :  أسامة العيسة- بيت لحم

 نزع الشرعية عن أو عزل إلى األمم المتحدة، ال يهدف إلى التوجه أن إلىالحصول على دولته، مشيرا 
ان نظمه رؤساء الكنائس في فلسطين مساء احد، وذلك خالل كلمة ألقاها نيابة عنه زياد البندك، في مهرج

، وذلك دعما لتوجه القيادة ) الدولةوإقامةمعا من اجل الحرية واالستقالل ( في بيت لحم تحت عنوان أمس
  . األمم المتحدة لنيل العضوية للدولة الفلسطينيةإلى

 ضرورة فلسطينية، بأنه قناعة وإنما ضعف، أواختيارنا لطريق السالم لم يكن عن وهن ": وقال الرئيس
عندما وقعنا اتفاقيات السالم، كنا نعلم حجم الصعاب التي ستواجهنا، ولم ":  وأضاف."، وعالميةوإقليمية

، انه ال  وأكد." الحقوق ألصحابهاوإعادةنتخل عن ثوابتنا وقناعتنا بالسالم القائم على العدل، والتكاتف، 
  ."ستراتيجي الثابت وال رجعة عنههو خيارنا اال": سالم مع االستيطان، وان السالم

نحن ": وانتقد حكومة نتنياهو، التي لم تعط فرصة للسالم، وواصلت واستمرت بمصادرة األراضي، وقال
 المتحدة، لتصبح أرضنا غير متنازع عليها، األمممصممون على النضال السلمي، ونيل العضوية في 

 ننزع عنه الشرعية، وتوجهنا نحو األمم المتحدة أو،  نمس بأحدأنوللتأكيد على مبدأ الدولتين، ال نريد 
  ."ليس بديال عن المفاوضات التي ستبقى خيارنا األول والثاني والثالث

  13/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  وعريقات ينفي.. أبلغ االتحاد األوروبي بعدم التوجه لمجلس األمنعباس تزعم أن " هآرتس" .3
ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في عددها الصادر االثنين، أن : قدس نتترجمة _ القدس المحتلة 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يتوجه إلى مجلس األمن الدولي للحصول على اعترافه بدولة 
أن الرئيس عباس أدرك أن الواليات المتحدة سوف تمارس حق النقض "وأضافت  .فلسطينية مستقلة

 يتوجه بهذا إلى الجمعية أناألمن ضد أي مشروع قرار خاص بالدولة هذه ولذا قرر في مجلس ) الفيتو(
  ".العامة لألمم المتحدة للحصول على دعمها

 الرئيس إن:"الفلسطينية قولهم _ونقلت عن ثالثة دبلوماسيين أوروبيين على صلة بالمفاوضات اإلسرائيلية 
 سبتمبر الجاري لطلب 20لى مجلس األمن الدولي يوم عباس ابلغ االتحاد األوروبي بقراره عدم التوجه إ

  ".قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية
ومن جانبه، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ما تناقلته وسائل اإلعالم 

 المرحلة األولى في اإلسرائيلية عن قرار مزعوم للرئيس محمود عباس بعدم التوجه لمجلس األمن في
  .العشرين الجاري واالكتفاء بدولة غير دائمة العضوية

  12/9/2011وكالة قدس نت،  
  

   لصالح فلسطين في األمم المتحدةاألوروبيمساع حثيثة لضمان تصويت االتحاد ": القدس" .4
ت دول  مساعي حثيثة تبذل لضمان تصويأن "القدس"قالت مصادر فلسطينية ودبلوماسية لـ : رام اهللا

  . المتحدةاألمم إلىاالتحاد األوروبي لصالح المشروع الفلسطيني الذي سيقدم 
 الشؤون الخارجية في االتحاد ومسئولة اجتماع الرئيس محمود عباس أن إلى المصادر وأشارت
 مع عدد من وزراء الخارجية العرب األخيرة كاثرين اشتون االثنين في القاهرة واجتماع األوروبي
 لصالح مشروع األوروبي اتفاق حول صيغة تضمن تصويت دول االتحاد إلى التوصل اساأسيستهدف 

  .القرار الفلسطيني
  12/9/2011القدس، القدس، 

  
  إنجاز الدستور الفلسطيني ينسجم مع التوجه لألمم المتحدة: الزعنون .5

الدستور ربط رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنجاز : نادية سعد الدين -عمان 
 في 1967الفلسطيني بمسعى التوجه إلى األمم المتحدة الشهر الجاري لطلب عضوية الدولة على حدود 

 لجنة الدستور الفلسطيني المتواجدين أعضاءوقال خالل اجتماعه أمس في عمان مع  .المنظمة األممية
د والالجئين والعالقات مع مهمة إنجاز الدستور وطنية، حيث سيعالج قضايا الدولة والحدو"باألردن، إن 

  ". الجهود إلنجازهأقصىالجوار، بما يستوجب بذل 
المهمة تحتاج إلى اإلطالع على مختلف "وأضاف الزعنون، وهو رئيس لجنة الدستور الفلسطيني، إن 

االجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سيتم "، الفتاً إلى أن "وجهات النظر داخل الساحة الفلسطينية
  ".عضاء لجنة الدستور في رام اهللا وغزة ، تمهيداً لعقد اجتماع عام خالل األسبوعين القادمينتنظيمها أل

وقدم ألعضاء اللجنة، الذين سيجتمعون مجدداً مطلع األسبوع القادم، شرحاً حول الوضع الفلسطيني العام 
  .والقضايا الرئيسية التي سيعالجها الدستور المنوي إعداده
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لجنة الدستور على ما توصلت إليه لجنة الدستور األولى من مسودات، وسيتم إطالع  "إلىوأشار  
  ".االستفادة منها

  13/9/2011الغد، عمان، 
  

   تراجع عن إعالن الدولة والفيتو األمريكي لن يحبطناال:  في القاهرةالسفير الفلسطيني .6
لسطين الدائم لدى الجامعة العربية توقع السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوب ف: اهللا  أحمد عبد- القاهرة

 في مجلس األمن لعرقلة االعتراف بدولة "الفيتو"بركات الفرا، استخدام الواليات المتحدة حق النقض 
إننا لن نتراجع أمام الموقف األمريكي المساند إلسرائيل " "عكاظ"وقال الفرا في حوار مع . فلسطين

 للحصول على االعتراف بفلسطين بصفة مراقب وليس دولة وسنتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
 دولة أعلنت حتى اآلن اعترافها بدولة فلسطين، وينتظر أن يصل 124وأشار إلى أن . "كاملة العضوية

ونفى أن تكون هناك خالفات بين الدول .  دولة ما يعني تحقيق النصاب المطلوب130هذا العدد إلى نحو 
ليس لدي أية "وقال إن الموقف العربي موحد تماما، وزاد . إلى األمم المتحدةالعربية حول توجه السلطة 

  ."معلومات عن أن دوال عربية طلبت من الرئيس أبو مازن تأجيل التوجه إلى األمم المتحدة
  13/9/2011عكاظ، جدة، 

  
   أن حكومته هي من ترفض وتعطل السالميعلم تماماًبيريز : حمادنمر  .7

 إسرائيل أسمتهحماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس عن استهجانه لما  أعرب نمر :رام اهللا
 يعلم تماما أن حكومته هي يزإن بير:  الستئناف المفاوضات، وقاليزمساعي يقودها رئيسها شمعون بير

 إلى اإلعالن صراحة يز، بير" صوت فلسطينإلذاعة"ودعا حماد في حديث  .من ترفض السالم وتعطله
ه هي التي عطلت المفاوضات وال تزال تحول دون تحقيق السالم عبر االستيطان والتهويد، بأن حكومت

  . جراء هذه السياسةيزبيرومذكرا بفشل ثالث لقاءات عقدت بين الرئيس عباس 
  12/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  التعاون األمني مستمر  .. "ئيلإسرا" والفلسطينية بين السلطةعام على القطيعة السياسية  .8

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، الثالثاء، أنه على الرغم من القطيعة السياسية بين : القدس المحتلة
أيلول العام الماضي إال أن التعاون والتنسيق األمني ال زال / الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي منذ سبمتبر

  ".ري في المنطقةقائماً رغم األحداث المتكررة التي تج
هناك تنسيق على أعلى المستويات في " وكالة قدس نت لألنباء"وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ

المجال األمني بين الجانبين على الرغم من الحراب السياسي بين الرئيس محمود عباس وبنيامين نتنياهو، 
أن هناك تعاون أمني بين " ، مؤكدةورفض الرجالن التنازل في اللقاءات السياسية التي جرت مؤخراً

  ".األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية
 فترة تجميد عمليات البناء في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية انتهاءورفضت إسرائيل منذ 

فض ما أدخل المفاوضات في مرحلة القطيعة التامة، حيث ر, وشرقي القدس، القبول بتمديد فترة التجميد
 طاولة المفاوضات، وسط تأكيده على التمسك بمرجعية إلىالجانب الفلسطيني الشروط اإلسرائيلية بالعودة 

  ".سياسية واضحة تتفق مع المرجعيات الدولية المتعلقة بالعملية السياسية بين الجانبين
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 وبرعاية أن هناك لقاءات مستمرة فيما يتعلق بالمستوى األمني بين الجانبين" وأوضحت المصادر
أن عدة لقاءات عقدت مؤخراً في مدينة القدس بين رجال أمن إسرائيليين وفلسطينيين " أميركية، مضيفة

برعاية منسق الشؤون األمنية في اإلدارة األميركية دينيس روس الذي زار المنطقة مؤخراً وأجرى 
  ".العديد من اللقاءات بين الجانبين

  13/9/2011وكالة قدس نت، 
  

   تؤكد استقرار وضعها المالييةهنحكومة  .9
 بلسان أمين عام مجلس وزرائها محمد عسقول استقرار في غزة أكدت الحكومة : حامد جاد -غزة 

  .وضعها المالي نافية صحة ما أثير أخيرا حول تعرضها ألزمة مالية
كومة إن الح"نسخة منه " الغد"وقال عسقول في تصريح صحافي وزعه أمس مكتب إعالم حكومته وتلقت 

لديها آفاق " المقالة" ال تمر بأزمة مالية وتسعى لصرف رواتب الموظفين لديها بشكل منتظم فالحكومة 
  ".لتحسين الوضع المالي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في شتى المجاالت

 4حركة التوظيف في مؤسسات حكومته لم تتوقف حيث عملت حكومته أخيرا على  تثبيت "وأوضح أن 
 ممن كانوا انقطعوا في فترة سابقة كما أعلن ديوان الموظفين في غزة عن 270م مساند وآالف معل

  .حاجته لعدد كبير من الوظائف 
  13/9/2011الغد، عمان، 

  
  "االعتقال اإلداري" يخضعون لـ 20 نائًبا فلسطينًيا أسيًرا من أصل 17:  األسرىوزارة .10

لفلسطينية بغزة، أن االحتالل اإلسرائيلي ال يزال أكدت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة ا: غزة
يعتقل في سجونه عشرين نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، سبعة عشر منهم يخضعون 

  .، نظرا لعدم وجود تهمة أو مسوغ قانوني الستمرار اعتقال هؤالء النواب"االعتقال اإلداري"لقانون 
بالوزارة، بأن عدد النواب انخفض إلى عشرين بعد إطالق سراح وأوضح رياض األشقر، مدير اإلعالم 

النائب حسن يوسف، الذي اعتقله االحتالل أليام بعد اإلفراج عنه بأقل من شهر، منهم سبعة عشر نائبا 
ونائب عن " فتح"، ونائبين من حركة "حماس"التابعة لحركة " التغيير واإلصالح"محسوبين على كتلة 

  .حرير فلسطينالجبهة الشعبية لت
نسخة عنه، أن جميع نواب الخليل معتقلون في " قدس برس"وبين األشقر، في تصريح مكتوب وصل 

سجون االحتالل وعددهم عشرة نواب، وهم يشكلون نصف عدد النواب المعتقلين لدى االحتالل، 
  .جحيشةوجميعهم يقضى حكماً بالسجن اإلداري لمرة وأكثر، وكان أخرهم النائب محمد مطلق أبو 
  13/9/2011قدس برس، 

  
    لالعتقال اإلداري  النائب أبو طيراالحتالل يحّول .11

أعلنت كتلة حركة حماس البرلمانية، أمس، أن سلطات االحتالل قضت باعتقال النائب عنها من : د ب أ
  يدلل " ونددت في بيان، بقرار اعتقال أبو طير، معتبرة أنه .مدينة القدس محمد أبوطير لستة أشهر إداريا 
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على مدى إفالس االحتالل في النيل من اإلرادة الصلبة للنواب، ويبرز روح اإلرهاب واإلجرام 
  ."الصهيوني ويكشف مجددا الوجه الحقيقي للعدو الذي ال يؤمن بديمقراطية الشعوب

  13/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   بقاءها في سورية وتنفي نقل أي من مكاتبهاتؤكدحماس  .12
استمرار وجودها في سورية، نافية في ذات الوقت أي " حماس" حركة المقاومة اإلسالمية أكدت: دمشق

   .نية لدى الحركة بانتقال بعض قياداتها أو نقل أي من مكاتبها
المزاعم بشأن نية حركة حماس االنتقال "وتعقيبا على األخبار المنشورة في بعض الوسائل اإلعالمية، و

 -تلقي المركز الفلسطيني لإلعالم-) 9-12(تصريحا صحفيا اإلثنين " اسحم"، ًأصدرت "من دمشق
إنّنا لنؤكّد أن األخبار المنشورة في بعض الوسائل اإلعالمية بشأن نية الحركة : "نسخة عنه، جاء فيه

االنتقال أو نقل بعض مكاتبها من دمشق بناء على طلب الجهات األمنية السورية هي أخبار عارية عن 
  ".لصحة، وال تمت للواقع بصلةا

وكانت عدة وسائل إعالمية نقلت عن مصادر مجهولة نية الحركة مغادرة األراضي السورية بسبب 
  . األوضاع التي تشهدها، وهو ما نفته الحركة

 12/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
   

  كحماس ال تفكر في مغادرة سورية ولم يطلب أحد منها ذل: أسامة حمدان .13
أي نية " حماس"أسامة حمدان أن تكون لدى " حماس"نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

أو توجه لمغادرة دمشق إلى بلد آخر، بسبب االضطرابات التي تشهدها سورية منذ عدة أشهر، وأكد أن 
وأن دمشق لم تطلب ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأنها ال تفكر في مغادرة سورية، " حماس"

  .منها ذلك
تتعامل مع الدول العربية وفقا " حماس"أن " قدس برس"وأوضح حمدان في تصريحات خاصة لـ 

أعتقد أن البعض يحاول أن يقول : "لمواقفها من القضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني، وقال
ا هذا يأتي من غيض لطبيعة العالقات بعدد من الدول العربية، وربم" حماس"كالما كثيرا حول عالقة 

بهذه الدول، والبعض يحاول أن يقيس تجربته السابقة مع دول عربية على " حماس"اإليجابية التي تربط 
، نحن عالقتنا مع كل الدول العربية قائمة على أساس القضية الفلسطينية ولم نكن في يوم من "حماس"

  ".األيام طرفا في أي خالفات داخلية
عيد آخر؛ قلل حمدان من األهمية التي تعطيها السلطة الفلسطينية لخطوة الذهاب إلى األمم على ص

  .، وأكد أن سياقاتها تثير الكثير من عالمات االستفهام67المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية على حدود 
  12/9/2011قدس برس، 

  
  عالقات حماس بالقاهرة مستقرة وملف المصالحة متعثر: زهريأبو  .14

" حماس"سامي أبو زهري عالقات " حماس"وصف المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
  .بالقاهرة بأنها مستقرة، وأكد أن اتصاالت الحركة بالقاهرة مستمرة لضمان سالمة واستقرار هذه العالقة
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اهرة، في تمتين عالقاتها مع الق" حماس"رغبة " قدس برس"وجدد أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 
نؤكد على متانة العالقة بيننا وبين القاهرة، وعلى الحفاظ على التواصل بين " حماس"نحن في : "وقال

وفي هذا السياق فإن . معنيون بهذه العالقة واستقرارها والحفاظ عليها" حماس"الطرفين، ونحن في 
  ". هذه العالقةاالتصاالت بيننا مستمرة وهناك لقاءات تجري بين الحين واآلخر لضمان سالمة
لألسف الشديد فجهود : "على صعيد آخر؛ أعرب أبو زهري عن أسفه لتعثر خطوات المصالحة، وقال

المصالحة متعثرة أو تمضي بشكل متردد، واللقاء األخير الذي عقد خالل شهر رمضان الماضي لم يتم 
واوضح . ؤسسات وجوازات السفرااللتزام بما تم االتفاق عليه، خصوصا ملفات المعتقلين السياسيين والم

غير معنية بالتقدم في تنفيذ ملف المصالحة في ظل انشغالها " فتح"حركة "أن " حماس"المتحدث باسم 
    .، على حد تعبيره"خالل المرحلة المقبلة بملف الذهاب إلى األمم المتحدة

  12/9/2011قدس برس، 
  

   المتحدةلألممية دعما للتوجه  طلب من االطر القيادية لفتح تنفيذ فعاليات شعبعباس .15
ـ   : وليد عوض  -رام اهللا    االثنين بأن الرئيس الفلسطيني محمـود      ' القدس العربي 'اكدت مصادر فتحاوية ل

عباس طلب من االطر القيادية لحركة فتح بالنزول للشارع لتنفيذ فعاليات ومسيرات شعبية دعما للتوجـه                
  .لالمم المتحدة

 من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بالنزول          واوضحت المصادر بأن عباس طلب    
للشارع والعمل مع المواطنين وقاعدة فتح الشعبية عن قرب لدعم اسـتحقاق ايلـول المتمثـل بالـسعي                  

  .الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في االمم المتحدة
ة خاصة بها لالشراف على تنفيذ فعاليـات الحركـة بـشأن    واشارت المصادر بأن حركة فتح شكلت قياد    

التي يديرها ويشرف عليهـا     ' 194فلسطين الدولة   : الحملة الوطنية 'استحقاق ايلول، وذلك بعيدا عن قيادة       
  .ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

لمجلس الثوري لحركـة فـتح فـي اجتمـاعهم          من مصادر مطلعة بأن اعضاء ا     ' القدس العربي 'وعلمت  
االسبوع الماضي مع عباس عبروا عن رفضهم لتنفيذ ومشاركة حركة فـتح اكبـر فـصيل فلـسطيني                  
بنشاطات ضمن الحملة الوطنية التي يديرها عبد ربه الذي يواجه انتقادات في الشارع الفلـسطيني علـى                 

  . العودة لالجئين الفلسطينيين على حد قولهمخلفية مسؤوليته عن وثيقة جنيف التي تنازل فيها عن حق
وبرر اعضاء الثوري رفضهم للعمل تحت أمرة عبد ربه في تنفيذ فعاليات داعمة الستحقاق ايلول بـأن                 
االخير عليه تحفظات واسعة لدى الفلسطينيين ومنها تصريحاته قبل اشهر عن استعداد القيادة الفلـسطينية        

  .ا تم اعطاء الفلسطينيين دولةاالعتراف بيهودية اسرائيل اذا م
واشارت المصادر الى ان عباس اوضح لالطر القيادية في فتح بان اختيار عبد ربـه لالشـراف علـى                   
فعاليات ايلول كان من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وليس من فتح، مطالبا قادة الحركة بـالنزول                 

عبية والفعاليات المتوقعة دعما للتوجـه الفلـسطيني        للشارع وحشد الجماهير للمشاركة في المسيرات الش      
  .لالمم المتحدة

وفي ظل النقاش الذي دار بين اعضاء من الثوري وعباس حول تولي عبد ربه ادارة الحملـة الوطنيـة                   
لفعاليات ايلول تدخل اعضاء من اللجنة المركزية واضوحوا بأن هناك لجنة مشكلة من الحركة لالشراف               

  .عم استحقاق ايلول بعيدا عن الحملة التي يديرها عبد ربهعلى فعالياتها لد
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وفي ذلك االطار اوضحت مصادر فتحاوية بأن معظم اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري يعملون              
االن من اجل تنظيم مسيرات شعبية وفعاليات داعمة لتوجه القيادة الفلسطينية لالمم المتحدة، وذلك ضمن               

  .طاتها بعيدا عن فعاليات الحملة الوطنيةفعاليات الحركة ونشا
 13/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  فتح وحماس تبحثان آليات تنفيذ اتفاق المصالحة: بيروت .16

 بحث وفدان من حركتي فتح وحماس خالل اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم اإلثنين، :بيروت
  .تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية

 حركة فتح عضو اللجنة المركزية للحركة عزام األحمد، وعضوا المجلس الثوري وحضر اللقاء عن
للحركة فتحي أبو العردات وأشرف دبور، وعن حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو 

  .مرزوق، وعضو المكتب السياسي محمد نصر، وممثل حماس في لبنان علي بركة
م خالل اللقاء استعراض الخطوات الكفيلة بتنفيذ اتفاق وحسب بيان لسفارة فلسطين في بيروت، ت

المصالحة في ضوء االجتماع األخير لوفدي الحوار الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، كما تم االتفاق 
على اإلسراع بعقد اجتماع الفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل بحث آليات 

الوارد في ورقة المصالحة والخاص بالمصالحة المجتمعية وآليات تنفيذ كافة بنود تنفيذ الباب الرابع 
  .المصالحة

كذلك تم االتفاق على عقد اجتماع في وقت قريب، وأكد الوفدان التمسك الكامل باتفاق المصالحة والعمل 
  .على إزالة أية عقبات تواجهه

المتعلقة بالتحرك الفلسطيني لألمم المتحدة كما وضع األحمد وفد حركة حماس في صورة آخر التطورات 
والمساعي التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لحشد أكبر تأييد لهذه الخطوة فلسطينيا وعربيا ودوليا من 

  .أجل طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة
  12/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الفلسطينيةال أحد يعرف مصير المصالحة: "السفير"ـمقبل البرغوثي ل .17

شدد مقبل البرغوثي، العضو البارز في حركة فتح وشقيق المناضل الفلـسطيني مـروان              : كارمن جابر 
البرغوثي، على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد إلنقاذ النـاس مـن حالـة                

  .اإلحباط الذي سببه االنقسام
ـ   وق ، حول موضوع التوجه الفلسطيني إلى األم المتحدة لالعتراف بالعضوية          "السفير"ال مقبل البرغوثي، ل

الكاملة لدولة فلسطين، إن الوصول إلى هذه المرحلة السياسية هو دليل على قناعات مروان البرغـوثي                
 المفاوضات التي استمرت لمدة     أما.  كائناً من كان   "شريكاً فلسطينياً "بأن إسرائيل ال تريد السالم وال تريد        

لذا فقد نادى البرغوثي منـذ      .  لم تنتج شيئاً على األرض     "صورية للتسلية " عاماً ما هي إال مفاوضات       17
البداية بأن الحّل الوحيد في ظل هذه الظروف يكمن في المقاومة الشعبية والـضغط الـشعبي واسـتنفار                  

جانب التضامن العربي مع الموضوع الفلسطيني عبر اتخاذ        الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، إلى       
موقف جدي للضغط على اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي لالعتراف بالحقوق الفلسطينية، مـن هـذا               
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الواقع يعتبر البرغوثي أن التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، في ظل الظروف العربية اآلنيـة، هـو                 
  .فلسطينيالمخرج الوحيد للوضع ال

أحداً ال يستطيع اإلجابة اآلن عـن       "وعند سؤاله عن مصير المصالحة الفلسطينية، أكد مقبل البرغوثي أن           
، مشدداً وموافقاً على قول     "هذا السؤال نظراً الختالط األوراق بشكل دراماتيكي وسريع في العالم العربي          

طينية تحت أية ظروف باعتبارها الـسبيل       يجب اإلسراع في إتمام المصالحة الفلس     "مروان البرغوثي بأنه    
  . "الوحيد إلنقاذ الناس من حالة اإلحباط الذي سببه االنقسام

  13/9/2011السفير، بيروت، 
  

  سبتمبر/كل الفلسطينيين في مهمة وطنية استثنائية لنصرة استحقاق أيلول: فتح .18
يعي والطليعي في صناعة التـاريخ       دعت حركة فتح اليوم اإلثنين، أبناء شعبنا ألخذ دورهم الطب          :رام اهللا 

والمستقبل، والمشاركة الفعلية خالل األيام المقبلة، حيث سيشهد العالم بداية ميالد دولة فلـسطينية علـى                
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967حدود الرابع من حزيران 

نعتقد : والثقافةوقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم              
أن كل فلسطيني بات في مهمة وطنية استثنائية مع الرئيس محمود عباس لنصرة استحقاق أيلول، ولدعم                
توجه القيادة الفلسطينية، فالرئيس يتوجه لألمم المتحدة حامال على كتفيه أمانة القدس والالجئين والشهداء              

  .واألسرى وآمال شعبنا في الحرية واالستقالل
ركة فتح للمناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم، بالوقوف معه ودعم حقوقـه              وتوجهت ح 

  . وتطلعاته المشروعة، وتوجهات قيادته الوطنية الحكيمة
  12/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  شعبنا يقف خلف قيادته بالتوجه إلى األمم المتحدة: فتحي أبو العردات .19

فـي لبنـان،    ' فتح' أكد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة          - وفا 2011-9-12 بيروت
فتحي أبو العردات، أن شعبنا في لبنان يقف خلف قيادة الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى األمم المتحـدة       

  .لكسب االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية
ـ        ما ستقوم به فصائل منظمـة التحريـر ومؤسـسات           'وفا'واستعرض أبو العردات في تصريح خاص ل

المجتمع المدني والمنظمات األهلية واالتحادات الشعبية في لبنان من نشاطات وفعاليات رسمية وشـعبية              
  .لمواكبة التوجه إلى األمم المتحدة ودعم الرئيس محمود عباس في قيادته لمسيرة النضال الوطني

 له نتائج إيجابية على مجمل األوضاع في المنطقة خاصة أوضاع           ولفت إلى أن االعتراف بالدولة ستكون     
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مضيفا، أن شعبنا في لبنان هو جزء من الشعب الفلسطيني فـي الـوطن                  

  .وهناك تكامل بين النضال الفلسطيني في الداخل والخارج
 12/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  من التدخل في عمل النقابات" االونروا" تحذر حماس .20
من التدخل في عمل النقابات التابعة لها، معتبرة " االونروا"، رئاسة وكالة "حماس"حذرت حركة : غزة

ذلك بأنه فساد إداري كبير، ويضر في سمعة المنظمة الدولية، وطالبتها بالتراجع عن القرارات األخيرة 
  .الموظفين فيهاالتي اتخذتها بحق نقيب 

في بيان لها توقيف الهندي عن العمل بأنه يأتي في " حماس"واعتبرت دائرة شئون الالجئين في حركة 
. لتكميم أفواه العاملين فيها لكسر إرادتهم، وردعهم عن القيام بأي فعاليات نقابية" األونروا"سياق سعي 

وترغب في تدريس مادة الهولوكوست إن األونروا التي تدعي حرصها على حقوق اإلنسان : "وقالت
لطالبنا في مدارسها، تأبى أن تقر بحقوق موظفيها في التعبير عن آرائهم ومطالبهم النقابية، وتضيق 

الرقابة على " األونروا"انه ليس من حق " حماس"وأكدت دائرة شؤون الالجئين في حركة ". ذرعاً بهم
  .الً في حرياتهم المكفولة دولياًتحركات نقابة الموظفين لديها، معتبرة ذلك تدخ

  12/9/2011قدس برس، 
  

  في الحادي والعشرين من الشهر الجاري" النفير العام"يدعو إلى " ثوري فتح" .21
الشعب الفلسطيني إلى إعالن حالة النفير العام فـي الحـادي           " فتح"دعا المجلس الثوري لحركة      :رام اهللا 

 لتوجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة لنيل العـضوية          الجاري، دعما ) سبتمبر(والعشرين من أيلول    
  .1967عام ) يونيو(الكاملة كدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 
االصطفاف بقوة خلـف    "نسخة عنه، بـ    " قدس برس "وطالبت أمانة سر المجلس، في بيان مكتوب تلقت         

المدن، دعما للموقف الفلسطيني في األمـم       الرئيس محمود عباس، والخروج بمسيرات عارمة في مراكز         
  ".المتحدة

، أن  )12/9(واعتبرت، في بيانها الصادر عقب اجتماع عقده رؤساء لجان المجلس الثوري اليوم االثنين              
يوما نضاليا ووطنيا لدعم المطلب الفلسطيني في األمم المتحدة، ما          "الحادي والعشرين من الشهر الجاري      

  .، على حد تعبيرها" عند الثانية عشرة ظهرايتطلب النفير العام
تفعيل جهودها الميدانية وحث القطاعين     "قواعد وأطر الحركة إلى     " فتح"كما دعا المجلس الثوري لحركة      

إن الحشد الكثيف مهم جدا فـي  : "وقالت". العام والخاص على المشاركة الفعلية المكثفة في اليوم الموعود    
  .، حسب تأكيده"ظ على الطابع السياسي للمسيرات الجماهيريةذلك اليوم مع ضرورة الحفا

  12/9/2011قدس برس، 
  

  لإلعتراف بالدولة الفلسطينية االتحاد األوروبي حكومة نتنياهو ترفض جهود": هآرتس .22
، أمس، بخبر يقول إن االتحاد األوروبي قـرر بـذل           "هآرتس"خرجت صحيفة   :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وث أزمة في األمم المتحدة، بسبب طرح المشروع الفلسطيني، ولكـن نتنيـاهو             جهود خارقة لتفادي حد   
. رفضه بدعوى أن هذه الجهود ستذهب هباء وأن الفلسطينيين ماضون في مشروعهم ولن يتراجعوا عنه              

وأضافت أن توني بلير، مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط، يدير هذه الجهود بطريقـة يـسابق           
 ويتضمن المشروع تأييد االقتراح الفلسطيني في الجمعية العامة ولكن ليس في مجلس األمن              .فيها الزمن 

  . مقابل استئناف المفاوضات وفقا لجدول زمني محدد بسنة
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 عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن مـا يـزعج الحكومـة            "يديعوت أحرونوت "من جهتها، نقلت صحيفة     
ات أميركية إليجاد المعادلة المتفق عليها، وأنه سيتم عرضـها          اإلسرائيلية هو أن بلير يعمل سوية مع جه       

. في اجتماع الرباعية المرتقب هذا األسبوع، أي قبل أيام معدودة من موعد التوجه إلى األمـم المتحـدة                 
وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون إنه حتى اللحظة فقد فشلت كافة المحاوالت لبلورة وثيقة مبادئ متفق               

على ما يبدو، فإن التهديدات األميركية من قبل        "وأضافت أنه   . رفين اإلسرائيلي والفلسطيني  عليها من الط  
المبعوث األميركي دينيس روس لم تنفع، والتي تضمنت المس بالمساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية             

ائيل لـن   ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قولـه، إن إسـر         . في حال توجهت األخيرة إلى األمم المتحدة      
من دون شروط   "، ولكنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات       "االعتراف بها كدولة يهودية   "تتنازل عن مطلبها    

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية أيضا إن إسرائيل تدرس اتخاذ خطـوات مـن             . "مسبقة من الفلسطينيين  
  . جانب واحد في حال واصل الفلسطينيون مسعاهم في األمم المتحدة

 13/9/2011، األوسط، لندنالشرق 
  

  أجهزة األمن اإلسرائيلية تدعو إلى تحريك المفاوضات مع الفلسطينيينباراك و .23
سربت أجهزة األمن اإلسرائيلية معلومات عن وثائق أعدت لديها، تـشير إلـى             :  نظير مجلي  - تل أبيب 

راسات تمت في جميـع     وقالت إنه وفقا لد   . أهمية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لمصلحة إسرائيل      
 مع الفلسطينيين من شأنها أن تخفض مستوى التوتر فـي           "العملية السياسية "أجهزة المخابرات، فإن تفعيل     

  .المنطقة والتوجه المعادي إلسرائيل في دولها
، )جهـاز المخـابرات العامـة      ("الـشاباك "وكشفت مصادر سياسية أن هذه الوثائق صدرت عن كل من           

وكذلك عن قسم األبحاث    ) جهاز المخابرات العسكرية   ("أمان"، و )لمخابرات الخارجية جهاز ا  ("الموساد"و
وقد تم إعدادها في إطار االستعدادات للتصويت فـي         . في وزارة الخارجية  ) وهو قسم تجميع المعلومات   (

  . األمم المتحدة على االعتراف بالدولة الفلسطينية
كل الوثائق تتضمن توصيات بالعمل على      "باراك، قولها   ونقل عن مصادر مقربة من وزير الدفاع، إيهود         

ونقل عن باراك أيضا قوله إنه في حال لم تحاول إسرائيل الـدفع بجديـة                ."إحداث تقدم مع الفلسطينيين   
 مع الفلسطينيين فسوف ينظر إليها أصدقاؤها في الغرب كمـن يتحمـل مـسؤولية               "العملية السياسية "بـ

  .الجمود
وأضاف أنه لـو    . "صعيد التوتر مع الفلسطينيين يؤدي إلى تصاعد عزلة إسرائيل        ت"وحذر باراك من أن     

. كانت هناك مفاوضات مع الفلسطينيين فسوف تقل الذرائع للمواجهات مع إسرائيل في مـصر وتركيـا               
يجب أال نعزل أنفسنا، وحتى لو لم تنجح المفاوضات مع الفلسطينيين، فإن العالم سيكون معنا               "وقال أيضا   

  .، على حد تعبيره"الكرامة مهمة، ولكن المصالح ال تقل أهمية.. األقلعلى 
 13/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "مأساة تاريخية" نتنياهو تقود اإلسرائيليين إلى حكومة: ليفني .24

شنّت رئيس المعارضة اإلسرائيلية، تسبي ليفني، هجوماً الذعاً على رئيس الحكومة           : )فلسطين(الناصرة  
التـي تعيـشها الدولـة      " العزلة غير المـسبوقة   "نتنياهو، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن حالة        بنيامين  

  .العبرية، هذه الفترة
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واتهمت ليفني، في تصريحات إذاعية أدلت بها الليلة الماضية، الحكومـة اإلسـرائيلية بـالتهرب مـن                 
يجمع ضد اإلسرائيليين في    "ها إلى أن    مسؤولياتها على الدوام، وهو ما حدا بالمجتمع الدولي حسب تقدير         

  .، كما قالت"حين أنه ما من شيء يمكننا القيام به
الحكومـة  "قد تحّل باإلسرائيليين نتيجة سياسات حكومة نتنياهو، وأضـافت          " مأساة تاريخية "وحذّرت من   

القـرن الثـاني    تقود الشعب إلى المأساة مثل تلك التي حلت بالثوار اليهود في موقع متسادا التاريخي في                
  .، وفق تصريحاتها"الميالدي

وفي سياق متصل، دعت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية رئيس حكومتها إلى السعي لدفع عملية السالم في               
المنطقة ومحاولة تحسين العالقات مع كل من مصر وتركيا، محذّرة من محاوالت مـن وصـفتهم بــ                  

تأجيج الخواطر، في ظـل حـالتي       "ي الفلسطيني لغايات    الستغالل الصراع اإلسرائيل  " العناصر المتطرفة "
  ".الضعف والعزلة التي تمر بهما تل أبيب

هذه األقـوال تـدل علـى أن        "بدوره، عقب النائب الليكودي أوفير أكونيس على تصريحات ليفني، قائالً           
 الموجهـة  ، مشيراً إلى أن االتهامـات    "زعيمة المعارضة ليست مؤهلة ألداء مناصب رسمية في إسرائيل        

  ".ال صلة لها بالواقع"للحكومة تثبت 
  12/9/2011، قدس برس

  
  دولة فلسطين عتراف ببيريز يسعى إلحباط اإل .25

قالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس اإلثنين، إن الرئيس اإلسـرائيلي شـمعون             : برهوم جرايسي 
اف المفاوضات الثنائية، فـي حـين       بيريز يسعى إلى إحباط االعتراف بالدولة الفلسطينية من خالل استئن         

كشف النقاب أمس عن تقارير لعدة أجهزة استخبارية إسرائيلية، أن وزير الحرب إيهود باراك، يدعو إلى                
  ".مظاهر العداء إلسرائيل"استئناف المفاوضات من أجل تخفيض حالة التوتر في المنطقة، ولجم 

راء بنيـامين نتنيـاهو إلـى أن يتقـدم نحـو            وحسب إذاعة جيش االحتالل فإن بيريز يدعو رئيس الوز        
الفلسطينيين، من أجل صد الحراك الفلسطيني في األمم المتحدة، وبموازاة ذلك، يجري بيريز اتـصاالت               
مع مبعوثين ووسطاء دوليين من أجل التوصل إلى صيغة تفسح المجال أمام استئناف المفاوضات وتمنع               

لفلسطين في األمم المتحدة، وفي األيام األخيرة التقى بيريـز          الفلسطينيين من التقدم بطلب عضوية كاملة       
  .كال من مستشار الرئيس األميركي، دينيس روس، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير
  13/9/2011، الغد، عّمان

 
  علن عن دولة فلسطينيةأ اذا "أوسلو"بما فيها " الغية"كل اإلتفاقات مع السلطة : ليبرمان .26

 الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في لقاء مع مسؤولة العالقات الخارجية فـي االتحـاد           قال وزير 
األوروبي، كاثرين أشتون، إنه في حال أعلنت السلطة الفلسطينية عن دولة في األمم المتحدة من طـرف                 

  .واحد، فإن إسرائيل ستعتبر كل االتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات أوسلو، الغية
إن عملية من طرف واحد تعتبر نهاية اتفاقيات أوسلو، وسيعتبر خرقاً لكل االتفاقيات التي وقعـت                "وقال  

  ".حتى اليوم
إسرائيل لن تكون ملزمـة باالتفاقيـات التـي وقعـت مـع             "عن ليبرمان قوله إن     " هآرتس"ونقل موقع   
بإنعـدام فـرص إلسـتئناف      ، وأضاف أن موقف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،          "الفلسطينيين
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ذلـك مـصلحة   "المفاوضات، يشير إلى أنه غير راغب بالتوصل التفاق بل بمواجهة إسرائيل، زاعماً أن       
  ".شخصية له تتناقد والمصلحة الفلسطينية وعدد كبير في السلطة الذين يعارضونه

وروبـي وثيقـة وزارة     وقالت اإلذاعة االسرائيلية أن ليبرمان قدم إلى وزراء الخارجية في االتحـاد األ            
، وتفاصيل اإلجراءات   "الحملة السياسية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل     "الخارجية اإلسرائيلية بخصوص    

على ان الفلسطينيين انتهكـوا     : "التي قامت بها السلطة الفلسطينية خالل العامين الماضيين، وتنص الوثيقة         
طاع غزة، باإلضافة إلى أنها تقوم بـالتحريض ضـد    اتفاقيات أوسلو لتغيير الوضع في الضفة الغربية وق       

  ". إسرائيل، والعمل ضد المنظمات الدولية وتنظيم المقاطعة، وتشجيع االنتحاريين واالرهاب وهلم جرا
  13/9/2011، الدستور، عّمان

 
  "أوسلو" فريق اسرائيلي يدرس إلغاء اتفاقية ":هآرتس" .27

اتفاق أوسلو مات   :  الفلسطيني الراهن إلى حقيقة واحدة     -تشير معطيات الصراع الدبلوماسي اإلسرائيلي      
ولم يبق سوى إعالن موعد الجنازة، ومن المؤكد أن هذا االتفاق بقي في غرفة اإلنعـاش الدوليـة منـذ                    
انتفاضة األقصى من دون إحراز أي تقدم فعلي، وال أدل على موت هذا االتفاق، سريريا على األقل، من                  

إلى األمم المتحدة طالبة االعتراف بالدولة الفلسطينية ودراسة إسرائيل أمر إلغاء           توجه السلطة الفلسطينية    
  . االتفاق ردا على ذلك

وكشفت صحيفة هآرتس النقاب عن أن فريقا برئاسة مستشار األمن القومي اإلسرائيلي يعقوب عميدرور              
هذه الخطـوة تُـدرس ردا      يفحص في االونة االخيرة إمكان إلغاء اتفاقات أوسلو، وبحسب الصحيفة فإن            

على خطوات تعتبرها إسرائيل أحادية الجانب ستتخذها السلطة في اليوم التالي لالعتراف المرتقـب فـي          
  .األمم المتحدة بدولة فلسطينية

ومن شبه المؤكد أن اتفاق أوسلو كان في األساس مرفوضا من جانب أغلب، إن لم يكن جميع، مكونـات                   
ما أن الكثيرين من وزراء هذه الحكومة، بمن فيهم رئيسها بنيامين نتنيـاهو             االئتالف الحكومي الحالي، ك   

ونائبه، ال يؤمنون البتة بإمكان تحقيق السالم مع الفلسطينيين، بـل ان بعـضهم ال يـوفر مناسـبة دون                    
  . اإلعالن عن ذلك

كومية فحصها  وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المواضيع التي طلبت قيادة األمن القومي من الوزارات الح             
هو إعالن إسرائيلي عن إلغاء اتفاقات أوسلو، والتخوف هو أن يستخدم الفلـسطينيون قـرار الجمعيـة                 
العمومية لألمم المتحدة إلدارة صراع قانوني ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في الهاي، أو أن يعملـوا            

  . على تغيير االتفاقات االقتصادية واألمنية بين الطرفين
  13/9/2011، ، عّمانالدستور

 
  والتعاون الثنائي مستمر" وطيدة ومميزة"العالقات مع مصر :  تل أبيب بالقاهرةسفير .28

وصف السفير اإلسرائيلي لدى مصر، يتسحاق ليفانون، العالقات الدبلوماسية بين تل           : )فلسطين(الناصرة  
  ".الوطيدة والمميزة"أبيب والقاهرة في الوقت الراهن بـ 

، أن التنسيق الثنائي بين القيـادتين المـصرية         )12/9(حات إذاعية أدلى بها اليوم اإلثنين       وأكّد في تصري  
واإلسرائيلية على مختلف المستويات والمجاالت، ال يزال مستمراً، مشدداً على متانـة العالقـات بـين                

  .الجانبين
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ت الدبلوماسيين اإلسـرائيليين    فيما أفاد ليفانون بأنه لم يصار بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن عودة عائال             
  .العاملين في مصر إلى القاهرة، مرجحاً بقائهم في تل أبيب في الفترة الراهنة

وفي سياق متصل؛ أعلن سفير تل أبيب عن وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلـى القـاهرة، الليلـة       
  .الماضية، في حين رفض الكشف المزيد من التفاصيل

  12/9/2011، قدس برس
  

  خاليا إرهابية يهودية تنشط ضد الفلسطينيين في الضفة": لشاباكا" .29
كشف تقرير استخباري إسرائيلي، النقاب عن وجود خاليا يهودية تنشط بشكل سري             : )فلسطين(الناصرة  

  .ضد المواطنين الفلسطينيين" انتقامية"في الضفة الغربية المحتلة وتنفّذ اعتداءات وأعمال 
اليمين المتطرف انتقـل مـن      "، بأن   "الشاباك"هاز المخابرات اإلسرائيلية العامة     وأفاد تقرير صادر عن ج    

، إلى العمل بشكل سري من خالل       "دفع الثمن "العمل المكشوف واالعتداء على الفلسطينيين ضمن سياسة        
جمع المعلومات عن األماكن التي ينوي مهاجمتها واالعتداء عليها؛ كحرق المساجد والسيارات وإعـدام              

  ".شجار الزيتونأ
العبرية، تفاصيله في عـددها الـصادر اليـوم الثالثـاء           / هآرتس/وبحسب التقرير الذي نشرت صحيفة      

خاليا إرهابية منظمة تعمل بشكل جدي ضد الفلسطينيين ونشطاء السالم          "، فإن الحديث يدور عن      )13/9(
  .، حسب الصحيفة"اليهود

  13/9/2011، قدس برس
 

  " عاماً قادمة30" لـ"إسرائيل"صر تقلق أحداث م: محلل إسرائيلي .30

 على الـسفارة  "العنيفة"بـأكد محلل إسرائيلي بارز، أن ما تشهده المدن المصرية من حملة وصفها   : غزة
 ومصر وطرد السفير يقلـق دولتـه        "إسرائيل" اإلسرائيلية ومظاهرات تطالب بقطع العالقات بين البلدين      

  . عاماً مقبالًً 30لـ
اليـوم  " وكالة قدس نـت لألنبـاء     " في تصريح خاص لمراسل   " آرنون أوغلر "إلسرائيلي  وأشار المحلل ا  

اإلثنين، إلى أن ما يحدث بمصر وعلى حدودها يقلق حكومة نتنياهو وجيشها بشكل كبير، معتبراً أن كل                 
  .مهددة باإللغاء" كامب ديفيد"االتفاقيات الموقعة بين البلدين وعلى رأسها اتفاقية 

مبنيـة علـى    " مـصر وإسـرائيل   "أن كافة االتفاقيات التي وقعت منذ سنوات مضت بين          " أوغلر" وأكد  
  .المصالح وليس المحبة والمجامالت، موضحاً أن خطر إلغائها وارد في ظل توتر العالقات بين البلدين

  13/9/2011وكالة قدس نت، 
  

  التنظيمات المسلحة في سيناء أخطر من حزب اهللا: ضابط إسرائيلي .31
في أعقاب إطالق النيران من سيناء المصرية على دورية عسكرية إسرائيلية، قال ضابط كبير              : بتل أبي 

 المـصرية يفـوق     -إن التوتر الذي قام في األسابيع األخيرة عند الحدود اإلسرائيلية           ": يخدم في الجنوب  
را من قيـام مـسلحين      وأضاف أن هناك تحسبا كبي    .  اللبنانية –حجم التوتر القائم عند الحدود اإلسرائيلية       

  .عرب، فلسطينيين ومصريين، بالتسلل من سيناء لهدف أسر جندي إسرائيلي
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األجواء هنا أكثر توترا من بقية الحدود اإلسرائيلية، حيث يوجد إصرار           "وأضاف الضابط اإلسرائيلي أن     
لخوذة رغـم   ونحن نتحرك تحت حراسة ودروع دائمة وال نخلع ا        . عربي على تنفيذ التعليمات اإلرهابية    

  ."الحر، ويوجد تخوف كبير هنا من عمليات اختطاف
  13/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لالستيطان" إسرائيليين" تهديدات بالقتل لمعارضين :مصادر إسرائيلية .32

إن مجهولين كتبوا تهديدات بالقتل على باب منزل إحدى ناشـطات           ” إسرائيلية“قالت مصادر   : )ب.ف.أ(
وقالت المتحدثة باسـم شـرطة      . المناهضة لالستيطان ليل األحد االثنين    ” اإلسرائيلية“حركة السالم اآلن    

وأشارت الشرطة إلى أنـه مـن بـين         . ”الشرطة تلقت شكوى وفتحت تحقيقاً    “االحتالل لوبا السمري إن     
ـ      ”دفع الثمن ”، و ”ميغرون”، و ”الموت للخونة “الكتابات على الباب     ي ، في إشارة للمستوطنة العشوائية الت

  .  مساكن قبل أسبوع3هدم الجيش فيها 
  13/9/2011، الخليج، الشارقة

  
   من زيارة أردوغان للقاهرة ة قلق"إسرائيل: "يديعوت .33

أمس االثنـين أنّـه     ' يديعوت أحرونوت 'رأى المحلل اإلسرائيلي في صحيفة       : زهير أندراوس  - الناصرة
هتاره بإسرائيل فإن شعبيته سترتفع كثيرا فـي        كلما رفع رئيس الوزراء التركي من وتيرة استخفافه واست        

العالم العربي، ولكن مع ذلك، رأى أليكس فيشمان، المقرب جدا من المنظومة األمنية في الدولة العبريـة                 
                  ضـد ا ستوقعان على تحـالف إسـتراتيجيمصر وتركي أنّه من الخطأ الوقوع في الفخ واالعتراف بأن

  : يارته إلى مصر تحمل رسالتينإسرائيل، الفتًا إلى أن ز
األولى لكي يظهر مدى تفوق تركيا في المنطقة، والثانية موجهة إليران تقول، بحسب فيشمان، إن تركيا                

  .قادرة على التأقلم في الشرق األوسط بدون طهران
يقة وتابع أن المجلس العسكري األعلى لن يجرؤ على التوقيع على معاهـدات إسـتراتيجية ضـد صـد                 

     ة، أية األمريكياألمريكيين هو الذين منعوا رئـيس الـوزراء            "إسرائيل"للواليات المتحد مشيرا إلى أن ،
  .التركي من زيارة قطاع غزة، على حد تعبيره

بموازاة ذلك، عبرت مصادر سياسية رسمية في تل أبيب، أمس االثنين، عن قلقها الشديد من أن األزمـة                  
، والتي لم تصل حتى اآلن إلى ذروتها، ستدفع تركيا ومصر إلى إبرام تحـالف جديـد                 الحالية مع تركيا  

بينهما، وهو األمر الذي ال يصب في مصلحة إسرائيل، كما أفادت الصحيفة، التي نقلت عـن مـصادر                  
سياسية عليمة في تل أبيب قولها أنّه من المتوقع أن يقوم أردوغـان بـالتوقيع علـى اتفاقيـات تعـاون                     

اتيجي مع القاهرة، وشددت المصادر على أن زيارة أردوغان هي أول زيارة لرئيس وزراء تركـي                إستر
  . عاما15إلى مصر منذ 

وبحسب المصدر نفسه فإن الحالة المصرية تختلف عن تركيا، وأن القرار التركي بطرد السفير يستند إلى                
حاليا، وخلـص إلـى القـول إن القـرار          تحقيق دولي من قبل األمم المتحدة، بالضبط مثلما تفعل مصر           

  .المصري سيكون بناء على أساس التحقيق
  13/9/2011، القدس العربي، لندن
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  إسرائيل تسلب الفلسطينيين حقهم في التظاهر السلمي": بتسيلم" .34
قال تقرير صادر عن مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان فـي األراضـي             : )فلسطين(الناصرة  
، إن الجيش اإلسرائيلي يصادر من الناحية الفعلية حق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي، الذي             "بتسيلم"المحتلة  

  .كفلته كافّة القوانين والشرائع الدولية
، أن الجيش   "استعراض القوة "، تحت عنوان    )12/9(وجاء في التقرير، الذي نُشر مضمونه اليوم اإلثنين         

اجهة المظاهرات الفلسطينية ويتعامل معها بشكل أوتوماتيكي على        اإلسرائيلي يواجه صعوبة كبيرة في مو     
، ومثال على ذلك المظاهرات األسبوعية التي تشهدها قرية النبي صالح منذ أكثر مـن               "أعمال شغب "أنها  

  .عام ونصف، تنديداً باعتداءات المستوطنين اليهود على أراضيهم واالستيالء عليها، وفق التقرير
ن إسرائيل ال تعترف بحق المواطنين الفلسطينيين بالتظاهر، وأن جيشها يتعامل مع كـل              وأفاد التقرير بأ  

، حتى وإن خلت من عمليات رشق الحجارة واستخدام العنف، في حـين             "خرق للنظام "مظاهرة على أنها    
مـن  يمس الرد اإلسرائيلي على المظاهرات والمسيرات كافّة الفلسطينيين المتواجدين في منطقة الحدث و            

  .ضمنهم من لم يشارك في العمليات االحتجاجية أصالً
يأتي عشية توجه السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحـدة بطلـب االعتـراف             " بتسيلم"يشار إلى أن تقرير     

بالدولة الفلسطينية المستقلّة، في حين يستعد الجانب اإلسرائيلي إلمكانية اندالع مظاهرات واسـعة فـي               
  .أييداً للخطوة الفلسطينيةاألراضي المحتلة ت

  12/9/2011، قدس برس
  

  1967 هو األطول منذ  من سلوان الى المسجد األقصىاالحتالل يفتتح نفقا جديدا:  األقصىمؤسسة .35
 بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي افتتحت رسمياً، اليوم  للوقف والتراثأفادت مؤسسة األقصى: القدس

  . متر تقريبا200وادي حلوة ببلدة سلوان إلى المسجد األقصى بطول االثنين، نفقاً جديداً يمتد من حي 
وقالت، في بيان صحافي، إن النفق المذكور يبدأ من مدخل حي وادي حلوة، ويتجه شماالً باتجاه المسجد 
األقصى، مخترقاً سور البلدة القديمة في القدس المحتلة ليصل إلى حدود الجدار الغربي الجنوبي للمسجد 

في منطقة حائط البراق، ويختتم مؤقتاً قريباً من أسفل باب المغاربة ليس بعيدا عن مسجد األقصى 
  .البراق، ويتم الخروج منه عبر فتحة واقعة في منطقة القصور األموية بالقرب من ساحة البراق

دودة، وأوضح بيان المؤسسة أن االحتالل ربط هذا النفق مع  أحد أنفاق سلوان، الذي افتتح قبل أشهر مع
 متر والممتد غربي مسجد عين سلوان، ويمر أسفل الطريق 500وهو النفق الذي يصل طوله نحو 

الرئيسي لبلدة سلوان وبيوتها باتجاه المسجد األقصى، ويرتبط مع النفق الجديد اآلخر عند مدخل حي 
تر، ما يدلل  م700 المسجد األقصى بقسميه إلى نحو -وادي حلوة، ليصل الطول اإلجمالي لنفق سلوان

، وهو كذلك األسرع تنفيذاً 1967على أن هذا النفق هو النفق األطول الذي يحفره االحتالل منذ عام 
  .حيث تم إنجاز حفره في سنوات معدودة

  12/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  عصابات المستوطنين تستعد القتحام الحرم القدسي األحد .36
علنت عصابات مستوطنين أمس االثنين، عن نيتها اقتحام الحرم القدسي الشريف في القدس  أ:الناصرة

" هيكل سليمان"المحتلة يوم األحد المقبل، خالل انعقاد مؤتمر  يميني عنصري لبحث بناء ما يسمى بـ 
  .مكان المسجد االقصى المبارك

للحرم القدسي " جماهيري كبير"ام وأعلن المنظمون لهذا الحراك االستفزازي، أنهم يستعدون القتح
  .الشريف، قبل انعقاد مؤتمرهم في الكنيس اليهودي األكبر في القدس المحتلة في نفس اليوم

في المؤتمر سيكون وزير " ضيف الشرف"وتبين من اعالنات وملصقات وزعت في القدس المحتلة أن 
إال أن األخير نفى ان يكون قد تلقى دعوة في حكومة بنيامين نتنياهو، سلفان شالوم، " التعاون االقليمي"

  .للمشاركة في مؤتمر كهذا
  13/9/2011، الغد، عّمان

  
  "فلسطين الدولة القادمة"العالم تحت شعار ب عن جمع مليون توقيع تربوي مؤسسات تعليمية تعلن .37

 اإلنسان  أطلقت الحملة العربية للتعليم والشبكة العربية للتربية على حقوق:رام اهللا ـ علي سمودي
لجمع مليون توقيع تربوي في ' فلسطين الدولة القادمة'، اليوم اإلثنين، حملة تحت شعار 'أنهر'والمواطنة 

وذكر .العالم من أجل تعزيز القرار الفلسطيني بالتوجه إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية
م رفعت صباح، بأن حملة المليون توقيع رئيس الحملة العربية للتعليم ومدير عام مركز إبداع المعل

ستوزع في كافة أنحاء العالم بأربع لغات حيث تستهدف التربويين في العالم من أجل كسب دعمهم 
والضغط على حكوماتهم لدعم قرار القيادة الفلسطينية في التوجه إلى األمم المتحدة ومجلس األمن 

  .لالعتراف في الدولة الفلسطينية
  12/9/2011، القدس، القدس

  
  في مخيم النهر البارد في شمال لبنان الوكالةإعادة إعمار مجّمع مدارس األونروا تعلن عن  .38

في مخيم النهر مجمع مدارس األونروا   إعادة إعمار كافة مباني"األونروا" أنهت وكالة :عمر ابراهيم
 28ي والشعبي المقرر في ، وأعلنت عودته الستقبال الطالب، قبل عدة أيام من االحتفال الرسمالبارد

الجاري، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وبحضور ممثلين عن سفراء الدول المانحة، 
  .ومسؤولين فلسطينيين

لكن، على الرغم من انتهاء ورشة اإلعمار، واستعداد الطالب لاللتحاق بمقاعدهم الدراسية، تبقى عقبة 
الطالب إلى المجمع الواقع عند واجهة المخيم البحرية، في ظل ما تردد قائمة، تتمثّل بآلية دخول وخروج 

  .عن وجود توجه لدى قيادة الجيش، تقضي بإصدار تصاريح خاصة بدخول الطالب إلى المدارس
 أن النقاشات تدور بين الفصائل الفلسطينية وقيادة الجيش في الشمال، إليجاد حّل لتلك "السفير"وعلمت 

  .ء الموسم الدراسيالمسألة قبل بد
  13/9/2011، السفير، بيروت
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  " المحّرف"تعليق الدراسة في مدارس القدس غًدا رفًضا للمنهاج اإلسرائيلي  .39
أعلن اتحاد لجان أولياء أمور الطالب في كافة مدارس القدس المحتلة، عن تعليق الدوام الدراسي : القدس

 جميع مدارس القدس، كخطوة احتجاجية أولية على بعد الحصة الرابعة، في) 13/9( الثالثاء غدصباح 
، على المدارس، داعية إلى االلتزام "المحرفة"توزيع الكتب التي طبعتها بلدية القدس االحتاللية بنسختها 

  .بكتب المنهاج الفلسطيني
" ربيةقسم المعارف الع"وأعرب االتحاد عن رفضه لكافة أشكال التهديد واالبتزاز التي يقوم بها ما يسمى 

ضد المدراء والمدرسين من خالل التهديد بقطع الرواتب أو الفصل من ) بلدية القدس االحتاللية(في 
  .المدارس، مؤكدا أنها إجراءات غير قانونية وسيتم التصدي لها قضائياً

وطالب االتحاد المدارس التي ال يتوفر فيها كتب المنهاج الفلسطيني، بالتوجه إلى اتحاد لجان أولياء 
  .األمور لسد النقص لديهم، واالستعانة بتوزيع المخزون من السنوات السابقة على الطالب

  12/9/2011قدس برس، 
  

  خُمس األطفال مصابون بفقر الدم وانخفاض بمعدالت الخصوبة:  الفلسطينياإلحصاء .40
لسطينية أشارت نتائج مسح األسرة الفلسطيني، إلى انخفاض معدالت الخصوبة في األرض الف: رام اهللا

  %.28.8 عما كانت عليه قبل عشر سنوات بنسبة 2010المحتلة خالل العام 
 مولود لكل 5.9 فيما سجلت النسبة 2010 مولود لكل امرأة عام 4.2وأشار أن معدالت الخصوبة بلغت 

  .2000امرأة في العام 
ي مقر الجهاز برام وأعلنت نتائج المسح رئيسة جهاز اإلحصاء عال عوض، خالل ورشة اليوم اإلثنين، ف

  .اهللا
 لكل ألف والدة 20.6وبينت نتائج المسح انخفاض معدالت الوفيات كذلك، حيث بلغت وفيات الرضع 

 حيث سجلت 2000مقارنة بالعام % 19.2، بانخفاض مقداره 2010حية في األرض الفلسطينية خالل 
  . لكل ألف25.5النسبة وقتها 

  .2000 عما كانت عليه في العام 2010خالل العام % 13ار كما سجلت وفيات األطفال انخفاضا بمقد
 عاما سجل لديهن عقم 49-15من السيدات المتزوجات في العمر بين % 8.4وأشارت النتائج إلى أن 

  %.3.6أولي، فيما بلغت نسبة اإلصابة بالعقم الثانوي 
 سنة 18من األفراد % 18.2وسجلت النتائج ارتفاعا في نسب اإلصابة باألمراض المزمنة، حيث إن 

، بارتفاع بمقدار 2010فأكثر المصابين بمرض واحد مزمن على األقل في األرض الفلسطينية في العام 
  .2000عما كان عليه في عام % 58.2

 يعانين من فقر الدم؛ 2010 سنة في عام 49-15من النساء الحوامل في العمر % 26.7وأشارت إلى أن 
في قطاع غزة، فيما يعاني حوالي خُمس األطفال % 39.1ة مقابل في الضفة الغربي% 15.4بواقع 

  . شهرا من فقر الدم59 إلى 6بأعمار ما بين 
  12/9/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
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  أغسطس/ آب فلسطينًيا خالل 250االحتالل اعتقل : األسيرنادي  .41
الحتالل اعتقلت خالل شهر آب كشف تقرير حقوقي فلسطيني النقاب عن أن سلطات ا: رام اهللا

  . مواطنًا فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة250الماضي أكثر عن ) أغسطس(
إن ذروة االعتقاالت كانت في محافظة الخليل والتي : الفلسطيني، في تقريره الشهري" نادي األسير"وقال 
  .  فلسطينيا من المدينة150طالت 

فمعاناة ذويهم تفوق في بعض األحيان "ى أن األسرى ليسوا وحدهم من يدفع الثمن، ولفت التقرير النظر إل
، مشيرا إلى االعتداء الذي قام به عشرات المستوطنين بالهجوم على إحدى الحافالت التي "معاناة أبنائهم

  .كانت تقل ذوي األسرى في أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجن النقب
  13/9/2011قدس برس، 

  
  2011 اعتداء خالل 253ارتفاع اعتداءات المستوطنين إلى : "أوتشا" .42

أكد تقرير صادر عن مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية فـي األراضـي               :  وفا 2011-9-12رام اهللا   
 أيلول، تزايد اعتداءات المـستوطنين      6 آب لغاية    24خالل الفترة الواقعة بين     ) اوتشا(الفلسطينية المحتلة   
  . عنها في العام الماضي2011ام في الفترة ذاتها ع

 اعتداءات فـي الفتـرة      207 اعتداء مقابل      253 تعرض الفلسطينيون إلى     2011نه في   إوأبرز التقرير   
  .2010ذاتها من العام 

 فلسطينيا في ظل هـذه الظـروف        755 تم تشريد ما مجموعه      2011وأوضح التقرير أنه منذ بداية عام       
  . تم تشريدهم في أي عام آخر من األعوام الثالثة السابقةواألحداث متجاوزا بذلك عدد الذين

هذا األسبوع في إطار إمكانية التنقل والوصول في الضفة الغربية، أن متوسط عـدد              ) اوتشا(ويفيد تقرير   
 حـاجزا خـالل األعـوام الماضـية          350الحواجز الطيارة الشهري ارتفع بصورة ملموسة من أقل من          

ـ     500ليصل إلى ما يقرب من       (2010يونيو  /ن حزيرا – 2007يوليو  /تموز)  12 على مدار األشهر الـ
  ) .2011يوليو / تموز– 2010يونيو /الماضية حزيران

كما تناول التقرير استمرار إصدار أوامر الهدم اإلسرائيلية بالرغم من عدم وقوع أية عمليـة هـدم فـي     
 17ير؛ إال أن القوات اإلسرائيلية أصـدرت        أو القدس الشرقية خالل الفترة التي شملها التقر       ( ج)المنطقة  

 مبنى تقـع فـي      17أمراً بوقف البناء، وهي المرحلة األولى في عملية الهدم، وقد استهدفت هذه األوامر              
في محافظتي قلقيلية وطوباس، باإلشارة إلى أنه إذا ما تم تنفيذ عمليات الهدم هذه، فإنهـا                (  ج)المنطقة    

  . طفال على األقل17 بينهم  شخصا من53ستؤدي إلى تضرر 
، في المناطق التي خصـصت      )ج(تقريبا من أراضي المنطقة     % 70وأظهر التقرير أنه يحظر البناء في       

ومن بينها المناطق التي أغلقها الجيش اإلسرائيلي ألغراض        (الستخدام المستوطنات أو الجيش اإلسرائيلي      
 بالمائة فإن سلسلة من القيود األخرى       30والبالغة  ) ج(أما النسبة المتبقية من أراضي المنطقة       ). التدريب

اإلدارة المدنيـة   'ومن ناحية عملية، ال تسمح      . تقلّص بصورة كبيرة إمكانية الحصول على ترخيص بناء       
للفلسطينيين بالبناء بحرية سوى في حدود مخطط صادقت عليه وهي مناطق تغطي أقل مـن               ' اإلسرائيلية

  . ومعظم هذه األراضي أقيمت عليها المباني أصال)ج(من مساحة المنطقة %  1
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أما على صعيد االعتداءات بحق قطاع غزة، أكد التقرير استمرار العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل                
  . فلسطينيا13ما أدى إلى مقتل 

 12/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
    

   مجموعة من المنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة العربية األميركية تقدمالجامعة : جنين .43
أعلن مساعد رئيس الجامعة العربية األميركية للشؤون اإلدارية والمالية فالح أبو عرة، امس، عن : جنين

 2011تقديم مجلس عمداء الجامعة بتقديم مجموعة من المنح الدراسية التنافسية لطلبة الثانوية العامة 
  .من التخصصات التي تطرحها الجامعةوالملتحقين في عدد 

 2011 منحة دراسية تنافسية لطلبة الثانوية العامة 100وأوضح أبو عرة أن الجامعة أقرت حوالي 
الملتحقين في الجامعة والذين تنطبق عليهم شروط المنحة، مشيرا إلى أنه تم خالل هذا العام وألول مرة 

 –حقين في تخصصات صحة البيئة والمجتمع، إدارة العمليات تقديم عدد من المنح التنافسية للطلبة الملت
  .مستشفيات وخدمات صحية، والتربية األساسية

 منحة تنافسية تشمل العديد من التخصصات للطلبة الفلسطينيين 20وأضاف أن الجامعة خصصت كذلك 
  . الملتحقين بالجامعة وضمن نفس الشروط48من أراضي الـ

  13/9/2011 ،الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الجنسية األردنية للتخلي عن حق العودة مقابل  مستعدون األردنو فلسطيني:ويكيليكس .44
 سياسيون أردنيون بأنهـا تتـضمن       قال عن برقيات    تم الكشف  أنه،  13/9/2011،   السبيل، عّمان  ذكرت

 الـذي   -أبرز سياسي أردني من أصل فلـسطيني      –آراء صاخبة لرئيس مجلس األعيان طاهر المصري        
  .سارع إلى التصريح بأن ما يقوله في الغرف المغلقة هو نفس ما يقوله في العلن

وتضمنت البرقيات آراء لسياسيين أردنيين من أصول فلسطينية اعتبرت بمثابة تحريض لألميركيين على             
  .األردن لتمرير مشروع الوطن البديل للفلسطينيين

تتمثل باستعداد الفلسطينيين فـي     " صفقة كبرى "ن  ونقلت وكالة عمون اإلخبارية ترجمة لبرقية تحدثت ع       
األردن للتخلي عن حق العودة مقابل اندماجهم في النظام السياسي باألردن، وأسهبت في الحـديث عـن                 

  .بين المواطنين األردنيين من أصول فلسطينية ونظرائهم من شرق األردن" الفجوة"
 أبو عودة انتقاده لقلـة عـدد الفلـسطينيين فـي            ونقلت البرقية عن رئيس الديوان الملكي األسبق عدنان       

حتى يتمكن الفلسطيني من    " رشوة ضرورية "البرلمان والحكومة، واعتباره أن انتخاب الفلسطيني لألردني        
  .تدبير أموره

والالفت ما نُقل عن رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي من دعوته لتحول النظـام األردنـي                 
من "ة وتوزيع السلطات بشكل عادل وزيادة الضغوط الخارجية على حكومة األردن            نحو الملكية الدستوري  

  ".أجل فرض حقوق متساوية للفلسطينيين بالقوة
ارتفاع نسبة الليكـوديين الـشرق      "وتنسب البرقية إلى وزير الداخلية األسبق رجائي الدجاني شكواه من           

  .ن األردنالذين يقول إنهم ينتظرون هجرة الفلسطينيين م" أردنيين
  .واستنكر الرنتاوي ما نُسب إليه من تحريض الستخدام القوة قائال إن ذلك يظهره متآمرا على األردن
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ال أدري من أين جاءت كلمة استخدام القوة للـضغط علـى             "-عبر الهاتف من كندا   –وقال للجزيرة نت    
بضرورة العدالة والمـساواة    آرائي معروفة ومنشورة    "، وأضاف   "الحكومة األردنية، هذا أمر غير معقول     

  ".بين المواطنين األردنيين بغض النظر عن أصولهم
البرقيات كشفت عـن هجـوم      "، وأضاف   "تصيدا في تناول البرقيات المسربة    "واعتبر الرنتاوي أن هناك     

لرئيس الوزراء األسبق عبد الكريم الكباريتي على الملك، وعن حوار للسفارة مع ضباط عاملين انتقـدوا                
، على حد مـا     "، لكن هناك من يريد توجيه البوصلة نحو التناقض بين الشرق أردنيين والفلسطينيين            (..)
  .ذكر

هذا الجدل المؤسف يحتدم وسط غياب الالعب الرئيسي وهو الدولة التي تترك األجـواء للفـراغ                "وتابع  
  ".القاتل الذي قد يجر المجتمع نحو الصدام
حديث السياسيين األردنيـين    " العرب اليوم فهد الخيطان ما اعتبره        في المقابل ينتقد رئيس تحرير صحيفة     

بعض السياسيين األردنيين يسير لألسف على نهج       "وقال للجزيرة نت     ".على كرسي االعتراف األميركي   
المسؤولين الرسميين من الحديث بكل شيء أمام األميركان وعدم اعتبار أن هناك محرمات في النقـاش                

ويكيليكس كشفت الحقيقة المرة وهي أننا في األردن منقسمون بشكل لم نكن ندركـه              "واعتبر أن    ".معهم
  ".وأن هناك أجندات خفية تظهر أمام الدبلوماسيين

، أن  بـسام البـدارين  نقـالً عـن مراسـلها   عمـان  ، من   13/9/2011،  القدس العربي، لندن  وأضافت  
ؤولة تتقدم لنفي معلومـة وردت       أول شخصية أردنية مس    هورئيـــس مجلس األعيان طاهر المصري      

حيث قال ان العاهل األردني لم يقرر تشكيل لجنة من ثالث شخصيات هـو احـدها                ' ويكيليس'في وثيقة   
للبحث في ملف التجنيس، خالفا لما سربته الوثيــــقة عن الوزير الســـابق رجائي الدجاني الذي              

  .انه أدلى بهذه المعلومة' ويكيليكس'قالت 
  

   يحقق تقدما على مسار السالمأنم أي توجه عربي من شأنه دعنس: جودة .45
وزير الخارجية ناصر جودة في القاهرة أمس قبيل انعقاد اجتمـاع           أكد  : بترا –  صالح الخوالدة  - القاهرة

لرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف االردن الثابت بقيادة جاللـة الملـك            للجنة مبادرة السالم العربية     
لداعم للسلطة الفلسطينية في مساعيها الرامية الى إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة علـى              عبداهللا الثاني ا  

  . وعاصمتها القدس الشرقية1967حدود الرابع من حزيران لعام 
وشدد جودة على ان االردن جزء من اإلجماع العربي وسيدعم أي توجه عربي من شأنه ان يحقق تقدما                  

الدولة الفلسطينية ويعيد الحقوق الى الشعب الفلسطيني بما في ذلك التوجه           على مسار السالم ومسار إقامة      
  .نحو األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

13/9/2011، الغد، عّمان  
  

  بين لبنانيين وفلسطينيينشخصية باشتباكات   جريحاً في برج البراجنة12 .46
ـ    لبنانيين وفلسطينيين السباب شخصية، تطور الى اشـتباكات         ان إشكاال بين ثالثة   " النهار"في معلومات ل

بين الطرفين إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية في المكان ادت الى جرح عدد من االشخاص بينهم فلسطيني                 
  .نقل للعالج داخل مخيم برج البراجنة
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 الجيش مـن اعـادة       دقيقة من االشتباكات التي استعملت فيها االسلحة الرشاشة، تمكنت قوة من           40وبعد  
 شخـصا نقلـوا الـى       12واسفر الحادث عن جرح     . الهدوء الى المنطقة بعد قطع طرق محيطة بالمخيم       

  .مستشفيات في الضاحية الجنوبية
  .والحقا، عقد اجتماع في المخيم بين ممثلين للفصائل الفلسطينية وأحزاب لبنانية لتطويق ذيول ما حدث

وعناصر من تنظيم آخر، نفى    " حزب اهللا " حصل بين عناصر من      وفي وقت ذكرت معلومات ان االشتباك     
ـ     " حزب اهللا "المسؤول عن العالقات االعالمية في       اي عالقة  " النهار"السيد ابرهيم الموسوي في اتصال ل

  .للحزب بالحادث
13/9/2011، النهار، بيروت  

  
  يمنع قيامها" حزب اهللا"السالح الفلسطيني أسقط الدولة وسالح ": القوات اللبنانية"كتلة  .47

على بناء دولة ديموقراطية حديثة     " القوات"تصميم  "النائب أنطوان زهرا    " القوات اللبنانية "أكد عضو كتلة    
عادلة، يكون لها وحدها حق احتكار القوة والسالح، ألن السالح الفلسطيني أسقط الدولـة منـذ اتفاقيـة                  

  ".يمنع اليوم قيامها" حزب اهللا"القاهرة وسالح 
إثر القداس الذي أقيم في كنيسة سيدة لبنان في باريس على نية الرئيس الشهيد بشير الجميل وشهداء                 ونوه  

بما قدمته فرنسا للعالم من قيم احترام حقوق اإلنـسان          "وترأسه المونسينيور سعيد سعيد،     " القوات اللبنانية "
  ".  اللبنانية والمسيحيةهذه القيم هي في صلب ثقافتنا"، مذكراً بأن "والديموقراطية واالنفتاح

13/9/2011، المستقبل، بيروت  
 

   تقرر تقديم طلب إلى الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين"المتابعة العربية" .48
ذي مشروع مقررات وزراء الخارجية العرب ال، أن القاهرة من 13/9/2011الخليج، الشارقة، نشرت 

في اجتماعهم اليوم، أكد إقرار ) مجلس الجامعة(أعده المندوبون الدائمون ليناقشه وزراء الخارجية العرب 
وطالب . التوجه لتقديم طلب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على العضوية الفلسطينية الكاملة

 في مجلس األمن ضد "الفيتو"المشروع الذي حصلت الخليج على نسخة منه، واشنطن بعدم استخدام 
واعتبرت مشاريع القرارات أن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي، وأن  .القرار العربي

السالم في المنطقة ال يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية 
نوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين تزال محتلة في الج المحتلة، واألراضي التي ال
  .الفلسطينيين، ورفض التوطين

، واستنكر الموقف األمريكي "بيهودية الدولة"ورفض المشروع المطلب اإلسرائيلي الخاص باالعتراف 
  .األخير المتمثل في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي المقدم إلدانة االستيطان

روع القرار التقرير األخير الصادر عن األمم المتحدة بشأن العدوان اإلسرائيلي على أسطول ورفض مش
 ويبرر استمرار الحصار الجائر لقطاع "إسرائيل"الحرية ألنه خالف قواعد القانون الدولي وينحاز إلى 

ل لألمم المتحدة وطالب األمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السالم واألمن الدوليين بعقد اجتماع عاج. غزة
  .لرفض االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة في األراضي الفلسطينية

وكلف االجتماع المجموعة العربية لمتابعة الجهود ألجل دعوة األمم المتحدة بإرسال بعثة لألراضي 
 كما كلف المجموعة ذاتها. الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس األمن لتوثيق النشاطات االستيطانية
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لمطالبة األمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع أمالك الالجئين في فلسطين التاريخية 
والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة األراضي في 

لبة األمم المتحدة بتحمل ، والطلب من األمين العام لألمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن ومطا"إسرائيل"
  .مسؤولياتها اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق آلية مناسبة بالتطبيق لمنع التصرف بأمالك الالجئين

وطالب مشروع القرار بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة لمتابعة توثيق عملية التهويد واالستيالء 
 القدس المحتلة وتعيين اليونسكو بعثة دائمة في والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل الفلسطينيين في

  .القدس ترفع تقارير دورية عن االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات
 1701ودعا مشروع القرار إلى وقف االنتهاكات للسيادة اللبنانية والتي وصل عددها منذ صدور القرار 

ورصد النشاط الفضائي والصاروخي وأكد مشروع القرار أهمية متابعة .  خرقا8566ًإلى أكثر من 
وأكد إدانة . اإلسرائيلي، وطلب من الدول العربية تزويد اللجنة بأي معلومات حول هذا الموضوع
  .اإلرهاب بجميع أشكاله وضرورة التفرقة بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل

 ، عبد الرازق أبو جزر،القاهرة في نقالً عن مراسلها 13/9/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياةوأضافت 
 لجنة مبادرة السالم العربية قررت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة قطر وتضم مصر أن: وكاالتوال

والسعودية واألردن والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان واألمين العام للجامعة العربية تكون في حالة 
  .ية لحشد التأييد للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدةانعقاد دائم لمتابعة كل االتصاالت مع المجموعات الدول

كد في كلمة بداية االجتماع أوكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
على أن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته حق قانوني وأخالقي على جميع الدول االلتزام به والسعي 

وأشار إلى أن الفلسطينيين في هذا االعتراف يأخذون حقا من  .ين من ممارستهلتطبيقه وتمكين الفلسطيني
إسرائيل ذاتها قد اعترفت بحق " أنوأضاف .  ضمن األسرة الدولية مشرفاًحقوقهم، ويستحقون به مقعداً

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عندما وقعت اتفاق أوسلو وأقرت به في رسائل رسمية معلومة 
ألمر الذي يبين أن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته حق قانوني وأخالقي على جميع الدول للجميع، ا

  ."االلتزام به والسعي لتطبيقه وتمكين الفلسطينيين من ممارسته
  

   عربي يكشف سيناريو البحث عن عضوية فلسطيندبلوماسي .49
ي األمم المتحدة، مشيراً كشف مصدر دبلوماسي عربي سيناريو البحث عن عضوية فلسطين ف :القاهرة

إلى أن اجتماع لجنة المبادرة العربية للسالم بحث حسم الموقف بالتوجه إما إلى مجلس األمن أوالً أو 
األمم المتحدة، في إطار خطة عربية نهائية للحصول على عضوية فلسطين في مواجهة مع الواليات 

 ما عرض الجانب العربي عضوية فلسطين  في مجلس األمن إذا"الفيتو"المتحدة التي قررت استخدام 
وأضاف المصدر أنه في ظل التهديدات األمريكية بالفيتو فإن الرأي األغلب أن يتوجه العرب  .للتصويت

لكن لن تكون عضوية فلسطين كاملة في هذه الحالة ألن العضوية الكاملة يجب "أوالً إلى الجمعية العامة، 
تجعل فلسطين عضواً، وتجعل أراضيها أراضي محتلة، وتعطي لها أن يوافق عليها مجلس األمن، لكنها 

الحق في الذهاب لمحكمة العدل الدولية وعضوية المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة، الفتاً إلى أن 
وقال إنه وفقاً لهذا السيناريو فإن العرب يكونون قد  ."هذه عضوية مشابهة لعضوية الفاتيكان وسويسرا

باً أولياً مضموناً في ظل اعتراف عدد كبير من دول الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين حققوا مكس
وإن كان العرب سيجابهون على "واستعداد دول أخرى لذلك، على أن يتبع ذلك التوجه إلى مجلس األمن، 



  

  

 
 

  

            27ص                                     2261:                العدد13/9/2011الثالثاء  :التاريخ

هان أن وأعاد المصدر إلى األذ. "األغلب بالفيتو األمريكي، وعلى األقل سيضعون واشنطن في حرج
  . مرة قبل أن تحصل عليها23الصين الدولة العظمى تقدمت لعضوية األمم المتحدة 

  13/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ألمم المتحدة أو مجلس األمن لالعتراف بالدولةفلسطينيون أمرهم بشأن الذهاب للم يحسم ال: رقط .50
 للجمعية العامة 66لدورة الـ ، رئيس ا)قطر(اعتبر السفير ناصر النصر :  راغدة درغام-نيويورك 

لألمم المتحدة، أي خطوة يتخذها الفلسطينيون في شأن االعتراف بهم والحصول على العضوية الكاملة 
لديهم تجربة غنية في ما ينفعهم "ن أ إلىعبر مجلس األمن أو الجمعية العامة، هي في مصلحتهم، وأشار 

 قالو ."ة القرار الصائب في ما يخص مستقبلهمأو يضرهم، وسيتخذون في ظل هذه الظروف السياسي
 مهمة لي كعربي، ألن هناك قراراً من اإلخوة 66ستكون الدورة الـ: "النصر في مقابلة مع الحياة

العضوية : وهناك طريقان. الفلسطينيين، بدعم من جامعة الدول العربية، بالذهاب إلى األمم المتحدة
الكل يتساءل ما هو الطريق الذي يريده . اف وله ترتيبات أخرىالكاملة ولها ترتيبات معينة، واالعتر

إلى هذه اللحظة ال يوجد قرار واضح وصريح حول أي طريق سيسلكون، إال أن الذهاب . الفلسطينيون
  ."إلى األمم المتحدة في حد ذاته مهم جداً، ألنه ال يجوز أن يحق لآلخرين ما ال يحق للفلسطينيين

  13/9/2011، لندن، الحياة
  

  لألمم المتحدةالعربي انهيار عملية السالم وراء التوجه  :وزير الخارجية المصري .51
 األمم إلى أن الجانب العربي لم يقرر اللجوء  المصريأكد محمد عمرو وزير الخارجية :محمود النوبي

 .د طريق مسدوإلى بعد وصول عملية السالم ى اعترافها بالدولة الفلسطينية سوىالمتحدة للحصول عل
 نائب ،جاء ذلك خالل لقائه أمس مع كاثرين أشتون .األمر الذي لم يدع أمام القيادة الفلسطينية خيارا آخر

 لما صرح به أمس المستشار عمرو رشدي  وذلك وفقاً، التي تزور مصر،رئيس المفوضية األوروبية
ب أن تكون غاية في  أن المفاوضات ال يجىوشدد الوزير عل.  وزارة الخارجيةباسمالمتحدث الرسمي 

 بالحقوق المشروعة واالعترافحد ذاتها وإنما هي وسيلة يجب أن تفضي إلي قيام الدولة الفلسطينية 
  .للشعب الفلسطيني في إطار زمني واضح وتعهدات محددة

  13/9/2011األهرام، القاهرة، 
  

  "تدفع ثمن أخطائها"أن " إسرائيل"على : أردوغان .52
 رئيس وزراء تركيا، خالل زيارته إلى القاهرة، في ،طيب أردوغان أشار رجب :مصطفى األسواني
، الدور التركي بشأن األحداث التي  المصريةالفضائية" دريم"على قناة " العاشرة مساء"مقابلته مع برنامج 

إن تركيا ال تقوم بشيء من أجل الشهرة السياسية بقدر المحافظة : "تمر بها بعض البلدان العربية، قائالً
  ".ى حقوق شعوب تلك البلدانعل

ألنها استخدمت الوحشية ضد السفينة " تدفع ثمن أخطائها" أن "إسرائيل"كما أكد أردوغان أنه على 
 ".إنه ال يمكن أن نكون أعداء للشعب اإلسرائيلي ولكن مشكلتنا مع الحكومة اإلسرائيلية: "مرمرة، قائالً

عندما أردت أن " أوقفته نصف ساعة على الحدود "رائيلإس"ورفض إهانة الكرامة التركية، وأشار إلى أن 
 "إسرائيل"، مضيفًا أن " فكيف أتعامل مع من ليس لهم أخالق سياسية...أزور فلسطين عن طريق إسرائيل
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ال يمكن تطبيع العالقات مع إسرائيل، إال : "لاوق .تعمل على تخويف العالم بما لديها من أسلحة مفرطة
كما انتقد قيام رئيس ". تقديم التعويضات ألسر الضحايا ورفع الحصار عن غزةبعد االعتذار الرسمي و

  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكريم قواته التي قامت باالعتداء على السفينة مرمرة
 على "إسرائيل" أن تركيا سوف تتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتداء  أردوغان علىكدوأ

 كالً من الواليات داعياً. "إسرائيل"رمرة، كما قامت وتقوم بتجميد كافة االتفاقات العسكرية مع السفينة م
 إذا ما كانوا "إسرائيل"المتحدة األمريكية والدول الغربية إلى تغليب العدالة الدولية والكف عن تدليل 

  .ي العربيةيريدون حقًا إقرار السالم في المنطقة وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراض
  13/9/2011الشروق، القاهرة، 

  
   الندالع الحرب كافياًمرمرة كان سبباًسفينة  على اإلسرائيليالهجوم : أردوغان .53

 نص كامل بأنه ما وصفته األحد ليل التركية األناضول أنباءنشرت وكالة :  ايبون فيليالبتيا-أنقرة 
التي بثتها واء التركي طيب أردوغان  الماضي مع رئيس الوزراألسبوع أجريتبالتركية لمقابلة 

 جوانب لم تذع األناضولوورد في النص الذي نشرته  . العربية يوم الخميسإلىوترجمتها قناة الجزيرة 
ومن الجوانب التي لم تذع  . العربيةإلى لتعليقات حساسة ترجمت األصلي النص إلى باإلضافةمن قبل 

  كافياً على السفينة التركية العام الماضي كانت تشكل مبرراًاإلسرائيلية الغارة إن أردوغانمن قبل قول 
في .  قانون دوليأيالهجوم على مرمرة الذي وقع في المياه الدولية ال يتفق مع  "أردوغانوقال  .للحرب

  ."لكن تمشيا مع عظمة تركيا قررنا التصرف بصبر. الواقع كان سببا لتندلع حرب
 فيما يبدو ردا لرئيس الوزراء التركي أردوغانضول وقدمه مكتب كما جاء في النص الذي نشرته االنا

  .على سؤال بشأن ما ستفعله أنقرة لضمان حرية المالحة للسفن التركية في البحر المتوسط
  12/9/2011وكالة رويترز، 

  
  أردوغان لن يزور غزة خالل جولته العربية .54

، أنه لن يتوجه إلى قطاع 12/9ثنين أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اال: وكاالت
وقال أردوغان في تصريحات متلفزة في ". الربيع العربي"غزة خالل الجولة التي سيقوم بها على دول 

لكنني أود "وتدارك . حالياً" زيارتي إلى غزة غير واردة" قبيل مغادرته تركيا إلى مصر إن اسطنبول
  ".في أقرب وقت"، أمالً أن يقوم بهذا األمر "القول أنني أتطلع بفارغ الصبر إلى زيارة غزة

  12/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   فرقاطات عسكرّية تركّية قبالة غّزةثالث : صباح التركيةجريدة .55
 فرقاطات 3كشفت صحيفة صباح التركية الموالية، أن حكومة رجب طيب أردوغان قررت إرسال 

.  وصول سفن مساعدات إنسانية مدنية إلى قطاع غزةعسكرية إلى المياه المتوسطية لتأمين حرية
إذا ووجهت هذه الفرقاطات التركية بسفن إسرائيلية خارج الحدود الدولية "وأوضحت الصحيفة أنّه 

  . " ميالً بحرياً مقابل شواطئ غزة، فإنها ستواجهها إن كان ذلك ضروريا12ًالمحددة بـ 
  13/9/2011األخبار، بيروت، 
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   اإلسرائيلية- لجنة الصداقة البرلمانية التركية  يلغيي التركالبرلمان .56
 اإلسرائيلية التي كان يرأسها من الجانب التركي -ألغى البرلمان التركي لجنة الصداقة البرلمانية التركية 
كشفت صحيفة حرييت أن البرلمان ألغى اسم لجنة  و.النائب عن حزب العدالة والتنمية نورسونا ميميكان

 اإلسرائيلية من على اللوحة المخصصة ألسماء اللجان داخل البرلمان، ومن موقعه -ركية الصداقة الت
  . دول أجنبية105على اإلنترنت، الذي يتضمن أسماء أعضاء لجان الصداقة بين تركيا و

  13/9/2011األخبار، بيروت، 
  

  " في مهمة لزعامة العالم العربيأردوغان: "االندبندنت .57
 ،"الربيع العربي" إلى دول أردوغاننت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب تناولت صحيفة االندبند

 أردوغانوقالت الصحيفة إن  ".رئيس وزراء تركيا في مهمة لزعامة العالم العربي" وكتبت تحت عنوان 
وصل إلى مصر في مستهل جولة تشمل ثالث دول سعيا ألن تصبح بالده القوة المهيمنة بين على الدول 

 بعد زيارته إلى مصر سيتوجه إلى تونس أردوغانوتشير الصحيفة إلى أن  .ة في الشرق األوسطالمسلم
  ".بوليسية" بما وصفته الصحيفة بدول اإلطاحة دعم تركيا للبلدين بعد إلظهاروليبيا 

وذكرت االندبندنت أن نظام الحكم القوي والديمقراطي في تركيا اإلسالمية يجعلها نموذجا للحكومات 
 يجعله أكثر "إسرائيل" للصحيفة فإن موقف أردوغان الحازم تجاه ووفقاً .يدة في هذه البلدان الثالثةالجد

جاذبية وشعبية بين مواطني الدول العربية التي ترى في الوقت ذاته أن الواليات المتحدة ورئيسها باراك 
ما أثر على شعبية واشنطن أوباما فشل في مساعدة الفلسطينيين وانحاز بشكل كامل إلى اإلسرائيليين 

ألن األوضاع الحالية تمهد " الربيع العربي"وقالت االندبندنت إن تركيا استفادت من  .ونفوذها في المنطقة
لها الطريق ألن تمأل فراغ الزعامة في الوقت الذي ًأصبحت دول مثل مصر وسورية أضعف مما كانت 

العراق الذي لم يتعاف حتى اآلن بسبب أعمال عليه قبل اندالع االنتفاضات الشعبية أضف إلى ذلك 
  .العنف التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين

  13/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  "زوبعة في فنجان"أكثر من كونه مجرد " إسرائيل" موقف تركيا الحازم تجاه :الغارديان .58
انتقادات رئيس وزراءها رجب طيب و ،"ائيلإسر" صحيفة الغارديان إن موقف تركيا الحازم تجاه قالت

 وطرد السفير اإلسرائيلي من أنقرة كلها أدلة واضحة على أن الموقف بين البلدين أكثر من أردوغان
 إلى مصر يمكن تفسيرها على أنها أردوغانوترى الصحيفة أن زيارة  ".زوبعة في فنجان"كونه مجرد 

وفي " غضب شعبي ضد إسرائيل"ئة في مصر التي يسودها إشارة إلى دعمه للعملية الديمقراطية الناش
 على مقتل خمسة من أفراد األمن المصري على يد الوقت ذاته إشارة إلى تضامنه مع القاهرة احتجاجاً

  .اإلسرائيليين في سيناء ولذلك ستكون هذه الزيارة محط أنظار العالم بأكمله
 في تصريحات وزير الخارجية أحمد داود أوغلو وتشير الصحيفة إلى أن الموقف التركي يمكن تلخيصه

الوقت حان ألن تدفع إسرائيل ثمنا ألعمالها غير المشروعة وسيكون هذا الثمن هو خسارة " الذي قال إن 
وتقول الغارديان إن تركيا لم تغلق األبواب بالرغم من هذه التصريحات ألن أوغلو أكد  ".صداقة تركيا

 اعتذارا عن الهجوم على أسطول "ٍإسرائيل"لدبلوماسية بين البلدين إذا قدمت أنه يمكن استعادة العالقات ا
  .المساعدات ودفع تعويضات عن سقوط قتلى وجرحى ولكن المشكلة أن إسرائيل رفضت االعتذار
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وأضافت الغارديان أن هذا الخالف أثار قلقا بالغا لدى اإلدارة األمريكية ألنه قد يضر بمصالح واشنطن 
جية في المنطقة، ولكن الرئيس أوباما ال يريد الضغط على حكومة نتنياهو ألسباب تتعلق االستراتي

  .بالشؤون الداخلية ولهذا فإنه يخاطر باستعداء تركيا العضو الحيوي في حلف شمال األطلسي
وأوضحت الصحيفة أن هذا الخالف سيؤثر بشكل كبير على مستقبل دول الشرق األوسط ومن بينها أن 

 فقدت سيطرتها التامة على شرق البحر المتوسط بعد أن أصبح هناك منافس لها إثر تصريحات "لإسرائي"
اردوغان بأن البحرية التركية ستلعب دورا أكثر نشاطا في المنطقة ملمحا إلى أن قوات تركية سترافق 

  .أساطيل المساعدات إلى غزة وهو ما ينذر بنشوء مواجهة عسكرية
 يتواءم مع الرأي العام في الدول العربية ويعزز موقف "إسرائيل"ـلمعارض لكما أن الموقف التركي ا

تركيا في هذه الدول ويزيد الضغط على الحكومات العربية التخاذ دور أكثر نشاطا لدعم فلسطين واتخاذ 
  .مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل وأبسطها سحب سفرائها مثلما فعلت أنقرة

  13/9/2011، )ي بي سيب(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  "حلفاء إسرائيل القدامى يتهاوون ":الديلي تلغراف .59
يتناول التغيرات التي طرأت " حلفاء إسرائيل القدامى يتهاوون" تحت عنوان نشرت الديلي تلغراف مقاالً

 وفي بداية المقال يقول كاتبه ادريان بلومفيلد إنه كادت أن تحدث . ودول المنطقة"إسرائيل"على عالقة 
كارثة السبت الماضي بعد هجوم المتظاهرين المصريين على السفارة اإلسرائيلية في القاهرة لوال تدخل 
قوات كوماندوز تابعين للجيش المصري إثر تدخل واشنطن استجابة الستغاثة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 "إسرائيل" العالقات بين ويرى الكاتب أن هذه الواقعة تعد أحدث حلقة في مسلسل توتر .بنيامين نتنياهو
وحلفائها في المنطقة فقد أثبتت الثورات الشعبية أن الحكام الجدد لن يكونوا مثل سابقيهم وتعلموا أن 

 أصبحت في "إسرائي"وأوضح بلومفيلد أن  ."إسرائيل"يستمعوا إلى صوت شعوبهم قبل أن يقرروا صداقة 
واحدا تلوا اآلخر، فمصر أقدم حلفائها لم يعد بها عزلة في المنطقة إذ أنها بدأت في خسارة أصدقائها 

  .مبارك
أما تركيا حليفها الوثيق في العالم اإلسالمي فقد تعرضت عالقاتهما إلى انتكاسة جديدة بسبب الهجوم 

  . نشطاء أتراك9اإلسرائيلي على سفينة المساعدات مافي مرمرة ومقتل 
ينيين توجههم لألمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين وذكر المقال أنه إضافة إلى ذلك جاء إعالن الفلسط

  .ليزيد الضغوط على حكومة نتنياهو
  13/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  استغالل لنفط المتوّسط وقطع كامل للعالقات": إسرائيل" من العقوبات التركّية على " جالخطّة" .60

اإلسرائيلية مع  -سيشاهد قريباً فصالً ثالثاً من األزمة التركية  يبدو أن العالم : فاطمة كايابال- إسطنبول
أسطول " كنتيجة متواصلة لما بعد جريمة "إسرائيل"قرب فرض أنقرة دفعة ثالثة من عقوباتها بحق 

وأعلن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان . "الخطة ب"والدفعة الجديدة الحقة لتطبيق . 2010 "الحرية
 بحق دولة االحتالل، بينما تكفلت مصادر إعالمية وأخرى رسمية بتسريب "طة جالخ"بعض ما تتضمنه 

 حصل األسبوع الماضي، عندما، بشّر، "الخطة ج"أول ما كشفه أردوغان في ما يتعلق بـ . باقي بنودها
 إلىسفناً حربية تركية سترافق سفن مساعدات تركية "في مقتطفات من مقابلة مع فضائية الجزيرة، بأن 
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ستمنع إسرائيل من استغالل موارد البحر المتوسط "، وهو ما أرفقه بالتشديد على أن أنقرة "اع غزةقط
  ."على نحو منفرد) غاز طبيعي خصوصاً(

وعن هذا الموضوع، كشفت مصادر تركية مطلعة على تفاصيل الملف، أن تركيا ستبدأ سريعاً، مع 
 من بدء التنقيب الخاص "إسرائيل"ه المتوسط لمنع جمهورية قبرص التركية، بالتنقيب عن النفط تحت ميا

وبحسب الخطة، من المقرر أن تبدأ .  المقبلأكتوبر/ فيها، وهو المقرر أن يبدأ في مطلع تشرين األول
العمليات التركية النفطية في المناطق البحرية المتنازع عليها كخطوة أولى، وذلك من ضمن اتفاق سيعلَن 

  .ية إلقامة منطقة اقتصادية حصرية بينهمابين تركيا وقبرص الشمال
ولم يستبعد السفير اإلسرائيلي السابق لدى تركيا، أولن لييل، حصول مواجهات حقيقية بين تركيا 

التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتوسطية، والتجارة الحاصلة بين قبرص : وإسرائيل بسبب أمرين
 أن تثير تركيا ملف عدم اعترافها باحتكار الشق الجنوبي من جزيرة ، إذ يتوقع أيضاً"إسرائيل"اليونانية و

 ال للشق "للقبرصين" المقابلة للشواطئ القبرصية، التي تصر أنقرة على أنها اإلقليميةقبرص للمياه 
  .اليوناني حصراً

بات االقتصادية ، فهو اقتصادي أيضاً، ويقوم على عدم اكتفاء أنقرة بالعقو"الخطة ج"أما العنوان الثاني لـ
) تجميد العمل بكافة العقود العسكرية ("الخط ب"، وتوسيع ما أعلن عنه في "إسرائيل"العسكرية بحق 

 القرار التركي الذي كشف عنه وزير االقتصاد اإلطارويندرج في . ليشمل العالقات التجارية والزراعية
 ليعود إلى "إسرائيل"ي المعتمد لدى ظافر شاغاليان، والذي اختُصر باستدعاء الملحق التجاري الترك

  .بالده، حاصراً التمثيل التركي التجاري لدى الدولة العبرية بالسكرتير الثاني لسفارتها
، فهو سياسي مباشر واألقسى على اإلطالق، ألنه يتضمن وقفاً "الخطة ج"وبالنسبة إلى العنوان الثالث من 

، وبالتالي سيؤدي إلى إقفال سفارتي الدولتين "إسرائيل"تركيا وكامالً لكل أشكال العالقات الدبلوماسية بين 
  .في أنقرة وتل أبيب

 لتسويق الموقف التركي ولتبرير "دبلوماسية عامة"دبلوماسياً، تتضمن الخطة تشديداً على شن حملة 
الدولية ، وذلك في العالقات الثنائية مع كافة الدول وفي المؤتمرات "إسرائيل"العقوبات المفروضة على 

، انطالقاً اإلسالميواإلعالم األجنبي وفي المنظمات الدولية، تحديداً في األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر 
 ككل وال هي مع اليهود، بل مع حكومة بنيامين نتنياهو، ألنها "إسرائيل"من أن مشكلة تركيا ليست مع 

  ."ليست مشكلة للعالم بأسره فحسب، بل إلسرائيل نفسها أيضاً"
 في "إسرائيل" في حال استمرار "الخطة ج"في هذا الوقت، ذكرت صحيفة أقسام التركية أجزاء أخرى من 

ومن بين ما نشرته، نية أنقرة فعل كل ما يزعج الدولة العبرية، كتقديم الدعم . رفض االعتذار والتعويض
تحدة، والضغط في األمم المطلق لمشروع قرار االعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة لألمم الم

 جراء عدم االلتزام بالمواثيق "إسرائيل"المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لفرض عقوبات على 
  . في حلف شمال األطلسي"إسرائيل"الدولية، واألهم، رفض تركيا التصديق على عضوية 

  13/9/2011األخبار، بيروت، 
  

   إطالق النار على إيالتتنفيمصر  .61
 نفت القاهرة أمس ما رددته وسائل إعالم إسرائيلية بشأن إطالق :جمال جوهر، هاني زايد: القاهرة

رصاص من داخل الحدود المصرية على دورية إسرائيلية بالقرب من منطقة إيالت، ووصف مصدر 
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 الحدود المصرية وبخاصة مع غزة: "، وقال"مزاعم كاذبة ليس عليها دليل"أمني رفيع تلك األنباء بأنها 
وإسرائيل تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً وال يمكن ألحد أن يتجاوزها، بجانب أن إسرائيل نفسها رفعت درجة 

  ".االستعداد على الحدود لتفادي تكرار الهجوم األخير على إيالت الذي أسفر عن مقتل عدد من جنودهم
  13/9/2011، )السعودية(الوطن أون الين،

  
   ومقاطع فيديو لمواقع حيوية بمصرالقبض على فلسطيني بحوزته صور .62

ألقت أجهزة األمن بمحافظة اإلسماعيلية القبض على فلسطيني قالت إنه نجح :  يسري محمد-العريش 
في التسلل إلى األراضي المصرية عبر أحد األنفاق مع قطاع غزة، وكان في طريقه للضفة الغربية لقناة 

 ويحملون أسلحة تم التقاطها  عسكرياًيرتدون زياًالسويس وبحوزته صور لمواقع مهمة بمصر وأشخاص 
وقالت مصادر أمنية إن ضباط الشرطة المتمركزين عند الحاجز األمني لجسر قناة . بهاتفه الجوال

السويس اشتبهوا في أحد األشخاص كان داخل سيارة لنقل الركاب وعندما طلبوا منه إبراز هويته 
واز سفر مزور باسم محمد نصر مصطفى، وإنه بمعاينة الشخصية للتحقق من شخصيته قدم المتهم ج

  .الجواز تبين أنه مزور وأن الصورة الموجودة على الجواز غير مطابقة لصورة المتهم
 دوالر أميركي وبمواجهته اعترف أنه 500 و إسرائيلياً شيقال450ًوبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 

ودخل مصر متسلال عبر أحد األنفاق الحدودية يدعى شادي صالح مسلم، عاطل، فلسطيني الجنسية 
وأضافت المصادر أنه بمعاينة جهاز الهاتف الجوال الذي . لزيارة شقيقته بالقاهرة منذ نحو شهر تقريبا

كان بحوزته تبين احتواؤه على صور تم التقاطها حديثا ألماكن مهمة في مصر ومواقع حيوية وصور 
لحة آلية، وأنه تم التحفظ على المتسلل وتم إحالته إلى إدارة لرجال يرتدون زيا عسكريا ويحملون أس

  .األمن الوطني بمديرية أمن اإلسماعيلية لتتولى التحقيق معه
  13/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل" ثمن إلعادة العالقات مع "الجزيرة مباشر مصر"إغالق :  تايمزنيويورك .63

" الجزيرة مباشر مصر"اقتحام السلطات المصرية لمكاتب قناة اليوم إن " نيويورك تايمز"قالت صحيفة 
وإغالقها بعد أن عرف عن القناة تغطيتها المستمرة ألعمال المظاهرات واالحتجاجات في المحافظات 

 يأتي ضمن خطة القيادة - مصرفيالمصرية وخاصة تغطيتها حادث الهجوم على السفارة اإلسرائيلية 
وأضافت الصحيفة األمريكية أن إغالق القناة جاء أيضاً بعد بدء كل  . مصرالعسكرية لفرض القانون في

  . إصالح العالقات الدبلوماسية بينهما بعد حادث اقتحام السفارةيمن الحكومة المصرية واإلسرائيلية ف
  12/9/2011السبيل، عّمان، 

  
  مع الموساد حتى مطلع التسعينيات كتاب جديد يظهر تعامل أشرف مروان .64

 طوال "إسرائيل" أن أشرف مروان تجسس لمصلحة "إسرائيل"أظهر كتاب جديد نشر في : موسىحلمي 
وأشار الكتاب الذي يكشف معلومات لم تنشر . ثالثين عاماً امتدت إلى ما بعد إبرام معاهدة كامب ديفيد

ان يقضي  جاءت إثر إخالل الموساد باتفاق جنتلمان مع مرو"إسرائيل"من قبل إلى أن قطع العالقة مع 
ويشير الكتاب أيضاً إلى أن مروان لقي مصرعه في لندن على أيدي . بأن ال يتم تسجيل اللقاءات معه

  .مبعوثين مصريين بعد أن اتخذ الرئيس المخلوع حسني مبارك قراراً بتصفيته
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 أنه كان أرفع عميل لها في "إسرائيل"وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن أشرف مروان الذي يعتبر في 
 "إسرائيل"ـمصر لمصاهرته الرئيس جمال عبد الناصر ولعمله مع الرئيس أنور السادات، هو الذي قدم ل

  .1973اإلنذار حول حرب تشرين العام 
، ويحوي سلسلة معطيات جديدة "المالك"وصدرت طبعة محدثة من كتاب البروفيسور أوري بار يوسف 

ل بعد إبرام "إسرائي"اصلة مروان العمل لمصلحة ومن بين هذه المعلومات مو. لم يكشف عنها من قبل
  .اتفاقية السالم مع مصر، وأن هذه العالقة استمرت حتى مطلع التسعينيات

  13/9/2011السفير، بيروت، 
  

  "إسرائيل" متسلالً إلى 323السلطات السودانية تضبط  .65
غير شرعي من   مهاجرا323ً أعلنت السلطات السودانية أمس أنها ضبطت :).ب.ف.ا( -الخرطوم 

  . "إسرائيل" واريتريا كانوا يريدون عبور الحدود بين مصر والسودان في طريقهم إلى أثيوبيا
  13/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  وتتصدى لهجمة إسرائيلية.. سوريا تتعافي من وضع استثنائي: المقدادفيصل  .66

تتعافى من "سوري، إن سوريا قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية ال:  محمد األمين- نواكشوط
وضع استثنائي بفضل وعي الشعب السوري وتصديه لهذه الهجمة التي غذتها وتقوم بها الصهيونية 

وأضاف المقداد خالل زيارة  ."العالمية والدول الغربية من أجل القضاء على آخر معقل للصمود العربي
 تحديات، تفرضها سياسة االحتالل اإلسرائيلي ما تتعرض له المنطقة من" إن :قام بها إلى موريتانيا أمس

  ."على الدول العربية وفرض الحلول التي تضمن إلسرائيل أن تحافظ على احتاللها وفرض األمر الواقع
إلى اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة مليارات ) الغرب وإسرائيل(األزمة الحالية دفعتهم "وأضاف أن 

الل األشهر القليلة الماضية، لشراء الضمائر، والكميات الهائلة الدوالرات التي تم ضخها إلى سوريا خ
من األسلحة التي أرسلت إلى سوريا الستخدامها في قتل األبرياء والمدنيين وفي تدمير البنى التحتية التي 

  ."أنجزها الشعب السوري بفضل جهود أبنائه المخلصين
  13/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  في إعداد نص قرار يعرضه الفلسطينيون على المنظمة الدولية األوروبي يناالتحاد .67

لقيـام دولـة    "أعلنت مصادر في االتحاد األوروبي، أن الطريق األمثـل          :  عبد اهللا مصطفى   - بروكسل
فلسطينية وإيجاد حل دائم للصراع في الشرق األوسـط، هـو التفـاوض بـين الطـرفين اإلسـرائيلي                   

  ."والفلسطيني
يكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجيـة فـي االتحـاد              جاء ذلك على لسان ما    

قال مان خالل المؤتمر الصحافي اليومي في مقر المفوضية األوروبيـة فـي             . األوروبي، كاثرين آشتون  
موقفنا واضح في هذا الشأن، فالحل الذي من المفترض أن يفضي إلى قيام دولـة فلـسطينية                 ": بروكسل
  . "با إلى جنب مع دولة إسرائيل يمر عبر المفاوضاتتعيش جن
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ونفى المتحدث علمه بأن يكون االتحاد األوروبي يشارك في إعداد نص قرار سيطرح على األمم المتحدة                
ليس هناك أي نص واضح حاليا، هنـاك الكثيـر مـن االقتراحـات              ": من قبل الطرف الفلسطيني، وقال    

  . " يتخذ أي موقف قبل صدور قرار فعلي من قبل األمم المتحدةالموجودة، لكن االتحاد األوروبي لن
  13/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   في مسعاها للحصول على عضوية لدولة باألمم المتحدة  تطالب السلطة بالحذرألمانيا .68

حث وزير الخارجيـة االلمـاني غيـدو فيـسترفيلي الـرئيس            : )وكاالت( -  برهوم جرايسي  -عواصم
حمود عباس على التعامل بحذر في مسعاه للحصول على عضوية لدولة فلسطين في األمـم               الفلسطيني م 

المتحدة محذرا ان مثل هذه االستراتيجية يمكن ان تضر في نهاية المطاف بجهود العـودة لمفاوضـات                 
الرئيس عباس، صراحة للتخلي عـن       ولم يدع بيان صادر عن وزارة الخارجية األلمانية االثنين         .السالم

ونقل البيان قول وزير الخارجية االلماني لعباس خالل اجتماعهما في عمـان مـساء االحـد أن                  .خطةال
إال أنه يجب تجنـب     "وأضاف   ".تدعم هدف قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة كنتيجة للمفاوضات        ...ألمانيا"

قـال الـوزير    و ".الخطوات التي من الممكن ان تخاطر بجعل أي تطور في حل الدولتين أكثر صـعوبة              
حول طلب فلسطيني محتمل لالمم المتحدة، السؤال الحاسم هو ما إذا كان ذلـك سيـساهم فـي                  "األلماني  

ومن المقرر أن يجتمع فيسترفيلي مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين           ". عملية السالم أم سيسيء إليها    
  .نتنياهو والرئيس شمعون بيريز ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان

  13/9/2011، لغد، عّمانا
  

  اإلدارة األمريكية سئمت كال الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي :  االزمات الدوليةمجموعة .69
اإلدارة األمريكية غيـر قـادرة علـى توجيـه          " قالت مجموعة االزمات الدولية ان       : رام اهللا  - القدس

ه الكونغرس الذي سيفرض ثمنـاً      ، وتواج )الفلسطيني واالسرائيلي (األحداث، وقد سئمت من كال الطرفين     
  ".على أي تحرك فلسطيني في األمم المتحدة، وتريد فقط لكل هذه العملية أن تتالشى وتختفي

إن المحاوالت الهادفة إلـى إقنـاع عبـاس أو          "وشددت في تقرير حديث لها وصلت نسخة منه الى على           
ألسوأ من ذلك، تسيء قـراءة واقـع         أو، ا  –الضغط عليه للتخلي عن التحرك في األمم المتحدة تتجاهل          

السياسة الفلسطينية، فإذا أجل هذا التحرك أو إذا قبل بقرارٍ رمزي بشكل أساسي في األمم المتحدة ومـن                  
ثم عاد إلى المحادثات الثنائية دون تجميد المستوطنات، فمن المرجح أن يواجـه تحـدياً داخليـاً يـشّل                   

 شعبه الذين فقدوا أي إيمانٍ بالمفاوضات منـذ وقـت طويـل             سيأتي هذا التحدي من أبناء    " وقالت"حركته
معظـم الفلـسطينيين ال     . والذين قُدم لهم خيار اللجوء إلى األمم المتحدة من قبل القيادة منذ عدة شـهور              

يدعمون خيار األمم المتحدة بقوة، لكنهم سيعارضون بقوة أيضاً أي قرار بسحبه دون تقـديم تعويـضات                 
  ".مناسبة

 الواليـات   –من األفضل نسيان أي جهد للخروج ببيان من قبل الرباعية           "االزمات الدولية ان    واعتبرت  
 أو على األقل عدم اعتباره بـديالً        –المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا واألمانة العامة لألمم المتحدة         

  ".لحٍل تقدمه األمم المتحدة
رباعية بنص مرضٍ، فإن من شبه المؤكد أن        بصرف النظر عن الصعوبات التي واجهت خروج ال       "وقالت

من الصعب فهم كيف يمكن للمفاوضات أن تساعد        . لنبدأ بالهدف نفسه  . هذا الجهد سيؤدي إلى أثرٍ عكسي     
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هي التي أوصلتهما إلى    ) الفاشلة(على إخراج الطرفين من المأزق الذي وصال إليه إذا كانت المفاوضات            
  ".ذلك المأزق في المقام األول

إذا كان ثمة شيئاً واحداً يتفق عليه المسؤولون اإلسرائيليون واألمريكيون، فهو أن من المستحيل         " فتواضا
عملياً وفي السياق الحالي أن يتمكن عباس ورئيس الوزراء نتنياهو من تحقيق تقدم كبير، ناهيـك عـن                  

  . التوصل إلى اتفاق
تدهور القطار في أيلول من شأنه أن يـؤدي         إن استئناف المفاوضات اآلن لمنع ما يمكن وصفه ب        " وتابعت

ال يكفي االهتمام بأيلول عندما يكون عليك االهتمام بمـا          . إلى انهيار أكثر خطورة إذا تداعت المفاوضات      
  ".تبقى من أشهر العام

  12/9/2011، القدس، القدس
  

   قد تهاجم منشآت إيران النووية إذا رأت ذلك ضروريا"إسرائيل": تشيني .70
رئيس األميركي السابق ديك تشيني أن إسرائيل ستهاجم المنشآت النووية اإليرانيـة إذا رأت              رأى نائب ال  

الخطر اإلرهـابي ال يـزال قائمـاً علـى     "ذلك ضروريا لمنعها من تطوير سالح نووي، محذرا من أن           
ا علـى   ، رد "أعتقد أنهم سيفعلون ذلـك    ":  األميركي األحد  "نيوزماكس"وقال لتلفزيون    ."الواليات المتحدة 

إيران تـشكل تهديـدا وجوديـا       ": سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستهاجم المنشآت النووية اإليرانية، وقال         
  ."أي شيء عليهم فعله لضمان بقائهم والمحافظة على أمنهم) اإلسرائيليون(وسيفعل ) بالنسبة إلسرائيل(

 يمكن أن أنـسبه إلـى أي زعـيم          ال": وعما إذا كان رأيه يستند إلى نقاشات مع زعماء إسرائيليين، قال          
لقد أجريت حوارات مع العديد من المسؤولين اإلسرائيليين وأعتقد أنهم جميعـا      ": ، مضيفا "إسرائيلي معين 

  ."ينظرون إلى إيران على أنها تهديد أساسي
  13/9/2011، الراي، الكويت

  
    وفد التحالف الدولي لكسر الحصار يصل إلى غزة  .71

ية، أمس، إن السلطات المصرية سمحت لوفد التحالف الدولي لكسر الحصار           قالت مصادر فلسطينية رسم   
 14وذكرت المصادر أن الوفد يضم       .المفروض على قطاع غزة، بدخول القطاع، عبر معبر رفح البري         

متضامناً من النشطاء المصريين والعرب واألجانب من مختلف الجنسيات، في مهمـة إنـسانية هـدفها                
صار الظالم المضروب على نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غـزة            المساهمة في كسر الح   
وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية سمحت بدخول نصف طن من األدوية            .منذ نحو خمسة أعوام   

  .والمساعدات الطبية برفقة وفد المتضامنين لتقديمها ألهالي القطاع المحاصرين 
  13/9/2011، الخليج، الشارقة

 
  شعوب بريطانيا وفرنسا والمانيا تؤيد إقامة دولة فلسطينية  : عاستطال .72

أظهر استطالع جديد للرأي أن معظم شعوب بريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤيدون إقامة دولـة              :  بترا –لندن  
فلسطينية، حيث يرون انه يتعين على حكوماتهم التصويت لصالح قرار باألمم المتحدة يعترف باقامة دولة               

وحسب اإلستطالع الذي أجرته مؤسسة يوغوف ونشرت نتائجه صـحيفة          .  إلى جانب اسرائيل   فلسطينية
من البريطانيين يؤيدون أن تقوم حكـومتهم بالتـصويت لـصالح           % 59الغارديان البريطانية أمس فإن     
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اإلعتراف بدولة فلسطينية، إذا ما تم التصويت على قرار بهذا الشأن في األمم المتحدة خـالل األسـابيع                  
من األلمان حق الفلسطينيين بإقامة دولـتهم الخاصـة         % 71من الفرنسيين و  % 69المقبلة، في حين دعم     

  .بهم
وقال اإلستطالع الذي أجري لصالح منظمة آفاز التي اطلقت حملة على اإلنترنـت لـدعم قيـام دولـة                   

طينية مـن دون    فلسطينية أن نسبة التأييد من قبل شعوب الدول الثالث ارتفع لصالح اقامـة دولـة فلـس                
  .في ألمانيا% 86بفرنسا و% 82في بريطانيا و% 71تصويت في األمم المتحدة حيث ارتفعت النسبة إلى 

يتعـين علـى رئـيس الـوزراء        "ونسبت الغارديان الى المتحدث باسم منظمة آفاز ريكن باتيل قوله أنه            
 120 إلى جانبه وإلـى جانـب        البريطاني ديفيد كاميرون اإلستماع إلى آراء الشعب البريطاني والوقوف        

دولة أخرى تدعم اقامة دولة فلسطينية وايجاد طريق جديد للسالم، أو اإلستمرار بالوقوف إلـى جانـب                 
 ."حكومة الواليات المتحدة التي تستمر بدفع الوضع الراهن باتجاه الفشل

 13/9/2011، الدستور، عّمان
  

   سبتمبر/أيلول11 أحداث  ألف أمريكي يعتنقون اإلسالم سنويا بعد20: معاريف .73
 سبتمبر هو إقدام 11ذكرت تقرير لصحيفة معاريف اإلسرائيلية أن أحد أهم االنعكاسات المفاجئة ألحداث 

  .كثير من األمريكيين على تغيير دينهم واعتناق الديانة اإلسالمية
ألحداث في تقرير بمناسبة الذكرى العاشرة -" تساحي يوكد"وأوضح مراسل الصحيفة في نيويورك 

 أن السنوات العشر األخيرة شهدت إقبال كبير من قبل األمريكيين على اعتناق -الحادي عشر من سبتمبر
  .الديانة اإلسالمية

ووفق معطيات منتدى العالقات اإلسالمية األمريكية فإن العام األول بعد الهجوم شهد إقبال كبير على 
  . ألف أمريكي اإلسالم34 أكثر من وفي ذلك العام اعتنق, اعتناق الديانة اإلسالمية

 ألف 20وخالل العشر سنوات الماضية تراوح عدد من اعتنقوا اإلسالم في الواليات المتحدة حول 
  .من النساء والباقين رجال% 80 ألف هناك نحو 20والمفاجئة أيضا أن من بين الـ, أمريكي سنويا

  12/9/2011، موقع عكا اون الين
  

  بين اتفاق أوسلو واالعتراف بالدولة الفلسطينية: وحق العودة الفلسطينيون الالجئون .74
، ورشة  12/9/2011اختتم في العاصمة اللبنانية بيروت يوم االثنين        :  موقع تجمع واجب   –فايز أبو عيد    

لبنان وتجمع العودة   -لحق العودة " ثابت"لندن ومنظمة   -العمل التي نظمها كل من مركز العودة الفلسطيني         
بين اتفاق أوسلو االعتراف بالدولة     : الالجئون الفلسطينيون وحق العودة   :تحت عنوان   " اجبو"الفلسطيني  

، وذلك بحضور شخصيات لبنانية وفلسطينية وعدد مـن الخبـراء           "الفلسطينية، مراجعة سياسية وقانونية   
  . والمتخصصين على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، في فندق كومودور

النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، تال ذلك كلمة ألقاها األستاذ ماجد الزير مـدير             تم افتتاح الورشة ب   
عام مركز العودة الفلسطيني في لندن أشار فيها إلى النتائج السلبية التفاق أوسلو على القضية الفلسطينية،                

ب الفلـسطيني، واعتبـر     محمالً السلطة الفلسطينية عواقب نتائج تفردها باتخاذ القرارات نيابة عن الشع          
،بأنه 1967الزير ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجلس األمن لطلب االعتراف بدولة فلسطينية على حدود              
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يثير العديد من التساؤالت والمخاوف حول حق العودة ،ومستقبل منظمة التحريـر الفلـسطينية كممثـل                
  .شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
نقسام في الشارع الفلسطيني الدائر حول أهمية هذه الخطوة وما سـتعود      تثم طرق للحديث عن الجدل واال     

عليه من مكاسب للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الحوار الشعبي للخروج برؤية واضـحة، يكـون                
  .أساسها استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة

  :الجلسة األولى
 قسمت إلى جلستين أحداهما قانونية واألخرى سياسية العديد من المحاور، حيث            ناقشت ورشة العمل التي   

مدير عام تجمع العودة الفلسطيني واجب إلـى        " طارق حمود "تطرقت الجلسة األولى التي ترأسها األستاذ       
االعتـراف بالدولـة    "محمد المجذوب والذي جاء تحت عنوان       . ثالثة محاور، ألقى المحور األول فيها د      

تحدث فيها عن اإلجراءات القانونية لقبـول فلـسطين         " رؤية نقدية بالعموم    : لسطينية في األمم المتحدة   الف
هيئة األمم المتحدة، وقام باستعرض نماذج عديدة لدول سبق أن ذهبت لألمم المتحدة لطلب االعتراف بها                

دولة على جزء من أرض     المجذوب أن المسؤولين الفلسطينيين يعلمون أن إقامة        . كعضو فيها، وأضاف د   
فلسطين يعني االعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، وهذا التنازل سيقود لتنازالت أخـرى منهـا               
وإلغاء وشطب حق العودة،ووضح المحاضر من الناحية القانونية أهمية وعدم أهمية التوجه لألمم المتحدة              

ذوب محاضرته بالتاكيد علـى أن ال يحـق ألي         واالعتراف بالدولة الفلسطينية، وختم الدكتور محمد المج      
  .جهة أو مؤسسة أو أي نظام أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني ويتخذ القرارات المصيرية بدالً منه

اتفاق أوسلو من وجهة النظـر القانونيـة بـالعموم          "في المحور الثاني    "أنيس قاسم   "بدوره اعتبر الدكتور    
، أن ما يقوم به محمود عباس بالـذهاب إلـى مجلـس األمـن               "وأثره على قضية الالجئين وحق العودة     

لالعتراف بالدولة الفلسطينية كمن يقوم بصالة االستسقاء ليهطل المطر، ومن ثم لخص مراحـل دخـول                
منظمة التحرير الفلسطينية إلى األمم المتحدة وتحدث عن المكاسب التي اسـتطاعت منظمـة التحريـر                

ين وجامعة العربية ودول عدم االنحياز بهـا ، وأوضـح أن منظمـة              تحقيقها من خالل اعتراف األوربي    
ا عتراف األمم المتحدة وأن تكون فيها عضواً بـصفة    1974التحرير الفلسطينية استطاعت أن تنتزع عام       

 دول في   108واعتراف أكثر من    .مراقب، ناهيك عن المشاركة الحقاً في المؤتمرات التابعة لألمم المتحدة         
لدولة الفلسطينية وشدد على أنه كان من األجدر واألجدى لتلك السلطة الحفاظ على هـذه               تلك المرحلة با  

  .االعترافات ال نسفها من خالل التوجه مجدداً إلى األمم المتحدة
الوضع القانوني لالعتراف بالدولة الفلسطينية وأثره      "أما الدكتور شفيق المصري فبين في المحور الثالث         

النواحي القانونية لمسعى السلطة الفلسطينية في الذهاب لألمم المتحدة،         " ق العودة على قضية الالجئين وح   
واعتبر أن هذه السلطةارتكبت خطأ جسيما بالتوجه إلى هيئة األمم المتحدة ألن مجلس األمـن سـيرفض                 

ربط المصري على عدم ال   . طلبها،ألنها ببساطة سلطة غير مستوفية الشروط المطلوبة لقيام دولتها، شدد د          
بين محاولة الحصول على االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وربط هـذه المحاولـة باالبقـاء علـى                 
المفاوضات مع الكيان الصهيوني، ألن هذا الكيان غير معني ال بقيام دولة فلسطينية، وال بحل نهائي مع                 

شفيق المصري علـى    . شدد د الفلسطينيين، وخير دليل على ذلك اتفاقية أوسلو التي تثبت هذه المقولة، و           
 حول عودة الالجئين الفلسطينيين وعلى التمـسك برعايـة األونـروا ألنهمـا              194عدم التفريط بالقرار    

الجلسة الثانية أمـا    .الضمانة والحماية التي يمكن أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج           
نظمة ثابت لحق العودة، فناقشت البعد السياسي من        الجلسة الثانية التي ترأسها األستاذ علي هويدي مدير م        
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"  سنة على توقيع اتفاق أوسلو وأثره على الالجئين وحق العـودة           18خالصة  "خالل ثالثة محاور أيضاً،     
عن حق العودة وأهميته بالنسبة للشعب الفلسطيني       " جواد الحمد "األستاذ  : عنوان المحور األول تحدث فيه    

عتراف بالوجود اليهودي على أرض فلسطين، ولفت حمد أن حق الالجئين لم            وتمسكهم بأرضهم وعدم اال   
يذكر في أي اتفاقية كتبت إلى اليوم وأن هذا الحق لم تكن في تفكير المفاوض الفلسطيني، وسرد عدد من                   
البنود التي وردت في اتفاقية أوسلو وكامب ديفيد وواي ريفير ووادي عربة ، المتعلقة بالالجئين وعودتهم           

  .إلى ديارهم، فكانت الخالصة هي العمل على أساس التعويض والتوطين ال العودة
اتفـاق أوسـلو،    "مدير مركز الزيتونة للدراسات المحور الثاني       "محسن صالح   "ومن جهته تناول الدكتور     

 تطرق فيه للعديد من المالحظات عن اتفاقية أوسلو، منها أن هذه االتفاقية أخرجـت             " رؤية سياسية نقدية  
 وغرب القدس من دائرة التفاوض وحصر الصراع على أراضي قطـاع            48أراضي عام   " إسرائيل"فيها  

صالح أن من مساوئ أوسلو أيضاً اعتراف منظمة التحرير الفلـسطينية           . وتابع د  غزة والضفة الغربية،  
عهـدت  ، وكـذلك ت   48بالكيان الصهيوني بينما لم يتعرف هذا الكيان بالوجود الفلسطيني على أراضـي             

منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقف مطلقاً عن أي شكل من أشكال المقاومة والكفـاح المـسلح وألزمهـا                 
االتفاق إتباع السلوك السلمي، وأشار مدير مركز الزيتونة أيضاً إلى أن اتفاقية أوسلو لم تتطـرق لحـق                  

 باتـت مرتبطـة بـالموقف       تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني، وشدد على أن القضايا الجوهرية         
 سـنة علـى     18والمياه، والمستوطنات، وحق العودة، وأنه وبعد مرور         والسيادة، كالحدود،" اإلسرائيلي"

محـسن  . خـتم د  اتفاقية أوسلو لم تتم مناقشة هذه القضايا بل ترحل دائماً إلى مفاوضات الحل النهـائي،             
ما أقرت هذه االتفاقية لم تقف على رأي الشعب         صالح محاضرته بالتشديد على أن السلطة الفلسطينية عند       

  .الفلسطيني
االعتراف بالدولة الفلسطينية وأثره علـى مـستقبل        "تساءل األستاذ جابر سليمان في بداية المحور الثالث         

والواليات المتحدة ذهاب السلطة الفلسطينية إلـى األمـم         " إسرائيل"، لماذا تعارض    "الالجئين وحق العودة  
أن اتفاقية أوسلو   :"  يكفي أن يعارضا لكي نتحمس ونندفع للذهاب إليها؟ وتابع سليمان قائالً           المتحدة؟ وهل 

ليس لها مرجعية ومرجعيتها هم األطراف التي وقعت على تلك االتفاقية، أما طلب االعتـراف بالدولـة                 
وميز بـين   " يينالفلسطينية فستكون مرجعيته األمم المتحدة وإسرائيل تعارض أية مرجعية دولية للفلسطين          

مسألة االعتراف بالدولة الفلسطينية ومسألة العضوية في األمم المتحدة ، في ختام محوره شـدد األسـتاذ                 
جابر سليمان على أن الجهد الذي تبذله السلطة الفلـسطينية اآلن للحـصول علـى االعتـراف بالدولـة        

 مثل قـضية االسـتيطان والقـدس        الفلسطينية كان األجدى لها أن تدخره لقضايا أكثر حساسية وجوهرية         
  .وعودة الالجئين

 13/9/2011موقع الجئ نت، 
  

  إسقاط حماس".. 2رصاص مصبوب .. "غزة بين االغتياالت المركزة .75
  عدنان أبو عامر

بعد أسابيع من الهجوم الصاروخي على مستوطنات الجنوب، وفي الوقت الذي يتواصل فيـه اإلطـالق                
 عن وقف إطالق النار، تدقق أوساط إسرائيلية في خيارات العمـل            بشكل متقطع على الرغم من اإلعالن     

  التي يمتلكها الجيش واألجهزة األمنية، وكيف يمكن الرد في جولة القتال القادمة؟
  االغتياالت المنظّمة• 
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تعتقد األوساط األمنية والعسكرية اإلسرائيلية أن الضربة األكثر شدة التي يمكن أن تتلقاها منظمة مسلحة               
 اغتيال قائدها، ألن ضرب من يتوجه لتنفيذ عملية ضدك هو واجب، وأسلوب شرعي لمنع العمليات،                هي

ومن جانب آخر، هذا األسلوب قد يشعل النيران، ويؤدي لرغبتها في الرد بعمليات مضادة، سواء كانـت                 
  . برية أو من خالل إطالق صواريخ متطورة

 أسلوب االغتياالت، خاصة وأن األمر يتعلـق بمنظمـات          في ذات السياق، هناك توجد ميزة استثنائية في       
صغيرة، ومن الممكن تشويش أنشطتهم على المدى الطويل بهذه الطريقة، فضالً عن أنه يشكل عنـصر                

  .ردع
  ":2"رصاص مصبوب• 

هذا األمر يمثل قيمة محدودة للغاية، بالسيطرة على مناطق تُستغل إلطالق الصواريخ باتجاه المستوطنات              
جنوب، ولكن في المقابل ستكون قوات الجيش مكشوفة أمام العمليات المتكررة من جانب عناصـر               في ال 

  .مسلحة، وربما أيضا من قبل مواطنين في القطاع، وكذلك سنجد أن العالم يقف ضدها
من جانب آخر، لو قام الجيش اإلسرائيلي بأي عمل في قطاع غزة ربما سيؤدي إلى فترة مـن الهـدوء،             

ون سوى مرحلة في انتظار الموجة التالية، وال يرى أنه من الالئق الدخول للقطـاع لتنفيـذ                 ولكن لن تك  
عملية تصاعدية، فالجيش يعلم كيف يدخل، لكن من غير الممكن معرفة كيف سيخرج منه، ما يعني اآلن                 

  .ال توجد لديها مصلحة لتأجيج منطقة الجنوب) إسرائيل(أن 
  :إسقاط حماس• 

سلوب، تكمن في تدمير سلطة حماس والمساس البـالغ بالبنيـة العـسكرية والبـشرية               الميزة في هذا األ   
ستـضطر الحـتالل القطـاع، وتحمـل        ) إسرائيل(والمادية، في المقابل، فإن الجانب السلبي الكبير أن         

المسئولية عن مليوني فلسطيني فيما يتعلق بالبنية التحتية، الصرف الصحي، الخدمات الصحية، الطعـام              
اه، وتماماً مثل العملية البرية المحدودة، كانت قوات الجيش هدفاً سهالً للمسلحين، وهو مـا حـدث                 والمي

تماماً قبل االنسحاب أحادي الجانب، ووقتها خسر الكثير من الجنود في قطاع غزة، كمـا أن االنتقـادات                  
  .حول العالم ستُسمع مجدداً) إسرائيل(ضد 

واإلسرائيلية ليست متأكدة من أن تحييد سلطة حماس حاليـاً مـن            في سياق متصل، فإن المحافل األمنية       
مصلحتها، على الرغم من القتلى في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، والمصلحة تكمن فـي إنهـاء النـزاع                 
بأسرع ما يمكن، حتى على خلفية المشاكل مع مصر، وباعتبار أن األمر يخدم التقدم فـي المفاوضـات                  

  . غزةحول الجندي األسير في
  :عمليات داخل سيناء• 

ال توجد أي ميزة في خطوة من هذا النوع، فالدخول إلى أرض تحت الـسيادة المـصرية أمـر مكـتظ                     
بالسلبيات، ومن شأنها أن تزيد من حدة النزاع مع مصر، والحل األمثل هو خلق تهدئـة مـع مـصر،                    

  .وتعزيز التعاون مع حرس الحدود المصري
بقوات إلى سيناء لم يأت فـي       ) إسرائيل(أخرى في تل أبيب أن احتمال دخول        فيما تعتقد أوساط سياسية     

الحسبان، فمصر دولة ذات سيادة، ولديها معها اتفاق سالم، وعليها أن تطلب منهـا تطبيـق سـيادتها،                  
حاليـاً  ) إسرائيل(والعمل بصرامة ضد مصادر العمل المسلح في شبه جزيرة سيناء، وربما أن مصلحة              

حفاظ على العالقات مع مصر، والتوصل معها لتفاهم حول كيفية العمـل علـى الحـدود                تتلخص في ال  
المشتركة ضد المنظمات المسلحة، سواء من الجهاد العالمي، أو تخرج من قطاع غزة، وتجتاز الحـدود                



  

  

 
 

  

            40ص                                     2261:                العدد13/9/2011الثالثاء  :التاريخ

إلى مصر، وعلى كل األحوال، ينبغي المطالبة، وممارسة الضغوط المباشرة والدولية على مـصر مـن                
  .جة المشكلةأجل معال

  تفعيل القبة الحديدية• 
أظهرت أحداث المواجهة األخيرة عدداً من العيوب والثغرات في عملها تجاه الصواريخ المنطلقـة مـن                

باإلشارة إلى تساؤل لم يعثر على إجابة له حتى كتابـة           " عوديد عميحاي "غزة، لخصها الخبير العسكري،     
 في مواجهة شاملة، سيسقط فيها على كـل األراضـي           ماذا سيحصل : هذه السطور، ويتلخص في التالي    

 صاروخ يومياً من كل االتجاهات والمديات؟ وقواعد سالح الجو ستهاجم، ولن تتمكن من العمل،               1000
محطات الطاقة ستهاجم، والبنى التحتية االستراتيجية، ترى ماذا سيحل بمستودعات المواد الخطرة؟ وهل             

  سيتم إخالء المدن؟
  12/9/2011، أون الينموقع فلسطين 

  
  اخسروا تحالفكم مع السعودية... الفيتو ضد الدولة الفلسطينيةاستخدموا .76

  تركي الفيصل
يتوجب على الواليات المتحدة أن تدعم المبادرة الفلسطينية من أجل الدولة فـي األمـم المتحـدة، أو أن                   

إذا لم تفعل ذلك، فسيتقلص النفـوذ       و. تخاطر بخسارة المصداقية الضئيلة التي بقيت لها في العالم العربي         
األميركي أكثر، ويتناقص األمن االسرائيلي وتتقوى إيران، ما سيزيد فرص وقوع حـرب أخـرى فـي                 

  .المنطقة
وباإلضافة لهذا، فلن تتمكن السعودية بعد ذلك من التعاون مع الواليات المتحدة بنفس الطريقة التي قامت                

بـين  " للعالقة الخاصـة  "د في معظم أرجاء العالم العربي، فسينظر        ونتيجة لالضطراب السائ  . بها تاريخيا 
السعودية والواليات المتحدة على أنها سامة من جانب الغالبية العظمى من العـرب والمـسلمين، الـذين                 

  .يطالبون بالعدالة للشعب الفلسطيني
ية أكثر اسـتقاللية    وربما سيضطر الزعماء السعوديون بسبب ضغوط محلية وإقليمية لتبني سياسة خارج          

ومثل دعمنا العسكري مؤخرا للملكية في البحرين،وهو ما عارضته الواليات التحدة، فربما تتبنى             . وحزما
السعودية سياسات أخرى تتعارض مع السياسات األميركية، بما في ذلك معارضة حكومة رئيس الوزراء              

وربمـا  . لضغوط األميركية للقيام بذلك   العراقي نوري المالكي، ورفض فتح سفارة هناك على الرغم من ا          
  .تتباعد الطرق بين الحكومة السعودية وواشنطن في أفغانستان واليمن أيضا

االعتراف الرسمي، ودعم المنظمات الدولية، والقدرة    :الشعب الفلسطيني يستحق دولة وكل ما يستتبع ذلك         
  . وأمنعلى التعامل مع اسرائيل على قدم المساواة والفرصة للعيش بسالم

وعلى اسرائيل أن تنظر للمبادرة الفلسطينية للدولة ليس على أنها تهديد، وإنما كفرصة للعودة إلى طاولة                
 فـي المائـة مـن       70وتظهر االستطالعات األخيرة أن نسبة تصل       . المفاوضات ومنع وقوع نزاع آخر    

سر الجمود في وقت قريب، وهذا      الفلسطينيين يقولون إنهم يعتقدون أن انتفاضة جديدة ستندلع إذا لم يتم ك           
  .يجب أن يشجع اسرائيل على السعي لتحقيق السالم مع الزعيم الفلسطيني المعتدل محمود عباس

وقد توفرت إلدارة اوباما العديد من الفرص لقيادة االسرائيليين والفلسطينيين نحو محادثات ثنائية، لكـن               
صاد المحلي المتدهور والمشهد السياسي المشلول أكثر       صناع السياسة األميركية انشغلوا لسوء الحظ باالقت      

وألن واشنطن لم تقدم أي مقترحات جديدة       .من انشغالهم بالعثور على حل قابل للتطبيق لملحمة الظلم هذه         
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قابلة للحياة، فأقل ما تستطيع القيام به هو التنحي جانبا، وعدم الوقوف فـي وجـه الجهـود الـسعودية                    
  .ساندة الحقوق الفلسطينية في األمم المتحدةواألوروبية والعربية لم

وقد اعترف حتى المسؤولون االسرائيليون مؤخرا على انفراد لنظرائهم األوروبيين أن السعودية فقط هي              
التي ستكون قادرة على منح الفلسطينيين الشرعية الدينية والسياسية والمالية التي يحتاجونها إلنجاز اتفاق              

 ما يجعلها أكبـر     2009 مليار دوالر للسلطة الفلسطينية منذ حزيران        2،5عودية  وقدمت الس . مع اسرائيل 
لكن هذه األموال لن يكون لها كبير فائدة ما لم يحصل الفلسطينيون على             . داعم منفرد للقضية الفلسطينية   

  .حقوقهم األساسية
لتين المستند إلى حـدود      نقطة البداية للمفاوضات، وحل الدو     2002ويجب أن تكون المبادرة العربية لعام       

 هو األساس الواقعي الوحيد الستئناف المفاوضات، نظرا للكيفية التي أثبتت فيهـا عمليـة سـالم                 1967
  .اوسلو أنها عقيمة

مع آلية ترتكز على مفاوضـات دولـة مـع           ومبادرة الدولة الفلسطينية هي فرصة للحلول مكان اوسلو،       
  . أكثر قابلية لإلدارة، ويضع األساس لحل دائم وهو طرح رابح للجانبين يجعل النزاع-دولة

 -والخاسران الوحيدان في هذا السيناريو قد يكونان سوريا وإيران، وهما دولتان منبوذتان عملتا دون كلل              
وقد لعبت السعودية مؤخرا دورا قياديا      .  على نسف عملية السالم    -من خالل دعمهما لحماس وحزب اهللا     

ئيس السوري بشار األسد، من خالل المطالبـة بإنهـاء قتـل المحتجـين              في عزل الحكومة الوحشية للر    
والسقوط المتوقع لنظام األسد البربري يوفر فرصة اسـتراتيجية         . واستدعاء السفير السعودي من دمشق    

ودون هذا الحليف الحيوي ستجد طهران من األصعب عليها أن تعزز الخالفـات             . نادرة إلضعاف إيران  
  .في العالم العربي

هناك فرصة اليوم للواليات المتحدة والسعودية الحتواء إيران، ومنعها من زعزعـة االسـتقرار فـي                و
لكن هذه الفرصة ستتالشى إذا أدت أفعال إدارة اوباما في األمم المتحدة إلى انقسام قسري بـين                 . المنطقة
  .دولتينا

لواليات المتحدة في التصرف    ومع أن السعودية راغبة وقادرة على رسم مسار جديد ومختلف إذا فشلت ا            
بشكل عادل تجاه فلسطين، فإن الشرق األوسط ستتحسن أحواله بشكل أفضل بكثير، من خالل اسـتمرار                

  .التعاون والنوايا الطيبة بين هذين الحليفين منذ وقت طويل
بية ومن هنا فالدعم األميركي للدولة الفلسطينية هو أمر أساسي، وسيكون الستخدام الفيتـو عواقـب سـل                

 السعودية، وإثارته الغضب في أوساط      -ففضال عن تسببه في أضرار جسيمة للعالقات األميركية       . شاملة
المسلمين في أرجاء العالم، فسوف تُلحق الواليات المتحدة الضرر أكثر فـأكثر بعالقاتهـا مـع العـالم                  

ن تختار الواليات المتحـدة     دعونا نأمل بأ  . اإلسالمي، وتعزز الموقف اإليراني وتهدد االستقرار اإلقليمي      
  .طريق العدل والسالم

  " نيويورك تايمز"
  13/9/2011، القدس، القدس
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   االستراتيجي يتعمق"إسرائيل"مأزق  .77
  عبد الستار قاسم. د

، وتعزز وضوحه في حرب الكـوانين     2006/ظهر مأزق إسرائيل االستراتيجي بوضوح بعد حرب تموز       
 في جنوب لبنان على الرغم من أن الحرب اسـتمرت ثالثـة             فشلت إسرائيل . 2008/2009على غزة،   

وثالثين يوما، ولم تحقق أهدافها السياسية في غزة على الرغم من استمرار الحرب مدة ثالثة وعـشرين                 
  .يوما

جيش إسرائيل لم يعد قادرا على حسم المعارك، ولم يعد قادرا على تنفيذ التهديـد الـذي يطلقـه قـادة                     
لقد وجدت إسرائيل نفسها أمام مأزق استراتيجي كبير بحيـث          .ضد هذه الجهة أو تلك    الصهاينة السياسيين   

أنها لم تعد تهيمن تماما على المنطقة، وال تستطيع أن تشن حربا في أي وقت تشاء، ولم تعد هي بمنـآى                     
  .عن صواريخ الطرف اآلخر

ريقة تتناسب مـع األوضـاع      لقد تصدعت نظريتها األمنية التقليدية، وأصبح لزاما عليها أن تطورها بط          
لكنها تدرك أيضا ان الطرف المقابل ليس غافال، وهو يعمل ليل نهار على تطـوير قدراتـه                 . المستجدة

  .العسكرية وتكتيكاته، ويطور رؤاه األمنية والعسكرية واالستراتيجية
الثورة . رائيلأضاف شعب مصر بثورته بعدا استراتيجيا جديدا للقوى العربية واإلسالمية التي تواجه إس            

المصرية بحد ذاتها تعبر عن إرادة عربية مصرية حرة، وهي تصر على الحرية واالستقالل ليس لمصر                
  .فقط وإنما لكل األقطار العربية

لكن شعب مصر لم يتوقف فيما      . ويكفي أنها خلعت أكثر نظام عربي ملتزم باألمن والمصالح اإلسرائيلية         
التزامات مصر تجاه إسرائيل، وإنما يصر على خلع إسـرائيل مـن            يتعلق بإسرئيل عند حد التحرر من       

  .أرض الكنانة، واستعادة سيناء لتصبح جزءا ال يتجزأ من السيادة المصرية الكاملة
ما قام به شعب مصر في األيام األخيرة من السيطرة على سفارة الصهاينة في مصر يعبـر عـن هـذه                     

  . تذلاإلرادة المصرية الصلبة التي ال تهون وال
  .وقد صدق شعب مصر موقفه من الصلح مع إسرائيل وإقامة عالقات اعتيادية معها

شكك كثيرون عبر ثالثين عاما بإرادة شعب مصر، وبموقفه من إسرائيل، لكن الـشعب أتـاهم بـالخبر                  
  .اليقين

ـ                  ي تدرك إسرائيل أن المسألة ليست فقط سيطرة على سفارة وطرد سفير، وإنما تتعلق بتغيير جـذري ف
  .السياسة المصرية تجاهها وتجاه أعمال المقاومة والعالقات مع الدول الغربية عموما

أي أن المسألة ستمتد إلى إعادة بناء الجيش المصري، واإلصرار على دخول سـيناء عـسكريا وحتـى                  
أن وتـدرك إسـرائيل     . الحدود االفتراضية بين مصر وفلسطين، وإعادة تقييم العالقات اإلقليمية والدولية         

جبهة مغلقة، بل حليفة قد أغلقت، وأنها ستتحول تدريجيا إلى جبهة مفتوحة ضدها سواء من خالل أعمال                 
مقاومة سرية تنطلق من سيناء، أو دعم المقاومة الفلسطينية في غزة، أو في مواجهة مباشرة مع الجـيش                  

  .المصري
شعب مصر سيغير الكثير    .المزيدلقد كانت إسرائيل في ورطة استراتيجية، واآلن هي في ورطة تتعمق ب           

على األقل ستؤثر مصر في مواقف العديد مـن         . من العالقات القائمة اآلن في المنطقة العربية اإلسالمية       
الدول العربية تجاه إسرائيل والتطبيع معها، وسيتم التركيز على البناء العسكري جنبا إلى جنب الجهـود                

  . منطقة الخليج وإيرانالديبلوماسية، وستتغير تحالفات على مستوى



  

  

 
 

  

            43ص                                     2261:                العدد13/9/2011الثالثاء  :التاريخ

ربما هناك بعض أصـوات عميلـة       . ومهما كانت التغيرات التي ستحدث فإن إسرائيل هي الخاسر األول         
سورية تنادي باالعتراف بإسرائيل، وهي أصوات معزولة ال يوجد لها امتداد في الشارع السوري، لكـن                

  .تناهض إسرائيل هي التي ستسودالحراك في المنطقة يشير بوضوح أن إرادة الشعوب العربية التي 
من المفروض والمطلوب أن يستفيد الفلسطينيون من هذا الوضع العربي الجديد، ومن المأزق الصهيوني              

واضح أن الميزان العسكري أو االستراتيجي في المنطقة قد تغير وتبدل، وان الميـزان الـذي                . المتعمق
  .كان لم يعد قائما

 وتتحرك ضمن ميزان استراتيجي قد دفن، ولم يعد قائما، ومن المفروض            السلطة الفلسطينية تفاوض اآلن   
المفاوضـات التـي    . أن تدرك الميزان الجديد وتتحرك ضمنه ألنه عبارة عن حقيقة موضوعية قائمـة            

تخوضها السلطة الفلسطينية هي إفراز لميزان قوى قد اهترأ وأصبح في ذمة التاريخ، وإذا كان لهـا أن                  
أي أن الخروج مـن     .  االستفادة من الميزان الجديد يعبر عن حكمة سياسية واستراتيجية         تحقق إنجازا فإن  

الدوامة التفاوضية القائمة حاليا والولوج إلى داخل التفاعالت االستراتيجية اإلقليمية سيشكل مكسبا كبيـرا              
  .للفلسطينيين

  12/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  !ي المطلق في عدل نسبي األممي والحق الفلسطينالقرار .78
  مرزوق الحلبي

كلما اقتربنا من الحدث الفلسطيني في هيئة األمم المتحدة ارتفع منسوب العصبية لدى إسرائيل الرسـمية                
ولـيس  . وهو ما يعبر عنه يومياً في الخطاب اإلسرائيلي المتداول وفي مداخالت المـسؤولين            . والشعبية

 قرار في مجلس األمـن      -ق التصور الفلسطيني في حده األقصى       فالحدث، إذا ما تم وف    . صدفة أن يحدث  
 فإنه سيحمل في طياته ومفاعيله دالالت مهمة في مساحة الصراع وبالنسبة            -وليس في الجمعية العمومية     

  .للجانبين، الفلسطيني واإلسرائيلي
واسـتفادت مـن    لقد استثمرت إسرائيل حتى النخاع ذاك الضعف الفلسطيني المتفاوت على مدار عقود،             

تفوق على األرض، ومن كونها صاحبة السيادة والقادرة على فرض حقائق ناجزة أهمهـا إلغـاء الخـط     
وعليه، فـإن   . األخضر كخط تفاوضي يشير إلى التسوية الممكنة القائمة على تقاسم األرض بين الشعبين            

على مدار الكرة األرضـية     عصبية إسرائيل تنبع، فيما تنبع، من كون قرار أممي مسنود بشرعية دولية             
 ما في القوى ويعيد للفلسطيني ورقة تفاوضه انطالقاً من الخط األخـضر ولـيس مـن                 "توازناً"سيحدث  

 أي من بؤر استيطانية وتقطيع أوصـال جغرافيـا الدولـة الفلـسطينية              -الحقائق الناجزة على األرض     
التفاوض يعنـي إضـعاف   / ئية من الصراع  إن اكتساب الفلسطينيين شرعيةً دوليةً في هذه الجز       . المتخيلة

  .الرواية اإلسرائيلية في شأن هذه الجزئية وإرباك اإلجماع اإلسرائيلي شبه التام عليها
 -فقـرار أممـي     . مركّب آخر يضغط على أطراف اإلسرائيليين هو البعد الرمزي المعنوي لحدث كهذا           

 سيشكّل بداية لمرحلة جديدة فـي الـصراع         -مهما تكن الجهة التي يصدر عنها وعدد الدول المؤيدة له           
وأمكننا . المستمر وانطالقاً لمفاعيل وأحداث متالحقة مغاير في اتجاه سيرها وانعكاساتها للمرحلة السابقة           

بمعنـى، أن   . أن نتلمس وجهة التطورات الالحقة من موقف مصر وتركيا حيال السياسات اإلسـرائيلية            
لسطينية في صيغتها الراهنة من شأنه أن يفتح أبواباً واسعة لتعامل دولـي             اعترافاً دولياً يقوي القضية الف    

فإما أن تقتنع وتـذهب فـي   . مغاير مع إسرائيل لجهة وضعها أمام استحقاق سيصعب عليها الهروب منه 
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مسار التفاوض وصوالً إلى قيام دولة فلسطينية ضمن غطاء الشرعية الدوليـة، أو التعـرض لـضغوط                 
ة التي سيندفع محدثوها بهمة في تطويرها مـستندين إلـى اللغـة الدوليـة وتـسمياتها                 الحظر والمقاطع 

  .ومقتضياتها، كما سيعبر عنها في القرار المأمول
إن إضفاء الشرعية مجدداً على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة يعني االنتصار العالمي المعنوي والعملي              

وهذا في شـقه األول تزكيـة لمطلـب         . سبي المطروح للتفاوض  للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني الن    
وفي شقه الثاني انتقاص واضح من شرعية سياسات إسرائيل وانتقاص مضمر مـن             . سياسي حق وعادل  

فإسرائيل، بسبب من   . وهو أحد النقاط الحساسة في التجربة اإلسرائيلية      . شرعية وجودها بصيغتها الراهنة   
فهي، وإن اكتسبتها بالقوة فال تـزال       .  تزال تتوجس خيفة في سؤال الشرعية      تاريخ نشوئها ومالبساته، ال   

 حتى اآلن لدفع الثمن الكامل للفلسطينيين تحديداً        -جادة في تحصيلها بالسياسة من دون أن تكون مستعدة          
لدولة في الحد األدنى، سيفهم اإلسرائيليون منح شرعية دولية متجددة لمشروع ا          . وللعرب ولألسرة الدولية  

  .الفلسطينية على أنه ضعضعة ما لمشروعها هي على ملفاته
قـرار  . الصورة التي سينتجها قرار أممي يعترف بفلسطين دولة       / من المهم، أيضاً، أن نلتفت إلى التمثيل      

كهذا، في رأينا، سيرسم صورة الصراع من جديد على نحو مغاير لما ارتسمت عليه بفعل فلـسطيني أو                  
فقرار كهذا يعرف مـن     .  اإلرهاب العالمي مثالً   -ل مشترك أو بأثر التحوالت في العالم        إسرائيلي أو بفع  

. سيحدد هوية الضحية وحقها ويشير إلى الفاعـل وواجباتـه         . جديد وبقوة الغبن والمغبون ومحدث الغبن     
ـ               ذي بـدا   وهذا أمر في منتهى األهمية بعد سنوات اختلطت فيها األوراق لمصلحة الجانب اإلسرائيلي ال

 القضية الفلسطينية وإقناع    "تسويق"إنه حدث مهم لتطوير     . "ضحية العرب والفلسطينيين  "لردح غير قصير    
  .العالم الجديد واألجيال الجدية بها وباستحقاقاتها

ستتضاعف الفائدة الفلسطينية من هذا الحدث طالما التزم الفلسطينيون على اختالف مـذاهبهم الـسياسية               
وهو ما يستدعي المزيـد     .  لغة العالم المتشكّل واستراتيجيات ال عنفية كخيار ممانع        -ماسية  اعتماد الديبلو 

 أو "المقدسـات "من الجهد الفلسطيني خروجاً من أنساق متقادمة تكرس العنف والعمل العسكري نوعاً من        
جـاً فلـسطينياً    فاستدامة الالعنـف نه   !  بينما الثابت هو الحق الفلسطيني المطلق في عدل نسبي         "الثوابت"

سيساعد دوالً وقوى عالمية في السعي إلى تطبيق القرار األممي على األرض بما يتفق مـع المـشروع                  
  .الفلسطيني السياسي الراهن

  13/9/2011، الحياة، لندن
  

  وعود وتهديدات... " أيلولاستحقاق" .79
  ضياء الكحلوت

لسلطة الفلسطينية منذ إنشائها كسلطة حكـم       لم تتوقف الضغوط األميركية واإلسرائيلية يوماً واحداً على ا        
، لكنها كانت تتراوح حينها بين ضغوط مالية ومطالبات أمنية، غير أن الحال تبـدل  1994ذاتي في العام  

هذه المرة بضغوط وعقوبات مفترضة ـ وإن بدأ الجزء المالي منها ـ على السلطة ستطبق جميعها، إن   
  .مم المتحدة وذهبت إلى األ"عنادها"هي استمرت في 

 أيام للرئيس الفلسطيني محمـود      10وصف العناد، قالته وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون قبل          
عباس خالل مكالمة هاتفية، تحدثت كلينتون من بدايتها إلى نهايتها عن عناد عباس وحاشيته فـي عـدم                  

  ."السفير"لمستوى لـاستجابتهم للمغريات األميركية، على ما ذكر مسؤول فلسطيني رفيع ا
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ـ     أن الوزيرة األميركية قدمت الى عباس عروضاً ماليـة مغريـة،            "السفير"المسؤول الفلسطيني كشف ل
تضمن بقاء السلطة واستمرار وجودها وأداء مهامها، وعلى رأسها رواتب موظفيها، في مقابل تلويحهـا               

  .لسلطة العرب لمنع تحركهم إلنقاذ الوضع المالي ل"األصدقاء"بضغط على 
 طوني بلير قام، هو اآلخـر،       "الرباعية الدولية "وقال المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن مبعوث          

 خـالل   "بـوجهين "بتوجيه تحذيرات وتهديدات للسلطة، األمر الذي لم يتجرعه عباس الذي وصفه بأنـه              
  .اللقاء

هاتف واتصل بالدوحة ليتحدث إلـى      وعقب اللقاء ذاته، والقول للمسؤول الفلسطيني، رفع عباس سماعة ال         
رئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ليخبره بالتطورات، فيما طالب األخيـر بترحيـل                  

  .الحديث عن التهديدات إلى اللقاء العربي في القاهرة غداً
لمفاجأة كانت  ولم تتغير نبرة التهديدات التي سمعها عباس بنفسه من مسؤولين أوروبيين وأميركيين، لكن ا             

أن دولة عربية يحطّ فيها عباس رحاله بانتظام قدمت عرضاً له يتضمن وقف التحـرك الـدولي مقابـل                   
ضمانات أميركية بإقناع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكـن              

ال وقت للبدائل التي سـتدرس      . ت العمل تأخروا كثيراً واآلن وق   ) األميركيون(بأنهم  "عباس رد هذه المرة     
  .، على ما ذكر المصدر ذاته"!بعد

داخلياً، يطغى االنقسام في مواقف فريقي التأييد والرفض لذهاب السلطة نحو مجلس األمـن الـدولي أو                 
اسـتحقاق  "الجمعية العام لألمم المتحدة على ما سواه، ففي غزة مثالً، لم يجر حتى اآلن أي تحرك لدعم                  

  . بعكس ما يجري في الضفة الغربية من تحركات يومية"أيلول
ورغم ذلك فإن حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لن تسمح بحسب بعض قيادييها بأن تخرج مسيرات             
وتظاهرات التأييد، لكن آخرين فيها يقولون إن أحداً لم يقدم طلباً للسلطات المختصة في غـزة للخـروج                  

  .بتظاهرة من هذا النوع
 الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وتيارات أخرى عن هذا التوجه،             وتدافع

 وغرضه األساسـي هـو إجبـار        "مجرد وهم وسراب  "لكن حركتي حماس والجهاد ترفضانه بداعي أنه        
  .إسرائيل على العودة للمفاوضات كما أعلن عباس بادئ األمر، وفق قول قياديين من الحركتين

ه األثناء، وصف أحد مستشاري عباس األنباء التي نشرتها بعض المواقع االلكترونية حول وجود              وفي هذ 
صفقة أوروبية لتراجع الرئيس الفلسطيني عن التوجه لألمم المتحدة بأنه محض خيال، وفـق مـا نقلـت                  

  ."معاً"وكالة 
 أمس األول انه ماضٍ إلـى       وأكد مستشار الرئيس أن أبو مازن ابلغ وزير خارجية ألمانيا غيدو فسترفيله           

  .األمم المتحدة، وسنبدأ من مجلس األمن، لطلب عضوية دولة فلسطين
وما هي الصفقة؟ يجب عرضها على      "وحين سأله فسترفيله عما إذا كان يقبل بصفقة مرضية؟ رد عباس            

  . من دون أن يكون هناك أية صفقة تذكر"القيادة الفلسطينية
، بين االتحاد األوروبـي     "بالمتقدمة" أنه تجرى مفاوضات، وصفت       ذكرت أمس  "هآرتس"وكانت صحيفة   

ـ      دولة في االتحاد األوروبي في األمم المتحدة لمصلحة االعتراف          27وعباس، والتي ستسمح بتصويت ال
بالدولة الفلسطينية، والتي لن تكون كاملة العضوية ومقدمة للبدء في المفاوضات مجـدداً مـع الجانـب                 

  .اإلسرائيلي
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ت الصحيفة إن فرنسا واسبانيا، بمساعدة وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، يجرون             وأضاف
محادثات مع عباس، حيث ابلغ أبو مازن االتحاد األوروبي مؤخراً أنه سيتوجه أوالً إلى الجمعية العامـة                 

استخدام الفيتو، حيث إن    لألمم المتحدة، وليس كما كان معلناً إلى مجلس األمن، نتيجة الموقف األميركي ب            
  .قرارات الجمعية العمومية لألمم المتحدة غير نافذة المفعول مثل مجلس األمن

  13/9/2011، السفير، بيروت
  

  شرق أوسط جديد .80
  عوزي رابي

حتى بعد السيطرة على السفارة في القاهرة يجب أن نؤمن بانه يمكن ترميم العالقات مع مصر، حتى وان            
فقد كان واضحا ومعروفا    . ذلك، فواجب البرهان يقع أساسا على القيادة المصرية       ومع  . كان بشكل جزئي  

عرفنا انها ستكون أقل تأييـدا      . بان القيادة الجديدة ستختار طريقا آخر، طريقا وسطا، بالقياس الى مبارك          
رة لم نعرف اننا سنحصل على برهان بهذا الوضوح على أن الحكم ال ينجح في السيط           . السرائيل وللغرب 

  .هذا العجز مقلق. بشكل فاعل على ما يجري في مصر
مصر كانت دوما رأس    . مصر تشكل االن حالة اختبار، تشير الى اين ستسير الثورات في العالم العربي            

في هذه الثورة حصلنا على قيـادة عـسكرية، ولكـن           . الحربة، وما حصل هناك يدل على ميول اقليمية       
الثقافة السياسية تجتاز تغييـرا، وتوزيـع القـوة         . انقالب عسكري واضح االن ان الحديث ال يدور عن        

  .سيكون مغايرا
الجميع يأمل أن تؤدي القوة التي ستقع في يد الجمهور المصري الى سياقات صحية في بناء دولة وليس                  

ال قياس  ومع ذلك، يتبين بان دوافع القوى الراديكالية قوية ب        . الى االحداث التي رأيناها في االيام االخيرة      
القوة المحركة في الهجوم على الـسفارة كانـت الجماعـات           . أكثر من قوة العناصر التي أدارت الثورة      
هؤالء اناس يدقون اسفينا في الثورة العربية، ويأتون بها الـى           . االسالمية وفروع من االخوان المسلمين    

  .لي الوتيرةبوابات السفارة االسرائيلية كي يرى اآلخرون بان أجندتهم هي التي تم
اذا نظرت اسرائيل الى اعلى، الى الوجه الجديد للشرق االوسط، فانها سترى انه تحدث ثورة جغرافيـة                 

 المصري الذي كان اساسا جوهريا في كل صورة مـستقبلية لـشرق             -اتفاق السالم االسرائيلي    . سياسية
ندما نضيف الى ذلك التوجه     وع. أوسط مستقر ومحب للسالم، يمر اآلن في مرحلة ميل للتآكل والتضاؤل          

المستقبلي غير الواضح لتركيا، تنشأ صورة جديدة تلزم اسرائيل باجراء اعادة تقـويم وشـحذ ادواتهـا                 
  .في هذه الساعة ستكون المنطقة متعلقة بشعرة. الدبلوماسية

ي ترى  وه. من الجانب االخر توجد مجموعة من دول الخليج الفارسي بما فيها السعودية، قلقة مما يجري              
وهي تفهم بان كل ثورة كهذه، وكل دولة عربيـة          . انعدام االستقرار الذي يتشكل هنا، في دولة إثر اخرى        

اذ يدور الحديث عن دول كانت كفيلة بان تشكل، في المستقبل شركاء لحوار مع              . تسقط، تزيد من الخطر   
  .اسرائيل

ت ستؤدي بالدول العربية الى الحقل الغربي،       كما ثبت اليوم ايضا ان االمريكيين الذين اعتقدوا بان الثورا         
فعلى الرغم من أمل اوباما في أن يملي الجمهور وتيرة اخرى، واضـح             . "الربيع العربي "لم يفهموا جيدا    

يوجد اليوم العبون اقليميون يشعرون بـان  . اليوم بان كل ثورة يمكن أن تنتهي بشكل معاكس لما ُأمل به         
السياسة االمريكية شحبت وتترك فراغات كثيرة، ستستغلها قوى اقليمية         . اعالواليات المتحدة فقدت االرتف   
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من المهم متابعة القوى العظمى الصاعدة مثل روسيا والصين ورؤية كيفية انخراطها في             . كتركيا وايران 
  .الشرق االوسط

موضعي واحد  فحدث  . كل هذه التحديات تتعاظم من خالل التوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة في أيلول            
، من شأنه أن يؤدي الى مواجهة واسعة يمكن ان تمتد لتقع بـين دول               "مجنونة"تقوم به منظمة صغيرة و      

  .كاسرائيل ومصر، بسبب الطاقة الكامنة للتفجر
كلنـا  .  الفلسطيني، مع كل االحترام له، ليس كل شـيء         -ما سيثبت بعد ايلول هو أن النزاع االسرائيلي         

، سالما جزئيا، ولكن في نهاية المطاف سنفهم ان جزءا من االمـور تجـري فـي                 نأمل بان نجد حال ما    
االمل هو أن نرى في المستقبل االستقرار والهدوء، ولكن على المدى القصير والمتوسط             . ساحات اخرى 

  .من المتوقع لنا انعدام استقرار عضال
  ان في جامعة تل أبيبرئيس دائرة تاريخ الشرق االوسط وافريقية ورئيس مركز موشيه داي* *

  12/9/2011معاريف، 
  13/9/2011، الدستور، عّمان
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