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  32  :كاريكاتير
***  

  
  في إيجاد صيغة الستئناف المفاوضات حسم القرار بالتوجه لمجلس األمن" الرباعية"فشل : شعث .1

: في مؤتمر صحافي عقـده    " فتح" قال الدكتور نبيل شعث مفوض العالقات الخارجية في حركة          : رام اهللا 
 هناك مباحثات حول صيغة بيان من اللجنة الرباعية، وكان األميركيون هم الـذين يقـودون هـذه                  كانت

وأوكلت مهمة إقناع األطراف لمبعوث اللجنة الرباعية توني بلير بـأن يخـرج بيـان مـن                 . المباحثات
  ".يدعو الى العودة للمفاوضات" الرباعية"

  .ة الفلسطينية على الذهاب إلى مجلس األمنهذا الفشل في إصدار هذا البيان شجع القياد: وقال
ال أعتقد أن هناك فرصة للجنة الرباعية لتغيير الموقف، في الوقت الذي تجتمع فيه هذه اللجنة في                 : وتابع

  . للجمعية العامة لألمم المتحدة66نيويورك اليوم قبيل افتتاح الدورة 
ن كان ضرورياً بعد كل هذه الـضغوط مـن          هذا الحسم الذي أعلنه عباس بالتوجه الى مجلس األم        : وقال

عدة أطراف، وبعضها أطراف صديقة، واألميركيون وإسرائيل ال يريدون ان نذهب الى األمم المتحـدة               
  .بشكل عام

المشروع الذي بحثته اللجنة الرباعية هو أصالً مشروع مقدم من األميركيين الى اللجنة الرباعيـة،               : وقال
  ".بين الرئيس ابو مازن والمبعوثين األميركيين ديفيد هيل ودنيس روسوهذا المشروع بحث بشكل معمق 

المشروع المقترح مرفوض منا ومن أعضاء اللجنة الرباعية، ونحن نتحدث عـن مـشروع              "وأضاف ان   
  ".تجاهل موضوع االستيطان ال وقفه وال التفاوض بشأنه واعتبره تغييراً ديموغرافياً

لوفد األميركي يغير المرجعيـة الرئيـسية لعمليـة الـسالم، ويعتبـر             ما قدم لنا من بلير وا     "وأوضح ان   
المستوطنات تطوراً طبيعياً، وال ينص على وقف االستيطان ويتحدث عن دولة يهودية، وكل الحديث عن               

  ".احتياجات إسرائيل الدفاعية
دولـة التـي    ونحن لن نقبل بهذا، وثوابتنا واضحة وسنناضل من اجل حقوق الالجئين ومن أجل ال             : وقال

  .انشأتها منظمة التحرير الفلسطينية
بالنسبة لنا ما يجري على األرض من عمليات استيطانية هو جريمة يشارك فيها كل من يقبـل                 "وأضاف  

  ".بها
انه لم يكن هناك شك، في قرار التوجه الى األمم المتحدة، إال بالنسبة للتوقيـت، وكـان                 : وأوضح شعث   

في الذهاب الى األمم المتحدة عبر مجلس األمن، وهذا يتطلب العـودة الـى              أمامنا خياران، األول تمثل     
  .الجمعية العامة أيضاً، أو الذهاب إلى الجمعية العامة بطلب قبل التوجه إلى مجلس األمن

وأعرب شعث عن أمله بأن تأخذ الدول العربية موقفاً مسانداً وداعماً للقيادة الفلسطينية، في حـال نفـذت                  
  .متحدة األميركية تهديداتها بشأن وقف المساعدات الماليةالواليات ال
  ".هذا الفشل في إصدار هذا البيان شجع الفلسطينيين على الذهاب إلى مجلس األمن" وأضاف 

الرئيس أبو مازن وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية، وال أحد يريد الحرب والبديل ليس              " وقال شعث   
  ".ى األسرة الدوليةاالستسالم، ولذلك ذهبنا إل

  18/9/2011، األيام، رام اهللا
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   لفلسطين ال يلغي منظمة التحرير وحق العودةالكاملةطلب العضوية : عريقات .2
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كبيـر         :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   

 الذهاب لألمم المتحدة لطلب انضمام لعضوية دولـة         المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، أن     
وقـال عريقـات    . »غير مرتبط باسـتئناف المفاوضـات مـع إسـرائيل         «فلسطين في االمم المتحدة،     

المشكلة في ان الحكومة اإلسرائيلية بهذه التركيبة ال تريد سالما وال تريد انهاء االحـتالل               : »الدستور»لـ
سعى الى استئناف عملية السالم بل تريد تدمير كامل العملية والعـودة   وتسعى الى تكثيف االستيطان وال ت     

  . من جديد بناء على األمر الواقع الذي فرضته
واكد أنه حتى في حال االعتراف بدولة فلسطين فهذا ال يلغي تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلـسطيني،                 

ال تمثل كل الشعب الفلسطيني، وشدد على       كما هو الحال للسلطة الفلسطينية، التي ال تحل محل المنظمة و          
أن هذه الخطوة ال يمكن أن تأتي على حساب أي من ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني وفي مقـدمتها                  

وعن االنعكاسات قال عريقات، إن االعتراف بنا دولة عضو في األمم المتحـدة، إن كانـت                .حق العودة 
 وعاصمتها  1967أن دولة فلسطين في حدود      : ة، أوال كاملة العضوية ام ال سينعكس في ست نقاط مركزي        

القدس ستكون دولة تحت احتالل دولة أخرى عضو في االمم المتحدة، وسيخرس اللسان اإلسرائيلي الذي               
  . ، بل دولة تحت االحتالل»اراض متنازع عليها«يعتبر قضيتنا 

  . ل وفق جدول زمني محددثانيا، ستصبح مرجعية المفاوضات جدوال زمنيا النسحاب وانهاء االحتال
إن : رابعـا . إن حق تقرير المصير يعود للشعب الفلسطيني صاحب الحق، وهو سـيمارس حقـه             : وثالثا

مواثيق األمم المتحدة تلزم جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة مساعدة دولة واقعة تحت احتالل دولة                
  . أخرى عضو في األمم المتحدة

سيكون لها الحق في أن تكون في جميع الهيئات التابعة لألمم المتحدة، إن كان              إن دولة فلسطين    : وخامسا
في منظمة الغذاء العالمية، أو في المحكمة الدولية، وهذا ما تخاف منه إسرائيل، ونحن نقول إلسرائيل إن                 

  .كانت تخاف المحكمة الدولية فعليها أن توقف جرائمها
راء القانون الدوليين ألجله، يتعلق بأكثر من ثمانية آالف أسـير           وهو ما وظفنا الكثير من خب     :  أما سادسا 

فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل، العتبارهم أسرى حرب، ألن حل الصراع ال يمكن أن يـتم مـن                  
  .دون حق عودة الالجئين وعودة األسرى إلى عائالتهم وأبناء شعبهم

  18/9/2011، الدستور، عّمان
  

  استنفدنا محاوالت استئناف المفاوضات: بالدولة الفلسطينية االعتراف يبرر طلب عباس .3
أطلع الرئيس محمود عباس، سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى السلطة الوطنية الكسندر : رام اهللا

رودوكوف، على آخر االستعدادات الفلسطينية للتوجه إلى مجلس األمن من أجل نيل عضوية دولة 
  .تحدةفلسطين الكاملة في األمم الم

إلى أن الجانب الفلسطيني اتخذ القرار بالذهاب إلى األمم  وأشار سيادته خالل استقباله السفير رودوكوف،
المتحدة بعد استنفاد كل المحاوالت الستئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي وفق مبادئ وقرارات 

  .الشرعية والقانون الدولي
لسالم  كان بسبب سياسة الحكومة اإلسرائيلية الرافضة لاللتزام وأكد أن المأزق الذي وصلت إليه عملية ا

  .بالمرجعيات الدولية المتعلقة بعملية السالم، وإصرارها على مواصلة االستيطان في األرض الفلسطينية
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وأشاد الرئيس بالموقف الروسي الداعم للتوجه الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يخدم العملية السلمية، ويساعد 
روج من المأزق الذي وصلت إليه عملية السالم، داعيا المجتمع الدولي إلى تبنى االلتزام بعملية على الخ

 وعاصمتها 1967سالم عادلة تقود إلى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
  .القدس الشرقية

 17/9/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
   

   احباط طلب السلطة االعتراف بالدولة الفلسطينية تداعياتظمة التحرير تحذر من من .4
 رحبـت منظمـة التحريـر       : يوسف الـشايب   -  برهوم جرايسي   - رام اهللا حامد جاد    -الناصرة  -غزة  

بما جاء في خطاب الـرئيس محمـود        " اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمركزي    "الفلسطينية وهيئاتها   
  .التوجه الى مجلس األمنعباس حول 

وحذرت منظمة التحرير بلسان عضو لجنتها التنفيذية زكريا االغا من خطورة تداعيات إجهاض استحقاق              
  .أيلول على المنطقة من خالل لجوء الواليات المتحدة األميركية الستخدام حق النقض الفيتو

لمعلن في األمم المتحدة وتنفيذه على أرض       وطالب االغا الرئيس األميركي باراك أوباما بااللتزام بموقفه ا        
  .2011الواقع لما قاله انذاك إنه يرغب في أن يرى فلسطين عضوا في األمم المتحدة في أيلول 

  18/9/2011، الغد، عّمان
  

   التي أضحينا فيها جاهزين إلقامة الدولة الفلسطينيةالبيئةتمكنّا من خلق : فياض .5
ة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والمأزق السياسي الذي تمر           تهيمن األزم  :عبد الرؤوف أرناؤوط  

التي تبدأ أعمالها اليـوم     ) AHLC(به عملية السالم على اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة         
في األمم المتحدة في نيويورك، والتي من المقرر أن تتلقى تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي                 

األمم المتحدة تشيد بأداء بناء المؤسسات الفلسطينية وتنتقد التلكؤ اإلسرائيلي في التخفيف مـن القيـود                و
  .المفروضة على حركة الفلسطينيين

سالم فياض، رئيس الوزراء الذي يرأس وفد فلسطين الى هذا االجتماع، في رسالة توزع اليوم               .ويقول د 
في الوقت الذي ال نزال نرزح فيه تحت نيـر االحـتالل            " على نصها   " األيام"على المشاركين وحصلت    

الحربي الذي يمارس شتّى صنوف االضطهاد والقمع بحقّنا، فقد تغلّبنا على الـروح االنهزاميـة التـي                 
ويـضيف  ". زرعتها أربعة عقود من هذا االحتالل وتمكّنّا من تحديد مصيرنا بأيدينا إلى أقصى حد ممكن              

تمع الدولي وإقراره، من خلق البيئة التي أضحينا نحن الفلسطينيين جاهزين في ظلّها             تمكّنا، وبشهادة المج  "
  ".إلقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وإعالنها على ترابنا الوطني

لقد تمكّنت السلطة الوطنية الفلسطينية، علـى مـدى العـامين           "وفي هذا الصدد، يقول فياض في رسالته        
 ال يستهان به من غاياتنا وأهدافنا الوطنية، بل إن اإلنجازات التـي حققتهـا               المنصرمين، من إنجاز قدرٍ   

ولكننا لم نحقِّق بعد هدفنا النهائي المتمثـل بإقامـة          . تخطت الغايات واألهداف التي حددتها بأشواط بعيدة      
  ".1967دولة فلسطين الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أرضنا المحتلة منذ العام 

  18/9/2011، األيام، رام اهللا
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  اللواء الضميري يحذر من جّر االحتالل للفلسطينيين إلى المربع العسكري .6
أكد الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية اللواء عـدنان الـضميري            :  نادية سعدالدين  -عمان  

طق الخاضـعة للـسيطرة الفلـسطينية،       ، في المنا  "الجاهزية الكاملة لقوات األمن بدون الحاجة لتعزيزها      "
القـوة األمنيـة   "من األراضي المحتلة إن " الغد"وقال لـ. تزامناً مع التوجه لألمم المتحدة األسبوع الحالي    

". الفلسطينية ستحمي النشاطات السلمية التي ستخرج إلعالن تأييد مسعى أيلول، وستحفظ األمن والـسلم             
ل اإلسرائيلي جر الفلسطينيين إلى المربع العـسكري الخطيـر          محاوالت سلطات االحتال  "ولكنه حذر من    

  ". الذي تتقنه جيداً ضمن سياسة العدوان والدمار
 18/9/2011، الغد، عّمان

 
   يجتمع في الداخل دعما الستحقاق االعتراف بالدولة الفلسطينيةالفلسطينيالمجلس الوطني  .7

سطيني سليم الزعنون بما جـاء فـي خطـاب      رحب رئيس المجلس الوطني الفل    :  كمال زكارنة  -عمان    
  .الرئيس محمود عباس ووصفه بانه واضح وصريح وجريء

واعلن الزعنون انه واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والشعب الفلسطيني قابلوا الخطاب بارتياح تـام              
صول علـى   واعتبروه معبرا عن ارادتهم، خاصة ما اعلنه من المضي قدما في التوجه لالمم المتحدة للح              

العضوية الكاملة من خالل السكرتير العام لالمم المتحدة ورئيس مجلس االمن وان ال تراجع عـن ذلـك                  
  .مهما بلغت الضغوطات والتهديدات

وقال انه سيتم عقد اجتماع موسع ألعضاء المجلس المتواجدين داخل الوطن غدا االثنين دعما السـتحقاق              
ألمن الدولي من اجل الحصول على العـضوية الكاملـة لدولـة            أيلول ولقرار الرئيس بالتوجه لمجلس ا     

 .فلسطين
 18/9/2011، الدستور، عّمان

  
   لمجلس األمن يهدف إلعطاء دفعة جديدة للمفاوضاترجوع السلطة الفلسطينية: القدومي .8

أن الهـدف   ) أبـو اللطـف   (أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فاروق القـدومي          :  وفا –رام اهللا   
ألساسي من الرجوع إلى مجلس األمن هو إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات وجعلها تجري على أراضـي                ا

  .دولة واقعة تحت االحتالل بدل أراض متنازع عليها
المفروض من هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن       «، امس،   »صوت فلسطين «وقال القدومي في حديث لـ      

لسطين وحق شعبنا في العودة وإقامة الدولة على مـدى          الدولي الذي اتخذ عشرات القرارات بخصوص ف      
سنوات طويلة أن يثبت للعالم هذه المرة أن للشعب الفلسطيني الحق في أرضه وإقامة دولتـه المـستقلة                  

  ».وعاصمتها القدس الشريف
  .»انجاز المصالحة الوطنية، ألنه من خالل الوحدة نستطيع عمل كل شيء«وشدد على ضرورة 

  18/9/2011، ة، رام اهللالحياة الجديد
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  لن نعطي غطاء لمشروع ينتقص من الثوابت الفلسطينية:  االمنلمجلس ردا على التوجه النونو .9
يحمـل الكثيـر مـن      "أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو أن خطاب محمود عباس            : غزة

ب الفلسطيني ال سيما أنه وضع خيـار        التساؤالت التي تحتاج إلى إجابة خاصة فيما يتعلق بمستقبل الشع         
  ".المفاوضات في كافة األحوال

ـ      تعليقًا على خطاب عباس    ): 9-17(السبت  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال النونو في تصريحٍ خاص ل
يوجد غموض في العديد من القضايا ومنها       : "الذي أعلن فيه التوجه لألمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة        

  ".جئين وحق العودةقضية الال
ال يمكن إعطاء غطاء ألي مشروع ينتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة للفلسطينيين فـي              : "وشدد بقوله 

  ".األرض والوطن وحق العودة وتقرير المصير، وغيرها من الثوابت والحقوق
يـادة المـشتركة    كان األجدر ألبو مازن تطبيق اتفاق المصالحة وتشكيل الق        : "وأضاف في حديثه لمراسلنا   

وتطبيق استراتيجية فلسطينية موحدة قبل اإلقدام على هذه الخطوة الغامضة المحفوفة بالمخاطر وتعتبـر              
  ".خطوة منفردة في نفق أوسلو المظلم

  17/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "فلسطين في األمم المتحدة" لـ دعماًاعتصام شمالي :  لبنان .10
من أبناء مخيمي البداوي والبارد أمام مقر الصليب األحمر الدولي في مدينـة             اعتصم العشرات   : طرابلس

طرابلس، دعما للقيادة الفلسطينية في التوجه إلى األمم المتحدة، وذلك بدعوة من فصائل منظمة التحريـر                
وفي الختام تال أمين سر فصائل منظمة التحرير في الشمال أبـو جهـاد فيـاض                 .الفلسطينية في الشمال  

مذكرة التي رفعها المعتصمون عبر الهيئة الدولية للصليب األحمر إلى أمين عام األمم المتحدة بان كـي                 ال
  .مون، التي تطالب األمم المتحدة بدعم خيار الشعب الفلسطيني وعدم االنحياز لمصلحة إسرائيل

 18/9/2011، المستقبل، بيروت
 

  مدينة يهودية صرفة تتصرف بالقدس كأنها" إسرائيل": وزير القدس السابق .11
أكد وزير القدس السابق خالد أبو عرفة أن سياسة االحتالل التي ال تنتظر ذرائع، مستمرة               : القدس المحتلة 

ما من يومٍ يخلو مـن إشـاعة        "في اإلبقاء على حياة غاية في الصعوبة وسط الفلسطينيين، مشيرا إلى أن             
 ".حال التجارية ونصب الحواجز العسكرية الفجائيـة      التوتر والترهيب واالعتقاالت، ومداهمة البيوت والم     

وجاءت تصريحات الوزير أبو عرفة هذه ردا على إغالقات االحتالل للمعابر حول مدينة القـدس اليـوم           
  .والتشديد من إجراءاتها العسكرية) 9-17(السبت 

ن االحتالل وبعـد    إ"نسخة عنه   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال أبو عرفة، في بيان صدر عنه، وصل         
 عاما من احتالل القدس، يتصرف وكأن المدينة يهودية صرفة، برغم أن كافـة دول العـالم تعتبـر                   44

  .المدينة محتلة
 17/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   األمم المتحدة نتيجة إحساسها بالفشل واليأس من مسار التسويةالىتوجة السلطة : شلّح .12
في فلسطين، رمضان شـلّح، مـن شـأن المـسعى           " الجهاد اإلسالمي "ين العام لحركة    قلّل األم : طهران

الفلسطيني بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلّة، معتبرا أن              
  ".إحساس السلطة بالفشل واليأس من مسار التسوية"هذا التحرك يأتي نتيجة 

، الذي بـدأ أعمالـه      "المؤتمر الدولي للصحوة اإلسالمية   "مة ألقاها خالل مشاركته في      وحذّر شلّح، في كل   
التي ينطوي عليها التوجـه     " المخاطر الكبيرة "، في العاصمة اإليرانية طهران، من       )9-17(اليوم السبت   

طيني لالتفاق  كان األولى بصانع القرار في دائرة المفاوضات، أن يعود للشعب الفلس          "لألمم المتحدة، وقال    
  ".على إستراتيجية جديدة تتناغم مع حراك الشارع العربي

) يونيـو (وشدد على رفضه الحديث عن دولة فلسطينية حدودها األراضي المحتلّة في الرابع من حزيران              
نحن نريد دولة وال ننظر إلى العالم نظرة عدمية، وإذا أراد البعض أن ينشغل في               "، وأضاف   1967عام  

، ففلسطين بالنسبة لنا هي كل فلسطين ال تـنقص ذرة واحـدة مـن ترابهـا                 67أو في حدود    دولة على   
  ".وعاصمتها القدس

  17/9/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   بقطاع بغزةسبتمبر/  أيلول دعم استحقاقغنيم يدعو حركة حماس لتسهيل إطالق فعاليات .13
 حركة حماس وحكومتها المقالة في قطاع غزة         دعا نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب        :رفح

االعتـراف بالدولـة    : لتسهيل تنفيذ الفعاليات الشعبية في محافظات غزة الخاصة بدعم استحقاق أيلـول           
الفلسطينية في األمم المتحدة، معتبرا أن عرقلة أو منع هذه الفعاليات يتعارض والحريات السياسية، كمـا                

ة للشعب الفلسطيني تتناقض ووجهته التحررية وكفاحـه علـى كافـة            يبعث برسائل إلى الجهات المعادي    
  .1967المستويات من اجل بناء دولته المستقلة على كامل األراضي التي احتلت عام 

  18/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   في المائة من األراضي المحتلة80حتالل أكثر من ال الشرعية ليمنحخطاب عباس ": الجهاد" .14
رفضت حركة الجهاد اإلسالمي في فلـسطين الخطـاب الـذي ألقـاه الـرئيس               : صالح النعامي  -غزة

الفلسطيني، محمود عباس، أول من أمس، الذي أكد خالله عزمه التوجه إلى األمم المتحدة لطلب عضوية                
نفرادية نحن قلنا إن التوجه لألمم المتحدة خطوة ا       «: وقال القيادي في الحركة، أحمد المدلل     . فلسطين فيها 

إنما يـسعى إلـى     «، مشيرا إلى أن عباس من خالل توجهه إلى األمم المتحدة            »يتحمل عباس مسؤوليتها  
  .»العودة للمفاوضات العبثية التي لم تعد على الشعب الفلسطيني بشيء

وأضاف المدلل أن العودة إلى المفاوضات تعطي الشرعية لالحتالل بمواصلة عدوانه على الفلـسطينيين،              
ث عباس عن التوجه إلى األمم المتحدة هو استمرار للوهم والسراب، ولن تكون له أي نتيجة يمكن                 وحدي«

  .»أن يستفيد منها الشعب الفلسطيني
 في المائة من األراضي     80واعتبر المدلل إن ما جاء في خطاب عباس يمنح الشرعية الحتالل أكثر من              

ل، وفي المقابل فإن ما سيعطيه االحتالل للفلسطينيين لن         المحتلة وتلبية مطالبة باالعتراف بيهودية إسرائي     
  . في المائة من األرض الفلسطينية20يتجاوز 

  18/9/2011، الشرق األوسط، لندن
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    عن المفاوضات يعمق االنقسام السياسي عباسحديث": الشعبية" .15

كانـة التمثيليـة    تأكيد عباس علـى الم    » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   «اعتبرت  :  فتحي صباح  -غزة  
، إال  »أمر ايجابي «الشاملة للمنظمة، وأن التوجه لألمم المتحدة لن يكون على حسابها وربطه بحق العودة              

خيار المفاوضات المباشرة مع دولة االحتالل مجدداً وفق المرجعيات واألسس          «أنها رفضت تأكيده على     
نقسام السياسي وال يؤدي إلى تحقيق حـال        يعمق اال «وقالت إن الحديث عن المفاوضات      . »القائمة عليها 

من اإلجماع الوطني، ويضعف التوجه لألمم المتحدة، ويبقي القضية الفلسطينية رهينة لهذه المفاوضـات              
  .»العقيمة

  18/9/2011، الحياة، لندن
  

   بمواصلة استهداف عائلة أحد قادتها في جنينالسلطةتتهم أمن " الجهاد" .16
سالمي أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بمواصلة حملتها ضد عائلة          اتهمت حركة الجهاد اإل   : جنين

السعدي في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها اعتقلت محمود السعدي، صـهر                 
  .الشيخ بسام السعدي القيادي في الحركة

أمس الجمعة، بين العائلة وأفـراد      وقال مصدر في حركة الجهاد بأن االعتقال جاء بعد مواجهات، مساء            
  .األجهزة األمنية التابعة للسلطة، إثر محاوالتها اقتحام منزل الشيخ بسام والتعرض ألبنائه، كما أفادت

  17/9/2011، قدس برس
  

   تعرف كيف ترد"سرائيلإ.. "ةعباس يغير قواعد اللعب: أيالون .17
اني ايالون بان الرئيس الفلسطيني محمـود       صرح نائب وزير الخارجية االسرائيلي د     :  د ب أ   -تل ابيب   

جاء تصريح ايالون ردا على الخطـاب الـذي         . عباس ال يغير فقط قواعد اللعبة ولكنه يغير اللعبة نفسها         
القاه عباس ام الجمعة في رام اهللا واكد فيه عزمه تقديم طلب لمجلس األمـن الـدولي للحـصول علـى                     

اسرائيل تعرف كيف ترد، ومن االن      «وقال ايالون   .1967 عضوية كاملة لدولة فلسطينية على حدود عام      
فصاعدا سوف تكون قادرة على تحقيق مصالحها بدون اى حدود او تنازالت تضمنتها االتفاقيات السابقة               

االسـرائيلية فـي موقعهـا      » يـديعوت احرونـوت   «، حسبما ذكرت صحيفة     »من بينها اتفاقيات اوسلو   
 الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على خطـاب عبـاس           من جانبه، اكد رئيس   .االلكتروني أمس 

حـسبما  » استحالة التوصل الى سالم باتخاذ اجراءات احادية الجانب او بالتحالف مع حركـة حمـاس              «
  .ذكرت االذاعة االسرائيلية أمس

  18/9/2011، الدستور، عّمان
  

  ةدولتهم في األمم المتحد ال تستطيع منع الفلسطينيين من طلب عضوية "سرائيلإ: "بيليد .18
من دون حقيبة يوسي بيليد بأن اسرائيل ال تـستطيع منـع            » الليكودي«أقر الوزير   : نورالدين الفريضي 

وقـال  . الفلسطينيين من طلب عضوية دولتهم في األمم المتحدة، متحدثاً عن احتمال تحريك عملية السالم             
 تمنع الفلسطينيين من طلب انضمام دولـتهم الـى   مع األسف ليس السرائيل وسائل«: لالذاعة االسرائيلية 

لكن هذه المبادرة ستصطدم على االرجح بـرفض مجلـس          «: واضاف. »االمم المتحدة ويستحيل منعهم   
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ال يمكن اسرائيل ان تقبل الشعور بالعجز وال بـد          «: وتابع. »االمن، وسيبقى لنا هامش مناورة للتفاوض     
  .» التوصل اليه عبر مفاوضات مباشرةان تشدد على ان حل الدولتين لشعبين يجب

  18/9/2011، الحياة، لندن
  

   اليقاف االعتراف بفلسطينحكومة نتنياهو تحاول القيام بخطوات شبه مستحيلة: القناة العاشرة .19
أن ضغوطا واسعة النطاق تمارس في      » العاشرة«كشفت قناة التلفزيون اإلسرائيلية     : كفاح زبون  -رام اهللا 

لسلطة الفلسطينية بهدف دفعها للتراجع عن التوجه إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولة            هذه األثناء على ا   
وفي تقرير لها صباح أمس، السبت، نوهت القناة بأن ما يخيف القيادة اإلسرائيلية هو أن تشتد                . الفلسطينية

مم المتحدة وفـي    وطأة العزلة التي تعيشها إسرائيل في أعقاب حصول الدولة الفلسطينية على عضوية األ            
؛ »شبه مـستحيلة  «وأشارت القناة إلى أن حكومة نتنياهو تحاول القيام بخطوات          . أعقاب الثورات العربية  

فمن ناحية تعمل على طمأنة اإلسرائيليين بأن الخطوات الفلسطينية الحالية ال تهدد كيـانهم إلـى درجـة                  
 جانبهـا وأن يفـشل مـا يـسعى إليـه            كبيرة، ومن جهة أخرى تحاول إقناع العالم أجمع بأن يقف إلى          

  .الفلسطينيون
الكابوس المرعب الذي يفزع القيادة اإلسرائيلية هو حصول ثورة فلسطينية بعـد يـوم              «: وأضافت القناة 

واحد من توجه السلطة إلى األمم المتحدة، حيث تخشى أن تتوجه أمواج غاضبة من الفلـسطينيين إلـى                  
وأوضحت القناة أن كـال مـن الحكومـة         . »لية في الضفة الغربية   المعابر والحواجز العسكرية اإلسرائي   

  .والجيش اإلسرائيلي يخشى اندالع انتفاضة ثالثة
إسرائيل ليست مستعدة ألن يتم ابتزازها بالتهديد بالتوجه إلـى مجلـس          «وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن      

ال يوجد أي احتمـال ألن      «: »يديعوت أحرنوت «وأضاف المسؤول لصحيفة    . »األمن أو الجمعية العامة   
توافق إسرائيل على التحدث حول حدود دائمة أو تجميد االستيطان، ولن تـساعد فـي ذلـك محـاوالت        

  . »االبتزاز والتهديد الفلسطينية حتى اللحظة األخيرة
  18/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "سيرن " تنضم رسمياً لالتحاد األوروبي لألبحاث النووية"إسرائيل" .20

أعلنت المنظمة األوروبية للبحث النووي أمس، أن اسرائيل وقّعت اتفاقا لرفع مـستوى             :  رويترز – أ ب 
في سويسرا، وأصبحت بذلك عضوا شريكا فـي        » سيرن«عالقاتها مع مختبر الفيزياء النووية األوروبي       

  . انتظار تصويت الكنيست االسرائيلي على االتفاقية
، بما يتضمن العمل على تجارب البحـث عـن          »سيرن«ن مع مختبر    ولطالما تعاون العلماء االسرائيليو   

 مليارات دوالر، بهدف محاكاة     10الذي كلّف   » هادرون للتصادم الجزئي  «ضمن مفاعل   » هيغز«جزيئة  
  . »بيغ بانغ«نظرية النشوء الكوني 
ذا االتفاق  ه. إنه جزء أساسي من مهمتنا أن نبني جسورا بين االمم         » رولف هوير «وقال مدير عامٍ سيرن     

أما مدير معهد الدراسات المتقدمـة فـي الجامعـة          . »يغنينا علميا ويتقدم بنا خطوة مهمة في هذا االتجاه        
العبرية في القدس المحتلة اليعزر رابونيفسي قال، إن االتفاق يشكل اعترافا بمساهمة اسـرائيل العمليـة                

  . خالل األعوام الماضية» سيرن«والتكنولوجية في 
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ى سؤال حول ما إذا كانت المنظمة ستتعرض لضغوطات مـن حملـة مقاطعـة اسـرائيل                 وفي رده عل  
جزء من مسؤوليتنا ان نؤمن المجـال لتعـاون   «جيمس غيليس إنه   » سيرن«أكاديميا، قال المتحدث باسم     

  . »علمي سلمي
  17/9/2011، السفير، بيروت

  
  ينيةالمستوطنون يخططون لنقل المواجهات إلى البلدات الفلسط :يديعوت .21

االسرائيلية في موقعها على الشبكة إن المستوطنين يخططـون         " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : القدس
مديريـة  "، والتي يتوقع أن تتجه باتجاه       "مسيرات السيادة "لمسيرات كبيرة في الضفة الغربية، أطلق عليها        

ه ناشطو اليمين المتطرف باتجـاه      ، كما من المتوقع أن يتج     "التنسيق واالرتباط التابعة للجيش اإلسرائيلي    
، إضافة إلى مظاهرة كبرى     "نقل المواجهات إلى مناطق السلطة الفلسطينية     "البلدات الفلسطينية تحت شعار     
  .في تل أبيب في وسط األسبوع

 وجاء أنه بحسب المخطط فإن لجان المستوطنين والمجالس اإلقليمية للمستوطنين تخطط لمسيرات، ظهر             
باتجـاه  " بيت إيـل  "باتجاه نابلس، ومن مستوطنة     " إيتمار"م، في ثالثة محاور؛ من مستوطنة       الثالثاء القاد 

باتجاه جنوب الخليل، وذلك بذريعة منع      " كريات أربع "مديرية التنسيق واالرتباط القريبة، ومن مستوطنة       
  .وقوع مواجهات على حدود المستوطنات

 عـشرات آالف األعـالم اإلسـرائيلية لكـي يـضعها             كما تنوي المجالس اإلقليمية االستيطانية توزيع     
  .المستوطنون على مركباتهم

  18/9/2011،  وكالة سما اإلخبارية
  

   امكانية تطبيق قوانين الطوارىء في الضفة تدرس "سرائيلإ ":هآرتس .22
كشفت صحيفة هارتس االسرائيلية اليوم ان تل ابيب تدرس امكانية تطبيق قـوانين الطـوارىء               : القدس
ة امكانية اندالع اعمال عنف في الضفة الغربية قد تواكب توجه الفلسطينيين الى مجلـس االمـن                 لمواجه

  .الدولي لطلب منح دولة فلسطين عضوية في االمم المتحدة
ان وزارة الشؤون االمنية في اسرائيل اعدت مسودة لوضع لوائح قـوانين الطـوارىء              "وقالت الصحيفة   

جات المحتملة في الضفة وامكانية تعطل النظام هناك في ظل االعـالن            موضع التنفيذ للتعامل مع االحتجا    
  ".المتوقع عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة

ان هذه الخطة التي يمكن ان يمس تطبيقها بحقوق االشخاص الذين يجري اعتقـالهم او ممـن                 "واضافت  
ين فـي وزارة العـدل      يمكن ان يوضعوا تحت االقامة الجبرية تسببت في خالفات بالرأي بـين مـسؤول             

  ".االسرائيلية
  18/9/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   الدولة الفلسطينية بعزل القدس وإغالق المعابر والحواجزضد تبدأ حربها "إسرائيل" .23

باشرت إسرائيل إجراءاتها في مواجهة طلب الفلسطينيين االعتراف بدولة لهم :  رام اهللا ـ احمد رمضان
، وعمدت قوات االحتالل أمس الى عزل مدينة 1948 التي احتلت في العام على األراضي الفلسطينية
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القدس المحتلة وأغلقت المعابر والحواجز العسكرية على مداخلها الرئيسية بكتل إسمنتية ضخمة، تحسباً 
  .لتحركات شعبية بعد خطاب الرئيس محمود عباس وقبل أيام من التوجه الى األمم المتحدة

حتالل إجراءات مشددة للغاية على معبر قلنديا شمال القدس والذي يفصلها عن رام وقد اتخذت قوات اال
اهللا ووضعت مكعبات إسمنتية كبيرة لمنع المواطنين من التوجه الى القدس حيث شهد المعبر اختناقات 
نة وازدحاماً شديداً في ظل إجراءات االحتالل الجديدة، كما شهد معبر حزما على المدخل الشرقي للمدي

المقدسة حركة تفتيش معقدة لمركبات المقدسيين، فيما وصلت سيارات المواطنين على حاجز جبع شمال 
شرق القدس حتى مدخل بلدة الرام شماالً وسط إطالق أبواق السيارات تعبيراً عن االحتجاج على 

  .إجراءات االحتالل
 مسجد بالل بن رباح وبالقرب وفي جنوب القدس، أغلقت قوات االحتالل الحاجز العسكري بالقرب من

، فيما شهدت المعابر والحواجز األخرى في محيط "قبر راحيل"من النقطة االستيطانية المعروفة باسم 
  .بيت لحم إجراءات مشددة جداً للمواطنين المتوجهين الى مدينة القدس

أبو ديس والمعروف وأفاد شهود بأن قوات االحتالل أغلقت الحاجز العسكري قرب جامعة القدس في بلدة 
ومنعت السيارات من اجتيازه للتوجه الى المدينة المقدسة، فضالً عن إغالقه الحقاً " حاجز الكونتينر"باسم 

  .بوجه حركة السير في كال االتجاهين، األمر الذي تسبب بتكدس السيارات وبتعطيل مصالح المواطنين
  18/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  ويستعدون للدفاع عنه.. اقتحام مستوطنين المسجد األقصى منالفلسطينيون يحذرون  .24

حذر الفلسطينيون من خطط مستوطنين متطرفين اقتحام المسجد األقصى اليوم :  كفاح زبون- رام اهللا
  .ضمن برنامج مؤتمر عام حول تسريع بناء الهيكل المزعوم

 االقتحام هذه تأتي تلبية إن عملية«الشيخ يوسف سالمة في بيان صحافي  وقال خطيب المسجد األقصى
لدعوة عدد من المنظمات اليهودية وتتزامن مع مطالبات يهودية بتسريع بناء الهيكل المزعوم على 

أن المسجد األقصى المبارك مسجد إسالمي بقرار رباني «وأكد البيان . »أنقاض المسجد األقصى المبارك
  .»وهذا القرار لن يلغيه أي قرار يصدر من هنا أو هناك

من العواقب الوخيمة المترتبة على مثل هذه الدعوات التي تصدر عن منظمات «وحذر الشيخ سالمة 
حراس المسجد وسدنته وأهلنا في المدينة المقدسة والداخل «، مناشدا في نفس الوقت »يهودية متطرفة

للدفاع الذين يشكلون جميعا رأس الحربة في الذود عن األقصى والمقدسات ضرورة شد الرحال إليه 
أهمية أن يثبت هؤالء أنهم األمناء المدافعون عن المسجد األقصى والمدينة المقدسة «وشدد على . »عنه

وانضمت فصائل وقيادات ومؤسسات سياسية لدعوة سالمه، ودعوا . »ومعهم كل أبناء الشعب الفلسطيني
  . الفلسطينيين إلى شد الرحال والوجود المكثف في المسجد األقصى اليوم
  18/9/2011، شرق األوسط، لندنال

  
   تأييداً لطلب عضوية األمم المتحدةإسرائيلية  فلسطينيةةمسير .25

شاركت مئات النسوة الفلسطينيات واالسرائيليات أمس في مسيرة الى الحاجز :  محمد يونس–رام اهللا 
. جه الى األمم المتحدةالعسكري الفاصل بين رام اهللا والقدس عند قلنديا، وذلك دعماً للقرار الفلسطيني التو

وتوجهت الفلسطينيات الى حاجز قلنديا من ناحية رام اهللا فيما توجهت االسرائيليات المؤيدات للسالم من 
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ومنع الجنود االسرائيليون النساء اإلسرائيليات من عبور الحاجز لالنضمام الى النسوة . ناحية القدس
  .الفلسطينيات

اذ تعتقد . ة لدى ناشطات بأن الدور في حل الصراع اآلن هو للنساءوتأتي المسيرة في وقت تتنامى قناع
الناشطة اإلسرائيلية تاليا ساسون أن الرجال استنفدوا دورهم في البحث عن فرصة إلنهاء الصراع 

  .  اإلسرائيلي–الفلسطيني 
ء لديهن دوافع المهمة األولى لنا هي إنهاء هذا الصراع، وأعتقد أن النسا«إن » الحياة«وقالت ساسون لـ 

هذا الصراع «ولفتت الى أن . »أكبر من دوافع الرجال لتحقيق هذا الهدف، أهمها الخشية على أوالدهن
في أيدي الرجال منذ عقود، وقد حاولوا إيجاد حل لكنهم لم ينجحوا، واليوم ال يحدث شيء، لذلك علينا 

  .»التحرك
  18/9/2011، الحياة، لندن

  
   يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتهاكات المستوطنين "اناالستيطشباب ضد : "الخليل .26

 أعلن تجمع شباب ضد االستيطان في محافظة الخليل، امس، عن تشكيله لغرفة عمليات لرصد :الخليل
ومتابعة اعتداءات المستوطنين التي ازدادت وتيرتها بالتزامن مع توجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة 

  .سطينيةلالعتراف بالدولة الفل
وقال منسق تجمع شباب ضد االستيطان، عيسى عمرو ان هذه الخطوة تأتي بعد تخوفات أهالي المناطق 
المستهدفة من قبل المستوطنين، وزيادة وتيرة االعتداءات التي ينفذونها بحق السكان العزل في البلدة 

امهم من القيادة الفلسطينية القديمة من الخليل، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وذلك لرفضهم وانتق
  .والمواطنين للتوجه إلى األمم المتحدة

وتتكون غرفة العمليات من عدد من المتطوعين الفلسطينيين واألجانب، ومن نشطاء مؤسسات حقوق 
  .اإلنسان ومحامين من عرب الداخل، وإعالميين ومدونين وكتاب وطالب جامعات

 شبابي وطني غير حزبي، يتبنى وسائل العمل الشعبي في يذكر أن تجمع شباب ضد االستيطان هو تجمع
  .رصد ومقاومة التجاوزات اإلسرائيلية واالستيطانية في محافظة الخليل

  18/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   لمتابعة مشاكل التجار والمستورديناقتصاديةتشكيل لجنة : غزة .27
لجنة اقتصادية برئاسة نائب رئيس الغرفة التجارية ) نقابة التجار(شكلت الغرفة التجارية في غزة : غزة

رشاد حمادة، وعضوية عدد من كبار المستوردين، وذلك لمتابعة كافة المشاكل التي تواجه التجار 
  .والمستوردين

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته الغرفة التجارية لكبار المستوردين لمناقشة العديد من القضايا 
القتصادي في محافظات غزة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الخاصة بالوضع ا

  .التجارية ومجموعة كبيرة من كبار المستوردين في قطاعات مختلفة
  وقال محمود اليازجي رئيس الغرفة التجارية بالحضور، إن مجلس إدارة الغرفة التجارية اتخذ قرارا بعقد 
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ة التجارية من التجار والمستوردين والصناعيين، ومن كافة لقاءات دورية مع كافة أعضاء الغرف
  .القطاعات لدراسة كافة المشاكل التي تواجههم وإيجاد الحلول لها مع الجهات المختصة

  17/9/2011قدس برس، 
  

  المعاناة الفلسطينية بعدسات الصغار ... "أنا من النبي صالح"معرض الصور  .28
 النبي صالح الفلسطينية الواقعة شمال رام اهللا، بأنها أرض حرب كل تشتهر قرية:  بديعة زيدان–رام اهللا 

وقرر عشرة أطفال من . يوم جمعة، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلية لمسيرات شعبية ضد االستيطان
القرية بقيادة صحافية وناشطة أميركية ومصور فوتوغرافي فلسطيني، مواجهة االحتالل بطريقة مختلفة، 

فاتجهوا إلى التسلح بكاميرات، ال توثق معاناتهم المباشرة جراء إجراءات جنود . رشق الحجارةبعيداً من 
جيش االحتالل فحسب، بل يعبرون من خاللها عما يجول في دواخلهم، مسلّطين الضوء على زوايا 

  .مختلفة من حيواتهم اليومية
» فقر«و » أماكن للعب«و » ياحاجت«و » أماكن مهجورة«و » نفاية«و » متجر أمي«تحت عناوين مثل 

لصور » أنا من النبي صالح«، وغيرها، تحتضن األكاديمية الدولية للفنون في رام اهللا معرض »مياه«و 
التقطها هؤالء األطفال، وجميعهم من أسرة التميمي، لتتجول المجموعة في ما بعد في مدن فلسطينية 

المتحدة، وبالتحديد إلى نيويورك وواشنطن وبوسطن، عديدة، ثم تطير مطلع العام المقبل إلى الواليات 
  .إضافة إلى برشلونة اإلسبانية والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن وسيدني األسترالية

  18/9/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" حاجة الى وساطة الواليات المتحدة لحل أزمتها مع فيتركيا ليست : أوغلو .29
رجية التركي احمد داود أوغلو، أن بالده ليست في حاجة الى أعلن وزير الخا:  أ ف ب- إسطنبول 

وساطة الواليات المتحدة لحل االزمة المستمرة بينها وبين اسرائيل في ما يتعلق بمهاجمة اسرائيل 
  .2010ألسطول كان متجها الى غزة عام 

ل عن إمكان مساعدة وقال في مؤتمر صحافي نُقل تلفزيونياً من محافظة كونيا وسط البالد، رداً على سؤا
بأي شكل من ... لسنا في حاجة الى وساطة «: الواليات المتحدة في تسوية الخالفات بين البلدين

  .»األشكال
لتحسين العالقات بين أنقرة » المطالب التركية واضحة. الموقف ال يحتاج الى وساطة«: وأضاف

، مضيفاً ان العالقات » إزاء هذا األمرينبغي أن ال يشكك أحد في تصميمنا«: وتابع. وحليفتها السابقة
االسرائيلية قد تكون على جدول األعمال بين قضايا اخرى خالل اجتماع رئيس الوزراء التركي - التركية

. رجب طيب اردوغان والرئيس باراك اوباما االسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة لالمم المتحدة
  .» يفهم موقف تركيا في هذا الصدداألميركيون على االرجح افضل من«: وقال

  18/9/2011، الحياة، لندن
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   يرى ان قضية فك الحصار عن غزة لم يعد أمرا قابال للتأجيلالمصريالشعب  :بديعمحمد  .30
أكد المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أن الشعب المصري يرى في : القاهرة

حصار اإلسرائيلى عن قطاع غزة لم يعد أمرا قابال للتأجيل، مشددا على الوقت الحالي أن قضية فك ال
  .أهمية حماية المقدسات اإلسالمية والقدس الشريف الذي يتعرض لمؤامرة صهيونية دولية لهدمه

جاء ذلك خالل استقبال مرشد اإلخوان المسلمين للدكتور باسم نعيم وزير الصحة في حكومة غزة ، الذي 
  .صر حاليا مع وفد من كبار المسئولين فى قطاع غزةيقوم بزيارة لم

أكد المرشد العام أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المصري، وقال إن جماعة اإلخوان المسلمين و
لما يمثله ذلك من " تعتبر فلسطين قضيتها األولى، موضحا أهمية المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني

ل الصهيوني، كما أوضح أن النظام المصري السابق ظلم القضية الفلسطينية، موقف ضاغط على االحتال
وهو ما كان أحد أسباب قيام الثورة المصرية التي "  األمريكي- وتخلى عنها لصالح المشروع الصهيوني

  .غيرت األوضاع لصالح نصرة الشعب الفلسطيني
  18/9/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   مستعبد حالياً في مصر اإلسرائيليةارةالسفإعادة فتح ": الحياة" .31

 أن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة األسبوع الماضي من أجل "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
لكن مصادر مصرية . البحث عن موقع جديد آمن في ضواحي القاهرة لمقر السفارة اإلسرائيلية الجديد

اء ليست مهيأة بعد إلعادة فتح السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، خصوصاً  إن األجو"الحياة"مطلعة قالت لـ
أن إسرائيل لم تقدم اعتذاراً صريحاً عن مقتل الجنود المصريين بنيران إسرائيلية، مضيفة ان الشارع 

  .المصري ما زال غاضباً إزاء ذلك
سفارة اإلسرائيلية خالل أنه رغم المخاطر التي تعرضت لها ال» الحياة«وأكدت مصادر موثوقة لـ 

  .محاولة االقتحام، إال أن اإلسرائيليين حريصون على استمرار وجود سفارتهم في العاصمة المصرية
  18/9/2011، الحياة، لندن

  
  "األقصى" المخططات الصهيونية لهدم إلحباطشيخ األزهر يدعو  .32

 األمتين اإلسالمية والعربية دعا اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب: لؤى على
للوقوف صفا واحدا أمام المخططات الصهيونية التى تستهدف المسجد األقصى المبارك، والعمل على 

  .إحباطها
، جميع الشرفاء واألحرار فى العالم إلى الوقوف "لليوم السابع"ودعا فضيلة اإلمام األكبر فى تصريحات 

  .مع الحق و العدل وحماية المقدسات
  17/9/2011، م السابع، مصراليو

  
     تسعى إلجهاض الثورات العربية "إسرائيل":  في مصرالجماعة اإلسالمية .33

أكدت الجماعة اإلسالمية بمصر أن إسرائيل تسعى إلى إجهاض الثورات العربية، وليس فقط  :القاهرة
زين القوى في  يناير، انطالقاً من أن هذه الثورات ستهدد وجودها وستعمل على تغيير موا25ثورة 
إن إسرائيل والقوى الكبرى : وقال المتحدث اإلعالمي باسم الجماعة، الدكتور طارق الزمر .المنطقة
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تسعى جميعها إلى إجهاض الربيع العربي، وأن مغازلة هذه القوى للثورات العربية ما هي إال محاولة 
  .منها للولوج إلى هذه الثورات، والعمل على زعزعتها

  18/9/2011، قةالخليج، الشار
  

    من قبل االحتالل اإلسرائيليندد بتهويد اآلثار الفلسطينية تللجنة التراث اإلسالمي ا .34
ندد االجتماع الثاني للجنة التراث اإلسالمي باالنتهاكات اإلسرائيلية بحق اآلثار الفلسطينية وما  :القاهرة

  .تواجهه هذه اآلثار من عمليات تهويد، خاصة في القدس المحتلة
شدد االجتماع الذي انطلقت فعالياته، أمس، في القاهرة وتختتم اليوم على ضرورة حماية اآلثار و

  .الفلسطينية من عمليات التهويد والسلب التي تتعرض لها من جانب االحتالل
  18/9/2011، الخليج، الشارقة

  
     تساند التوجه الفلسطيني لمجلس األمن العراقيحركة الوفاق الوطني  .35

كدت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية السابق إياد عالوي أن أ :بغداد
القضية الفلسطينية وتطلع الشعب الفلسطيني الشقيق إلى حلٍّ عادل وشامل كان وال يزال يمثل قلب األزمة 

عراقي نتضامن كامالً مع إننا في حركة الوفاق الوطني ال“وقال بيان لحركة الوفاق . في العالم ومنطقتنا
األشقاء الفلسطينيين وبإيمان عميق حول ضرورة إيجاد دولة فلسطينية، وندعو أشقاءنا من دول وقيادات 
عربية ومسلمة وكل الشعوب المحبة للسالم والحرية والعدل إلى إبداء الدعم الكامل لهذا الطلب 

  .”المشروع
ود عباس ودعت جماهير األمة العربية إلى رص وأكد البيان دعم الحركة للرئيس الفلسطيني محم

  .”الذي يصب بشكل مباشر في استقرار المنطقة ونموها“الصفوف لدعم هذا اإلجراء 
  18/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"البرلمان التركي يرفض تشكيل مجموعة صداقة مع  .36

 مع إسرائيل في الدورة البرلمانية قرر البرلمان التركي عدم تشكيل مجموعة صداقة:  أحمد ياسين- أنقرة
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة . المقبلة التي ستبدأ أعمالها في األول من أكتوبر المقبل

إن حزبنا لن يدعم تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع إسرائيل، : والتنمية، الحاكم مصطفى ألطاش
دد في ذلك بسبب إصرارها على عدم االعتذار لتركيا عن قتلها إضافة إلى عدم رغبة أغلبية النواب الج

  . مواطنين أتراك في الهجوم على أسطول الحرية لغزة العام الماضي9
وكان أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل في البرلمان السابق استقالوا جماعيا احتجاجا على 

ك التاريخ لم تتشكل المجموعة خاصة بعد أن شهدت ، ومنذ ذل2008الهجوم اإلسرائيلي على غزة عام 
  .العالقات بين تركيا وإسرائيل تدهورا ملحوظا

  18/9/2011، الوطن اون الين، السعودية
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  سرائيلي ساعد في اغتيال عماد مغنيةإسوريا تنشر اعترافات جاسوس  .37
قالت انها اعترافات رجل أردني فلسطيني اعطى اسرائيل معلومات  اذاعت سوريا امس السبت ما :قدمش

  .قادت إلى اغتيال القائد العسكري في حزب اهللا عماد مغنية في دمشق قبل ثالث سنوات
 بعد زيارة 2006ان اسرائيل جندته عام )  عاما35(وقال الرجل الذي قدم نفسه باسم اياد يوسف أنعيم 

وقال ان قادته االسرائيليين ارسلوه إلى دمشق في فبراير شباط . غربيةإلى مدينة الخليل في الضفة ال
  . فبراير شباط12 واعطاهم تفاصيل عن سيارة مغنية قبل ساعات من تفجيرها في 2008

  18/9/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "استكمال مهمته لفك الحصار عن غزة" القاهرة فيالبرلمان العربي يبحث  .38
 البرلمان العربي علي سالم الدقباسي أن البرلمان سيبحث خالل دورته العادية الثانية أعلن رئيس: القاهرة
، في مقر جامعة الدول العربية، في الفترة ما بين الثامن عشر من والحادي والعشرين من 2011للعام 
  .الجاري، سبل فك الحصار عن قطاع غزة) سبتمبر(أيلول 

ضا دعم فلسطين للحصول على عضوية في األمم المتحدة، وأوضح الدقباسي أن البرلمان سيبحث أي
وقرار مجلس الشيوخ البلجيكي المتضمن االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، 
والضغط على سلطات االحتالل إلطالق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في 

  .السجون اإلسرائيلية
 17/9/2011قدس برس، 

  
  روس حذر عباس من عواقب التوجه لألمم المتحدة مستخدماً مفردة غير دبلوماسية : الحياة .39

تفاصيل مفاوضات اللحظة االخيرة بين     » الحياة«كشف مسؤولون فلسطينيون لـ     :  محمد يونس  -رام اهللا   
جلـس االمـن    المبعوثين الغربيين والرئيس محمود عباس الذي دفعه فشلها الى حسم أمره بالتوجه الى م             

واوضح مسؤولون فلسطينيون ان كل االقتراحات التي قـدمها         . لطلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة     
الدولية توني بلير لم تلب اياً من       » الرباعية«المبعوثان االميركان دنيس روس وديفيد هيل ومبعوث اللجنة         

  .تطلعات الفلسطينيين
اس من عواقب التوجه الى األمم المتحدة على الفلسطينيين         وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن روس حذر عب       

وكشف . مستخدماً مفردة غير ديبلوماسية، فيما تصرف بلير كديبلوماسي إسرائيلي، وليس كمبعوث دولي           
أحد مساعدي عباس ان بلير عرض منح فلسطين مكانة جديدة أقـل مـن دولـة مراقبـة تحـت اسـم                      

»Attribution for a State«الـى  » الرباعية« من اجل الدولة، وذلك من خالل طلب تقدمه ، اي اسناد
واضاف ان بلير عرض أن تمنح األمم المتحدة امتيازات خاصـة لهـذه المكانـة، مثـل                 . األمم المتحدة 

الحصول على عضوية عدد من أبرز الوكاالت والمؤسسات التابعة للمنظمة الدولية مثل البنـك الـدولي                
وغيرهـا، مـستبعداً    ) يونـسكو (» ة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     منظم«وصندوق النقد الدولي و   

وكاالت االمم المتحدة التي يتمكن فيها الفلسطينيون من مالحقة إسرائيل قضائيا بتهمة ارتكـاب جـرائم                
ة حرب مثل محكمة الجنايات الدولية، علماً ان إسرائيل تبدي قلقاً كبيراً من حصول الفلسطينيين على مكان               

  .دولة مراقبة في المنظمة الدولية، ما يمكنها من الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية
  18/9/2011، الحياة، لندن
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   في خطوة التوجه لمجلس األمن لإلعتراف بالدولة تحفظ أوروبي عن انتقاد الفلسطينيين .40

رة توجه الفلسطينيين إلى األمـم      تحفظ االتحاد األوروبي عن انتقاد مباد     :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
المتحدة، ودعا اللجنة الرباعية الدولية إلى مضاعفة الجهود لتأمين فرصة استئناف المفاوضات بمـا قـد                

  .يؤثر على صوغ الطلب الفلسطيني وموعد تقديمه إلى المنظمة الدولية
 آشـتون ان االتحـاد   وقالت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية االتحـاد األوروبـي كـاثرين        

عباس طلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وينتظـر         ) محمود(أخذ علماً برغبة الرئيس     «األوروبي  
وأضافت أن األيـام    . إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون       » تفاصيل صيغة الطلب وتوقيت تقديمه    

وشددت على أن االتحاد    . » الخطوات المقبلة  يعود القرار للفلسطينيين في شأن    «المقبلة ستكون حاسمة اذ     
ال يزال يعتقد ان حالً بناء ينال إجماع الكثير من األطراف من أجل تأمين استئناف المفاوضـات هـو                   «

يدعو إلى مضاعفة الجهـود فـي نطـاق         «وذكرت أن االتحاد    . »السبيل للتوصل إلى حل إقامة الدولتين     
في أقرب وقت ممكن، اذ يظل ذلك السبيل الوحيـد النهـاء            الرباعية من أجل استئناف المفاوضات بين       

  .»الصراع
اجتماعاً على مستوى المبعوثين اليوم في نيويورك، كمـا سـيمهد خبـراء             » الرباعية«وينتظر أن تعقد    

الشؤون السياسية في االتحاد األوروبي غداً الجتماع يعقده وزراء الخارجية بعد غد في نيويـورك قبـل                 
وتحـرص وزيـرة الخارجيـة      . لتي سيعقدونها مع ممثلي الدول الكبرى والدول العربية       سلسلة اللقاءات ا  

تأمين وحدة الموقف األوروبـي مـن ناحيـة، وتـشجيع فـرص اسـتئناف       «األوروبية خصوصا على    
  .»المفاوضات الثنائية في غضون أسابيع

  18/9/2011، الحياة، لندن
  

  إلعتراف بالدولة الفلسطينيةواشنطن تكرر معارضتها توجه السلطة الفلسطينية ل .41
 الواليات المتحدة معارضتها طلب الفلسطينيين الحصول علـى         كررت:  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  

ان اي  «العضوية الكاملة في االمم المتحدة لدولة فلسطين، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر               
مام االولوية الحقيقية وهي التفاوض المباشـر بـين         حراك في نيويورك في هذا االتجاه لن يكون مثمراً ا         

ستواصل العمل اليوم وغداً وخالل اجتماعـات الجمعيـة         «كية  يوأعلن ان الديبلوماسية االمر   . »الطرفين
العامة في نيويورك لعودة الطرفين الى المفاوضات، مع علمها ان اي تحرك في نيويورك سيكون مضراً                

  .»لهذه العملية
  18/9/2011، الحياة، لندن

 
  الخارجية الروسية تبحث مع واشنطن االعتراف بالدولة الفلسطينية  .42

ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس أن وزير : عبد القادر فارس ـ غزة، عهود مكرم ـ بون  
الخارجية الروسي بحث مع وزيرة خارجية الواليات المتحدة هيالري كلينتون في مكالمـة هاتفيـة نيـة                 

  .نيين التوجه إلى األمم المتحدة لطلب الحصول على عضوية دولة فلسطينيةالفلسطي
  18/9/2011، عكاظ، جدة
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  توجه الفلسطينيين إلى مجلس األمن مباشرة ال يمنع سلوكهم درب الجمعية العامة: فرنسا .43
لطة بقرار رئـيس الـس    » أخذت علما «اكتفت الدبلوماسية الفرنسية بالقول إنها      :  ميشال أبو نجم   -باريس

الفلسطينية محمود عباس، وفق ما جاء في خطابه أول من أمس، التوجه إلى مجلس األمن الدولي لطلـب                 
وامتنعت األوساط الفرنسية التي تتـابع هـذا        . انضمام فلسطين عضوا كامال العضوية إلى األمم المتحدة       

لجمعيـة العامـة   الملف، عن الكشف عن حقيقة الموقف الذي ستتخذه فرنسا في مجلس األمـن أو فـي ا     
بانتظار مزيد من االتصاالت مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ولكن خصوصا مع شركائها في االتحاد              

وتؤكد باريس أنها تريد االطالع على نص الطلـب الفلـسطيني           . ألوروبي والواليات المتحدة األميركية   
الـه رئـيس الجمهوريـة نيكـوال        بحسب ما ق  » ستتحمل مسؤولياتها «لبلورة موقفها ولكنها في أي حال       

ساركوزي ووزير خارجيته آالن جوبيه الذي كان أول من قرع ناقوس الخطر داعيا إلى استباق الوصول                
 -يقضي على أي فرصة لمعاودة المفاوضات والوصـول إلـى اتفـاق فلـسطيني               » حائط مسدود «إلى  

  .إسرائيلي
اب أبو مازن أن الموقف الفرنسي سيأخذ فـي         وجاء في بيان الخارجية الفرنسية الصادر مباشرة بعد خط        

المحافظة على فرص العودة إلى المفاوضـات وتفـادي المواجهـة الدبلوماسـية             : االعتبار ثالثة عوامل  
  .والمحافظة على وحدة الموقف األميركي

ذا، ول. »لن يغير وضع الفلسطينيين ميدانيا    «و» لن يأتي بالحل  « أن التوجه إلى األمم المتحدة       وترى فرنسا 
مخرج «الشؤون الخارجية األوروبية كاترين أشتون، إلى بلورة        » وزيرة«فإن باريس تسعى بالتعاون مع      

  .بدت بعض مالمحه في جملة وردت في خطاب الرئيس الفلسطيني نفسه» ما
هو األمم المتحدة   » بديل«وترى األوساط الفرنسية أن التوجه إلى مجلس األمن ال يمنع من سلوك طريق              

التي ال يحق لها التصويت وإنما تتمتـع        » الدولة الفلسطينية غير العضو   « للحصول على وضعية     مباشرة
وبحسب المصادر الفلـسطينية،    . بكثير من االمتيازات منها االنضمام إلى منظمات األمم المتحدة المختلفة         

ـ                 ى اعتـراف   فإن الفائدة األساسية ليست فقط التحول إلى دولة وإن تكن غير عضو بل في الحصول عل
مما سيتحول الحقا   » القدس الشرقية «وعاصمتها  ) 1967حدود عام   (دولي بالدولة الفلسطينية مع حدودها      

  .إلى مكسب رئيسي في أي مفاوضات مع إسرائيل
ـ    الذي يمكن اللعب   » هامش المناورة «إن العمل سيتركز على     » الشرق األوسط «وقالت مصادر فرنسية ل

إما طرح نص متـشدد     : يني وهي تضع الفلسطينيين، نوعا ما، أمام حلين       عليه في صياغة الطلب الفلسط    
التي سبق لها أن اعترفت بالدولـة الفلـسطينية         » األكثرية اآللية  «"إسرائيل"يقتصر دعمه على ما تسميه      

ـ      مما سيسمح بتوفير أوسع دعم ويمكن أوروبا من المحافظة على          » الليونة«وإما قبول طرح نص يتمتع ب
  .تصويت لصالح القراروحدتها وال

  18/9/2011، الشرق األوسط، لندن
 

    الكونغرس األمريكي يتخذ اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية : موقع هآرتس .44
اإلسرائيلية أمـس أن الكـونغرس      " هارتس"ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة     : ـ احمد رمضان   رام اهللا 

لطة الفلسطينية والرئيس محمـود عبـاس رداً علـى          األميركي في صدد اتخاذ إجراءات عقابية بحق الس       
  .قراره التوجه لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية
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وبحسب الموقع، فإن اإلجراءات تتضمن إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والمطالبة             
ئيس الفلسطيني، ياسر وطارق، ومزاعم     بالتحقيق في أموال صندوق االستثمار الفلسطيني وثروة نجلي الر        

  .عن سيطرة الرئيس على أموال الصندوق
وطالب خبراء أميركيون في نقاش جرى في لجنة العالقات الخارجية التابعة للكونغرس بقطع المساعدات              
للسلطة، فيما حذر آخرون من أن قطعها سيدمر التنسيق األمني للسلطة مع إسرائيل، وبالتـالي سـيدمر                 

 مليون دوالر سنوياً تـستخدم اآلن       600أما آخرون فاعتبروا أن واشنطن تدفع للسلطة        . اإلسرائيلياألمن  
عكس أهدافها في تحقيق األمن واالستقرار عبر توجه عباس الى مجلس األمن للحصول على اعتـراف                

  .بدولة فلسطينية
في قسم دراسـات الـشرق      وحذر المستشار السابق للرئيس بوش أليوت ابرامز الذي يعمل أيضاً عضواً            

األوسط التابع للجنة العالقات الخارجية في الكونغرس من أن قطع المساعدات سـيكون خطيـراً علـى                 
مصالح أميركا وإسرائيل واألردن إذ سيؤدي الى حل السلطة وانهيارها ويعمـل علـى تقويـة حركـة                  

  ".حماس"
  18/9/2011، المستقبل، بيروت
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أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر المعروف بدعمـه المطلـق السـرائيل، ان كنـدا                : ا ف ب  
اية خطوة أحادية الجانب مـن      «وقال هاربر ان    . ستعارض طلب انضمام دولة فلسطين إلى االمم المتحدة       

رى هذه المبادرة مؤسفة    كندا ت «، واضاف أن    »هذا النوع ال تساهم في قيام سالم دائم في الشرق االوسط          
  .»للغاية وسوف نعارضها في األمم المتحدة

  18/9/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  تزور سفارة فلسطين  "كي ال ننسى صبرا وشاتيال"لجنة : بيروت .46
والذي ينتمي افراده الى جنـسيات عـدة امـس          " لجنة كي ال ننسى صبرا وشاتيال       "قام الوفد التضامني    

 اكدت رئيسة الوفد ستيفانيا الميتي دعم اللجنة للتوجـه           حيث .ة فلسطين في بيروت   بزيارة الى سفارة دول   
  .الفلسطيني الى االمم المتحدة

  18/9/2011، المستقبل، بيروت

  
   ال تستطيع االستغناء عن عالقاتها مع أنقرة"إسرائيل"... رغم المكابرة : تقرير .47

ألمل، عند نشر تقرير بالمر الشهر الماضي، في  لم تفقد ا"إسرائيل"إذا كانت :  آمال شحادة-الناصرة 
تحسين عالقتها مع تركيا باعتبار أن األبواب في مجالي السياحة والتجارة بقيت مفتوحة بين البلدين، فإن 
التقارب بين مصر وتركيا في أعقاب أزمة السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، من جهة، وزيارة رئيس 

دوغان، من جهة أخرى، جعالها تفقد هذا األمل، على األقل في هذه الحكومة التركية، طيب رجب أر
  .الفترة

رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي تبنى موقف وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، الرافض للطلب 
التركي االعتذار لمقتل األتراك التسعة على متن سفينة مرمرة، ما زال يتعرض للهجوم واالنتقاد وتوجه 
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، وفي مقدمها قيادة الجيش التي تقود الجبهة "إسرائيل"السهام من اكثر من مسؤول ومؤسسة في نحوه 
الرافضة للموقف المتعنت تجاه تركيا والداعية إلى اتخاذ إجراءات تضع حداً لألزمة وتمنع تركيا من 

وفي هذا الجانب يبقى . »العقوبات التركية على إسرائيل«تنفيذ تهديداتها، أو ما اطلق عليها اإلسرائيليون 
  . قرار إلغاء االتفاقات األمنية وصفقات األسلحة بين البلدين"إسرائيل"ـاألخطر بالنسبة ل

لوزراء حكومته إلى اجتماع طارئ في الوقت الذي » منتدى الثمانية«وليس مصادفة أن يدعو نتانياهو 
هب في هذه األيام، إال أن فعلى رغم أن الملف الفلسطيني ملت. كان أردوغان يلقي خطابه في مصر

نتانياهو رفع الملف التركي إلى رأس أولوياته وطلب من رؤساء األجهزة األمنية حضور االجتماع 
وإعداد تقارير حول السيناريوات المتوقعة في حال تدهور اكبر للعالقة مع تركيا في ظل توثيق عالقة 

اهو على طمأنة قيادته في دعوته وزير وفي محاولة لكسب رضا الجيش حرص نتاني.  القاهرة- أنقرة 
القضاء إلى المشاركة في االجتماع للتشاور في كيفية إعداد خطة دفاع عن جنود الوحدة البحرية التي 

ومنع مالحقتهم قضائياً في مختلف دول العالم، كما سبق وجرى «شاركت في التصدي للسفينة مرمرة 
  .ن المتهمين بارتكاب جرائم حربللعديد من السياسيين والعسكريين اإلسرائيليي

خطراً «وأدلى الجيش برأي واضح يعرب فيه عن القلق من توثيق العالقة بين مصر وتركيا ويعتبره 
وتوقع أن تساهم هذه العالقة في تعنت الموقف التركي تجاه العالقات العسكرية » يهدد امن إسرائيل
 اإلسرائيلية -  اإلسرائيلية والمصرية - لتركية  واعتبر تدهور العالقة ا"إسرائيل"والديبلوماسية مع 

  .تطورين يضعان الدولة العبرية أمام مخاطر جديدة
أما القيادة العسكرية اإلسرائيلية، السابقة والحالية، فتتفق على ضرورة الخروج من أزمة العالقة مع 

ار بهدف الحفاظ على تركيا بأسرع وقت وبأقل ما يمكن من أضرار، حتى وإن احتاج األمر تقديم االعتذ
المصالح اإلسرائيلية بما فيها المناورات التي يجريها الجيش اإلسرائيلي في تركيا والصفقات العسكرية 

، التي تصل قيمتها إلى مئات ماليين الدوالرات بين الجيشين والشركات العسكرية التي تعمل »السمينة«
 من أن تركيا تحولت في السنوات "إسرائيل"ه اضافة إلى ما تحدثت عن. لمصلحتهما في كل من البلدين

البريطانية من أن تركيا » ساندي تايمز«، وما كشفته »عيون لالستخبارات والموساد«األخيرة إلى 
سمحت بإقامة قاعدة لجهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية في شرقي تركيا بهدف رصد مصالحها في 

  .إيران والعراق وسورية
  هرالجيش الذي قد يق

.  يتفاقم القلق من األبعاد األمنية واالستراتيجية لهذه التهديدات"إسرائيل"ـمع استمرار التهديدات التركية ل
 وصفوا قرار تركيا بزيادة تواجد سفنها الحربية في البحر المتوسط ومرافقة السفن "إسرائيل"وفي 

ك انهم سيجعلون سفنهم تقترب خصوصاً عندما قال األترا» استعراض العضالت«المتوجهة إلى غزة بـ 
ولم يكتف اإلسرائيليون بمناقشة هذا الملف داخلياً بل .  متر من السفن الحربية اإلسرائيلية100إلى بعد 

مصادر إسرائيلية نقلت عن . تجاوزوا الحدود نحو تركيا نفسها وراحوا يستمعون آلراء مسؤولين أتراك
لجو اإلسرائيلي للتدريب أو تهديد السفن المدنية ألن لن يكون مكان لسالح ا«مسؤول تركي قوله انه 

تركيا ستتخذ خطوات من أجل تأمين المالحة البحرية ووضع حد للعربدة اإلسرائيلية في البحر 
إسرائيل لن تستطيع العربدة وسالح « :ولم يكتف المسؤول التركي بهذا القول وأضاف. »المتوسط

ين حقول النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية من اآلن فصاعداً، البحرية التركي متواجد في المنطقة لتأم
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كما سترافق القطع البحرية التركية قوافل المساعدات اإلنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع 
  .»غزة

هذا التحدي التركي بحد ذاته يقلق اإلسرائيليين، ومع نشر المزيد من التقارير اإلسرائيلية التي تقارن بين 
لقوى العسكرية التركية واإلسرائيلية وتظهر التفوق التركي الكبير على اإلسرائيليين يزداد القلق، بل إن ا

الكثير من المعطيات التي نشرت كانت مفاجأة كبيرة لإلسرائيليين ودفعت بقياديين عسكريين إلى بحث 
ة اإلسرائيلية بما يتوافق إمكانية طلب المزيد من الموازنة العسكرية لضمان تعزيز القدرات العسكري

  .والقوى العسكرية التركية
 مصدراً لمناقشة األبعاد العسكرية "إسرائيل"في استعراض سريع ألحد التقارير التي اعتمدتها 

الجيش «واالستراتيجية ألزمة العالقة مع تركيا تبين أن الجيش اإلسرائيلي، الذي كان يصف نفسه بـ 
فهذا األخير يدرج اليوم . في شكل كبير عن الجيش التركي، عدداً وعدةما زال متخلفاً » الذي ال يقهر

عدده وعتاده . كسادس جيش في العالم ويشكل القوة الثانية في حلف شمال األطلسي بعد الواليات المتحدة
 ألف جندي تركي في القوات النظامية ونحو 612فمقابل . العسكري يشكالن أضعاف الجيش اإلسرائيلي

 ألف جندي في الخدمة النظامية فقط وحوالى 187دي احتياط، يخدم في الجيش اإلسرائيلي  ألف جن429
  . ألف جندي في االحتياط565

  . قطعة64 قطعة يملكها سالح البحرية التركية ال يملك سالح البحرية اإلسرائيلية سوى 265وفي مقابل 
  . اشترتها من ألمانيا ثالث غواصات فقط"إسرائيل" غواصة عسكرية تركية لدى 16ومقابل 

 نوعاً من هذا 21المستخدم لدى سالح البحرية فتملك تركيا » كاسحة األلغام«أما السالح المعروف بـ 
  .السالح بينما الجيش اإلسرائيلي، ال يملك أية قطعة منها

أما في سالح الجو فيظهر التفوق التركي في نوعية تكنولوجيا السالح الذي في حوزته بينما تتفوق 
 طائرة 689 طائرة حربية و194 "إسرائيل" في المعدات القتالية، ويظهر هذا في امتالك "إسرائيل"

» 35- أف«مروحية وفي هذه األيام تجري مفاوضات لضمان تقريب موعد حصولها على صفقة طائرات 
  . إنجازا2017ًوتعتبر حصولها عليها عام 

لقياديين العسكريين يرون في األزمة ضرراً لهم، وهذا الجانب وإن كان يظهر تفوقاً على تركيا لكن ا
وهم . حيث أن قسماً من األسلحة التركية المتطورة هو من صنع إسرائيلي، مثل الطائرات من دون طيار

ألمانيا وبريطانيا : لدى تركيا من كل من» تكنولوجيا عسكرية متطورة«يخشون في األصل من وجود 
  .إسبانيا والصين وروسياوإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا و

 موقف وزير الدفاع، أيهود باراك، "إسرائيل"وتعزز التقارير التي تعكس التفوق العسكري التركي على 
وداعمو هذا الموقف يعتقدون أن . ورئيس أركان الجيش بيني غانتس، الداعي إلى تقديم االعتذار لتركيا

ليبرمان، وأمثاله في الحكومة اإلسرائيلية يجب أن سياسة التبجح التي يتبعها وزير الخارجية، أفيغدور 
تتوقف وأن تستبدل فوراً، ويرون أن التعبير عن الندم لما حصل في سفينة مرمرة سيمنع المزيد من 

فباراك . تدهور ما تبقى من عالقة بين الدولتين بل يمكن أن يساهم في استئناف العالقات األمنية بينهما
وفي . يفاً إقليمياً مهماً، وعلى إسرائيل بذل كل جهد لعدم االنقطاع عنه تماماًوغانتس يريان في تركيا حل

  المقابل فإن اعتذاراً إسرائيلياً سيمنع عشرات الدعاوى في المحاكم األوروبية ضد عناصر الوحدة البحرية 
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ء مع ولذلك ال يكالن عن المطالبة بطي صفحة العدا. ومتخذي قرار تنفيذ الحملة ضد سفينة مرمرة
  .أردوغان ورؤية المصلحة العليا في العالقات الجيدة مع أنقرة

 18/9/2011الحياة، لندن، 
  

   إسرائيل أعالمها المحترقةتطويفيما .. فلسطين تتقدم  .48
  الوف بن

 كجار مقبول في الشرق األوسط انهار هذا الشهر، مع "سرائيلإ"الجهد الدبلوماسي بعيد المدى النخراط 
هذا درك . سرائيليين من أنقرة والقاهرة، واإلخالء العاجل لطاقم السفارة من عمانطرد السفيرين اال

أسفل جداً علقت فيه سياسة الخارجية االسرائيلية منذ الزيارة االختراقية للرئيس المصري أنور السادات 
ف أسوارها المنطقة تلفظ من داخلها دولة اليهود، التي تغلق على نفسها عميقاً خل. 1977الى القدس في 

  .المحصنة، بقيادة حكومة ترفض كل تغيير، حراك او تعديل، وتتكبد الهزيمة تلو الهزيمة
رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، احتفل هذا . مكان أقوال السالم احتلته تهديدات الحرب

نرال اللنبي األسبوع في القاهرة بعودة بالده الى قيادة الشرق األوسط، بعد نحو مائة سنة من طرد الج
: ، وحذر بصوته الراعد"سرائيلإ"وقد استغل زيارته لتعزيز طوق الحصار حول . وجنوده لها من هنا

وحتى عبداهللا ملك األردن، الدولة المعتدلة بين الدول العربية، ". عدوان اسرائيل يعرض للخطر مستقبلها"
األردن ومستقبل "ت المتحدة ان انضم الى المهددين فقال في حديث مع معرفة اسرائيلي من الواليا

  ."وضعكم أصعب من أي وقت مضى. فلسطين أقوى من اسرائيل، االسرائيلي هو الذي يخاف اآلن
 هزيمة دبلوماسية أخرى قد تكون األصعب في تاريخها، حين "سرائيلإ"في األسبوع القادم ستتكبد 

صيغة اإلعالن . ف بها كدولةستطلب السلطة الفلسطينية من األعضاء في األمم المتحدة االعترا
؛ طريقة التوجه الى مجلس األمن، حيث 67مع او بدون ذكر حدود : واإلجراءات ليست منتهية بعد
كي او مباشرة الى الجمعية العمومية، حيث مضمون للفلسطينيين أغلبية يسيصطدم االقتراح بالفيتو األمر

كما أن قائمة المعارضين . األمم المتحدةليست عضواً كامالً في " مخففة"هائلة، ولكن فقط لدولة 
 وحدها مع الواليات المتحدة، كندا وميكرونيزيا ام ستقنع بعض "سرائيلإ"هل ستبقى : والممتنعين لم تغلق

الدول االوروبية للوقف الى جانبها، وتتمكن من االدعاء بأنها خسرت بالنقاط وليس بالضربة القاضية 
  .المهينة

الواقع السياسي سيتقرر في أزقة البلدة القديمة في القدس، في تالل الضفة .  مهماًالحقيقة هي ان هذا ليس
قرار األمم المتحدة . الغربية وفي حدود قطاع غزة، وليس في قصور األمم في واشنطن او في نيويورك

فلسطينيين إقامة دولة فلسطينية سيمنح تسويغاً دولياً إن لم نقل دفعة وتشجيعاً، لحرب التحرير الوطنية لل
، الى هناك يتجه اردوغان، الملك "العالم"هذا ما يريده . من عبء االحتالل االسرائيلي والمستوطنات

عبداهللا والمتظاهرون في عمان وفي القاهرة، ومن خلفهم يختبئ رئيس الواليات المتحدة براك اوباما، 
، ولكنه يكتفي بإرسال مبعوثين الذي يجتهد ظاهراً لمنع األزمة بإجراءات دبلوماسية للحظة األخيرة

  .منخفضي المستوى لمهمات عديمة االحتمال
 تصل الى المواجهة المقتربة مع الفلسطينيين وهي منعزلة، ضعيفة ومكروهة في األسرة "سرائيلإ"

أفول : رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالب اآلن بأن يدفع ثمن التغييرات في الشرق األوسط. الدولية
كية، صعود تركيا االردوغانية، تقدم البرنامج النووي اإليراني وتعزز الجماهير في يالعظمى األمرالقوة 
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نتنياهو وقادة جهاز األمن يحاولون تهدئة الجمهور االسرائيلي، في أن الجيش االسرائيلي . الدول العربية
وسائل غير قاتلة لتفريق مستعد للتصدي للمسيرات في الضفة وفي القدس، وان مبالغ طائلة استثمرت في 

  .المتظاهرين
حيال التهديدات العدوانية الردوغان، خرج نتنياهو في جولة مع المراسلين العسكريين على الحدود 

 هذه خالصة سياسة –التحصين، االنغالق، الجلوس في المكان . المصرية ووعد بحث أعمال التحصين
كان يفضل .  االستراتيجية في المحيط ولم يرغب فيهانتنياهو ليس مسؤوالً عن التغييرات. رئيس الوزراء

أن يبقى النظام القديم الى األبد، وان يبقى حسني مبارك واثقاً في كرسيه، وان تعود تركيا الى الكمالية 
نتنياهو . مرغوب فيه بقيادة رئيس جمهوري، بالطبع(كا على هيمنتها في المنطقة يالعلمانية، وتحافظ أمر
بوستون كونسلينغ " الذي عمل معه في بداية حياته السياسية في شركة االستشارات يحب ميت روماني،

وهو يقدر أيضاً سياسته . نتنياهو كان أنهى في حينه دراسته، فيما أن روماني كان مديراً". غروب
  ).االقتصادية اليوم

لخصومه بأخذ المبادرة ولكن حيال التغييرات الدراماتيكية في المحيط، أظهر نتنياهو سلبية تامة، وسمح 
اوباما ضغط، ونتنياهو أعلن عن تأييده . كل القرارات التي اتخذها كانت ردوداً. وتحديد جدول األعمال

اردوغان بعث بأسطول الى غزة، ونتنياهو بعث . ، وجمد المستوطنات لعشرة اشهر"الدولتين للشعبين"لـ 
ير المصرية تظاهرت في ميدان التحرير، ونتنياهو الجماه. بالوحدة البحرية الى سيطرة فتاكة على السفن

  .طلب من الدول الغربية إنقاذ مبارك
منظمات اإلرهاب في غزة خرجت في عملية كبيرة في النقب، على طريق سيناء، وامتنع نتنياهو عن 

ففة تصفية المخططين قبل األوان وترك منع الهجوم لقيادة المنطقة الجنوبية، التي أخفقت في تقديرات مخ
. اردوغان طلب االعتذار على قتل المدنيين األتراك في األسطول، ونتنياهو رفض. وفي رد فعل مبالغ

الفلسطينيون يطلبون اعترافاً دولياً، ونتنياهو يرد برفض دبلوماسي، بتدريب عسكري على قمع 
  .طينيةالمظاهرات، وبتهديدات غير مباشرة بإلحاق مناطق في الضفة، كرد على إعالن دولة فلس

  حلف سري
. أكثر من كل اآلخرين، فإن الرجل الذي دحر نتنياهو الى الزاوية كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس

، اثبت بأنه دبلوماسي "الصوص بال ريش" بأنه "سرائيلإ"الزعيم رقيق الحديث، الذي سمي ذات مرة في 
الفلسطينيون لم يدفعوا أي ثمن على . تحدةأكثر نجاحاً من نتنياهو وحاصره بمبادرة التوجه الى األمم الم

رفضهم الحديث مع حكومة اليمين االسرائيلية وعلى اختيارهم القناة المتجاوزة لالعتراف الدولي بدولتهم، 
  .بدالً من إدارة مفاوضات تلزمهم أيضاً بحلول وسط وتنازالت

في خطابه في الجمعية . نيةنتنياهو يشخص اوباما كسيد لعباس، ويراه المسؤول عن الخطوات الفلسطي
يؤدي الى قبول عضو جديد في "العمومية لألمم المتحدة قبل سنة أعرب اوباما عن أمله في تحقيق اتفاق 

من . ومرت سنة". األمم المتحدة، الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، التي تعيش بسالم مع اسرائيل
  .ينيين بأن يحثوا الخطوة بأنفسهمناحية نتنياهو كانت هذه هي اإلشارة للفلسط

فهو ال يريد الفلسطينيين كمواطنين . ماذا يريد نتنياهو؟ ظاهراً موقفه مركب ويعكس تردداً شديداً
ولكنه ال يؤمن بأن فلسطين . اسرائيليين أو رعايا لها، ومن هنا موافقته المعلنة على دولة فلسطينية

 من يديها السيطرة على سلسلة جبال الضفة "سرائيلإ"ذا أفلتت المستقلة ستحافظ على األمن، ومقتنع بأنه إ
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الغربية، وستتحول الى مواقع إلطالق الصواريخ والمقذوفات الصاروخية نحو غوش دان ومطار بن 
  . ستنقرض"سرائيلإ"غوريون، و

  ألف صاروخ من لبنان وغزة، وبضعة مئات أخرى من الصواريخ بعيدة70 "سرائيلإ"منذ اليوم، يهدد 
مع هذا يمكن التعايش كيفما اتفق، كما يعتقد نتنياهو، ولكن ليس مع حشود من . المدى من إيران وسورية

 ملزمة بأن "سرائيلإ"وعليه فإن . الصواريخ قصيرة المدى على التالل المشرفة على سفوح السامرة
المحتملة، وإال تسيطر على غور األردن كي تمنع إدخال السالح، وكذا على مناطق إطالق الصواريخ 

في هذه المعضلة األمن ينتصر، والنتيجة تتلخص في . فلن تتمكن من الوجود، كما يحذر رئيس الوزراء
  .ال للتجميد، ال لالنسحاب، ال للمحادثات على المواضيع الجوهرية". ال: "كلمة واحدة

طوات منع دبلوماسية، بدالً يتحدث الفلسطينيون منذ سنة عن التوجه الى األمم المتحدة، ونتنياهو اكتفى بخ
، أو "نعم، لكن"ليس رد . ولم يظهر هناك إبداعية ولم يبادر الى أية خطوة التفافية. من أخذ المبادرة

 مقابل االعتراف –" االعتراف باسرائيل كدولة يهودية" مثل –محاولة طرح مطالب مضادة اسرائيلية 
نمط مناحيم بيغن أو ارئيل شارون، اللذين في وبالطبع ليس خطوة جريئة على . بالدولة الفلسطينية

أوضاع عزلة مشابهة تنازال عن أراض أقل حيوية في سيناء وفي غزة، لتثبيت السيطرة االسرائيلية في 
أقامها بيغن " مائة الون موريه"السالم الذي وقعه بيغن مع مصر يتفكك، وبالذات . الضفة الغربية

  .تفتحوشارون في الضفة تواصل االزدهار وال
. القعود في المكان يخدم االحتياجات السياسية لنتنياهو، ويحافظ على استقرار االئتالف اليميني برئاسته

في الصيف، وأيد االعتذار " التسونامي السياسي"وزير الدفاع ايهود باراك، الذي حذر في الشتاء من 
 عليه في إدارة جهاز األمن وضمان نتنياهو يستلطفه، وعلى ما يبدو يعتمد. لالتراك، يتحدث الى الحائط

واآلن يعتزم أيضاً ان يقلص له الميزانية، ما . الهدوء السياسي في الجيش، ولكنه يتجاهل بثبات نصائحه
  ).ايلي يشاي(او االصوليين ) أفيغدور ليبرمان(ال يتجرأ على فعله للمستوطنين 

ان كي يظهر كمعتدل، ولكن ال يوجد حقاً نتنياهو يستمتع باالختباء خلف ليبرم: محظور علينا أن نتشوش
نتنياهو رفض االعتذار لألتراك ليس بسبب غضب وزير الخارجية بل ألنه رأى في . خالف بينهما

  .االعتذار تعبيراً عن الضعف سيؤثر سلباً على مكانة اسرائيل في الشرق األوسط
  طي اإلعالم

. "سرائيلإ"ـينطوي على شر ل"  العربيالربيع"نتنياهو محق أكثر من اآلخرين في تقويمه في أن 
، وآخرون فرحوا ألن يكتشفوا بأن "سيتغير الحاكم وليس الحكم"االستخبارات اعتقدت أن في مصر 

رئيس . "سرائيلإ"المتظاهرين في ميدان التحرير ينشغلون في األمور الداخلية وليس في إحراقهم أعالم 
ر بدون مبارك ستصبح إيران جديدة او، على سبيل أهون الوزراء قدر بأن هذه مرحلة انتقالية، وان مص

كما أنه كان محقاً في فهمه بأن اردوغان يريد اعتذاراً اسرائيلياً كي يري من هي القوة . الشرين، تركيا
ولكن ردود فعل . العظمى اإلقليمية ومن هي الدولة الفارغة، وليس العتبارات التشريفات والمجامالت

  ."سرائيلإ" تبديد التوتر مع الدول العربية وتركيا بل عززت عزلة نتنياهو لم تساعد في
 التغييرات في المنطقة، "سرائيلإ"نتنياهو يأمل اآلن في أن تثبت السعودية ودول الخليج، التي تخاف مثل 

 ضد القوى المتطرفة في أنقرة، طهران والقاهرة وحيال السياسة المنبطحة "سرائيلإ"تحالفاً سرياً مع 
 أدى به الى تحالف التفافي لتركيا مع اليونان، بلغاريا –يوجد منطق في نهجه . ارة الوباماوالض
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 حيال السعي الفلسطيني "سرائيلإ" ولكن، مشكوك أن تنجح السعودية في االختبار وتسند –ورومانيا 
  .لتحقيق قرار األمم المتحدة

لى انتفاضة ثالثة وان االستعداد المسبق نتنياهو يقدر بأن التصويت في الجمعية العمومية لن يترجم ا
 "سرائيلإ"وهو ال يخشى ان تفرض األمم المتحدة عقوبات على . سيسمح بوقف المسيرات االحتجاجية

  .ويتوقع أساساً صراعاً دبلوماسياً طويالً مع الفلسطينيين في المؤسسات الدولية وفي المحاكم
كرس حياته الدبلوماسية والسياسية، لتحويل روح الرأي في هذه األثناء سيواصل المساعي التي من أجلها 

 "سرائيلإ"ن أكيون واالوروبيون بينتنياهو يواصل األمل في أن ذات يوم سيفهم األمر. العام في الغرب
  .تحافظ نيابة عنهم على الشرق األوسط وان الفلسطينيين هم مجرد لجوجين

ليه أن يتصدى لمطلب االستقالل الفلسطيني في ولكن لعدم حظه، الى أن يتجسد هذا الحلم، سيتعين ع
 "سرائيلإ" في الوقت الذي تضطر فيه –المناطق، والذي يتمتع بتأييد دولي هائل ويسند بتهديدات الحرب 

   .الى طي إعالمها المحروقة من دول المنطقة
  "هآرتس"

  17/9/2011، األيام، رام اهللا
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  راسم المدهون

 اعتراف نبحث كفلسطينيين في أروقة األمم المتحدة؟ هو سؤال ينتظم اليوم أسئلة وقلقا وجداالت عن أي
عاصفة في الصحف والمواقع األلكترونية، كما في مجموعات مواقع التواصل اإلجتماعي وبالذات 

حقاق الفلسطينيون من مختلف الفئات واألعمار يخوضون هذه األيام جداالت متصلة عن است. الفيسبوك
أيلول، وما يتصل به من أسئلة فرعية، لعل أهمها وأكثرها حضورا تلك التي تنحصر في مسألتين على 

عن حدود الدولة الفلسطينية المنشودة، وهل هي كما وردت في البرنامج : أوال : درجة عالية من األهمية 
 تلك التي نص عليها قرار ، أم1967السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أي حدود الرابع من حزيران 

األمم المتحدة بتقسيم فلسطين اإلنتدابية لدولتين عربية ويهودية؟ أم حتى الدعوة لتحرير كامل التراب 
العالقة بين قيادة : ثانيا . الوطني الفلسطيني كشعار يرى كثر أنه الوحيد القادر على توحيدنا كفلسطينيين

وبين جماهير الشعب الفلسطيني سواء داخل فلسطين أو ) ة السلطةوتاليا قياد(منظمة التحرير الفلسطينية 
في بلدان الشتات الكثيرة، والتي تعيش منذ زمن طويل إتساع الهوة بين الجانبين وفي صورة تجعل من 

وهنا بالذات تتفرع الفكرة ألسئلة ال تحصى لعل . أية خطوات كفاحية أشبه بالبناء على رمال متحركة
ضورا تلك المتعلقة بالفساد المالي واإلداري واألمني، وبسقف الحريات في التجمعين أهمها وأكثرها ح

أمام السؤالين يبدو الجدل السياسي مطلوبا وضروريا، بل وفي . الرئيسين الضفة الغربية وقطاع غزة
حاجة لمساهمات الجميع فصائل وأحزاب سياسية، كما مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات شعبية ومهنية، 

لتأكيد مساهمات األفراد خصوصا أولئك الذين ينتسبون للنخبة الثقافية والسياسية بما لهم من تأثيرات وبا
في المألوف السياسي الفلسطيني ال يبدو أي جدل ممكنا خارج . هامة في الحراك السياسي واإلجتماعي

، أكثر من "آخر"وصفه ذهنية التوجس وانعدام الثقة، ما يعني في حاالت كثيرة مناقشة صاحب الرأي ب
نتحدث هنا عن تعاظم . مناقشته بوصفه منتميا للحالة ذاتها وإن يكن يحمل فكرا مختلفا وآراء مختلفة

، تندلع خالله حرائق التشكيك "حوار طرشان"التي تجعل من الحوار بين الفلسطينيين " سوء الفهم"حاالت 
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في جدل الفلسطينيين اليوم ثمة . مثارة ذاتهاوالتشكيك المضاد حتى لتطغى أو تكاد على الموضوعات ال
لغط ال يهدأ عن جدوى القرارات الدولية، وهل تفيدنا فعال أم أنها مجرد أوراق كتبت على عجل 

وفيه أيضا ما هو نقيض هذا، فبعض من يرفضون فكرة الذهاب للمنظمة . وسرعان ما ذهبت للنسيان
 بحدود قرار 1967 الستبدال حدود الرابع من حزيران الدولية للحصول على اعترافها ينطلقون من دعوة

في الحالتين، حالة عدم اإلقتناع بالمنظمة الدولية . 1947تقسيم فلسطين الى دولتين والذي صدر العام 
وقراراتها، أو حالة الدعوة لقرار التقسيم ثمة قفز ال يهم إن كان مقصودا أو بدون قصد عن حقيقة 

 لقد حقق الفلسطينيون اإلعتراف الدولي بعدالة كفاحهم وبحقوقهم الوطنية :سياسية فاقعة في وضوحها 
ومنها بالذات الحق في امتالك دولتهم المستقلة، من خالل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، أي 
بوضوح كامل من خالل تبنيهم لشعار القبول بإقامة دولتهم على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، 

تقد لحظة واحدة أن التخلّي عن هذا الشعار لن تكون له آثاره المدمرة على اإلعتراف وواهم من يع
ليست المسألة هنا المزايدة على قيادة المنظمة التي يرى البعض أنها تناقص في الحقوق الوطنية، . الدولي

خارج ويطالبونها برفع سقف الشروط والمطالب، دون مراعاة أن هذا الرفع إنما يتم لو حدث من 
على أن هذا اللون من الجداالت يظُل مقبوال وجديا . الشروط الموضوعية في عالم السياسية الدولية اليوم

ثمة من يردون على أية : أمام أشكال أخرى تبدو لنا أقرب للمناكفات منها الى الجدل السياسي والفكري
اذا فعلت منظمة التحرير لوقف م: دعوة للحصول على اإلعتراف الدولي بإحالتنا الى أسئلة من نوع

) رغم صدورها عن قلق وطني(اإلستيطان؟ وماذا فعلت لإلفراج عن األسرى والمعتقلين، وهي أسئلة 
تعكس سوء فهم مزمن عند أصحابها فالبداهة تقول أننا كشعب نعيش تحت اإلحتالل العسكري والسياسي 

وليس اكتشافا أن كل القيادة الفلسطينية بما فيها المباشر، يستوي في ذلك المواطنون مع قيادتهم الرسمية، 
تلك شروط . الرئيس أبو مازن يحتاجون ألذون سفر وتنقل إسرائيلية ويخضعون للتفتيش والمراقبة

اإلحتالل وهذا حاله، بل سنزيد فنقول أن هدف تحقيق اإلستقالل في إطار دولة فلسطينية هو في أحد 
يعنينا . ة والتي تفرض علينا جميعا أشكاال قاسية من القهر والمعاناةجوانبه الخالص من هذه الحالة الشاذ

هل : من ذلك كله أن ينطلق الجدل من أسئلة حقيقية، ويمضي في اتجاه البحث عن إجابات حقيقية 
نخوض معركتنا السياسة في الساحة الدبلومسية بجدية فعال، أم ترانا نتخبط وحسب؟ أعتقد أن من المهم 

ليوم أكثر من أي وقت مضى أن ننطلق من فكرة التوحد من حول الهدف السياسي، وفي لنا جميعا وا
الوقت ذاته التوحد من حول إرادة إيجابية إللزام القيادة الفلسطينية بالثبات في موقف عدم التنازل عن 

أبناء الشعب الحقوق الوطنية األساسية ومنها بالتأكيد حق العودة والذي نعتبره القاسم الوطني الذي يوحد 
هذا مطلوب، بل ضروري وهو جزء أساسي من وعي كفاحنا الوطني، . الفلسطيني في الداخل والخارج

وضوح الرؤية كما وضوح . كما من شروطه التي لو غابت يتسبب غيابها في حدوث كارثة وطنية كبرى
 يجوز أن تقف أمام البرنامج شرط كذلك من أجل تحقيق لغة تخاطب مع دول العالم المختلفة، والتي ال

لغات سياسية فلسطينية متعددة ومختلفة، فبناء جبهة تضامن عالمي واسعة مع حقوقنا الوطنية وتاليا مع 
كفاحنا لتحقيقها يحتاج الى وجود هذا الخطاب السياسي الفلسطيني، الواقعي دون تفريط، والحريص دون 

ن ننسى بالطبع أهمية مواكبة التحرك القيادي نقول ذلك دون أ. تشدد أو مغاالة ال تستند ألسس حقيقية
الفلسطيني الرسمي بحراك شعبي عارم ال يهدأ وال يتوقف، فالمسألة ال تتعلق اليوم بجولة في الجمعية 
العامة أو مجلس األمن تنجح أو تفشل، ولكن بكفاح طويل سوف تشهد فصوله حاالت متباينة سلبا 

وأن ننطلق بالذات من فكرة أنها خطوات في معركة سياسية حاالت يتوجب أن نستعد لها،  ..وإيجابا
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طويلة وممتدة ومتعددة األشكال ال بد أن نخوض غمارها، وأن نبني من أجل إنجاحها وحدة وطنية 
راسخة ال تهتز عند أول خالف أو اختالف، وبناء تحالفات عربية ودولية واسعة ووطيدة، يمكنها أن 

  .بأسباب القوةترفد الكفاح الوطني الفلسطيني 
  18/9/2011، المستقبل، بيروت

  
  !! رغم تطمينات السلطةاإلسـرائيليينمخاوف  .50

   ياسر الزعاترة
، في قاعدة التدريب العسكري »بذور الصيف«أجرى الجيش اإلسرائيلي مناورة واسعة النطاق أسماها 

ات عنيفة والتدرب على وفي أثناء المناورة طرحت نماذج للتصدي لمظاهر. وسط الضفة الغربية المحتلة
الصور القادمة من «ونقل عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن . التعاون بين القوات اإلسرائيلية المختلفة

نحن نستعد إلمكانية أن تحاول مجموعة من الفلسطينيين . مصر أوضحت بأن األسوار ال توقف الجماهير
 في السير نحو المسجد األقصى في القدس تكرار ما حصل في القاهرة، فيحطمون جدار الفصل ويبدأون

من الواضح أن الكيان الصهيوني الذي ما برح يشيد بالتنسيق األمني من طرف السلطة، ال . »القديمة
يبدو مطمئنا إلى عدم اندالع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية ردا على عبثية برنامج السلطة وممارسات 

نتفاضة األقصى التي شكلت ردا على فساد السلطة وفشل أوسلو االحتالل في آن، تماما كما حدث في ا
ليس صحيحا بالطبع أن التدريبات تلك تتعلق بنشاطات المؤازرة لما يسمى . واستفزازات االحتالل

استحقاق أيلول التي قد يقوم بها أنصار السلطة، وإن حسب لها اإلسرائيليون بعض الحساب خشية 
من الواضح أنه ليس لدى اإلسرائيليين تقدير . طة التي يثقون بنواياهاتطورها على نحو ال تريده السل

دقيق حول إمكانية اندالع انتفاضة تستلهم الربيع العربي، فهم من جهة مطمئنون إلى نوايا قيادة السلطة 
، لكنهم من جهة أخرى غير مطمئنين؛ ال )جدا جدا(وإيمانها المطلق بالمفاوضات والمسار السلمي 

شارع الفلسطيني على ممارساتهم االستفزازية وفي مقدمتها االستيطان وتهويد القدس، وال لعدم لسكوت ال
تأثره بما يجري في المحيط العربي، هو الذي يشعر بارتباك الوضع اإلسرائيلي بسبب التطورات 

ة السلطة في السياق األول ال يكفُّ قاد. المحيطة ومن ضمنها الوضع في مصر والمواقف التركية الجديدة
عن تقديم الفواتير األمنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تؤكد التزامهم المطلق بالهدوء في 
الضفة، وذلك رغم حديثهم الخجول بين حين وآخر عن النشاط السلمي والفعاليات الجماهيرية الذي ال 

نعثر على التزام بالتنسيق األمني الذي في الممارسة اليومية للسلطة ال . يعدو أن يكون مجاملة للجماهير
تؤكده لقاءات المسؤولين اليومية مع جنراالت العدو فحسب، بل نعثر أكثر من ذلك على التزام بالتصدي 

ويتم ذلك كما يعرف . الحازم ألي تفكير في مسار االنتفاضة الشعبية، ونكرر الشعبية، وليست المسلحة
 والجهاد وكل من يؤمنون بمسار المقاومة، ودفعهم بكل قوة الجميع عبر مطاردة يومية لحركة حماس

نحو اليأس والقنوط، فضال عن مطاردة أي عنوان اجتماعي أو اقتصادي يمكن أن يدعم برنامج 
والالفت . المقاومة، من المدارس إلى الجامعات والمساجد والجمعيات وسائر فعاليات المجتمع الفلسطيني

لرموز المجتمع الفلسطيني لم تتوقف على اإلطالق رغم دعايات الحرص على هنا أن االعتقاالت اليومية 
المصالحة، وهي اعتقاالت تتناغم مع اعتقاالت يومية يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في سائر مناطق 

 من نواب المجلس 21(التي تسيطر السلطة أمنيا على جزء كبير منها ) أ(الضفة، بما في ذلك المناطق 
يتم ذلك وسط إدراك قادة السلطة ).  منهم من حركة حماس18تقلون لدى سلطات االحتالل، التشريعي مع
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ال يبدو ) دولة ما قبل التحرير(لتحقيق حلم الدولة العتيدة » النضال الدولي«وقادة االحتالل لحقيقة أن 
سم في األروقة مقنعا للغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ال يرون أن المعركة مع االحتالل ستح

الدولية المنحازة للكيان الصهيوني، وإنما ستحسم على األرض، فضال عن حقيقة المخاوف التي تطرحها 
حكاية الدولة لطبيعة النزاع ومصير منظمة التحرير، فضال عن ملف الالجئين الذي يعلم الجميع أن 

ر القوم مضامينها، بخاصة فيما يتصل السلطة قد تنازلت عنه عمليا كما أثبتت وثائق التفاوض التي لم ينك
ليس لدى أصحاب المشروع من مبرر لالحتفال به وترويجه سوى رفضه من نتنياهو، (بهذا الملف 

متجاهلين أن سياسة الرفض الصهيونية أو التحفظ ووضع التعديالت قد طالت جميع القرارات والمشاريع 
من هنا، ورغم عملية ). الت فلسطينية وعربيةالدولية منذ عقود، وذلك رغم ما تنطوي عليه من تناز

الحصار التي تتم لفكر وبرنامج المقاومة، وعملية إعادة تشكيل الوعي التي تجري للناس في الضفة 
الغربية لكي يستبدلوا التحرير بالدولة الوهمية، والرواتب واالستثمارات بالوطن والكرامة، إال أن 

كدة على الحيلولة دون اندالع االنتفاضة التي تتنفس هواء الربيع الصهاينة ال يقتنعون بقدرة ذلك المؤ
والحق أن أحدا لن يكون . العربي بثوراته وبطوالته، وهم لذلك يعدون العدة لمواجهتها دون كلل أو ملل

بوسعه الجزم بتوقيت اندالع االنتفاضة، أعني االنتفاضة الشعبية الشاملة التي تتحدى حواجز االحتالل 
ومستوطنيه وتعيد ترتيب أوراق القضية على نحو مختلف، لكن المؤكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا وجنوده 

طويال بهذا العبث القائم حاليا، حتى لو قبل به أناس لم يعد لديهم غير خيار التفاوض والقبول بفتات 
: مجرد خبر. مة األموالاالحتالل ما دام يأذن لهم بالحركة وممارسة القيادة، وألبنائهم باالستثمار ومراك

في محاضرة له يوم الخميس في مركز هرتسيليا، قال عاموس غلعاد رئيس الدائرة السياسية واألمنية في 
لقد حاربنا التنظيمات الفلسطينية زمنا طويال، ولقد فشلنا أيضا في ذلك زمنا « : وزارة الدفاع اإلسرائيلية

سرائيل، ولكن في نهاية األمر استطعنا أن نحد من طويال، حيث كان المخربون يتحركون بحرية في إ
  .»هذه الظاهرة ونحن نعيش اليوم بأمن، وكل ذلك بفضل العالقات األمنية مع السلطة الفلسطينية
  18/9/2011،الدستور، عّمان

  
  ؟"الدولة الفلسطينية" كا ضد ي وأمر"إسرائيل"لماذا حماس و .51

  أسامة الرنتيسي
تى أوقفت التضارب في موقفها من قرار السلطة الفلسطينية بالذهاب انتظرت حركة حماس عدة أشهر ح

إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وأعلنت عبر المجلس 
فبعد تضارب في . التشريعي في غزة، والذي يضم أعضاءها فقط، موقفها الرافض للخطوة الفلسطينية

كة بين مؤيد بحذر أو غير ممانع للتوجه إلى المنظمة الدولية وآخر معارض، المواقف لقيادات الحر
خالل اليومين الماضيين على قرار الرفض الذي ترافق مع حملة تصعيد، حيث تطوع " حماس"رست 

خطوة تكتيكية "خطوة السلطة التي رأى أنها " نجاح"القيادي في الحركة صالح البردويل ليحذّر من 
ستمنع أي "، وزاد على ذلك أن الحركة "من عملية التفاوض وليست جزءاً من مبادئتحريكية، وجزء 

موقف حماس جاء خوفا من ". تحرك شعبي في قطاع غزة لمناصرة التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة
في خطر، لكن حماس تعرف جيدا أن هذا التخوف " حق العودة"أن يضع التوجه إلى األمم المتحدة مصير 

 الذي نص على تقسيم 181في مكانه ألنه من الناحية القانونية ال صلة مباشرة بين تطبيق القرار ليس 
فلسطين إلى دولتين، والذي يشكل اآلن األساس القانوني لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وبين حق العودة 
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 "إسرائيل" ، بعد أن ماطلت1949 العام 302فالوكالة وجدت بموجب القرار . وبقاء وكالة الغوث
وإذا . ، الذي نص على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم194وتقاعست عن تطبيق القرار 

كانت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها اعتبرت الوكالة منظمة مؤقتة وغير دائمة فذلك ألنها 
جئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، اعتبرت اللجوء حالة غير دائمة، وأكدت في السياق وجوب عودة الال

لذلك . 1948 للعام 194ورهنت بقاء الوكالة ببقاء حالة اللجوء، كما رهنت حل الوكالة بتنفيذ القرار 
تكتفي الجمعية العامة دورياً بتجديد تفويضها لوكالة الغوث مرة كل ثالث سنوات، مؤكدة أن هذا 

أن المنظمة الدولية في جمعيتها العامة دأبت على والمالحظ . التفويض ال يمس حق الالجئين في العودة
هذا المنوال حتى قبل والدة منظمة التحرير الفلسطينية، وقبل االعتراف بها ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب 
الفلسطيني، وقبل االعتراف لهذا الشعب بتقرير مصيره بما في ذلك حقه باالستقالل وبدولة ذات سيادة؛ 

ى، وفي سياق تطور موقف المجتمع الدولي من الحقوق المشروعة لشعب وهو ما يؤكد مرة أخر
يونيو / فلسطين، أن قيام دولة مستقلة في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة بحدود الرابع من حزيران

، وعاصمتها القدس، ليس من شأنه أن يمس حق العودة أو يلغيه، فالدولة الفلسطينية تأتي في سياق 67
 1948، أما عودة الالجئين فإنها تأتي في سياق معالجة نتائج حرب 67حرب حزيران معالجة نتائج 

كية يموقف حماس أيضا جاء في ظل الهجمة األمر. واستكمال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة
. واإلسرائيلية على التوجه الفلسطيني، حيث يحضر اإلسرائيليون أنفسهم الستحقاق أيلول أمنياً وسياسياً

على الصعيد األمني وضعت خطة لمجابهة أي تطور يشهده الشارع الفلسطيني في الضفة والقطاع أو ف
 مصر داعية إلى التهدئة بعد اقتحام سفارتها في "إسرائيل"على الحدود، وعلى الصعيد السياسي تغازل 

جل التفرغ القاهرة، وتغازل تركيا رغم التصريحات النارية لرئيس وزرائها أردوغان، كل ذلك من أ
أما الواليات المتحدة فتعتبر . لمعالجة العالقة مع الفلسطينيين، بحيث تمتلك تل أبيب خطة هجومية

استحقاق أيلول معركتها الخاصة؛ لذلك فهي مصرة على استعمال حق الفيتو في مجلس األمن ضد الطلب 
بحثاً عن صفقة تضمن له أكثر والجانب األوروبي هو اآلخر لم يقف ساكناً، ومايزال يتحرك . الفلسطيني

مالمح .  والفلسطينيين والعرب"إسرائيل"من هدف في الوقت نفسه، بحيث يرضي الواليات المتحدة و
أن تقنع الرئيس عباس بتجاوز عقدة مجلس األمن : الصفقة األوروبية كما بدأت تتبلور تتمثل بالتالي

، لكنه يعطيها "بال رقم"للدولة الفلسطينية مقعداً صحيح أن هذا يعطي . والذهاب فوراً إلى الجمعية العامة
وهو ما يطلق عليه (صفة الدولة، ويعطيها عضوية عدد من المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة 

مقابل هذا الموقف الفلسطيني تكون واشنطن قد تجاوزت اإلحراج مع العرب عند ). نموذج دولة الفاتيكان
 األمن، وتكون أوروبا هي األخرى قد تجاوزت اإلحراج المزدوج مع اللجوء إلى الفيتو في مجلس

  .الواليات المتحدة ومع العرب في الوقت نفسه
  18/9/2011، الغد، عّمان
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