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  تصطدم بالشروط األوروبية" دولة فلسطين": "الحياة" .1
تتواصل المساعي االميركية واالوروبية لثني الفلسطينيين عن التوجـه الـى           :  راغدة درغام  -نيويورك  

من بطلب العضوية الكاملة لدولـة فلـسطين، فيمـا أوضـح            الجمعية العامة لالمم المتحدة او مجلس اال      
ديبلوماسي غربي أن األكثرية الساحقة من الدول األوروبية جاهزة للتصويت على مشروع قـرار فـي                

في األمم المتحدة إذا تـوافر      " الدولة غير العضو  "أو  " الدولة المراقبة "الجمعية العامة يعطي فلسطين مقام      
توجه السلطة الفلسطينية الى مجلس األمن لطلـب العـضوية الكاملـة عبـر              بعض الشروط، أولها عدم     

ضده، وثانياً أال يتـضمن مـشروع       " الفيتو"مشروع قرار تعهدت الواليات المتحدة باستخدام حق النقض         
القرار الذي يطرح أمام الجمعية العامة الطلب المباشر الى الدول األعضاء باالعتراف بدولـة فلـسطين،           

 يأخذ مشروع القرار في االعتبار عنصرين أساسيين هما التجاوب العادل مع مـا قامـت بـه                  وثالثاً أن 
السلطة الفلسطينية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية باعتراف وتقدير البنك الـدولي، والتأكيـد علـى                

  .مركزية الحوار المباشر للتوصل الى حل يتم التفاوض عليه
ال تتضمن تعهد الفلسطينيين مسبقاً بعدم التوجه الى المحكمـة الجنائيـة        وأوضح الديبلوماسي أن الشروط     

ييـسر  " دولـة "لكنه أضاف أن صدور قرار عن الجمعية العامة يعطي فلسطين صفة            . الدولية كما يتكرر  
طريقها الى االنتماء الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب تقدمه الى األمين العام لألمم المتحدة بـان كـي                  

الذي له صالحية كبيرة في مصيره، إما بالبت به شخصياً أو بإحالته على الجمعية العامة حيـث ال                  مون  
  .معارضة ضده
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أو ( دولة   126أنه في حال موافقة السلطة الفلسطينية على مشروع قرار يعكس اعتراف            " الحياة"وعلمت  
م المتحـدة بـاالعتراف بدولـة       بدولة فلسطين بدالً من قرار يطالب جميع الدول األعضاء في األم          ) أكثر

فلسطين، فإنه سيكون له حظ كبير في حشد القدر الضخم من الدعم، وهذا بدوره سيمكن فلسطين بصفتها                 
الجديدة كدولة مراقبة على نسق الفاتيكان، أن تودع لدى األمين العام لألمم المتحدة مصادقتها على نظـام                 

  .كمة الجنائية الدوليةاتفاق روما الذي بموجبه تنتمي الدول الى المح
وأوضح الديبلوماسي الغربي الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن مثل هذا الزخم في قرار للجمعيـة العامـة                  

وتوقع  .يؤثر بالتأكيد في إجراءات بان، إما عبر تصديقه على الطلب أو إحالة الطلب على الجمعية العامة               
لسطينية نحو التصويت قبل الثلثاء المقبل، وإال فعليهـا         الديبلوماسي الغربي تحركاً سريعاً لالستراتيجية الف     

  .االنتظار الى ما بعد المناقشة العامة في الجمعية العامة التي تستمر أسبوعين
  15/9/2011، الحياة، لندن

  
   دولة اعترفت بفلسطين126خيار أيلول ليس خطوة أحادية و: عباس يلتقي أردوغان وموافي .2

الرئيس محمود  أن  جيهان الحسيني،القاهرةنقال عن مراسلتها من  15/9/2011الحياة، لندن،  نشرت
عباس أكد أن التوجه الفلسطيني العربي إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن من أجل 

ليس خطوة "الحصول على عضوية دولة فلسطين كاملة في األمم المتحدة، قرار عربي ال رجعة فيه و
  ".أحادية

ذهابنا لألمم المتحدة ال يعني أننا ضد المفاوضات، "ي تصريحات قبيل مغادرته القاهرة، إن وقال عباس ف
لم نذهب للمنظمة الدولية إال ألن المفاوضات غير موجودة، مع ذلك نوضح أننا لسنا منقطعين عن 

 أيهود )وزير الدفاع(، وكذلك )شمعون بيريز(اإلسرائيليين، وأنا شخصياً التقيت الرئيس اإلسرائيلي 
  ."باراك أكثر من مرة، لكن لم يأتوا بجديد من أجل تحريك عملية السالم

وكان عباس التقى في القاهرة أمس، القائد العام رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المشير حسين 
طنطاوي، وتناول معه الجهود المبذولة على الساحتين اإلقليمية والدولية إلعادة المفاوضات وتحريك 

كما التقى رئيس جهاز االستخبارات المصرية الوزير مراد موافي وعدداً من مساعديه . عملية السالم
وبحث عباس في مقر إقامته في قصر األندلس . وبحث معهم تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية

وضاع على في القاهرة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، تطورات األ
  .الساحة الفلسطينية

وقال عباس رداً على سؤال عن جدوى القيام بخطوة رمزية تتمثل في التوجه إلى األمم المتحدة في مقابل 
هذه الخطوة ليست رمزية، وعندما يتم االعتراف بنا كدولة، نصبح دولة ": االصطدام مع الواليات المتحدة

تحدة، ونتفاوض مع إسرائيل كدولة، وهذا يجعل الحال واقعة تحت احتالل دولة عضوة في األمم الم
  ."مشابهاً بأرض سيناء سابقاً، وأراضي سورية ولبنان المحتلة من إسرائيل

ال نريد من خالل هذه الخطوة عزل إسرائيل، وال نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبين لنزع ": واضاف
 وهناك فرق بين األمرين، وال نريد أن نتحدث الشرعية عنها، بل لعزل سياساتها العنصرية تجاه شعبنا،

 470بعنترية، فنحن ال نريد مواجهة مع األميركان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعماً يصل لـ
. "مليون دوالر سنوياً، لكن نختلف معهم في قضايا أساسية، وهذا االختالف ال يصل إلى درجة الفرقة

اعترفت اليوم دولة ": تعترف بفلسطين في األمم المتحدة، قالورداً على سؤال عن عدد الدول التي قد 
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 دول 6 دولة، من ضمنها 126، وبذلك تصبح الدول المعترفة بنا 1967جديدة بفلسطين على حدود 
  ."أوروبية

من القاهرة، أن الرئيس عباس  14/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وجاء في 
 إلى تخصيص جمعة الثالث والعشرين من الشهر الجاري لدعم الدولة الفلسطينية، العربيةدعا الشعوب 

  ."ألن هذا هو يوم التوجه الفلسطيني والعربي لألمم المتحدة"
ما لمسته من ": وحول إمكانية أن تسبب الثورات العربية تراجعا على صعيد الدعم المقدم لفلسطين، قال

ل، بأنهم صحيح منشغلون بقضاياهم، ولكن بالتزامن مع ذلك ال االجتماعات العربية وآخرها أمس األو
  ."تراجع في دعم القضية الفلسطينية من الناحية السياسية

إلى أن القيادة الفلسطينية سارت في " اتجاهات"في حديث مطول للتلفزيون المصري في برنامج وأشار 
 أوباما قال في خطابه العام الماضي في أن الرئيس باراك": الطريق لألمم المتحدة بسبب ثالثة أمور هي

، وأن اللجنة الرباعية قالت إن المفاوضات 2011األمم المتحدة أريد أن أرى فلسطين دولة في سبتمبر 
، وأخيرا أننا ألزمنا أنفسنا بأن تبنى مؤسسات الدولة وتكون جاهزة نهاية 2011يجب أن تنتهي بسبتمبر 

  ."هذا الشهر
قدمه لألمم المتحدة سيأخذ سكرتير عام األمم المتحدة نسخة منه، وسترسل نسخة الطلب الذي سأ": وتابع

  .، وقال إن السلطة الوطنية هي من ستقدم الطلب لألمم المتحدة"أخرى إلى مجلس األمن
: وردا على سؤال حول تعقيبه على تأخر بعض الدول العربية في االعتراف بالدولة الفلسطينية، قال

ألسباب خاصة لكنها كانت تتعامل معنا كدولة، واآلن يوجد اعتراف، لكن بصراحة بعض الدول تأخرت "
  ."لم تكن تعاملنا بأقل من دولة لذلك ال نريد أن نتوقف عند هذه النقطة

حالتنا تصعب على ": وبخصوص ما يتم تناقله عن وجود عجز في الدعم المالي العربي لفلسطين، قال
يل جدا، أو معدوم، وال يوجد سبب وجيه لتوقف هذه المساعدات، والبنك الكافر، الدعم الذي يقدم لنا قل

الدولي ال يجاملنا بتقارير عن الشفافية، علينا أن نصبر ونتعامل مع إخواننا بكثير من الصبر ولو طال 
  ."كثيرا

  
  ننتظر قراراً جريئاً بكسر حصار غزة: هنية .3

انتظار قرار جريء بكسر الحصار وفتح معبر رفح إننا ب"قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، 
 . ، مشيراً إلى أن كل الجهود تدل على إضعاف الحصار وانهياره"ألن غزة ال تزال تعاني من الحصار

جاء ذلك خالل لقاء هنية وفد التحالف الدولي المصري لكسر الحصار وإعادة إعمار غزة، في مقر 
قدير للجهود التي تصب في دعم الشعب الفلسطيني وكسر وعبر هنية عن الشكر والت. مجلس الوزراء

  . الحصار الظالم عن غزة وفضح االحتالل وممارساته
ال شك أن الوفد الذي يتألف من الشباب يشير إلى أن الشباب العرب في العالم بدأ يمسك زمام :" وقال

الحصار وانهياره، مؤكداً ، والفتاً إلى أن كل الجهود تدل على إضعاف "المبادرة وهذه مبشرات كبيرة
  . على ضرورة التمسك بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين

الشباب يصنع تاريخاً جديداً ونحن نتابع بكل فخر ما يجري في مصر وتونس وليبيا ونرى أن "وأضاف 
 المستفيد األول بعد الشعوب التي تقوم بالثورات هو الشعب الفلسطيني ألن الثورات العربية تضع حداً

  ". للتغول الصهيوني في المنطقة
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نحن بانتظار قرار جريء بكسر الحصار وفتح معبر رفح ألن غزة ال تزال تعاني :"وقال رئيس الوزراء 
من الحصار، فغزة التي فيها صورة التحدي والثبات وانكسار الموجة اإلسرائيلية ولكن الصورة من 

وأمل أن يلعب التحالف دوراً  ". صعب بغزةالجانب اآلخر يوجد حصار ونقص أدوية ووضع إنساني 
فاعالً في كسر الحصار فال يجوز أن يبقى قطاع غزة كسجن يعيش فيه مليون ونصف مليون إنسان، 

  . متمنياً أن يكون أي تحرك يجري من واقع الثورات
ى كويلي، التركية الخيرية برئاسة مصطف" جانسو"على الصعيد ذاته، استقبل هنية وفداً تركيا من مؤسسة 

وثمن  .مشيداً في الوقت ذاته بالدعم بكل الوفود التركية التي تزور القطاع وتقدم الكثير ألهالي قطاع غزة
خالل اللقاء الذي جرى في مقر مجلس الوزراء، األربعاء، مواقف تركيا قيادة وحكومة وشعبا من حصار 

  . غزة والحرب على غزة 
  14/9/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  اض يعلن نجاح الفلسطينيين في تقليص االعتماد على المساعدات الخارجيةفي .4

 نجاح األربعاء رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض في حديثه األسبوعي  أكد:وليد عوض -  رام اهللا
 للمواطنين، األساسيةالفلسطينيين في تقليص االعتماد على المساعدات الخارجية، دون المساس بالخدمات 

وجاءت تصريحات فياض في الوقت الذي يتوجه  . الفئات األكثر حاجة في المجتمع الفلسطينيتواحتياجا
 نيويورك للمشاركة في اجتماع المانحين الذي يعقد هناك على هامش اجتماعات الجمعية العامة إلىفيه 
  . المتحدةلألمم

: التي تُعاني منها، قال فياضوحول التشكيك في جاهزية السلطة الوطنية في ظل األزمة المالية الحادة 
كما تعلمون فإن شح المساعدات على مدار العام الماضي قد أدى إلى أزمة مالية عميقة أربكت أداء '

 المالية دليل على عدم األزمةودفعت البعض إلى االستنتاج خطًأ في تقديري، بأن هذه 'السلطة الوطنية
 من تشكيك ليس فقط بالجاهزية ومفهومها، وإنما أسوأما هو تحقق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة ال بل، ول

بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز األزمة المالية، كما سبق وتجاوز العديد من األزمات المالية 
  ."والسياسية على دربٍ طويل وشائك من الكفاح إلنجاز مشروعنا الوطني

  15/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  سبتمبر/ أيلولاستحقاق  ضحية  الفلسطينية الثوابتنخشى أن تكون: دويك .5
عزيز دويك من مقايضة االعتراف .حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  أحمد المصري-  غزة

بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة بالتنازل عن الثوابت والحقوق الشرعية الفلسطينية التاريخية 
  ". الوطن البديل"س ابتزازاً واضحاً بطرحها  تمار"إسرائيل"الراسخة، وأكد أن 

إن أي إنجاز في الساحة الدبلوماسية الدولية يشكل مكسبا للشعب ":" فلسطين"وقال دويك في حديث مع 
الفلسطيني، إال أنه يجب أن ينطوي على المحافظة على الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة 

  ". ولى في هذا االعتراف الجديدوالذي يخشى عليه أن يكون الضحية األ
هناك خشية على موافقة الدول على االعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التنازل عن بعض : "وأردف

يقرع طبول اإلنذار حتى يكون "، مشيراً إلى أنه كنائب عن الشعب الفلسطيني "الثوابت والحقوق الشرعية
  ". الدوليةشعبنا على بينة من أمره وما يجري على الساحة 
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مهما كانت الظروف ومهما كانت القرارات في األمم المتحدة إن كانت تمس "وشدد دويك على أنه 
موافقة االحتالل اإلسرائيلي ضمن "، مشيراً إلى إمكانية " الحقوق الشرعية والثوابت فلن يتعامل معها

على رأسها حق العودة يخشى من خاللها على ثوابت الشعب الفلسطيني، و" على توجه السلطة -صفقة
  ". وحق القدس والمقدسات

 يرضيها توجه السلطة الفلسطينية لألمم المتحدة، وإن كانت تظهر عكس ذلك، "إسرائيل"وأوضح أن 
، منوها إلى إمكانية الضغط على السلطة " فال تخاف منها"إسرائيل "األمم المتحدة هي التي أوجدت"متابعاً 

  ". حرج االحتاللت"وثنيها عن موقفها إن كانت 
، وكأن األمر ال "تفرد رئيس السلطة محمود عباس القرار السياسي الفلسطيني"وجدد دويك التأكيد بـ

يعني قضية شعب هي أهم قضية في العالم، ليست بحاجة إلى أي مظهر من مظاهر التفرد الذي ال يقبل 
" األوتوقراطي"ا عن النظام وخاصة في ظل الربيع العربي، حيث تحترم إرادة الشعوب، ويبتعد فيه

  . الفردي ، والذي يتفرد بالقرار
حتى : "عن المشاورات حول استحقاق أيلول ، وأضاف" المجلس التشريعي مغيب"ولفت دويك إلى أن 

لقد وافق أربعة أعضاء من اللجنة، فيما السبعة : " موضحاً" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مغيب أيضاً 
  ". موافقة اللجنة على التوجه لألمم المتحدة من خالل وسائل اإلعالماآلخرون علموا ب

  15/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  ونرحب بأي اقتراح الستئناف المفاوضات.. سبتمبر/ ال رجعة عن استحقاق أيلول: أشتية .6
لرئيس اقال محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحد مساعدي :  كفاح زبون-  رام اهللا

القيادة ترحب بأي اقتراحات من شأنها استئناف "، للصحافيين في رام اهللا، الفلسطيني محمود عباس
حزيران عام /  يونيو4المفاوضات على أساس وقف االستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

ضية بالنسبة للفلسطينيين الق"وأضاف أن . "، لكن ذلك ال يعني إلغاء التوجه إلى األمم المتحدة مطلقا1967
ليست األمم المتحدة أو محادثات السالم وأنهم يرون أن هذين األمرين يكمالن وال يناقض بعضهما 

إذا كانت الفكرة برمتها في أي اقتراح هي التحاور سلميا فمثل هذا االقتراح ال يقدم في "وأردف . "بعضا
  ."آخر لحظة

  15/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

     تعلن جاهزيتها إلدارة دولة مستقلة  الفلسطينيةالسلطة .7
أكدت حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية، أمس، جاهزيتها إلدارة دولة مستقلة : د ب أ

وقال وزير التخطيط . واالنضمام إلى أسرة المجتمع الدولي من خالل برامج اإلصالح والبناء الداخلي
 في بيان، إن الحكومة أعدت تقريراً بجاهزيتها لالنضمام ألسرة والتنمية اإلدارية علي الجرباوي،

المجتمع الدولي سيتم عرضه خالل اجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية المزمع عقده في 
  .نيويورك األحد المقبل

ها ، ويعرض ملخصاً باإلنجازات المهمة التي حققت)قصة نجاح.. دولة فلسطين (ويحمل التقرير عنوان 
ويذكر أن السلطة تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية . الحكومة من أجل استكمال جاهزيتها
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ويشير إلى أن الحكومة ستواصل العمل على التخلص من . وبناء المؤسسات التي تؤهلها إلقامة الدولة 
  .اآلثار التي أفرزها االحتالل، وستوسع نطاق إجراءات اإلصالح والتنمية
  15/9/2011خليج، الشارقة، ال

  
8. سبتمبر/ أيلولاللجنة السياسية في المجلس الوطني تبحث استحقاق : انعم  

 عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني أمس، في عمان اجتماعا بحضور رئيس :عمان
حرير تلالمجلس الوطني سليم الزعنون استمعت خالله لشرح من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ا

 المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية السيما تلك التي تدعم األممالفلسطينية فاروق القدومي حول قرارات 
  .الطلب الفلسطيني الذي سيقدم لألمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين فيها

وية الكاملة اتخذ على كافة  المتحدة للحصول على العضاألمم إلى قرار الذهاب أنوشدد الزعنون على 
المستويات القيادية لشعبنا وال رجعة عنه مهما كانت النتائج ومهما اشتدت الضغوط والمغريات، وان 

 مازن قال أبو نكون على قلب رجل واحد، وان الرئيس أن، و يجب األمرالقيادة الفلسطينية جادة في هذا 
 سنعود لشعبنا ومؤسساتنا ونصارحهم ونقول لهم ناألمانه في حال استخدمت أميركا الفيتو في مجلس 

  .هذا هو الوضع والقرار لكم
 أسس لقيام دولتين في فلسطين أحداهما 1947 لعام 181 قرار التقسيم رقم أنبدوره أكد القدومي على 

 الدولي األمن عندما تقدمت بطلب العضوية لمجلس إسرائيل أن إلى، مشيرا إسرائيلية واألخرىعربية 
 المتحدة خاصة األمم محبة للسالم وتلتزم بكل بتنفيذ كل قرارات أنها وأعلنت قرار التقسيم إلىت استند

 األمن ديارهم التي شردوا منها، حيث اصدر مجلس إلى الخاص بعودة الالجئين الفلسطينيين 194القرار 
 181القرار رقم  يعتمد على أن، وعليه فإن الطلب الفلسطيني يجب 1949 بقبولها عام 69قراره رقم 

 المجلس الوطني عام أعلنهوكذلك على ما  .حتى نحافظ على حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة
  . قيام الدولة الفلسطينيةأعلن عندما 1988

  15/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  السلطة الفلسطينية طلبت من تل أبيب تزويدها بوسائل لتفريق المظاهرات": هآرتس" .9
 العبرية في عددها إن السلطة الفلسطينية توجهت في األيام األخيرة إلى "هآرتس"قالت صحيفة : لناصرةا

عدد من المصانع اإلسرائيلية بهدف شراء وسائل لتفريق المظاهرات، لمواجهة المظاهرات المرتقبة في 
 الفلسطينية في األمم الضفة الغربية المحتلة، والتي يتوقع أن تنطلق تزامنا مع التصويت على الدولة

وذكرت الصحيفة أن من بين الوسائل التي  .وفعاليات فلسطينية أخرى" فتح"المتحدة، بدعوة من حركة 
  .طلبت السلطة الفلسطينية التزود بها، الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المدمع

  14/9/2011قدس برس، 
  

   مجلس األمن؟إلى الفلسطينيين عن التوجه  لثنيالدبلوماسيةهل تؤدي التحركات ": الحياة" .10
 مكثّفة في محاولة الحتواء التداعيات المحتملة دبلوماسيةتشهد المنطقة حركة :  محمد يونس–رام اهللا 

 استقبل الرئيس محمود عباس أمس المبعوث الخاص للجنة إذ األمم المتحدة، إلىللتوجه الفلسطيني 



  

  

 
 

  

            10ص                                     2263:                العدد15/9/2011الخميس  :اريخالت

 كاثرين آشتون التي األوروبين من استقباله وزيرة خارجة االتحاد الرباعية الدولية توني بلير بعد يومي
  .  حالياًإسرائيلتزور 

 رام اهللا اليوم إلى دنيس روس وديفيد هيل سيعودان األميركيينقال مسؤولون فلسطينيون إن المبعوثين و
  .للقاء الرئيس عباس مجدداً
ووفق مسؤولين فلسطينيين، فإن . لتقيا عباس الماضي حيث ااألسبوع رام اهللا إلىوكان روس وهيل قدما 

 األمم المتحدة، ومنها احتماالت قيام إلىالمبعوثين حمال في اللقاء السابق تحذيرات من نتائج التوجه 
كما حاول .  مليون دوالر سنويا470ً أكثر من إلىالكونغرس بوقف المساعدات المالية للسلطة التي تصل 

 المفاوضات، لكن إلى للعودة واإلسرائيليين اتفاق بين الفلسطينيين إلىكل من بلير وآشتون التوصل 
  . إخفاق المهمةإلى وقف االستيطان وإصرارها على اعتراف الفلسطينيين بيهوديتها، أديا إسرائيلرفض 

 الجمعية العامة، إلى إن القرار النهائي مرتبط بقوة مشروع القرار المقدم "الحياة"وقال مسؤول رفيع لـ
 إصرار الجانب الفلسطيني على أن ينص مشروع القرار على تحديد أراضي الدولة على إلى مشيراً

  .1967يونيو عام / حدود الرابع من حزيران
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الفشل في تمرير القرار في مجلس األمن بالتصويت سيلقي ظالالً ثقيلة 

 يخلق تعاطفاً دولياً مع األميركي "الفيتو" بسبب اإلخفاقعلى التصويت في الجمعية العامة ألن 
 لربما يؤثر على تصويت دول أخرى األصوات في الحصول على غالبية ثلثي اإلخفاقأما . الفلسطينيين

وقال .  بغالبية الثلثينالتصويت األمنويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس . في الجمعية العامة
 دولتين إفريقيتين بالتصويت لمصلحة مشروع القرار هما إلقناعمسؤولون فلسطينيون إن العمل جار 

  .األصواتالغابون ونيجيريا لتحقيق ثلثي 
 لطلب العضوية الكاملة األمن مجلس إلىويرجح مراقبون أن يعدل الجانب الفلسطيني عن قراره التوجه 

  .في حال عدم تحقيق النصاب الكافي لتمرير مشروع القرار بالتصويت في مجلس األمن
  15/9/2011لحياة، لندن، ا

  
  "تسونامي دبلوماسي أم مجرد فرقعة" توجه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة : "الغارديان" .11

هل هي تسونامي " نشرت الغارديان موضوعا تحليليا عن التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة تحت عنوان 
المتحدة اتخذت في السابق مواقف وقالت الصحيفة إن األمم  ".على صعيد الدبلوماسية أم مجرد فرقعة

قوية تجاه القضية الفلسطينية ولكن المحاولة األخيرة لالعتراف بدولة فلسطين يعد بمثابة صدى ألحد 
 بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين الذي أعقبه اشتعال الصراع بين 1947 لعام 181أشهر قراراتها رقم 

  .الطرفين
 ًأصداء التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة وإن اختلفت وأضافت الصحيفة أن كافة األطراف تدرك

رؤيتها لهذه الخطوة فبينما يعتبرها وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك خطوة تمهد لموجة مد عتيدة 
على صعيد الدبلوماسية اعتبرها آخرون مجرد فرقعة فهي ال تزيد عن مجرد اعتراف رمزي بحق 

كن التقليل في الوقت ذاته من آثار هذه الخطوة وال يمكن استبعاد أي ولكن ال يم .معترف به فعليا
  .مفاجآت قد تنتج عنها

وغير قادرة على تحريك األوضاع وتريد " سأمت الطرفين"وأشارت الصحيفة أن اإلدارة األمريكية 
 التخلص من األمر برمته كما أنها تشدد على ضرورة استئناف المفاوضات التي إذا تمت في الوقت
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وقالت الغارديان إنه ال يوجد حل للقضية سوي بموافقة حكومة نتنياهو  .الحالي سيكون مصيرها الفشل
وترى أيضا أن الرئيس الفلسطيني  .1967تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ترجع حدودها إلى ما قبل عام 

ارض إجراء  على غزة والتي تعرمحمود عباس يواجه مقاومة شرسة من جانب حركة حماس التي تسيط
  ".الحقوق يجب انتزاعها وليس تسولها" مفاوضات مع الفلسطينيين ألن مبدأها أن 

  15/9/2011، )بي بي سي(هيئة االذاعة البريطانية 
  

      برصاص مجهولين إصابة ضابط من مخابرات السلطة :نابلس .12
سجن الجنيد غرب قالت وسائل إعالم محلية إن نائب مسؤول التحقيق بقسم المخابرات في   :يو بي آي

أصيب بعيار ناري في الكتف، أطلقه مجهولون في قرية روجيب شرق )  عاما40ً(نابلس، خالد الحلبي 
  .وفتحت األجهزة األمنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة الجناة. نابلس 

  15/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  فاوضاتللعودة للم" خطوة انفرادية يمارسها عباس" استحقاق أيلول :البردويل .13
 في تصريحات حماس"القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية البردويل قال صالح :  أدهم الشريف-غزة
أوقف عملياً تطبيق اتفاق المصالحة إلى "، إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "فلسطين"لـ

لم يتم تحديد "إنه و ،"ولاستحقاق أيل" في إشارة إلى قضية - "حين استكشاف آفاق اجتماع األمم المتحدة
  ". موعد جديد لعقد جلسات المصالحة

ال يوجد أي جديد في المصالحة، ومن الواضح أن فتح رهنت موضوع المصالحة بما : "وأضاف البردويل
  ". يسمى استحقاق أيلول، وهي جمدت عملياً

الذهاب لألمم المتحدة ورأى أن  ،"يمس المصالحة الفلسطينية"إلى أن استحقاق أيلول البردويل أشار و
  . يمس أيضاً بمنظمة التحرير التي هي عنصر هام في المصالحة

حين يستبدل مصطلح المنظمة بمصطلح الدولة المراقب في األمم المتحدة، فإن هذا يعني شطب : "وأردف
  ". جزء أساسي في الشراكة الفلسطينية على مستوى كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

مخاوف كبيرة جداً ينطوي عليها مشروع أيلول، وحتى المصالحة هي جزء من الملفات التي قد " أن وبين
  . ، على حد قوله"يقضي عليها هذا المشروع

وفسر البردويل نجاح السلطة الفلسطينية في انتزاع اعتراف من األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بأنه 
من األرض % 80بر األمم المتحدة بأنه كيان شرعي ويغتصب اعتراف كامل بالكيان الصهيوني وع"

  ". خسارة كبيرة في حال نجاح مشروع أيلول"، معتبراً ذلك "الفلسطينية وما تبقى من أرض فلسطينية
ستحصل السلطة على عضوية في حال النجاح الكامل الستحقاق أيلول في مجلس األمن، : "وقال

من األرض الفلسطينية للكيان الصهيوني ولم يطبق باقي % 80بـوبموجب هذه العضوية سيتم االعتراف 
  %". 20االتفاق وهو حصول الفلسطينيين على 

جوهر اللعبة : "وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من استحقاق أيلول، قال عضو القيادة السياسية لحماس
  ". السياسية القائم عليها استحقاق أيلول مرفوض

ا االستحقاق غير قائم على الشراكة الفلسطينية، ويلغي حق عودة الشعب إن هذ: "وعلل ذلك بالقول
الفلسطيني، ويتجاهل القدس المحتلة، ويعترف بالكيان رسمياً على األرض الفلسطينية، ونحن ال نعترف 
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بذرة واحدة من التراب للعدو الصهيوني، ولذلك جوهر العملية مرفوض ليس من حماس فقط، وإنما من 
  ".  الفلسطينيكافة الشعب

وفي تعقيبه على اتهامات السلطة بمنع مؤيديها من التظاهر في غزة دعماً الستحقاق أيلول، قال 
إن هذا االستحقاق ليس عليه إجماع وطني فلسطيني، وحركة فتح ليست مجمعة عليه، ومنظمة : "البردويل

  ". التحرير ليست مجموعة عليه
هناك محاوالت للعودة للمفاوضات، وهي خطوة "، مضيفاً "عباسخطوة انفرادية يمارسها "واعتبر ذلك 

وشعبها في حال نجاح السلطة " الضرر للقضية الفلسطينية"، متوقعاً "تكتيكية تفاوضية ال أكثر وال أقل
  . بخطوتها المرتقبة

لقاهرة وعلى صعيد ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية، أشار إلى أن تشكيل الحكومة بناء على االتفاق في ا
، مشدداً على تمسك حركته بمصالحة "جزء من المصالحة التي أوقفها عباس رهناً باستحقاق أيلول"هو 

  .تشاورية
 14/9/2011فلسطين اون الين، 

  
  القيسي أميناً عاماً خلفاً للشهيد النيربزهير لجان المقاومة الشعبية تختار  .14

عن اختيار مسؤول التنظيم في » الحياة«بية لـ كشف قيادي في لجان المقاومة الشع:  فتحي صباح- غزة 
أميناً عاماً جديداً لها خلفاً ألمينها العام السابق الشهيد كمال ) أبو إبراهيم(اللجان الشيخ زهير القيسي 

) اغسطس( آب 18الذي اغتالته اسرائيل بعد ساعات قليلة على عملية إيالت في ) أبو عوض(النيرب 
  .نية اسرائيليينالماضي التي قتل فيها ثما

بالتوافق في اطار القيادة )  عاما48ً(تم اختيار القيسي «إنه » أبو مجاهد«وقال الناطق باسم اللجان 
  » المركزية واللجنة التنظيمية والمجلس العسكري في اليوم الثالت الغتيال النيرب
الشهيد جمال أبو سمهدانه وأضاف أنه كان للقيسي، أحد مؤسسي اللجان مع النيرب، وأمينها العام األول 

دور بارز في قيادة اللجان وتربطه عالقة مميزة بالشهداء، وستستمر العالقة مع القيادة، وسيحمل «
وبعد توليه، وجه القيسي رسالة الى أعضاء اللجان المقاومة وجناحها  .»األمانة، وسيكون أهالً لها

روع اإلسالمي العظيم اخترتم مسلكاً وعراً وطريقاً اعلموا أنكم بانتمائكم لهذا المش«: العسكري قال فيها
  .مليئاً باألشواك

 5/8/2011الحياة، لندن، 
  

  في سلوان" فتح"االحتالل يعتقل أمين سر حركة  .15
" فتح"اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في القدس، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا

 أشهر،  بقرار من  8ساعات من عودته للقدس عقب إبعاد دام عدنان غيث في بلدة سلوان بعد 
  .المستشارة القانونية اإلسرائيلية  لمنطقة الوسط

، إن المخابرات "فتح"و قال منير الجاغوب رئيس اللجنة اإلعالمية في مفوضية التعبئة والتنظيم في 
عن استنكارها " فتح"وأعربت . اإلسرائيلية  استدعت غيث للتحقيق ولم يعد حتى هذه اللحظة إلى منزله

  .العتقال غيث داعية الهيئات الحقوقية الدولية للتدخل لإلفراج عنه
  14/9/2011قدس برس، 
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  مواقف حماس من التوجه لألمم المتحدة تخدم المصالح اإلسرائيلية: احمد عساف .16

ة لمصلحة إسرائيل  اعتبرت حركة فتح موقف حماس من التوجه لألمم المتحدة بأنه يصب مباشر:رام اهللا
  .ويتناغم مع التهديدات اإلسرائيلية وضغوط اإلدارة األميركية على الرئيس والقيادة الفلسطينية

وعبرت الحركة في بيان صحفي للناطق اإلعالمي باسم الحركة احمد عساف صدر أمس عن مفوضية 
  .غزةاإلعالم والثقافة عن رفضها للموقف الذي أعلنه نواب وقيادات من حماس في 

واعتبرت مطالبة حماس للرئيس بالتراجع عن قرار الذهاب إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف الكامل 
  .بدولة فلسطين إنما يصب في مصلحة إسرائيل ويتساوق مع الضغوطات األميركية على الرئيس والقيادة

ى القيادة وتساءل عساف عن مغزى توقيت موقف نواب حماس وتزامنه مع الضغوط المتزايدة عل
تعلم حماس بإخالص ومصداقية توجه الرئيس نحو األمم المتحدة وأنه يحقق بذلك » :وقال. الفلسطينية

 تصر على وضع العقبات والعراقيل ومنع -  أي حماس- مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني، لكنها 
  .»شعبنا في غزة من تنظيم الفعاليات الوطنية المؤيدة في قطاع غزة

من السخرية إعراب حماس عن مخاوفها حول مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، « : افوأضاف عس
وهي ذاتها التي شككت بمكانة المنظمة كمرجعية وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، حتى إنها 

  .»بذلت جهودا لتأسيس مرجعية بديلة عن المنظمة فشلت جميعها بفضل وعي شعبنا وقواه الوطنية الحية
 عساف حماس للكف عن نزعتها االنفرادية االنقسامية، وعن محاوالتها الخروج عن اإلجماع ودعا

الوطني ونزعتها االنقسامية التي ال تخدم سوى إسرائيل، وطالبها باحترام اتفاق المصالحة واحترام تنفيذه 
  .للوصول إلى تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الكاملة

 15/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   االحتالل الرامية لتهجير آالف المواطنين الفلسطينيينمخططاتتستنكر حماس  .17
نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"في بيان لها وصل  "حماس"أعربت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

 ألفًا من المواطنين) 30( تعقيبا على خطط االحتالل الصهيوني الرامية إلى تهجير نحو - عنه 
إنّنا إذ نستنكر هذا المخطط الصهيوني، لنحذر : " -الفلسطينيين البدو من قراهم وأراضيهم في النقب

، كما ندعو شعبنا إلى التوحد في مواجهة تلك ..االحتالل من مغبة المضي والتمادي في تلك السياسة
 العاجل لمنع االحتالل اإلجراءات العنصرية، وندعو المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى ضرورة التحرك

  ". من تنفيذ جريمته النكراء
 14/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  تدين حذف االحتالل تاريخ فلسطين من المناهج التعليمية بالقدس حماس .18

 بشدة حذف االحتالل الصهيوني كّل ما يتعلّق بالتاريخ الفلسطيني من المناهج اسأدانت حركة حم
ينة القدس المحتلة، واعتبرت ذلك جزءا من سياسة استهداف المقدسات التي تنتهجها التعليمية لمدارس مد
  .حكومات االحتالل

إنَّنا ندين بشدة "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 9- 14(وقال بيان للحركة اليوم األربعاء 
لفلسطينية، ونعده مخالفًا هذا العمل العنصري الذي يستهدف المجتمع المقدسي للقضاء على هويته ا
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لألعراف والقوانين الدولية، واستكماالً للمخططات التهويدية، ودليالً على طبيعة هذا الكيان االحتاللية 
  ".واإلجرامية

 إقدام االحتالل الصهيوني على حذف وتحريف وتزييف الحقائق التاريخية في الكتب "وأكدت الحركة أن
 يائسة لن تفلح في تغييب التاريخ الفلسطيني النّاصع عن عقول وقلوب والمناهج الدراسية، هو خطوة

  ".الجيل المقدسي الصاعد الذي تعلّق بالقدس والمسجد األقصى
  14/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الهباش لم يدرس شيًئا عن اإلسالم ويتجرأ بتصريحاته على دين اهللا: رحزب التحري .19

اإلسالمي في فلسطين، هجوما الذعا ضد وزير األوقاف الفلـسطيني فـي            " يرحزب التحر "شن  : رام اهللا 
حكومة رام اهللا محمود الهباش، في أعقاب تصريحات أدلى بها خالل مداخلة له في مؤتمر حوار األديان                 

يـر  بأن الشعب الفلسطيني قدم الكث"والثقافات في مدينة ميونخ األلمانية قبل يومين، حيث ورد في مداخلته  
من أجل السالم، وأن ذهابه إلى األمم المتحدة ال يهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وإنما يهدف إلـى                   

  ".انتزاع االعتراف بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
إن الوزير الهباش يشهد بـذلك بـشرعية        : "نسخة عنه " قدس برس "وقال الحزب في بيان مكتوب وصل       

ن، بل وبجعل شرعية االحتالل ليست محل نقاش أو جدل، وهو ذاتـه تـصريح               االحتالل ألرض فلسطي  
الرئيس محمود عباس أول أمس في لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف في القاهرة، حيث قال عن ذهابه                  

نحن ال نريد من خالل هذه الخطوة عزل إسرائيل، وال نرغب بذلك، كما أننـا لـسنا                 : "إلى األمم المتحدة  
، وهذا بحد ذاته تأكيد على أن االعتراف بـشرعية الـسلطة هـو اعتـراف      "الشرعية عنها ذاهبين لنزع   

  ".بشرعية االحتالل
تجـرٌؤ  "بأنـه   " ال نريد أن ننزع الشرعية عن إسرائيل      "تصريحات وزير األوقاف التي قال فيها       واعتبر  

  ".عظيم على دين اهللا
هديدهم بالفصل من الوظيفـة إن هـم عـصوا          سوق خطباء المساجد إلى نار جهنم، وت      "واتهمه بمحاولة   

الهباش أصدر للخطباء أمراً بأن تكون خطبتهم في الجمعـة القادمـة لتأييـد              "، وقال الحزب بأن     "أوامره
تحويال لمنابر رسـول اهللا إلـى منـابر         "، وهو ما اعتبره الحزب      "السلطة في الذهاب إلى األمم المتحدة     

هودي، ولرميها في أحضان الدول الكافرة، ومؤسساتها وأدواتهـا         سلطوية يروج من خاللها لالحتالل الي     
  ".االستعمارية

، وإتباعـه   "في ظل حبه ليهود وشرعيتهم    "وشكك الحزب في أن يكون الهباش قد درس شيًئا من اإلسالم،            
ودعا الحزب المـسلمين عامـة      .، على حد قوله   "أنا ربكم األعلى  "وسياسة  " ال أريكم إال ما أرى    "لسياسة  

ينكروا على السلطة أفعالها وأقوالها وأن يعلنوها بأنّهم ال يعترفون بشرعية           "ل فلسطين خاصة إلى أن      وأه
  ".السلطة وال االحتالل

  15/9/2011قدس برس، 
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  سبتمبر الحالي/أيلول  24اجتماع الفصائل في غزة والضفة الغربية سيكون في : دياب اللوح .20
لوطنية في حركة فتح مساء اليوم االربعاء ان اجتماع الفصائل  أكد دياب اللوح مفوض العالقات ا:غزة

 سبتمبر الحالي لمناقشة بند المصالحة المجتمعية في اتفاق 24في غزة والضفة الغربية سيكون في 
  .المصالحة

عن سبب تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده في السابع عشر من " معا"وفي معرض سؤال لمراسل 
ان حركة فتح كانت جاهزة وال زالت لعقد االجتماع لبحث الية تنفيذ البند :" اللوح الشهر الحالي قال 

 24 سبتمبر وتم تاجيله ليوم 17الرابع من اتفاق المصالحة فقد تم االتفاق مع حركة حماس ان يكون يوم 
  ".من الشهر الحالي بناء على طلب مباشر من حركة حماس

  15/9/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  بالضفة التابعة للمستوطنين" الخاليا اإلرهابية"للتصدي لـ " لجان شعبية"تشكيل : يل الرجوبجبر .21
لردع " لجان حماية شعبية"النقاب عن تشكيل " فتح"كشف جبريل الرجوب القيادي في حركة : نابلس

المستوطنين في الضفة الغربية وصد اعتداءاتهم، في ظل حملة شرسة يخوضونها منذ شهر ضد 
، بحسب مصادر في "خاليا إرهابية سرية"لسطينيين وممتلكاتهم، حيث عمد المستوطنون إلى تشكيل الف

  . جهاز االستخبارات اإلسرائيلي
وحذّر الرجوب، خالل حديث إذاعي، نشرته وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، 

حق األهالي في "ين وممتلكاتهم، مؤكداً على المستوطنين من مغبة اإلقدام على أي اعتداء بحق الفلسطيني
  ".حماية مزارعهم وقراهم وأراضيهم

 لجاناً شعبية سيجري تشكيلها في المدن والقرى بالضفة الغربية، للتصدي "ولفت النظر إلى أن
  ". للمستوطنين والدفاع عن النفس ضد اعتداءاتهم، وكل ما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر

  14/9/2011قدس برس، 
  

   عاما60اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية سيبقي المفاوضات عالقة لمدة : نتنياهو .22
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الخميس عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين          ): يو بي اي   (-تل أبيب 

متحدة بدولة  إذا نجح الفلسطينيون بالحصول على اعتراف باألمم ال       "نتنياهو قوله خالل محادثات مغلقة إنه       
  ". عاما60 فإن هذا سوف يبقي المفاوضات عالقة لمدة 1967فلسطينية في حدود العام 

واعتبر مستشارون لنتنياهو إن دول العالم ال تدرك تبعات اإلعتراف بالدولة الفلسطينية، ووصـفوا هـذه                
  ".عب الفلسطينيإنما سيبعد السالم ويمس بالش"وأن نجاح المسعى الفلسطيني " مجنونة"الدول بأنها 

  15/9/2011القدس العربي، لندن، 
   

   يقترح تجميد اإلستيطان مقابل وقف المسعى الفلسطيني في األمم المتحدةيزبير .23
الخميس بأن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز يـسعى        ) معاريف(أفادت صحيفة   ): يو بي اي   (-تل أبيب 

كارثة سـتلحق أضـرارا جـسيمة    "ى بهذا المسعى إلى منع المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة وأنه ير      
  ".بإسرائيل
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وفي موازاة ذلك أجرى اتـصاالت      .  عقد اجتماعا مطوال مع نتنياهو الثالثاء      يزوأضافت الصحيفة إن بير   
مع اإلدارة األمريكية ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير والفلسطينيين وطرح مقترحات غايتهـا منـع               

  .المسعى الفلسطيني
 لمنع المسعى الفلسطيني، تجميد االستيطان لمدة ثالثة شهور كخطوة          يز المقترحات التي يطرحها بير    وبين

 –لبناء الثقة من جانب إسرائيل، واإلعالن عن جدول زمني لمدة ستة شهور إلجراء مفاوضات إسرائيلية                
ن جانـب الرباعيـة     فلسطينية، وال يسمح إلسرائيل خاللها بالمماطلة وإعطاء ضمانات دولية وتصريح م          

  .1967الدولية بدعم أميركي أن أساس المفاوضات هي حدود العام 
إن الوزير اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين اقترح العودة إلى خريطـة الطريـق التـي               ) معاريف(وقالت  

  .2003بادرت إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش إلى طرحها في العام 
 ينبغي العودة إلى المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي تقضي بإقامـة دولـة             ووفقا القتراح بيلين فإنه   

 .فلسطينية بحدود مؤقتة وتسليم الفلسطينيين مناطق في الضفة تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية حاليـا             
إن احتماالت قبول هذه المقترحات وغيرها وإقناع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس             ) معاريف(وقالت  

  ".ليست مرتفعة"سبتمبر في األمم المتحدة / التراجع عن مسعى أيلولب
  15/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  لإلعتراف بالدولة الفلسطينيةتوجههم لليبرمان يهدد الفلسطينيين برد فعل خطير  .24

في الوقت الذي تتصاعد فيه جهود اللحظة األخيـرة، األميركيـة واألوروبيـة،       :  نظير مجلي  - تل أبيب 
إليجاد مخرج من األزمة التي يسببها اإلصرار الفلسطيني على التوجه لألمم المتحـدة طلبـا للعـضوية                 
الكاملة، كما يطلب الفلسطينيون اليوم، وجه وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، تهديدات             

  .تحدة سيحمل أبعادا خطيرةمباشرة لهم، قال فيها إن محاولتهم تمرير قرار أحادي الجانب في األمم الم
وجاءت هذه التهديدات خالل مؤتمر زراعي عقد في منطقة النقب، حضر إليه ليبرمان بعد مشاركته في                 

، جرت في مقر رئاسة الحكومة لمنتدى الوزراء الثمانيـة          »سياسية أمنية حساسة  «مناقشات وصفت بأنها    
  .أن تهديداته عكست أجواء هذا االجتماعالذي يقود الحكومة في القضايا االستراتيجية، مما يعني 

ورفـض   .حكومات إسرائيل المتعاقبة قدمت تنازالت سخية جدا من أجـل الـسالم           « : ليبرمان وأضاف
ال «االتهامات له ولحكومته بعرقلة جهود السالم والتخطيط لتدهور حربي جديد في المنطقة، فقـال إنـه                 

ومن يسعى إلى الحرب، وإن النقاش هو على الطريق         يوجد في إسرائيل تقسيم بين من يرغب في السالم          
   .»الصحيح للتوصل إلى السالم

  15/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ردنمن سفيرها في عمان مغادرة األطلبت  "إسرائيل" .25
 طلبت إسرائيل في وقت متأخر من ليلة األربعاء من سفيرها في عمان مغادرة االردن، والعودة                -السبيل

  .لخميس، وفق صحيفة هآرتسالى تل أبيب ا
وتأتي هذه الخطوة قبيل إنطالق مظاهرة اليوم الخميس تطالب بإغالق السفارة االسرائيلية فـي ضـاحية                

  .وكانت اسرائيل في وقت سابق اخلت دبلوماسييها من سفارتها بعمان باستثناء السفير .الرابية بعمان
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يام من االحداث التي جرت في القـاهرة، فـإن          وقالت هآرتس على موقعها اإللكتروني إنه وبعد خمسة أ        
وزارة الخارجية ليست مستعدة للمخاطرة، حيث أجرت اتصاال بالسفارة في عمان طالبة عـودة الفريـق                

  .الدبلوماسي
  15/9/2011، السبيل، عمان

  
  "أكبر الالعبين في الشرق األوسط"زيارة أردوغان لمصر سيعتبر ب... رؤية إسرائيلية .26

 ذكرت أوساط سياسية إسرائيلية أن حالة قلق تنتاب القيادات في تل أبيب بسبب مـا       :ائيليةالصحافة اإلسر 
، وتتمثـل فـي   "منزلق خطير"قالت إنها تطورات خطيرة توشك أن تحدث ستلقى بالعالقات مع أنقرة في         

  .زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان لمصر
األخرى، وعلى رأسها   " الخطوات العدائية "رة سلسلة من    وتوقعت المصادر أن يتخذ أردوغان خالل الزيا      

 400قطع كامل للعالقات السياسية، وتوقيع عقوبات اقتصادية على تل أبيب ستكبد شركاتها خسائر بمبلغ               
  .مليون دوالر على األقل

 أكبر الالعبين فـي الـشرق     "وقال الخبير العسكري أليكس فيشمان إن أردوغان بزيارته للقاهرة سيعتبر           
، مشيرا إلى أنه يـستقبل      "كلما أظهر إخفاقاً أكبر في إسرائيل ارتفعت أسهمه في المنطقة         "، ألنه   "األوسط

  ".بطالً قومياً"في القاهرة باعتباره 
  حلف إستراتيجي

وتساءل فيشمان عما إذا كان أردوغان سيعقد خالل زيارته للقاهرة حلفاً إستراتيجياً تركياً مصرياً جديـداً                
تعرف جيداً الحساسيات اإلقليمية، ولن تتجرأ على       " الرسمية"يل، لكنه استطرد قائال إن مصر       يهدد إسرائ 

، مرجحا أن يكون هذا     )أي إسرائيل (التوقيع على اتفاقات عسكرية مضادة لدولة صديقة للواليات المتحدة          
  .السبب هو الذي جعل أردوغان يؤجل زيارة قطاع غزة

وا له عدم رضاهم عن زيارة أردوغان لغـزة، لكنـه أضـاف أن              وكشف فيشمان أن األميركيين أوضح    
المصريين أيضاً نجحوا بدهاء في منعها، وقرروا أنها غير جيدة لهم وللمنطقة، ألنها قد تنشئ مـشكالت                 

   :أمنية صعبة
   . ألنها ستغضب السلطة الفلسطينية وإسرائيل:أوال
   . ألنها ستقوي اإلخوان المسلمين:ثانيا
  ".ستُهيج الكونغرس األميركي وتثير عصبية وزارة الخارجية ألنها :ثالثا

  "إسرائيل"عزلة 
ومن جهة أخرى تنامت التكهنات لدى تل أبيب بشأن رحلة أردوغان للقاهرة، وسط مشاعر قلق من أنها                 
قد تؤجج التوتر اإلقليمي بعمق، في ضوء سعيه لتشكيل تحالف مع مصر لتعميق عزلـة إسـرائيل فـي                   

  .المنطقة
رى المحلل اإلسرائيلي يوسي آلفر أن أردوغان يستعرض عضالت تركيا، ويحـاول اآلن تحقيـق               وي -

النفوذ التركي في مصر، مشيرا إلى أن هناك مشاعر قلق من أن يعمد إلى إنشاء اتصال مع اإلسـالميين                   
كبهـا مـع    المصريين الذين قال إن نفوذهم يتنامى، محمالً تل أبيب مسؤولية ما سماها األخطاء التي ترت              

  .األتراك
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وأضاف أن ما تقدم يعني أن تل أبيب غير مدركة بعد لتبعات خسارة حلفاء إقليميين، خاصة في الفتـرة                   
السابقة على التصويت المتوقع لصالح االعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة هذا الشهر، حيث تساند               

  .مصر وتركيا هذه الخطوة الفلسطينية
  14/9/2011الدوحة، موقع الجزيرة نت، 

  
  الوضع في األردن بات حساًسا للغاية ونظام الحكم ليس بعيدا عن السقوط: مصادر إسرائيلية .27

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، وصفت بأنّها رفيعـة المـستوى، أمـس             :زهير أندراوس  -الناصرة  
األمريكية بممارسة الضغوط الجمـة     األربعاء، النقاب عن أنّه في الوقت الذي تقوم فيه الواليات المتحدة            

على الفلسطينيين إلقناعهم بالعدول عن التوجه أحادي الجانب إلى األمم المتحدة لإلعـالن عـن الدولـة                 
الفلسطينية، بات صنّاع القرار في تل أبيب يخشون من جبهة أخرى، وهي الجبهة الشرقية، أي المملكـة                 

على اإلنترنـت   ' يديعوت أحرونوت 'ينها، كما قال موقع صحيفة      األردنية الهاشمية، وبحسب المصادر ع    
  .فإن الحكم في األردن بات ضعيفًا، ال بل أكثر من ذلك آيالً للسقوط

وأوضح المسؤولون أيضا أن الوضع في منطقة الشرق األوسط ليس مستقرا بالمرة، وبالتالي فإنّه يجـب                
انب إلى األمم المتحدة لإلعالن عن الدولة الفلسطينية، ألن         على الفلسطينيين العدول عن التوجه أحادي الج      

هذه الخطوة، برأي المصادر عينها، لن تجلب دولة فلسطينية، ولن تُحقق السالم، ولن تقود المنطقة إلـى                 
  .األمان، بل إن هذه الخطوة ستزيد من حالة عدم االستقرار في الشرق األوسط، على حد قولهم

إلخوان المسلمين تحترم العائلة المالكة وتحافظ على عالقات معينة معها، ولكن هـذا             وتابعت أن حركة ا   
                  ضـد الوضع لن يستمر إلى ما ال نهاية، فالحركة تستعد للمشاركة المكثّفة في حال وصول المد الثوري

  .النظام الحاكم إلى األردن
  15/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  "سامر عالوي"ر مكتب الجزيرة في أفغانستان زحالقة يطالب باإلفراج عن مدي .28

دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع النيابية في الكنيـست إلـى              :محمد جمال  - القدس المحتلة 
مؤكدا بأن قرار استمرار اعتقال أو      . إطالق سراح مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان سامر عالوي فوراً         

المحكمة بل هو قرار سياسي، فقد جاء االعتقـال بـدوافع سياسـية     إطالق سراح سامر عالوي ليس بيد       
  . وجاء على خلفية مزيج من محاولة االنتقام من قناة الجزيرة وردعها عن القيام بمهمتها الصحفية

  .التهم الموجهة إلى سامر عالوي هي واهية ومفبركة"وذكر النائب زحالقة في رسالته أن 
مس بحرية الصحافة ومحاولة إسرائيل االنتقام من قناة الجزيرة بـسبب           وتطرق زحالقة في رسالته إلى ال     

  .موضوعيتها في نشر الحقائق حول الجرائم اإلسرائيلية
  15/9/2011، الشرق، الدوحة

  
  تدعو نتنياهو إلى دعم إقامة دولة فلسطينية" الكنيست"نائب في  .29

، زهافا غلـؤون، رئـيس الـوزراء        "ستالكني"دعت النائب في البرلمان اإلسرائيلي      : )فلسطين(الناصرة  
، وفـق   "مـصلحة إسـرائيلية   "بنيامين نتنياهو إلى السعي باتجاه إقامة دولة فلسطينية باعتبار ذلك مثّـل             

  .تقديرها
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ورأت بأن توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة بطلب الحصول على العضوية الكاملة فيها،  سيكون                
  . يمس بمكانة الدولة العبرية على الصعيد الدولي، حسب قولهامن شأنه أن" ثمن اقتصادي"له 

اليسارية المعارضة، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية البرلمانيـة          " ميرتس"فيما دعت النائب من كتلة      
لمناقشة االنعكاسات االقتصادية التي قد تترتب على التصويت في األمم المتحـدة حـول إقامـة دولـة                  

  .فلسطينية
  14/9/2011، برسقدس 

  
   في مصرالسفير االسرائيلى يروي لحظات الرعب التي عاشها عند اقتحام السفارة .30

االسرائيليه لحظـات   " هاأرتس" فى حديث مع جريدة   " اسحاق ليفانون "  وصف السفير االسرائيلي     :السبيل
ديثه للـصحيفة   استهل السفير ح   الرعب التي عاشها خالل احداث اختراق السفاره االسرائيليه في مصر،         

 غير ما يرام عندما وصل المتظاهرون الي الطابق السادس عـشر الـذي              ىأدركت ان الموقف عل   :"قائال
ـ        .ىتوجد به السفارة ، وهنا ادركت اننا في حالة طوارئ قصو            ىوشبه ما جرى بحادث االسـتيالء عل

  .1979السفاره االمريكيه بطهران عام 
سفارات و الدبلوماسيين الموجودين في مـصر و لـيس فقـط             ان مصر ملتزمه بحمايه كل ال      ىوشدد عل 

  . ذلكىالتي تنص عل" فينا" االسرائليين طبقا التفاقيه
وأكد السفير أن الموقف كان صعبا مثيرا للرعب عندما وصل المتظاهرون الى باب الـسفاره وكـاد ان                  

 العاملين بالسفارة ونقلهـم     خترقوه لوال الكوماندوز المصري ، مشددا علي دور االمن المصري في انقاذ           ي
  . فردا 80الي المطار وعددهم 

 مصر وان نائبه هو الدبلوماسي الوحيد الذي ظل بالقـاهره و            ى بانه لم يتقرر بعد موعد عودته ال       :وقال
  .يعمل من مكان سري تحت حماية قوات االمن المصرية 

ن مصر واسرائيل وانه ال يعتقـد ان         اتفاقيه السالم بي   ىال يوجد خطر في هذه المرحله عل      : وواصل قائال 
  .مصر تتجه الى الدخول في مواجهة مع اسرائيل، وان المستقبل القريب ال يمثل خطرا

  15/9/2011،  السبيل، عمان
  

  "لفراتا"  الىالنيل" نواة لدولة يهودية من  نفسهاسلطة يهودية جديدة تعتبر .31
اتها نواة لدولة يهوديـة مـن النيـل للفـرات،           دعت سلطة يهودية جديدة، تعتبر ذ     : حيفا – وديع عواودة 

 فلـسطيني   "كيـان "المستوطنين للتصدي حتى بالقوة ألي محاولة إلجالئهم من مستوطناتهم ولمنع قيـام             
  .بالضفة الغربية

وردا على مشروع الدولة الفلسطينية، التي تنوي السلطة الفلسطينية تقديم طلب إلى األمم المتحـدة هـذا                 
الـسلطة اليهوديـة فـي      "ا، أعلنت مجموعة من المستوطنين أمس الثالثاء عن إقامة          الشهر لالعتراف به  

  ".أرض إسرائيل لمكافحة تفكيك المستوطنات بكل الوسائل
الجديدة الحاخام شالوم وولفا استحالة تطبيق فكرة الدولتين، زاعما أن فلسطين           " السلطة اليهودية "وأكد قائد   

  .من البحر حتى النهر لليهود فقط
 خاصـة بعـدم القتـل       -عليه السالم -قال إن بوسع العرب العيش فيها إذا احترموا وصايا سيدنا نوح            و

  .وأقروا بالسيادة اليهودية على البالد
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وأضاف الحاخام وولفا، المعروف بكراهيته للعرب، قائال إن حدود الدولة اليهودية تمتد من العراق إلـى                
في فلسطين ريثما يظهر المسيح المنتظـر ويعـاد بنـاء           مصر، وإن اليهود يرضون بحدودها المقلصة       

  .الهيكل
إنه من غير الممكن اليوم إخـالء نحـو نـصف مليـون             " المدير العام للسلطة اليهودية شاي جيفن        وقال

سنبقى في مستوطناتنا حتـى     "مستوطن في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه إذا قامت دولة فلسطينية عنوة             
  .""غير يهودية"تحت سيادة 

  15/9/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

   لم يعد الذراع اإلستراتيجي الوحيد للجيش الصهيوني"سالح الجو" :جنرال الصهيوني .32
 أكد الجنرال الصهيوني في اإلحتياط، يفتاح رون طال، أحد قادة الذراع البري،             :موقع الجيش الصهيوني  

 للتصور المتعارف عليه، فإن سالح الجو الصهيوني لـم          ويتولّى حالياً رئاسة شركة الكهرباء، أنّه خالفاً      
يعد الذراع اإلستراتيجي الوحيد القادر على حسم الحرب القادمة، وأنّه ال بد من معركـة بريـة مخالفـة              
الوصول إلى أسوأ نتيجة، ألن الواقع أثبت أنّه بدون القوات البرية، فإن ذلك يعيق إحـراز الحـسم فـي                    

  .ميدان الحرب
لم يكن لـه أي دور      " الرصاص المسكوب " طال أن الدليل على ذلك أن سالح الجو خالل عملية            وأوضح

مهم، بحيث بات الجيش يستوعب قناعة جديدة مفادها أن ذراع البر بات استراتيجياً مثـل كافـة األذرع،                
 رئيسياً أمـام    مما يستلزم حدوث تغيير في تخصيص الموارد والوسائل لبناء لقوة، ويجب أن يشكل تحدياً             

  .الجيش في السنوات القادمة
  14/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ال يتحسرون على سقوط نظام القذافي"إسرائيل"يهود ليبيا في  .33

يعتز يهود ليبيا الذين هاجروا إلى إسرائيل بأعداد كبيرة، بتراثهم الثقافي وعاداتهم، ويتمسكون بها،              : لندن
  .لى سقوط نظام حكم العقيد معمر القذافيإال أنهم ال يتحسرون ع

 ألف شخص هاجروا إلى إسرائيل علـى        180ويقدر عدد أفراد الجالية الليبية اليهودية في إسرائيل بنحو          
، 1948، وبعد الضجة التي لحقت قيام دولة إسرائيل عـام      1945بعد مذبحة طرابلس عام     : ثالث مراحل 
  .1967وبعد حرب 

يبيا إلى القرن الثالث قبل الميالد، وترك معظم اليهود ليبيا خالل العشرين عامـا         ويعود تاريخ اليهود في ل    
التي تلت الحرب العالمية الثانية، وكان بضع مئات منهم يعيشون في ليبيا خالل انقـالب القـذافي فـي                   

1969.  
ـ » أور يهودا «، وهو رئيس رابطة يهود ليبيا الدولية، ومقرها         ) عاما 73(ويقول مئير كحلون     رب تـل   ق

ـ       «: أبيب  يهودي الذين بقوا في ليبيـا، ليـصادر         600عندما استولى القذافي على السلطة قام بمطاردة ال
  .»أمالكهم ويخرجوا من البالد

  15/9/2011، الشرق األوسط، لندن
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   من االسرائيليين يرفضون تقديم اعتذار الى تركيا% 64: استطالع .34
ائيليين االربعاء عن رفضهم لتقديم اعتذار لتركيـا علـى           من االسر  % 64عبر  : وليد عوض  - رام اهللا 

التي كانت ضمن اسـطول الحريـة   ' مرمرة'خلفية الهجوم االسرائيلي العام الماضي على السفينة التركية      
  .المتوجه لقطاع غزة لكسر الحصار االسرائيلي المفروض عليه منذ سنوات

 االعتذار التي تطالب به تركيا عن استشهاد تـسعة          وأبدت غالبية كبرى من اإلسرائيليين معارضتها تقديم      
أتراك خالل هجوم وحدة الكوماندوز اإلسرائيلية على السفينة التركية الى كانت متجهة إلى قطاع غزة في                

  .من العام الماضي) مايو(أيار 
ـ            21وفي المقابل، رأى     ذار  بالمئة من األشخاص المستطلعة آراؤهم انه كان يتوجب على إسرائيل االعت

المنتقدة غالبا لسياسة حكومة نتنياهو في تعليقها إن        ' هآرتس'وقالت صحيفة   .  بالمئة رأيا  15بينما لم يعط    
نتنياهو في مواجهة رئيس الوزراء التركي رجب       ' تقف وراء 'الغالبية من اإلسرائيليين في هذا الموضوع       

  .طيب أردوغان
  15/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  واتها في الضفة الغربية خوفا من مواجهات االعتراف بالدولة الفلسطينيةتعزز ق "اسرائيل" .35

واصل جيش االحتالل االسرائيلي االربعاء نقل دباباتـه        : اشرف الهور  -وليد عوض    -  غزة   -رام اهللا   
الى مشارف المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وذلك في ظل تعزيز القوات االسـرائيلية فـي االراضـي                 

  . وتمركزها في مناطق قريبة من مراكز التجمعات السكانية الفلسطينية،ةالفلسطيني
ويأتي نقل الدبابات االسرائيلية الى مشارف المدن وفي محيط المحافظات الفلسطينية في ظـل الخـشية                
االسرائيلية من اندالع مواجهات مع الفلسطينيين عقب تقدمهم لالمم المتحدة بطلب االعتراف بدولتهم على              

  . االمر الذي تعارضه واشنطن وترفضه اسرائيل1967 عام حدود
' يـديعوت احرونـوت   'وتواصل اسرائيل تعزيز قواتها باالراضي الفلسطينية حيـث كـشفت صـحيفة             

االسرائيلية األربعاء عن إدخال الجيش اإلسرائيلي لكتيبة من جنود االحتياط إلى الضفة الغربيـة ضـمن                
  .ة خالل الفترة القادمة لدعم التوجه الفلسطيني لالمم المتحدةتأهبها للفعاليات الشعبية المتوقع

  15/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  االحتالل ينتهك حرمة األقصى بتعمد إدخال سياح بلباس فاضح: مؤسسة األقصى للوقف والتراث .36
ك، بممارسات االحتالل في المسجد األقصى المبار" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"نددت : القدس

بتعمده إدخال السياح األجانب إلى المسجد المبارك بأعداد كبيرة، وبألبسة ال "وانتهاك حرمته يوميا، وذلك 
تليق بحرمة المسجد األقصى، بل بتعمده إدخال أعداد من هؤالء السياح بلباس فاضح، وهم شبه عراة، 

  ". االحتاللناهيك عن قيام هؤالء السياح بحركات مخلّة باآلداب، بحماية قوات
بالعمل على حفظ حرمة المسجد "، )9- 14(في بيان لها عممته اليوم األربعاء " مؤسسة األقصى"وطالبت 

إن كان االحتالل يعمل على : "األقصى ومنع مثل هذا االنتهاك، بالرغم من التضييقات االحتاللية، وقالت
مة المسجد األقصى؛ فإن الواجب الديني تدنيس المسجد األقصى بمثل هذه األعمال المخلّة والمنتهكة لحر

  ".يقتضي أن نحفظ حرمة األقصى
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السياحة " وهو يفرض بقوة سالحه ما يسمى بـ 2003إن االحتالل ومنذ العام ": "مؤسسة األقصى"وقالت 
إن االحتالل يهدف في مثل هذه الممارسات االحتاللية إلى : "، وأضافت"في المسجد األقصى" األجنبية

مة المسجد األقصى وتدنيسه من جهة، ومن جهة أخرى فاالحتالل يهدف إلى فرض تصور انتهاك حر
  ".احتاللي في األقصى، وكأن ساحاته هي ساحات عامة، يتعامل معها كمن يتعامل مع متنزه عام

 دونما، هي كلها المسجد األقصى، مصلياته 144وأكدت المؤسسة أن مساحة المسجد األقصى البالغة 
بوائكه وأروقته وقبابه ومساطبه وسوره، فالسور وما حوى هو المسجد األقصى، فوق وساحاته، و

  .األرض وتحتها
  14/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اتفاق لتعديل رواتب الموظفين األسرى وفق قانون الخدمة المدنية: نادي األسير .37

ستصرف حسب النظام )  وعسكريينمدنيين(قال نادي األسير إن رواتب الموظفين األسرى : رام اهللا
  .المعمول به في اإلدارة العسكرية والمالية وقانون الخدمة المدنية كما لو كانوا على رأس عملهم

وأوضح النادي في بيان صحفي اليوم األربعاء، أن هذا القرار جاء بعد االجتماع الذي عقد في مقر 
اقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، وزارة شؤون األسرى والمحررين، بحضور الوزير عيسى قر

  .وممثلين عن اإلدارة المالية العسكرية، ووزارة المالية
ارة األسرى أن تقوم باحتساب فارق الراتب وفقا ولفت البيان إلى أنه بناء على هذا القرار فإن على وز

لسلم الرواتب الجديد، وأن على الوزارة إعداد كشوف بأسماء كل أسير عسكري أو مدني يكون إجمالي 
  .راتبه أقل من راتبه كأسير لتوضح الفوارق ليتم دفعها بشكل فوري ودون تأخير من قبل وزارة المالية

ص القانونية التي تنطبق على الموظفين بخصوص االقتطاع من الراتب وأشار البيان إلى أن كافة النصو
ألغراض التأمين والتقاعد تنطبق على جميع األسرى الموظفين، إضافة إلى أن كل أسير أجحف بحقه 

  .وله استحقاقات تنسجم مع القانون سيتم تعويضه عنها 
  14/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
    بسبب احتجازه بصورة غير قانونية صالح يرفع دعوى قضائية ضد بريطانيا رائد .38

حرك الشيخ رائد صالح، زعيم الحركة اإلسالمية، داخل الخط األخضر في إسرائيل، : )ب.ف .أ (
دعوى قضائية، أمس، أمام المحكمة العليا في لندن، إلقرار أنه احتُجز بصورة غير قانونية بعد وصوله 

.  يوما20ًحزيران الماضي، ويحق له المطالبة بتعويض عن احتجازه نحو /  يونيو28ا في إلى بريطاني
إن رضا حسين محامي صالح، يصر على أن موكله ” بريس أسوسييشن“وقالت وكالة األنباء البريطانية 

قت احتُجز من دون سلطة قانونية بعد وصوله إلى بريطانيا، وأن مطالبته بتعويض على األضرار التي لح
وأضافت أن المحامي حسين أبلغ المحكمة العليا أن . به، هي محقة لوضع بالسجن بصورة غير قانونية

صالح كسب من قبل الحق في الحصول على تعويضات، وينبغي نقل قضيته إلى فرع آخر من المحكمة 
  .العليا إلقرار حجم التعويض الذي يستحقه

  15/9/2011، الخليج، الشارقة
  

   توفير الكتب المدرسية مجانا لجميع الطلبة الفلسطينيين في مدارس القدس عن تعلنالتربيةوزارة  .39
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم األربعاء، عن قيامها بتوفير جميع الكتب المدرسية : رام اهللا
ئها الطلبة وبأعداد كافية وبالمجان لجميع طلبة مدارس القدس المحتلة دون استثناء، بما فيها أبنا

  .الفلسطينيين في مدارس البلدية والمعارف اإلسرائيلية
ودعت رئيس وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم العالي ديمة السمان أولياء أمور الطلبة إلى التوجه 

  .لمخازن كتب وزارة التربية للحصول على نسخهم من كتب المنهاج الفلسطيني
  14/9/2011، )وفا(طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس

  
  تنفي عزمها وقف عالج موظفي الوكالة وعائالتهم في عياداتها" األونروا" .40

عدم وجود توجه لوقف عالج موظفيها وعائالتهم في ) "األونروا( أكدت وكالة : نادية سعدالدين-عمان 
  .، تزامنا مع إجراءات تخفيض الخدمات الصحية"العيادات التابعة لها

، ومعظمهم من الالجئين الفلسطينيين، على ما تردد أخيراً من "األونروا"حتجاج موظفي وفي أعقاب ا
باستمرار تلقي موظفيها "تقشف خدمي جديد، وسط ضائقتهم االقتصادية المتفاقمة، جاء تأكيد الوكالة 

  ".وأسرهم المساعدات الصحية الالزمة
موظفي الوكالة هم في األساس الجئون "نة إن أنوار أبو سكي" األونروا"وقالت المسؤولة اإلعالمية في 

  ".مؤهلون للحصول على المساعدات الصحية المقدمة من الوكالة
، مبينة "من الموظفين مؤمنون صحيا، يستثنى منهم أصحاب العقود % 95قرابة "أن " الغد"وأضافت لـ

  ". الخاص مع عائالتهمموظفي الوكالة يتلقون عالجهم في عياداتها، كما أنهم مؤمنون في القطاع"أن 
يستطيع الموظفون االستفادة من الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز "وبذلك تتابع أبو سكينة 

  ".الصحية التابعة للقطاع الخاص، والمشمولة ضمن االتفاق مع شركة التأمين الصحي
  15/9/2011، الغد، عمان

  
  دم منازل ومدرسة بالخليلاالحتالل يداهم مناطق فلسطينية ويسلم اخطارات به .41

. على ثالثة عمال فلسطينيين، واحرقوا سيارتهم جنوب نابلس" ايتمار"اعتدى مستوطنون : محافظات
وقالت مصادر محلية، ان سيارة كانت تقل عماال من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، دخلت فجر امس، 

فة، فاعترضتها مجموعة من ، شمال الض)ايتمار(بطريق الخطأ في طريق مؤدية الى مستوطنة 
المستوطنين، الذين احرقوا السيارة، واعتدوا على ركابها، ما ادى الى اصابة ثالثة منهم بجروح 

  . وتم ادخال العمال الثالثة المصابين الى مستشفى في مدينة نابلس. متوسطة
 ونصبت حاجزا وفي جنين داهمت قوات االحتالل امس، قرية بئر الباشا بحجة البحث عن آبار مياه،

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي يرافقها ما تسمى دائرة المياه شنت حملة . عسكريا
تمشيط وتفتيش في قرية بئر الباشا وفي سهلها بحجة البحث عن آبار مياه تزود المزارعين في القرية 

ى مفرق بلدة برقين وقرية مثلث كما نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا عل. تدعي أنها دون ترخيص
  .الشهداء، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها

وأفادت مصادر أمنية ان قوات االحتالل اقتحمت مخيم العروب وسلمت عددا من المواطنين إخطارات 
 عدد من المستوطنين في كما قام. كما سلموا إخطارا لهدم مدرسة ذكور مخيم العروب، لهدم منازلهم

منطقة الكرنتينا وسط مدينة الخليل، بكتابة شعارات معادية للعرب والمسلمين على الجدران، وهتفوا 
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وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن قوات االحتالل داهمت مدينة الخليل، . مهددين الموت للعرب
حلحول شمال الخليل، وآخر وبلدة دورا جنوب غرب الخليل، ونصبت حاجزين عسكريين على جسر 

على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ما 
  . تسبب في إعاقة مرورهم

  15/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  بسبب االضطرابات في الشرق االوسط تباطؤ نمو االقتصاد الفلسطيني: سلطة النقد الفلسطينية .42
 قال جهاد الوزيرمحافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم االربعاء انه من المرجح أن يتباطأ نمو :وحةالد

االقتصاد الفلسطيني بحدة هذا العام بسبب االضطرابات في الشرق االوسط والغموض حول مسعي 
  .ي المئة ف3.5الحصول على االعتراف بالدولة في االمم المتحدة لكن النمو ال يزال ايجابيا عند نحو 

وقال الوزير لرويترز قبل اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة 
بدأ ذلك مع تأثير الربيع العربي والغموض المرتبط باالضطرابات  .2011انخفضت توقعاتنا لعام"

  .االقتصادية في المنطقة
بلغ النمو تسعة في المئة العام .  في المئة3.6 و3.4نتوقع نمو ناتجنا المحلي االجمالي هذا العام بين "

  ."الماضي لذا سيكون الهبوط كبيرا مع المقارنة بالعام الماضي
وقال الوزير ان اتجاه الترقب وانتظار ما سيحدث في سبتمبر أيلول ورد فعل اسرائيل زاد الغموض 

  .االقتصادي وخفض توقعات النمو
  14/9/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  المعارضة األردنية منقسمة حول اعتصامين أمام السفارتين األميركية واإلسرائيلية .43

 األميركيـة  الـسفارتين    أمـام  حول المشاركة في اعتصامين      األردنية المعارضة   أحزابانقسمت   :عمان
  .واإلسرائيلية

بو علبـة فـي     عبلة ا » حزب الشعب الديموقراطي االردني   « العام لـ    واألمينفمن ناحيتها، نفت النائب     
باتجاه السفارة  » المسيرة المليونية « او   األميركية السفارة   أمامتصريح صحافي علمها بالدوافع لالعتصام      

  .اإلسرائيلية
منير حمارنة عدم معرفته باعتصامي الـسفارة االميركيـة         » الحزب الشيوعي «كما اكد األمين العام لـ      

ورفض األمـين العـام     . على تفاصيل هذه الفعاليات   منعته من االطالع    » السباب صحية «واالسرائيلية،  
اكرم الحمصي التصريح حول المـشاركة او عـدمها فـي هـاتين             » البعث العربي االشتراكي  «لحزب  
  .الفعاليتين

جميل ابو بكـر اكـد مـشاركة الحركـة          » جبهة العمل االسالمي  « باسم حزب    اإلعالمياال ان الناطق    
فيذه اليوم قبالة السفارة االسرائيلية في الرابية للمطالبـة باغالقهـا           االسالميه في االعتصام الذي سيتم تن     

  .وطرد السفير
15/9/2011، الراي، الكويت  

  
  اإلسرائيليةالشعب المصري من السفارة موقف  ب األردني يشيدمجلس نقابة أطباء األسنان .44



  

  

 
 

  

            25ص                                     2263:                العدد15/9/2011الخميس  :اريخالت

الـشعوب العربيـة     انتظرته الشعب المصري سطر أعظم رد طالما        أن أمسقال بيان صادر عن النقابة      
المكلومة عندما اقتحمت سفارة هذا الكيان وأنزلت رايته الملطخة بدماء العرب والمـسلمين مـن سـماء                 

  . كامب ديفيداتفاقيةمصر العربية ورفضت 
15/9/2011، الدستور، عمان  

  
   االستقرار والسالم بالمنطقةأركان من  أساسياًالدولة الفلسطينية ستكون ركناً: أردوغان .45

 دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى التسامح والمحبة في منطقة الشرق :اهرةالق
األوسط من خالل االعتراف بالدولة الفلسطينية التي رأى إنها ستكون ركناً أساسياً من أركان االستقرار 

التأكيد على دعم ، األربعاء خالل كلمة له في مقر سفارة بالده في القاهرة يوم أردوغانوجدد  .والسالم
  .بالده لتوجه الرئيس محمود عباس إلى األمم المتحدة وترحيبه بهذه الخطوة

 في بناء المستوطنات فيون بيريز طلب منه أن تساهم تركيا معوكشف عن أن الرئيس اإلسرائيلي ش
الضفة  فيتخيلوا إنه طلب مني مساعدته لبناء مستوطنات "  ومستغرباًالضفة الغربية، وقال مستنكراً

عندما "إنه : وقال أردوغان ."لتوفير مساكن إضافية لليهود الذين غادروا قطاع غزة إلى الضفة الغربية
هذا لم يرق لي ألن .. تواجه مع بيريز في منتدى دافوس كان األخير يحاول أن يبدو كمناصر للسالم

 في دافوس كان يدور فيريز أنه عندما كان يواجه بي": وأضاف ."بيريز لم يكن صادقا في مسعاه للسالم
، في "اإلسرائيلي يحاول االختباء وراء والده هرباً من الرصاص الذي الفلسطينيمخيلته صورة الطفل 

لقد ظهرت تلك الصورة أمامي ووجدت بيريز يرفع صوته فقلت له ": وقال .إشارة إلى الطفل محمد الدرة
وقد .. أنتم تقتلون األطفال ..ى منك بكثيرال ترفع صوتك، أنا صوتي جهوري وأستطيع أن أرفعه أعل

  ."وإثر تطور الوضع غادرت المكان.. مس كالمي أطراف أعصاب بيريز فتوتر وتعصب
يجب أن تعتذر " سياستها، وقال "إسرائيل"وشدد أردوغان على أن تركيا لن تغير سياستها ما لم تغير 

 غزة، وما لم تقم إسرائيل بتلبية تلك عن حادث مرمرة وتدفع تعويضات وترفع الحصار عن) إسرائيل(
  ."الشروط الثالثة فلن تعود العالقات بيننا لسابق عهدها

  14/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   تحاول السيطرة على النيل"إسرائيل": أردوغان .46
رت العالم بعظمة  يناير التي ذك25أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان احترامه لثورة 

 وحمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة أردوغانجاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع  .المصريين
 تحاول السيطرة على منابع النيل "إسرائيل"وقال أردوغان خالل اللقاء إن  . يوم األربعاء مصرجمهورية

لقلق إزاء تلك الممارسات ألن لفرض هيمنتها على المنطقة، إال أنه يرى أنه ليس على مصر أن تشعر با
مصر ستتعافى وتصبح من أقوى الدول في المنطقة سريعا وسيتم التعاون االستراتيجي بينها وبين 

  . يقف أمام تلك التهديدات قوياًجيرانها وسيشكلون معا محوراً
  14/9/2011المصريون، القاهرة، 

  
  

   حركة تتبنى اقتحام سفارة السفارة اإلسرائيلية21: مصر .47
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 مسؤوليتها عن اقتحام السفارة  مصرياً سياسياً حركة وتيارا21ًأعلنت :  محمد عبد الرءوف-  لقاهرةا
وقالت الحركات في بيان لها، خالل وقفة احتجاجية نظمتها . اإلسرائيلية بالجيزة يوم الجمعة الماضي

قرروا استرداد جزء أمس أمام نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، إن الشعب المصري والحركات السياسية 
من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة اإلسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية، واإلعالن 

وأبدت الحركات اعتراضها على عودة السفير اإلسرائيلي مرة . أن زمن الهزيمة واالنكسار قد ولى
  . جميع موظفيها خارج البالد وطردأخرى إلى القاهرة، وطالبوا بغلق السفارة نهائياً

األمر تم دون تخطيط، فالشعور الشعبي " :وقال مجدي أحمد حسين، األمين العام لحزب العمل اإلسالمي
وأضاف حسين للشرق  ."كان جارفا خاصة بعد تحطيم السور الذي بنته الحكومة أمام مبنى السفارة

 على مواقع السفارة، ونقوم بنشرها حالياًحصل الشباب على عدد كبير من الوثائق الخاصة ب": األوسط
 تمس الحزب اإللكترونية، ولم نسلمها للسلطات المعنية ألنها لم تكن تحوي معلومات حساسة أو أسراراً

وأعلن حسين عدم مسؤولية أي من الحركات التي اشتركت في اقتحام السفارة في أحداث  ."األمن القومي
  .العنف واالشتباكات التي وقعت بعدها

من جهة أخرى، قال تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث العنف أمام السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، إن 
بتحويل ) لم يسمها(المظاهرات بدأت سلمية ولم تشهد خروجا على النظام العام، متهما بعض األطراف 

  .مسار االحتجاجات من االتجاه السلمي إلى استخدام العنف
  15/9/2011ندن، الشرق األوسط، ل

  
  قنّاصة حماس قتلوا المتظاهرين: المصرية" موقعة الجمل"مرتضى منصور في قضية  .48

 من قيادات النظام المصري السابق  متهما25ً شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة : علي المصري- القاهرة 
رتضى منصور  من المتهم مفي قضية موقعة الجمل أمس، عدة مفاجآت جديدة، كما شهدت اعتداء لفظياً

 .الذي شدد على أن وراء مقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة، هم أفراد من حركة حماس
فبراير / شباط 3 و2قال إن قناصة حركة حماس هم الذين أطلقوا النار على المتظاهرين يومي و

اص الذي قُتل به  إلى أنه سيطلب من المحكمة في الجلسات المقبلة مطابقة الرصالماضي، مشيراً
  .المتظاهرون مع الرصاص الذي قُتل به مواطنو العريش على يد الحركة

  15/9/2011الراي، الكويت، 
  

  جدل سياسي حول وقفة تضامنية لهيئة المحامين أمام سفارة فلسطين: تونس .49
ي الوقفة  دعا عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق كيالني المحامين التونسيين إلى المشاركة ف:تونس

، أمام 15/9 الخميس يوم بالدولة الفلسطينية من طرف األمم المتحدة، وذلك االعترافالتضامنية من أجل 
 بين المحامين وقد أثارت دعوة الكيالني لهذه الوقفة التضامنية جدالً .سفارة فلسطين بتونس العاصمة

ية في رام اهللا، فمن جهة حقوقية يفترض  لسياسة السلطة الفلسطينالتونسيين، الذين رأى بعضهم فيها دعماً
 .أن تقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإنهاء االحتالل، حسب قولهم

واستغرب محامون تونسيون تحدثوا لقدس برس وطلبوا االحتفاظ باسمهم، من الهيئة الوطنية للمحاماة هذا 
 حيث أنه يصطف وراء موقف تقدمت به سلطة رام مستعجل وغير مدروس من"الموقف، ووصفوه بأنه 

يريد توجيه رسائل "ورأى هؤالء في موقف هيئة المحامين بأنه  ". الفلسطينياإلجماعاهللا وال يمثل موقف 
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وال .  التعايش بسالم مع أي تسوية سياسية مع إسرائيلبإمكانهاإلى الجهات الغربية بأن هيئة المحامين 
أن يكون لهذه الوقفة عالقة بنية عميد المحامين عبد الرزاق كيالني الترشح يستبعد فريق من المحامين 

  ".لالنتخابات الرئاسية المقبلة في تونس
  14/9/2011قدس برس، 

  
  التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة حق ال يمكن الجدل فيه: أمين عام اتحاد وكاالت األنباء العربية .50

تحاد وكاالت األنباء العربية فريد أيار يوم األربعاء، إنه ال قال األمين العام ال:  عبد معروف- بيروت 
يمكن أن يختلف اثنان في هذا العالم على أحقية الشعب الفلسطيني في التوجه لألمم المتحدة والحصول 

وأضاف أيار في حديث لمراسل وفا في بيروت، لقد التزمت القيادة والشعب  .على االعتراف الدولي
ت التسوية طيلة السنوات الماضية، ولكن السياسة اإلسرائيلية عملت على تعطيل عملية الفلسطيني بمتطلبا

وبين أن اللجوء إلى األمم  .التسوية ومنحت الوقت الستكمال فرض الوقائع االستيطانية على األرض
نت  ال يمكن الجدل فيه وأنه مهما كانت التحديات والصعوبات التي تواجهه ومهما كاالمتحدة بات حقاً

  .نتائجه فإنها ستبقى أقل خطورة من التسليم باألمر الواقع
  14/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  مجلس التعاون الخليجي يدعم التعليم واإلعاقة في غزة بعشرة ماليين دوالر .51

مؤخراً اتفاقيتي دعم  وقَّع البنك اإلسالمي للتنمية، ومؤسسة الفاخورة، والهالل األحمر القطري، :غزة
وذلك بتمويل من برنامج دول .  ماليين دوالر10للقطاعين االجتماعي والتعليمي بقطاع غزة، بقيمة 

وذكر المنسق الميداني لبرنامج دول مجلس . مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة ومشروع الفاخورة
تفاقية األولى التي وقَّعتها  أن اال14/9التعاون المهندس رفعت دياب في بيان صحفي يوم األربعاء 

 مليون دوالر من مؤسسة 2.5 مليون دوالر من البرنامج، و2.2األطراف الثالثة تضمنت تقديم مبلغ 
  . ألف دوالر398الفاخورة، فيما كانت مساهمة الهالل األحمر القطري وهو الجهة المنفذة للمشروع 

  14/9/2011قدس برس، 
  

   ألف ريال350اريع لالجئين الفلسطينيين بـينفذ مش" الهالل القطري": لبنان .52
رصد الهالل األحمر القطري ميزانية لمشروع هدية العيد الذي نفذ في مخيمات الالجئين  :الدوحة

 صائم، الطرود الغذائية، إفطار ألف ريال قطري لعدة مشاريع، مشروع 350الفلسطينيين في لبنان بقيمة 
فطارات المسنين، كسوة العيد، مهرجان العيد، وهدية العيد إال، فطارات األطفإ الساخنة، اإلفطاروجبات 

وذكرت التقارير  .. شخص من مخيمات لبنان25000للمسنين، حيث استفاد من المشروع أكثر من 
 مسن من كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان 500الصادر عن الهالل األحمر القطري أن أكثر من 

  .. من المشروعوااستفاد
  15/9/2011ق، الدوحة، الشر

  
  

   لتتحقق رؤية الدولتين وليعيش الفلسطينيون واإلسرائيليون في سالم وأمن:بان كي مون .53
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ـ   قال: زينة برجاوي   المذيعـة   في حوار مع  بان كي مون، ليل أمس األول،       " األمم المتحدة " األمين العام ل
الف من األشخاص في سـائر أنحـاء         تابعه اآل   األميركية،" إيه بي سي  "جوجو تشاتغ من شبكة تلفزيون      

  .وغيرهما" تويتر"و" فايسبوك"العالم، عبر مواقع التواصل االجتماعي، كـ
" األمم المتحدة "وأرسل المهتمون، في أثناء الحوار، أكثر من خمسمئة ألف وخمسمئة سؤال، وذلك بلغات              

الـذي أجـاب عليهـا خـالل        وتولى مساعد األمين العام جمع بعض األسئلة، وقدمها إلى بان            .الرسمية
  .الحوار

وتمثل الشرق األوسط بسؤال عن فلسطين المحتلة، وجهته إحدى الالجئات الفلسطينيات المقيمـات فـي               
، فأجاب مون معرباً عن     "ماذا ستفعل األمم المتحدة لحّل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟       "أوروبا، فسألت   

يني واإلسرائيلي على الفور، لتتحقق رؤية الدولتين وليعيش        في بدء المفاوضات بين الجانبين الفلسط     "أمله  
  ".الفلسطينيون واإلسرائيليون جنباً إلى جنب في سالم وأمن، وتقام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

، مؤكداً أنـه    "الزخم المطلوب لبدء تلك المفاوضات، ليس بالقوة الكافية في الوقت الراهن          "واعتبر بان أن    
ار عضوية األمم المتحدة في اللجنة الرباعية، على هذا الصعيد، وقمت ببحث هذه المـسألة               في إط "يعمل  

مع القادة في البلدان العربية وقادة الدول الكبرى، ومع اقتراب موعد اجتماعات الدورة الجديدة للجمعيـة                
  ".قضية بشكل أكثر جديةالعامة فأنا واثق أن قادة العالم الذين سيأتون إلى األمم المتحدة، سيبحثون تلك ال

  15/9/2011، السفير، بيروت
  

   منها التحقيق في أموال عباس ونجليه الفلسطينية يبحث طرقا لمعاقبة السلطة األمريكيالكونغرس .54
يتصاعد التحرك األميركي الدبلوماسي وسط قلق متزايد مـن تبعـات توجـه             :  مينا العريبي  - واشنطن

الرباعية "وهناك تطلع أميركي إلى إصدار      . ة إلعالن الدولة الفلسطينية   السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحد    
وأكدت مصادر أميركية   . بيانا جديدا يدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى العودة إلى المفاوضات        " الدولية

أن استراتيجية واشنطن تعتمد علـى إقنـاع الفلـسطينيين بإمكانيـة إحيـاء      " الشرق األوسط"رسمية لـ  
كما أن االستراتيجية األميركية للتعامـل      . ضات السالم مع تقديم ضمانات من خالل الرباعية الدولية        مفاو

  .مع مشروع قرار يتقدم به الفلسطينيون تعتمد على فحوى هذا القرار، األمر الذي لم يحسم بعد
ـ      عنية لضمان  نحن نواصل محادثاتنا مع األطراف الم     " "الشرق األوسط "وقال مسؤول في البيت األبيض ل

أن أي تحرك في نيويورك سيؤدي إلى إعادة األطراف إلى طاولة المفاوضات وليس دفعهم لالبتعاد عـن     
اإلدارة تعمل عن كثب مع شركائنا إلصدار بيان من الرباعية سعيا           : "وأضاف المسؤول ". بعضهم البعض 

ات المباشرة بين الفلسطينيين    سندعم أي أمر يساعد في المفاوض     : "، موضحا "إلعادة األطراف إلى الطاولة   
  ".واإلسرائيليين، وأي أمر يمنع ذلك سنعارضه

ومع تسارع دبلوماسيي الواليات المتحدة للتصدي إلى التحرك الفلسطيني في األمـم المتحـدة، يبحـث                 
أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب األميركي في طرق لمعاقبة السلطة الفلـسطينية     

وتم طرح عدد من هذه العقوبات في جلسة خاصـة حـول المـساعدات       . هودها في األمم المتحدة   على ج 
األميركية المالية للسلطة أمس، لكن لم تقتصر المقترحات على قطع المساعدات األميركية التي تقدر بنحو               

إلضـافة   مليون دوالر سنويا، بل طرحت أفكار أخرى مثل التحقيق في ثروة أبو مازن ونجليـه، با                500
 ليتانـان بانتقـاد     -وتقدمت رئيسة اللجنة الجمهورية إلينا روس       . إلى إغالق مكتب السلطة في واشنطن     
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التحرك الفلسطيني والمطالبة بقطع الدعم المالي للسلطة، بينما اعتبر عضو الكونغرس ستيف شابوت أنه              
  ".بية، ال يمكن االستمرار فيهاحتى إذا كانت سياستنا في تقديم المعونة االقتصادية جلبت نتائج إيجا"

 شهود من المختصين في شؤون الشرق األوسط وجمـيعهم مـن معاهـد يمينيـة                4واستضافت اللجنة   
وكان أول الشهود إليوت ابرامز، وهو مسؤول سابق فـي إدارة الـرئيس             . ومعروفون بتأييدهم إلسرائيل  

ـ       .  يحدث في األمم المتحدة قبل التحرك      ما" االنتظار ورؤية "األميركي السابق جورج بوش، الذي طالب ب
التحـرك لغلـق    "واعتبر أنه من غير المفيد قطع المساعدات المالية، إال أنه اقترح خطوات أخرى، منها               

  )".األونروا(مكتب السلطة في واشنطن ومهاجمة الفساد في السلطة، وإنهاء الدعم لوكالة غوث الالجئين 
ضرورة إعادة النظر كليـا     "جوناثان شانزر   " عن الديمقراطيات الدفاع  "واعتبر نائب رئيس بحوث معهد      

ابنا عباس ياسر وطارق زادا من ثروتيهما منـذ         "وقال  . ، متحدثا عن الفساد في السلطة     "في الدعم للسلطة  
فياض وبـات   ) رئيس الوزراء الفلسطيني سالم   (عباس قلص دور    "، مضيفا أن    "أن تولى والدهما السلطة   

لدي بعض التحفظات على    "وتابع  ". قراراته على صندوق االستثمار الفلسطيني    يتصرف بمفرده ويفرض    
تعـديل  "ولكنـه اقتـرح     ". قطع كل المساعدات، بذلك سننهي نفوذنا وقد تأخذ دولة مثل إيران هذا النفوذ            

طريقة منح المساعدات ومراقبة لصندوق االستثمار الفلسطيني، والنظر في أموال عباس وأموال نجليـه،              
  .في الميزانية" ظر في ميزانية عباس وزيادة دور فياضوالن

، التحذير من قطع المساعدات المالية      "معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى    "وكرر ديفيد ماكوفسكي، من     
ال أدعم قطع الدعم عن السلطة ألن ذلك سيعني انهيارها، وكـذلك التعـاون األمنـي                "للفلسطينيين، قائال   

  ".إلسرائيليين على حد سواءيساعد الفلسطينيين وا
  15/9/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   في نيويورك  1923أول فوز انتخابي للجمهوريين منذ : اليهود يقلبون المعادلة .55

فاز رجل اعمال جمهوري في انتخابات فرعية لشغل مقعد فـي مجلـس النـواب               :  ا ف ب   -نيويورك  
  .االميركي عن الدائرة التاسعة في نيويورك

التلفزيونية في وقت مبكر االربعاء ان رجل االعمال الجمهـوري بـوب      " نيويورك االولى "ت شبكة   وافاد
تيرنر فاز على خصمه الديموقراطي دايف ويبرين في االنتخابات التي جرت لشغل مقعد انتـوني وينـر                

ئقة لـه   الذي اضطر الى االستقالة في وقت سابق هذه السنة بسبب فضيحة اثارها بارساله صورا غير ال               
ـ        . الى فتيات على موقع تويتر     مـن االصـوات    % 53واضافت ان بوب تيرنر فاز على دايف ويبرين ب

 فـي هـذه   1923وهو اول فوز انتخابي للجمهوريين منـذ  . من االصوات% 80لدى فرز % 47مقابل  
  .الدائرة التي تضم قسما من حي كوينز وبروكلين

تشددين بعدما ركز حملتـه علـى مواقـف مؤيـدة بـشدة             ويبدو ان تيرنر استفاد من اصوات اليهود الم       
وكان مات بروكس مسؤول االئتالف اليهودي الجمهوري الذي يمثـل اليهـود فـي الحـزب                . السرائيل

ايا كان الفائز الثالثاء، فان الناخبين اليهـود فـي الـدائرة    "المحافظ حذر في وقت سابق في بيان من انه          
  ". لرئيس اوباما والحزب الديموقراطيالتاسعة سيوجهون رسالة واضحة الى ا

 15/9/2011، الدستور، عمان
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   للفلسطينيين  األميركيةجماعات يهودية تدافع عن المعونة  .56
انبرت جماعات يهودية بالواليات المتحـدة للـدفاع عـن المعونـات االمريكيـة              :  رويترز –واشنطن  

وقالت جنيفـر الزلـو مزراحـي رئيـسة         . ةللفلسطينيين وبخاصة تلك التي تدعم قوات االمن الفلسطيني       
نرى أن التعاون االمني الذي تدعمه أمريكا وتمول جانبا كبيرا منه بحاجة الن يستمر              " "مشروع اسرائيل "

  .وشددت على أن جماعتها ال تمارس ضغطا". في الحد من االرهاب.. اذا كنا نريد استمرار التقدم
ال بد أن نوضح للساسة االمـريكيين وبخاصـة فـي           "ي  فقالت االسبوع الماض  / جيه ستريت /أما حركة   

الكونجرس أن تأييد اسرائيل ال يتطلب خفض المعونة للسلطة الفلسطينية انتقاما من مسعاها فـي االمـم                 
مثل هذه الخطوة ستضر المصالح االسرائيلية النها ستقوض الزعامة الفلسطينية المعتدلة وستمنع            . المتحدة

  ". المثمرالمال عن التعاون االمني
  15/9/2011، الدستور، عمان

 
  مساعي بناء الدولة الفلسطينية مهددة.. االمم المتحدة وصندوق النقد .57

 قال صندوق النقد الدولي واالمم المتحدة في تقريرين منفصلين يوم           : كريسبيان بالمر  - )رويترز(القدس  
 تفرضـها اسـرائيل وحالـة الـشلل         االربعاء ان نقص معونات المانحين والقيود التجارية المشددة التي        

  .الدبلوماسي عوامل تهدد بافساد الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد يتمتع بمقومات الحياة ومؤسسات قوية
وقال التقريران اللذين صدرا قبل ايام من ذهاب الزعماء الفلسطينيين الى االمم المتحدة سعيا لتأييد مطلب                

  .ينية أنجزت هدفها في اعداد الهيئات الالزمة الدارة دولة مستقلةالدولة الفلسطينية ان السلطة الفلسط
لكنهما اضافا ان ثمة أخطارا في الطريق على الصعيدين االقتصادي والسياسي قد تفسد االنجازات التـي                

  .تحققت على مدى العامين المنصرمين في مجال بناء الدولة
يساورني قلق شـديد    "شرق االوسط روبرت سري     وقال منسق االمم المتحدة الخاص لعملية السالم في ال        

  ."بشأن االنفصال بين ما أنجزته السلطة الفلسطينية في الواقع وما وصلت اليه العملية السياسية
الواقع هو أنه ليس ثمة ما يمكن انجازه في ظروف االحتالل المطول وعدم تسوية قضايا               "واضاف قائال   

  ."فيما يخص حل الدولتين واستمرار االنقسام الفلسطينيالوضع النهائي وعدم تحقيق اي تقدم جاد 
وقال صندوق النقد ان التوقعات لمجمل االقتصاد اصبحت موضع شك مع تسجيل نمو في الضفة الغربية                

 2010 بالمئة فـي العـام       8 انخفاضا من    2011 بالمئة فقط في النصف االول من        4بمعدل سنوي قدره    
  .بأكمله

 15/9/2011، وكالة رويترز لألنباء
 

   ويؤكد دعم بالده للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة بالضفةالسفير الصيني يزور بلدية البيرة .58
 اكد السفير الصيني لدى السلطة الوطنية وانغ تشيانغ عن دعم بالده الكامل للتوجه الفلسطيني الى                :البيرة

بالضفة يانغ قام امس بزيارة لبلدية البيرة       وكان السفير تش   .االمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية     
  .الغربية

  15/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  أغسطس/  مليون يورو لدفع مخصصات التقاعد لشهر آب16.3االتحاد األوروبي يساهم بـ .59
 مليـون يـورو     16,3أعلن االتحاد األوروبي، اليوم األربعاء، أنه سيقدم مساعدة بما يقرب من            : القدس

 ألف موظف حكومي ومتقاعد لـشهر آب        83لصالح صرف رواتب ومخصصات التقاعد لما يقرب من         
وأضاف االتحاد في بيان صحفي، أن المساهمة التي يتم تـسييرها عبـر آليـة                .في الضفة وقطاع غزة   

، وحكومـة   )مليون يورو (، وحكومة فنلندا    ) مليون يورو  11(بيغاس ممولة من قبل المفوضية األوروبية       
  ).  مليون يورو4,3 مليون كرونة سويدي أي ما يقرب من 40(سويد ال

  14/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  يلتقي شخصيات فلسطينية" كي ال ننسى صبرا وشاتيال"وفد : في ذكرى المجزرة .60
 العاشـرة علـى     عن موعده، للـسنة   " كي ال ننسى مجزرة صبرا وشاتيال     "لم يتخلّف وفد لجنة     : الجنوب
فتزامناً مع ذكرى المجزرة، يحضر أعضاء اللجنة ويحيون الذكرى مع الالجئين الفلسطينيين في             . التوالي

المخيمات، تماماً كما كان يفعل مؤسس اللجنة الناشط اإليطالي الراحل ستيفانو كاريني، خـالل زياراتـه                
ين شخصية من األكاديميين، واإلعالميين،     وكان أعضاء الوفد المؤلف من خمس وأربع      . السابقة إلى لبنان  

والناشطين، من جنسيات إيطالية، وفنلندية، وماليزية، وأميركية، وفرنسية، قد وصـلوا مـساء الثالثـاء               
  .وتتخلل الزيارة لقاءات مع شخصيات سياسية فلسطينية ولبنانية. الماضي وفق برنامج يستمر خمسة أيام

  15/9/2011، السفير، بيروت
  

   التوجه إلى األمم المتحدةإنجاحعوامل : انونية ودوليةدراسة ق .61
  سليم الزعنونبقلم 

نتناول في هذه الدراسة الوضع القانوني والعوامل التي تساعد على إنجاح مسعى القيادة في التوجه إلـى                 
  . األمم المتحدة للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية

إسرائيل كل األبواب ، وأبقت على باب واحد مفتـوح وهـو            خصوصا بعد أن أغلقت الواليات المتحدة و      
  . وما يفرضه هذا االحتالل من وقائع على األرض يوميا.. القبول باالحتالل كأمر واقع

إذا، ما العمل؟ وكيف نتصرف كفلسطينيين أمام انسداد اآلفاق؟ ومـا الـسبل             ... وتبقى األسئلة مشروعة  
  في أرضنا و تحصيل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية؟ الكفيلة باستمرار المحافظةعلى وجودنا 

نرى أن خيارنا هو الصمود على األرض هذا من ناحية، وتوجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة من                 
اجل اكتساب العضوية الكاملة لفلسطين فيها، والحصول على اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية المـستقلة              

  . من ناحية أخرى1967الرابع من حزيران عامعلى كامل حدود 
ونود هنا توضيح بعض المسائل الهامة التي لها صلة وثيقة بهذا الموضوع ، ولها عالقة باالسـتعدادات                 
المطلوبة، حيث باتت منطلقات أساسية مكرسة في أدبياتنا كمجلس وطني فلسطيني ، خضنا بها معاركنـا                

عززين بالخطاب السياسي الفلسطيني الموجه للمجتمـع الـدولي،         البرلمانية الدولية وسنواصل خوضها م    
  :وهذه المسائل هي

إن الشخصية الدولية لفلسطين مستمرة منذ عصبة األمم المتحدة وعهد االنتداب، فقد اعترف لشعب              :أوال  
 مـن   2فلسطين باستقالله كغيره من الشعوب العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية حسب المـادة               
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، وجرى تأكيده في ميثـاق      1923، وتكرس ذلك في معاهدة لوزران لعام        1919يثاق األمم المتحدة لعام     م
  .الجامعة العربية، والذي بناء عليه تمثلت فلسطين في الجامعة العربية بعضوية كاملة

وف بقرار  ،المعر1947 لعام   181لدولة فلسطين العربية شرعيتها الدولية، التي منحها إياها القرار          : ثانيا
  .تقسيم فلسطين، والذي بموجبه أنشئت الدولة العبرية أيضا

إن حق الشعب الفلسطيني في االستقالل والسيادة الوطنيين هو حق طبيعـي وتـاريخي ووطنـي                : ثالثا
مشروع تكفلته الشرعية الدولية، وهو حق غير قابل للتصرف أو اإللغاء مؤكدا بقرارات الجمعية العامـة                

 في القرار الصادر عـن      1974ومجلس األمن، وقد أصبح واضحا وصريحا بدءا من عام          لألمم المتحدة   
 باعتباره جزءا ال يتجزأ من حق تقرير المصير، وأن واجب المجتمع الـدولي              3236الجمعية العامة رقم    

ع احترام هذا الحق وصيانته وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسته، وبالتالي فإن من حقنا مطالبة المجتم              
  .الدولي برعاية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

إن االعتراف بالدولة المستقلة كاشف لوجود الدولة وليس منشئا لها، وأن عدم االعتراف بوجـود               :رابعا  
الدولة من القوة األجنبية المحتلة ال يؤثر على وجود هذه الدولة التي تعرضت النكماشين ال يؤثران على                 

، بموجب قرار التقسيم وأسمي هذا الجزء فيما بعد بدولة          %54ما اقتطع منها ما نسبته      أولهما عند : بقائها
  .1967من أراضيها بحكم هزيمة حزيران % 22إسرائيل، وثانيهما عندما اقتطع ما نسبته 

إن السيادة، هي حق إدارة الشؤون الداخلية والخارجية دون الخضوع لدولة أخرى، وهي حق من               :خامسا  
طنية الفلسطينية، وهي سيادة كامنة لفلسطين منذ انتهاء الحكم العثماني، ويتفق ذلك مـع مـا                الحقوق الو 

استقر من قواعد أساسية في القانون الدولي، فسيادة الشعوب غير قابلة للتجزئة أو التنازل أو التفـويض،                 
ة قد تجاوزه العـصر     وال يمكن لالحتالل أن يلغيها أو ينتقص منها، فاالحتالل والضم كمبدأ مكسب للسياد            

، ومنذ ذلـك الحـين      1907 و 1899الحديث ونبذته قواعد القانون الدولي، ، فقد نبذته اتفاقيتا الهاي لعام            
أخذ يستقر في القانون الدولي مبدأ أن االحتالل ال يمنح المحتل السيادة وان كان يؤدي إلـى تعليقهـا أو                    

ين الثانية والتاسعة من ميثاق األمم المتحدة وقد ،         إعاقة ممارستها واحتجازها، تكرس ذلك في نص المادت       
أن أية مكاسب إقليميـة     " جاء فيه    1970 أكتوبر   24وأصدرت الجمعية العامة إعالنا بهذا الخصوص في        

تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ال يمكن االعتراف بـشرعيتها ،أي أن                 
  .  كامنة لصاحبها األصلي،أال وهو الشعب المحتلة أرضه السيادة رغم االحتالل تبقى

إن االتفاق التعاقدي الذي تم في اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية هو              : سادسا  
، وهو  4/5/1999 وانتهت في    4/5/1994اتفاق تعاقدي لفترة زمنية مؤقتة مدتها خمس سنوات بدأت في           

وق الطبيعية والتاريخية والوطنية المـشروعة للـشعب الفلـسطيني، وال يغيـر مـن               اتفاق ال يلغي الحق   
الشخصية الدولية لفلسطين وسيادتها وإن كان يمس شكل الحكم وكيفية حل النزاع القائم، وأن المفاوضات               

وال يجوز ألمريكا   .وسيلة وليست غاية، وال يمكن ان تصبح وهي كذلك، هي المرجعية األولى واألخيرة              
  .إسرائيل اعتبار المفاوضات غاية بينما هي وسيلةو

إن المؤسسات والهيئات واألجهزة والمناصب التي أنشأها الشعب الفلسطيني على أرض الـوطن             : سابعا
في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ال تحجب ما قبلها من مؤسسات وهيئات وأجهزة ومناصـب أنـشأها                 

المتمثل بمنظمـة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة الوطنيـة           الشعب الفلسطيني في إطار كيانه الوطني       
ف كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني وقد      .ت.الفلسطينية، فقد استمرت تلك الهيئات، وتكرس التعامل مع م        
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اعترفت بها الحكومة اإلسرائيلية حسب الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء اإلسرائيلي رابـين للـشهيد               
  .، باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني10/1/1993ياسر عرفات في 

إن المؤسسات والهيئات واألجهزة التي نشأت على أرض الوطن، وعلى الرغم من واليتها المحددة              : ثامنا
باالتفاقات الموقعة، شكلت وتشكل خطوة على صعيد استكمال عناصر ومقومات قيام الدولة الفلـسطينية              

إلقليم، لذلك يجب التمسك بهذه المكتسبات وبما تم بناؤه على          وخاصة لجهة تعزيز السيطرة الفعلية على ا      
  .األرض وخلق أمر واقع يقره المجتمع الدولي ويسنده القانون الدولي

يوجد فرق جوهري بين إعالن االستقالل الـصادر عـن المجلـس الـوطني الفلـسطيني فـي                  : تاسعا
لدولة فلسطين فـي األمـم المتحـدة         وبين المسعى الفلسطيني الكتساب العضوية الكاملة        15/11/1988

 في أيلول القادم،    1967والحصول على اعترافها بدولة فلسطين على كامل حدود الرابع من حزيران عام             
تعبير عن ممارسة سياسية لحق طبيعي أصيل استطعنا من خالله سد الفراغ الذي ترتب على فك                : فاألول

 الدولي الذي نتج عن ذلـك اإلعـالن عـزز الوجـود     االرتباط األردني بالضفة الغربية، وان االعتراف 
رقـم  (القانوني لدولة فلسطين وكثف الوجود الفعلي ولم ينشئه، واعترفت به األمم المتحدة بقرار جمعيتها               

 والذي تقرر على أثره استعمال اسم فلسطين بـدال مـن         1988 كانون األول    15المؤرخ في   ) أ /49/12
فهو تعبير عن االرادة السياسية الفسطينية      : واما الثاني .ئة األمم المتحدة    منظمة التحرير الفلسطينية في هي    

لترجمة الحق الفلسطيني إلى عضوية كاملة في األمم المتحدة خصوصا أن قرار التقسيم جاء منشئا لدولة                
اسرائيل وكاشفا للدولة الفلسطينية، من هنا سيكون التوجه الفلسطيني إلى مجلـس األمـن وفـي حـال                  

دام بالفيتو األمريكي الذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في              االصط
وضـع االراضـي    :األمر الذي يترتب على انضمام دولة فلسطين إلى األمم المتحدة، اوال          . األمم المتحدة 

  .الفلسطينة كاراض محتلة وليس اراض متنازع عليها
 في االنخراط الفعلي في منظمات األمم المتحدة والتوقيع على االلتزامات           ويمنح دولة فلسطين الحق   : ثانيا

  .والمعاهدات الدولية وكذلك العضوية الكاملة في المنظمات والمؤسسات الدولية
إن الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة واالعتراف بفلسطين دولة على حدود الرابع              : عاشرا

وع عن حق ممارسة السيادة وتقرير المصير لتوافر عناصر الدولـة علـى             من حزيران، فهو دفاع مشر    
األرض وهذا يسقط مصطلح األرض المتنازع عليها لصالح أرض محتلة للدولة الفلسطينية مـن حقهـا                
استرجاعها، وهنا فإن إقامة الدولة كتعبير عن حق تقرير المصير هو شأن فلـسطيني داخلـي ال يحـق                   

ف قد حددت حـدود الدولـة       .ت.لدولة أو أن تقيد سيادتها، ومن المعروف أن م        إلسرائيل أن تحدد شكل ا    
 بما فيها القدس الشرقية ولم تتجرأ أي دولـة مـن دول العـالم أن                1967بحدود األراضي المحتلة لعام     

، كما رفضت الدول نقل     242تعترف إلسرائيل بالسيادة على أي جزء منها، الن ذلك يعتبر مسا بالقرار             
  . الى القدس التي تعتبرها اسرائيل عاصمة لهاسفاراتها

وهنا ال بد من دعوة الجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني الى االجتماع بأقصى سـرعة وذلـك                  
 Unity For Peaceألننا ملزمون بالمرور عبرها وفق قراءات ثالث وذلك لتأصيل اللجوء إلى صـيغة  

وصف حالة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بالـشكل        وان يقترحوا   ) متحدون من اجل السالم   (
الذي ال يتعارض مع قواعد قبول دولة جديدة في األمم المتحدة، والبحث في كيفية االسـتفادة مـن هـذا                    
القرار لالنتصار على الفيتو األمريكي المتوقع، كما حصل بالنسبة لتغيب االتحاد السوفيتي عن اجتمـاع               
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لحماية كوريا الجنوبية   ) متحدون من أجل السالم   ( ي فاستعملت أمريكا وحلفاءها صيغة      مجلس األمن الدول  
  . وكذلك السوابق األخرى المماثلة1950في سنة 

 nonبرز في خضم هذا التحرك السياسي اتجاه ينصح باألخذ بمثال سويسرا التي لجأت إلـى صـيغة   
member state( (لمزايا التي سنحصل عليها ال تختلف كثيرا عن ، لكنني ال انصح باللجوء إليها، الن ا

  .عضوية المراقب تحت اسم فلسطين التي نتمتع بها حاليا
وبما أن القيادة الفلسطينية وفصائلها ومستقلوها مجمعون على صيغة متحدون من اجل الـسالم فيجـب                

، وهذا ليس   )ضلأف(تحشيد الجهود للوصول إلى ذلك ، فال يجوز أن نفضل الذي هو أدنى بالذي هو خير               
 الـذي أنـشأ     181) األم  (استفزازا إلسرائيل وأمريكا وليس عمال أحادي الجانب ونحن نعود إلى القرار            

  .من أراضي الدولة الفلسطينية الموجودة أصال% 44دولة جديدة إسمها إسرائيل وأبقى على ما نسبته 
وقـف شـعبنا وإرادتـه والتمـسك        وغنني أذكّر بأهمية الصمود والثبات وطول النفس واالعتماد على م         

بالثوابت واإلنشاد دائما وأبدا للمصالح الوطنية العليا، مما سيوصلنا حتما وان طال المسير إلـى هـدفنا                 
  .المنشود وحلمنا الخالد في قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
  PMC( ،14/9/2011(مركز االعالم الفلسطيني 

  
  " المتحدة على فلسطينألممابعد تصويت " .62

  جيمي كارتر
 وقع انور السادات ومناحيم بيغن اتفاقات كامب ديفيد بعـد اربـع حـروب               1978) سبتمبر(في ايلول   "

  .اسرائيلية قدمت فيها مصر معظم القوة العسكرية التي هددت وجود اسرائيل-عربية
ى االتفاق الذي دعا الى احتـرام كـل         وصادق البرلمان المصري والبرلمان االسرائيلي بغالبية ساحقة عل       

عدم جـواز حيـازة االراضـي       "وكان من بين مواده االساسية      . 242جوانب قرار مجلس األمن الدولي      
". بالحرب والحاجة الى العمل من اجل سالم عادل ودائم تسطيع فيه كل دولة في المنطقة العيش في امن                 

ياسية االسرائيلية مـن االراضـي المحتلـة ومـنح          ودعت االتفاقات الى انسحاب القوات العسكرية والس      
  ".حكماً ذاتياً تاماً"الفلسطينيين 

بعد ستة اشهر على ذلك تم تبني معاهدة سالم بين الدولتين نصت على انسحاب اسـرائيل مـن سـيناء                    
  .المصرية، وعلى استخدام اسرائيل لقناة السويس وعلى عالقات دبلوماسية كاملة

وط معاهدة السالم بين مصر واسرائيل، لكن تم تجاهل البنود االساسـية فـي              ومنذ ذلك الحين سادت شر    
فبعد موت السادات، لم يلح الرئيس حسني مبارك على تحقيق الحقوق الفلـسطينية،             . اتفاقات كامب ديفيد  

ومنبـع  . على الرغم من ان معظم الشعب المصري يصر على ضرورة ايفاء اسرائيل بهذه االلتزامـات              
ي هو استمرار اسرائيل في احتالل الضفة الغربية والقـدس الـشرقية وبنـاء مـستوطنات                القلق االساس 

  .اسرائيلية على اراض فلسطينية مصادرة
) مـارس (لقد اقر الرئيس باراك اوباما بمركزية هذه القضية في خطاب رئيسي في القـاهرة فـي آذار                  

، اعلـن   2009) مـايو (ق، في ايار    وفي وقت الح  .  عندما دعا الى تجميد كل النشاط االستيطاني       2009
 مع تعديلها لتأخذ في     -االسرائيلية  - العربية 1967الرئيس اوباما ان الحدود التي كانت سائدة قبل حرب          

  . يجب ان تكون االساس التفاق سالم-الحسبان بعض المستوطنات القريبة من القدس 
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 المستوطنات، وأثار مطالب جديـدة      وقد رفض رئيس الوزراء االسرائيلي االقتراحين معا، وواصل بناء        
حـوالي  " (كدولة يهودية "غير مقبولة بوجود عسكري اسرائيلي دائم في غور األردن واعتراف باسرائيل            

  ). في المائة من مواطني اسرائيل ليسوا يهودا25
وفـسر الفلـسطينيون    . وانسحبت الواليات المتحدة بشكل أساسي من المشاركة الفعالة في عملية الـسالم           

  .والعرب السياسة األميركية على أنها متساهلة مع االحتالل ومتحيزة ضدهم
يعتزم الفلسطينيون الذين قالوا إنه لم يعد لديهم أي خيار أن يطلبوا االعتراف بدولة فلسطينية هذا الـشهر                  

لية وفي مصر اقتحم ناشطون السفارة االسـرائي      . في مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لالمم المتحدة       
  .في القاهرة وأجبروا السفير على مغادرتها

ومع افتراض معقول بأنه تم االعتراف على نطاق واسع بدولة فلسطينية على الرغم من الفيتو األميركي،                
  .فما هي البدائل المستقبلية؟

لية تحت قيادة اوروبية ستكون هناك فرصة للواليات المتحدة واألعضاء اآلخرين في اللجنة الرباعية الدو             
للتقدم بمبادرة سالم شاملة تستند إلى سياسة رسمية أميركيـة          ) روسيا واالتحاد االوروبي واألمم المتحدة    (

وليس هناك شك في ان مبـادرة       . متكافئة تماما، وقرارات األمم المتحدة السابقة، ومطالب اللجنة الرباعية        
  .السالم العربية سيتم تعديلها وفقا لذلك

اركة كاملة من جانب األمم المتحدة في جهود وساطة ضمن محادثات مباشرة أو             ويمكن أن يعقب ذلك مش    
وبالتالي، يمكن تبني التوجه نفـسه لحـل        .  بين اسرائيل والفلسطينيين   - ايهما أكثر فعالية   -غير مباشرة   

  .قضية الجوالن مع سوريا
 1967م ضمن حـدود     وسيمتنع الفلسطينيون عن ممارسة العنف، ويقبلون بحق اسرائيل في الوجود بسال          

، ووجود طويل األمد لقوات حفط سالم من األمم المتحدة          )المعدلة من خالل المفاوضات بتبادالت أراض     (
وربما عـدد   (داخل فلسطين، وحق العودة للفلسطينيين إلى دولة فلسطين         ) ناتو(أو حلف شمال االطلسي     

  .لحدود وبوجود قوة حفظ السالموسيقبل االسرائيليون ضمن العملية بنفس ا). رمزي إلى اسرائيل
وربما تستعيد الواليـات المتحـدة دورهـا        . يمكن أن تؤدي هذه النتيجة إلى سالم بين اسرائيل وجاراتها         

القيادي في المنطقة، استنادا إلى التزامها بالحرية والديموقراطية والعدالة، وستتم إزالـة سـبب اساسـي                
  .للعداء السائد ضد أميركا في العالم العربي

  .والبديل لهذا الجهد الدولي الجديد هو تفاقم اليأس والكراهية وربما العنف
  14/9/2011، القدس، القدس

  
  أردوغان يحرج الحكام واإلخوان .63

  عبد الباري عطوان
يواصل السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا احراج الزعماء العرب بانجازاتـه االقتـصادية               

ه السياسية الداعمة للقضايا العربية، وخاصة قـضية فلـسطين واالحـتالل            المشرفة داخل بالده، ومواقف   
  .االسرائيلي للمقدسات العربية واالسالمية في القدس المحتلة

اردوغان حطّ الرحال في القاهرة، بعد ايام معدودة من طرده السفير االسرائيلي مـن انقـرة، واقتحـام                  
اصمة المصرية، واجبار دبلوماسييها على الهـرب مـن         المحتجين المصريين للسفارة االسرائيلية في الع     

االبواب الخلفية، متخفين بجالليب صعيدية وكوفيات فلسطينية، ليحظى باسـتقبال كبيـر مـن الـشعب                
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المصري الذي تجمعت اعداد غفيرة منه امام مطار القاهرة حتى موعد وصول طائرتـه فـي منتـصف            
  .ه، وهو ما لم يحدث ألي زعيم عربي منذ عشرات السنينالليل، للتعبير عن حبهم له، واعجابهم بمواقف

الالفت ان اسرائيل وبعض االنظمة العربية التقت على اظهار العداء ألردوغان والتشكيك فـي مواقفـه،                
  .واغتيال شخصيته، واظهار كل العداء له ولنواياه، كل السبابه طبعاً

وارساله سفن الحرية لكسر الحـصار الظـالم        اسرائيل تعادي اردوغان بسبب دعمه للقضية الفلسطينية،        
المفروض على قطاع غزة، واصراره على اعتذارها الواضح والصريح عن قتلها لتسعة مـن النـشطاء                
االتراك كانوا على ظهرها، وتهديده بعدم السماح لها، اي اسرائيل، باستغالل ثروات البحر المتوسط من               

سفن االسطول التركي لحماية قوافـل كـسر الحـصار فـي            النفط والغاز لوحدها، وتأكيده بانه سيرسل       
المستقبل لمواجهة اي عدوان اسرائيلي يمكن ان يستهدفها، واألهم من كل ذلـك انـه يعـرض تحالفـاً                   
استراتيجياً على مصر لمواجهة الغطرسة واالستفزاز االسرائيليين، واالنتصار لقضية نـسيتها االنظمـة             

 االذالل واالهانة، التي تجسدت في رفض مبادرة الـسالم العربيـة،            العربية عندما ابتلعت كل ممارسات    
  .وشن الحروب على غزة ولبنان

بعض العرب، والمملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية االخرى خصوصا، تظهـر التـشكيك              
همنـا مـن    بنوايا السيد اردوغان ومواقفه، تحت عنوان الخوف من الهيمنة التركية على المنطقة، مثلما ف             

  .بعض وسائلها االعالمية، وبروز زعامته في العالم االسالمي
***  

منتقدو السيد اردوغان من العرب يتهمونه بأنه يركب القضية الفلسطينية لتكريس هذه الزعامة، ويتصدى              
السرائيل وحصارها لقطاع غزة من اجل كسب عقول وقلوب الشباب العربي، في وقت نـسي هـؤالء                 

ضية، بدليل انهم لم يحرقوا علماً اسرائيلياً، او امريكياً اثنـاء انتفاضـاتهم الـشعبية ضـد                 الشبان هذه الق  
  .االنظمة الديكتاتورية القمعية

وال نعرف متى كان االنتصار للقضية المركزية العربية والوقوف في خندق العداء للدولة التـي تحتـل                 
حبه، ثم من قال ان الـشعوب العربيـة نـسيت           المقدسات وتذل األمة يعتبر نوعاً من العيب يعاير به صا         

فإذا كانت هذه الشعوب لم تحرق علماً اسرائيلياً، او امريكياً، فذلك قمة الـذكاء              .قضية فلسطين ومقدساتها  
  .حرصاً منها على انتصار ثورتها في ازالة انظمة كانت أدوات قمع في خدمة العدو االسرائيلي

ورة اصرت على وضع بند في الدستور الجديد ينص صراحة علـى            فالقوى الوطنية التونسية الممثلة للث    
عدم التطبيع مطلقاً مع العدو االسرائيلي، اما شباب الثورة المصرية فاقتحموا السفارة االسرائيلية وبعثروا              
محتوياتها من وثائق، وانزلوا العلم االسرائيلي وداسوه باالقدام قبل ان يحرقوه، ويرفعوا العلم المـصري               

  .مكانه
الشيء الوحيد الذي يوحد الشعوب العربية واالسالمية هو الكراهيـة لالحـتالل االسـرائيلي، وشـاهدنا                
المظاهرات تنطلق في معظم العواصم والمدن االسالمية والعربية تنديداً بالعدوانين االسرائيليين االخيرين            

ذه الشعوب فما الخطأ فـي      واذا كان السيد اردوغان يصطف الى جانب ه       . على قطاع غزة وجنوب لبنان    
  ذلك؟

فالسياسة هي فن انتهاز الفرص، وتحقيق المكاسب، وماذا فعل الواقعيـون           .. انتهازية سياسية؟ ولماذا ال   
العرب، وما هي انجازاتهم غير القمع والفساد والترحيب بالهيمنة االستعمارية االمريكيـة واالسـرائيلية،              

  ها واحتالالتها لالراضي العربية واالسالمية؟وتوظيف كل االموال العربية في خدمة حروب
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اردوغان يحصد شعبية في المنطقة في اوساط الشباب ألنه يعرف كيف يخاطبهم، مثلما يعـرف كيـف                 
يتحسس مشاعرهم من خالل تقديم النموذج الديمقراطي الناجح، المدعوم بانجاز اقتصادي كبير جعل من              

 على مستوى العالم بأسره، وهو اقتـصاد        17وبا، والمرتبة   االقتصاد التركي سادس اقوى اقتصاد في اور      
  .مبني على قيم العمل واالنتاج وليس على النفط والغاز

***  
وما يثير الدهشة ان بعض قادة حركة اإلخوان المسلمين اعرب عن مخاوفه من طموحات الهيمنة لـدى                 

تعارض مع الدين االسـالمي وقيمـه       اردوغان على المنطقة، وانتقد حديثه عن كون الدولة العلمانية ال ت          
وتعاليمه، وهم الذين كانوا يضربون المثل في نجاح التجربة االسالمية لحـزب العدالـة والتنميـة فـي                  
النهوض بتركيا، ونفي ما كان يشاع دائماً في الغرب والشرق حول وجود تنـاقض بـين الديمقراطيـة                  

  .واالسالم
من تطلعاته في الهيمنة لو انها جـاءت مـن التيـارات            نفهم االعتراضات هذه على اردوغان، والخوف       

القومية التي تتعصب للهوية العربية للمنطقة، وتعتبر الخالفة العثمانية االسالمية استعمارياً تركيـا امتـد               
لخمسة قرون، ولكن ان تأتي من حركة االخوان المسلمين، فهذا امر يستعصي على الفهم بالنـسبة الينـا                  

  .على االقل
ردوغان يحكم بقيم الدين والعدالة وليس بالشعارات، ويقرن القول بالعمل، وينتصر للمظلومين من             السيد ا 

 مـن   280ابناء األمة االسالمية، ويكفي انه وصل الى مصر على رأس وفد وزاري ضخم وفريق يضم                
عـاطلين  كبار رجال االعمال االتراك، حامالً مشاريع تعاون اقتصادي يمكن ان تخلق الوظائف آلالف ال             

  .من الشباب المصري، وبما يفيد مصالح البلدين
الزعماء العرب الذين يزورون مصر في المقابل يأتون محاطين برهط من االطباء المتخصـصين فـي                
  .امراض القلب والسكر والضغط وسرطان البروستات، الن معظمهم انتهى عمره االفتراضي منذ سنوات

لرسمي المتمثل في االنظمة الديكتاتورية القمعية التي ما زالـت      من المؤسف انه وفي ظل العجز العربي ا       
تجثم على صدر الشعوب العربية، بات التهجم والتشكيك بزعماء الدول االسالمية الناهضة والمتـصدية               

فقد انتقدوا ايران النها شيعية فارسية، وقالوا انها خطـر علـى الـسنّة              . لالسرائيليين هو النغمة السائدة   
  ن لماذا ينتقدون اردوغان المسلم السني، وما هو الخطر الذي يمثله عليهم؟اآل. العرب

الخطر هو النموذج التركي الديمقراطي المدعوم بتجربة اقتصادية مشرفة، اثبتت نجاحها في ظل تهـاوي   
انهضوا من سباتكم وقدموا لنا نموذجاً مثلـه، وسـنكون اول مـن             .. االقتصاديات االوروبية واالمريكية  

لكم، ويقف ضد هيمنة اردوغان او ايران، اما عندما ترحبون بالهيمنة االمريكيـة واالسـرائيلي،               يصفق  
وتخضعون لها باعتبارها هيمنة حميدة، وترفضون هيمنة تركية اسالمية مزعومة، فهنـا نقـول لكـم ال                 

  .والف ال
  15/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  نالحقهم بالكراهية واللعنة .64

  فهمي هويدي
تطيع أن أخفي شعورا باالرتياح والسرور ألن السفير اإلسرائيلي ورجاله وعائالتهم غادروا القاهرة             ال أس 

وهو ذات الشعور الذي انتابني حين علمت بأن بعض رجال األعمال اإلسـرائىليين             . وعادوا إلى بالدهم  
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ي وضـعها الحـالي،     المقيمين في مصر لحقوا بهم، وأنه بعدما أصبح وجود السفارة اإلسرائيلية مشكلة ف            
وينبغي أن نعتـرف    . فإنهم بدأوا في البحث عن مكان آخر لها يحميهم من غضب المصريين وكراهيتهم            

يرجع إلى جموع الشبان الشجعان الذين فعلوا ما فعلوه دفاعا عن كرامـة             » اإلنجاز«بأن الفضل في ذلك     
  .هذا الوطن ووفاء لدماء الشهداء الذين قتلهم اإلسرائيليون

ندي أي دفاع عن الفوضى التي أثارها البعض في المنطقة المحيطة بمقر السفارة، وال أتردد فـي                 ليس ع 
القول بأن الذين تظاهروا أمام السفارة ليسوا هم الذين أحرقوا بعض السيارات أو اقتحموا بعض البيـوت                 

ـ   . لنهب محتوياتها  ا لكـي يـشوهوا   بل يساورنى شك في أن بعض الذين ارتكبوا هذه األعمال دفعوا إليه
  .صورة الهدف النبيل الذي من أجله تجمع المتظاهرون لكي يعبروا عن احتجاجهم وغضبهم

أدري أن فلسطين لم تتحرر بإنزال العلم أو هدم السور الذي أقيم لتأمين السفارة، كما أن سيناء التـزال                   
 تلك األهداف الكبيرة ولكن مـا       وللعلم فإن الذين تظاهروا لم يستهدفوا شيئا من       . مرتهنة لدى اإلسرائيليين  

يهمني فيما جرى أن الجموع التي تظاهرت نقلت إلى اإلسرائيليين رسالة مسكونة بـالبغض والكراهيـة                
غيرة على كرامة المصريين التي أهدرت دماء أبنائهم التي سالت، ورفضا لسياسات االقـتالع واإلبـادة                

  . الفلسطينيينالتي تمارسها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بحق
. حين بعث الشبان المصريون بتلك الرسالة المدوية، فإنهم أنجزوا ما عجز عنه أو صمت عليه آخـرون                

الكاتب اإلسرائيلى الوق بن قارون بين تركيا ومصر فقال إن الحكومة هناك هي التي طـردت الـسفير                  (
وقفت الحكومة جانبـا ـــ      اإلسرائىلي أما في مصر فالمتظاهرون هم الذين طردوا السفير، في حين            

وحين أشهروا رسالة البغض والكراهية فإنهم عبروا عن المشاعر الكامنة في أعمـاق             ). 11/9هاآرتس  
المصريين، بل والعرب أجمعين، التي قمعتها لسنوات عدة األنظمة المهزومة والمتواطئـة، ضـمن مـا                

آية ذلك أنه بعد أيام قليلـة       . م والهوان قمعته من أشواق وأحالم، تعلقت كلها بالعزة والكرامة ورفض الظل         
مما فعله الشبان المصريون، فإن نظراءهم في األردن خرجوا إلى شوارع عمان مطالبين بطرد الـسفير                

  .اإلسرائيلى هناك
منذ توقيع اتفاقية   (لقد اشتكى السفراء اإلسرائيليون الذين تعاقبوا على مصر طوال الثالثين عاما الماضية             

ذلـك أن المـواطن     . من شعورهم بالعزلة الناشئة عن كراهية المـصريين لهـم         ) 1979 السالم فى عام  
ينبغي أن ينفـر منهـا      » نجاسة سياسية «المصري العادي يعرف جيدا أن التعامل مع اإلسرائيليين بمثابة          

 يعد  وإذا كانوا قد اضطروا لكتمان ذلك الشعور في ظل النظام السابق، فإن ذلك الكتمان لم              . ويتأبى عليها 
أصبحت أرفض مصافحة يد أي عربـي       » الصلح«وعن نفسي فإنني منذ وقعت واقعة       . له اآلن ما يبرره   

وال أريـد أن أروي تفاصـيل       . أعرف أنه لوث يده بمصافحة اإلسرائيليين ولم يكن مضطرا إلى ذلـك           
 أي مواطن   المواقف التي تعرضت لها بسبب هذا القرار، ليس فقط ألنه مما اعتبرته أضعف اإليمان لدى              

مصري أو عربي لم يفقد بعد ذاكرته أو وعيه، ولكن ألن غيري فعل أكثر مما فعلت ودفع حياته وهـو                    
  .يدافع عن كرامة شعبه وعزة بالده

الظاهرة الجديرة بالمالحظة والدراسة أن أغلب الشبان الذين تظاهروا أمام السفارة كانوا دون الثالثين من               
من ذلـك   .  ولدوا في ظل اتفاقية السالم، وقد وجدت للظاهرة أكثر من داللة           العمر، األمر الذي يعني أنهم    

ولكنه يظـل بـال     . مثال أنها تعني أن السالم ال يتحقق بتوقيع االتفاقيات وانهزام الحكومات أو انكسارها            
منها أيضا أن كراهية اإلسرائيليين باتت متأصلة في أعمـاق          . معنى طالما بقيت أسباب الصراع كما هي      

التـصالح مـع المـصريين      » تمثيلية«منها كذلك أن    . ، يتوارثونها جيال بعد جيل    »وجيناتهم«لمصريين  ا



  

  

 
 

  

            39ص                                     2263:                العدد15/9/2011الخميس  :اريخالت

وإقامة السالم معهم لم تنطل على أحد، ألن جرائم اإلسرائيليين لم تتوقف سواء بحق الجنود المصريين أو                 
 وفصله عن العـالم     من تلك الدالالت أيضا أن محاولة حصار الوجدان المصري        . بحق عموم الفلسطينيين  

  .العربي، وتنشئة جيل منكفئ على ذاته ومنفصل عن محيطه، منيت بالفشل الذريع
إنني أرحب بفكرة البحث عن مقر آخر للسفارة اإلسرائيلية، وسأكون سعيدا لو أنهم اختاروا ذلك المقـر                 

م ــ مؤقتا ـــ     فإنني أرشح له  . أما إذا كان البد أن يكون على األرض المصرية        . خارج حدود بالدنا  
كما يقال ــ ألننـا  » زيتهم في دقيقهم«مقر الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ، حتى يصبح     

نرفض الظلم والذل الذي أصبحت إسرائيل رمزا له، فينبغي أن نالحقها بالكراهية واللعنـة حتـى تقـوم         
  .الساعة

  15/9/2011، الشرق، الدوحة
  

   الجديدة"إسرائيل"جبهة  .65
  بي مرشدوليد أ

على جبهة إسرائيل الدبلوماسية    » كل شي هادئ  «واالدعاء بأن   » تغطية السماوات بالقبوات  «لم يعد ممكنا    
  .مع مصر

بين تل أبيب والقاهرة أن     » الدولة إلى الدولة  «حتى باعتراف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لم يسبق لعالقات         
نار على الجنود المصريين، الشهر الماضي، وقتل       تدهورت إلى المستوى الذي بلغته بعد حادثة إطالق ال        

وبعد أن تحول الشارع المصري إلى مؤشر واقعـي للتوجهـات الـشعبية، جـاء االقتحـام                 . عدد منهم 
الجماهيري لسفارة تل أبيب في القاهرة ليؤكد أن عهد السكوت على ممارسات إسرائيل العدائية لم يعـد                 

  .واردا في مصر ما بعد حسني مبارك
لفعل الشعبية على مقتل الجنود المصريين برصاص القوات اإلسرائيلية تؤكد انقضاء عهد سـكوت              ردة ا 

الشارع المصري على ممارسات إسرائيل العدوانية بعد طول صمت على كل ما ارتكبته مـن فظاعـات                 
، وتجاه مـواطني غـزة العـاديين نتيجـة          2006بحق االنتفاضة الفلسطينية وبحق لبنان في حرب عام         

  .»أسطول الحرية«رها للقطاع، وما ارتكبته من قرصنة موصوفة في اعتدائها على حصا
 التي طردت السفير    -ورغم أن حكومة إسرائيل تعزي النفس بالتذكير بأن مصر لم تحذ بعد حذو تركيا               

 فهي  –» أسطول الحرية «اإلسرائيلي من أنقرة استنكارا لرفض حكومته االعتذار عن اعتداء قواتها على            
  . اإلسرائيلية قد أشرف على األفول– تخفي قلقها من أن يكون هالل شهر عسل العالقات المصرية ال

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، خصوصا على خلفية زيارة الرئيس التركـي رجـب طيـب                  
بينما هل سيكون بمقدور مصر العربية أن تواصل دبلوماسية مماألة إسرائيل           : أردوغان إلى القاهرة، هو   

   هذا الموقف المتشدد؟– مثل تركيا –تتخذ حيالها دولة إسالمية غير عربية 
لذلك يبدو التساؤل مبررا عما إذا كانت حادثة االقتحام الشعبي لسفارة إسرائيل في القاهرة هـي أقـصى                  

ى أم أنها مجرد مقدمة لخروج مصري محتمل عل       ... درجات التعبير الشعبي استنكارا لممارسات إسرائيل     
  ؟»كامب ديفيد«المفروض عليها بموجب عقد » بيت الطاعة«

ال يخفى على اليمين اإلسرائيلي أن المنطقة العربية بأكملها تمر بحالة غليان سياسي لن تكون حـصيلته                 
السابق، بما فيه، في    » األمر الواقع « لمصلحة العودة إلى     – كائنة ما كانت على الصعد الداخلية        –النهائية  

حكـم حـسني    » أخالقيات«ففي القاهرة لن تكون     ... المنقوص» سالم كامب ديفيد  «، واقع   مصر تحديدا 
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مبارك وحدها في قفص االتهام، بل ممارساته السياسية أيضا، وفي مقدمتها دبلوماسية مماألة إسرائيل إلى               
  .حد السكوت عن اعتداءاتها المتكررة

عـام توقيـع    (1978أبيب أن ما كان ممكنا عـام     آن األوان ألن يدرك اليمين اإلسرائيلي الحاكم في تل          
وأبسط ما يعنيه ذلك    . ، ليس مصريا فحسب بل عربيا أيضا      2012لم يعد مقبوال عام     ) معاهدة كامب ديفيد  

أن على اليمين اإلسرائيلي أن يعيد النظر ليس فقط في أسلوب ممارساته األمنية المتبعة بال أفق سياسي،                 
اإلسرائيلي في المنطقة، وبالتالي التوصل إلى      » الوجود«ترض فيها ضمان    بل في مجمل استراتيجيته المف    

 قـدر   -اإلسرائيلي خارج إطار التسوية السلمية المنـصفة        » للوجود«قناعة منطقية بأن ال ضمانة فعلية       
  . للجانبين الفلسطيني والعربي-اإلمكان 

دعـوة وزارة الخارجيـة     اإلسـرائيلية عـن     » هـآرتس «على هذا الصعيد، وفي حال صح نبأ صحيفة         
وربما بدافع منهما، حكومة بنيامين نتنيـاهو       » الموساد«و» الشن بت «اإلسرائيلية، باالشتراك مع جهازي     

في العالم  » تحسن سمعة إسرائيل  «(على صعيد التسوية السلمية مع الفلسطينيين       » تقدم«للعمل على تحقيق    
 أكثر واقعية من يمينها الليكودي في تقييم التطـورات  تكون أجهزة إسرائيل االستخباراتية  ) كما ادعى النبأ  

  .الجارية في المنطقة
باختصار، كرة العالقات مع مصر، والعالمين العربي واإلسالمي، هي اآلن في ملعب إسرائيل، وتحديدا              
في ملعب اليمين اإلسرائيلي الذي أظهر، حتى اآلن، أنه أعجز من أن يتجاوز ذهنية القرن التاسع عـشر                  

كما هو الحال تماما مع مـا تبقـى مـن الـديكتاتوريات           ... عامل بواقعية مع القرن الحادي والعشرين     ليت
  .العربية
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سيكون . ففي السنين القادمة لن تكون في مصر ديمقراطية       . الربيع العربي كارثة عربية   : الصورة تتضح 
وفي السنين القادمة لن تكون فـي       . بين اضطراب واستبداد اسالمي واستبداد عسكري     االختيار في مصر    

وفـي الـسنين    . سوريا ديمقراطية، فسيكون االختيار هناك بين حمام دم واستبداد علوي واستبداد سـني            
القادمة لن تكون في االردن ديمقراطية، فسيكون االختيار هناك بين هاشميين ضعفاء واخـوان مـسلمين                

ولن يكون في السنين القادمة ديمقراطية في ليبيا، فسيكون االختيار هناك بين انتقاض وعدم              . طينيينوفلس
قد يحدث في تونس تغيير حقيقي الى أفضل، لكن خالصة الربيـع العربـي              . نظام وتجديد حكم االستبداد   

أكبر وخـوف  سيكون فقر أكثر وجريمة . ستكون أن حياة مئات ماليين العرب ستصبح أصعب مما كانت       
وإن نظما ملكية علـى     . وقدر أكبر من قمع النساء ومطاردة األقليات وكراهية الغرب        . أشد في الشوارع  

أما الجمهوريـات التـي     .  يتبين انها دول ذات مسؤولية     – صدت الربيع العربي     –الخصوص كالسعودية   
رف وتشيع البؤس وتخلـق     فهي مصابة بالتط  . هزمها الربيع العربي فتصبح واحدة بعد اخرى دوال فاشلة        

  .وضعا لم يسبق له مثيل من عدم االستقرار
أوجـد ايلـول الفلـسطيني سياسـيان        . ان ايلول الفلسطيني كارثة اسرائيلية فلسطينية     :  الصورة تتضح 

فقد قدر هذان الساذجان أنهما اذا أعطيـا خطـة الدولـة            . برنار كوشنير وخافيير سوالنا   : اوروبيان هما 
لكـن اسـرائيل لـم تستـسلم        . ة دولية فسيضطران اسرائيل الى التوصل الى اتفاق دائم        الفلسطينية رعاي 
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). االمم المتحدة بدل التفاوض   " (موم"بدل  " أوم"وعشق الفلسطينيون المسار الذي أسماه الوف بن        . للضغط
 أحد  واآلن وقد أصبح الجميع يدركون ان القطار منطلق سريعا الى الهاوية، ال           . وخرج القطار في طريقه   

وفي مستهل تشرين االول سيتخذ هنـاك       .  ايلول سيبدأ النقاش في الجمعية العامة      20في  . ينجح في وقفه  
ينبغي افتراض ان تتخذ اسرائيل خطوات رد مـن طـرف واحـد وأن يمـضي                . كما يبدو قرار مدمر   

فال بنيـامين   . ةومن المؤكد ان تبدأ في الضفة الغربية مظاهرات جماعية وهادئ         . الفلسطينيون الى الهاي  
ويكفـي أن  . لكن فشلهما في ادارة الصراع سيشجع على العنـف . نتنياهو وال محمود عباس يريدان عنفا 

سـيكون هـواء    . يقتل في مظاهرة واحدة متظاهر، ويكفي أن تنفذ خلية ارهاب يهودية عملية قتل واحدة             
اسرائيل والسالم ايضا أن يتلقيـا      توشك  . الخريف مملوءا بأبخرة الوقود، وتستطيع شرارة واحدة اشعاله       

لكن النتيجة المحسوسة الفورية للضربة ستكون نشوء مجابهة غير مسيطر عليها           . ضربة سياسية تاريخية  
  .في يهودا والسامرة

ولمـا كانـت   . إن التأليف بين الربيع العربي وايلول الفلسطيني قد يحدث عاصفة كاملة   :  الصورة تتضح 
كانت موجة الكراهية والغضب    .  تعرض أمال حقيقيا، فانها تثير غضبا وكراهية       الثورة العربية الكبرى ال   

وستكون موجة الكراهيـة والغـضب      . االولى محصورة في حسني مبارك ومعمر القذافي وبشار االسد        
وسيواجهها ألول مرة حكام عرب مؤقتـون وضـعفاء يـصعب علـيهم             . الثانية محصورة في اسرائيل   

واذا . ل سكان فلسطينيون على أبواب القدس فستثور القـاهرة وعمـان واسـطنبول       لهذا اذا قُت  . احتواؤها
فـي  . أطلقت خلية في احدى المستوطنات النار على فلسطينيين يتجهون اليها فسيرجف الشرق االوسـط             

ان كـل حادثـة     . وال توجد قوى استقرار   . الوضع التاريخي الجديد الذي نشأ ال توجد كوابح للزعزعات        
  .بح في لحظة حادثة استراتيجيةنقطية قد تص

ويجعلها قاتمة على نحو خاص سلوك حكومـة اسـرائيل غيـر            .  كلما اتضحت الصورة أصبحت قاتمة    
والحكومة ال تمد   . فالحكومة ال تخرج بمبادرة سياسية تفتر العداوة العربية والفلسطينية والتركية         . المفهوم

مة تُفسد الحلف مع الغرب وتحـرق الجـسور الـى           والحكو. يدا الى الشعوب العربية والجموع العربية     
  .وهي تصر على موضعة اسرائيل على نحو يزيد جدا احتمال ان تضربها العاصفة. العرب

لكـن  . وليست هي التي أوجدت ايلول الفلسطيني     .  ليست حكومة نتنياهو هي التي أحدثت الربيع العربي       
إن حكومـة   . يتحد الربيع العربي وايلول الفلسطيني    حكومة نتنياهو لم تفعل شيئا لمنع ما قد يحدث حينما           

نتنياهو بدل أن تقوي البيت الوطني اليهودي لمواجهة العاصفة على األبواب تضعضع البيـت وتـضعف    
  .أسسه

  \15/9/2011هآرتس 
 15/8/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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