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  مرتبط باالعتذار ورفع حصار غزة ويجب رفع علـم فلـسطين           "إسرائيل"إعادة العالقات مع     :أردوغان .1

  باألمم المتحدة
رئيس الوزراء ، أن  محمد الشاذلي،القاهرةنقالً عن مراسلها في  14/9/2011، لندن، الحياةنشرت 

الحرية "ي مشترك يقوم على التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى صياغة مستقبل عربي ترك
، وشدد "ليس خياراً بل واجب" االعتراف بالدولة الفلسطينية أنواعتبر . "والديموقراطية وحقوق اإلنسان

وقال أردوغان في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية للدورة  . ثمناً لجرائمها"إسرائيل"على ضرورة دفع 
بية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة لمجلس الجامعة العر) 136(العادية نصف السنوية 

، وأضاف أن "خطراً على مستقبل الشعب اإلسرائيلي" تشكل "العدوانية" "إسرائيل"أمس، إن سياسة 
وستتاح لنا الفرصة . هذا ليس خياراً بل واجب. االعتراف بدولة فلسطينية هو الطريق الصحيح الوحيد"
حان ": وقال ."مم المتحدةرى فلسطين في وضع مختلف تماماً في األن شاء اهللا بنهاية هذا الشهر لنإ
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. األوسطوليكن هذا العلم رمزاً للسالم والعدل في الشرق .  المتحدةاألممالوقت لرفع علم فلسطين في 
  ."األوسطدعونا نساهم في ضمان األمن واالستقرار في الشرق 

إسرائيل لن " إنوقال . "عقبة في طريق السالم"ل  سياسات الحكومة اإلسرائيلية تمثأن أردوغانواعتبر 
بينما تحاول إسرائيل ": وأضاف. " تصرفت كدولة عاقلة مسؤولة جادة وطبيعيةإذا إالتخرج من عزلتها 

ضمان شرعيتها في منطقتنا من جهة، تقوم من جهة ثانية بممارسات غير مسؤولة تزعزع شرعيتها، 
  ." الدولي وتعتدي على المواكب الدوليةفهي تسحق الكرامة اإلنسانية والقانون

، وقال إن الحكومة اإلسرائيلية تجاهلت "إسرائيل"وجدد أردوغان شروط تركيا لتطبيع العالقات مع 
أسير الذهنية "، ووصفه بأنه )تقرير بالمر(مطالبنا باالعتذار، وشدد على رفض تركيا التقرير األخير 

  ."اإلسرائيلية، ونعتبره كأنه لم يكن
، ألنهم بذلك سيكونون شركاء "إسرائيل"ذَّر األمم المتحدة وكل األوساط الدولية من االستمرار في دعم وح

تعتذر وتعوض أسر الشهداء وترفع " مجدداً بأن "إسرائيل"وطالب أردوغان . في الجريمة التي ترتكبها
  ."لالحصار عن قطاع غزة، وإال لن يكون هناك تطبيع للعالقات بين تركيا وإسرائي

وبعدما أوضح أن العالقات الديبلوماسية بين الجانبين خفضت إلى مستوى سكرتير ثان وتم تعليق 
االتفاقات العسكرية، أشار إلى أن تركيا لها سواحل في شرق البحر المتوسط وتستطيع اتخاذ كل التدابير 

ن إسرائيل في مطالبتهم لحماية المالحة البحرية فيه، متعهداً بتقديم الدعم الالزم لكل المتضررين م
وسنواصل جهودنا في محكمة العدل الدولية على . ال بد أن تدفع إسرائيل ثمن جرائمها": وقال. بحقوقهم

القضية الفلسطينية هي قضية كرامة ويقتضي علينا أن نعمل "، معتبراً أن "كافة الجبهات لمالحقة إسرائيل
إلنسانية ولكل المساندين للكرامة والعدالة، وهي في إطار هذه الحقيقة، ألن فلسطين هي قضية لكل ا

  ."قضية حيوية حتى بالنسبة للسالم العالمي، ألن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يقع في قلب هذه المنطقة
  ."ال يمكن استمرار الوضع الحالي في غزة"وانتقد أردوغان حصار إسرائيل قطاع غزة، قائالً إنه 

نشارككم العقيدة والدين والقيم والثقافة ":  كلمته الشعوب العربية قائالً خاطب في مستهلأردوغانوكان 
إننا شعبان ":  وأضاف،"نفسها، وذلك سينتقل لألجيال القادمة، فنحن جسد واحد يشعر بعضنا باآلم بعض

الطفل الفلسطيني الذي يبكي في غزة يجرح صوت األمة في "، مؤكداً أن "تم رسم قدرهما بشكل مشترك
يجب علينا توحيد صفوفنا وأن نكون نحن ": وقال. "ة، والصوت العالي في القاهرة يسمع تركياأنقر

الحرية، "وأعرب عن رغبته في أن تكون . "أصحاب المستقبل، وأن نبرز ذلك لألجيال القادمة
  ."الديموقراطية وحقوق اإلنسان شعارنا الموحد كي ترى شعوبنا األمل في المستقبل

 سوسن أبو حسين وصالح ،القاهرةنقالً عن مراسلها في  14/9/2011ألوسط، لندن، الشرق اوأضافت 
أردوغان قال إن تركيا تقدم الدعم الالزم لكل المبادرات التي تطالب بحقوق كل من تضرروا ، أن جمعة
العدل وتابع قائال إننا سنواصل جهودنا في محكمة  . ثمن جرائمها"إسرائيل"، فال بد أن تدفع "إسرائيل"من 

  ."إسرائيل"الدولية على كافة الجبهات لمالحقة 
 أن وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية كرامة وتقتضي علينا أن نعمل في إطار هذه الحقيقة، معتبراً

فلسطين هي قضية لكل اإلنسانية ولكل المساندين للكرامة والعدالة، وأنها قضية حيوية حتى بالنسبة 
 الفلسطيني يقع في قلب هذه المنطقة، إذ اجتازت هذه القضية -صراع اإلسرائيلي للسالم العالمي، ألن ال

   .الحدود وأصبحت عالمية
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وقال إن الوضع الحالي في غزة ال يمكن استمراره، وإن على إخوتنا في فلسطين أن يعلنوا دولتهم 
التوجه في كل المحافل  إنما ضرورة، وسوف ندعم هذا المستقلة ويسعوا لالعتراف بها، فهذا ليس خياراً

يجب أن نكون عازمين وحازمين في عملنا "وأضاف  .الدولية، حتى نرى فلسطين في وضع مختلف تماماً
تعالوا لنرفع "، واختتم كلمته بالقول "المشترك، وحان الوقت كي يرفرف العلم الفلسطيني في األمم المتحدة

   ." في الشرق األوسط للعدالة والسالمعلم فلسطين إلى السماء ليكون رمزاً
 عصام شرف القضية الفلسطينية بأنها جرح دام .رئيس الحكومة المصرية دبعد لقائه ووصف أردوغان 

في قلب الشرق األوسط، معربا عن أمله في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لتصبح دولته عضوا في 
  .هذا الموقفاألمم المتحدة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا طويال في ذلك ونحن ندعم 

اتفقنا مع مصر على االلتزام بدعم فلسطين وإقامة دولتها واالعتراف بها في األمم ": قال أردوغانو
المتحدة، ونؤمن بأنه ما دامت أيدينا في أيدي مصر، يمكن أن نؤسس للسالم العادل والشامل في عالم 

  ."يتغير وال يمكن تجاهل إرادة الشعوب في مسيرة التغيير في العالم
 أن ال تتحدث باسم السالم، وإنها ال تحدد زيارات مسؤولي تركيا ألي "إسرائيل" ىوقال أردوغان إن عل

 من زيارة أردوغان للقاهرة كالم غير "إسرائيل"دولة، وإن ما قيل في اإلعالم اإلسرائيلي من تخوف 
وفقا لمصالحها، وقال إن منطقي؛ ألن الحكومة التركية هي التي تحدد استراتيجيات عالقاتها وزياراتها 

  ."عليها أن ال تتحدث باسم السالم" مصريين في الفترة األخيرة، و5 أتراك و9إسرائيل تسببت في قتل 
  

  لو فازت حماس سنترك لها السلطة دون أي ترددو .. المصالحة مستمرة:عباس .2
م المتحدة ليس خطوة  جدد الرئيس محمود عباس، مساء الثالثاء، التأكيد على أن الذهاب لألم:القاهرة

 مع هجاء ذلك خالل لقاء .أحادية، موضحا أن المفاوضات الطريق الوحيد لحل قضايا الحل الدائم الست
  . في القاهرة"وفا"رؤساء التحرير في الصحف المصرية، ووكالة أنباء الشرق األوسط، ووكالة 

ضياع منظمة التحرير " يعني  بشدة بعض اإلدعاءات التي توحي بأن الذهاب لألمم المتحدةعباسرفض 
، 1988ال ننسى بأن المنظمة هي من أصدرت إعالن االستقالل من الجزائر عام ': وأضاف ."الفلسطينية

والسلطة الوطنية مسؤولة فقط عن الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما المنظمة هي مسؤولة عن الجميع في 
  .'افلسطين وخارجها، والمنظمة ستبقى دون أن تمس مكانته

ذهابنا لألمم المتحدة ال يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إال ألن المفاوضات ": وقال
غير موجودة، مع ذلك نوضح بأننا لسنا منقطعين عن اإلسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس 

  ". تحريك عملية السالماإلسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجل
 136وحول سبب تنازل فلسطين عن ترؤسها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 

نحن منشغلون كثيرا اآلن باستحقاق سبتمبر ووزير خارجيتنا كثير السفر ": هذا اليوم، قال السيد الرئيس
نا أمس مع األشقاء في قطر بأن يأخذوا مكاننا في والتحرك لحشد التأييد للقضية الفلسطينية، ومن هنا اتفق

  ."هذه الدورة، على أن نأخذ مكانهم في الدورة المقبلة
ال مانع لدي بأن ": للذهاب النتخابات مبكرة يتم من خاللها إنهاء االنقسام، قاله وفيما يتعلق باستعداد

 بشفافية وإشراف دولي وال أحد بإمكانه تجرى االنتخابات بعد ثالثة أشهر من اآلن، واالنتخابات عندنا تتم
  ."التشكيك بنزاهة هذه االنتخابات
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وشدد على أن المصالحة في مقدمة أجندة عمله وأنه متفائل بإنهاء االنقسام، وحل القضايا العالقة، مشيرا 
 إلى استمرار حركتي فتح وحماس بتنظيم المزيد من اللقاءات من ضمنها لقاءات قريبة ستعقد في الضفة

  .وغزة
ستكون حكومة تكنوقراط من المستقلين، وهي ": وبالنسبة للحكومة المنوي تشكيلها كنتائج للمصالحة، قال

إعمار قطاع غزة، : ليست حكومة وحدة وطنية، وهذه الحكومة أنا مسؤول عنها، ولها وظيفتان أساسيتان
 يتمتع بحرية السفر والحركة واإلعداد لالنتخابات، ومن هنا أي وزير سيكون في هذه الحكومة يجب أن

  ."للخارج
 فازت حماس سنترك لها السلطة دون أي تردد ودون وأي شخص ينجح نترك له المنصب، ول": وتابع

  ."ربيع عربي
وحول األزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية، شدد الرئيس على أنها أزمة حقيقية، ما يحول دون 

  . األحيان، أو صرفها في موعدهاصرف رواتب الموظفين كاملة في بعض
وجود تقصير عربي واضح في دعم موازنة السلطة الوطنية، والتي أصدرت القمم عباس ولم يخف 

  . قرارات واضحة بدعمها2002العربية المتعاقبة منذ عام 
وعبر عن رضاه مما ورد في التقرير األخير لصندوق النقد الدولي حول الوضع في السلطة الوطنية، 

هذا التقرير تحدث بوضوح عن وجود شفافية عالية ومحاسبة غير موجودة في دول عديدة، من ": فامضي
  ."دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أيا كانت النتيجة إيجابية أو سلبية سنعرض ": وبشأن الخطوات المستقبلية بعد الذهاب لألمم المتحدة، قال
  ."ر المناسباألمر على القيادة الفلسطينية التخاذ القرا

وحول جدوى القيام بخطوة رمزية تتمثل في التوجه لألمم المتحدة مقابل االصطدام مع الواليات المتحدة، 
هذه الخطوة ليست رمزية، وعندما يتم االعتراف بنا كدولة، نصبح دولة واقعة تحت احتالل دولة ": قال

يناء سابقا، وأراضي سوريا ولبنان أخرى عضوة في األمم المتحدة، وهذا يجعل الحال مشابها بأرض س
  ."المحتلة من قبل إسرائيل

 دولة في األمم 193وأعاد التأكيد على أن التوجه لألمم المتحدة ليس خطوة أحادية، متسائال هل مخاطبة 
  ."إلى أين نذهب، أليس إلى أعلى منبر دولي) اإلسرائيليون(المتحدة عمل أحادي؟، وعندما نختلف وإياهم 

حن ال نريد من خالل هذه الخطوة عزل إسرائيل، وال نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع ن": وتابع
  ."الشرعية عنها، بل لعزل سياساتها العنصرية تجاه شعبنا، وهناك فرق بين األمرين

، يمكننا من المطالبة بحدود معروفة، ومن هنا ما نقوم 1967االعتراف بفلسطين دولة على حدود ": وقال
  ."هو عمل مهم وليس خطوة رمزية، أو مغامرة غير محسوبة، فمعظم دول العالم معنابه 

، وهم يقدمون للسلطة األمريكانال نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن ال نريد مواجهة مع ": وتابع
 مليون دوالر سنويا، لكن نختلف معهم بقضايا أساسية، وهذا االختالف ال 470ومؤسساتها دعم يصل لـ

  .'ى درجة الفرقةيصل إل
وأكد الرئيس استعداد القيادة الفلسطينية لدراسة أي أفكار جدية وواضحة تهدف إلحداث اختراق في عملية 

  ."نحن ما يهمنا بالنهاية الوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتنا": السالم، مضيفا
ترضة، وما قالوه إن هذه الحركة ليست مع: وفيما يتعلق برفض حركة حماس للتوجه لألمم المتحدة، قال

  .األمر بحاجة للتشاور، والمهم اإلشارة إلى أن المصالحة مستمرة ونسير بها بخطوات إلى األمام
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وأشار إلى وجود تخوف لدى إسرائيل والواليات المتحدة من التوجه لألمم المتحدة، ألن ذلك سيمكن 
مشددا على أن ما يدفع للتوجه لمثل هذه فلسطين مستقبال من مالحقة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، 

المحاكم قيام سلطات االحتالل باعتداءات على شعبنا، وأن المشكلة ليست بالتوجه للمحكمة، بل باالحتالل 
  .الذي يواصل عدوانه على شعبنا

: وحول إدعاء إسرائيل بأنها تتخوف بأن فلسطين قد تقوم بتحالفات عسكرية ضدها في المستقبل، قال
  ".ن يحكي وعاقل يسمع، وهذا الكالم يأتي من باب خلق الذرائع والحججمجنو'

لجنة (وبشأن تقييمه للموقف العربي من التوجه لألمم المتحدة، وعمل لجنة مبادرة السالم العربية 
في هذا الموضوع، أكد الرئيس أن الموقف العربي داعم وثابت، وأن اجتماع اللجنة يوم أمس ) المتابعة

رارات الثالث والعشرين من الشهر الماضي بشأن االستمرار بالتوجه لألمم المتحدة للمطالبة تبنى نفس ق
  .بعضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية

اعترفت اليوم دولة جديدة ": وفيما يتعلق بعدد الدول التي قد تعترف بفلسطين في األمم المتحدة، قال
  ." دول أوروبية6 دولة، من ضمنها 126ل المعترفة بنا ، وبذلك تصبح الدو1967بفلسطين على حدود 

  13/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   عريقات يحمل حكومات تل أبيب مسؤولية فشل االتفاق "..أوسلو" على اتفاق  عاما18ًمرور  .3
ير يوم أمس الذي  صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر.دحمل :  أشرف الهور-غزة 

 للسالم إسرائيل مسؤولية إفشال هذه االتفاقية، وقال في "أوسلو" عاماً على توقيع اتفاق 18صادف مرور 
 للسالم في البيت "أوسلو" عاماً على توقيع اتفاقية 18تصريحات إلذاعة صوت فلسطين معقباً على مرور 

من يتحمل مسؤولية هذا الحصاد هي "وقال ". إن العيب لم يكن بالمفاوضات وال بعملية السالم"األبيض 
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة عبر سياسات االستعالء واالستقواء التي دأبت وال تزال على انتهاجها بما 

  ."في ذلك موقفها الحالي من المسعى الفلسطيني باتجاه األمم المتحدة
  14/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
   المتحدة لطلب عضوية الدولةلألمملتراجع عن التوجه نواب حماس يدعون عباس ل .4

 في المجلس التشريعي في غزة الرئيس الفلسطيني محمود نواب حماسدعا :  كفاح زبون- رام اهللا
 "االنفرادية"عباس في بيان صدر عقب اجتماع عقد في مقر المجلس في غزة، أمس للتراجع عن الخطوة 

وضرورة توحيد الجهود الوطنية .. الضارة بالقضية"دولة فلسطين، بالتوجه لألمم المتحدة لطلب عضوية 
وإطالق يد "ودعت جامعة الدول العربية لسحب المبادرة . "حول المصالحة وخيار مقاومة االحتالل

  ."الشعوب في مقاطعة ومقاومة المحتل الصهيوني لتحرير األرض والمقدسات
ة من النواحي السياسية والقانونية وأثرها على مستقبل لمخاطر التي تكتنف هذه الخطوا"وحذر البيان من 

، فضال عن االعتراف بالكيان 1948حق العودة وعلى وجود منظمة التحرير وعلى فلسطينيي 
  ."الصهيوني والتنازل عن أرض فلسطين التاريخية في مقابل مكاسب سياسية وهمية وغير حقيقية

  14/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  لقيادة الفلسطينية تلقت عدة عروض للتراجع عن التوجه لألمم المتحدةا: الزعنون .5
أكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعون، أمس، رفض القيادة : د ب أ -  منتصر حمدان- رام اهللا

الفلسطينية كل الضغوط واإلغراءات األمريكية واألوروبية إلثنائها عن التوجه لألمم المتحدة، كاشفاً عن 
ض تلقتها من أجل التراجع، مشيراً إلى أن تلك العروض تضمنت منح فلسطين عضوية مجموعة عرو
  .مراقب دائم

 "إسرائيل"، متهماً في الوقت ذاته ”نصارع الوقت إلنجاز دستورنا، لنقدم أوراقنا إلى األمم المتحدة"وقال 
 عاماً، وما زالت 11ت لقد مض: وقال .واإلدارة األمريكية بالتخطيط إلطالة أمد المفاوضات بال نتيجة

  ." تدوخنا بمؤازرة من أمريكا ونصف أوروبا، ال نريد أن ننخدع مرة أخرى"إسرائيل"
   14/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  التوّجه إلى األمم المتحّدة ال يمنع إطالق مبادرات لتحريك عملية السالم: عبد ربه .6

رير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، إن الخيار الفلسطيني قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التح : رام اهللا
ال يمنع إطالق أي مبادرات لتحريك "بالتوجه إلى األمم المتحدة والحصول على العضوية الكاملة فيها، 

يحظي بتفهم دولي بدرجات متفاوتة "وأكد في تصريحات إذاعية أن التحرك الفلسطيني  ".العملية السلمية
، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القيادة "كامل وصعوبات وأفكار وخيارات تُطرحتتراوح ما بين دعم 

الفلسطينية تعتزم دراسة كافّة االقتراحات والمبادرات التي تُطرح عليها وأنها لن تغلق األبواب في 
  .وجهها

  13/9/2011قدس برس، 
  

  ان كي مونالطلب الفلسطيني لألمم المتحدة جاهز وسيسلمه الرئيس إلى ب: المالكي .7
قال وزير الشؤون الخارجية في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية : د ب أ -  منتصر حمدان- رام اهللا

رياض المالكي، أمس إن رسالة الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية فلسطين الكاملة في األمم 
وأضاف  .ة بان كي مون المتحدة جاهزة، وسيسلّمها الرئيس محمود عباس لألمين العام للمنظمة الدولي

في تصريحات إذاعية، أن أي مقترحات جديدة الستئناف عملية السالم لن تثني القيادة الفلسطينية عن هذا 
لكن القيادة في الوقت نفسه منفتحة على أي مقترحات "وذكر أن القرار الفلسطيني لم يتغير . المسعى

 ويؤكد هذا الحق العودة للمفاوضات ضمن سقف يتضمنها بيان رسمي يصدر عن اللجنة الرباعية الدولية
  .     "زمني وهدف محددين مع وقف االستيطان

   14/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  مساع أمنية فلسطينية لمنع جر الفلسطينيين للعنف عشية التوجه لألمم المتحدة": القدس العربي" .8
 الفلسطينية تعمل على قدم األمنية جهزةاأل الثالثاء بأن "القدس العربي"علمت : وليد عوض -رام اهللا 

 األسبوع المتحدة لألمم العنف عشية توجه القيادة الفلسطينية إلى من جر الفلسطينيين إسرائيلوساق لمنع 
 الفلسطينية المحتلة عام األراضيالقادم لمطالبتها باالعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية على 

1967.  
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 والسياسية الفلسطينية من األمنية األوساط مطلعة جدا بأن هناك خشية في  مصادر فلسطينيةوأوضحت
 إحدى في أو الرئيسة اإلسرائيلية على تسهيل حدوث عملية تفجير في قلب المدن إسرائيل إقدام

 . في المنطقةاألوراق المتحدة بهدف خلط لألمممستوطنات الضفة الغربية عشية الذهاب الفلسطيني 
 عمليات داخل أية الفلسطينية تعمل بشكل متواصل لمنع حدوث األمنية األجهزةن وحسب المصادر فا

 األوراق كذريعة لخلط إسرائيل تستخدمها أن عنف من قبل الفلسطينيين يمكن أعمال أية أو إسرائيل
  . المتحدةلألممبالمنطقة ومهاجمة الفلسطينيين عسكريا بالتزامن مع التوجه 

 تركز على العمل األمنية األجهزة فلسطينية بأن أمنية من مصادر "س العربيالقد" علمت اإلطاروفي ذلك 
 مخططات لتنفيذ عمليات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية داخل أية إلحباطاالستخباراتي حاليا 

  . داخل المستوطنات بالضفة الغربيةأو 1948 الفلسطينية المحتلة عام األراضي
  14/9/2011القدس العربي، لندن،  

  
   على االنضمام كدولة إلى المجتمع الدولي يقول أنها قادرة  الفلسطينيةلسلطةتقرير ل .9

 من المقرر ان تقدمه الى اجتماع ،تقول السلطة الوطنية الفلسطينية في تقرير :عبد الرؤوف أرناؤوط
ك وحصلت  من شهر ايلول الجاري في نيويور18لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، المقرر عقده في 

لقد أضحينا نحن، الفلسطينيين، قادرين على االنضمام إلى أسرة "حصريا على نسخة منه، انه " األيام"
  ".المجتمع الدولي باعتبارنا دولةً تتمتع بالتقدم وتمارس المهام والوظائف المنوطة بها على أتم وجه

نا المستقلة تقوم على أسس متينة تعززها قناعتنا راسخة بأن مطالبتنا بإقامة دولت"ويشدد التقرير على ان 
المؤسسات القوية وأنظمة الحكم واإلدارة الناضجة التي تحرص على احترام حقوق اإلنسان، وتوفّر البنية 
التحتية األساسية وتقدم الخدمات العامة ألبناء شعبنا بكفاءة عالية واقتدارٍ وتشكل نموذجا ساميا للحكم 

حتالل اإلسرائيلي الجاثم على أرضنا يشكّل العقبة الكأداء الوحيدة التي تعترض وال يزال اال. الرشيد
  ".مسعانا نحو إنجاز استقاللنا

ويأتي مع اقتراب موعد تقديم " قصة نجاح ..بناء دولة فلسطين "ويؤكد التقرير الذي جاء تحت عنوان 
مٍ على صعيد رفع القيود التي لم نكد نرى أي تقد"طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة على انه 

يفرضها االحتالل على نشاطنا االقتصادي في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية، كما أننا لم نشهد 
  ".سوى ارتفاعٍ ضئيل في حجم البضائع التجارية التي دخلت إلى قطاع غزة

ياسي، فقد أفضى هذا الوضع باإلضافة إلى العجز المالي والغموض الذي يلف الوضع الس: "وقال التقرير
ونتيجةً . إلى تقلص الطلب من جانب المستهلكين وانخفاض االستثمارات التي يديرها القطاع الخاص

  .العامهذا خالل الربع األول من % 3.4لذلك، فقد تراجع معدل النمو في الضفة الغربية إلى 
من أجل استكمال جاهزيتنا "كومة ويستعرض التقرير ملخّصا باإلنجازات المهمة التي حقّقتها الح

 وعاصمتها 1967واستعدادنا إلقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 
وال يغطّي هذا التقرير التقدم الذي أحرز منذ االجتماع األخير الذي عقدته لجنة تنسيق ". القدس الشرقية

 فحسب، وإنما يشتمل 2011دينة بروكسل ببلجيكا خالل شهر نيسان المساعدات الدولية للفلسطينيين في م
كذلك على ما حقّقته الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة من إنجازات رئيسة على مدى العامين المنصرمين 

، وهي الفترة التي شهدت العمل على "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"في إطار تنفيذ برنامجها 
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، والشهور "2010-2008خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام "فيذ الشقّ الثاني من استكمال تن
  ".2013-2011خطة التنمية الوطنية "األولى من العمل على تنفيذ 

ويتألف التقرير من أربعة فصول تستعرض تفاصيل اإلنجازات والجهود التي بذلتها الحكومة في قطاعات 
، والتنمية االجتماعية، والبنية التحتية، وهو يختَتم بفصٍل مقتضب يوجز الحكم والتنمية االقتصادية

  .التحديات التي تواجهها الحكومة وتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات في هذه القطاعات
  14/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
   "ئيلإسرا" على أسوأ وقطع المساعدات تقود لمضاعفات السلطةالضغوط على : "تلغراف" .10

من مضاعفات استخدام الواليات المتحدة حق النقض ' الديلي تلغراف' حذرت صحيفة : وكاالت–لندن 
  . ضد الطلب الفلسطيني الحصول على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة) الفيتو(

 إن ذلك سيؤكد للفلسطينيين والعرب أن الرئيس اوباما معاد لطموحاتهم، خاصة أن واشنطن' وقالت 
أحبطت مؤخرا في مجلس األمن محاوالت دولية إلدانة سياسات إسرائيل االستيطانية بفعل ضغوط اللوبي 

  .'اليهودي
واستعرضت الصحيفة، المقربة من حزب المحافظين الحاكم، سياسات اوباما تجاه القضية الفلسطينية من 

يل لوقف االستيطان وصوال إلى سبتمبر الحالي، ودعوته إسرائ/ وعوده بتأييد إقامة الدولة في أيلول
  . ضد انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة' الفيتو'التهديد اآلن باستخدام 

وتطرقت الصحيفة إلى ما يمارس من ضغوط على الفلسطينيين، بما في ذلك التهديد بقطع المساعدات 
  . عن السلطة، والفشل في ثني الرئيس محمود عباس عن توجهه إلى األمم المتحدة

إفالس السلطة وحلها قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر سوءا على اإلسرائيليين، الذين سيكون 'قالت إن و
عليهم تحمل المسؤولية في األرض الفلسطينية المحتلة، وعودة قواتهم إلى المدن الفلسطينية، األمر الذي 

مجاورة ضد الواليات قد يعني عودة المواجهات في األراضي المحتلة وامتدادها إلى الدول العربية ال
  .'المتحدة وسياساتها المؤيدة إلسرائيل
إسرائيل أساءت فهم التغييرات في مصر، وتوجهات الشعب المصري 'وخلصت الصحيفة إلى القول إن 

وأن مرحلة اعتماد إسرائيل على األنظمة الديكتاتورية العربية في رسم سياساتها العربية قد انتهت، حيث 
  .'جديدة العودة إلى الشعوب العربيةأصبح على األنظمة ال

  14/9/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "المقاومة هي البديل الستعادة حقوقنا المسلوبة"و... أوسلو األخطر على قضية فلسطين: حماس .11
، في الذكرى الثامنة عشرة التفاق أوسلو المشؤوم الذي وقعه وفد "حماس"المقاومة اإلسالمية أكدت حركة 

، أن هذا هو االتفاق األخطر على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب )إسرائيل (مع" م ت ف"
  .الفلسطيني، وأنه خطيئة كبرى بحق القضية الفلسطينية بأسرها وال زال شعبنا يدفع ثمنها

هذا االتفاق مثّل انتكاسة تاريخية في الخط "إن : 2011-9-13في بيانٍ لها الثالثاء " حماس"وقالت 
لذي أنشئت من أجله منظمة التحرير الفلسطينية، وانحراف خطير في المسار السياسي للقضية الوطني ا
  ".الفلسطينية
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وأشارت إلى أنه أحدث تراجعا كبيرا للقضية الفلسطينية، والذي تشكلت بموجبه سلطة اهللا، والتي 
ة مصالح العدو والحفاظ أصبحت أداة بوليسية لقمع الحريات واستئصال المقاومة، ومهمتا الرئيسية حماي

  .على مشروعيته وتغطي على جرائمه عبر سنوات التفاوض العقيم
آن األوان للشعب الفلسطيني ولكل مكوناته ونخبه في الداخل والخارج للعمل على إسقاط هذا : "وقالت

 وجبهة االتفاق وتعرية كل المدافعين عنه والعمل على إسقاطهم وتدشين مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية
فلسطينية موحدة وقيادة حكيمة وقوية وموحدة، والتوافق على إستراتيجية وطنية يتفق عليها الجميع 

  ".ويتمترس خلفها ويدافع عنها، ونواجه كافة التحديات مجتمعين
 13/9/2011فلسطين اون الين، 

  
  ةتدعو عباس إلى وضع آليات لتنفيذ المصالحة قبل الذهاب لألمم المتحد" الشعبية" .12

الرئيس عباس إلى وضع آليات تنفيذ لتحرير فلسطين دعت الجبهة الشعبية  :أشرف الهور -غزة 
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة  .المصالحة لتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الذهاب لألمم المتحدة

حة كان األجدر من الرئيس محمود عباس وضع آليات لتنفيذ اتفاق المصال'الشعبية جميل مزهر 
وأكد  .'الفلسطينية لطي صفحة االنقسام السوداء، ولتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الذهاب لألمم المتحدة

جزءا من معركة سياسية 'على ضرورة أن يكون الذهاب لألمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
  .'ضارة بالرعاية األمريكيةيخوضها الشعب الفلسطيني بعيداً عن العودة لمربع المفاوضات العبثية وال

 14/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  توجه السلطة لالمم المتحدةتعقب ضد المقاومة حذّر من مخاطر انتقامية ي البردويل .13
حذر الدكتور صالح البردويل عضو القيادة السياسية بحركة حماس، من :  أحمد الكومي-الرسالة نت 

  .قب توجه قيادة السلطة لألمم المتحدة وإعالن الدولة الفلسطينيةمخاطر انتقامية قد تمس بالمقاومة، تع
مساء الثالثاء، إن خطوة التوجه لألمم " استحقاق أيلول"وقال البردويل خالل ورشة عمل بغزة حول 

، كاشفاً في الوقت ذاته؛ عن نية حماس إصدار موقفها الرسمي من هذه الخطوة "قيد الدراسة"المتحدة 
  .جاه رفضها أو عدم التعاطي معها، في ات"قريباً"

التوجه للجمعية العمومية لألمم المتحدة كان خطوة انفرادية يقودها محمود عباس وزمرته، : "وأضاف
أيلول، خطوة تكتيكية وليست استراتيجية، : "وتابع ".دون الرجوع للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة
  ".جزء من عملية التفاوضوال تستند على مبادئ معقولة، وهي في محصلتها 

وشدد البردويل على رفض حركته المطلق والفصائل لهذه الخطوة، محذراً في الوقت ذاته؛ من مخاطر 
  .حسب قوله. تنتج عنها، تضر بمستقبل المقاومة الفلسطينية

يحاً إنه في حال نجح استحقاق أيلول وخالف التوقعات بفشله، فإن ذلك يعني اعترافاً فلسطينياً صر"وقال 
حينها ستجد المقاومة نفسها في مأزق أمام المجتمع : "، مستطرداً"في الوجود) إسرائيل(بتأكيد حق 

لكن؛ إن فشل مسعى قيادة رام اهللا بإعالن الدولة، فإنها مخيرة بين الهروب من : "واستدرك ".الدولي
  ".السلطة أو مواجهة العقوبات اإلسرائيلية

 19/4/2011الرسالة، فلسطين، 
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  ماس وفتح تبحثان المصالحة الشهر المقبل في القاهرةح .14
اتفقت حركتا فتح وحماس على االلتقاء الشهر المقبل في القاهرة لبحث تنفيذ :  نادية سعدالدين–عمان 

اتفاق المصالحة، وتشكيل لجنة متابعة فلسطينية عليا للحوار مع الحكومة اللبنانية، واإلشراف على 
  .جاء ذلك خالل اجتماع وفدي الحركتين أخيرا في بيروت .يين هناكأوضاع الالجئين الفلسطين

حماس طلبت فصل مساري "وقال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، الذي حضر االجتماع، إن 
" الغد"وأضاف لـ  ".تشكيل الحكومة وتفعيل منظمة التحرير، للتسريع من خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة

بت أيضا بعقد لقاء قريب للقيادة الفلسطينية المؤقتة لحين إعادة بناء المنظمة، طال"من بيروت إن حركته 
وفصل هذا المسار عن مسار تشكيل الحكومة، ولكن الرئيس محمود عباس سبق وأن اشترط عقد 

  ".االجتماع بعد تشكيل الحكومة
لكن حماس طالبت بعدم أكدنا لهم بأننا سنقف إلى جانبهم أمام الضغوط األميركية الصهيونية، و"وزاد 

اتخاذ خطوات كبيرة في الشأن الفلسطيني، إال بعد التوافق مع الفصائل ألن القضية الفلسطينية بحاجة إلى 
  ".وحدة الموقف لتحقيق الحقوق الوطنية وعودة الالجئين وإقامة الدولة

تم "فة جوانبه، حيث وتناول اجتماع الجانبين، بحسب بركة، وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان من كا
االتفاق على تشكيل مرجعية فلسطينية مشتركة، تضم كافة الفصائل على الساحة اللبنانية تنبثق عنها لجنة 

  ".متابعة عليا مصغرة
إجراء الحوار مع الحكومة اللبنانية واإلشراف على األوضاع األمنية والسياسية "وتتولى اللجنة مهام 

يين في لبنان، وترتيب أوضاع اللجان الشعبية واألمنية والسياسية واالجتماعية لالجئين الفلسطين
  ".واالجتماعية في المخيمات بما يحفظ كرامة الالجئين ضمن معيشة الئقة والتمسك بحق العودة
  14/9/2011الغد، عمان، 

  
  أي بيان للجنة الرباعية دون موافقة إسرائيلية ال يعنينا بشيء: اشتيةمحمد  .15

محـاوالت اللحظـة    "قال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان هناك           " : اماألي "–رام اهللا   
وقـال اشـتية فـي       . إلى األمم المتحدة     تبذلها أطراف دولية لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه       " األخيرة

مبعـوث  ال نعول كثيرا على أفكار اللحظة األخيرة التي قد يحملها توني بليـر              "مؤتمر صحافي له أمس     
  ". الرباعية معه، وهذه األفكار ال تهدف اال لثنينا عن التوجه لألمم المتحدة

  ".الرئيس عباس في قراره واضح تمام الوضوح، نحن ذاهبون ألجل عضوية كاملة لفلسطين"وأضاف 
وقـال   .هناك حديث عن بيان للجنة الرباعية، ونحن ما يهمنا هو موقف اسرائيل الرسمي والعلني             : وقال
نحن عقلنا مفتوح، وال يهمنا ما يقوله بلير، وما يهمنا هو ما يقوله نتنيـاهو، واي بيـان للجنـة                    " ية  شت

  ".الرباعية دون إعالن موافقة إسرائيلية عليه ال يعنينا بشيء
نحن ال نعول كثيرا على أفكار اللحظة األخيرة، والتي ال تهدف اال لمحاولة ثنينا عن التوجه لألمم                 "وقال  
، الذي بات خيارا ونتعامل معه على انه جزء من إستراتيجية فلسطينية أساسها خطوة الحـصول                المتحدة

   ".على عضوية األمم المتحدة
وأضاف ان جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تؤيد هذه الخطوة، موضـحا ان رئـيس المكتـب                 

  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل يبارك الخطوة أيضا
  14/9/2011، األيام، رام اهللا
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  سبتمبر / لحماس لن تقف في وجه استحقاق أيلو: احمد يوسف .16

 أكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، أن حركته لن تقف في وجه اسـتحقاق أيلـول، بـل                    -غزة
  .ستراقب وتنتظر ما سيحمله هذا االستحقاق

كسبت القضية فهـو كـسب     نحن في موقف الترقب واالنتظار ماذا سيصنع الرئيس أبو مازن، إذا            'وتابع  
  .'للفلسطينيين جميعاً وسينقلنا إلى مرحلة متقدمة في قضية سرعة انجاز المصالحة

ال شك أن هـذه     'وقال يوسف الذي كان يشغل منصب وكيل وزيارة الخارجية في الحكومة العاشرة، إنه              
 لكن الطريقة التي ربما تم      قضية تهم الشارع الفلسطيني كله بتنظيماته وأحزابه وقواه الوطنية واإلسالمية،         

فيها تقديم القضية إلى األمم المتحدة أو بداية الحديث عن هذه القضية قبل عدة شهور لم توضع حمـاس                   
  .في الصورة، وبالتالي لم تستشر حتى تأخذ موقف محدد تجاه هذه القضية

لكنـه اسـتدرك   والمح يوسف إلى انه كان باإلمكان الحصول على إجماع فلسطيني يشمل حركة حماس،        
  .قائال أن هذا اإلجماع كان بحاجة إلى نقاشات جادة ومعمقة

  14/9/2011القدس، القدس، 
  

  اإلشكال في برج البراجنة شخصي وال أبعاد له: القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان .17
أكدت القوى والفصائل الفلسطينية في بيروت أن اإلشكال الذي حصل، مساء أمس اإلثنين  :بيروت

إشكال فردي بين أشخاص "، في محيط مخيم برج البراجنة بين شبان لبنانيين وفلسطينيين، هو )12/9(
  ".من أحياء متجاورة، وإنه ال أبعاد سياسية أو أمنية وراء هذا اإلشكال

على أهمية أمن " قدس برس"وشددت القوى والفصائل الفلسطينية في بيان لها أرسلت تسخة منه لـ 
إننا : "عين الفلسطيني واللبناني وعلى العالقات األخوية بين الشعبين، وقال البيانواستقرار المجتم

متمسكون بمتانة العالقات اللبنانية ـ الفلسطنينية وبحسن الجوار وبالمصالح العليا للشعبين الفلسطيني 
د الجميع  إننا نحذر من األخذ بالشائعات وندعو إلى عدم تضخيم اإلشكال الذي حصل ونناش.واللبناني

  .، كما قال البيان"توخي الدقة في نقل األحداث
  13/9/2011قدس برس، 

  
   المعلن مسبقًا سيكون على حساب السالم في المنطقةالفيتو األمريكي: فتح .18

الواليات المتحدة األمريكية بعدم عرقلة نيل الشعب الفلسطيني مكانته كدولة " فتح"طالبت حركة  :رام اهللا
إن الفيتو األمريكي المسبق في مجلس األمن يتناقض مع قيم الحرية : "لية، وقالتفي المنظومة الدو

وأضاف الناطق اإلعالمي باسم الحركة أسامة ". والعدالة التي تبشر بها اإلدارة األمريكية في العالم
 ال يمثل أغلبية"نسخة عنه، أن قرار اإلدارة األمريكية " قدس برس"القواسمي في تصريح مكتوب وصل 

  ".الشعب األمريكي الذي أسس نموذجا للتعايش، وانتصر لمبادئ الحرية وقاوم الظلم والعنصرية
  13/9/2011قدس برس، 
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  ةبحق القضية الفلسطينيكبرى حركة األحرار الفلسطينية تعد اتفاق أوسلو خطيئة  .19
خطيئة كبرى سطينية، منظمة التحرير الفلاعتبرت حركة األحرار الفلسطينية، أن اتفاق أوسلو الذي وقعته 

  .بحق القضية الفلسطينية بأسرها وال زال شعبنا يدفع ثمنها
توافق اليوم الذكرى الثامنة عشر لتوقيع االتفاق المشؤوم المسمى : "وقالت الحركة في بيانٍ لها الثالثاء

صهيوني أوسلو؛ حيث تفاجأ شعبنا الفلسطيني باتفاق أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان ال
وبرعاية أمريكية، تنازلت فيه المنظمة عن المبادئ التي أنشئت من أجلها، ومنذ ذلك اليوم وشعبنا 

  ".الفلسطيني المجاهد يدفع فاتورة هذا االتفاق الذي أضر بحقوق شعبنا كالمقاومة وحق العودة والقدس
لشعب الفلسطيني خرج منه  عاما اعترف الموقعون على هذا االتفاق بفشله وأن ا18وأكدت أنه وبعد 

خاسرا، مشددة على أن التاريخ لن يغفر هذه الخطيئة، وأن المقاومة هي البديل الستعادة حقوقنا المسلوبة 
  .وليس التفاوض واالستجداء

 13/9/2011فلسطين اون الين، 
  

  في رام اهللا عمرو يشن هجوما الذعا على قيادة السلطةنبيل  .20
نبيل عمرو، هجوما الذعا على قيادة السلطة في رام " فتح"لمركزي لحركة شن عضو المجلس ا: رام اهللا

  .اهللا على خلفية انفرادها باتخاذ قرارات مصيرية وتهميشها لآلخرين وتوجهها لألمم المتحدة في أيلول
إن أعضاء اللجنة : "وقال عمرو، خالل ندوة نظمها تجمع التنوير الديمقراطي في الخليل مساء أمس

ذية في المنظمة ال يعرفون شيًئا مما يحدث في القيادة، وليس لديهم دور فاعل وحقيقي، والعديد منهم التنفي
  ".يستحق الدخول لموسوعة غينيس لوجودهم لمدة أربعين سنة على مقاعدهم

وتساءل عن دور المنظمة وآلية اتخاذ القرار فيها في ظل عدم معرفة وتهميش العديد من أعضاء 
  .ا، الذين يستنكرون العديد من القرارات التي تتخذ باسم اللجنة التنفيذيةالتنفيذية فيه

وطالب منظمة التحرير بأن تعطي نفسها مدة سنة ترسل خاللها رسالة ألطراف العملية السياسية أنها 
ملتزمة بما وقعته من اتفاقات، وأن على هذه األطراف أن تقاوم االستيطان وعدم التزام الكيان الصهيوني 

  .باالتفاقات، وتقوم خالل هذه السنة بإدارة الوضع الداخلي فلسطينيا وإجراء مراجعة للوضع الداخلي
بجدية في اتخاذ  القرارات، وتبني قرار باإلجماع من كل الفصائل على " حماس"وطالب عمرو بإشراك 
  .خطوات المرحلة المقبلة

إن كلمة استحقاق ليس لها صلة بما : "قال، و"استحقاق أيلول"واستخفّ عمرو بما أصبح يطلق عليه 
يجري في أيلول في األمم المتحدة، وإن ما يجري هو نشاط دبلوماسي فلسطيني، ولكن ال ينطبق عليه 

  ".االستحقاق
 13/9/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  مساعدات عن السلطة الفلسطينيةال تحاول إقناع الكونغرس بعدم قطع إسرائيل .21

على الرغم من الموقف الرسمي للحكومة اإلسـرائيلية ضـد توجـه الـسلطة               : نظير مجلي  - تل أبيب 
الفلسطينية لألمم المتحدة طلبا لعضوية دولة فلسطين، الذي يتسم بالتهديدات العسكرية وباحتجاز أمـوال              
الجمارك، تحاول عدة مصادر سياسية وعسكرية في إسرائيل إقناع قادة الكونغرس األميركي بـالتراجع              
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م بقطع المساعدات عن السلطة في حال توجهها إلى مجلس األمن الدولي طالبـة االعتـراف                عن تهديده 
  .1967بالدولة الفلسطينية على حدود 

وقالت شخصية إسرائيلية ممن شاركوا في جولة محادثات في واشنطن، األسبوع الماضي، إن المنطلـق               
إلسرائيلية أوال، لكـن أيـضا المـصلحة    اإلسرائيلي في محاوالت اإلقناع هذه يعود إلى رؤية المصلحة ا     

 800فالمساعدات السنوية األميركية للسلطة الفلسطينية تبلغ اليوم        «المشتركة لمحبي السالم من الطرفين      
 مليون منها تذهب لدعم المشاريع التعليمية واإلنسانية والزراعية والصناعية والميـاه            300مليون دوالر،   

 مليون لوكالة غوث    200 مليون لميزانية السلطة و    200 الفلسطينية و   مليون لقوات األمن   100وغيرها، و 
فإذا توقفت هذه المساعدة، ستكون النتيجة قاسية جـدا؛ حيـث إن جهـاز األمـن                . الالجئين الفلسطينيين 

  .»سيضعف واالقتصاد سيتعطل وسيسهم هذا في تدهور األوضاع
البا االمتناع عن اتخاذ أي إجراءات عقابية ضـد         يذكر أن أوباما توجه بدوره إلى الحكومة اإلسرائيلية ط        

  . السلطة، حتى لو مضت في برنامجها وطرحت مشروعها على األمم المتحدة ومجلس األمن
  14/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   المياه اإلقليمية لدولة عربية"خطأ"دخلت   سفينة إسرائيلية:اإلسرائيلي جيشال .22

إن سـفينة تابعـة للبحريـة      “  أمس،    ،”فرانس برس ”ـش االحتالل، ل  أعلنت ناطقة باسم جي   : )ب.ف  .أ  (
، وحكـم   ”إسـرائيل ”ـاجتازت عن طريق الخطأ األسبوع الماضي حدود المياه اإلقليمية لدولة مجاورة ل           

  .من دون تحديد هذه الدولة المجاورة” على قائدها بعقوبة سجن
كانت تقوم بدوريـة روتينيـة ودخلـت        ” بورد“فإن السفينة وهي من نوع      ” اإلسرائيلية“وبحسب اإلذاعة   

ـ          700الجمعة مسافة    وقـام المركـز    . ”اسـرائيل ”ـ متر داخل المياه اإلقليمية لدولة عربية مجـاورة ل
  .لمراقبة المالحة باإلبالغ سريعاً عن هذا الخطأ إلى قائدها” اإلسرائيلي“

  14/9/2011، خليج، الشارقةلا
 

  د اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين ضالدبلوماسية تكثف حملتها "إسرائيل" .23
قررت إسرائيل تكثيف حملتها الديبلوماسية في الحلبة الدولية ضد اعتراف األمم           :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

 من خالل االدعاء بأن مثل هذا االعتراف سيتـسبب فـي            1967المتحدة بدولة فلسطينية في حدود العام       
اقتحـام الـسفارة    (محتلة على غرار ما حـصل فـي القـاهرة           اندالع أعمال عنف في الضفة الغربية ال      

  .)اإلسرائيلية
وأصدرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعليماتها للسفراء في أرجاء العـالم باسـتخدام اقتحـام الـسفارة                
اإلسرائيلية في القاهرة مثاالً إلقناع حكومات العالم بأن االعتراف بفلسطين دولة مـستقلة سـيؤدي إلـى                 

. أحداث عنف في أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة على غرار أحداث القاهرة األسبوع الماضي            اندالع  
وأضافت أنه يجب التوضيح لصناع القرار أن االعتراف بفلسطين عضواً في الهيئة األممية سـيتيح لهـا           

 واإلنساني  بهدف مناكفة إسرائيل ما سيعرض التعاون االقتصادي واألمني       «االنضمام إلى منظمات دولية     
وأشارت تحديداً إلى نية الفلسطينيين التحرك في المحكمة الجنائية الدولية في الهـاي             . »القائم إلى الخطر  

لتقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين، وهي أحد أبرز المسائل التي مسألة تقـض               
  .مضاجع إسرائيل
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إسرائيلية مـن نجـاح األوروبيـين فـي إقنـاع           أن ثمة مخاوف    » يديعوت أحرونوت «وأفادت صحيفة   
الفلسطينيين بقبول الحل الوسط المطروح القاضي بأن تعترف األمم المتحدة بدولة فلسطينية مـن دون أن                

وأن يدعو القرار إلى استئناف المفاوضـات بـين         ) على غرار الفاتيكان  (تكون عضواً في الهيئة الدولية      
 مع تبادل أراضٍ، وستكون هـذه ضـربة موجعـة           1967د العام   إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدو    

إلسرائيل، وسط احتمال بأن تمتنع الواليات المتحدة عن التصويت ما من شأنه أن يمهد لتصويت علـى                 
  .إقامة الدولة في مجلس األمن أيضاً حيث تمتنع الواليات المتحدة عن فرض الفيتو

 14/9/2011، الحياة، لندن
 

  وإال فسنخسر.. نهاء حرب لبنان الثالثة مع حزب اهللاإلثالثة أيام : جنرال إسرائيلي .24
 طالب الرئيس السابق لمجلس األمن القومي في إسرائيل، اللواء احتيـاط غيـورا أيالنـد،                :يحيى دبوق 

بوجوب إنهاء الجيش اإلسرائيلي لحرب لبنان الثالثة مع حزب اهللا سريعاً في فترة ال تتجاوز يـومين أو                  
مكّن تل أبيب من الحؤول دون استهداف الـصواريخ الدقيقـة والمـدمرة للجبهـة الداخليـة                 ثالثة، ما ي  
  .2006وأكد أيالند أن ال قدرة إلسرائيل على تحمل حرب طويلة األمد، كما جرى عام . اإلسرائيلية

 الذي نظّمه   ،»المؤتمر الرابع لمناعة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية     «أضاف أيالند في كلمة ألقاها أخيراً في        
خطأ إسرائيل في حرب لبنان الثانية أنها لـم تـستهدف           «، أن   » تل أبيب  -مركز أبحاث األمن القومي     «

الدولة والجيش والشعب والبنى التحتية في لبنان، بل حاولت مواجهة منظمة حزب اهللا عسكرياً، مـا أدى                 
 الحرب المقبلة بطريقة مـشابهة إلدارة       قيام إسرائيل بإدارة  «وأشار إلى أن    . »إلى نتائج سيئة من ناحيتها    

الحرب الماضية، سيعني نتيجة أسوأ من النتيجة السابقة، إذ قد ننجح في ضرب حزب اهللا، لكن يبـدو أن                   
  .»حزب اهللا سينجح أكثر في ضرب الجبهة الداخلية اإلسرائيلية

حزب اهللا في حال انـدالع      وكان أيالند قد أوضح أن القيادة اإلسرائيلية ال تدرك كيف تدير المعركة مع              
االعتقاد بأن التطور التكتيكي لدى إسرائيل كاف كي يحقق نتائج          «مواجهة عسكرية شماالً، مشيراً إلى أن       

مختلفة عن الحرب الماضية، فإذا استمرت المعركة العسكرية مدة طويلة من الزمن، فهذا يعني تعـرض                
ودفع المجتمع الـدولي    ). للحرب(ي خسارة إسرائيل    الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ألضرار غير محتملة، أ      

  .»للمطالبة بوقف إطالق النار خالل يومين
 14/9/2011، االخبار، بيروت

 
  "إسرائيل" امتدح "عراقي"الكنيست يريد مساعدة  .25

قالت صحف إسرائيلية أمس، إن نوابا في اليمين االسرائيلي الحاكم اطلقوا مبادرة لتسفير             :  الغد -الناصرة
ي من بالده، بعدما وجه نداء لهم عبر االنترنت، زاعما أنه يواجه خطرا على حياته فـي أعقـاب                   عراق

امتداحه إسرائيل خالل مظاهرة في مدينة البصرة، وطلب هؤالء النواب مساعدة الجيش األميركي لتنفيذ              
  .المهمة

  14/9/2011، الغد، عّمان
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  "التحرش"بتهمة التحقيق مع نائب وزير في الحكومة اإلسرائيلية  .26
، باستجواب أيوب قرا، نائـب      )13/9(تبدأ النيابة العامة في تل أبيب، اليوم الثالثاء         : )فلسطين(الناصرة  

ضـد  " ارتكاب فعل فاضح وإطالق عبارات نابيـة      "وزير التطوير اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلي بتهم        
  .موظفة في ديوان رئاسة الوزراء

   سيدة تعمل في ديوان رئاسة الوزراء تقدمت قبل نحو ستة أشهر بشكوى ضـد               ونقلت اإلذاعة العبرية أن 
الحاكم في الدولة العبرية، جراء مضايقات لفظية وتحرش تعرضت         " ليكود"نائب الوزير، وهو من حزب      
  .لها من قبله داخل مقر عملها

 االتهامات مـن أجـل      جهات سياسية عمدت إلى فبركة    " نفى قرا ما جاء في الشكوى، زاعماً أن          ،بدوره
  . ، وفق تعبيره"المساس به شخصياً

  13/9/2011، قدس برس
  

   أيضاً"إسرائيل" فضيحة الغاز المصري تنفجر في "معاريف" .27
يبدو أن قضية بيع الغاز المصري إلسرائيل، التي تعتبر في مصر فضيحة بكل المقاييس،              : حلمي موسى 

  .بدأت ترتدي في إسرائيل أيضا صفة الفضيحة
فا لما جرى في مصر من محاكمات نجمت عن نجاح الثورة في إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك                 وخال

» مرحاف«فإنها في إسرائيل تدور في محكمة تبت في دعاوى مرفوعة من نائب الرئيس السابق لشركة                
  .التي أنشأت الشراكة مع الملياردير المصري الهارب حسين سالم في صفقة الغاز وأنبوبه إلسرائيل

 عاما من العمل والصداقة بين الملياردير يوسي ميمـان ونائـب رئـيس    20فإن  » معاريف«وبحسب   -
الدكتور نمرود نوفيك انتهت بتصفية حساب علنية في المحكمة المركزية فـي تـل              » مرحاف«مجموعة  

إذ قدم نوفيك دعوى ضد ميمان بعد أن أقاله األخير في األسبوع الماضي مـن منـصبه كمـدير                   . أبيب
 مليون شيكل جراء دوره في المشاريع المركزية للشركة،         30يطالب فيها بتعويض بقيمة     » أمفل«لشركة  

  .وخصوصا صفقة الغاز مع مصر
وتظهر الدعوى طبيعة الجهود التي بذلت في إسرائيل ومصر لتسهيل تمرير الـصفقة فـي المحافـل                  -

السابق شبتاي شـافيت    » الشاباك«ئيس  الرسمية في الدولتين، وخصوصا العالقة مع مبارك، ومشاركة ر        
  . في إبرام الصفقة

وقدر نوفيك قيمة المشروع األهم لهذه الشركة، وهو أنبوب الغاز من مصر بمليـاري دوالر، وقـال ان                  
وأشار إلى أن له دينا على ميمان       .  مليون دوالر حتى اآلن    350األنبوب جلب أرباحا للشركة تزيد على       

  . النفط اإلسرائيلية ـ المصرية في مصربسبب دوره في إنشاء مصفاة
 بدأ نوفيك العمل من أجل الحصول على قرار مصري 1998 ـ  1997وتبين الدعوى أنه في السنتين  -

ولهذا الغرض عمل نوفيك في واشـنطن       . بشأن تصدير الغاز إلسرائيل، وتأمين الصفقة لمجموعة ميمان       
ويشرح نوفيك في دعواه أن انتخاب إيهود       . شروعلتكوين ائتالف يضغط على مبارك للمصادقة على الم       

 اعتبر نافذة فرص سياسية لتحقيق األمر مع المصريين، وأنه فـي            1999باراك رئيسا للحكومة في العام      
  .ذلك العام توجه نوفيك إلى باراك وبيريز وطلب منهما طرح األمر مع مبارك

 مليـون دوالر،    550 فيـه    EMGرت   أنجزت أعمال تنفيذ المشروع الذي اسـتثم       2008وفي العام    -
وشدد نوفيك على أنه كان مـسؤوال عـن إدارة عالقـات            .  مليار دوالر  15ووقعت اتفاقيات غاز بقيمة     
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EMG                 في إسرائيل وواشنطن، وجند دعم الكونغرس األميركي، بعد كل تفجير وقع على خـط أنبـوب 
  .ت مع الحكومة المصريةوبحسب الدعوى فإن نوفيك هو من حدد استراتيجية المفاوضا. الغاز

ومن أجل تغطية نفقاته الجارية تقرر أن ينضم نوفيك إلحدى شركات ميمان، ويحصل علـى راتـب                  -
 مليـون   28لكن الراتب الحقيقي لنوفيك، بحسب قوله، هو        .  آالف دوالر شهريا   7منخفض نسبيا، بقيمة    

 5 مليون دوالر هي قيمة حـصة        17,65 مليون دوالر كراتب ثابت،      2: دوالر تتوزع على النحو التالي    
مقابل مناسب يعتبـر    «وبرأيه هذا ليس ربح يانصيب وإنما       . EMGفي المئة من أرباح أسهم ميمان في        

  .»مقبوال في عالم األعمال
فـي  » مرحـاف «وتشير الدعوى أيضا إلى تشغيل رئيس الموساد السابق شبتاي شافيت في مجموعة              -

فيت في الصفقة، بحسب ميمان نفسه، كان صفرا، لكـن بـسبب            ويوضح نوفيك أن دور شا    . 2001العام  
  . مليون دوالر11وساطة دفع ميمان لشافيت مبلغ 

 14/9/2011، السفير، بيروت
 

  "العربية"ـ لإلسرائيليين أول قناة تليفزيونية ب"مبروك": "هآرتس" .28
حـصول مجموعـة    اإلسرائيلية لتوصيف خبر    » هاآرتس«، لفظ اختارته صحيفة     »مبروك«: عال عبداهللا 

  .اإلسرائيلية على ترخيص إطالق أول محطة تليفزيونية فضائية عربية فى يناير المقبل» هاال«
. وحسب الصحيفة اإلسرائيلية فى تقريرها أمس، فإنها المرة الثالثة التى يحاول فيها مجلس البث اإلذاعى              

القنـاة  «إنه فى وقت مضى تم إطالق       بعد فشله مرتين، إنشاء قناة إسرائيلية متخصصة باللغة العربية، إذ           
  .»اللغة الروسية«، التى تحولت إلى »قناة بلس«، ثم »9

تضم شركاء عرباً ويهوداً، من بينهم ناشر       » هاال«، فإن المجموعة التليفزيونية     »هاآرتس«ووفقا لصحيفة   
عـن شـركة    فـضال   .  شركات إعالنية تعد الكبرى فى المجتمع العربى       3مجلة بانوراما، بسام جابر، و    

»Ananey «لالتصاالت، وشركاء مستقلين.  
 14/9/2011، المصري اليوم، القاهرة

 
  عائلة شاليط تطلب من األوروبيين بذل الجهود لإلفراج عن ابنها .29

اجتمع نوعم شاليط والد الجندي المخطوف غيلعاد شاليط في باريس الليلة الماضية مع مستشار الـرئيس                
 معه المساعي التي تبذلها الدول األوروبية إليجاد صيغة متفـق عليهـا             دافيد ليفيت وبحث  -الفرنسي جان 

  .بخصوص الدولة الفلسطينية بحيث تتضمن بندا يتعلق بضرورة اإلفراج عن ابنه
 إماماً إسالمياً أعربوا عن تأييدهم لألفراج عـن         12كما اجتمع والد الجندي المخطوف مع مجموعة تضم         

  .در األئمة اليوم بياناً مشتركا بهذا الخصوصومن المتوقع أن يص. غلعاد شاليط
 14/9/2011، السبيل، عّمان

  
   ستطرد البدو بالقوة من الضفة الغربية "سرائيلإ"": هارتس" .30

كشفت صحيفة هآرتس، أن إسرائيل ستنقل اآلالف من البدو في الضفة الغربية باإلكراه والقوة : القدس
رائيلية الكاملة وتجميعهم في مناطق سكنية محددة، في التي تقع تحت السيطرة االس) ج(من المنطقة 

  .مقدمة لتوسيع العديد من المستوطنات خاصة في محيط مدينة القدس
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وحسب الصحيفة فان أول من سيتم نقلهم سيكون البدو الذين يعيشون في منطقة تقع شرقي القدس ويبلغ 
ائيل تنفيذ خطتها لتوسيع مستوطنة  نسمه، األمر الذي سيجعل من السهل على اسر2400عددهم حوالي 

  .معاليه ادوميم والمستوطنات األخرى وذلك لخلق التواصل في البناء اليهودي حتى القدس
ان خطة نقل  اإلغاثة الدولية  وعلمت هآرتس من مصادر البدو في المنطقة ومن الدبلوماسيين ومنظمات

  .البدو إلى أماكن دائمة تمت دون التشاور معهم
 تتضمن تجميع باقي المواطنين البدو في تجمعات سكنية 2015لثانية والتي سوف تنتهي عام المرحلة ا

جديدة، حيث يجري بحث عن المواقع األنسب بالنسبة إلسرائيل لتجميع البدو، ويوجد إمكانية إلقامة تجمع 
 أبوهندي سكني بالقرب من النبي موسى شرقي مدينة القدس والقريب من مدينة أريحا، وكذلك في وادي

  .شرقي بلدة أبو ديس حيث يعيش اآلن في هذه المنطقة بعض العائالت البدوية
المرحلة الثالثة سوف تشمل كافة المواطنين البدو في الضفة الغربية وتجميعهم في مناطق سكنية جديدة، 

مدينة وهذه المرحلة سوف تجد اسرائيل فيها صعوبات كبيرة خاصة مع البدو الذين يسكنون بالقرب من 
  .قلقيلية شمال الضفة الغربية، كون معظم هؤالء البدو يملكون األراضي التي يعيشون عليها اليوم

  14/9/2011،  وكالة قدس نت
  

  لجان شعبية تصد هجوما للمستوطنين على قرية قصرة جنوب نابلس .31
رب ليلية بين بدأت االراضي الفلسطينية تشهد حالة من التوتر حيث اشتعلت ح:  اشرف الهور-رام اهللا

 .المستوطنين والفلسطينيين الذين شرعوا بتشكيل لجان مقاومة شعبية للتصدي لهجمات المستوطنين
واوضحت المصادر بأن اللجان الشعبية التي تم تشكيلها استطاعت صد هجوم شنه المستوطنون فجر 

 من قبل المستوطنين الثالثاء على قرية قصرة جنوب نابلس، وذلك بعد حوالي اسبوع من تعرضها لهجوم
  .تسبب باحراق مسجد القرية

ان موضوع اللجان 'ومن ناحيته قال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية 
الشعبية كان له األثر االيجابي في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وانه تم تفعيل هذه اللجان في جميع 

، مؤكدا ان السلطة الفلسطينية تدعم هذه 'يد وبقيادات جديدةمناطق الضفة الغربية ولكن بترتيب جد
  .اللجان

  14/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  أكثر من مائة منظمة أهلية تعلن دعمها لقرار القيادة التوجه إلى األمم المتحدة: غزة .32
لفلسطينية أعلنت أكثر من مائة منظمة أهلية دعمها لنيل اعتراف األمم المتحدة بالدولة ا :حسن جبر

  . استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي1967المستقلة في حدود الرابع من حزيران العام 
وقال ممثلون عن المنظمات األهلية في مؤتمر صحافي عقدوه، أمس، في مقر شبكة المنظمات األهلية 

يها وقف المساعدات المالية للسلطة بمدينة غزة إنهم يرفضون الضغوط والتهديدات خاصة األميركية بما ف
الوطنية، مؤكدين أن التهديدات ابتزاز سياسي يهدف إلى مقايضة الحقوق الوطنية المشروعة بالمساعدات 

  .المالية
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ودعوا الدول العربية واإلسالمية والصديقة إلى القيام بدورها في مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية 
لسطينية، إلى جانب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير الدعم السياسي التي تتعرض لها القيادة الف

  .والقانوني والمالي لتمكينه من االستمرار في مسيرته النضالية الرامية إلى تحقيق العودة واالستقالل
  14/9/2011، األيام، رام اهللا

  
  مدارس الوكالة ب ةيس الطلب بعدم استخدام الحاويات الحديدية لتدر"االونروا" تطالب "الضمير" :غزة .33

بقطاع غزة » االونروا«طالبت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان وكالة غوث وتشغيل الالجئين : غزة
غير المهيأة صحيا، مشيرة الى انها تتابع ببالغ » الكونتينرات«بوقف تدريس الطلبة في حاويات حديدية 

مهيأة صحياً أو بيئياً في مدارس الوكالة منذ بداية القلق ظاهرة انتشار استخدام الحاويات الحديدية غير ال
 حاوية حديدية على مستوى قطاع 64العام الدراسي الحالي في قطاع غزة، حيث تقوم الوكالة بإستخدام 

  .غزة، كبديل للصفوف الدراسية المجهزة صحياً وبيئياً بشكل يتالءم واحتياجات البيئة الدراسية الصحيحة
نتيجة منع اسرائيل ادخال  عن تفهمها للوضع الذي تعيشه الوكالة في غزة،واعربت مؤسسة الضمير 

مواد البناء لمدة سنوات مضت، وتقدر قيامها بانشاء مدارس جديدة ال تزال تحت االنشاء، فانها تأسف 
  .من البديل المؤقت غير المناسب والذي يتمثل في الغرف الحديدية أو ما يعرف بالكونتينرات

الضمير وكالة الغوث بالعمل الفوري من أجل وضع حلول سريعة وغير قابلة للتأجيل، وطالبت مؤسسة 
من خالل اما استئجار مبان مؤقتة للفصول الدراسية الحالية، أو تجهيز هذه الغرف صحيا وبيئيا وتكييفها 

  .بما ال يضر صحة الطالب والطالبات والمدرسين على حد سواء
لي بالتحرك الفوري إلنهاء الحصار اإلسرائيلي على غزة الذي ينتهك كما جددت مطالبتها للمجتمع الدو

الحقوق اإلنسانية للمواطنين في غزة، وحملت المجتمع الدولي مسؤولية ما وصلت اليه األوضاع 
االنسانية في غزة وما يمكن أن تصل اليه نتيجة للحصار غير القانوني والذي يعتبر جريمة حرب تنفذها 

  .السرائيليحكومة االحتالل ا
  14/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
      تها وكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض عليها يدعون أردوغان لزيار غزةأطفال .34

تجمع عشرات األطفال الفلسطينيين قرب النصب التذكاري لشهداء أسطول الحرية : أحمد فياض - غزة
في ميناء قطاع غزة، لدعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لزيارة القطاع وكسر الحصار 

ورفع األطفال األعالم التركية والفلسطينية وصور أردوغان، والفتات تدعو  .اإلسرائيلي المفروض عليه
ويرى األطفال المشاركون في تظاهرة المطالبة بزيارة أردوغان، أن  .لوزراء التركي لزيارة غزةرئيس ا

من شأن زيارته أن تسهم في كسر حصار غزة ألنها ستكون رسالة تحد لالحتالل اإلسرائيلي الذي يحول 
  .دون قدوم المتضامنين لكسر الحصار عن القطاع

  14/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   فلسطينيا بمواجهات عنيفة في سلوان18إصابة  .35
وقعت مواجهات عنيفة ومتقطعة أمس بين أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة وقوات من جيش : القدس

وقالت مصادر محلية إن المواجهات بدأت بعد  .االحتالل التي اقتحمت البلدة خالل ساعات الفجر األ ولى
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وأضافت المصادر أن الجنود  . أحياء وادي حلوة والبستان وبئر أيوبقيام الجنود والمستعربين باقتحام
 18أطلقوا الغازات المسيلة للدموع والرصاص المعدني صوب المنازل، ما أدى إلى إصابة أكثر من 

  .مواطنًا بحاالت اختناق
بين لها وتشهد بلدة سلوان مواجهات شبه يومية في ظل تعرضها العتداءات المستوطنين واقتحام المستعر
  .عدة مرات، بحجة البحث واعتقال الفتية الذين يتصدون العتداءات المستوطنين وجيش االحتالل

  14/9/2011، السبيل، عّمان
  

  "عملية إيتمار" مؤبدات على منفذ خمسةالمحكمة العسكرية اإلسرائيلية تصدر حكما بالسجن  .36
ضفة الغربية امس حكما يقضي بفرض أصدرت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في شمال ال: رام اهللا

، من قرية عورتا قرب )عاما( 18 سنوات أخرى على الشاب حكيم عواد، 5 مؤبدات و5عقوبة السجن 
  .»إيتمار«نابلس، وذلك بعد إدانته بقتل والدين وأوالدهم الثالثة من مستوطنة 

  14/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   على موقع الفيس بوك سبتمبر/ ضد استحقاق أيلولالجئون فلسطينيون يطلقون حملة   .37
، ودعوا عبر »استحقاق أيلول«أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة ضد ما يسمى :  كفاح زبون-رام اهللا

إلى مسيرات وتجمعات في أماكن تواجد الفلسطينيين في الدول العربية، للتأكيد على » فيس بوك«الـ
  .1967وليس فقط في مناطق » نكل فلسطي«تمسك الفلسطينيين بحقهم في 

، »سنرفع علم فلسطين في كل مكان حتى نهاية الكيان«وقال الموقع الرسمي للحملة التي يحمل عنوان 
 عاما على النكبة، التي نتج عنها ماليين الالجئين الفلسطينيين حول العالم وخروج 63بعد أكثر من «إنه 

 دون حل عادل لقضية الالجئين، جئنا 1967ود عام من ينادي بإقامة دولة فلسطينية على جزء من حد
نحن شباب فلسطينيون وعرب، لنؤكد تمسكنا بكل فلسطين، وبعودة الالجئين إلى ديارهم، رافضين أي 

، وهو )أيلول( من سبتمبر 28واختارت الحملة، تاريخ  .»حل ال يشمل العودة والحق بفلسطين كاملة
  .بدء فعالياتهمذكرى انطالق انتفاضة األقصى، كموعد ل

  14/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  القدس للمستوطنينب  أمين الحسينينقل ملكية منزل المفتيب "أمالك الغائبين"تفاصيل تواطؤ  .38
كشف محامي آل الحسيني في القدس سني خوري أمس النقاب عن رفض المحكمة العليا : القدس

مفتي الحاج امين الحسيني مكان فندق شبيرد سبق اإلسرائيلية طلب وقف البناء االستيطاني في ارض ال
وتقدم به وقال ان المحكمة قررت بصورة غريبة وغير متبعة من قبل ان تكتفي بقرار لقسم تسجيل 

بان ال يتم تسجيل او نقل الملكية للوحدات االستيطانية التي تبنى حالياً على االرض ) الطابو( االراضي 
مؤكداً أن المحكمة ايضاً أجلت البحث في قضية الملكية  .نتهاء من القضيةللمستوطنين او تأجيرها قبل اال

  .2012الى منتصف شهر نيسان 
 اهللا غائب وان كل هان قرار السلطات اإلسرائيلية مبني على ان المفتي الحسيني رحم: وريواضاف خ

س قام حارس امالك الغائبين  على هذا االسا-امالكه وعقاراته تنقل الى دائرة امالك الغائبين اإلسرائيلية 
ببيع جميع هذه الممتلكات للمليونير اليهودي ارفين موسكوفيش والذي بدوره باشر في إعداد عدد من 



  

  

 
 

  

            23ص                                     2262:                العدد14/9/2011األربعاء  :التاريخ

المشاريع االستيطانية في منطقة الشيخ جراح على ارض المفتي وعلى كرم المفتي وعلى ارض فندق 
  .شيبرد وعلى منزل المفتي كنيس يهودي نكاية واستفزازا

اف خوري ان القضية الجوهرية اننا ضد قرار حارس امالك الغائبين ونرى انه ال يسري على واض
كما ان اجراءات نقل ، 1948القدس الشرقية وانه كان لفترة من الزمن ويخص اراضي الداخل عام 

  .الملكية غير قانونية تمت في يوم واحد بصفقات غير موجودة وغير قانونية وبطرق ملتوية وغير سليمة
  14/9/2011، القدس، القدس

  
      دير مكتب الجزيرة في أفغانستانم تمدد حبس "إسرائيل "للمرة الخامسة على التوالي .39

مددت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في سجن الجلمة شرق مدينة حيفا فترة اعتقال مدير مكتب الجزيرة 
وقالت النيابة العسكرية اإلسرائيلية إنها  .في أفغانستان الزميل سامر عالوي للمرة الخامسة على التوالي

  .لم تبلور بعد موقفها من تقديم الئحة اتهام ضد عالوي
أطباء "أما محامي الدفاع سليم واكيم فقال إن سلطات السجون اإلسرائيلية سمحت لفريق من جمعية 

سجون بزيارة عالوي في معتقله واالطالع على وضعه الصحي، ووعدت مصلحة ال" لحقوق اإلنسان
  .بتوفير تقرير طبي عن حالته الصحية خالل األيام القليلة القادمة

  14/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  التبعية للغرب أنهكت االقتصاد العربي والفلسطيني .40
تعيش الدول العربية واإلسالمية حالة من التبعية االقتصادية للغرب نتيجة :  نرمين ساق اهللا-غزة

ستراتيجية تتمثل في النفط والغاز وامتالك موارد طبيعية حيث جعلت التبعية االقتصادية امتالكهم سلعا ا
  . العربية مكشوفة للغرب وضعيفة وعاجزة عن المنافسة واإلنتاج

وتكمن خطورة التبعية في أنها جعلت الدول الصناعية تهيمن على مقدرات الشعوب العربية واقتصاد 
  . صاد مسيطرالعرب تابع وضعيف في مقابل اقت

وبحسب مختصين فإن أسبابا عديدة أدت إلى التبعية منها اعتماد الدول العربية واإلسالمية على منتوج 
وتجذرت التبعية من خالل سيطرة , وغياب الزراعة والتصنيع, وافتقار بعضها لرأس المال القوي, واحد

  . ة أين تنفق وكيف تنفق المساعداتالغرب على المنح والقروض التي تقدم للدول العربية وضرورة معرف
وأجمع هؤالء المختصون أن التبعية العربية للدول الغربية تختلف عن تبعية االقتصاد الفلسطيني 
لالحتالل اإلسرائيلي، حيث إن فلسطين محتلة منذ سنوات واالحتالل يتحكم في كافة مواردها ومقدراتها 

  . تحت وطأة التبعية لهوقام بتدمير اقتصادها كلما حاولت الخروج من 
وأوضحوا أن التبعية العربية للغرب خطيرة وألحقت الضرر باالقتصاديات العربية وجعلت الشعوب 

وأدت إلى رفع معدالت البطالة والفقر في العالم العربي لغياب فرص العمل , العربية شعوبا استهالكية
القيام " مة مصانع وتحقيق أمن غذائي عربي التي كان من الممكن أن تتوفر في العالم العربي لو تم إقا

  ". بمشاريع زراعية تغطي المنطقة
  13/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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  قامة الدولة الفلسطينية  إ حول حق عاهل األردن تثمن طروحات "تنسيقية المعارضة" .41

ي من مواقف في لقائـه  ثمنت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة ما عرضه الملك عبداهللا الثان         : عمان
لما طرحه جاللته حول الوحدة الوطنية وحق العـودة         » الشديد«مع األدباء والمثقفين معربة عن ارتياحها       

لالجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مثلما ثمنت تأكيد جاللتـه علـى    
هيوني المتعلقة بالوطن البديل وتأكيده على الـدفاع        الص الهوية األردنية الجامعة ورفض طروحات العدو     
  .عن الوطن امام مثل هذه الطروحات الصهيونية

14/9/2011، الدستور، عّمان  
  

  في الجنوب" حزب اهللا"قواعد عسكرية سرية لـ": السياسية الكويتية" .42
جنوب لبنـان   كشفت مصادر أمنية أن الكثير من أراضي المشاع التي استولى عليها عنوة مواطنون في               

ـ      ما يؤشر على أن احتالل هذه األراضي لم يكن عمـالً           , "حزب اهللا "تحولت إلى قواعد عسكرية سرية ل
  .عفوياً

وأوضحت أن الطريقة المعتمدة من الحزب هي إقامة أبنية بطوابق متعددة تحت األرض على األراضـي               
  .اً من السكان في المرحلة الحاليةمع إبقاء المبنى خالي, المحتلة واستخدامها كقواعد تخزين لألسلحة

وأكدت المصادر أن مئات الدونمات صودرت في األشهر األخيرة وتحولت قواعد عسكرية وخـصوصاً              
  .في المناطق الحدودية مع إسرائيل

ـ , من جهة أخرى   نتيجة االشتباك المسلح بين عناصره وبعض الفلسطينيين قرب مخيم         " حزب اهللا "تبين ل
أنه كان يواجه عناصر مسلحة منظمة      , مساء أول من أمس   , ضاحية الجنوبية لبيروت  برج البراجنة في ال   

مقدمـة  , الذي قيل إنه فردي   , األمر الذي أثار مخاوفه من أن يكون الحادث       , ومنضبطة وشديدة العداء له   
ألنها وجدت  , في الثمانينات من القرن الماضي    " أمل"لتكرار تجربة حرب المخيمات التي خاضتها حركة        

  .في تلك المخيمات حصان طروادة عسكري مزعج في قلب المعقل الشيعي بالضاحية
14/9/2011، السياسة، الكويت  

  
  ندعم إعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة  :"عكاظ"وزير المهجرين اللبناني لـ .43

لحكومة وزيـر   أكد ممثل جبهة النضال التي يرأسها النائب وليد جنبالط في ا          :  بيروت -محمود عيتاني   
أن الحكومة اللبنانية ستدعم إعالن الدولة الفلسطينية       » عكاظ«المهجرين عالء الدين ترو في حوار أجرته        

نؤيد مطلب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصـمتها القـدس الـشريف،             و ،في األمم المتحدة  
  .وعودة الالجئين إلى ديارهم

14/9/2011، عكاظ، جدة  
  

   مطالبة فلسطينية بتعديل قانون التملك":ق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيينحملة حقو" .44
نداء إلى لجنة االدارة والعـدل فـي        " حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان       "وجهت  

قوق الالجئـين   متابعة مسيرة تصحيح القوانين السابقة المجحفة بح      "مجلس النواب اللبناني، دعتها فيه إلى       
الفلسطينيين، والتي سبق للجنة أن بدأتها بتعديل قانون حق العمل وقانون الضمان االجتماعي، وتـدعوها               
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، 3/4/2001 بتـاريخ    296لتصحيح الظلم الفادح الذي سبق ايقاعه عبر تعديل قانون تملك االجانب رقم             
ما أدى إللغاء مفاعيل عقود البيع      الذي أدى لحرمان الفلسطينيين حصراً من حق تملك أي حق عقاري، ك           
  ".الممسوحة التي يحوزونها، وأطاح بحق الفلسطينيين في االرث العقاري

14/9/2011، المستقبل، بيروت  
  

   منظومة عسكرية إلكترونية تركية تسمح باستهداف الطائرات اإلسرائيلية:التركية" ستار غازيت" .45
الجو التركي طور منظومة الكترونية جديدة تسمح  التركية أمس أن سالح "ستار غازيت"ذكرت صحيفة 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه  .، وللمرة األولى بإصابة أهداف إسرائيلية"16إف "لطائراته، من طراز 
وتحل هذه المنظومة . المنظومة طورت بتوجيه من رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان نفسه

كانت ) "تشخيص زميل خطر"تسمى في إسرائيل منظومة (ة مكان منظومة قائمة في الطائرات الحربي
  .تشخص الطائرات والسفن اإلسرائيلية بوصفها صديقة يحظر إطالق النار نحوها

والمنظومة السابقة هي منظومة أميركية لم تكن تسمح للطائرات التركية بإطالق النار على الطائرات 
 المنظومة التركية الجديدة فتم تركيبها على الطائرات أما. اإلسرائيلية، حتى لو أراد الطيارون فعل ذلك

وأشارت الصحيفة إلى أن  .الحربية، وقريبا ستوضع أيضا على السفن الحربية والغواصات التركية
 تم تطويرها عندما بدأت العالقات بين "كزميل" "إسرائيل"المنظومة التركية الجديدة التي ال تصنف 

  .لمنظومة القديمة إمكانية إصابة طائرات تابعة لدول حلف شمال األطلسيوتمنع ا. الدولتين في التدهور
  14/9/2011السفير، بيروت، 

  
  2011 اتفاق مصري تركي إلجراء مناورات بحرية في المياه اإلقليمية التركية نهاية ":لحياةا" .46

إلجراء مناورات  يمهد تركياً  -مصرياً  اتفاقا قال مصدر عسكري للحياة إن:  جيهان الحسيني–القاهرة 
وأوضح المصدر أن هذه المناورات تهدف . بحرية مشتركة في المياه اإلقليمية التركية نهاية العام الحالي

 تطورات خطط القتال والجديد إلى تبادل الخبرات بين البحرية المصرية ونظيرتها التركية والتعرف إلى
المناورة على رغم الظروف التي تمر وأكد المصدر حرص مصر على إجراء تلك  .في مجال األسلحة

بها البالد حالياً، بهدف تبادل الخبرات بين البحرية المصرية ونظيرتها التركية والتعرف الى أساليب 
  .القتال واألسلحة الحديثة

  14/9/2011، لندن، الحياة
  

   يمارس لعبة شديدة الخطورةأردوغان: "فورين بوليسي" والغارديان .47
 أردوغان لزيارة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب  تحليالً البريطانيةنخصصت صحيفة الغارديا

 في أردوغانقالت الصحيفة إن خطاب  و". يلعب لعبة عالية المخاطرأردوغان"لمصر تحت عنوان 
  . في شؤون منطقة الشرق األوسط كبيراً إقليمياًالقاهرة خدم على نحو رائع سعي تركيا لتصبح العباً

 في القاهرة يعكس الموقف القوي أردوغانالتصفيق والتهليل الذي قوبل به خطاب وواصلت قائلة إن 
 إزاءها  بعد عقود طويلة من التحالف الوثيق معها وتبنيها وبكل وضوح موقفا نقدياً"إسرائيل"ألنقرة ضد 

بعد مقتل تسعة ناشطين أتراك على يد القوات اإلسرائيلية الخاصة كانوا على متن سفينة مساعدات 
ومضت الصحيفة قائلة إن سعي تركيا للقيام بدور إقليمي قوي جاء في ظل شعورها  .متوجهة إلى غزة
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بخيبة أمل وربما بصدمة بسبب تعطيل فرنسا وألمانيا لطموحاتها التي طالما راودتها باالنضمام إلى 
الشيعية تكن وترى الصحيفة أن تركيا بصفتها دولة سنية قوية على خالف إيران  .االتحاد األوروبي

 "إسرائيل"مشاعر التعاطف مع قضايا المنطقة كما يبدو وتحظى بإعجاب كبير بسبب مواقف المواجهة مع 
  .على خالف معظم الدول العربية

 30وأضافت الصحيفة أن حجم التعامالت التجارية لتركيا مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بلغ 
لكن الصحيفة ترى أنه رغم الحماس الذي يحيط بالموقف  .راتها من صاد%27مليار دوالر أي أنه شكل 

 رغم أنها كانت نشطة فمثالً.  بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه محدوداًالتركي، فإنها قد تواجه سقفاً
فيما يخص األزمة السورية، فإنها لم تنضم إلى الدول الغربية في دعواتها للرئيس السوري بشار األسد 

 بعدم زيارة قطاع غزة يوحي بأنه يلتزم بسياسة ضبط أردوغان أن قرار ترى الصحيفة أيضاًو .بالتنحي
  . والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"النفس في وجه غضب الواليات المتحدة و

 لعبة عالية المخاطر في الوقت أردوغانيلعب  "كتب دانيال واجنر في مجلة فورين بوليسي قائالًكما 
وعلى المرء أن يتساءل إن كان سعيه ليصبح بطال  "وواصل قائالً ".لمخاطر أشدالذي يمكن أن تكون ا

 ".في نظر رجل الشارع العربي قد يجلب نتائج عكسية في نهاية المطاف؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه؟
إن كان على الواليات المتحدة أن تختار بين تركيا وإسرائيل، فإنها بطبيعة الحال "وخلص الكاتب قائال 

  ".ستختار إسرائيل
  14/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  أسباب عدم زيارة أردوغان لغزة .48

أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بأن قرار رئيس الوزراء التركي رجب :  وكاالت–الرسالة نت 
أولهما عدم : ببينطيب أردوغان بعدم زيارته إلى غزة رغم رغبته هو وزوجته لهذه الزيارة، يأتي لس

 معبر رفح خاصة في ظل التوتر بين القاهرة وتل من خاللره مرووضع مصر في موقف محرج بسبب 
أن أردوغان طلب من رئيس السلطة محمود عباس أن يرافقه إلى : أبيب بسبب أحداث السفارة، ثانيهما

  .قطاع غزة، لكن األخير رفض
ال يريد تحميل النظام "غزة المحاصر، مستدركًا إنه وكان أردوغان أعرب عن تمنياته بزيارة قطاع 

أكبر أمنية في حياتي أن أزور غزة، ": وأضاف ."المصري والشعب المصري عبء زيارته إلى القطاع
نحن ثالثة ..  غزة ى إلتعال نذهب معاً: لقد قلت ألبو مازن.. وأريد قبل الزيارة أن يكون هناك توافق

  .")نية ه- أبو مازن -أردوغان (إخوة 
  14/9/2011موقع الرسالة نت، 

  
  وزراء الخارجية العرب يدعمون قرار التوجه إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطين .49

وزراء الخارجية ، أن  محمد الشاذلي،القاهرة نقالً عن مراسلها في، 14/9/2011، لندن، الحياةنشرت 
توجه لتقديم طلب إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولة  دعم قرار لجنة المتابعة العربية بدعم الواالعرب أكد

 وعاصمتها القدس الشريف والحصول على 1967 يونيو /فلسطين على حدود الرابع من حزيران
وكلف الوزراء في اختتام اجتماعهم أمس المجموعة العربية في األمم المتحدة إعداد . العضوية الكاملة

  .لقانونية الالزمةخطوات هذا التحرك واتخاذ اإلجراءات ا
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وطالب الوزراء الواليات المتحدة بعدم استخدام حق النقض بمجلس األمن ضد القرار العربي خصوصاً 
 مايو الماضي لتحقيق السالم / أيار19أن هذا يتماشى مع تصريحات الرئيس األميركي في خطابه بتاريخ 
  ."إسرائيل"ألردن وعلى أساس حّل الدولتين وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر وا

كما قرر الوزراء دعم التحرك الفلسطيني التوجه إلى اللجنة الرباعية الدولية والواليات المتحدة والمجتمع 
الدولي لتجسيد إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وانضمامها عضواً دائماً في األمم المتحدة 

  .في الشهر الجاري
 بالتهرب من "إسرائيل" قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم واتهم رئيس الدورة رئيس وزراء

استحقاقات السالم الشامل والدائم الذي ال يتحقق إال بانسحاب كامل من األراضي العربية المحتلة عام 
 لجعلها "إسرائيل" وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد 1967

وأكد أهمية الدعم العربي لفلسطين في توجهها إلى األمم المتحدة، داعياً . لشرعية الدوليةتمتثل إلرادة ا
  .الفلسطينيين في الوقت ذاته إلى تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة

حمد الشيخ ، أن محمد شعيرو ،محمد مبروكنقالً عن مراسليها  14/9/2011األهرام، القاهرة، وأضافت 
 بالتهرب من استحقاقات السالم الشامل "إسرائيل" اتهم ، رئيس وزراء وزير خارجية قطر،بن جاسم

 وإقامة دولة فلسطينية 1967  كامل من األراضي العربية المحتلة عامبانسحابيتحقق إال  والدائم الذي ال
 .إلرادة الشرعية الدولية لجعلها تمتثل "إسرائيل" موقف حازم ضد اتخاذ مؤكدا ضرورة ،عاصمتها القدس

  . المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرةاتفاق تنفيذ بنود ى حمد الفلسطينيين في الوقت ذاته إلدعاو
  

   أن تطمئن أن مقابل السالم ستكون هناك عالقات طبيعية"إسرائيل"ـالبد ل: رئيس الوزراء القطري .50
هناك سالم بيننا وبين إسرائيل " آل ثاني، أن صرح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر

والبد إلسرائيل أن تطمئن أن مقابل السالم ستكون هناك عالقات طبيعية، وبعد كل هذه الفترة عندما 
تكون هناك حكومة ضعيفة في إسرائيل ال تستطيع أن تتخذ قرار، وعندما تأتي حكومة أغلبية قوية غير 

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر  ".إلسرائيلي ال يحتاج للسالممحتاجة للسالم ألن الرأي العام ا
لدينا مسلسل ال ينتهي من الوعود ومن اآلمال من الحكومات : "جامعة الدول العربية في القاهرة، قائالً
النتيجة التي رآها الفلسطينيين والتي طلبوا دعم " أن إلىويشير  ".اإلسرائيلية ولكن النتيجة ال يوجد شيء

 لهم فيها هي الذهاب لألمم المتحدة، وتنبيه إسرائيل والمجتمع الدولي بأن هناك مشكلة والبد من العرب
في العالم العربي األمور تطورت، وهو ليس : "وتابع قائالً ".حل لها والجلوس للتباحث في عملية السالم

سيطرقون أبوابها استبدال ولكن تحريك لموقف جامد، بأن هناك خيارات أخرى العرب والفلسطينيون 
  ".اآلن وبعد ذلك إذا لم يكن هناك مباحثات وجدول زمني للوصول إلى نتائج

  14/9/2011الشروق، القاهرة، 
  

   باألبدية"إسرائيل"القاهرة تنفي وصف سفيرها العالقات مع  .51
 نفى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن يكون سفير مصر في تل أبيب قد صرح :القاهرة
لعالقات المصرية اإلسرائيلية هي عالقات أبدية، وفق ما تردد مؤخراً ببعض الصحف ووسائل بأن ا
لم يكن من الطبيعي نشر مثل تلك "وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي . اإلعالم

ل اتهام التصريحات ابتداء حيث إن افتقارها إلى المصداقية كان بادياً للعيان من الوهلة األولى وال يعق



  

  

 
 

  

            28ص                                     2262:                العدد14/9/2011األربعاء  :التاريخ

وأوضح المتحدث أن تلك التعبيرات . ”سفير مصري لشعبه أو حتى لفئة قليلة منه بأنهم مجموعة جوفاء
أو األوصاف تخالف التعبيرات الدبلوماسية المألوفة فال يوجد في العالقات بين الدول شيء اسمه 

ومن السفراء فضال عن استحالة صدور مثل هذا التصريح عن دبلوماسي محترف ” عالقات أبدية“
  . المخضرمين مثل السفير المصري في تل أبيب المشهود له بالوطنية والكفاءة العالية

  14/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  لتبرع للشعب الفلسطيني ومواجهة محاوالت تهويد القدسل كافة المسلمين  يدعويخ األزهرش .52
 كافة المسلمين في شتي أرجاء ،زهر شيخ األ، أحمد الطيب.طالب د : ومحمد عبد الخالق،أشرف صادق

 أن هذا  مؤكداً،العالم اإلسراع بالتبرع للشعب الفلسطيني ومواجهة المحاوالت الصهيونية لتهويد القدس
 للرئيس الفلسطيني أمس األمم استقبالهكما طالب خالل  . المسلمين في كل مكانىالتبرع فرض عين عل

 ومواجهة الغطرسة ،اء الشعب الفلسطيني حقه المسلوبالمتحدة بحماية العدل وحقوق اإلنسان وإعط
 وبحث شيخ األزهر مع أبو مازن سبل مواجهة ، وحقوق الفلسطينييناألقصىاإلسرائيلية تجاه المسجد 

وأكد أن تجاهل تلك المطالب العادلة ،  الفيتو األمريكي تجاه إعالن الدولة الفلسطينيةباستخدامالتلويح 
  . أو مضمونى بال معنى مبنىن مصداقية األمم المتحدة ودورها ويحولها إلللشعب الفلسطيني ينال م

  14/9/2011األهرام، القاهرة، 
  

   بأسماء عربيةإسرائيلية الداخلية تكشف شركات وزارة: السعودية .53
شركات أجنبية تجمعها عالقات تجارية مع السعودية  رصدت وزارة الداخلية :سيف الحارثي -الدمام 

ة بعد أن حاولت خالل األشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خالل عقد جهات إسرائيلي
اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، في الوقت الذي ثبت أن هذه الشركات هي شركات 

   . منها دول عربيةأخرىأجنبية إسرائيلية مشتركة تعمل تحت ستار دول 
من " تحتفظ اليوم بنسخة منه" المناطق إمارات تم تعميمه على مختلف وحذرت وزارة الداخلية في بيان

 الشركات العربية التي تجمعها شراكة مع نظيراتها اإلسرائيلية في أنشطة تجارية إحدىالتعامل مع 
بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى 

  .الخارج
وشدد الوزير على أن المملكة لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط الالزمة لمنع دخول المنتجات 

  .والسلع اإلسرائيلية إلى األراضي واألسواق السعودية
  12/9/2011اليوم، الدمام، 

  
  اعطاء صفة مراقب للسلطة الفلسطينية له تبعات قانونية : سفيرة واشنطن باألمم المتحدة .54

ي تصريح لها أن إعطـاء صـفة        ف االميركية لدى االمم المتحدة السفيرة سوزان رايس         المندوبة اعتبرت
فالورقة االسرائيلية التي   . بل يترتب عليها تبعات قانونية    » رمزية«مراقب للسلطة الفلسطينية ليس خطوة      

 تستخدم في واشنطن هي أن يؤدي إعالن الدولة الى لجوء الطرف الفلسطيني الـى المحكمـة الجنائيـة                 
  .الدولية لمقاضاة المستوطنين في الضفة الغربية
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ـ      ال تزال تعتقد بأن لـيس هـذا        «بأن اإلدارة األميركية    » السفير«وصرح مسؤول في وزارة الخارجية ل
، مشيراً الى ان االدارة تبقى على تواصل دائم مـع           »الطريق الذي يجب سلوكه وهذا األمر غير مساعد       

للتوصل الى اعالن الدولـة     » أفضل طريق «وتعتبر ان المفاوضات هي     الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي    
  . الفلسطينية

  14/9/2011السفير، بيروت، 
  

  عالن الدولةإالتوقعات من ب "أفرطت"السلطة الفلسطينية ": االزمات الدولية" .55
روبرت مـالي وفـي     » مجموعة االزمات الدولية  «رأى مدير برنامج الشرق االوسط وشمال افريقيا في         

في التوقعات من   » أفرطت« ان السلطة الفلسطينية     ،في واشنطن امس  » وودرو ويلسون «دوة في مركز    ن
اعالن الدولة عبر االمم المتحدة وعليها أن تعيش بعد الشهر الحالي بإنجاز أقل من هذا التوقع، والحكومة                 

واعتبـر  . لفلسطينيةكرد فعل على سعي السلطة ا     » اكثر من تهويل  «اإلسرائيلية كان لها من جهة أخرى       
باتخاذ موقف مسبق من قرار     » عزلت نفسها عن دور في المفاوضات     «مالي ايضاً ان االدارة االميركية      

ورأى أن السلطة الفلسطينية بحاجة الى إنجاز، داعياً االدارة االميركيـة الـى             . اللجوء الى االمم المتحدة   
  . ة ايلول الدبلوماسيةلتجنب انعكاسات سلبية لمواجه» معايير وضمانات«توفير 

  14/9/2011، السفير، بيروت
  

  يهدد بمعاقبة السلطة الفلسطينية إذات أصرت على إعالن الدولة كانتور : واشنطن .56
هـدد نائـب زعـيم االكثريـة        :  وكاالت األنبـاء   - جمال جمال، واشنطن     - الدستور   -القدس المحتلة   

 المجلس قد يصوت على وقف المساعدات التي        الجمهورية في مجلس النواب االميركي اريك كانتور بان       
وقال كانتور  . تقدمها الواليات المتحدة للفلسطينيين إن هم حصلوا من االمم المتحدة على اعتراف بدولتهم            

موقف مجلس النواب هو اننا ال ندعم ولن ندعم، بـاي شـكل مـن اشـكال                 «خالل مؤتمر صحافي ان     
ينية، او جهدا للحصول على اعالن احادي الجانـب للدولـة           المساعدة، كيانا يضم حماس والسلطة الفلسط     

يدعمون اولئك الذين هـم فـي الـشرق         «واضاف ان النواب االميركيين     . »الفلسطينية في االمم المتحدة   
من دون ضمانات حقيقية    «، ولكن هؤالء النواب يعارضون قيام دولة فلسطينية         »االوسط يدعمون السالم  

  .اسرائيل» المن
واليات المتحدة انتقادات مبطنة لروسيا لدعمها المسعى الفلسطيني المزمع لدى االمم المتحدة            كما وجهت ال  

لطلب انضمام دولة فلسطينية الى المنظمة الدولية، داعية جميع اعضاء اللجنة الرباعية حـول الـشرق                
  . االوسط لتركيز جهودها على استئناف المفاوضات

  14/9/2011، الدستور، عّمان
  

  1967ليز تعترف بدولة فلسطين على حدود مملكة بي .57
أعلنت مملكة بيليز الواقعة في أميركا الوسطى اليوم اعترافها رسميا بدولة فلسطين دولـة  :  وفا–رام اهللا   

  .1967مستقلة ذات سيادة على حدود العام 
  13/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   الشرق االوسط قبل استحقاق االمم المتحدةمبعوثان امريكيان في:  كلينتون .58
اعلنت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون عن عـودة مبعـوثين   : واشنطن ـ غزة ـ ا ف ب  

امريكيين الى الشرق االوسط الجراء محادثات مع القادة االسـرائيليين والفلـسطينيين بـشأن التحـرك                
  .المتحدةالفلسطيني لالعتراف بدولة فلسطينية في االمم 

سأرسل ديفيد هيل ودنيس روس الى المنطقة مجددا في االيام المقبلة للقاء رئيس الوزراء              'وقالت كلينتون   
  .'عباس) الفلسطيني محمود(نتنياهو والرئيس ) االسرائيلي بنيامين(

 14/9/2011، القدس العربي، لندن
  

   يوروبمليونيانيا تتبرع لموأ.. غزة مليون دوالر مساعدات عاجلة ل36االونروا تطالب بـ  .59
أعلنـت عـن تجديـد      ) األونروا( وكالة   ، أن القدس المحتلة ، من   14/9/2011،  الدستور، عّمان ذكرت  

 مليون دوالر من أجل قطاع غـزة        36مناشدتها للحصول على مساعدة طارئة وعاجلة للغاية تبلغ قيمتها          
  . الذي يعاني من الفاقة

برامجنا الطارئة في غزة تواجـه وضـعا        « الوكالة أمس بأن     وقال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم     
إن هذه البرامج منفصلة عن نشاطات الوكالة االعتيادية فـي حقـول التعلـيم والـصحة                . تمويليا حرجا 

واإلغاثة، وهي مصممة خصيصا لمعالجة االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحا لالجئين األشـد عرضـة              
جهات المانحة لنا والشركاء اآلخرون بأن يـستجيبوا لهـذه المناشـدة            ونحن ندعو ال  . للمخاطر في غزة  

  .»باعتبارها أولوية ملحة
عـن تبرعهـا    ] أمس[المانيا اعلنت اليوم    ، أن   غزة، من   13/9/2011،  وكالة سما اإلخبارية  وأضافت،  

ئة في قطاع    مليون يويور تستخدم في برامج المساعدات الغذائية الطار        2لبرنامج االونروا الطارئ بمبلغ     
  .غزة

ممثـل  " جـويتز لينجنثـال   "ووقع المفوض العام لالونروا فيليبو جراندي اليوم في قطاع غزة مع السيد             
 في رام اهللا اتفاقية تقدم من خاللها المانيا مساعدات مالية عاجلـة لبرنـامج االونـروا                 اجمهورية الماني 

  .لف طالب في مدارس المنظمة الدولية ا220الطارئ في مجال التغذية المدرسية والتي ستفيد منها 
  

    تؤيد قيام دولة فلسطينية ” الحكماء“مجموعة  .60
، التي يرأسها القس ديزموند توتو حائز جائزة نوبـل للـسالم،            ”الحكماء“أعلنت مجموعة   : )ب.ف  .ا  (

راء فـي رسـالة الـى وز      ” الحكماء“وأكد  . أمس، تأييدها االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة       
قراراً يدعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن        “ أنهم يؤيدون    12 ـخارجية دول االتحاد األوروبي ال    

يمكن ان يغير ديناميكية عملية الـسالم فـي الـشرق           “واعتبرت أن المسعى الفلسطيني     . ”تكون له دولة  
  .المجمدة حالياً” األوسط

  14/9/2011، الخليج، الشارقة
 

   لغزة غير قانوني"سرائيلإ"حدة يقولون ان حصار خبراء باألمم المت .61
قالت لجنة من خبراء حقوق االنسان في تقرير رفعته لمجلس حقوق االنـسان التـابع               : )رويترز(جنيف  

لالمم المتحدة يوم الثالثاء ان الحصار البحري لقطاع غزة ينتهك القانون الدولي وهو ما يشكك في نتيجة                 
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 في غارة اسرائيلية على سفينة مساعدات متجهة الـى          ]تقرير بالمر  [دوليةتوصل اليها تحقيق للمنظمة ال    
   .غزة

ورفضت لجنة من خمسة خبراء مستقلين في حقوق االنسان رفعت تقريرها الى مجلس حقوق االنـسان                
في تناقض فاضح مع حقـوق االنـسان        "تلك النتيجة قائلة ان الحصار أخضع سكان غزة لعقاب جماعي           

 مليـون   1.6وقال الخبراء ان الحصار المستمر منذ اربـع سـنوات حـرم              ."ن االنساني الدولية والقانو 
  .فلسطيني يقيمون في القطاع من الحقوق االساسية

فيما يتعلق بقانونية الحصار البحري لم يعترف تقرير بالمر بالحصار البحـري            "وقالوا في بيان مشترك     
لية نحو غزة والتي لها أثر غير متناسب على حقوق          على انه جزء ال يتجزأ من سياسة اإلغالق االسرائي        

  ."االنسان للمدنيين
  13/9/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
  هانة العلم االسرائيليإدانة طالب بريطاني بتهمة إ .62

 بول دوناشي  من جامعة سانت اندروز االسـكتلندية          الطالب  أدانت محكمة بريطانية    : ـ يو بي اي    لندن
االنتهاك العنصري للسالم بعد أن اهان العلم االسرائيلي، وامرته بأن يـؤدي خدمـة              امس الثالثاء بتهمة    

 المحكمة امرت دوناشي أيضاً بـدفع تعـويض          إن 'بي بي سي  'وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية      .للمجتمع
بعـد أن   الذي كان يحمل العلم اإلسـرائيلي         ريتـبالت   تـشانان  الطالب اليهودي     جنيه استرليني إلى   300مقداره  

  .اتهمه بأنه ارهابي، كما قررت جامعة سانت اندروز الحقاً فصله
 14/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   مليار دوالر عجز البنوك األوروبية273.2 .63

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد تحاول التراجع عن موقفها، : أندرو روس سوركين
 من داخل صندوق النقد الدولي تفيد بأن المصارف األوروبية تعاني بعد أن كشف أحد التقارير عن وثيقة

 مليار 273.2 وصل العجز إلى مبلغ ضخم يصل إلى –من نقص في رأس المال بصورة يرثى لها 
، قبل أن تتراجع وتقول إن هذا الرقم »التقارير كاذبة«وكانت الغارد قد أصرت على أن هذه . دوالر

ال يمثل اختبار تحمل بالنسبة لصندوق « أبعد من ذلك حين قالت إن الرقم ، ثم ذهبت إلى ما هو»مؤقت«
وأضافت . »النقد الدولي وال يعبر عن رأس المال العالمي الذي تحتاجه المؤسسات المصرفية األوروبية

إننا نجري مناقشات في الوقت الحالي مع شركائنا األوروبيين لتقييم المنهجية العالمية حتى «: الغارد
  .»)أيلول( إلى مشروع قانون مبدئي وسيتم نشره قبل نهاية شهر سبتمبر نصل

  14/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "الجزيرة" في مواجهة "العرب"الوليد بن طالل يطلق قناة  .64
اعلن الملياردير السعودي االمير الوليد بن طالل امس في الرياض اطالق قناة :  وكاالت-الرياض

  السعودية، » العربية»القطرية و» الجزيرة« و التي ستقوم بمنافسة قناتي 2012عام االخبارية ال» العرب«
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كاشفا عن توقيع القناة اتفاقية تعاون مع شركة بلومبيرج التي ستبث تغطيتها ألخبار السوق واقتصاديات 
  .المنطقة

  14/9/2011، الدستور، عّمان
  

  حماس تحمي ثغرها فاحموا ثوراتكم .65
  أحمد المغربي. د

كتب جميل الذيابي مقاال في صحيفة الحياة اللندنية تحـت  ) م2011أيلول (ي الثاني عشر من هذا الشهر      ف
متهما " حركات اإلسالم السياسي  "شن فيه هجوما على ما سماه       ) صمت حماس وصوت حزب اهللا    (عنوان  

لمقاومة والممانعـة،   إياها برفع شعارات براقة وإخافة الناس بالويل والثبور وعظائم األمر، وأنها تعلن ا            
وفي ذات الوقت تصمت على أفعال الطواغيت وبنـادق الطغـاة المـصوبة إلـى رؤوس المتظـاهرين           

  .السلميين
وركز هجومه على حماس بالذات، وعلى مكتبها السياسي الموجود في سوريا، وهو يرى أن على حماس                

كثر شـعورا بجـراح الـشعب       الموجودة في سوريا أن تشارك في ثورة الشعب السوري، بحجة أنها األ           
  .السوري ومظالمه

لقد شط الكاتب كثيرا في فكره وفي قلمه، وقد تناسق مجمل مقاله مع ما في نفسه من عـداء للجماعـات                     
اإلسالمية أوال، ولحماس ثانيا، وهذا ما بدا واضحا جليا في مقدمة مقاله التي تم استعراضها في بداية هذا                  

كاتب المعني نذكر هنا كلمته في لقاء له مـع مجلـة عربيـات الدوليـة                ولنعرف مجمل تفكير ال   . المقال
من وجهـة نظـري أن      : " واصفا التدخل األمريكي في العراق بأنه      2003 من يونيو    30االلكترونية يوم   

الحكومة األميركية أرادت إعطاء الشعب العراقي جرعة ثقة وحرية وإثبات بأن صـدام ذهـب وسـقط                 
وهـذا يعطينـا انطباعـا    ". ن حالة تنفس وإفراج من معاقل السجون بمنـازلهم      نظامه، وأنهم اآلن يعيشو   

  .واضحا عن بنية التفكير السياسي لديه
بداية نقول إن وجود التجمعات الفلسطينية خارج تراب فلسطين صاحبه تعقيـدات سياسـية واجتماعيـة                

 الدول العربيـة مجمـع      واقتصادية مقصودة من قبل مجمل النظام السياسي العربي، وعلى رأسه جامعة          
  .التعقيدات والتخلف العربي

فالوجود الفلسطيني أريد له أن يبقى مهمشا، سواء على صعيد القضية الفلسطينية، أم على صعيد وجوده                
داخل الدول العربية، ونتج عن ذلك تركيبة غير مريحة وشاذة للفلسطيني من جهـة، وألبنـاء الـوطن                  

القة بين الفلسطيني والعربي ضمن إطار سياسي ال يتعدى مفهـوم           العربي من جهة أخرى، فتقوقعت الع     
وجوده المرحلي المزمن، وأصبح يمثل حالة من االنتظار الدائم التي ال يحق له معها أن يكون له سـهم                   
في البنيان السياسي للدولة العربية، وكرست الدولة العربية ذلك من خالل اللعب الـسيئ علـى أوتـار                  

  .ية بين مكونات المجتمع العربي بمجملهالعالقات االجتماع
أما حماس فكانت أكثر وعيا من النظام السياسي العربي الذي يرضخ لتأثيرات سياسية إقليميـة ودوليـة                 
عبثت بمكونات شعوبه، فأخذت حماس على عاتقها، وعن وعي محق، أن تبتعد عن كل تلك التعقيـدات،                 

ية العربية، وتركت العالقة بـين الـشعوب وأنظمتهـا          فأعلنت والتزمت عدم تدخلها في الشؤون السياس      
لتقديرات أطراف تلك العالقات، وأغنت وجودها في أي مكان بتعزيز مفهوم الجهاد والنضال الفلسطيني،              
وقامت بحماية ثغرها الشرعي الذي يمثل بالنسبة لها ركنا من أركان الدين، وكانت في حمايتها تلك تمثل                 
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مي والشعبي، وهي تكون بذلك قد قدمت للشعوب العربية الدرع الواقي الـذي             حماية للظهر العربي الرس   
  .تتقي به أي طعنة من قبل أخبث الناس وهم اليهود

ضمن ذلك المفهوم، يصبح توزيع المهمات على الفرد العربي يوجب أن ال تشارك حماس في الثـورات                 
ة، ولزجت نفسها فـي متاهـة العالقـة         العربية، ألنها لو قامت بذلك لصرفت نفسها عن رسالتها المقدس         

الشائكة والشائنة بين الحاكم العربي وشعبه، ولتمت محاسبتها من قبل الفرد العربي قبل القائم على الحكم،                
  .ولكثر الشاكّين فيها والشاكين منها

ثارت الشعوب العربية وعبرت عن رأيها في كل شيء، وعبرت عن عالقتها بقضية فلسطين وبحمـاس                
دين، ولم نلحظ على الشعوب مطالبات بالزج بحماس في أتون العالقة الساخنة بينها وبين الحاكم،               والمجاه

بل الشعوب تعلم أن حماس قد قدمت وتقدم وستقدم في سبيل قضيتها وقضيتهم األولى ما يحتم عدم الزج                  
مـة اإلسـالمية    بها هنا، فهي تناضل على كل الجبهات، وتجاهد في كل الميادين في سبيل بقاء رمز األ               

  .وأول قبلة لها على رأس خارطة الصراع الداخلي والدولي
الذين يوجهون سهامهم إلى حماس في هذا الوقت وفي هذه الظروف بالذات، هم أبواق فتنة يـراد منهـا                   
تصفية الوجود الحمساوي بين أخوتهم في الوطن العربية، وهذا مطلب يهودي دائم، وهو شرط أمريكـي                

فصاح عنه في كل محفل، وتخطيط وتنفيذ من أذيال يريدون التقرب من هـؤالء ومـن                ال تخجل في اإل   
  .أولئك

تقود الشعوب العربية اليوم ثوراتها باقتدار، وهي ليست بحاجة لتدخل حماس، ولكنها بحاجة لتدخل أبنائها               
مون أن أكثر النـاس     التائهين المتالعبين بالكلمات النافخين في كير الحقد والفتنة والضغينة، الذين ال يعل           

شعورا وتعاطفا مع المظلوم هم الذين ذاقوا الظلم ويذوقونه ليل نهار، والمقصود هنا حماس بالذات، فهي                
  ).ما أنا بباسط يدي ألقتلك(أكثر من ظلم من القريب والبعيد، وردها دوما 

توارب أو تتكلـف فـي      لم تتملق حماس الحاكم، أي حاكم، ولم تقدم بين يديه آيات الوالء والطاعة، ولم               
حديث حول الحكام، فقد كانت دوما صريحة العبارات جلية الخطـوات ناصـعة الـصفحات، أخلـصت                 
عالقتها باهللا، فسخر لها القلوب وفتح لها باب القبول، فوجـدت فـي الـبالد برضـاء أهلهـا حـاكمهم                    

لـسليب، وحركـة    ومحكومهم، وبقيت على مسافات واضحة من الجميع؛ ألن نظرها دائما نحو الوطن ا            
  .كهذه اهللا ناصرها ومؤيدها ولو طعن فيها المرجفون

 حمت وتحمي وستحمي ثغرها المكلفة به شرعا بإذن اهللا أوال، ثم بـدعاء األمـة                -أيها الناس -فحماس  
اإلسالمية المتواصل ثانيا، وبتوفيق وحنكة القائمين عليها ثالثا، والشعوب العربية مطالبـة بـأن تحمـي                

 أيضا قادرة بإذن اهللا ألن قبلتها اليوم مكتوب عليها ال إله إال اهللا محمد رسـول اهللا، أمـا                    ثوراتها، وهي 
  .الناعقون والنافخون في الصدور بالسواد، فهم يعرفون أن ال مكان لهم بين هذه الصفوف

  14/9/2011، السبيل، عّمان
  

  الّسير منفردين، والضرب في نفس االتّجاه .66
  هاني المصري

ادة الفلسطينية قرار التوجه إلى األمم المتحدة، ولكن هل سيتم التوجه إلى مجلس األمن أم إلى                حسمت القي 
الجمعية العامة إلى األمم المتحدة؟ ومشروع القرار الذي سيقدم لن يحسم إال في اللحظات األخيـرة فـي                  

  .نيويورك



  

  

 
 

  

            34ص                                     2262:                العدد14/9/2011األربعاء  :التاريخ

خل في معركـة مـع االحـتالل        ال بد من دعم القرار من مختلف األفراد والقوى؛ ألن فلسطين عندما تد            
اإلسرائيلي ال يمكن تبرير وقوف أحد من الفلسطينيين أو من أنصار القضية الفلسطينية ضدها، أو علـى                 

  .الحياد
أما الذين لديهم مالحظات جوهرية على التوجه وآفاقه وحدوده والمخاطر التي ترافقه، خـصوصاً فيمـا                

تقرير المصير للشعب الفلسطيني كلـه، فيـستطيعون أن         يتعلق بالمساس بمكانة المنظمة، وحق العودة و      
  "السير منفردين والضرب في نفس االتّجاه"يدخلوا المعركة تحت شعار 

فعلى الرغم من كل المخاطر والمالحظات واألخطاء التي ارتكبت ويمكن أن ترتكب، ال يمكن التقـاعس                
لمكاسب وتقليل األخطار، خـصوصاً أنهـا       عن اإلسهام في المعركة ودفعها لتحقيق أقصى ما يمكن من ا          

مفتوحة على عدة احتماالت، فهي يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات الثنائية، وما يمثله ذلـك مـن        
عودة إلى نقطة الصفر أو دونها، أو تؤدي إلى عكس ما هدفت إليه إلى مسار سياسـي جديـد مختلـف                     

  .نجوهرياً عن المسار البائس الذي سرنا فيه حتى اآل
صحيح أن معركة تدويل القضية كان يمكن أن تبدأ منذ فترة طويلة، منذ أن بدا للقاصـي والـداني، أن                    
اتفاق أوسلو لم يصل بالفلسطينيين إلى حقوقهم حتى بالحد األدنى، بل إلى الكارثة، لدرجة أنه لم يقـدهم                  

  . أبداًحتى إلى الدولة مقابل حق العودة، ولكن أن تصل متأخراً خير من أال تصل
  :فالتوجه إلى األمم المتحدة سيكون أقوى إذا توفّرت الشروط اآلتية

  ".مصالحة مع وقف التنفيذ"قيام وحدة وطنية حقيقية، وليس مجرد : أوالً
بلورة إستراتيجية جديدة متكاملة تغلق الطريق نهائياً على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية وفق             : ثانياً

لتي سارت عليها، واعتماد أسس ومرجعية جديدة تقوم على أساس القـانون الـدولي              األسس والمرجعية ا  
وقرارات األمم المتحدة كمرجعية، يكون التفاوض لتطبيقها وليس للتفاوض حولها، علـى أسـاس نقـل                

، علـى أن يكـون      )العودة وتقرير المصير والدولـة    (القضية الفلسطينية بكل أبعادها إلى األمم المتحدة        
  . في إطار دولي كامل الصالحيات ومستمراً، وليس عقد مؤتمر دولي إلطالق المفاوضات فقطالتفاوض

إعادة النظر في شكل ووظائف السلطة، وتحويلها من سلطة حكم ذاتي محـدود محكومـة باتفـاق                 : ثالثاً
ن، والتزامات تخدم االحتالل أكثر مما تخدم الفلسطينيين إلى سلطة تخدم مـصالح وأهـداف الفلـسطينيي               

  .وتكون أداة من أدوات منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها لتضم الجميع
وهذا عمل كان يفترض إنجازه منذ سنوات، وأصبح اآلن أكثر إلحاحاً، ويتطلب خطة تقشف شاملة تنهي                
ارتهان السلطة بالكامل للدعم الدولي المرتبط بشروط اللجنة الرباعية، ولتحويل العائدات الفلسطينية التي             
تجمعها إسرائيل وفقًا التفاق باريس، واالستعداد لخوض مواجهة شاملة مع االحتالل قد تؤدي إلى انهيار               

للمنظمة بعد حصول الدولـة     " اإلطار القيادي المؤقت  "السلطة، وما يتطلبه ذلك من االستعداد له، واعتبار         
، مع الحفاظ على مكانة المنظمـة       الفلسطينية على العضوية المراقبة في األمم المتحدة حكومة هذه الدولة         

  .وشرعيتها، ووحدانية تمثيلها للشعب في جميع أماكن تواجده
لقد حسم التوجه إلى األمم المتحدة على الرغم من خطورة األوهام المتبقية عند البعض بأن السيدة أشتون                 

 المفاوضـات علـى     أو غيرها ستهبط بمبادرة في اللحظة األخيرة، يمكن أن توقفه، بحيث يتم اسـتئناف             
أساسها، أو أن تجعله مجرد تمهيد الستئناف المفاوضات دون شروط كمـا أفـادت مـصادر سياسـية                  

  .وإعالمية حول مضمون المبادرة األوروبية
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إن المصير الذي انتهت إليه المفاوضات كان محتوماً جراء االختالل الفادح في موازين القـوى لـصالح                 
حالة االستبداد والفساد والتبعية والتجزئة التي عاشتها المنطقة العربيـة،          االحتالل اإلسرائيلي، وفي ظل     

واآلن، تبرز اآلمال بأن رياح التغيير والثورات التي بدأت تهـب           . التي جعلت فلسطين فريسة إلسرائيل    
  .في المنطقة يمكن أن تفتح آفاقاً رحبة للعرب والفلسطينيين

 إسرائيل على عبارة هنا أو هناك، وإنمـا بتغييـر قواعـد             ال يمكن تغيير مصير المفاوضات إذا وافقت      
وهذه بحاجة إلى جمع واسـتخدام      . المفاوضات بشكل جوهري، وهذا ال يمكن دون تغيير موازين القوى         

كل أوراق الضغط والقوة الفلسطينية والعربية والدولية وتوظيفها في الصراع ضد االحتالل، حتى يصبح              
  .كما قال الرئيس أبو مازن" أرخص احتالل في التاريخ" أو على األقل االحتالل خاسراً وليس رابحاً

في اللحظة األخيرة، كما ال يمكن مـن أجـل تـصويت دول         " خشبة الخالص "لن يقدم االتحاد األوروبي     
 أن نهبط بسقف مشروع القرار الذي سيقدم لطلب العضوية إلى           - على أهميته  -االتحاد األوروبي موحدة    

  .األوروبي، أو على األدق إلى مستوى أضعف موقف من دول االتحاد األوروبيمستوى الموقف 
فإذا قدمنا تنازالت ملموسة لكسب االتحاد األوروبي المفترض أنه يدعمنا، تصل إلى استئناف المفاوضات              
دون شروط، وعدم اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية حتى بعد نيل العضوية، فماذا سـنقدم للواليـات                 

  تحدة األميركية وإسرائيل المحتلة؟الم
إذا كانت األصوات التسعة الضرورية لصدور القرار في مجلـس األمـن غيـر              : وهنا أقول بكل جرأة   

 -مضمونة في ظل التهديد بالفيتو األميركي، وما يمكن أن يقود إليه من تدهور في العالقات األميركيـة                  
امة شرط أن نعود إلى مجلس األمن في وقت الحق مـرة            الفلسطينية، فيمكن تقديم الطلب إلى الجمعية الع      

ثانية وثالثة إلى أن نحصل على تأييده، وأن يحفظ مشروع القرار الذي يعرض للتصويت الحقوق الوطنية                
 194، وقـرار العـودة      181كافة، وال يضر بالمكتسبات التي تحققت بالمنظمة الدولية من قرار التقسيم            

س بمكانة المنظمة التي ال يكفي القول إنها ستحفظ ألن الطلـب سـيقدم              حتى اآلن، خصوصاً عدم المسا    
باسمها، بل ال بد أن يتضمن مشروع القرار ما يؤكد مكانتها المستقبلية ألن الدولة بعد حـصولها علـى                   

  .العضوية الكاملة أو المراقبة ستحل محلها في األمم المتحدة
االعتقاد بأننا سنحـصل علـى العـضوية        : المتحدة، مثل لقد ارتُكبت أخطاء كثيرة في الطريق إلى األمم         

، "االتحاد من أجل الـسالم    "الكاملة اعتماداً على الوعود األميركية والدولية، أو من خالل اللجوء إلى بند             
وأيضاً عرض الموقف للمساومة، واالنتظار إلى آخر لحظة، وتسليم األمـر إلـى االتحـاد األوروبـي                 

أننا سنعود إلى المفاوضات الثنائية مهما كانت نتيجـة التوجـه إلـى األمـم                "والجامعة العربية، وترديد  
، وأنه ال يتناقض مع المفاوضات، وأننا يمكن أن نتخلى عنه إذا عرضت صيغة مقبولة الستئناف                "المتحدة

  ".رِجل لقدام واألخرى للوراء"المفاوضات، وكأننا نسير إلى األمم المتحدة مترددين 
كبرى أيضاً عدم التوجه للشعب أوالً وأساساً الستنفاره وتنظيمه وتعبئته، وااللتزام بأن            إن من النواقص ال   

التحرك الشعبي احتفالي، ولن يؤدي إلى أي احتكاك مع قوات االحتالل والمستوطنين؛ ما ساهم في عـدم                
ـ                   ى حصول تحرك شعبي عارم، مع العلم أنه ليس من الضروري أن يؤدي إلى الفوضى والفلتـان أو إل
  .االنتفاضة المسلحة، بل يمكن ويجب قيادة مقاومة شعبية شاملة مسيطر عليها، وتخدم األهداف الوطنية

على الرغم مما سبق من أخطاء فإن التوجه خطوة شجاعة وجريئة تستحق الدعم والتشجيع، وليس انتقاد                
  .رحلة وبداية لمرحلة جديدةاالنفراد بها ومنع التحركات الشعبية في قطاع غزة، بل العمل لتكون نهاية لم
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يجب الحذر من أن يضاف التوجه إلى األمم المتحدة إلى سلسلة من الخطوات التي بدأتها ولـم تكملهـا                   
الدعوات المتكررة لتعديل أو تغيير الحكومة وعدم تنفيذها، والقرارات         : القيادة الفلسطينية ولم تكملها، مثل    

مرات، والدعوة، وتوقيع اتفاق المصالحة وعدم تنفيذه، فال نريد         بإجراء االنتخابات المحلية وتأجيلها عدة      
أن نذهب إلى األمم المتحدة وأن نعود من هناك باستئناف المفاوضات الثنائية دون شروط، وكأن شيئاً لم                 

  .يكن
إن لدى الفلسطينيين فرصة تاريخية في ظل المتغيرات العربية واإلقليمية والدولية وتدهور مكانة وعزلة              

رائيل المتزايدة، فعليهم أن يستفيدوا منها دون تهويل أو تهوين، فهل يلتقطون المبادرة التاريخية قبـل                إس
  فوات األوان؟

  13/9/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

   القاهرةفيعن اقتحام السفارة اإلسرائيلية  .67
  تميم البرغوثى

 حول اقتحام السفارة اإلسـرائيلية، ناهيـك عـن إصـدار      يثير الدهشة الكبرى أن يدور فى مصر جدل    
إن ما جرى جمعة التاسع من سبتمبر عمل مفيد، وشـجاع، ووطنـى، وشـريف،               . الحكومة بيانا يدينه  

إن تردد الـبعض    . وثورى، وفوق ذلك، هو عمل سلمى تماما، وصبور، وحليم، ورمزى بالدرجة األولى           
أيها الناس، لقد قُتل أوالدكم واقتُحمـت حـدودكم         . يل، أمر محير  فى التأييد غير المشروط لهذا العمل النب      

ورفض قاتلهم حتى االعتذار، وما زاد البشر الكرام على أن نزعوا للعدو علما أو اثنين ورموا أوراقـه                  
  .من النوافذ

 فى  ولقد سمعنا األعاجيب، كأن يقال إن مقتحمى السفارة كانوا متآمرين، وأنهم ما أرادوا إال إحراج مصر               
المحافل الدولية، إنما يحرجها أن يقتل جنودها فال ترد، وأن تطلب االعتذار فيأتى الرد ابتسامة سـاخرة                 

وسمعنا من يقول إن المؤامرة داخلية هدفها إعطاء المجلـس العـسكرى الذريعـة لخنـق                . من تل أبيب  
 فنحن لم نزل ننوء تحتها      الحريات وتأجيل االنتخابات وفرض األحكام العسكرية والطوارئ، أما الطوارئ        

منذ عهد حسنى مبارك، وأما األحكام العسكرية فإن اثنى عشر ألفا من المصريين محبوسون بمقتـضاها،                
وأما االنتخابات فقد آن أوانها ولم تبدأ، بل لم نكد ننتهى من تقسيم الدوائر بعد، وأما خنق الحريات، فقـد                    

وسمعنا من يقر بذلك كله، لكنه يقول إن ما حـصل           . لدموعتجاوزناه إلى خنق المواطنين بالغاز المسيل ل      
أجل الخالص من هذا الشر، ومنهم وزير اإلعالم، وسأفرغ له بعد سطور، والقائلون بـذلك مـصابون                 
بفقدان الذاكرة، إن المظاهرات، بل والمواجهات المفتوحة، هى التى تـأتى بالحريـات، ال القعـود فـى                  

  .قهم لكانت الثورة نفسها أكبر الذرائع لتمديد الطوارئالبيوت، ولو أننا قبلنا بمنط
إن سياسة سحب الذرائع، والخطاب المؤيد لها، قديمة قدم الخوف فى النفس البشرية، إن الظالم ال يحتاج                 
ذريعة ليظلمك، إذا قدر على ظلمك فسيخترع لك ذريعة من الهواء، وليست قدرته إال خوفك أنت منـه،                  

بمعنى آخر، إن خطاب سحب الذرائع هـو        . ك أن ممارسة حقك ذريعة له ليظلمك      وخوفك ليس إال اعتقاد   
إن من يدينون اقتحام السفارة بصفته ذريعة تعطى الحكومة الفرصة          . الذى يؤدى إلى اعتداء الظالم عليك     

ليس مقتحمو السفارة من يعطى الحكومة ذريعة للظلم بـل          . للبطش، يقبلون ضمنا بذلك البطش وبأحقيته     
 األعاجيب الذين ينتقدونهم هم الذين يعطون الحكومـة العـذر، ويعرضـون إخـوانهم للخطـر،                 الناس

  .ويطعنونهم فى الظهر، ويلزون أنفسهم بين األمة وأعدائها
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أما السيد الفَخْم والعلَم القَرم والصميدع الشَّهم، وزير اإلعالم، فإنه خرج يعلن التزام مصر بالمعاهـدات                
د منها المعاهدات الخاصة بحماية السفارة اإلسرائيلية، ثم أعلن تفعيـل قـانون الطـوارئ               الدولية، وحد 

إن وزير اإلعالم المصرى يعلن علينـا       . المخالف لكل المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان       
بهـا إلـى    أن حكومة الثورة تلتزم بحماية حقوق إسرائيل وال تلتزم بحماية حقوق المصريين الذين أتوا               

ثم هو يعلن أن الحكومة تنوى اعتقال كل من شاركوا أو حرضوا على ما جرى على الـسفارة                  . السلطة
وعلى حد علمى فإن جهاز أمن الدولة والنيابة المختصة         . اإلسرائيلية وتحويلهم إلى نيابة أمن الدولة العليا      

ومعـالى  . ى جهاز التحقيق واإلحالة   بقضاياه قد ألغيا، إال أن يكون جهاز الضبط واإلحضار قد ألغى وبق           
ال واهللا يـا    . الوزير يعطى الشعب المصرى دروسا فى الحضارة، قائال إن ما جرى على السفارة ينافيها             

معاليك بل ما فعلته حكومتكم من خذالن لجنودها وأمهاتهم وقتل للمتظاهرين الطالبين بحقهم، وخطابـك               
  .حضارة واألخالق والحكمة السياسية جميعاالمستهين بهم وبنا وبالبلد هو ما ينافى ال

إن صاحب المعالى يريد ثورة تلتزم بالقانون، ولم أعلم وال غيرى بعالم آخر الدهر، بثورة تلتزم القانون،                 
إنمـا يفعـل الـشعب      . إن كل القوانين التى صدرت عن برلمانات مزورة، هى قوانين باطلة بالتعريف           

 المعالى، ويعلم القارئ الكريم، أن الشعب المصرى ال يشاء أن           المصرى ما يشاء، وأنت تعلم يا صاحب      
يرى علما إسرائيليا يرفرف على نهر النيل وتمثال نهضة مصر، وال يشاء أن يرى جنـودا مـصريين                  

فإن شككت  . يقتلون وتذهب دماؤهم هدرا، وال يشاء أن يرى هذه الخنوع أمام العدو والمرجلة على الثوار              
لمعالى فاسأله، واعرض اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل برمتها على اسـتفتاء            فى مشيئته يا صاحب ا    

  .عام، والتزم بما يمليه عليك الناس الذين تتعالى عليهم
وأخيرا، سمعنا ذلك الكالم الممل عن الخوف من دخول مصر حربا ال تطيقها، أال يعلم من يقولون هـذا                   

يين، تعاقب قوانينهم، تلك التى يحبونها حبهم ألوالدهـم،         الكالم أنهم يهينون مؤسسة عزيزة على المصر      
على إهانتها؟ إن كل الحجج التى تدين مقتحمى السفارة مبنية على فرضية باطلة هى كون مصر أضعف                 
من إسرائيل، والعكس هو الصحيح ألسباب يطول شرحها، ومجملها أن غزة ولبنان وقفا إلسرائيل فمـا                

وأنا لم أر   . ة ال فى البلد وفى القادة ال فى الناس جنودا كانوا أو مدنيين            بالك بمصر، فالضعف فى الحكوم    
حكومة مولعة بضعفها الموهوم إلى هذا الحد، متباهية به حد اإلمالل، تستخدمه فى كل خذالن عـذرا ال                  

وأخيرا، هناك من اتهم المتظاهرين بالبلطجة، ببساطة ألن مالبسهم         . عذر فيه، وسترا خير منه الفضيحة     
لم تعجبه، والفرق بين البلطجى والثائر ليس فى الملبس، بل فى المطلب، ولو وجـدت بلطجيـا يطالـب                   
بتطهير الداخلية وطرد السفير اإلسرائيلى حفاظا على كرامة البالد، فهو ليس ببلطجـى، ولـو وجـدت                 

لقـد  . شريفواقفا بين صفوف األمن المركزى يضرب خلق اهللا فليس واهللا بالمواطن ال           » مواطنا شريفا «
كان المصرى فى العهد البائد تقتله جهتان، إسرائيل فى الحرب وأجهزة القمع المصرية فى السلم، فـإن                 
رأيت يا معالى الوزير الثوار المصريين غاضبين من الداخلية ومن إسرائيل فمم تتعجـب؟ وإن رأيـتهم                 

  فقراء، فمم تتفاجأ؟
قتصر على بعض الحريات الشخصية وتحذف بعـديها        إذا كانت هذه الحكومة تريد تحجيم الثورة بحيث ت        

لن تَكْمل هذه الثورة إذا بقى الحلف االستراتيجى مع الواليات المتحدة           . الوطنى واالجتماعى فسوف تسقط   
  .وإسرائيل ولن تكمل هذه الثورة إذا بقى فقير مصر منهوبا ومكروها، يسرقه أغنياؤها ثم يشتمونه
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زامن مع اإلضرابات فى كل البالد تذكيرا بهذا، هذه ليست ثورة الطـرابيش             وقد كان اقتحام السفارة المت    
ال .. والبرانيط وربطات العنق، وليست ثورة المفاوضات واألناقات الدبلوماسية، ال واهللا ليس بعد هذا الدم             

  .واهللا
  13/9/2011، الشروق، مصر

  
  سبتمبر/ لأيلوالعرب واستحقاق  .68

  عريب الرنتاوي
ون القرار الفلسطيني بالتوجه إلى األمم المتحدة، طلباً للعضوية الكاملة لدولة فلـسطين             ها هم العرب يتبن   

وها هي المواقف العربية تترى، سراً وعالنية، معربـة عـن           ...1967وفقاً لخطوط الرابع من حزيران      
أنـه  مـع   ...»جدار«الدعم لهذه الخطوة، بعد أن سدت السبل في وجه الفلسطينيين، وباتت ظهورهم إلى              

والحق يقال، فإن عدداً من الدول العربية، لم تكن مؤيدة لهذا التوجه في البدء، لكنها عادت وعدلت عـن                   
  :موقفها تحت تأثير عاملين اثنين

، والتي تقضي بقبول ما يقبل به الفلسطينييون،        »أعراف العمل العربي وتقاليده   «األول، ويندرج في سياق     
  .لبوا يوماً، ما يمكن أن يحرج أشقاءهمرهاناً على أن الفلسطينيين لن يط

الحـرب  «فـال العـرب ذاهبـون إلـى         ...والثاني، متأسس على انعدام الخيارات والبدائل لدى الجميع       
وال هم قابضون على قرار استئناف المفاوضات بعد أن سد نتنياهو كل سـبلها وطرقهـا،                ...»والمقاومة

  .»الخيار النيويوركي«بق إذن سوى لم ي...وأسقط كل فرصها واآلمال المعقودة عليها
لكن أحداً منهم ال يتبِـع      ...»وعثاء السفر «العرب اعتادوا أن يلهجوا بالدعاء للفلسطينيين، بأن يجنبهم اهللا          

ـ  لم يعتادوا، إال فيما ندر مـن المـرات، أن          ...ال أحد يقرن القول بالفعل    ...»قليل من القطران  »الدعاء ب
راق ما يكفي لتحريك العالم، وإزاحة الكرة األرضية عن محورها، بـضعة            يتحركوا ككتلة لديها من األو    

  .مليمترات على األقل
 اإلسرائيلي المضاد على السلطة والمنظمـة       -العرب بال شك، يتابعون اليوم، فصول الهجوم األمريكي         

ـ       ...والرئاسة ـ  «مع أن   » قطع المساعدات »و» الفيتو»ال يمضي يوم دون أن تلوح واشنطن ب » ازنأبو م
ال يمضي يوم من دون أن يحمل الرجل أوزار ما سـيتداعى            ...ذاهب إلى نيويويورك، وليس إلى قندهار     

فتح «إلى مستوى وسوية    » خيار المفاوضات «من تطورات في إثر القرار الفلسطيني، مع أن الرجل رفع           
  .»تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطبِ«الذي » عمورية
عل العرب، فال يجوز أن يترك الفلسطينييون وحدهم في مواجهة هذا القَدرِ مـن النفـاق وازدواج                 حسناً ف 

بقرارهم العـودة للـشرعية الدوليـة واالرتمـاء بـين           » ثالثة األثافي «لكأنهم ارتكبوا   ...المعايير الدولية 
ـ               وهـم  ...تقرارهأحضانها، وهي التي نشأت لرد الحقوق إلى أصحابها، وحفظ أمن العالم وسـالمه واس

  .»فليسعف النطق إن لم يسعف الحال«بدعمهم السياسي والمعنوي للفلسطينيين، عملوا بقاعدة 
لكن المعركة التي يجد الفلسطينيون أنفسهم بصدد خوض غمارها، تحتـاج إلـى مـا هـو أبعـد مـن                     

 يبخلـون عـن     فلماذا...والعرب لديهم الكثير من هذا وذاك     ...»المال»و» الخيل«تحتاج إلى   ...»النطق«
  ....أشقائهم، وهم الذين طالما تغنوا بعدالة قضيتهم ومركزيتها

» أبـو مـازن   «لماذا ال يذهب عدد من الزعماء أو من ينوب عنهم علـى أرفـع المـستويات، برفقـة                   
لمـاذا ال يـردون علـى العربـدة         ...لماذا ال يطلبون من دول صديقة أن تفعل شيئاً مماثالً         ...لنيويورك
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ـ » الجبن»واالنحياز األمريكي و  اإلسرائيلية   فـي نيويـورك، تظهـر      » عراضة زعاماتية »األوروبي، ب
وأن لغـة   » أقل الواجـب  «للعالم، كل العالم، أن فلسطين ليست وحدها، وأن االعتراف بها دولة مستقلة،             

بالفم المآلن،  لماذا ال يقال، و   ...التي يتحدث بها الناطقون باسم اإلدارة األمريكية لن تجدي نفعاً         » البلطجة«
  .»سدادون«ومن نيويورك بالذات، فلتذهب قروشكم ومالليمكم إلى الجحيم ، فنحن 

  .لماذا ال تنضاف السلطة والمنظمة وحماس، غزة والضفة، إلى قوائم الدعم واإلسناد العربية 
)  رفيع أو(وفد عربي رئاسي    :نريد من العرب أن يتخذوا قرارين اثنين، ونريدهما اآلن وعلى عجل، هما           

قرار بتقديم مليـاري    ...»أبو مازن «من أجل فلسطين ال من أجل       ...إلى نيويورك » أبو مازن «يصطحب  
دوالر سنوياً دعماً للقدس والقضية والشعب والحقوق والمنظمـة ومئـات ألـوف الـشهداء واألسـرى                 

  .والجرحى
م بعـضاً مـن روحـه       وأن يستله » ربيع العرب «إن شاء النظام الرسمي العربي، أن يرقى إلى مستوى          

ولـو  ...ال أقل من وقفة تعيد االعتبار لكرامة األمة ودورها        ...ونبضه، فال أقل من قرارين بهذا المستوى      
لهؤالء القادة لهمست في آذانهم، أن بادروا إلى ذلـك اآلن، ومـن دون            » الناصح األمين «كنت في موقع    

ألـم تـأتكم    ...سيكم من االهتزاز والسقوط   تردد، قبل أن تضطروا لدفع أضعاف هذه المبالغ، حماية لكرا         
ألم تقرؤوا جيداً دروس الطوفان الـذي       ...»ثورات الكرامة والعزة التي اجتاحت العواصم العربية      «أنباء  

أفعلوا ذلك اليوم، وازهو بمجد نصرة فلسطين ودعم أهلهـا،  ...سواء بسواء » العمارة»و» السفارة«انتزع  
  .طار علي عبد اهللا صالحافعلوا ذلك اآلن، قبل أن يفوتكم ق

  14/9/2011، الدستور، عّمان
  

  إذ تضغط لتأجيل االنتخابات المصرية.. "إسرائيل" .69
  صالح النعامي

على الرغم من أن النخبة الحاكمة في إسرائيل تحرص على احتواء مظاهر قلقها الشديد إزاء ردة الفعـل                  
ين على أيدي الجيش اإلسرائيلي قبل ثالثة       الجماهيرية المصرية العارمة تجاه جريمة قتل الجنود المصري       

أسابيع، والتي بلغت ذروتها باقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، إال أنـه مـن الواضـح أن جميـع                   
مستويات القيادة السياسية والعسكرية في الكيان الصهيوني تكتم أنفساها إزاء مـستقبل سـلوك الـشارع                

ين النخب اليمينية واليسارية في تل أبيب هو االقتناع بأن تواصل           ولعل ما بات يشكل إجماعا ب     . المصري
مظاهر االحتجاج الجماهيري في مصر ضد العالقات مع إسرائيل يمثـل كارثـة اسـتراتيجية للكيـان                 

  .الصهيوني، وتحديا هائالً لقدرته على مواصلة البقاء في هذه المنطقة
بحاث السابق في شعبة االسـتخبارات العـسكرية، ذو         فعاموس جلبوع، الجنرال المتقاعد ورئيس لواء األ      

التوجهات اليمينية المتطرفة، يتحدث تقريبا باللهجة نفسها التي يتحدث بها يوسي ساريد، وزيـر التعلـيم                
 أن مواصلة مـصر احتـرام       – كما ساريد    –السابق، وأحد أبرز منظِّري اليسار الصهيوني، وهو يرى         

وحتـى  . د أهم الضمانات األساسية لبقاء الكيان الصهيوني في هذه المنطقة         يمثل أح " كامب ديفيد "اتفاقيات  
شخص حذر مثل الوزير العمالي السابق، الجنرال المتقاعد إفرايم سنيه يرى في حـديث مـع اإلذاعـة                  

 أن حاجة إسرائيل للسالم مع مصر أكبر بكثير من حاجة القاهرة لهـذا              2011- 9-8اإلسرائيلية بتاريخ   
زم أن أي إنجاز يمكن أن تحققه إسرائيل في المستقبل ال يمكن أن يعـوض عـن الخـسارة                   السالم، ويج 

  .الهائلة المتمثلة في تضرر العالقات مع مصر
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  خارطة المخاطر
ويشرح الجنرال المتقاعد دورون ألموج، الذي تولى في السابق قيادة المنطقـة الجنوبيـة فـي الجـيش                  

مع مصر أو تضرره، وهو يعتبر      " السالم"ية الناجمة عن انهيار     اإلسرائيلي، خارطة المخاطر االستراتيج   
أن ذلك يعني بشكل عاجل مضاعفة األعباء العسكرية على كاهل الجيش اإلسرائيلي، بشكل سيكون مـن                

  .شبه المستحيل عليه الوفاء به
يـدة  ويعتبر ألموغ أن خروج إسرائيل من حالة السالم مع مصر يعني بشكل مباشر إعادة صـياغة العق                

األمنية، وإحداث طفرة هائلة في سياسة التجنيد، مشيرا إلى أن الجيش اإلسرائيلي سيكون مطالبا بإدخـال              
تعديالت تنظيمية وبنيوية ولوجستية هائلة على جسمه، مع كل ما يعنيه ذلـك مـن مـضاعفة األعبـاء                   

رية ضد الغـالء وارتفـاع      االقتصادية على الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تعتمل بداخله ثورة جماهي          
  .األسعار وضجر الطبقة الوسطى بالسياسات التي تعكف عليها حكومة نتنياهو

ويعدد يهشوع ساغي، الذي شغل في الماضي منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية،              
دة عدد القوات   جملة المطالب التي يتوجب على الجيش الصهيوني الوفاء بها، وتتمثل بشكل خاص في زيا             

  .البرية، عبر توسيع ألوية المشاة القائمة حاليا، واستحداث ألوية أخرى
وبالطبع ال يفوت ساغي التذكير بأن هذه تكاد تكون مهمة مستحيلة، في ظـل تراجـع دافعيـة الـشباب                  

العـبء  الصهيوني العلماني للتطوع في ألوية ووحدات الجيش اإلسرائيلية القتالية، وهو ما يعني زيـادة               
ومراكمة األحمال على كاهل الفئات الجماهيرية التي تحافظ على دافعيتها للخدمة العسكرية، السيما أتباع              

بالطبع، فإن لهذا التوقع، في حال تحقُّقه، أضـرارا سياسـية           . التيار الديني الصهيوني والمهاجرين الجدد    
ية التي تمثل أقلية في المجتمـع الـصهيوني   واستراتيجية هائلة، ألنه سيزيد من تأثير القطاعات الجماهير 

على دائرة صنع القرار السياسي، السيما التيار الديني الصهيوني، الذي يعتبر المستوطنون اليهـود فـي                
  .الضفة الغربية والقدس المحتلة، أهم مركباته

  توقيت بائس
ع مصر تأتي فـي ظـل       إن أكثر ما يصيب الصهاينة باإلحباط حقيقة أن المخاوف من تدهور العالقات م            

تحوالت هائلة يشهدها الوطن العربي، وفي ظل األزمة المتصاعدة بين تل أبيب وأنقرة، وهـي بالتـالي                 
تفتح الباب على مصراعيه أمام تحوالت هائلة في عالقات إسرائيل اإلقليمية، حيث إن هذا سيخلق بيئـة                 

م األردني، على مواصلة تحالفه االستراتيجي      إقليمية، تقلِّص من قدرة بعض األنظمة العربية، السيما النظا        
  .مع إسرائيل، وهو ما يعني مضاعفة المخاطر على إسرائيل

ويرى رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق دان حالوتس أن الـرفض الجمـاهيري المـصري                
اإلنجـازات التـي    قد يعيد إسرائيل إلى المربع األول، وينذر بضياع كل          " كامب ديفيد "المتعاظم التفاقية   

  .حققتها إسرائيل على صعيد اإلقليم على مدى عشرات السنين
  إسرائيل تدفع نحو تأجيل االنتخابات في مصر

لكن النخبة الحاكمة في تل أبيب التي تدرك المخاطر الهائلة لتصدع السالم مع مصر، ليس فـي نيتهـا                   
ومته يديرون دبلوماسـية هادئـة مـن وراء        االستسالم ورفع الراية البيضاء، لذا فإن نتنياهو وأركان حك        

الكواليس للتأثير على الواقع السياسي المصري الداخلي، والعمل على عدم السماح بتحقق سيناريو الرعب              
  .الذي تفزع منه تل أبيب



  

  

 
 

  

            41ص                                     2262:                العدد14/9/2011األربعاء  :التاريخ

وحسب ما يقول سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، فإن آخر ما ترغب فيه إسرائيل حاليـا                 
االنتخابات التشريعية أو الرئاسية في مصر في ظل حالة الغليان الجماهيري ضد تواصـل              هو أن تجرى    

لذا فقد كشف التلفزيون اإلسرائيلي عن أن تحركًا إسرائيليا يشرف عليه نتنياهو            . حالة السالم مع إسرائيل   
مصر لتأجيـل   شخصيا يهدف إلى إقناع اإلدارة األمريكية بمضاعفة الضغوط على المجلس العسكري في             

وحسبما كشف عنه التلفزيون اإلسـرائيلي      . االنتخابات التشريعية والرئاسية في مصر ألجل غير مسمى       
فإن المقترح اإلسرائيلي عرض على بعض المحافل في مجلسي الكونغرس، وتحديـدا تلـك المعروفـة                

  .على أساسهبتأييدها األعمى إلسرائيل، وذلك لإلقناع بتبني المقترح اإلسرائيلي والعمل 
إسرائيل تعيش في حالة رعب غير مسبوقة بسبب التطـورات التـي يـشهدها الـوطن                : قصارى القول 

العربي، وتحديدا في مصر، وهذا يعني أن صناع القرار في تل أبيب باتوا يدركون أن الربيع العربي هو                  
  .بالضرورة خريف إسرائيلي بامتياز

  13/9/2011، موقع االسالم اليوم
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