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  شأن فلسطينب  لألمم المتحدةالجمعية العامةب في مشروع قرار األفكارتنشر نص " الحياة" .1

على نص االفكار التي تبحث مع الجانب الفلسطيني العـداد          " الحياة"حصلت  :  راغدة درغام  –نيويورك  
ة لألمم المتحدة، والذي قدم إلى الرئيس محمود عباس، ويتضمن عشرين           مشروع قرار في الجمعية العام    

  :فقرة تم التوافق على أربع منها فقط هي اآلتية
 تدعو الجمعية العامة إسرائيل وفلسطين إلى التوصل إلى اتفاق سالم على كل القضايا األساسـية،                -أوالً  

 -لتمكن من وضع نهاية للنزاع الفلـسطيني        بما فيها القدس والالجئون والمستوطنات، خالل ستة أشهر ل        
اإلسرائيلي بكل جوانبه على أسس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سالم وأمن بنـاء علـى                

  .1967عام ) يونيو( حزيران 4حدود 
وة  تطلب الجمعية العامة، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق سالم، أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ أي خط                -ثانياً  

  .وحيدة الجانب، وتحديداً بناء المستوطنات، وأن الفلسطينيين سيفون بكل واجباتهم األمنية
ـ  ( ترحب الجمعية العامة ببيان الرئيس محمود عباس         -ثالثاً   الذي أكد  )  للجمعية العامة  66أمام الدورة ال

  . مستقلة ديموقراطيةالتزام فلسطين مبادئ ميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسان وحكم القانون كدولة
 ترحب بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واألمم المتحدة المقدمة إلـى اجتمـاع لجنـة           -رابعاً  

 التي أعلنت أن السلطات الفلسطينية تجاوزت عتبـة         2011عام  ) أبريل(االتصال المخصصة في نيسان     
ينية متوافقة مع المؤسسات العاملـة فـي        تسيير دولة في القطاعات التي درستها، وأن المؤسسات الفلسط        

الدول القائمة ومع اإلبقاء على الحاجة إلى حفظ اإلنجازات المحققة في جهود بنـاء الدولـة الفلـسطينية                  
  .ومواصلة السير بها قدماً

  : فقرة غير متفق عليها حتى اآلن هي اآلتية16وبقيت 
 بناء علـى    1988ن استقالل دولة فلسطين عام      تذكر الجمعية العامة بأن المجلس الوطني الفلسطيني أعل       "

  .181أسس قرار الجمعية العامة الرقم 
 الذي أكد الحاجة إلى السماح للشعب الفلسطيني بممارسـة          43/177وإذ تشدد على قرار الجمعية العامة       
ذكر ، وإذ تردد روحية إعالن استقالل الواليات المتحدة، وإذ ت         1967سيادته على أرضه المحتلة منذ عام       

عـام  ) يناير( كانون الثاني    8بالمبادئ المنصوص عليها من الرئيس األميركي السابق وودرو ولسون في           
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مبادئ العدالة لكل الشعوب والجنسيات وحقهم في العـيش بالمـساواة فـي             "، خصوصاً في شأن     1918
ار مجلس األمن الـرقم     ، وإذ تؤكد مجدداً قر    "الحرية واألمان مع بعضهم بعضاً أياً كانوا ضعفاء أم أقوياء         

إنهاء جميع االدعاءات وحـاالت الحـرب       "، وأكد   " الذي أكد عدم القبول باكتساب األرض بالحرب       242
واحترام االعتراف بالسيادة وسالمة األراضي واالستقالل السياسي لكل الدول في المنطقة وحقهـا فـي               

، وإذ تذكر بقرار مجلـس      "ال القوة العيش في سالم داخل حدود آمنة ومعترف بها من دون تهديد أو أعم            
 الذي قرر البداية الفورية للمفاوضات بين األطراف المعنية الهادفة إلى تأسـيس سـالم   338األمن الرقم  

  عادل ودائم في الشرق األوسط،
 الذي أكـد الوضـع      2004عام  ) يوليو( تموز   9وإذ تذكر بالرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في         

ضي الفلسطينية المحتلة، وإذ تذكر أيضاً بإعالن المجلس األوروبي في بـرلين فـي آذار               القانوني لألرا 
 الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما فيه خيار الدولة، وتطلع قدماً              1999عام  ) مارس(

علـى  إلى التطبيق المبكر لهذه الحقوق ودعا األطراف إلى التصرف بنية حسنة نحو حل متفاوض عليه                
االتفاقات القائمة من دون اإلجحاف بهذا الحق الذي ال يخضع ألي فيتو، وكذلك إعالن مجلـس االتحـاد                  

، وإذ ترحب بإعالن الرئيس باراك أوباما فـي         2011 وبيان الرباعية في آذار عام       2009األوروبي لعام   
 مع  1967ود عام    أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون على أسس حد          2011عام  ) مايو( أيار   19

تبادالت متفق عليها، وإذ ترحب كذلك بكل المبادرات التي أطلقت مع رؤية إلنهاء النـزاع مـن خـالل                   
، وإذ تذكر بقـرار     2011المفاوضات بين األطراف، وتحديداً مبادرة فرنسا التي أطلقت في حزيران عام            

ل دوله األعضاء التي لم تعلـن        الذي حض ك   2011المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في حزيران عام        
بعد االعتراف بدولة فلسطين أن تعترف بها، تشير إلى أن عدداً متنامياً من الدول اعترف بدولة فلسطين،                 
وأن دولة فلسطين لديها عالقات ديبلوماسية كاملة مع الكثير من الدول، وهي عضو فـي حركـة عـدم                   

  .العربيةاالنحياز ومنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول 
وتدعو كل الدول األعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعالن اعترافها بدولة فلسطين كدولـة                 

، مع القدس الشرقية عاصـمة      )مع تعديالت تصديقات صغيرة متفق عليها      (1967سيدة مستقلة في حدود     
الجتماعات والعمل فـي    لها، تقرر أن فلسطين ستمنح كدولة غير عضو حقوق وامتيازات المشاركة في ا            

الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية الجمعية العامة أو سواها من الهيئات في األمـم                
المتحدة، وكذلك مؤتمرات األمم المتحدة المذكورة في قرارات الجمعية العامة، ريثما يتم تـسجيلها فـي                

  ".األمم المتحدة كعضو كامل
 16/9/2011، الحياة، لندن

  
   طلب عضوية فلسطينسبتمبر/  أيلول23 فيعباس سيقّدم : المالكي .2

الرئيس محمود عباس "اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان :  محمد هواش–رام اهللا 
ما لم "  ايلول23 مون في –سيقدم طلب انضمام دولة فلسطين الى االمين العام لالمم المتحدة بان كي 

لمعاودة المفاوضات، في اشارة الى االتصاالت الجارية حاليا مع الواليات المتحدة " ياًعرضاً جد"يتلقى 
  .واألوروبيين

 العديد من الدول ستواصل اعترافها بدولة فلسطين قبل انعقاد إن"وقال في مؤتمر صحافي برام اهللا 
لدولي سينتصر بغالبيته المجتمع ا"واعرب عن اقتناعه بأن ". الجمعية العمومية لالمم المتحدة وخاللها
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موقف القيادة الفلسطينية من التوجه الى مجلس االمن من خالل الطلب الذي "وشرح ". للحق الفلسطيني
سيقدمه الرئيس عباس الى االمين العام لالمم المتحدة لينقله بدوره الى رئيس مجلس االمن والجمعية 

  ". العمومية
اني العام في القدس الفونسو فازيغيس على الموقف وفي وقت الحق، اطلع المالكي القنصل االسب

.  في ضوء اجتماعات الرئيس عباس بمبعوثي االدارة االميركية والرباعية الدوليةاألخيرالفلسطيني 
لعب دور مهم يقود الى تصويت دول االتحاد االوروبي لمصلحة قبول "وطالب الحكومة االسبانية بـ

  ".ة المتحداألممعضوية دولة فلسطين في 
  16/9/2011النهار، بيروت، 

  
   المتحدةلألمم الفلسطيني القاضي بالتوجه الموقفال تغيير في : حماد .3

القدس 'اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ: وليد عوض -رام اهللا 
حدة، مشيرا الى ان الخميس بأن ال تغيير على الموقف الفلسطيني القاضي بالتوجه لالمم المت' العربي

االدارة االمريكية ترفض عضوية دولة فلسطين في االمم المتحدة خوفا من اقدام الفلسطينيين على مالحقة 
واوضح بأن المبعوثين االمريكيين يؤكدوة  .اسرائيل على جرائمها بحقهم امام محكمة الجنايات الدولة

 سيمكنها من مالحقة 1967طين على حدود عام بشكل دائم للقيادة الفلسطينية بأن االعتراف بدولة فلس
اسرائيل قانونيا امام المحافل الدولة، ولمنع تلك المالحقة ال بد من الوصول للدولة من خالل المفاوضات 

واضاف  .مع اسرائيل وعدم الذهاب لالمم المتحدة لمطالبتها باالعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين
لنا في كل مرة اذا اصبحتم دولة سترفعوا دعاوى لمحكمة الجنايات الدولية االمريكيون يقولون ': حماد

اذا كانت اسرائيل ترتكب جرائم سواء كنا دولة او لم نكن يجب : ضد اسرائيل، ونحن نرد عليهم بالقول
يبدو ان االمريكيين ' وتابع  .'واذا لم ترتكب جرائم لماذا هذا الخوف والقلق؟. ان تعاقب على جرائمها

رفضون عضوية دولة فلسطين في االمم المتحدة خوفا من مالحقة اسرائيل على جرائمها امام محكمة ي
واكد حماد اصرار عباس على التوجه لالمم المتحدة لمطالبتها بالعضوية الكاملة للدولة  .'الجنايات الدولية

  .رغم الموقف االمريكي المعارض' هذا القرار ال رجعة فيه'الفلسطينية، وقال 
  16/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
   في قرية العقبةفياض يدين الحملة التي شنها االحتالل .4

سالم فياض، بشدة الحملة التي شنتها قوات االحتالل،  .دان رئيس الوزراء، د : محمد بالص-طوباس 
في ممارسات في قرية العقبة، وما سبقها من تدمير لعدد من آبار المياه في منطقتي البقيعة والنصارية، 

قال رئيس الوزراء في تصريح له، إنها تؤكد إصرار الحكومة اإلسرائيلية على منع الفلسطينيين من 
إن شعبنا لن يخضع لهذه االعتداءات التي تمس حقه في : "وقال .ممارسة حقهم في الحياة على أرضهم

يرها، وإعادة بناء المساكن ، مؤكداً، أنه ستتم إعادة تعبيد الشوارع التي جرى تدم"الحياة على أرضه
  .المهدمة، وإعادة تأهيل آبار المياه

، مجدداً دعوته "إن شعبنا مصمم على الحياة على أرضه، وسنوفر له كل عوامل الصمود والبقاء: "وقال
المجتمع الدولي إلى وقف االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب 

  .الفلسطيني
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انت قوات االحتالل، فرضت حصاراً عسكرياً محكماً على العقبة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وك
  .ومنعت المواطنين والمتضامنين األجانب من دخول العقبة، قبل أن تبدأ أعمال التدمير والهدم
  16/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
  تقال مجرمي الحرب الصهاينة تعديالت قانونية بريطانية تمنع اعتستهجن  في غزةالحكومة .5

استهجنت الحكومة الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، إدخال بريطانيا تعديالت قانونية تحول دون : غزة
وقال الناطق باسم الحكومة، طاهر النونو،  .اعتقال مسئولين صهاينة متورطين في اقتراف جرائم حرب

ي يأتي استجابة لضغط اللوبي اليهودي كما يأتي القرار البريطان"  إن 15/9في بيانٍ صحفي الخميس 
  ".النفاق السياسي" وشدد على أن هذا السلوك يأتي في إطار ". امتدادا للظلم التاريخي من بريطانيا لشعبنا

  15/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حكومة هنية تدين حذف االحتالل أجزاًء من مناهج التعليم في مدينة القدس .6
دت الحكومة الفلسطينية في غزة بشدة بما أقدمت عليه سلطات االحتالل من حذف أجزاء من ند: غزة

تجاوزاً لألعراف "مناهج التعليم في مدينة القدس المحتلة والمتعلقة بالتاريخ الفلسطيني، معتبرةً ذلك 
ا وآثارها اإلسالمية والمواثيق الدولية، وجزء من السياسة الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة ومعالمه

  ". الخالدة
: نسخة عنه" قدس برس"وقال وزير الثقافة في غزة الدكتور محمد المدهون في تصريح مكتوب له، تلقت 

إن االحتالل يسعى بوتيرة متسارعة لطمس معالم وآثار المدينة المقدسة عبر تغييب ما يتعلق بالتاريخ "
يف الحقائق وتغييب العقول، وذلك في إطار الحملة التهويدية الفلسطيني من مناهج التعليم في محاولة لتزي

لن تفلح في تغيير الواقع "، مؤكداً على أن هذه اإلجراءات "للقدس وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها
  ".الفلسطيني وحقه الكامل في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة

  15/9/2011قدس برس، 
  

   رئيس اتحاد الموظفين بحقاألونرواالنونو يدين قرارا  .7
استهجنت الحكومة المقالة بلسان المتحدث باسمها طاهر النونو القرار الذي اتخذته :  حامد جاد–غزة 

وكالة الغوث بحق رئيس اتحاد الموظفين بذريعة انه التقى رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ضمن 
لغد نسخة منه التهم الموجهة للموظفين واستهجن النونو في تصريح صحافي تلقت ا .أنشطته النقابية

أنهم مواطنون فلسطينيون ونقابيون يمثلون عموم "والمتمثلة في االلتقاء برئيس الوزراء المقال بقوله 
الموظفين، وهنية  يلتقي بعموم أبناء شعبه والعاملين في الوكالة عربا وأجانب وهو حق لهم وليس تهمة 

  ".عليهم
  16/9/2011الغد، عمان، 

  
  "إسرائيل"لضميري ينفي أنباء حول شراء السلطة أسلحة من ا .8

 نفى المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان الضميري، :رام اهللا
اليوم الخميس، األنباء التي تناولتها وسائل إعالم إسرائيلية حول قيام السلطة الوطنية بشراء معدات 
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وأكد الضميري في بيان صحفي، أن هذه األنباء عارية تماما عن الصحة،  .لعسكرية من إسرائي
موضحا أن السلطة لم تشتر أية معدات عسكرية من إسرائيل ال في السابق وال في الحاضر، وأن كافة 
المعدات التي تصل المؤسسة األمنية الفلسطينية يتم شراؤها أو الحصول عليها كهبات ومساعدات من 

 أوروبا وروسيا، وتدخل فلسطين بموافقات إدارية إسرائيلية مسبقة ومعقدة وعبر الموانئ األصدقاء في
وأضاف الضميري أن السلطات  .اإلسرائيلية، وغالبا ما يتم عرقلة وصولها لفترات زمنية طويلة

 اإلسرائيلية لم توافق على إدخال معظم ما تم شراؤه من الخارج أو تقديمه لنا كهبات مثل المدرعات
الروسية الموجودة منذ سنوات في األردن، وكذلك الخوذ والستر الواقية للرصاص المقدمة من دولة 

  .أوروبية والتي ما زالت في الموانئ اإلسرائيلية
إن إسرائيل تقوم بتوظيف سياسي للفبركة اإلعالمية في هذا الوقت بالذات في إطار جهودها ': وقال

ية من المضي قدما في تقديم طلب عضوية دولة فلسطين إلى الجمعية الرامية إلى منع القيادة الفلسطين
وقال الضميري، إن قوى األمن تتميز  .العامة لألمم المتحدة، والتأثير السلبي على الرأي العام الفلسطيني

بعالقاتها مع جماهير شعبنا القائمة على االحترام وسيادة القانون وليس على القمع، وإن على السلطات 
التي تصعد من اعتداءاتها اليومية على المساجد ) السرية(رائيلية مالحقة المستوطنين وخالياهم اإلس

والمدارس والمزارع وعلى اإلنسان الفلسطيني، لتفجير ردود أفعال عنيفة من قبل الشعب الفلسطيني وهو 
  .اسيةما تبحث عنه القيادة اإلسرائيلية وتتمناه لمساعدتها على الخروج من أزمتها السي

  15/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  االحتالل يعيد اعتقال النائب عن حماس فضل حمدان من رام اهللا .9
، على اعتقال النائب في المجلس 15/9قدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخميس : رام اهللا

عة لحركة حماس، الشيخ فضل حمدان، وذلك بعد ، التاب"التغيير واإلصالح"التشريعي الفلسطيني عن كتلة 
  .مداهمة منزله في مدينة رام اهللا

استمرارا في "وندد النواب اإلسالميون في الضفة الغربية بإعادة اعتقال النائب حمدان، معتبرين ذلك 
وأكد النواب في بيان مكتوب  ".الصلف الصهيوني والسياسة العنصرية تجاه نواب الشعب الشرعيين

يسعى إلفراغ الساحة الفلسطينية من القيادات والوجوه "نسخة عنه، على أن االحتالل " قدس برس "وصل
، محملين االحتالل "والرموز التي تعمل على خلق توازن وهدوء بين أبناء الشعب في الضفة الغربية

  .مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالنائب فضل حمدان
  15/9/2011قدس برس، 

  
   جرائم الفساد محكمة وزير فلسطيني أمام .10

 محكمة جرائم الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية، جلسة البت في قضية وزير الزراعة أرجأت: رام اهللا
إسماعيل دعيق وتسعة متهمين آخرين، حيث لم يجر عرض التهم من االدعاء العام بعد طلب محامي 

واستجابت رئاسة المحكمة التي . ضيةالدفاع تأجيل الجلسة لمنحهم فرصة تصوير الملفات الخاصة بالق
عقدت اولى جلساتها في مجمع المحاكم في مدينة البيرة، إلى طلب محامي الدفاع وارجأت الجلسة حتى 

وقال دعيق للخليج لحظة خروجه من قاعة المحكمة  . من الشهر الحالي22يوم الخميس المقبل الموافق 
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، مشيراً ”بما في ذلك وثائق رسمية) الفساد(هذه االتهامات لدينا من المعلومات والوثائق ما يؤكد بطالن “
  .إلى ان وجود ما وصفها بالمؤامرة التي حيكت ضده وضد المتهمين معه في هذه القضية

  16/9/2011الخليج، 
  

  تواصل العمل لتجهيز مقر الرئاسة الفلسطينية ليتالءم مع رئاسة دولة : الضفة .11
، مقر الرئاسة "المقاطعة" لتجهيز األخيرة فلسطينيون اللمسات يضع عمال:  ا ف ب، د ب ا-رام اهللا 

 األممالفلسطينية، حتى تكون مالئمة لمستوى رئاسة الدولة التي يتطلعون لالعتراف بعضويتها في 
، 1994 تم تأسيسها في العام أن مقرا لها منذ "المقاطعة"واتخذت رئاسة السلطة . المتحدة الشهر الحالي

 للضفة الغربية، وقبل ذلك استخدم في العهد اإلسرائيلية العسكرية اإلدارةستخدم من قبل حيث كان المقر ي
 إبان طال جميع مبانيه إسرائيلي المقر تعرض لتدمير أن إال.  وقبله في عهد االنتداب البريطانياألردني

  .2004-2002 للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اإلسرائيليالحصار 
 البناء أعماللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار محمد شتية الذي يشرف على وقال مدير المج

تم اعادة بناء مقر المقاطعة في رام اهللا على طراز حديث يما يليق بنظام الحكم "والتوسيع في المقر 
م هذا المقر هو رمز للشرعية الفلسطينية ويض" وأضاف. "الفلسطيني بحيث ال تمثل نظام حكم عسكري

 األمم إلى جديدة وحدائق تحيط بضريح الرئيس عرفات وبما يليق مع ذهابنا وتوجهنا وأسوارامكتبا حديثا 
  ."المتحدة

  16/9/2011الدستور، عمان، 
  

   الفلسطينيةتحالف القوى الفلسطينية يعتبر الذهاب لألمم المتحدة خطوة تهدد القضية .12
سطينية، التي تتخذ من دمشق مقرا لها، أن تحرك أكدت القيادة المركزية لتحالف القوى الفل: دمشق

السلطة نحو األمم المتحدة يتم بعيدا عن استراتيجية وطنية للتحرير والمقاومة وخيارات الشعب الفلسطيني 
وثوابته الوطنية، ويهدف إلعادة استنساخ مسار المفاوضات بعد الفشل الذريع الذي مني به وسلسلة 

 عقب 15/9وأشار تحالف القوى الفلسطينية في بيان له يوم الخميس  .وقالتنازالت والتفريط بالحق
اجتماع لقيادته المركزية بحضور األمناء العامين للفصائل، إلى أن األمر يتطلب إجراء مراجعة سياسية 
شاملة، والعودة لخيارات الشعب الوطنية بسبب إصرار فريق السلطة على مواصلة مساره التسووي 

إن أي حراك فلسطيني أو عربي يجب أن ال يكون على حساب الحقوق : "ف البيانوأضا .التصفوي
الوطنية والتاريخية في فلسطين وخاصة حق العودة وتقرير المصير والقدس، وأن الشعب الفلسطيني 
ناضل ويناضل من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية على أرض محررة بعيدا عن االتفاقات والمعاهدات 

  ".ص من حقوق شعبنا الوطنية والتاريخيةالتي تنتق
إن الطريق لتحقيق األهداف الوطنية تتم من خالل : "وجدد التحالف تمسكه بخيار المقاومة، وقال البيان

الجهاد والمقاومة ومواصلة النضال ضد الكيان الصهيوني وال يترتب عليها أي اعتراف بالعدو، وأن ما 
ريس يهودية الدولة والمساس بمنظمة التحرير الفلسطينية ومرحلة تقوم به السلطة من تحرك سيستغل لتك

وأكدت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية على تمسكها بكامل الحقوق الوطنية  ".التحرر الوطني
إن هذه الخطوة المنفردة للسلطة الفلسطينية تأتي بمعزل عن أي توافق وطني : "والتاريخية، وقال البيان

يقوم على أساس مفهوم التسوية انطالقًا ) استحقاق أيلول(، وإن هذا التحرك السياسي المسمى فلسطيني
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من مسار أوسلو، مما ينذر بمخاطر حقيقية على مستقبل القضية الفلسطينية، ويؤكد على عدم صدقية هذا 
  ". الفريق وجديته في التوجه لمصالحة حقيقية وبناء وحدة وطنية حقيقية

 16/9/2011يني لإلعالم، المركز الفلسط
  

  اتفاق بين حماس وفتح على ضرورة تفعيل المصالحة: غزة .13
انتهى االجتماع بين حركتي حماس وفتح بالتأكيد على ضرورة تفعيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، : غزة

والسعي لتطبيق ما تم االتفاق عليه من وقف االعتقال السياسي وإطالق سراح المعتقلين وحل مشكلة 
إن االجتماع انتهى بعد نحو ساعة ونصف " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال مراسل  .وازات السفرج

الساعة من عقده، وشارك فيه عن حركة حماس كل من المهندس النائب إسماعيل األشقر، والدكتور 
، ودياب إسماعيل رضوان، والقيادي خليل نوفل، فيما شارك عن حركة فتح، كل من عبد اهللا أبو سمهدانة

  .اللوح، وهشام عبد الرازق
عقب " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد القيادي في حماس إسماعيل رضوان في تصريحات خاصة لـ

اللقاء، أن االجتماع كان معد له سلفًا، وتناول العديد من القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني مع التركيز 
مصالحة وتطبيق ما تم االتفاق عليه في القاهرة من وقف على ملفات المصالحة وضرورة تفعيل اتفاق ال

وأشار إلى أنه جرى التوافق على . االعتقال السياسي، وإطالق سراح المعتقلين وإصدار جوازات السفر
وعن موقف وفد فتح من عدم االلتزام  .تواصل اللقاءات ومتابعة هذه الخطوات لتحقيق اتفاق المصالحة

إن الوفد "بل حلول عيد الفطر، كما كان متفقًا عليه في القاهرة، قال رضوان بإطالق سراح المعتقلين ق
، الفتًا إلى أن أعضاء الوفد أخذوا على عاتقهم التواصل "أكد ضرورة أن تنتهي هذه الملفات المتفق عليها

ضح وبخوص ما يسمى استحقاق أيلول، أو .مع الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ ما يتم االتفاق عليه
  .رضوان أنه جرى الحوار في هذا الشأن بشكٍل عامٍ وكان لكل طرف  موقفه منه

من جانبه؛ أكد القيادي في فتح دياب اللوح، أن االجتماع ناقش مجمل العالقات الثنائية بين الحركتين 
عليها في وخاصة ملفات المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تنفيذ اجراءات بناء الثقة التي تم االتفاق 
  .اجتماع القاهرة األخير وصرف جوازات السفر للمواطنين، واإلفراج عن المعتقلين السياسيين

وقال إن الحركتين أكدتا حرصهما على استقرار الجبهة الداخلية والحفاظ على الروح اإليجابية التي 
  . سادت بعد توقع اتفاق المصالحة

  16/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  سبتمبر/  في أيلول لدعم خيار التوجه الفلسطيني لألمم المتحدةمليونيةتطالب بمسيرات  فتح .14
طالبت حركة فتح، أمس، بمسيرات مليونية عربية، اليوم، لدعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة  :غزة

ول الصديقة وقالت الحركة، في بيان، إنها تثق بالدول العربية والد. لطلب الحصول على العضوية الكاملة
وذكرت أنَها تثق بالشعوب العربية ودورها . والمؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في الخالص من االحتالل

المهم في مساندة الحق الفلسطيني بالوجود، مشيرة إلى أن يوم التوجه الفلسطيني والعربي لألمم المتحدة 
 في كل أنحاء العالم وخاصة في هو يوم وطني يجب أن يكون له وجود ومساندة شعبية واسعة وعريضة

وعلى النقيض من موقف فتح، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن . الوطن العربي 
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محاوالت السلطة الذهاب لألمم المتحدة بمنزلة خطوة شكلية لن يجنى منها الشعب الفلسطيني أكثر من 
  .علم وأنها لن تلزم االحتالل باالنسحاب

 16/9/2011رقة، الخليج، الشا
  

  ت الالجئين في لبنان بأي سالح فلسطيني خارج مخيمامعنيين لسنا :عزام األحمد .15
رؤية فلسطينية واحدة لموضوع « عزام األحمد ان ثمة فتحاعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة : صيدا

اقشناها مع السالح على رغم االجتهادات وهي الرؤية التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ون
  .»الجهات اللبنانية المعنية في حينها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

التقى مؤخرا المدير العام لألمن «كالم األحمد جاء بعد لقائه النائبة بهية الحريري في مجدليون، وقال انه 
سطينية، أما العام اللواء عباس ابراهيم وتناول البحث كيفية تنظيم السالح الفلسطيني في المخيمات الفل

مساندة الحكومة اللبنانية في «، مؤكدا »خارج المخيمات فلسنا معنيين إطالقا بوجود أي سالح فلسطيني
فرض األمن والسيادة بالطريقة التي تريد وداخل المخيمات ايضا ال بد من التنسيق مع الجهات اللبنانية 

 فيه الحكومة اللبنانية بسط سيطرتها وتمنى ان يأتي يوم تقرر. »المعنية من اجل حفظ األمن داخلها
حتى ال تبقى «الكاملة على األراضي اللبنانية وبالطريقة التي تريد بما فيها داخل المخيمات الفلسطينية 

  .»المخيمات مستغلة من قبل البعض ومن جهات خارجية ال عالقة لها بالمصلحة الفلسطينية او اللبنانية
 السالح الفلسطيني خارج المخيمات بأنه سالح مقاومة قال وعن وصف بعض األطراف الفلسطينيين

اوال لنحترم كلمة المقاومة ونصونها، اي مقاومة عندما نضع المخازن بين المنازل هنا وهناك من دون «
هذه مرحلة يعمل فيها الجميع من اجل العمل السياسي والديبلوماسي وأعتقد . استخدامها في وجه إسرائيل

  .»فتوحة عسكريا ال من لبنان وال من غير لبنان في الوقت الحاضرأن الجبهة ليست م
دعم الخطوة الفلسطينية المتمثلة باعالن الدولة الفلسطينية على الصعيد الشعبي العربي من «ودعا الى 

  .»خالل تحرك شعبي داخل الوطن العربي وخارجه
أال يخذل العرب «امة سعد الذي أمل كما زار األحمد والوفد المرافق رئيس التنظيم الشعبي الناصري أس

الشعب الفلسطيني في قضية اعالن الدولة الفلسطينية وأال يتخلوا عن دعم هذا الشعب الذي يدافع عن 
والتقى األحمد الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري الذي دعا  .»قضايا األمة ومقدسات األمة

  . منه27 الشهر الحالي حتى 20من » أسبوع فلسطين«الن القوى الفلسطينية في لبنان كافة الى إع
مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «وعن موقف نواب حركة حماس، أوضح األحمد انه في لقائه 

  .»موسى ابو مرزوق قال لي بالحرف الواحد حماس ليست ضد الذهاب الى االمم المتحدة
  16/9/2011السفير، بيروت، 

  
   الفلسطينية في لبنانلمخيماتاخالد البطش يتفقد  .16

 في فلسطين خالد البطش القادم من قطاع غزة، اإلسالميجال مسؤول العالقات الخارجية لحركة الجهاد 
 وعائالت األونروافي مخيم برج البراجنة، فشملت الجولة مقبرة الشهداء ومستشفى حيفا وعيادة 

ني لن يموت، وأن خروجه الى لبنان سيكون أن شعبنا الفلسطي"وعقد البطش لقاء اكد فيه  .فلسطينية
 أيار هذا العام، بأن 15فالعالم كله قد تأكد في . الخروج األخير، ألن ال خروج بعده اال الى فلسطين

البعض يريد أن "وقال  ".شعبنا ال يزال يتذكر أرضه ويتوق للعودة الى كل المدن والقرى في فلسطين
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: ، متسائال"ا لدفن أحالمكم بالعودة الى دياركم ووطنكم فلسطينتكون المخيمات في لبنان مخيمات وقبر
هل هذه محاولة مشبوهة إلجبار الفلسطيني للتخلي عن حقه في العودة، ودفعه الى مربع اليأس والملل "

  ".من خالل تخليه عن المخيم الذي يشكل رمزا للمقاومة والصمود والتضحية الفلسطينية؟
 16/9/2011المستقبل، بيروت، 

  
   إلى األمم المتحدة ال يعني المساومة على حقوقنا بل دفاعا عنهاتوجهنا: مصطفى البرغوثي .17

اعتبر األمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن التوجه إلى األمم :  جيفارا سمارة- رام اهللا
قاومة السياسية المتحدة لطلب العضوية فيها جزء من النضال الوطني الفلسطيني، وشكل من أشكال الم

يجب النظر إلى توجهنا إلى األمم المتحدة لطلب العضوية ': وفاوكالة وقال في حديث ل .والدبلوماسية
فيها، على أنه جزء من النضال الوطني الفلسطيني، وشكل من أشكال المقاومة السياسية والدبلوماسية، 

لقد ': وأضاف البرغوثي .'ة الشعبيةوالتي هي جزء ال يتجزأ من أشكال النضال األخرى خاصة المقاوم
دخلنا في إطار نضالنا ضد االحتالل في مرحلة تحتاج لتدعيم هذا النضال بالمقاومة، والوحدة الوطنية، 

  .'ونحن اآلن لسنا في مرحلة الحل عبر المساومة، بل في مرحلة نيل الحقوق الوطنية والدفاع عنها
 15/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في األغوار تهدف لالستيالء على أراضي المواطنيناإلسرائيليةالحملة : أبو ليلى .18

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن حملة " ابو ليلى"أكد النائب قيس عبد الكريم : رام اهللا
 تهدف الى ،مت منازلاالحتالل في منطقة طوباس واالغوار، والتي دمر خاللها عدد من آبار المياه، وهد

ترحيل سكانها بهدف االستيالء على المناطق الزراعية الخصبة وضمها لمستوطناتها القريبة، لفرض أمر 
إن ما أقدمت عليه قوات االحتالل يأتي استمرارا "وقال في تصريح صحافي، أمس،  .واقع في األغوار

نسان في كافة المناطق الفلسطينية ومنطقة للسياسة اإلسرائيلية الممنهجة والهادفة للنيل من األرض واإل
األغوار الشمالية على وجه الخصوص، حيث يتعرض سكان تلك المنطقة لحملة محمومة تهدف 
القتالعهم من أرضهم توطئة لتفريغ األغوار وترحيل سكانها منها وسط إجراءات استيطانية توسعية 

  ".امة على أراضي المواطنين في المنطقةتجري على قدم وساق في مختلف المستوطنات المحيطة المق
 16/9/2011األيام، رام اهللا، 

  
  نتنياهو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة األسبوع المقبل .19

صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بأنه سيلقي كلمـة أمـام             :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
سبوع المقبل، داعياً الى استئناف المحادثات المباشرة مـع الفلـسطينيين،           الجمعية العامة لألمم المتحدة األ    

وأوضح مساعد  . »قررت نقل هذه الرسالة الى الجمعية العامة عندما أتحدث هناك األسبوع المقبل           «: وقال
 .لنتنياهو أن جهوداً جارية لترتيب اجتماعات مع الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون             

إنها . ليست منتدى داعماً في شكل خاص بالنسبة الى إسرائيل        «ونقل عن نتنياهو قوله إن الجمعية العامة        
لكن أعتقد أنه في هذا المنتدى أيضا من المهم أن يحـضر            . ليست المنتدى الذي نحوز فيه على التصفيق      

  .»رئيس الوزراء اإلسرائيلي ويعرض األمور كما هي



  

  

 
 

  

            13ص                                     2264:                العدد16/9/2011الجمعة  :التاريخ

أمس عن نتنياهو تحذيره، في أحاديث مغلقة، الفلسطينيين        » ديعوت أحرونوت ي«من جهتها، نقلت صحيفة     
.  عاماً 60االعتراف بدولة مستقلة لهم، قائالً إن هذا االعتراف سيعرقل حل الصراع معهم             » عواقب«من  

لقـد جـن    «: معنى دعمها االعتراف بفلسطين   » ال تفقه «ونقلت عن أوساطه القريبة قولها إن دول العالم         
وأضـافت أن الجهـود     . »، هذا االعتراف سيبعد السالم ويؤذي الشعب الفلـسطيني        )هذه الدول (ا  جنونه

 األميركية للتوصل إلى حل وسط في شأن توجه الفلسطينيين إلى األمـم المتحـدة واجهـت                 –األوروبية  
  .»رفض إسرائيل ألي شرط الستئناف المفاوضات

 16/9/2011، الحياة، لندن
  

   الفلسطينيين مبنية على تصريحات مزورةليبرمان ينظم حملة ضد .20
أطلق وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حملة تحـريض عالميـة علـى الـسلطة               : تل أبيب 

الفلسطينية بعد أن قام بتشويه وتزوير تصريح فلسطيني، يظهر السلطة عنصرية ويشبهها فيها بالنازيـة               
ي اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية هذا التزوير، أمس، مؤكـدا         وقد كشف مراسل الشؤون العربية ف     . األلمانية

وكان ليبرمـان قـد     . أن التصريح الفلسطيني لم يتطرق إلى اليهود أو اليهودية بأي كلمة في تصريحاته            
أصدر تعليمات إلى ممثلي إسرائيل في دول الغرب أن يقدموا احتجاجا رسميا لدى دولهم ضـد الـسلطة                  

وقد اعتمد  . لها في واشنطن، معن عريقات، أطلق تصريحات نازية ضد اليهود         الفلسطينية بدعوى أن ممث   
الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون نظيفـة مـن        «ليبرمان في حملته هذه على االدعاء بأن عريقات قال إن           

األميركية، التي  » يو إس تودي  «وتبين أن ليبرمان سارع إلى حملته بناء على النشر في صحيفة            . »اليهود
لت تصريحات عريقات في لقاء صحافي في واشنطن، وبناء على تصريحات عـضو مجلـس األمـن                 نق

إن المطلـب   «: القومي األميركي السابق، ايليوت ابرامز، الذي علق على ما نسب إلى عريقات بـالقول             
ال توجد دولة متحضرة تتعامل وتنظر بهـذا الـشكل          «: أبرامز. »الفلسطيني بمثابة نموذج معاد للسامية    

وقال ليبرمان إن تصريحات عريقات هذه تعتبر استمرارا لتصريحات سابقة بهذه الروح كان قد              . »لألقلية
  . أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بنفسه

 16/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   وديختر يقول إن الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية...هاجم حكومة نتنياهوت ليفني .21
هاجمت رئيسة حزب كديما والمعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني وزميلها عضو الكنيـست            ):  آي يو بي (

افي ديختر أداء حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق برد الفعل من المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة لنيل             
ونقلت وسائل   .سرائيليةاعتراف بالدولة الفلسطينية وقال ديختر إن الدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية إ           

حتـى لـو فـشلت      "إعالم إسرائيلية عن ديختر قوله خالل اجتماع لحزب كديما مساء اليوم الخميس إنه              
حكومة إسرائيل باالعتراف األحادي الجانب في األمم المتحدة فإنه يحظر على دولة إسـرائيل التفكيـر                

حة قومية إسرائيلية ليس اقل من مـصلحة        الفلسطينيين فالدولة الفلسطينية هي مصل    " معاقبة'بمصطلحات  
من أجل الحفاظ على كتل      ":)الشاباك(واردف ديختر، وهو رئيس سابق لجهاز األمن العام          ".الفلسطينيين

مـن  ) واالنسحاب(فإنه يجب االنطواء فيها     ) أي الضفة الغربية  (االستيطان اليهودي في يهودا والسامرة      
  ".أن نتواجد فيهاتلك المناطق التي بالتأكيد ال نريد 
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كان بإمكان الفلسطينيين التوجه إلى األمم المتحدة منذ سنوات ولم يفعلـوا ذلـك              ": من جانبها قالت ليفني   
ألنهم أدركوا أننا نريد التوصل إلى اتفاق معهم، لكن عندما ال تكون هناك محادثات فإنهم يتوجهون إلـى                  

تواصل التهرب من اتخاذ    ) اإلسرائيلية( الحكومة   األمم المتحدة ويطرحون خططا بلغات متعددة وفقط ألن       
عزلة دولة إسرائيل لم تحدث صدفة فهذا مرتبط بشكل مباشر بأداء الحكومة،            "وأكدت ليفني أن     ".قرارات

في إشارة إلـى    " إذ لم يحدث أبدا وضع كهذا ليس لدينا فيه أي سفير إسرائيلي في دولة إسالمية في العالم                
 في السافرة اإلسرائيلية من األردن أمس وهروب السفير من القاهرة قبل أسـبوع              إخالء السفير والعاملين  

  .وطرد السفير من أنقرة قبل أسبوعين
 16/9/2011، 48موقع عرب

 
  "ال يوجد مكان للضعفاء في منطقة الشرق األوسط" :موفاز يهاجم نتنياهو .22

بنيـامين  "الحكومة اإلسـرائيلية    اليوم الخميس، رئيس    " شاؤول موفاز "هاجم عضو الكنيست اإلسرائيلي     
وأعضاء حكومته، متهماً إياهم بالتهرب من العراك السياسي واالجتماعي واألمني فـي منطقـة              " نتنياهو

وأشار موفاز خالل مقال نشره موقع القناة الثانية اإلسرائيلية إلى أن الربع األخير مـن                .الشرق األوسط 
 في منطقة الشرق األوسط، حيـث أن إسـرائيل دخلـت فـي              السنة الحالية شهد أحداثاً سياسية متزايدة     

صراعات مع أهم حلفائها في المنطقة مصر وتركيا، وبقيت حليفه إسرائيل األكبر واألهم وهي الواليات               
المتحدة األميركية في محل اختبار، كلما أقترب موعد عقد اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، وطلـب                

  .العتراف بالدولة الفلسطينيةالفلسطينيين من خالله ا
إن العالقات التركية اإلسرائيلية وصلت بفعل التغيرات اإلقليمية الحاصلة فـي منطقـة             ":موفاز"وأضاف  

الشرق األوسط إلى منحنى غريب، حيث أصبحت تركيا تشكل تهديداً واضحاً وعلنياً على إسرائيل، بعـد                
د مكان للضعفاء في منطقة الشرق األوسط، ولننظر إلـى          ال يوج :"وتابع قائالً  ".أن كانت أحد أهم حلفائنا    

تركيا وما تقوم به من خطوات سريعة وشجاعة، استطاعت من خاللها تحقيق العديـد مـن اإلنجـازات                  
  ".الناجحة في منطقة الشرق األوسط، وأنا أرى أن الوضع ال يبشر بخير

توليـه األسـرة الدوليـة للقـضية        من تزايد العزلة على إسرائيل بسبب التعاطف الـذي          "موفاز"وحذر  
  الفلسطينية، ودعم لموقفها في التوجه إلى األمم المتحدة والطلب منها االعتراف بالدولة الفلسطينية

 16/9/2011،  الينأونموقع عكا 
  

  كل االتفاقات بين الجانبين سيلغي  األمم المتحدةفيدولتهم ب الفلسطينيين اعتراف: ايالون .23
ية اإلسرائيلي داني ايالون امس من ان تقديم الفلسطينيين طلب عضوية دولتهم            وحذر نائب وزير الخارج   

اذا اتخذ  «: وصرح لالذاعة العامة  . الى األمم المتحدة سيؤدي الى الغاء كل االتفاقات المبرمة بين الجانبين          
لتزاماتهـا  الفلسطينيون قراراً أحادياً كهذا فسيؤدي الى الغاء كل االتفاقات، وسيعفي إسرائيل مـن كـل ا               

كما كرر رفض استئناف المفاوضات علـى اسـاس حـدود           . »وسيتحمل الفلسطينيون المسؤولية الكاملة   
مسألة الحدود ال يمكن ان تطرح بداية المفاوضات، انما في نهايتهـا عنـدما نعـرف                «، وقال ان    1967

  .»الترتيبات االمنية ومصير القدس والكتل االستيطانية
  16/9/2011، الحياة، لندن
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  "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تحارب التنظيمات وتمنع العمليات ضد  :عاموس جلعاد .24
اليـوم الخمـيس، أن     " عاموس جلعاد "قال رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلي          

" لعـاد ج"وأضـاف    .التنسيق األمني المتواصل مع السلطة الفلسطينية سمح إلسرائيل العيش بسالم وأمان          
لقد حاربنا التنظيمات الفلسطينية زمنناً طويالً، ولقـد        :"خالل محاضرة ألقاها اليوم في مستوطنة هرتسيليا      

فشلنا أيضاً في ذلك زمناً طويالً، حيث كان اإلستشهاديون يتحركون بحرية في إسرائيل، ولكن في نهايـة    
كل ذلك بفضل العالقات األمنيـة مـع        األمر استطعنا أن نحد من هذه الظاهرة ونحن نعيش اليوم بأمن و           

إن التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية وخاصة أجهـزة المخـابرات           :"وتابع قائالً  "."السلطة الفلسطينية "
الفلسطينية المختلفة، باإلضافة إلى رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه سـالم              

  .بت لنا األمانفياض لظاهرة العنف ضد إسرائيل هي من جل
 16/9/2011، موقع عكا اون الين

  
  لإلخوان المسلمين" استعراض عضالت" أمام السفارة المظاهرة:  في عّمان"إسرائيل"سفير  .25

قلل السفير اإلسرائيلي في األردن دانيئيل نيفو من أهمية المظاهرة التي جرت أمس الخمـيس               : الناصرة
استعراض لعضالت جماعـة اإلخـوان      "مان، معتبرا أنها    أمام مقر سفارة تل أبيب بالعاصمة ع      ) 15/9

وذكرت اإلذاعة العبرية أن السفير اإلسرائيلي لدى األردن سيعود صـباح اليـوم              .في األردن " المسلمين
الجمعة إلى عمان لمزاولة عمله، في حين أن باقي الدبلوماسيين اإلسرائيليين سيعودون إلى عمـان يـوم                 

ونقلت مصادر أردنية عـن نظيرتهـا        .ء عطلة نهاية األسبوع في الدولة العبرية      األحد المقبل، بعد قضا   
اإلسرائيلية بأن وزارة الخارجية في تل أبيب عمدت إلى اتخاذ قرار بـشأن إغـالق سـفارتها وإجـالء                   
الدبلوماسيين اإلسرائيليين من األردن، خشية تصعيد األوضاع ومحاولة اقتحام مبنى السفارة على غـرار              

  .رضت له السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، يوم الجمعة الماضيةما تع
  15/9/2011خدمة قدس برس، 

  
   عاما38ً بعد قطيعة دبلوماسية دامت "غانا" لها في جديدة تفتتح سفارة "إسرائيل" .26

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، عن فتح سفارة جديدة لها في جمهورية غانـا،             ): فلسطين(الناصرة  
وأفادت بأنهـا    . عاماً الماضية  38بعد انقطاع تام في العالقات الدبلوماسية بين الجانبين طوال الـ           وذلك  

قامت بتعيين شارون بار لي كسفيرة لها في غانا، وتم فعلياً تقـديم أوراق اعتمادهـا الرسـمية لـرئيس                   
  .الجمهورية جون أتا ميلز، الليلة الماضية
لخارجية اإلسرائيلية، عن أمله في أن يـسهم توثيـق العالقـات            بدوره؛ أعرب مصدر كبير في وزارة ا      

اإلسرائيلية الغانية، في التأثير على نتائج عملية التصويت في األمم المتحدة على قرار منح الفلـسطينيين                
  .العضوية الكاملة في المنظمة الدولية

لوماسية مع غانا يأتي فـي      وبحسب محلّلين، فإن قرار تل أبيب فتح صفحة جديدة في ملف العالقات الدب            
إطار محاوالتها لتجنيد أكبر قدر ممكن من الدول التي تعارض االعتراف بالدولة الفلسطينية خالل التئام               

  .الدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، في غضون أيام قليلة
  15/9/2011خدمة قدس برس، 
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   الشرق األوسطركي فيبحث مع اليونان تداعيات النشاط التت "إسرائيل" .27
شرعت الحكومة الصهيونية بإجراء اتصاالت مع نظيرتها اليونانية، لبحث تداعيات قرار أنقرة            : الناصرة

تكثيف انتشار قواتها العسكرية في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، لضمان أمن المالحة البحريـة،               
  .هر الجاريوفق ما أعلن عنه وزير الخارجية التركي رسميا مطلع الش

وأفادت اإلذاعة العبرية، بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بادر الليلة الماضية إلى محادثـة               
هاتفيا؛ وناقش معه األبعاد المستقبلية لالنتـشار المحتمـل لـسفن           ) غيورغوس باباندريو (نظيره اليوناني   

  .لمتوسطالبحرية التركية في الجزء الشرقي من حوض البحر األبيض ا
 15/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   لتقليص ميزانية وزارة الجيشاإلسرائيليةتوجهات في الحكومة  .28

ألمح وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شتاينتص، إلى احتمال لجوء الحكومة لتقلـيص           ): فلسطين(الناصرة  
انيات الوزارات األخـرى واحتـواء      الميزانية المخصصة لوزارة الجيش، في محاولة لسد العجز في ميز         

وقال شتاينتص، في مقابلة مع اإلذاعـة العبريـة          .أزمة االحتجاجات الداخلية التي تشهدها الدولة العبرية      
إن ثمة تجاوزات تقدر بمليارات الشواقل في ميزانية وزارة الدفاع، ويمكـن تحويـل              "،  )14/9(األربعاء  

  ". ليم والرفاههذه األموال بهدف توظيفها في مجالي التع
اإلسرائيلي، شراغا بروش، وزير الماليـة إلـى الـسعي          " أرباب الصناعة "من جانبه، دعا رئيس اتحاد      

للحؤول دون تقليص ميزانية الجيش، مشيراً إلى أن مثل هذا اإلجراء سـيؤدي إلـى إغـالق عـشرات                   
  المشاريع الصناعية

  15/9/2011خدمة قدس برس، 
  

   في الضفة كرد على إعالن الدولة الفلسطينيةطناتالمستو تلّوح بضم "إسرائيل" .29
لوحت الحكومة اإلسرائيلية بالرد على خطوة السلطة الفلسطينية التوجه إلى األمم المتحدة لنيـل       : الناصرة

االعتراف بالدولة بضم المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية إلى حدود الدولة العبرية، كفرض              
العبرية عن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان،       / يديعوت أحرونوت /صحيفة  ونقلت   .أمر واقع 

ونائبه داني أيالون، تأكيدهما على أن اإلعالن عن الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى ضم المستوطنات المقامة               
  .داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، إلى حدود الدولة العبرية

لتوجه الفلسطينيين إلـى    " النتائج الخطيرة "حكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من      من جانبه؛ حذّر رئيس ال    
  .األمم المتحدة لنيل اعتراف بدولة فلسطينية

        إعالن دولة فلسطينية عبر األمم المتحدة سيؤدي، إن        "ونقلت الصحافة اإلسرائيلية عن نتنياهو تهديده بأن
  .، على حد تعبيره"فلسطيني ستين عاماًتحقّق، إلى إيقاف المفاوضات مع الجانب ال

  15/9/2011خدمة قدس برس، 
 

  سبتمبر/ لمواجهة استحقاق أيلول" بذور الصيف"وعملية " إسرائيل" .30
المتعلقـة بمواجهـة إسـرائيل تبعـات        » بذور الصيف « الجيش اإلسرائيلي االستعدادات لعملية      يواصل

 مشروع قرار إعالن دولة فلسطينية مستقلة فـي    التصويت المتوقع خالل أسبوعين في األمم المتحدة على       
أمس أن الجيش اإلسرائيلي أنهى األسبوع      » هآرتس«أفادت صحيفة   و. ، نهاية األسبوع  1967حدود عام   
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فـي الجـيش   » المنطقة الوسـطى «الجاري استعداداته لمواجهة تصعيد متوقع في المناطق المحتلة، وأن  
ل في الضفة ستتلقى اليوم تعزيزاً من فرق ووحـدات عـسكرية            اإلسرائيلي المكلّفة تسيير شؤون االحتال    

أخرى يشكل عددها خُمس القوات النظامية المنتشرة في الضفة، وذلك في إطار العمليـة التـي أعلنهـا                  
أعمال عنف شديدة في أنحاء الضفة قد تشمل أعماالً ضد المستوطنات المقامة في قلب              «الجيش لمواجهة   

ال وقوع تصعيد شامل، فإن الجيش جاهز لمضاعفة قواتـه فـي األراضـي              وتابعت أنه في ح   . »الضفة
المحتلة من خالل االستغاثة بقوات نظامية تخضع اآلن للتدريبات، وربما استدعاء استثنائي لبعض قوات              

  .االحتياط وإن اقتضت الضرورة استدعاء فرق من الضباط
  16/9/2011، الحياة، لندن

  
   وحدة استيطانية في سلفيت280 ببناءاالحتالل شرع : البرغوثي .31

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة :  رام اهللا
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي 280الوطنية، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي شرعت ببناء 

وقال في تصريح مكتوب  .شمال الضفة الغربية، المقامة على أراضي سلفيت ب"علي زهاف"و" ارئيل"
إن جرافات االحتالل شرعت بعمليات توسيع في أراضي المواطنين في :"نسخة عنه " قدس برس"وصل 

قريتي دير بلوط ورفات في محافظة سلفيت، بغرض بناء وحدات استيطانية جديدة في 
ي ضم أكثر من نصف الضفة الغربية ما يجري اآلن من هجمة استيطانية؛ يعن"وأضاف أن ".المستوطنتين

  ".التصدي ألي ضغوط دولية لمنع التوجه إلى األمم المتحدة"، داعيا إلى "على مرأى ومسمع العالم
  15/9/2011قدس برس، 

  
   وحجمهاتدريبات عسكرية األولى من نوعها اإلسرائيلي يجري الجيش: لجنة الدفاع عن سلوان .32

لوان التي تقع جنوب المسجد األقصى أن البلدة شهدت بعد منتصف ذكرت لجنة الدفاع عن بلدة س: القدس
الليلة الماضية، تدريبات عسكرية احتاللية واسعة هي األولى من نوعها وحجمها، وحجم ونوعية 

وقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان لمراسلنا في القدس المحتلة، إن  .المشاركة فيها
ات والعتاد العسكري والسيارات شبه المصفحة والخيالة وسيارات عسكرية قوات عسكرية مدججة باآللي

صغيرة خاصة لألزقة والحواري وأخرى ذات الدفع الرباعي باإلضافة إلى سيارات إطفاء وإسعاف 
وأضاف بأن القوة العسكرية حطّت في حي وادي حلوة  .اقتحمت البلدة عند الساعة الواحدة من فجر اليوم

رئيسي لسائر أحياء سلوان فضالّ عن كونه األقرب إلى المسجد األقصى من جهته وهو المدخل ال
  .'طنطور فرعون'الجنوبية، باإلضافة إلى قوة موازية من جهة الموقع األثري 

  15/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "إسرائيل"داخل  بتهمة التحضير لهجمات 48 من فلسطينيي خمسةاعتقال  .33
 الشين بيت الخميس اعتقال خمسة من فلسطينيي اإلسرائيلياعلن جهاز االمن الداخلي :  ا ف ب-القدس 

والمعتقلون .  متهمين بانهم اعضاء في خلية سلفية وانهم كانوا يعدون لهجمات مناهضة لإلسرائيليين48
من سكان قرية دبورية » ةالحركة السلفية الجهادي» بانهم يستوحون افكارهم من مبادىء«الذين اعترفوا 

كانوا يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة عبر مهاجمة جنود وحرس «واعلن الشين بيت في بيان . في الجليل
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وتم اعتقالهم قبل ان يعمدوا الى . الحدود لالستيالء على اسلحتهم بهدف تنفيذ هجمات اخرى بعد ذلك
  .»التحرك

  16/9/2011، الدستور، عّمان
  

  غوارأل وخطف صيادين بغزة وعربدة مستوطنين في نابلس وااعتقاالت في الضفة .34
صعدت قوات االحتالل امس عمليات المداهمة والهدم والتدمير واالعتقال واالجتياح لمعظم : محافظات

.  مواطناً واختطفت خمسة صيادين من بحر غرة وصادرت قواربهم13محافظات الضفة فاعتقلت 
 قرية العقبة بمحافظة طوباس وأخطرت خمسة مواطنين وهدمت منازل وبركسات ودمرت شوارع في

  .في يطا بمحافظة الخليل بهدم منازلهم
 مركبات في بلدة بيت فوريك بمحافظة 3اما على صعيد العربدة االستيطانية فأحرق المستوطنون امس 

. غوارنابلس وادى العشرات الصالة في كنيس ودهس احدهم طفلة في الخليل وداهم اخرون البدو في اال
  .وفي نابلس اعتقلت قوات االحتالل امس ثالثة مواطنين من المدينة

وقال شهود من جهة اخرى ان مستوطنين اتوا من مستوطنة فيريد اريحا سيجوا قطعة ارض اميرية 
والحظ شهود آخرون ايضا انتشار خمس دبابات . محاذية لمقبرة فلسطينية قرب مدينة اريحا لمنع ضمها

  . ال اريحا قبل ايام من تقديم طلب عضوية دولة فلسطين في االمم المتحدةإسرائيلية في شم
  16/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ضد دولته" الفيتو"تستخدموا   ارفعوا المعاناة عن شعب فلسطين وال:ألوباما بالدوحة أطفال فلسطين .35

بالدوحة الرئيس األمريكي باراك أوباما ناشد أطفال فلسطين الدارسون بالمدرسة الفلسطينية  :سميح الكايد
بالعمل على دعم حل القضية الفلسطينية إلحالل السالم بمنطقة الشرق األوسط وتوفير الحياة اآلمنة 
للفلسطينيين كغيرهم من شعوب األرض وعدم الكيل بمكيالين على صعيد السياسة األمريكية المتعلقة 

  .بقضية الصراع العربي اإلسرائيلي
 في رسالة مفتوحة سلمت للصحفيين في مقر السفارة الفلسطينية لدى وصول الكرسي الطائر من جاء ذلك

رام اهللا الى الدوحة متوجها إلى األمم المتحدة والذي يرمز الى استحقاق فلسطين بالحصول على مقعد 
  .دائم فيها 

ضد التحرك " الفيتو"الستخدام وناشد أطفال فلسطين عبر الرسالة الرئيس أوباما عدم لجوء بالده كعادتها 
الفلسطيني السلمي من أجل تحقيق عضوية دائمة لدولة فلسطين باألمم المتحدة والعمل على توجيه نظرة 
موضوعية ومنصفة لهذه الخطوة الهامة وعدم تغليب المصلحة الذاتية على حساب الشعوب وعدم التحيز 

  .لطرف على حساب آخر
الم بأسره، وباسم العدل النابع من الحرية التي تناضلون من أجلها، نقول وباسم كل أطفال فلسطين في الع

هل يمكنكم تحقيق أحالمنا وطموحاتنا؟ هل يمكنكم منع رصاص الغدر من قتلنا؟ هل يمكنكم سيادة : لكم 
الرئيس توفير الحماية لنا ؟ هل يمكنكم المساهمة في اإلفراج عن أبي وأخي وأختي وعمي وخالي وجدي 

سجون اإلسرائيلية التي مازالت تأكل من أجسادهم وأعمارهم ألكثر من ثالثين عاماً؟ ربما عندما من ال
  .يكون لنا دولة نحقق حلمنا ونطلق سراح أسرانا

  16/9/2011، الراية، الدوحة
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   الفلسطينيينلمواجهةالمستوطنون يتدربون  .36

دمين العنف والسالح الرشاش والقوة تدريبات عسكرية، مستخ" كريات أربع"نفذ المستوطنون في : القدس
، نفذوا عمليات تدريب الختراق "كريات أربع"وقالت القناة العاشرة، إن المستوطنين في . المفرطة

كما شمل التدريب . المسيرات الفلسطينية، باستخدام السالح واالستعداد لمواجهات دامية مع الفلسطينيين
ة فلسطينية يخترقها العشرات من المستوطنين المسلحين الذي عرضه التلفزيون مساء نموذجا لمسير

كما عرضت مناورات أخرى إلسعاف . ويعتدون على المشاركين بالضرب ويطلقون النار باتجاههم
المصابين من بين صفوف المستوطنين الذين قد يصابون خالل تلك المواجهات مع المشاركين بالمسيرات 

  . السلمية متخفين
  16/9/2011، الشرق، الدوحة

  
   الفلسطينية التمسك بتوجهها إلى األمم المتحدةالسلطةالمجتمع المدني يطالب  .37

طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني وحقوقيون السلطة الفلسطينية بعدم التراجع عن :  حامد جاد-غزة
لسيادة  قرارها المتعلق بالتوجه إلى األمم المتحدة  للحصول على االعتراف بدولة فلسطينية كاملة ا

للخروج من الوضع الراهن، والعمل على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني من خالل تطبيق اتفاق 
  .المصالحة

  16/9/2011، الغد، عّمان
  

   لألمم المتحدة لالعتراف بعضوية دولة فلسطينالذهابيؤيدون % 74: استطالع .38
يؤيدون % 74قوق اإلنسان، أن أظهرت نتائج استطالع رأي أجراه مركز رام اهللا لدراسات ح: رام اهللا

ذهاب منظمة التحرير إلى األمم المتحدة لالعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين، في حين يعارض ذلك 
وأجري االستطالع في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، في الفترة الواقعة ما  %.22

، %2.8± شخصا، وكان هامش خطأ العينة 1373 آب الماضي، وقد شملت العينة 18 آب إلى 15بين 
 شخصا من قطاع غزة، وبلغت 499 شخصا من الضفة الغربية، و873وتوزع أفراد العينة بحيث شملت 

  %.50.1، ونسبة اإلناث %49.9نسبة الذكور فيها 
ن وحول إذا ما كان هناك جدوى من ذهاب منظمة التحرير إلى األمم المتحدة أظهرت نتائج االستطالع أ

أن ال جدوى نهائيا، ونفس هذه % 26من أفراد العينة أجابوا باإليجاب، في حين أجاب حوالي % 45
  .النسبة أجابوا بربما يكون هناك جدوى

وحول االعتقاد فيما إذا كانت منظمة التحرير جادة في الذهاب إلى األمم المتحدة لطلب عضوية دولة 
من % 33في حين أجاب بربما حوالي . بال% 13 بنعم، وحوالي% 51فلسطين فيها، أجاب حوالي 

  . المستطلعة آرائهم
بأن التأثير % 63وفيما يتعلق بتأثير الذهاب إلى األمم المتحدة على القضية الفلسطينية بشكل عام، أجاب 

  .أن التأثير سيكون سلبيا% 27سيكون ايجابيا، في حين أجاب 
دولة الفلسطينية على قضية الالجئين الفلسطينيين، فأجاب أما الرأي في مسألة تأثير االعتراف الدولي بال

  .بأن التأثير سيكون سلبيا% 26بأن التأثير سيكون إيجابيا، وأجاب حوالي % 36
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% 37وحول تأثير االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على قضية القدس، أجاب بالتأثير االيجابي حوالي 
  %.28والسلبي حوالي 

  15/9/2011)وفا(معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال
  

   يؤيدون التوجه لألمم المتحدة48 الـ فلسطينييمن % 52استطالع  .39
من % 52 أن 48كشف استطالع للرأي أجرته صحيفة الصنارة الصادرة بأراضي عام : الناصرة

دولة الفلسطينية الفلسطينيين في الداخل يؤيدون توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة لالعتراف بال
 شخص من الجليل والمثلث والنقب، 1000وشمل االستطالع الذي نشرت نتائجه يوم الخميس،  .المستقلة

أن ال % 23وقال % 25من المستطلعين يؤيدون التوجه لألمم المتحدة، في حين عارضه % 52وبين أن 
  .رأي لهم في الموضوع

  15/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  غزة على شفير الهاوية: في تقرير صادر عن األونروا .40
 قالت منظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في تقرير لها امس ان عملياتها               : رام اهللا 

الطارئة تواجه في غزة وضعا حرجا، حيث أدى نقص التمويل إلى التقليل مـن المـداخالت اإلنـسانية                  
، %30 خفضت األونروا أعداد عقود برنامج خلق فرص العمـل بنـسبة             2011حزيران  وفي  . الرئيسة

وقامت االونـروا   .  عقد شهريا  6,500 إلى   10,000األمر الذي أدى إلى تقليل معدل العقود الدوارة من          
بتعليق كافة أنشطتها التي كانت تساعد القطاع الزراعي وقطاع األسماك والقطاع الصحي، وقللت أيـضا               

وعالوة على ذلك، فإنـه     %. 30د المقاولين المؤقتين الذين يقومون بخدمة منشآت األونروا بنسبة          من عد 
 شيكل لكل طفل لشراء األزياء المدرسية       100(لن يتم القيام بدفع المساعدة النقدية المقدمة لطلبة المدارس          

إن هذه التخفيضات   . بة طالب وطال  220,000هذا العام، األمر الذي سيؤثر على أكثر من         ) والمستلزمات
تحدث في الوقت الذي تقوم فيه األونروا، من خالل سياسة االستهداف المحسنة، بتقنين عدد المـستفيدين                

  .120,000من المساعدات الغذائية بمقدار 
إن . ولسوء الحظ، فإن إجراءات التخفيض هذه لن تكون كافية إذا لم يتحقق ضخ المزيد من األموال قريبا                

  .  مليون دوالر سيكون له تأثير كارثي على برامج األونروا اإلنسانية36لي البالغ العجز الحا
 16/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   بإجالء طاقم السفارة اإلسرائيلية تلقيها إشعاراًتنفي  األردنيةالخارجيةوزارة  .41

لوزارة لم تتبلغ بشكل اكدت وزارة الخارجية، على لسان مصدر مسؤول، ان ا:  تغريد الرشق-عمان 
رسمي من السفارة اإلسرائيلية بما يفيد بإجالء دبلوماسييها أو طاقمها، الفتا إلى أن هذا األمر هو شأن 

وعن دورالوزارة في حال تعرضت السفارة اإلسرائيلية إلى هجوم، أكد المصدر  .عائد للسفارة ذاتها
كومات، من واجبها حماية السفارات، وفقا للمعاهدات ، ان الحكومة األردنية، شأنها شأن بقية الح"الغد"لـ

الدولية التي تنص على ان الحكومة المضيفة تقوم بحماية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، مشيرا الى 
   .انه في حال وجود تهديد، يتم تعزيز االجراءات األمنية باالتفاق مع السلطات في الدولة المضيفة
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 جسر الملك إلىإن قوات أمن أردنية واكبت قافلة الدبلوماسيين اإلسرائيليين وقالت صحيفة معاريف 
الذي وقع على " االعتداء"حسين، وان وزارة الخارجية اإلسرائيلية اتخذت القرار بإجالء الدبلوماسيين بعد 

  .سفارتها في القاهرة األسبوع الماضي
  16/9/2011، الغد، عّمان

  
  "وادي عربة" الحكومة بالمسارعة الى إنهاء لبيطاباألردن اإلخوان المسلمين  .42

 طالب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الحكومة، بالمسارعة الى إنهاء :عمان
، نزوالً عند إرادة الشعب األردني، الذي ال 1994، اتفاقية السالم مع إسرائيل العام "وادي عربة"اتفاقية 

طاقم السفارة " فرار"وقال سعيد، في تصريح أمس، إن  ".العدو األول لألمة"يرحب بالعالقة مع 
  ".الرفض الشعبي العارمة للعالقات معه"اإلسرائيلية من عمان يدلل على شعور الكيان اإلسرائيلي بحالة 

من الشعوب " ال تحميهم"ورأى أن الصهاينة يدركون بأن األنظمة العربية واتفاقيات التسوية المبرمة 
تغلي جراء آالف اإلعتداءات اإلجرامية التي اقترفها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعوب "لعربية، التي ا

هذا الكيان .. الغاصب يدرك أن ال بقاء له على أرض تلعنه وبين شعوب تبغضه"وتابع سعيد  ".العربية
 الكيان الصهيوني ، مشيراً إلى أن ما حصل عليه"غريب وال بد أن ينتهي وتعود األرض ألصحابها

  .الذي يضرب المنطقة" الزلزال"، و"لن يستمر طويالً أمام يقظة أبناء األمة العربية اإلسالمية"بالعدوان 
  16/9/2011، الغد، عّمان

  
  غالقها  إ للمطالبة باإلسرائيليةاعتصام امام السفارة  .43

يا ألحزاب المعارضة وجهات شبابية نفذت الحركة االسالمية واللجنة التنسيقية العل:  حمزة العكايلة-عمان
  .اعتصاما امام السفارة اإلسرائيلية امس للمطالبة باغالق السفارة وطرد السفير اإلسرائيلي

وشهد االعتصام الذي شارك فيه المئات بعض االحتكاكات مع رجال االمن من قبل بعض المعتصمين 
  . ، بيد انه تم منعهم من ذلكاثناء محاوالتهم خرق الحاجز الحديدي القتحام مقر السفارة

وشهدت ساحة مسجد الكالوتي القريب من مقر السفارة انقساماً بين المعتصمين، الذين تحولوا إلى 
وهتف المشاركون مطالبين باغالق  .مجموعتين عقب وصول مشاركين من الحركة االسالمية الى الموقع

. »الشعب يريد اسقاط معاهدة وادي عربة«ينها السفارة وقاموا بحرق العلم اإلسرائيلي ورفعوا شعارات ب
  . »تظاهرة مليونية الغالق السفارة اإلسرائيلية«يذكر ان المنظمين لالعتصام كانوا دعوا الى 

  16/9/2011، الدستور، عّمان
  

   يتم فيها إجالء السفير الصهيوني خالل أسبوعين دولةاألردن ثالث : معاريف .44
برية األزمة الدبلوماسية التي يعيشها الكيان الصهيوني في عدد من رصدت صحيفة معاريف الع: الناصرة

الدول، ال سيما في ظل الثورات الشعبية العربية، الفتة النظر إلى إجالء السفراء الصهاينة والطواقم 
وأعربت الصحيفة في عددها الصادر يوم الخميس  .الدبلوماسية من ثالث دول في غضون أسبوعين فقط

هي الدولة الثالثة التي "ا بشأن العالقات الدبلوماسية للكيان الفتة النظر إلى أن األردن ، عن قلقه15/9
، بعد أن تم إجالء "يضطر دبلوماسيون إسرائيليون إلى الخروج منها، خالل األسبوعين األخيرين فقط
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ونية تقديم السفير من مصر على خلفية اقتحام السفارة، وطرد مثيله من أنقرة إثر رفض الحكومة الصهي
  .من العام الماضي) مايو(اعتذار عن قتل تسعة متضامنين أتراك في أيار 

  15/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   ليست شيئاً مقدساً ومفتوحة دائماً للنقاش أو التغييردديفي اتفاقية كامب :عصام شرف .45
رئيس الوزراء ، أن مين صالح ياس،القاهرةنقالً عن مراسلها في  15/9/2011وكالة رويترز،  نشرت 

 التلفزيون الرسمي المصري هاالتي بثت، والمصري عصام شرف قال في مقابلة مع قناة تلفزيونية تركية
 كان إذا للنقاش أو التغيير  ومفتوحة دائماً مقدساً ليست شيئاً"إسرائيل" معاهدة السالم مع إن ،يوم الخميس

شيء مقدس ) ليست(اتفاقية كامب ديفيد مهياش  ":وقال .ذلك يصب في مصلحة المنطقة ويعزز السالم
  ."األمر لزم إذاونغير ...  للنقاش بما يفيد المنطقة وقضية السالم العادلوبالتالي هي مطروحة دايماً

 األمن تصريحات شرف تستهدف على ما يبدو تعزيز إنوقال مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية 
 1979 والذي يخضع لقيود بموجب معاهدة السالم الموقعة في عام "إسرائيل"المصري على الحدود مع 

  . المعاهدة ككلإلغاءوليس 
 محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم ، أنالقاهرة من 16/9/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

ط،  أو تفسيرها للشرق األوس عصام شرف، رفض التعليق على تلك تصريحات المصريمجلس الوزراء
 على تصريحات رسمية إسرائيلية، آخرها على لسان سفير تل أبيب بالقاهرة، وكذلك ما إذا كانت رداً

كما رفض حجازي التعليق عما إذا  .تتناول ضرورة احترام المصريين لمعاهدة كامب ديفيد والتمسك بها
 الدبلوماسي المتصاعد بين ، والتوتر"إسرائيل"كان هناك ثمة عالقة بينها وبين الموقف التركي األخير من 

الدولتين، وبخاصة بعد ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية من أن زيارة أردوغان لمصر كانت 
  . مقابل الحصول على مساعدات مالية تقدمها تركيا"إسرائيل"بهدف تحريض المصريين ضد 

  
   ما يحلو لها في البحر المتوسطتفعللن " إسرائيل: "أردوغان .46

 من أنها ال تستطيع أن تفعل ما "إسرائيل"حذر رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان، أمس، : )وكاالت(
وأدلى . يحلو لها في شرق البحر المتوسط وأن السفن الحربية التركية يمكن أن تنتشر هناك في أي لحظة

لة أردوغان بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي عقب وصوله إلى العاصمة التونسية في إطار جو
سيرون ماذا . ال تستطيع إسرائيل أن تفعل ما يحلو لها في شرق البحر المتوسط"وقال أردوغان . عربية

وسئل . "السفن الهجومية لقواتنا البحرية يمكن أن تكون هناك في أي لحظة. ستكون قراراتنا بهذا الصدد
يما يخص المالحة في المياه ف"عما إذا كانت تركيا مستعدة لحماية أي سفن مساعدات في المستقبل فقال 

. "الدولية سنضمن الحماية لسفننا في أي وقت والتي يمكنها أن تذهب إلى أماكن أخرى ال إلى غزة وحدها
العالقات مع إسرائيل لن تعود إلى طبيعتها طالما أنها لم تعتذر عن الهجوم على أسطول "وتابع أن 

  ."ر عن غزةالحرية ولم تعوض عائالت الشهداء ولم ترفع الحصا
  16/9/2011الخليج، الشارقة، 
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   الفلسطينية وعاصمتها القدسالدولةقطر تدعم قيام : آل محمود .47
 مع أمس للشؤون الخارجية ظهر  القطريةاهللا آل محمود وزير الدولة اجتمع أحمد بن عبد :قنا-الدوحة
 األمم إلىطيني في التوجه الداعمة للمسعى الفلس" فلسطين تستحق" الحملة الشعبية الفلسطينية أعضاء

المتحدة للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية بحضور منير غنام السفير الفلسطيني المعتمد لدى 
 في دعم  للوفد الفلسطيني على استمرار دولة قطر قيادة وحكومة وشعباًالقطريوزير الوأكد  . قطردولة

  .لة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف قيام الدوإلىالقضية الفلسطينية العادلة للوصول 
  16/9/2011الشرق، الدوحة، 

  
   غداً لمناقشة قضية القدسالقاهرةاجتماع إسالمي في  .48

يناقش خبراء آثار إسالمية غداً السبت في القاهرة تقريراً حول االنتهاكات اإلسرائيلية لتهويد  :القاهرة
لثاني للجنة التراث اإلسالمي، والذي يستضيفه المجلس القدس، تمهيداً العتماده من قبل فريق االجتماع ا

ومن المقرر أن يرفع االجتماع تقريره الختامي بشأن هذه . األعلى لآلثار بمصر، ويستمر لمدة يومين
ويتناول االجتماع مشروع  .)يونسكو(االنتهاكات إلى منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

لى الئحة التراث اإلسالمي والمعايير ذات الصلة واعتمادها، ومناقشة ورقة استمارة تسجيل التراث ع
  ."من أجل قواسم مشتركة للنهوض بالتراث في العالم اإلسالمي"عمل بعنوان 

  16/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   النووي في الوكالة الذرية"إسرائيل" طرح قرار يدين ملف "تجمد"الدول العربية  .49
 قد تتخلى عن أنها إلى الدول العربية لمحت إنقال دبلوماسيون يوم الخميس : ال فريدريك د- فيينا

 بشأن ترسانتها النووية المفترضة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة "إسرائيل"استهداف 
 ءإعطا هو "إسرائيل" الغرض من قرار عدم استهداف إنوقال دبلوماسي عربي رفيع  . القادماألسبوع

لنجاح اجتماعين مقررين أحدهما منتدى تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين " فسحة أكبر"
 واآلخر "إسرائيل"و النووية وتحضره الدول العربية األسلحة نوفمبر حول المناطق الخالية من /الثاني

 .األوسطنطقة في الشرق  مثل هذه المإقامة لبحث 2012 يعقد في أنمؤتمر اقترحته مصر من المنتظر 
 القرار اتخذ في اجتماع وزراء الخارجية العرب في أن مضيفاً.." لماذا ال نعطي فرصة"وقال الدبلوماسي 

 ذلك التغيير إلىوقال الدبلوماسي العربي انه ينبغي النظر  ".صعبا جدا" وكان اتخاذه األسبوعالقاهرة هذا 
  .2012قبل االجتماع المزمع عقده في " من الدول العربيةلفتة طيبة "و"  لبناء الثقةإجراء"على انه 

  15/9/2011وكالة رويترز، 
  

   في إسطنبولإسرائيليمظاهرة ضد فريق رياضي  .50
 يومشهدت مدينة إسطنبول التركية مظاهرة شعبية ضد العبي فريق كرة القدم الصهاينة : إسطنبول
لم ننس حادث مافي مرمرة، ولن "عليها ، حيث كان يحمل المتظاهرون الفتات مكتوب 14/9األربعاء 

وقام مجموعة من األتراك بمظاهرة أمام الفندق الذي يمكث فيه العبو الفريق  ".إسرائيل القاتلة"و" ننساه
  ".فلترحل إسرائيل الصهيونية من فلسطين"ورفعوا هتفات . تدريبالبعد أن تابعوهم منذ خروجهم من 

  15/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ال يحل إال عن طريق المفاوضات : كلينتون .51

 هيالري كلينتون يوم الخميس انه يوجد ادراك متزايـد   األمريكيةقالت وزيرة الخارجية    : سان فرانسيسكو 
لدى إسرائيل والفلسطينيين بأن النزاع بينهما ال يمكن حله اال عن طريق المفاوضات ولن يجري تسويته                

ال يمكننـي ان    "واضافت كلينتـون قائلـة       .تحركات فلسطينية للحصول على اعتراف من االمم المتحدة       ب
اعطيكم نسبة الحتماالت نجاح مساعينا لكنني اعتقد ان هناك بالتأكيد اعترافا متزايدا لـيس فقـط بـين                  

 نتشارك فيها غير    االطراف في المنطقة بل ايضا خارجها بانه ال يوجد حل حقيقي لجميع هذه الهموم التي              
من (المفاوضات حول المسائل الصعبة مثل الحدود ومثل االمن والمسائل االخرى التي ال يمكن حلها اال                

  ."ولن تحل اذا سلك طريق اخر في االمم المتحدة) خالل المفاوضات
التحـاد  امتنعت كلينتون عن تقديم تفاصيل بشان الجهود التي يبذلها مسؤولون من الواليات المتحـدة وا              و

االوروبي وايضا رئيس الوزراء البريطاني االسبق توني بلير لمحاولـة اعـادة الطـرفين اإلسـرائيلي                
  . المتحدة االسبوع القادماألمموالفلسطيني الي المحادثات وتفادي مواجهة في 

  15/9/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  مفاوضات ذات معنىإنني أطالب الفلسطينيين واإلسرائيليين بالشروع في : كي مون .52
أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس أنه حريص على إنهاء النزاع              :  مينا العريبي  -واشنطن
.  اإلسرائيلي، إال أنه رفض إعطاء رأي في الطموح الفلسطيني لالنضمام إلى المنظمة الدوليـة              -العربي  

 األعضاء هي من تقـرر عـضوية أي دولـة           بموجب ميثاق األمم المتحدة، الدول    : "واكتفى بان بالقول  
إنني قلق جدا من عدم التقدم في مفاوضات السالم، فإنهاء هذا النزاع بات متأخرا              : "ولكنه أضاف ". أخرى

وشدد بان على أهمية المفاوضات من أجل التوصل إلى حـل مبنـي علـى               ". كثيرا والوقت ليس بجانبنا   
ن تكون أولويتنا العودة إلى المفاوضات وإنهاء كل القضايا         يجب أ : "دولتين فلسطينية وإسرائيلية، موضحا   

وذلك موقف قريب من الموقف األميركي في ما يخص الجهـود الفلـسطينية إلعـالن           ". الرئيسية العالقة 
  . الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة

، فعلـى إسـرائيل     إنني أطالب الفلسطينيين واإلسرائيليين بالشروع في مفاوضات ذات معنى        : "وتابع بان 
بناء المستوطنات ال يساعد على هذا األمر، وفي الوقت نفسه على الفلـسطينيين             . خلق مثل هذه الظروف   

أتعاطف مع الشعب الفلسطيني الطامح لدولة له، ولهذا فـإنني  : "، مؤكدا"أيضا أن يجلسوا مع اإلسرائيليين    
فه من إعالن دولة فلسطين أو انـضمامها        وامتنع عن التعليق عن موق    ". أقول إن الوقت ليس في صالحنا     

 ".ال أريد تقرير ما يحدث مسبقا، دعونا ننتظر كيف ستتطور األمور          : "إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائال    
وعبر بان في مؤتمر صحافي أمس عن قلقه من تراجع العالقات المصرية والتركية مع إسرائيل، معتبرا                

  .قةهذا التطور مؤذيا الستقرار المنط
 16/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   نائبا وقعوا على بيان يطالب الحكومة البريطانية بدعم دولة فلسطين83: لندن .53

 عضوا في البرلمان البريطاني على مشروع قرار إلى مجلس العموم البريطاني يؤيد طلب              83وقع  : لندن
  .الطلب الفلسطينيانضمام فلسطين إلى األمم المتحدة ويطالب حكومة بالدهم بتأييد 
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وقال أعضاء البرلمان الذين يمثلون كافة األحزاب البريطانية الممثلة في البرلمان إن التقدم لتحقيق السالم               
يكون عبر االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل، ودعم انضمامها إلى األمم المتحدة،              

اف المفاوضات، وسيكون أيضا أفضل حامٍ للحقـوق لـيس          وإن هذا سيكون الضامن األكثر فعالية الستئن      
فقط للفلسطينيين في المناطق المحتلة، ولكن أيضا للفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسـرائيل والالجئـين               

  .الفلسطينيين في الخارج
 16/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   بفلسطينانقسام في الدوائر الرسمية البريطانية حول االعتراف": ذي تايمز" .54

البريطانية روجر بويز فـي تقريـر       " ذي تايمز "يقول المحرر الدبلوماسي لصحيفة      :ماهر عثمان  –لندن  
شاركه في كتابته نيكو هاينز ان االرتباك في اوساط مخططي السياسة البريطانية بـشأن توجـه القيـادة                 

كانت مؤسـسة   "وقال  . مات دولية الفلسطينية الى االمم المتحدة طلباً للعضوية لدولة فلسطين يعكس انقسا         
السياسة الخارجية البريطانية منقسمةً الليلة الماضية حول كيفية التعامل مع محاولة الفلـسطينيين الـسعي           

وعلى اي حال فان وزارة الخارجيـة البريطانيـة          .للحصول على دولة في األمم المتحدة االسبوع المقبل       
ـ  والمسؤولين في الحكومة يبدون منقسمين حول        على التحرك االنفرادي الفلسطيني وكلمـة      " ال"رد فعل ب

  .حذرة يمكن أن تخرج مع نهاية األسبوع وفقا إلجماع االتحاد األوروبي" نعم"
  15/9/2011، القدس، القدس

 
   بإقامة دولة فلسطينيةاالعترافوزير بريطاني سابق يحث نواب بالده على دعم  .55

خميس أن وزير الخارجية البريطاني األسبق جاك سترو دعـا          ال' الغارديان'افادت صحيفة   : )يو بي آي  (
نواب بالده إلى الضغط على وليام هيغ وزير الخارجية للوقوف إلى جانب تحرك في األمم المتحدة يدعم                 

وقالت الصحيفة إن سترو، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومـة تـوني               .اقامة دولة فلسطينية  
 ثقله وراء الجهود الدائرة إلقناع الحكومة البريطانية بـدعم محاولـة            ، وضع 2006 إلى   2001بلير من   

فلسطينية إلعالن دولة وقبولها كعضو في األمم المتحدة، وكتب رسائل إلى جميـع اعـضاء البرلمـان                 
  . نائباً يحثهم فيها على دعم اقامة دولة فلسطينية650البريطاني البالغ عددهم 

 16/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل" ينهي خالفا مع األجانبقانون بريطاني خاص باعتقال  .56
 بدأ يوم الخميس تطبيق قانون بريطاني يحد من حق المواطنين في طلب اعتقال              :ادريان كروفت  -لندن  

سياسيين أجانب بشأن جرائم حرب مزعومة االمر الذي يزيح شوكة مـن حلـق العالقـات البريطانيـة             
ون الجديد تشريعا كانت قد احتجت عليه إسرائيل قائلة انه يعـرض مـسؤوليها              ويعدل القان  .اإلسرائيلية

  .الكبار لخطر االعتقال بتهم ارتكاب جرائم مزعومة اذا زاروا بريطانيا
وبموجب القانون القديم كان يحق لالفراد بدء محاكمات جنائية بما في ذلك بشأن ارتكاب جرائم حـرب                  

ويقضي القانون الجديد بضرورة الحصول علـى        .دار أمر اعتقال  دولية بمجرد تقديم طلب لقاض الستص     
ذات االختـصاص القـضائي     "موافقة مدير االدعاء العام قبل أن يتسنى اصدار أمر االعتقال في القضايا             

  .التي تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا" العالمي
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يالت الجديدة للقانون القائم ستضمن تحقيـق       هذه التعد "وقال وزير العدل البريطاني كين كالرك في بيان         
التوازن بين ضمان عدم هروب المتهمين بمثل تلك الجرائم البشعة من العدالة وبين أن يكون الشروع في                 

  ."الدعاوى ذات االختصاص القضائي العالمي مبنيا على أدلة قوية يرجح ان تؤدي الى محاكمة ناجحة
  15/9/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
  

   حليفانيتخاصمعندما ..  وتركيا"إسرائيل" .57
لكن المؤرخين اإلسرائيليين .. في تل أبيب ينظرون بشك كبير إلى أردوغان منذ اعتالئه سدة الحكم

  كانوا يدحضون هذا الشك ويطالبون بتحجيمه
 دبلوماسيون.. في إسرائيل يوجد كثيرون ممن يعتبرون أنفسهم أصدقاء لتركيا:  نظير مجلي- تل أبيب

أحدهم يعتبر نفسه صديقا لرئيس .. وسياسيون وعسكريون سابقون ورجال أعمال وأكاديميون وغيرهم
الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وهو داني جيلرمان، الذي ال يتردد في القول إنه يؤيد أن يصبح 

ان ليس بمواطن وجيلرم. »السلطان العثماني العصري، الذي يقود العالمين العربي واإلسالمي«أردوغان 
هو رجل أعمال كبير، صديق شخصي للرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس، ومن . عادي في إسرائيل

  .الذين يحملهم قادة الحكم رسائل سرية إلى مختلف أنحاء البسيطة» رجال المهام الخاصة«
ئما إلسرائيل ولكن أبرز وظيفة قام بها جيلرمان كانت في األمم المتحدة، حيث عينه بيريس مندوبا دا

هو يروي أنه تعرف على أردوغان قبل عشر ). 2008 - 2003(لديها، وبقي في منصبه خمس سنوات 
سنوات، أي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، وأنه التقى الرجل عدة مرات، في إحداها كان موضوع اللقاء 

لتقى أردوغان وبيريس في ففي حينه، بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة، ا. الخالف بينه وبين بيريس
إرهاب «وعندما كان بيريس يتكلم عن . ندوة سياسية في دافوس على هامش المؤتمر االقتصادي العالمي

تسبب األمر في . ، غادر أردوغان المسرح وهو يهاجمه ويهاجم السياسة اإلسرائيلية العدوانية»حماس
من تسوية هذا الخالف بالذات بين الرجلين لكن جيلرمان تمكن . تدهور جديد في العالقات بين البلدين
  .وضمن أن يلتقيا في ما بعد ويتصافحا

عندما ينظر جيلرمان اليوم إلى المشهد اإلسرائيلي مع تركيا، ويرى كيف يتصرف قادة حكومته بتلك 
العنجهية والغرور والغطرسة، ويرفضون اإلقدام على خطوة واحدة إيجابية تجاه تركيا، على األقل لوقف 
مسيرة تدهور العالقات بين البلدين، وكيف يتورطون من يوم آلخر في المساس بهذه العالقات، يحزن 

في بعض األحيان، . كلمة واحدة في السياسة يمكن أن تكون مصيرية في عالقات بين بلدين«: ويستهجن
  .، يقول»يمكن لهذه الكلمة أن تجر الدول إلى حروب

العتذار اإلسرائيلي لتركيا عن مقتل تسعة مواطنين أتراك، كانوا على الكلمة التي يقصدها جيلرمان هي ا
ضمن أسطول الحرية األول، عندما هاجمته قوات سالح البحرية اإلسرائيلية في » مرمرة«متن سفينة 
فتركيا تطلب من إسرائيل أن تعتذر عن هذه الجريمة وتدفع التعويضات . 2010) أيار(شهر مايو 

 تعيد العالقات معها إلى طبيعتها، بينما إسرائيل ترفض االعتذار وتقول إنها لعائالت الضحايا حتى
  .مستعدة لإلعراب عن األسف فقط وأن تدفع التعويضات بشرط أن ال تكون هناك دعاوى قضائية ضدها

على أثر هذا الموقف، ردت تركيا بتخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية إلى الدرجة الثالثة، بحيث 
وتم . هو السكرتير الثالث) التركية في تل أبيب واإلسرائيلية في أنقرة(جل األول في السفارتين أصبح الر
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وقالت تركيا إنها تنوي اتخاذ المزيد من الخطوات، بينها . وقف التعاون العسكري وصفقات بيع السالح
ط، ومرافقة زيادة وجود سفن سالح البحرية التركي في البحر األبيض المتوس: خطوات عسكرية مثل

سفن التضامن مع غزة بسفن حربية تركية، وشطب بند في حواسيب سالح الجو التركي، يتعامل مع 
الطيران اإلسرائيلي كطيران صديق، مما يعني أنه في حال أي خطأ من الطرفين ينشأ خطر إسقاط 

ل كيفية تدهور ويتلبك اإلسرائيليون كثيرا في هذا الوضع ويدور بينهم نقاش حاد حو. طائرة، وهكذا
رئيس الوزراء (العالقات، وإذا ما كان سببه صراع الكرامات بين ديكين خصمين ركب كل منهما رأسه 

، أم هو مسلسل أخطاء إسرائيلي انجر إليه نتنياهو )اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره التركي أردوغان
 أمام أردوغان إال أن يرد عليه؟ أم هو وراء وزير خارجيته المتغطرس الفظ أفيغدور ليبرمان، ولم يكن

مسلسل خطوات مدروسة من أردوغان أراد فيها التدهور في العالقات مع إسرائيل حتى يكسب العرب 
فانجر نتنياهو وراءه كالماعز وحقق له مراده؟ ويتساءلون أيضا، إن كانت القضية فعال قضية خالفات 

  طرف هدفا استراتيجيا؟بين البلدين أم إنها مجرد تكتيكات تخدم لكل 
لكن . 2003في إسرائيل ينظرون بشك كبير إلى أردوغان منذ اعتالئه الحكم للمرة األولى في سنة 

المؤرخين اإلسرائيليين والمحللين السياسيين كانوا يدحضون هذا الشك ويطالبون بتحجيمه، باعتبار أن 
العثمانية؛ فهم يذكرون بالخير، كيف استقبل تركيا أقامت عالقات جيدة مع اليهود منذ زمن اإلمبراطورية 

األتراك اليهود الذين طردوا من األندلس، جنبا إلى جنب مع العرب، فحموهم وفتحوا لهم باب العمل في 
الصناعات وفي التجارة وسلموهم مهام في الحكم، ثم يذكرون استمرار هذه المعاملة في العصر الحديث، 

اليهود الهاربين من التعسف األوروبي، خصوصا مطاردات النازية عندما استقبل األتراك باألحضان 
  .فلم يرفضوا أي يهودي يلجأ إليهم.. لليهود ومحاولة إبادتهم

، كانت تركيا أول دولة إسالمية تعترف بها، 1948ويذكرون أنه عندما قامت إسرائيل في أواسط سنة 
ومع أن العالقات أخذت تبرد مع . دبلوماسية معهاوفي السنة التالية كانت أول دولة إسالمية تقيم عالقات 

فقد . 1992، إال أنها عادت لتسخن في سنة )1982 و1967 و1958(استمرار الحروب اإلسرائيلية 
، وتقصد استيراد الماء من تركيا في مشروع ضخم »نهر السالم«بدأت إسرائيل تبحث مع تركيا إقامة 

ع بسبب اتساع معارضة الخبراء اإلسرائيليين له، إال أن وقد تعثر هذا المشرو. عبر البحر المتوسط
مشاريع أخرى بين البلدين بدأت تبحث في عدة مستويات، تبعتها زيارات متبادلة للرؤساء وقادة 

، كان حجم التبادل 2007وبحلول سنة .  وقع البلدان اتفاقا للتجارة الحرة1997وفي سنة . الحكومتين
  .رات دوالر مليا3التجاري بينهما بقيمة 

من شركات سيارات أوروبية تقيم فروعا (فقد بدأت إسرائيل تستورد السيارات المصنوعة في تركيا 
. ومنتجات النسيج والجلد والمواد الخام للبناء والفواكه المجففة وغيرها) ومصانع في البلدات التركية

أجهزة في عالم االتصاالت وصدرت إسرائيل إلى تركيا ما تنتجه من كيماويات وأجهزة ري وخبرات و
من السياح % 2وسافر نصف مليون إسرائيلي إلى تركيا للسياحة، يشكلون ما يعادل . والتكنولوجيا العالية

  .الجانب
بيد أن المجال األكبر للتعاون بين البلدين، تطور في االتجاه العسكري؛ فإسرائيل تبيع لتركيا أسلحة وتقدم 

ومنذ عام .  مليون دوالر في السنة600الطائرات التركية بما يعادل خدمات تطوير وتحديث للدبابات و
 تقيمان عالقات تحالف عسكري، حيث إنهما يجريان تدريبات عسكرية ثنائية مشتركة، وتشترك 2001

إسرائيل في المناورات التي تجريها تركية مع حلف شمال األطلسي مرة كل سنتين، وهي مناورات 
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وسمحت تركيا إلسرائيل أن تجري تدريبات . المقاتلة» 16إف«إليها طائرات ضخمة أرسل اإلسرائيليون 
سالحها الجوي فوق األراضي التركية، وتحديدا في منطقة أنطاليا ومناطق أخرى شرقي تركيا بمحاذاة 

وتحت شعار مكافحة اإلرهاب، أقيمت عالقات تعاون خاصة بين . الحدود مع إيران وسوريا والعراق
  .ات في الطرفينأجهزة المخابر

بالحكم في تركيا، خشيت القيادات اإلسرائيلية من تدهور في العالقات، ولكن » الرفاه«عندما فاز حزب 
وقد عزا اإلسرائيليون هذا الموقف . هذا الحزب تبنى سياسة سابقيه في العالقات معها وواصل تطويرها
التيار اإلسالمي، بقيادة حزب العدالة إلى نفوذ الجيش التركي الكبير في السلطة؛ بيد أنه مع عودة 

، لم تتردد إسرائيل في تجربة حظها معه 2006والتنمية وبرئاسة وزراء رجب طيب أردوغان، في سنة 
  .وبادرت إلى إعالن نوايا طيبة تجاهه. بشكل إيجابي من بداية الطريق

بإقناع أعضاء الكونغرس » إيباك«وكان من أهم هذه البوادر قيام اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة 
األميركي بالتنازل عن مشروع لالعتراف بأن األرمن تعرضوا لمذبحة تركية إبان الحرب العالمية 

، أدى دورا )جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية(» الموساد«وحسب مصادر أجنبية، فإن . األولى
العمال الكردي، عبد اهللا أوجالن، لتكون تلك مهما في إلقاء المخابرات التركية القبض على رئيس حزب 

يدير قاعدة له شرقي » الموساد«، فإن »صنداي تايمز«وحسب صحيفة . بداية القضاء على تمرد األكراد
  .تركيا لرصد األوضاع في إيران والعراق وسوريا

زبه بدأت وقد تجاوب أردوغان مع إسرائيل وواصل التعاون معها في جميع المجاالت، إال أن بصمات ح
، بعد أسابيع 2006وكانت اإلشارة األولى في سنة . تظهر على سياسته الخارجية وتزعج اإلسرائيليين

وكانت . من اعتقال أوجالن في كينيا، حيث استقبل أردوغان بحفاوة قائد حماس، خالد مشعل في أنقرة
يل عنصرا أساسيا في ما يسمى اإلشارة الثانية بتعميق العالقات الودية مع سوريا، التي تعتبرها إسرائ

  .»محور الشر«
بيد أن التأثير السلبي لهذه النشاطات كان يخفت في كل مرة تبادر فيها تركيا إلى خطوات إيجابية تجاه 
إسرائيل؛ فاشترت طائرات من دون طيار من صنع إسرائيلي، وبادرت إلى وساطة في مفاوضات السالم 

..  االستراتيجي والعسكري، حتى في ما يسمى مكافحة اإلرهاببين إسرائيل وسوريا، وواصلت التنسيق
ويقال، حسب مصادر أجنبية، إن إسرائيل استخدمت األراضي التركية لدى قصفها المفاعل النووي 

ومع أن تركيا تنفي ذلك بشكل قاطع، إال أن وجود . السوري في دير الزور قبل نحو أربع سنوات
تواصل في تركيا، يشير إلى إمكانات واسعة لإلفادة منه ولو في رصد طائرات سالح الجو اإلسرائيلي الم

  .ما يجري في سوريا
 اإلسرائيلية في نهاية العام الماضي؛ -واستمرت هذه العالقات، إلى أن انفجرت المفاوضات السورية 

السوري ففي حينه رتب أردوغان محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، والرئيس 
وكان من المفترض أن يرد أولمرت على اقتراحات األسد الواقعية حول السالم، إال أن . بشار األسد

. ثم فاجأ تركيا بالحرب العدوانية على قطاع غزة. ولم يعط ردا. أولمرت طلب العودة إلى بالده للتشاور
 ممارساتها بأنها جرائم وقد خرج أردوغان بسلسلة هجمات كالمية على السياسة اإلسرائيلية، فوصف

وراحت العالقات تتدهور بسرعة شديدة، وتم إلغاء المشاركة اإلسرائيلية في . حرب بشعة ضد اإلنسانية
  .وألغيت صفقة لشراء قمر صناعي تجسسي إسرائيلي. التدريبات المشتركة
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 بطريقة فظة وقد ردت إسرائيل. وعرض مسلسل يظهر جنود إسرائيل، قتلة أطفال فلسطينيين، بدم بارد
عليه، حيث إن نائب وزير الخارجية، داني أيالون تعمد إهانة السفير التركي في تل أبيب، بدعوته إلى 

فعاد . مكتبه في الكنيست وأجلسه على كرسي منخفض ومنع موظفيه من إدخال الماء أو التضييفات
ار عن قطاع غزة وردت وردت تركيا بإطالق أسطول الحرية لفك الحص. السفير إلى بالده ولم يرجع
  .إسرائيل بالهجوم الدموي

صديق أردوغان في تل أبيب داني جيلرمان، يقول إن القضية بين تركيا وإسرائيل ليست قضية اعتذار 
ومع هذا، فإنه يرى أن بإمكان إسرائيل أن تجد لها مكانا في المخطط . فحسب؛ بل أعمق من ذلك بكثير

ويؤكد أن مسألة االعتذار هذه كان قد وجد حل .  التصرف التكتيكياالستراتيجي التركي، لو أنها تحسن
ويروي المحلل السياسي ناحوم بارنياع، قصة هذا الحل . ممتاز لها، لكن الحكومة اإلسرائيلية قد أجهضته

 تركيا شُكل خصيصا لتسوية المشكلة بمشاركة يوسي تشاخينوفار، -الممتاز، فيقول إن طاقما إسرائيليا 
 القضائي األسبق لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، وأزدام سنبراك، المدير العام األسبق لوزارة المستشار

الخارجية التركية، وفريدون سينير لوغلو، نائب وزير الخارجية المقرب من أردوغان، الذي كان قد 
وقد توصل الطاقم إلى صيغة جيدة إلنهاء الملف تقول إن . شغل منصب سفير سابق في تل أبيب

في العملية التي قتل فيها ) مرمرة(إسرائيل تعتذر عن بعض األخطاء التي ارتكبت خالل السيطرة على «
  .»تسعة مواطنين أتراك

ويضيف بارنياع أن اعتذارا كهذا سبق أن ورد في تقارير إسرائيلية علنية، أبرزها التقرير الذي أصدره 
لقومي اإلسرائيلي، وهو أول من حقق في إخفاقات الجنرال غيورا آيالند، الرئيس األسبق لمجلس األمن ا

. ، وهي لجنة التحقيق اإلسرائيلية في هذا الهجوم»لجنة تيركل«، وورد في تقرير »مرمرة«الهجوم على 
ويقول بارنياع إن مندوب إسرائيل في الطاقم المذكور، تشاخينوفار، صعق عندما فهم أن هناك من 

ب رئيس الحكومة وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعلون، باألساس نائ(يعترض على هذه الصيغة 
، خصوصا أن الحجة التي تذرعا بها بدت له )ونائب رئيس الحكومة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان

فاالعتذار لن يؤدي إلى تحسين العالقات . ال يمكن االعتماد على األتراك«: هوسا جنونيا، إذ قاال
قد يكون ما تقوالن صحيحا، ولكن «: فأجابهما قائال. »بها للمساس بناوسيجدون حجة أخرى يتذرعون 
ما الخطر من تصديق األتراك وما الخطر من عدم تصديقهم؟ أين نخسر : تعالوا نجري الحساب الصحيح

وأوضح لهما أن اتفاقه مع األتراك يضمن حماية الجنود والضباط اإلسرائيليين من دعاوى في . »أكثر؟
  .لكنهما لم يقتنعا.  ضدهم، والتراجع عن االتفاق يفتح الباب على مصراعيه لهذه القضاياالقضاء الدولي

وقد حاول نتنياهو أن يغير رأي يعلون بطريقة دفعه شخصيا إلى األتراك الستيضاح األمور معهم 
فسها، مباشرة، فأرسله إلى لقائهم، كما أرسل وزير الجبهة الداخلية للجيش، متان فلنائي، في المهمة ن

ولكن النتيجة كانت أن عادا بانطباعين مختلفين؛ يعلون عاد مقتنعا أكثر بأن األتراك ال ينوون تسوية 
وعاد الموضوع إلى طاولة . العالقات، وفلنائي عاد مقتنعا أكثر بأن األتراك يريدون تسوية العالقات

حسابات أخرى؛ داخلية، ال عالقة لماذا؟ يقول الكثيرون ألن لديه . نتنياهو، فكان قراره رفض االعتذار
هكذا على األقل قال لألميركيين عندما ... لها بتركيا؛ فقد خشي من أن ينسحب ليبرمان من الحكومة

وقد . فهم ال يريدون أن يروا حليفيهما متصارعين على هذا النحو. طلبوا منه أن يعتذر وينهي هذا الملف
ه، فأجابهم بأنه لن يوافق على اعتذار، ولكنه وعد بأن ال اجتمع األميركيون مع ليبرمان وحاولوا إقناع

بيد أن وعده لم يغير موقف نتنياهو، فقد يكون ليبرمان صادقا، . ينسحب من الحكومة بسبب هذه القضية
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ولكنه في االنتخابات المقبلة سيستغل القضية ضده وقد يخسر عندها كرسيين أو ثالثة في الكنيست لصالح 
  .ليبرمان
وقد استطلعنا آراء أربعة خبراء إسرائيليين . ء الموقف اإلسرائيلي الحائر في تفسير ما جرىهنا، جا

. بارزين في هذه العالقات ومع سياسي واحد، فوجدنا تفسيراتهم مختلفة تؤكد هذه الحيرة بشكل واضح
 إن المطالبين يقول الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور، الباحث في معهد القدس لقضايا الجمهور والدولة،

في إسرائيل بعمل كل شيء في سبيل إعادة العالقات بين إسرائيل وتركيا إلى سابق عهدها محقون، ولكن 
علينا أن نصارح أنفسنا ونقول الحقيقة، وهي أن تركيا لم تعد حليفا «: محاوالتهم غير مجدية، ويضيف

ينجم عن خطأ أو إهمال إسرائيلي لهذه استراتيجيا لنا؛ فما يجري في تركيا ليس صدفة وال عابرا، وال 
إنه تغير استراتيجي، فقد تكون .. العالقة، بل ال يمت بصلة إلى سياسة إسرائيل وممارساتها في غزة

تركيا تشهد تغيرات جوهرية في سياستها ونظام حكمها .. الحرب في غزة حافزا، لكنها ليست األساس
فالعالم . وفي الواقع أن هذه الحالة ال تقتصر على تركيا. في أعقاب تصاعد نفوذ التيار اإلسالمي فيها

  .»اإلسالمي كله يشهد تصعيدا كهذا، وبشكل خاص في الشرق األوسط
ونعود إلى جيلرمان، صديق أردوغان؛ فهو يعتقد أن القيادة اإلسرائيلية ال تفهم شخصية أردوغان وال 

ن ليس كما يصفونه هنا بأنه معاد لليهود أردوغا«: تبني مواقفها منه على أساس علمي ومهني، ويضيف
فالرجل لم يخطط لهذا األمر على هذا النحو، بل .. وإلسرائيل ويريد أن يبني مجده على أكتاف إسرائيل

بالعكس؛ فقد كان يرغب في أن تستمر العالقات مع إسرائيل على أفضل وجه، حتى يطمئن الغرب 
أردوغان شخصية ذكية جدا ويعرف ما «اإلسرائيلي إن ويقول المسؤول . »ألجندته الشخصية والسياسية

إنه يريد فعال إعالء شأن االسم المعتدل ويريد أن يعيد مجد اإلمبراطورية العثمانية، . يريد الوصول إليه
لقد حاول أن يحتل مكانة في الغرب كجزء من . التي تقود العالمين العربي واإلسالمي، تحت قيادته

وحاول أن يكون شريكا مع الواليات المتحدة في تسوية . م رفضوه ونبذوه هناكاالتحاد األوروبي ولكنه
إسرائيل أفشلت المفاوضات مع سوريا وتفشل حاليا (الصراعات في الشرق األوسط، فأفشلت مخططاته 

فقرر اللجوء إلى . وإدارة أوباما تظهر ضعفا شديدا في التعامل مع إسرائيل) المفاوضات مع الفلسطينيين
  .»يريد أن يكون زعيما عالميا لدول الشرق. قالشر

فأنت «: ويؤكد جيلرمان أن هدف أردوغان هذا ال يضر بإسرائيل، بل بالعكس فقد يكون فرصة إلسرائيل
تتحدث عن دولة إسالمية علمانية، تؤمن بحرية األديان، وتمارس الديمقراطية وتتطور اقتصاديا بشكل 

وتتحدث عن .. عاون مع إسرائيل؛ عسكريا وسياسيا وأمنيا واقتصادياسليم، ويوجد فيها أساس متين من الت
ووجودها في . دولة، وجودها في رأس العالم اإلسالمي يضعك في خندق واحد معها ضد إيران المتطرفة

. »قيادة العالم العربي يمنحك فرصة للتقدم في عملية سالم محمية بتحالف مع المعتدلين ضد المتطرفين
أن مصلحة إسرائيل أن تنهي الخالف فورا مع تركيا وتحافظ على ما تبقى من عالقات ويرى جيلرمان 

لمنع التدهور أكثر وأن تجد طريقة إلعادة العالقات إلى سابق عهدها وتقويتها واالنسجام في مخطط 
 .أردوغان

  16/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   بتحرير اإلنسانيبدأتحرير األرض  .58
  محسن صالح.د

ة والتحرير أمران متالزمان، فاألرض المحتلة المستعبدة لألجنبي ال يحررها األذلة المستعبدون الحري
فالحر الذي تحرر من قيود الخوف، . ألنظمتهم ومخابراتهم؛ واألرض يحررها األحرار وليس العبيد

ملك القدرة وشعر بمعاني العزة والكرامة، هو من يملك اإلرادة، ومن يملك الشعور بالمسؤولية، ومن ي
وليس استعادة األرض وكرامة األمة ممكنا لمن فقد كرامته، . على المبادرة، ومن يملك أدوات اإلبداع

  .وليس تحرير األرض مرتبطا بعبد يائس من الحياة، وإنما بِحر يريد صناعة حياة جديدة له وألمته
***  

الث من القرن العشرين، لقيت في البداية األنظمة الثورية التي جاءت على ظهور الدبابات، في الربع الث
استجابة واسعة من الجماهير التي كانت قد يئست من األنظمة الوراثية ومن األنظمة المرتمية في الحضن 
األميركي، فقد ظنت الجماهير أن خالصها قد جاء على يد األنظمة الثورية التي بررت استيالءها على 

ستعمار وبتحرير فلسطين واستعادة المقدسات، وبتقديم نموذج حكم الحكم بمكافحة الفساد وبمحاربة اال
  .يلبي تطلعاتها في الحرية والتقدم واالزدهار

وإذا كانت األنظمة الثورية قد نجحت في إزالة بعض مظاهر الهيمنة االستعمارية، إال أنها قدمت كشف 
 الفساد وتدويره لطبقة جديدة فئوية أو حساب بئيس بعد فشل نماذجها االشتراكية، وبعد قيامها بإعادة إنتاج

عائلية أو طائفية، وبعد هزيمتها بشكل مهين في صراعها مع الكيان اإلسرائيلي خصوصا في حرب 
1967.  

، هو أنها أحضرت لبالدنا أسوأ ما في التجربة "الرجعية"غير أن أسوأ ما قامت به، متفوقة على األنظمة 
عباد شعوبها ألجهزة مخابراتها، وأنها قتلت في اإلنسان إنسانيته، البشرية في إذالل اإلنسان، وفي است

فنشأ جيل ". الزعيم الفرد الملهم"وقتلت فيه معاني العزة والكرامة، وأسست أنظمة شمولية تسبح بحمد 
وبذلك أرجعت حلم . ذليل مستعبد يسكنه الخوف، يصلح أن يتبع أذناب البقر ال أن يصعد قمم الجبال

  .ات السنوات إلى الوراءالتحرير عشر
هذه األنظمة التي كيفت لنفسها شرعيات شعبية غير حقيقية أو مزورة، ظلت تصر على خطابها الثوري 
وشرعيتها الثورية وشعارات تحرير األرض والمقدسات، في الوقت الذي تضخمت ثروات الزعيم، 

ته الثورية إلى جمهورية وراثية، وتجمعت حوله عصابة من الفاسدين واالنتهازيين، وسعى لتحويل دول
أرواح الناس؛ وكان مطلوبا من الناس " طلَّع"ونخر الفساد أجهزة الدولة وكوادر الحزب الطالئعي، الذي 

وأن يستمروا بعزف اسطوانات مشروخة حول الثورية والتحرر والتقدمية، بينما ال " التسبيح"أن يواصلوا 
  .ء، تحميهم سياط األجهزة األمنيةيرون حولهم سوى مجموعة من مصاصي الدما

***  
النظام الذي يخاف من شعبه ال يستطيع أن يقوده في عملية تحرير، كما ال يستطيع أن يقوده في مشاريع 

والنظام الذي يخيف شعبه، لكنه ال يخيف عدوه، ال يمكن أن يشكل أية حالة تحرير . نهضوية وحضارية
وطالما بقي النظام خائفا من شعبه فسيظل . يس نحو عدوهجادة، طالما أن سالحه موجه نحو شعبه ول

أيضا خائفا من عدوه؛ ألنه يفتقد السند الحقيقي في المواجهة كما يفتقد الحضن الدافئ الذي يحميه ويدعمه 
  .ويرعاه
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إن عملية التحرير تعني تفجير طاقات األمة وقدرتها على اإلبداع، وهي عملية غير ممكنة إال في أجواء 
واألنظمة التي تقوم بإغالق األدمغة . ة، وهي غير قابلة للتنفيذ في أجواء الكبت واإلرهابالحري

، أو سجنها، أو تهجيرها هي أنظمة تمنع أحد أهم وسائل استنهاض األمة وتعبئتها ونهضتها "تعليبها"و
  .وإعدادها لعملية التحرير

والتحرير، ألن مشاريع التحرير هي بطبيعتها ال يمكن الجمع بين أنظمة االستبداد وبين مشاريع المقاومة 
  .ضد القهر والظلم، وألن أنظمة االستبداد هي بطبيعتها أدوات للقهر والظلم

إن من أسوأ ما قامت به األنظمة الثورية أنها قتلت في اإلنسان العربي ذلك األسد الموجود في داخله، 
 داخله رجل األمن والمخابرات الذي يسلبه وجعلت مكانه أرنبا أو ظبيا أو عصفورا جفوال؛ وضعت في
، لكن ...ثورة، تحرير، تقدمية، سلطة شعب: عقله وإرادته، ثم أبقت له ألفاظا كبيرة ضخمة ليتلهى بها

وأخذ األمور بشكل جاد، ألنه عند ذلك سيقبض عليه متلبسا بالعمالة والخيانة " صدق الكالم"الويل له إن 
  !!االستعماروالرجعية، وسيعد من أذناب 

***  
األنظمة الثورية التي ظهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ورفعت شعارات التحرر والتحرير، 

 فكان 1967انشغلت معظم الوقت بتثبيت نفسها وسحق خصومها، أما كشف حسابها في حرب حزيران 
ان كارثة بكل المقاييس من أسوأ ما شهده العرب في التاريخ المعاصر والحديث والوسيط والقديم؛ ك

عندما ضاعت باقي فلسطين والجوالن وسيناء، ألن هذه األنظمة لم تكن تدرك، أو ال تريد أن تدرك، أن 
  .اإلنسان الذي أذلته وأفسدته، هو إنسان ال يمكن أن يحمل مشروع تحرير

لنظام الثوري، كانت تستهدف إسقاط ا" إسرائيل"ومع ذلك فقد استمر بعض هذه األنظمة في التغني أن 
  !!وأنه بالرغم من ضياع األرض فإن النظام نجح في البقاء ليتابع منجزاته

، 1967وسنة 1956ربما يثير التساؤل معرفة أن سقوط قطاع غزة قد استغرق يوما واحدا أو يومين سنة 
، واستغرق سقوط 1967يومين سنة ) وهي ضعفا مساحة فلسطين التاريخية(واستغرق سقوط سيناء 

 2003يوما واحدا؛ أما سقوط بغداد سنة )  وهي أحد أقوى خطوط الدفاع في العالم (1967جوالن سنة ال
لماذا؟ على الزعماء . ، حيث سقطت بشكل مهين ودون مقاومة"مسافة السكة"فلم يستغرق سوى 

  الذين كانت تنتظرهم هذه اللحظات التاريخية أن يجيبوا؟" الملهمين"
 أكثر من ثمانين يوما؟ ولماذا صمد 1982ساءل لماذا صمدت بيروت سنة من حقنا أن نقارن وأن نت

؟ ولماذا صمد جنوب 2002 يوما سنة 11في الضفة الغربية ) نحو كيلومتر مربع واحد فقط(مخيم جنين 
، ...؟ 2009-2008 يوما في حرب 23؟ ولماذا صمد قطاع غزة 2006 يوما في حرب تموز 33لبنان 

ت صهيونية شرسة عاتية؟  وكيف صمدت الفلوجة في العراق بشكل بطولي كلها صمدت في وجه هجما
، "اإلنسان"؟ ما الذي تغير؟ إنه 2004ولنحو شهر في ربيع " األميركيين"في وجه أقوى جيوش العالم 

اإلنسان المؤمن الحر العزيز الذي يملك إرادته وقراره، والذي قاتل بإمكانيات أقل، بعيدا عن وصاية 
  .ورية، فضال عن وصاية األنظمة الدائرة في الفلك األميركياألنظمة الث

***  
بإخراج العباد من عبادة العباد إلى "، وذلك "تحرير اإلنسان"إن جوهر الفكرة اإلسالمية يقوم على أساس 

؛ وهي العبارة التي ذكرها الصحابي ربعي بن عامر رضي اهللا عنه لرستم قائد جيوش "عبادة رب العباد
إنه تحرير اإلنسان من عبادة األوثان والزعماء . ما سأله عن سبب قدوم جيوش المسلمينالفرس، عند
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والهوى والمال وأي من المخلوقات، مع إيمان راسخ أن الرزق والموت والحياة هي بيد اهللا وحده، 
  .صناعة إنسان حر عزيز كريم، ال يخشى من بشر على حياته وماله: والنتيجة

لق أية عملية بناء حضاري، أو تشكيل نظام سياسي صحي، يمثل بشكل حقيقي وهذه نقطة البدء ومنط
هموم الجماهير وآمالها؛ وهي المنطلق ألن يمارس اإلنسان كافة حقوقه السياسية والمدنية دونما استجداء، 
وأن يحاسب حكامه وزعماءه دونما خوف أو اضطراب؛ وهي أساس الشعور بالحق وواجب حفظه 

  .وحمايته
وعندما وصف . أعلى المقامات في اإلسالم مقام العبودية هللا، وهو الوجه اآلخر للتحرر مما سواهإن من 

عبادا لنا أولي بأس "اهللا سبحانه في فواتح سورة اإلسراء الفئة التي ستقوم بهزيمة بني إسرائيل فإنه قال 
  .نصر والتحرير؛ فهم ال يركعون إال هللا وال يذلون إال إليه، وهم المؤهلون فعال لل"شديد

، "اذهب أنت وربك فقاتال، إنا ها هنا قاعدون"وعندما مد بنو إسرائيل ألسنتهم لموسى عليه السالم قائلين 
كانوا يعبرون عن حالة العبودية والذل التي أصابتهم تحت حكم الفراعنة، فلم يعودوا صالحين وال قادرين 

ع موسى يده إلى السماء ليشكو إلى اهللا أنه ال يملك إال ؛ عند ذلك رف"القوم الجبارين"وال راغبين في قتال 
بعد تيه -فكان القرار الرباني أن هذا الجيل المطبوع بالذل والجبن يجب أن يغير . نفسه وأخاه هارون
  . بجيل جديد ينشأ في الصحراء حرا من المخاوف والقيود، حتى يتمكن من أداء المهمة-لمدة أربعين سنة

***  
ستعمر نصرا جزئيا باغتصاب األرض، ولكنه يبقى نصرا مؤقتا، أما نصره الكامل فال يتحقق يحقق الم

إال إذا اغتصب من اإلنسان إنسانيته وروحه وكرامته وإرادته، وعند ذلك يستطيع االطمئنان إلى طول 
  .بقائه

 ومن حقه في ويقوم المستعمر باحتالل األرض ويمنع ابن هذه األرض من حقه فيها، ومن حكمه إياها،
وقد يمنعه من حرية التنقل والعمل، ومن . تقرير مصيره، ومن حريته في التصرف بموارده وثرواته

  .العمل السياسي، ومن التعبير عن الرأي، وغير ذلك
أال ترى أن األنظمة الثورية، التي تجمع الثالثي المشؤوم المكون من الظلم واالستبداد والفساد، تلتقي مع 

ي جوهر فعلها، في فكرة إذالل اإلنسان وحرمانه من حقوقه؟ إن اإلنسان يفقد إنسانيته المستعمر ف
، والفرق الجوهري أن الجريمة في الحالة األولى يرتكبها المستعمر األجنبي، ...وكرامته في كلتا الحالتين

سواء كان ذلك و). تستفيد من أسوأ ما لدى الخبرات األجنبية(وفي الحالة الثانية تكون صناعة محلية 
طربوشا أم عقاال أم قبعة أم خوذة أم شعرا منكوشا، فإن الظلم هو الظلم، واالستبداد هو االستبداد، 

  .والفساد هو الفساد
***  

تلك األنظمة التي تتحدث باسم الجماهير وغصبا عنها، وتقول إنها تعبر عن تطلعاتها في التحرير 
ومتوافقة مع ذاتها في التعبير عن تطلعات الجماهير أيضا واالستقالل، يجب أن تكون صادقة مع نفسها 

ولذلك فإن عقلية الوصاية . في توفير العدالة والحرية والكرامة في بلدانها، فاألمران صنوان متالزمان
  .التي تمارسها األنظمة الثورية الشمولية يجب أن تذهب وتزول

جماهير، عليهم أن يقدموا كشف حسابهم لهذه إن أولئك الذين جاؤوا على ظهر دبابة ليتحدثوا باسم ال
الجماهير، وعليهم أن يرضخوا لإلرادة الحرة لهذه الجماهير التي لها الحق في محاسبتهم ومعاقبتهم 
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وال خيار لهذه األنظمة إال المسارعة في . وإزاحتهم، إذا ما كشفت فشلهم وفسادهم وتزويرهم إلرادتها
  .ع ثورة شعبية تطوي صفحة هذه األنظمةعملية إصالحية حقيقية، أو أن تتوق

أما ما يثير السخرية والرثاء فهو ما ينادي به بعض منظري األنظمة الثورية من أن الجماهير لم تنضج 
بعد لممارسة العملية الديمقراطية، وهو ما يعني أنهم يرغبون في البقاء جاثمين على صدور الناس إلى ما 

  .شرعية معتبرة سوى شرعية القهر والقوةال نهاية، دون االستناد إلى أية 
وبالرغم من أن اإلنسان في بلداننا العربية يعود في عمقه وإبداعه الحضاري إلى أكثر من خمسة آالف 
عام، فإنه ما زال برأيهم غير مؤهل لممارسة عملية شورية ديمقراطية، مع أن الناس في مجاهل الغابات 

ا الالتينية، الذين تحضروا منذ سنوات قليلة، يمارسون هذه العملية االستوائية في أفريقيا وآسيا وأميرك
  .بحرية كاملة في بلدانهم

إن أكثر من أربعين أو خمسين عاما من الحكم الثوري والشمولي لم تزد فيها الممارسات الديمقراطية إال 
ة إلنضاج عملية ديمقراطية تخلفا، ولم تزد الحياة السياسية فيها إال فسادا، وبالتالي فال بيئة صحية ممكن

  .في أجواء شمولية قمعية فاسدة؛ ألن هذه األنظمة هي سبب المشكلة وليست أداة حلها
إن حديث هذه األنظمة عن عدم نضج الجماهير لممارسة اللعبة الديمقراطية هو تعبير عن فشل األنظمة 

، وهو محاولة إلخفاء الفشل والهرب الدكتاتورية والشمولية في أداء مهامها في التوعية وفي إعداد الناس
  .من المحاسبة والسعي لالستمرار على الكراسي بعكس إرادة الناس

***  
وبالطبع فإن هذا المقال يركز فقط على األنظمة الثورية، أما األنظمة األخرى الموجودة أصال في 

ل األحوال ال تدعي الحضن األميركي، فربما تم تسليط الضوء على دورها في مقال آخر، لكنها في ك
  .الثورية وال تتأبط مشاريع التحرير، وال تضع نفسها في موضع المقاربة التي نناقشها

***  
وباختصار، فإنه ال يحق لألنظمة التي ترفع شعارات تحرير األرض أن تقوم باستعباد شعوبها، ألن ذلك 

رة المعاناة والحرمان، وقد تصبر بعض الشعوب على مرا. هو النقيض الجوهري لمشروع التحرير
وعلى الصالحيات الواسعة للقيادة إلعطاء فرصة لتنفيذ برامج فعالة جادة، لكن من الطبيعي أن تنفجر 
هذه الشعوب في وجه أنظمتها الثورية، عندما تفقد هذه األنظمة مبرر وجودها، وتنكشف عن أنظمة 

  . غاللة رقيقة من الشعارات المهترئةقمعية عائلية أو طائفية أو فئوية فاسدة، تحاول التخفي تحت
  15/9/2011نت، .موقع الجزيرة

  
   وفلسطين وعملية السالمالعربيةحركات التغيير  .59

  رضوان السيد
عرفت القاهرة حركة حشود ووفود وأحداث في األيام الماضية، تذكر بما كان يجري في الستينات أيام 

ائيلية وما تال ذلك من قلق دولي على اتفاقية كامب جمال عبد الناصر؛ فقد حدث االجتياح للسفارة اإلسر
لجنة المتابعة العربية للذهاب إلى األمم : ديفيد بين مصر وإسرائيل، ثم توالت الوفود واالحتجاجات

المتحدة من أجل فلسطين، ومجلس الجامعة العربية لتلقي تقرير من أمينها العام نبيل العربي عن زيارته 
العربية على السلطات هناك، ووفد أمني واستراتيجي إسرائيلي كبير لمحاولة لسوريا لعرض المبادرة 

ترميم العالقات المتصدعة أو أن هذا هو الهدف المعلن، وأشتون مفوضة السياسة الخارجية في االتحاد 
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األوروبي، وأبو مازن وخالد مشعل للتشاور في المصالحة، والمضي إلى األمم المتحدة، ورجب طيب 
، وللحديث أيضا أمام مجلس »العالقات االستراتيجية«للحديث مع السلطات المصرية بشأن أردوغان 

وأخيرا وليس .  العربية الجديدة، وفي الثورة في سوريا-الجامعة في تصور تركيا للعالقات التركية 
بالداخل، آخرا مئات من المعارضين السوريين الذين التقوا لمناقشة توحيد المعارضة من أجل دعم الثورة 

وتظاهروا أمام الجامعة العربية احتجاجا على الزيارات غير المجدية ألمين عام الجامعة للنظام السوري 
  .القامع لشعبه

وال شك أن المشاورات الخاصة بالقضية الفلسطينية كانت هي األبرز في لقاءات القاهرة، ولها محركان 
لجنة المتابعة في األصل هو توقف المفاوضات قديم وجديد؛ المحرك القديم، الذي من أجله تكونت 

 اإلسرائيلية بسبب استمرار االستيطان، واعتزام السلطة الفلسطينية الذهاب مع العرب إلى -الفلسطينية 
أما المحرك الجديد فهو . 1967األمم المتحدة من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 

إلسرائيلية، واضطرار السفير والموظفين للهرب منها والعودة إلى على السفارة ا» الشعبية«اإلغارة 
وليس هذا فقط؛ بل إن إسرائيل . وهذا يعني أن اتفاقية كامب ديفيد صارت معرضة للتهديد. إسرائيل

لقد تجمع الغضب من حولها، . 1948صارت معرضة وجوديا للتهديد الحقيقي ألول مرة منذ عام 
مصر مبارك التي اعتمدت إسرائيل : إلى مصادر للتهديد من كل النواحيوتحولت مرتكزات استقرارها 

وكذلك األمر مع تركيا التي كانت مناط . عليها خالل عهده الطويل، صارت أحد مصادر الخطر
. وهناك جمهور يهودي عريض في الكيان الغاصب يتظاهر بسبب ومن دون سبب. االستقرار اآلخر

لنحو العقود األربعة، يسودها عدم التأكد بسبب مشكالت النظام السوري والحدود مع سوريا التي استقرت 
نزول الجمهور العربي إلى الشارع، وإسقاطه : وما علة ذلك كله؟ علته األبرز واألوقع. مع شعبه

وقد شبه نتنياهو الحراك العربي بالزلزال األرضي، الذي . لألنظمة التي كانت تحمي عمليا حدود الكيان
  !ة اإلسرائيلية حتى لو كان الداخل مستقرا، فكيف وهو لم يعد كذلك؟يهدد الدول

لقد عادت السلطة الفلسطينية لبناء سمعتها بالداخل الفلسطيني، وفي المجال الدولي حين قررت ثالثة 
قطع التفاوض ما استمر االستيطان، واالتجاه لألمم المتحدة بمعاونة العرب، والتصالح مع حماس : أمور

وشعر اإلسرائيليون .  وأقبلت الدول اآلسيوية فاألوروبية على إعالن االعتراف بدولة فلسطين.بأي ثمن
وقد قال لي أحد الخبراء . واألميركيون بالخطر، فضغط أوباما وتوعد الفلسطينيين من دون جدوى

سرائيلية تصور المصريين والليبيين واألردنيين والتونسيين يتظاهرون أمام السفارات اإل: البريطانيين
واألميركية في بلدانهم، ويحرقون العلم األميركي، بعد أن تكون الواليات المتحدة قد استخدمت حق الفيتو 

: وهكذا حدثت ثالثة وقائع! في مجلس األمن في مواجهة طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
ل ليس من أنظمة الجوار فقط؛ بل ومن الواقعة التي تعني أن الجمهور العربي هو األكثر تهديدا إلسرائي

، ما عادت 1973والواقع أنه منذ حرب عام . حركات التحرير اإلسالمية تحت اسم المقاومة والممانعة
أنظمة الجوار تثير قلق إسرائيل، إما بسبب اتفاقيات فك االرتباط أو الصلح، أو ألن تلك األنظمة تحولت 

لذلك صار من المفروض أن يتولى الفلسطينيون بأنفسهم تحرير و. بالجملة إلى جانب الواليات المتحدة
، والتي )1993(أرضهم عن طريق منظمة التحرير، التي كان أقصى ما بلغته توقيع اتفاقية أوسلو 
إنما حتى هذا . نجحت نجاحا محدودا تمثل في قيام السلطة الفلسطينية على بعض أراضي فلسطين المحتلة

  .1988بالسالح، بل باالنتفاضة المدنية للشعب الفلسطيني منذ عام النجاح المحدود ما تحقق 
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أما . وحين غادرت السلطة الفلسطينية الكفاح المسلح، تولته التنظيمات اإلسالمية مثل حماس وحزب اهللا
وأما حزب . حماس فصار أكبر إنجازاتها السيطرة على غزة بعد تحريرها وفصلها عن الضفة الغربية

ع بالكفاح المسلح إرغام اإلسرائيليين على االنسحاب من معظم األراضي اللبنانية التي اهللا فقد استطا
 لتوضح حدود قدرات الحزب قدرة وثباتا، 2006وجاءت حرب عام . 2000احتلوها، وذلك عام 

د واستدارة إلى الداخل اللبناني لالستيالء عليه، دونما حاجة للستر أو للتبرير إال بالمقاومة التي لم تع
وهكذا ما وجدت القضية الفلسطينية حال أو مستقرا ال بتفاوض السلطة، وال ! تقاوم غير تفلتات الداخل

تغيير المدى االستراتيجي العربي نتيجة : والواقعة الثانية. بانتحاريات الحركات اإلسالمية وبطوالتها
مجال تحرير األرض الثورات، وصيرورتها قوة يحسب لها حساب ليس تجاه األنظمة فقط؛ بل وفي 

العربية من االحتالل اإلسرائيلي، وهو األمر الذي عجزت عنه الدول، وعجزت عنه الحركات اإلسالمية 
انحشار الواليات المتحدة بين : والواقعة الثالثة. المسلحة، وعجزت عنه أخيرا تكتيكات التحرر بالتفاوض
  . التحرر والتحريرحكومة المستوطنين بإسرائيل، والشعوب العربية التي تريد

ال تزال القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لألمة العربية ليس بسبب احتالل األرض فقط، بل 
وبسبب ضرب المدى االستراتيجي لألمة، وفرض التدخالت الخارجية عليها تارة من أجل صون أمن 

وقد أدرك العرب . يات المتحدةإسرائيل، وطورا من أجل تأمين مناطق نفوذ إليران وتركيا بموافقة الوال
. معنى الفراغ االستراتيجي، ومعنى دخول عدة جهات على الخط بحجة المساعدة في قضية فلسطين

وهكذا فقد بدأت قبل الثورات العربية حركة تصحيحية قادتها دول الخليج، فاعتزمت المضي مع أبو 
  .مازن وفي مواجهة إسرائيل وأميركا إلى األمم المتحدة

 الحراك التغييري العربي فغير المشهد تغيرا راديكاليا، وبدا ألول وهلة أن الواليات المتحدة والدول وجاء
إنما عندما وصل األمر للذهاب إلى األمم المتحدة تعثرت إدارة أوباما أمام . األوروبية داعمة لهذا التغيير

إنما األهم من ذلك أن الشعور . اللوبي الصهيوني بالداخل األميركي، وتردد األوروبيون أو بعضهم
بالخطر ما أتى نتيجة تصرفات قام بها التغييريون العرب تجاه إسرائيل بالذات، بل نتيجة تغير الوضع 

فالشعب السوري هو الذي سيحرر الجوالن بغير . االستراتيجي بالمنطقة بسبب نزول الناس للشارع
: وهناك عقبتان. بما كان األمر كذلك مع فلسطينطرائق الممانعة والمقاومة على مدى األربعة عقود، ور

عقبة حكومة المستوطنين في الكيان الصهيوني، وعقبة استمرار اإلسالميين في اعتبار أنفسهم مسؤولين 
فإما أن تنشب . إنما ال يمكن العودة إلى حالة الالحرب والالسلم. بالتحديد عن التحرير استجالبا للشعبية

ن من الجانبين، أو ترغم إسرائيل على وقف االستيطان وحل قضايا الوضع حرب يتسبب بها المتطرفو
وقد كان بالقاهرة كل . النهائي، والعمل على تحقيق السالم عن طريق الموافقة على قيام الدولة المستقلة

وقد جاءت السيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي للتشاور في . من أشتون وأردوغان
وجاء أردوغان ! »للتفاوض«أيضا على العودة » تتفاوض«لة الذهاب لألمم المتحدة، لكنها بالتأكيد مسأ

من أجل العالقة االستراتيجية، ومن أجل حلوله العجيبة في سوريا، لكنه جاء أيضا ليقول إنه منزعج من 
نتنياهو أو يغادر أو تقع ولذا لن يكون غريبا أن يخضع . إسرائيل، ويريد حال تفاوضيا للقضية الفلسطينية

  !الحرب
  16/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  لمواجهة الفلسطينيين" إسرائيل"الكونغرس يتولى مهمة  .60
  عمر عدس

، يعودون من زيارتهم خالل شـهر       )الذين ناهز عددهم نحو خُمس أعضائه     (ما كاد أعضاء الكونغرس،     
مولها اللوبي اليهودي، حتى شمروا عن سـاعد        آب، إلى دولة الكيان الصهيوني، التي نظمها و       / أغسطس

وكان من بين هؤالء، النائب الجمهوري،      . العمل، ليخدم كل منهم مصلحة الدولة الصهيونية بما يستطيع          
بضم ” إسرائيل“عن والية إيلينوي، جو والش، الذي يعتزم تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس، يؤيد قيام               

  .الضفة الغربية المحتلة 
، كتب مارتن كوغان، أن مهيج الفتن في تيار الشاي األمريكـي، جـو              )7/9/2011(موقع بوليتيكو،   في  

والش، يخطط لطرح إجراء استفزازي في مجلس النواب األمريكي، يعبر عن دعم الكونغرس لما يسميه               
ـ           ” إسرائيل“حقّ   بهم إعـالن   في ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لدى تقدم الفلسطينيين بطل

  .الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة 
، الكنيست،  ”اإلسرائيلي“ويقول الكاتب، إن القرار، المصوغ على غرار مشروع قانون مقدم إلى البرلمان             

فقد عاد المشرعون األمريكيـون     . هو آخر جهود الكونغرس قبيل التصويت الفلسطيني في األمم المتحدة           
في الشهر الماضي، وهم يتوعدون بقيام الكـونغرس بقطـع          ” إسرائيل”تهم ل من كال الحزبين، من زيار    

  .المساعدة عن الفلسطينيين إذا مضى التصويت في األمم المتحدة في سبيله 
سيكون التصويت المثير للغيظ في األمم المتحدة، بمثابة ما أعتبره صـفعة            “: ويذكر الكاتب قول والش له    

وأنا أقول إن على    . ن على الواليات المتحدة أن تصدر بياناً شديد القوة          ومن الواضح أ  . . لنا على الوجه    
ولذلك، ينبغي علـى مجلـس النـواب أن         . الرئيس أن يصدر هذا البيان، ولكنه غير قادر على إصداره           

يصدر هذا البيان، الذي يوضح أن السلطة الفلسطينية إذا استمرت في السير على هذا الطريق للحـصول                 
في ضـم   ” إسرائيل“وأننا سوف نحترم حق     . بدولة، فلن تلقى الدعم من الواليات المتحدة        على اعتراف   

إن الرئيس باراك أوباما قد هدد بأن الواليـات المتحـدة    : ويمضي الكاتب قائالً  (...). ”” يهودا والسامرة “
ولكن ذلـك   . ة  سوف تعترض بالفيتو على أي إعالن لدولة فلسطينية في مجلس األمن التابع لألمم المتحد             

  .لم يوقف المشرعين في كال البلدين عن التهديد بعواقب سيأتي بها اإلعالن 
ويقول الكاتب، إن والش يمضي في قراره بعد لقائه في الشهر الماضي، في دولة الكيان الصهيوني مـع                  

راء داني دانون، نائب المتحدث باسم الكنيست وعضو حزب الليكود، المعروف بانتقـاده لـرئيس الـوز               
ويذكر الكاتب بأن داني دانون، كان في وقت سابق من هذا العام، قد قدم إلى               . بنيامين نتنياهو من اليمين     

، وجزءاً كبيراً مـن الـضفة الغربيـة يحـوي           ”المنطقة ج “الكنيست مشروع قانون يدعو إلى ضم كل        
ويقود دانون حالياً   . لكبرى  المستوطنات اليهودية وأراضي ريفية، ولكنه سيتجنب ضم المدن الفلسطينية ا         

  .حملة للضغط على نتنياهو من أجل حمله على المضي في عملية الضم من جهة واحدة
تبادل “وقد أكد والش، الذي قال إنه كان يفكر بإجراء مماثل قبل وصوله دولة الكيان في أغسطس، أنه قد                   

  ..حول القرار” اآلراء مع دانون
مقالتها التي نشرها في صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق من هذا            ويقول الكاتب، إن دانون ذكر في       

العام، أن طلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس قيام األمم المتحدة بإعالن الدولة، بمثابة إلغاء من                
أال يتخذ أي طرف، أو يشرع باتخاذ أي خطوة من شأنها           “طرف واحد، التفاقات اوسلو، التي تنص على        
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وكتـب  . ”  وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، بانتظار ما تسفر عنه مفاوضات الوضـع النهـائي              تغيير
  (...).ستكون حرة في الضم من طرف واحد، ” إسرائيل“دانون، إن هذا يعني أن 

خطـوة  “ يشكل من دون شك      -وال يذكر الكاتب، وال دانون، بطبيعة الحال، أن االستمرار في االستيطان          
  .بانتظار ما تسفر عنه مفاوضات الوضع النهائي ”  وضع الضفة الغربيةمن شأنها أن تغير

ويمضي الكاتب قائالً، إن دانون، قلل في مقالته من شأن العواقب الدولية المحتملة التـي تترتـب علـى                   
، كدليل على أن دولـة الكيـان        ”إسرائيل“عملية الضم، مشيراً إلى عمليات الضم السابقة التي قامت بها           

  .الصمود في وجه اإلدانة الدولية تستطيع 
هذا هو الوقت المثالي لنـا، والقـرار        “ويذكر الكاتب قول جوني دانييل، وهو أحد كبار مستشاري دانون           

  .” السليم من جانبنا، ال من منظور ايديولوجي فقط، بل من منظور أمني أيضاً
: ، تحـت عنـوان    )5/9/2011(وحول الموضوع ذاته، كتب ماتي توشفيلد، في إحدى صحف العـدو،            

  .” إسرائيل“الجمهوريون يخوضون حرباً تشريعية بالنيابة عن 
يتهيأ أعضاء الكونغرس لتقديم تشريع لمنع محاولة الفلسطينيين الحصول على اعتراف الجمعية العامـة              

دة، ودعم  ومن بين اإلجراءات إنهاء الواليات المتحدة تمويلها لألمم المتح        . لألمم المتحدة بدولة فلسطينية     
  .من جانب واحد بضم الضفة الغربية ” إسرائيل“قيام 

ويقول الكاتب إن أعضاء الكونغرس، وخصوصاً في األغلبية الجمهورية، يزمعون تقـديم سلـسلة مـن                
في مواجهة سعي الفلـسطينيين القـادم نحـو دولـة           ” إسرائيل“مشاريع القوانين التي ترمي إلى مساعدة       

وتأتي مبادرات الكونغرس هذه، قبل أسبوعين مـن خطـط          . ة لألمم المتحدة    فلسطينية في الجمعية العام   
أول ) كان(و. القيادة الفلسطينية الرامية إلى الحصول على اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة             

ـ     6/9مشاريع القوانين هذه مدرجاً على أجندة الكونغرس ليوم الثالثاء،           ع  ويعتزم النائب الجمهوري الرفي
المستوى، جو والش، الذي يمثل المنطقة الثامنة من والية الينوي، شمال شيكاغو، تقديم تشريع يعبر عن                

من جانب واحد بضم الضفة الغربية، رداً على سعي الفلـسطينيين         ” إسرائيل“دعم الواليات المتحدة، لقيام     
 عضواً في الكونغرس علـى      40ووفق ما ذكر والش، يتوقع أن يوقع        . من جانب واحد نحو إنشاء دولة       

  .مشروع القانون ويتابعوا عملية المصادقة عليه 
ويقول الكاتب، إن مشروع قانون والش، يأتي في أعقاب زيارة إلى دولة الكيان في األسبوع الماضـي،                 

، التقى والش خاللها عضو الكنيـست، دانـي         )ايباك(العامة  ” إسرائيل“برعاية اللجنة األمريكية لشؤون     
وقال والش لدانون، إنـه سـيطرح مـشروع    . ، الذي قدم قانوناً مماثالً إلى الكنيست  )من الليكود (ن  دانو

في حال لجوئها إلى ضم     ” إسرائيل“القانون في الكونغرس، في مسعى إلرغام الواليات المتحدة على دعم           
  .الضفة الغربية، واالمتناع عن الضغط عليها بشأن هذه الخطوة 

الجمهورية، ليليان روس، من فلوريدا، لتقديم مشروع قانون آخر إلـى الكـونغرس هـذا               وتتهيأ النائبة   
وسوف يقتضي مشروع قانونها المقترح، من الواليات المتحدة وقف تمويل األمم المتحدة، إذا             . األسبوع  

  .وافقت المنظمة الدولية على قيام دولة فلسطينية 
الكاتب، استخدام الضغط االقتصادي على األمين العـام        والهدف من قانون روس المقترح، هو كما يقول         

  .لألمم المتحدة، بان كي مون، لكي يحبط المسعى الفلسطيني 
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ويقول الكاتب، إن لألمين العام لألمم المتحدة، تأثيراً كبيراً على األصوات، وعلى اإلجراءات في الجمعية               
  .نيين بالعدول عن مسعاهم العامة، ويعتقد أن بوسع بان كي مون، أن يقنع الفلسطي

  16/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   المقبل؟مصرهل هو رئيس  .61
  باتريك سيل

، المرشح األبرز لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى عقـب الثـورة التـي             ) عاماً 74(دعا عمرو موسى    
ـ                 -صرية  اندلعت في مصر إلى إعادة التفاوض بشأن المالحق العسكرية الواردة في معاهدة الـسالم الم

  .1979اإلسرائيلية التي ُأبرمت عام 
المعاهدة ستبقى قائمـة إال     «أن  ) سبتمبر( أيلول   10وأعلن موسى خالل مقابلة حصرية أجريتُها معه في         

وعلى إسرائيل أن تفهم أنّه يجـب       . إذ يتطلّب الوضع األمني ذلك    . أن مصر بحاجة إلى قوات في سيناء      
وكان عمرو موسى يتحدث من مدينة جنيف بعد يوم من إلقائـه            . »هدةمراجعة القيود التي تفرضها المعا    

خطاباً أساسياً في إطار المؤتمر السنوي الذي يعقده المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية، وهو مؤسـسة     
  .أبحاث بارزة مقرها في مدينة لندن

ئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم    لقد أعادت معاهدة السالم التي وقّّعها الرئيس المصري أنور السادات ور          
، شـبه جزيـرة     1979) مارس( آذار   26بيغن بحضور الرئيس األميركي جيمي كارتر في واشنطن في          

في المقابل، وافقت مـصر علـى       .  إلى مصر  1973سيناء التي استولت عليها إسرائيل خالل حرب عام         
  .تجريد هذه المنطقة من السالح

ي، حين اندلعت االحتجاجات ضد الرئيس حـسني مبـارك وأدت إلـى             الماض) يناير(وفي كانون الثاني    
، سمحت إسرائيل لمصر بنقل بـضع       )فبراير(إطاحته بعد ثمانية عشر يوماً، في الحادي عشر من شباط           

ونـشرت مـصر كتيبتـين      .  سنة على توقيع المعاهدة    32مئات من الجنود إلى سيناء للمرة األولى منذ         
لكـن  . رم الشيخ الواقعة على طرف سيناء الجنوبي، بعيداً من إسرائيل          جندي في منطقة ش    800وحوالى  

  .دعوة عمرو موسى إلى مراجعة المالحق العسكرية تشير إلى أن أفكاراً مهمة تجول في باله
وأدت الثورة المصرية إلى نشوء توتر حاد بين مصر وإسرائيل وإلى قلق كبير في إسرائيل وواشـنطن                 

وسمحت المعاهدة التي أبعدت مصر عن الصف العربي إلسرائيل بفـرض           . المحول مستقبل معاهدة الس   
وكان لهذا األمر وقع كارثي على العـرب حيـث          . هيمنتها العسكرية في المنطقة على مدى ثالثة عقود       

تعرض بعض البلدان في هذه المنطقة العتداءات إسرائيلية مثل االجتياح المتكرر للبنان وفرض حـصار               
  . واجتياحه واالستيالء المستمر على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربيةعلى قطاع غزة

وفي المساء نفسه الذي ألقى فيه موسى خطابه أمام المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية فـي جنيـف،                 
ي لقد غضب الرأ  . ففر السفير وفريق عمله إلى إسرائيل     . اقتحم المحتجون في القاهرة السفارة اإلسرائيلية     

برصـاص القـوات اإلسـرائيلية داخـل        ) أغسطس( آب   18العام المصري لمقتل خمسة شرطيين في       
وقد قُتل رجال   . األراضي المصرية في مدينة طابا الواقعة في شمال مصر وفي مدينة إيالت اإلسرائيلية            

ـ               ى آليـات   الشرطة حين عبرت القوات اإلسرائيلية الحدود في إطار مالحقتها لمقاتلين شنّوا هجومـاً عل
  .إسرائيلية على الطريق المؤدية إلى إيالت، ما أسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين
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فقد اعتبرت أن ال عالقـة      . ارتكبت إسرائيل خطًأ كبيراً حين اندلعت الثورة في مصر        «: وقال لي موسى  
وسـط ألنهـا ال     إذ إن إسرائيل تحاول اإلخالل باستقرار منطقة الشرق األ        ! مهالً: فقلت. للثورة بفلسطين 

. فهي تظن أنه بوسعها العودة إلى ما كانت تقوم به كعادتها          . تقدر مدى التغيرات التي تتسلّل إلى المنطقة      
  .»هذا مستحيل

إن الفلسطينيين على حقّ في محاولتهم الحصول على اعتراف األمم المتحدة بـدولتهم خـالل            «: وأضاف
لقد باتت عملية السالم فـي      . أن أحداً لم يقدم لهم عرضاً آخر      كما  . هذا الشهر، فهم ال يملكون خياراً آخر      

على . وحان الوقت لتعي القوى األوروبية أن إبقاء فلسطين جانباً كان خطًأ استراتيجياً فادحاً            . حكم الميتة 
فال يسع المرء أن يوصد األبواب في وجه الفلسطينيين وأن          . كل الدول األوروبية دعم الخطوة الفلسطينية     

  .»لن يستسلموا. نتظر منهم االستسالمي
أمـا  . وتعد آراء عمرو موسى مهمة ألن احتماالت انتخابه رئيساً لمصر في السنة المقبلة كبيـرة جـداً                

الذي كان رئيساً للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة،          )  عاماً 70(المرشحون اآلخرون فهم محمد البرادعي      
هو طبيب يتمتع بتاريخ طويل لجهة معارضته نظام مبارك كما يقـال  و)  عاما60ً(وعبدالمنعم أبو الفتوح  

  .إنه ينتمي إلى الجناح المعتدل في جماعة اإلخوان المسلمين
ويحظى البرادعي بتقدير الشباب المثقفين، إال أنه أمضى السنوات الخمس والثالثين الماضية خارج مصر              

في ما يتعلّق بالدكتور أبو الفتوح، فيشكّك البعض في         أما  . وقد ال يكون مطلعاً على مشاكل مصر الداخلية       
رغبة اإلخوان المسلمين في أن يتولى واحد منهم مهمة معالجة مشاكل مصر االقتـصادية واالجتماعيـة                

ويتوقّف األمر على أدائهم خالل االنتخابات البرلمانية المقبلة بحيث من المتوقع أن يحصلوا على              . الهائلة
 في المئة، وقد يفضل اإلخوان المـسلمون الحـصول علـى رئاسـة              40 و 30بين  نسبة أصوات تراوح    

  .الوزراء أكثر من رئاسة الجمهورية أو قد يكتفون بالحصول على وزيرين أو ثالثة
فمعروف أنه يفضل النظـام     . وقد يكون عمرو موسى رئيساً قوياً ومقبوالً من شريحة واسعة من الشعب           

البرلماني المتعدد األحزاب ألنه يخشى من أن يؤدي إلى نشوء حكومـات            الرئاسي للحكومة على النظام     
وحين أعلن ترشحه للرئاسة، لفت موسى إلى أنه سيسعى إلى البقاء فـي             . ائتالفية ضعيفة وقصيرة العهد   

  .هذا المنصب لوالية واحدة تمتد أربع سنوات
 لمبارك وال جـزءاً مـن النخبـة         ولم يكن موسى عضواً في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم التابع         

فمعروف أنه مستقيم ويدرك مـشاكل مـصر الداخليـة          . الفاسدة التي كانت تحيط بالرئيس السابق ونجله      
 في المئـة    50وأشار في الخطاب الذي ألقاه أمام المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية إلى إن             . الخطيرة

ة منهم أميون، مشدداً على ضرورة إعادة إعمار البلـد           في المئ  30من المصريين يعيشون في الفقر فيما       
  .ومعبراً عن ثقته بإمكان بلوغ ذلك

 لغايـة  1981كما يحظى موسى بخبرة دولية واسعة بما أنه كان ممثّل مصر في األمم المتحدة من عـام      
 قبل أن يصبح وزيراً لخارجية مصر لمدة عشر سـنوات           1990 لغاية عام    1986 ومن عام    1983عام  

 واألمين العام لجامعة الدول العربية لمدة عشر سنوات أخرى من عـام             2001 لغاية عام    1991من عام   
 وكان ينتقد باستمرار احـتالل      2003كما عارض الغزو األميركي للعراق عام       . 2011 لغاية عام    2001

 على العمليـات    ووافقت جامعة الدول العربية في عهده     . إسرائيل لألراضي الفلسطينية واالستيالء عليها    
  .التي قام بها حلف شمال األطلسي ضد نظام القذافي في ليبيا
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الماضي، دعا موسى إلى فرض منطقة حظر جوي على قطاع غزة لحمايتها مـن              ) أبريل(وخالل نيسان   
التي شنّتها إسرائيل على قطاع غـزة فـي         » عملية الرصاص المصبوب  «وساهمت  . القصف اإلسرائيلي 

 1500 والتـي أدت إلـى مقتـل حـوالى           2009) يناير( كانون الثاني    – 2008) رديسمب(كانون األول   
فلسطيني وخلّفت دماراً مادياً كبيراً، في تقويض عالقتها بمصر وتركيا، القوتين األساسيتين في المنطقـة               

ويشعر عدد كبير من المصريين بالعار ألن مبارك تواطـأ مـع            . اللتين كانت تربطها بهما عالقة وثيقة     
  .سرائيل في الحصار الطويل الذي فُرض على قطاع غزةإ

-فهو يرغب في التوصل إلـى حـّل للنـزاع اإلسـرائيلي           . لن يكون عمرو موسى رئيساً محباً للحرب      
كما أنه يؤيد إقامة نظام أمنـي       . الفلسطيني على أساس الربح المتبادل كما ورد في مبادرة السالم العربية          

ويـرى ضـرورة   .  يؤدي إلى قيام منطقة خالية من أسلحة الدمار الـشامل     إقليمي يشمل إسرائيل وإيران   
  .للتوصل إلى شرق أوسط جديد وحيوي ومستقر وسلمي

يبدو عمرو موسى رجل دولة حكيماً ومعتدالً بامتياز شأنه شأن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية               
وإذا أرادت إسرائيل أن تنعم  . ة الفلسطينية الذي يسعى إلى الحصول على اعتراف من األمم المتحدة بالدول         

  .باألمن على المدى الطويل وأن يتم تقبلها في المنطقة، فيجب أن تولي آراءهما انتباهاً
قال لي عمرو موسى في عطلة نهاية األسبوع الماضي إن ثمة إجماعاً شعبياً في العـالم العربـي علـى                    

إذا لم يحصل ذلك، فستكون العواقـب       «شدداً على أنه    وجوب معالجة قضية فلسطين بالشكل المناسب، م      
  .»وخيمة

  16/9/2011، لندن، الحياة
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  15/9/2011، رام اهللا، الحياة الجديدة


