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***  

  
  ووقف االستيطانية الدولالشرعية وفق ال تفاوض إال : عباس .1

 الرئيس الفلسطيني ، أن)د ب أ(وكالة  ، نقال عنرام اهللامن  26/9/2011القدس العربي، لندن، نشرت 
 األحد عقب تقدمه بطلب الحصول على عضوية كاملة ،محمود عباس أعلن لدى وصوله إلى رام اهللا

 إسرائيل إال وفق الشرعية الدولية لدولة فلسطين من األمم المتحدة، أنه لن يقبل استئناف المفاوضات مع
أكدنا للجميع "وقال مخاطبا آالف الفلسطينيين الذين احتشدوا في مقر الرئاسة الستقباله  .ووقف االستيطان

   ".أننا نريد أن نصل إلى حقوقنا بالطرق السلمية، بالمفاوضات ولكن ليس أي مفاوضات
 ".ية للمفاوضات وأن يوقفوا االستيطان بشكل تاملن نقبل إال أن تكون الشرعية الدولية أرض: "أضافو

البعض ما "ونبه إلى أن التحرك الفلسطيني للوصول إلى دولة مستقلة أمامه شوط كبير، محذرا من أن 
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يزال يضع العقبات وما يزال يرفض الحق ويرفض الشرعية وسيقف في وجهنا، ولكننا في وجودكم 
قلنا للعالم إن هناك ربيع عربي " :ة التحرك الفلسطيني قائالوشدد على سلمية وواقعي ".أصلب من الجميع

  ".ربيع شعبي جماهيري مقاوم سلميا للوصول إلى غاياتنا. ولكن الربيع الفلسطيني موجود
 في منزله  من عمان، أن محمود عباس استقبل26/9/2011الدستور، عمان، من جهة أخرى ذكرت 

 الذي يقوده الملك األردني الدعم إن عباسوقال . األردنيني  حزب االتحاد الوطوفدا من األحدفي عمان 
 مطالبهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هو محل إلحقاق الثاني للفلسطينيين عبدا هللا

 الشعب الفلسطيني وطموحاته أماني نعمل معا من اجل تحقيق إننا وقال .تقدير القيادة والشعب الفلسطيني
 لن يثني الفلسطينيين عن المضي قدما لتحقيق األمريكي الموقف أضاف إنو . الدوليةوفقا للقرارات

 وسياسيين ومنظمات ال تتوافق مع إسرائيلية قوى إن وقال . الدولةوإقامةمطالبنا العادلة في االستقالل 
 أفضللية  السالم والتعايش وفق الشرعية الدوأن أكدواسياسة حكومة نتنياهو في التنكر للفلسطينيين، 

  . جانب بعضهما البعضإلىالسبل للتعايش بين دولتين 
  

  حول استئناف المفاوضات " الرباعية"السلطة الفلسطينية ترّد خالل يومين على بيان  .2
صائب ، أن أشرف الهور، غزة نقال عن مراسلها من 26/9/2011القدس العربي، لندن، نشرت 

 القيادة الفلسطينية ستجتمع في غضون اليومين إن : قال،عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
.  بين الفلسطينيين وإسرائيلالمقبلين للرد على بيان اللجنة الرباعية للسالم الذي يدعو لعودة المفاوضات

 البيان الذي قدمته اللجنة الرباعية الجمعة الماضية ويدعو لعودة استئناف أن "القدس العربي"وأكد لـ
لب في البند الخامس من إسرائيل وقف عمليات االستيطان، إذ ينص على أن يقوم كل المفاوضات يط

  ".وقف عملية البناء في المستوطنات" يعني هذا: مضيفا تجاه عملية السالم، "تحمل مسؤولياته"طرف بـ
نبيل شعث عضو الوفد  من بيت لحم، أن 25/9/2011وكالة معا اإلخبارية، من جهة ثانية ذكرت 

 الجانب الفلسطيني لن يتخلى عن مواصلة معركة عضوية فلسطين في إن: قال نيويورك إلىني الفلسطي
 : وقال. على التصويت وخالل فترة قريبة جدااألمن مجلس إجبار المتحدة فضال عن الضغط لجهة األمم
 معانا تسع دول ومعظم رؤساء ":معا "وأضاف لـ.  في مجلس األمن دول سوف تصوت لصالحنا9لدينا 

نحن ":  وقال". لنا بصريح العبارة سوف نصوت معكم ال سيما نيجيريا والهند والغابونأكدواتلك الدول 
  .لن ننقذ اوباما من اجل الفوز بفترة رئاسية جديدة على حساب القضية الفلسطينية

في ، وصف عبدا هللا عبدا هللاسفير فلسطين في لبنان  أن 26/9/2011المستقبل، بيروت، وجاء في 
الموقف اللبناني "، وأثنى على "الناقص"بـ" الرباعية الدولية"أمس، بيان " صوت لبنان" إذاعة إلىيث حد

  .في مجلس األمن والذي جاء متألقاً كما دائماً
  

  خطاب عباس تضمن الكثير من النقاط االيجابية : وزير الخارجية في حكومة غزة .3
 إن محمد عوض .دخارجية في حكومة غزة أكد نائب رئيس الوزراء ووزير ال:  سمير حمتو-غزة 

خطاب الرئيس محمود عباس إمام األمم المتحدة الجمعة الماضية احتوى على الكثير من النقاط االيجابية، 
معتبرا في الوقت ذاته انه كان من األجدر تحقيق المصالحة الفلسطينية أوال قبل الذهاب إلى مجلس األمن 

  .وىلطلب العضوية كي يكون الخطاب أق
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ورأى عوض الذي تحدث خالل لقاء مع الصحفيين في مقر مكتب اإلعالم الحكومي بغزة انه كان من 
 أن يكون هناك اهتمام بقضية الالجئين وفى حال عودتهم يعودون إلى دولتهم، مؤكداً أنالمفترض 

اذ وتوجيه خطاب التشاور الفلسطيني الداخلي والقراءة الداخلية التي ال بد أن تقترح هي األساس في اتخ
  .موحد للعالم

ذهاب أبو مازن إلى مجلس األمن تم بمشاورات مع فتح دون طرحها على الفصائل " أنوأوضح عوض 
 الخطاب احتوى على نقاط مهمة تعتبر بمثابة وثيقة أن إلىمشيرا "المختلفة داخل الشعب الفلسطيني، 

حقوق الشعب الفلسطيني وان كان هناك احد من هذه الخطوة ال تضيع "وقال . تاريخية أمام األمم المتحدة
  ."الخبراء القانونيين يقول انه في حال حدوث هذه الخطوة قد تضيع حقوق الشعب الفلسطيني في العودة

ال بد من الحصول على وثيقة واضحة من األمم المتحدة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني ومنها "وأضاف 
 حكومته ترحب بما تناقلته وسائل إنوقال  ." وقت مضىأيحق العودة الن موقعنا اآلن أقوى من 

 أننؤكد على وحدة صفنا الفلسطيني ونريد "اإلعالم حول رغبة الرئيس عباس استكمال المصالحة قائال 
 مواقف مشتركة وليست لقاءات لإلعالم نريد خطوات تأتي بنا إلى األمام إلىتكون اللقاءات تؤدي 

  ."وليست خطوات متراجعة
  26/9/2011تور، عمان، الدس

  
  ومحاسبة رموزها" السلطة الفلسطينية"النائب يحيى موسى يدعو لحل  .4

طالب النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح يحي موسى، :  نادر طالل-  الرسالة نت
بته وأنتجته على الفصائل الفلسطينية للتشاور فيما بينها للبحث عن بديل للسلطة الفلسطينية وحلها، لما أث

  .أرض الواقع من دمار وانقسام بين الفلسطينيين
األحد، أن السلطة بقيادة محمود عباس سلكت نهجاً " الرسالة نت"وقال موسى في تصريح خاص لـ

 في التعامل مع والثوابت الفلسطينية وأثبتت فشلها في رعاية وصيانة البيت الفلسطيني والمحافظة ئاًخاط
 .ساهمت في القضاء على المقاومة وتحجيم دورها في مدن الضفة الغربية المحتلةعلى الحقوق، كما 

سلطة عباس أعطت مظلة وشريعة لالحتالل لتنفيذ مخططاته العدوانية من قتل وتشريد : "وأضاف
وتجريف واعتقاالت، موضحاً أن نشأتها منذ البداية كانت مشروع تآمر دولي على القضية الفلسطينية 

ودعا موسى، الشعب الفلسطيني لمحاسبة عباس وسلطته على ما اقترفوه من جرائم  ".سطينيوالشعب الفل
  .وتنازالت عن الثوابت والحقوق على امتداد خط المفاوضات الفاشلة

  25/9/2011الرسالة نت،  
  

   األجهزة األمنية يستنكرون ممارسات  في الضفةالنواب اإلسالميون .5
نسخة عنه أن حملة " السبيل"في بيان وصل   الضفة الغربيةأكد النواب اإلسالميون في: الضفة

االختطافات واالستدعاءات التي نفذتها األجهزة األمنية في مختلف مدن الضفة خالل األيام القليلة 
الماضية خرق فاضح لالتفاق والتفاهم الذي تم بين حركتي فتح وحماس خالل شهر رمضان بخصوص 

  . المعتقلين السياسيين
  26/9/2011 عمان، السبيل،
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  األجهزة األمنيةضباط فلسطينيون يحذرون من المحاصصة في  .6
 حذر ضباط فلسطينيون كبار من اللجوء إلى المحاصصة في أجهزة األمن :محمد األسطل -غزة 

الفلسطينية عند تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية، لما يحمله هذا اإلجراء من مخاطر جمة على بنية 
وأكد ضباط متقاعدون في أحاديث  .تها ووالئها وإمكانيات إعادة هيكلتها وتطويرهااألجهزة وعقيد

، أن الحل "التحديات واإلشكاالت: الملف األمني الفلسطيني" على هامش ندوة حول "القدس "منفصلة مع
يكمن في اتفاق وشراكة سياسية بين مختلف األطراف الفلسطينية وليست شراكة أمنية إذ أن توزيع 

ناصب والرتب يتم على أساس االنتماء الحزبي، من دون مراعاة الجوانب المهنية والكفاءة المتعارف الم
  .عليها في كافة المؤسسات األمنية في العالم

  25/9/2011القدس، القدس، 
  

   إلى زيارة غزةو عباستجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يدع .7
 عباس لزيارة قطاع  محمودلسطينية المستقلة، الرئيسدعا تجمع الشخصيات الف:  صالح النعامي-  غزة

وفي بيان  .غزة والمباشرة في تشكيل الحكومة الفلسطينية من المستقلين وغيرها من قضايا المصالحة
مهمة لتحول الموقف "صادر عنه رحب التجمع بخطاب عباس أمام األمم المتحدة، واعتبره بداية 

  ."د وصول المفاوضات لطريق مسدودالفلسطيني والتوجه لألمم المتحدة بع
  26/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   المتحدةاألمم إلىطلب انضمام دولة فلسطين النص الحرفي ل .8

 األمين إلى المتحدة، التي سلمت الجمعة األمم إلىفي ما يلي نص الرسالة الفلسطينية لطلب االنضمام 
  :مة الدولية المتحدة بان كي مون كما نشرتها المنظلألممالعام 

 األمم إلى هذا الطلب من دولة فلسطين النضمامها أقدم أنيشرفني باسم الشعب الفلسطيني  سعادتكم،"
  .المتحدة

 إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني ويستند أساسيقدم طلب االنضمام هذا على 
 وإعالن 1947نوفمبر  / تشرين الثاني29 في  الصادر181 المتحدة رقم لألممقرار الجمعية العامة 

 في اإلعالن واعتراف الجمعية العامة بهذا 1988نوفمبر  / تشرين الثاني15استقالل دولة فلسطين في 
  .1988ديسمبر  /األول كانون 15 الصادر في 177 /43القرار 

دائم وشامل للنزاع ، تعلن دولة فلسطين التزامها العمل من اجل تحقيق حل عادل واإلطاروفي هذا "
، التي وافق عليها وأمان جنب بسالم إلى الفلسطيني يعتمد على رؤية دولتين تعيشان جنبا اإلسرائيلي

 الدولية وكل القرارات ذات الصلة التي واألسرة المتحدة لألمم الدولي والجمعية العامة األمنمجلس 
  . المتحدةاألمم أصدرتها

 اإلجرائية من القواعد 58 وضع طبقا للقاعدة إعالن بالرسالة رفقأوبهدف تقديم طلب قبول العضوية، 
   . للجمعية العامةاإلجرائية من القواعد 134 الدولي والقاعدة األمنالموقتة لمجلس 
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 الدولي والجمعية األمن رئيسي مجلس إلى واإلعالناطلب منكم بامتنان تسليم رسالة طلب االنضمام هذه 
  ." اقرب وقت ممكن المتحدة فيلألممالعامة 

  ."رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين،  محمود عباس
  26/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الرشق يرحب بتصريحات عباس حول المصالحة .9

رحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، بمضمون تصريحات رئيس سـلطة             : دمشق
، محمود عباس، حول المصالحة والحوار الفلسطيني، وأشار إلى أن حركته أكّدت مـرارا علـى                رام اهللا 

أهمية الحوار الفلسطيني الداخلي سبيالً لرسم إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهـة االحـتالل الـصهيوني               
  .وسياساته العنصرية

، أن  )9-25(نسخة منه األحد    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد الرشق في تصريح صحفي مكتوب تلقى        
لطالما اعتبرت المصالحة الوطنية ثمرة لهذا الحوار، ومدخالً إلعادة بنـاء البيـت الفلـسطيني،               " حماس"

إننا بالتأكيد نرحـب بمـضمون      : "وتوحيد جهود الفلسطينيين على أساس التمسك بحقوقهم الوطنية، وقال        
وقد دعونا لمثل هذا الحـوار مـرارا،    . لسطينيتصريحات السيد محمود عباس حول موضوع الحوار الف       

ومنذ بدأنا المصالحة الوطنية، شددنا على ضرورة الحوار الوطني والتوافق على كل الملفـات وخاصـة                
  ".الموقف والرؤية السياسية

قيادة "الجاري دعت   ) سبتمبر( أيلول   17أن حركته، وفي بيانها الصادر يوم       " حماس"وأضاف القيادي في    
والقوى والفصائل الفلسطينية كافة، إلى حوار ومراجعة سياسية معمقة،         " فتح"في رام اهللا، وحركة     السلطة  

بهدف الوصول إلى إستراتيجية وطنية فلسطينية نضالية نتوافق عليها وطنيا، ونستجمع على أرضيتها كل              
المـصير، وانتـزاع    أوراق القوة، وعلى رأسها المقاومة، لنكون بالفعل قادرين على إنجاز حق تقريـر              

  ".أرضنا وحقوقنا الوطنية من االحتالل الصهيوني بإذن اهللا
  25/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ال حق لالحتالل بأي شبر من أرض فلسطين: في حماس" شؤون الالجئين" .10

ـ     " حماس"أكد مكتب شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة ي على حق الشعب الفلسطيني ف
من دون التنازل عن أي شبر مـن فلـسطين االنتدابيـة، أو             "إقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة       

من البحر إلى النهر، وال حق لالحتالل       "، مشددة على أن فلسطين      "االعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب   
ة محمـود عبـاس     وقال المكتب في بيانٍ صادرٍ عنه تعقيبا على طلب رئـيس الـسلط            ". بأي شبرٍ منها  

 في المائة من أرض فلسطين االنتدابية، واعتبار خط الرابـع مـن حزيـران               22االعتراف بدولة على    
نرفض بشدة التنازل عن حق العودة مقابل إقامة الدولة، ونؤكـد أن حـق              : " حدودا لدولة  1967) يونيو(

ربية أو دولية التنازل عن هذا الحق       العودة حقٌ مقدس ال يسقط بالتقادم، وال تملك أي جهة فلسطينية أو ع            
  ".أو المساومة عليه

حق شعبنا الفلسطيني في مواصلة     "نسخة منه، على    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد البيان، الذي وصل     
، معلنًا  "المقاومة المسلحة ضد االحتالل الصهيوني حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة واالستقالل           

 عن العودة مجددا إلى المفاوضات مع العدو الصهيوني؛ خـصوصاً أن عمليـة التـسوية                رفضه الحديث 



  

  

 
 

  

            9ص                                     2274:                العدد26/9/2011اإلثنين  :التاريخ

فشلت والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة وصلت إلى طريق مسدود بـاعتراف الفريـق الفلـسطيني               
  .المفاوض

  25/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ية الفلسطيننحذر من مغبة الحديث عن حل السلطة: عباس زكي .11
ـ          :  بسام أبو الرب   -رام اهللا    إن ': 'وفـا 'قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، في حديث ل

ـ   لألمم المتحدة كانت فلسطينية بامتياز، وخطاب الرئيس محمـود عبـاس امتـاز بـالقوة                66الدورة ال
 دول العـالم التـي      والصراحة وبيان حجم المعرفة بجرائم االحتالل، األمر الذي ترك تأثيرا واسعا على           

  .'عبرت عنه بالتصفيق ألكثر من مرة في أروقة األمم المتحدة
وحذر زكي من مغبة الحديث عن حل السلطة الوطنية التي وصفها الرئيس محمود عباس بأنها مكتملـة                 

إن األعمال اإلجراميـة اإلسـرائيلية      'من كل الجوانب ومؤهلة لدولة بمؤسساتها، مؤكدا أن الرئيس قال،           
  .'د تقضي على السلطةتكا

ال أخشى قطع المساعدات الخارجية والدليل على ذلـك         'وفي إطار قطع المساعدات الخارجية قال زكي،        
أننا ونحن على أبواب التهديدات تقدمت السعودية بدعم سياسي من خالل مـا طرحـه األميـر تركـي                   

، موضـحا أن    'مليـون دوالر   200الفيصل، إضافة إلى دعم اقتصادي من خالل المساعدة التي قـدمتها            
  .المجتمع الدولي لم يعد يطيق تجويع الشعب الفلسطيني وخاصة أن اللجوء إلى هذا األسلوب له تداعياته

  25/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  خطاب عباس في األمم المتحدة مناورة تكتيكية للعودة للمفاوضات: حماس .12
ل يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، إن           قا  :غزة عن قيس صفدي   

بليغاً ومشحوناً بالعواطف، ولكنه ليس تاريخياً؛ ألن البـدائل عـن   «خطاب عباس أمام األمم المتحدة كان     
نحن أمام بالغة في وصف المعاناة الفلسطينية بسبب        . عشرين سنة من مفاوضات فاشلة هي المفاوضات      

تالل، ولسنا أمام مواقف سياسية نترجمها على األرض وفي الميـدان لمواجهـة الفـشل والتهويـد                 االح
  .»واالستيطان

ورأى رزقة أن عباس ناقض نفسه، عندما نعى إلى األسرة الدولية والشعب الفلسطيني المفاوضات علـى                
ؤولية الفـشل   مدى عشرين عاماً مضت، حيث فشلت في تحديد مرجعية التفاوض، وحمل إسرائيل مـس             

بعدما أقر به بصراحة حيناً وبالتضمين حيناً آخر، لكنه في الوقت نفسه هدم موقفـه بإبـداء جهوزيتـه                   
  . هدفها العودة إلى المفاوضات» مناورة تكتيكية«الستئناف المفاوضات من جديد، ما يشير إلى 

صـالح  » حماس«القيادي في   وفي شأن تأثير الخالف في الذهاب إلى األمم المتحدة على المصالحة، قال             
نحن متمسكون بالمصالحة باعتبارها خياراً استراتيجياً لمواجهة االحتالل ودفاعاً عن الثوابت،           «: البردويل

وال نأخذ في االعتبار أي تداعيات سلبية أو إيجابية لذهاب عباس إلى األمم المتحدة، ومـصرون علـى                  
ليس لدى حمـاس    «وأكد أنه   . »لة والتمسك بالثوابت  مواصلة مشوار المصالحة على أساس الشراكة الكام      

أية شروط للمصالحة، لكن نحن نقول إن المصالحة الطبيعية هي التي تكون على أساس الشراكة الحقيقية                
لمواجهة االحتالل، وعلى عباس أن يفهم هذه المعادلة، وأالّ يذهب في كل مرة بقرار فردي ثم يطلب من                  

  .»اآلخرين مجاراته
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الرافض لخيار التوجه إلـى األمـم المتحـدة أو أي           » حماس«ردويل وجود أي ندم على موقف       ونفى الب 
: اختالفات بين قادتها وكوادرها في الموقف من خطاب عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وقـال               

لنا كلمـة   نحن ال نشعر بأي ندم، ألننا لم نخطئ، وكان يجب علينا في هذه المرحلة التاريخية أن تكون                  «
  .»كل مرة يوهمونه بالدولة. من أجل تبديد الوهم، يكفي شعبنا الفلسطيني أوهاماً وخداعاً

  26/9/2011األخبار، بيروت، 
  

  خطاب عباس حدد مالمح السياسية الوطنية المستقبلية: فتح .13
جمعية خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام ال      “ فتح  “ اعتبرت حركة   : ، وكاالت ”الخليج “-غزة  

استمدت من وحي البرنامج السياسي للحركـة،    ” وثيقة سياسية وطنية تاريخية   “العامة لألمم المتحدة بمثابة     
وحددت مالمح السياسة الوطنية المستقبلية على رأسها التمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للـشعب              

وية يجب أن تكون لحـوار فلـسطيني        أن األول ” حماس“الفلسطيني، فيما رأت حركة المقاومة االسالمية       
  . شامل

لقد أثبت أبو مـازن  “: وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح فايز أبو عيطة في بيان أصدره أمس األحد         
وأوضح أن  . ”أن مواقف القيادة الفلسطينية غير قابلة لالبتزاز ومحكومة بمصالح شعبنا وأجنداته الوطنية           

 الخارجية أو التهديدات، سيما عندما يتعلق األمر بمواقف استراتيجية لها           هذه المواقف لن تتأثر باألجندات    
  .عالقة بالثوابت الوطنية التي عاهدت الحركة الشعب على التمسك بها وصونها

  26/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تطالب عباس وضع آليات جدية لتحقيق المصالحة"الشعبية" .14
لسان عضو لجنتها المركزية جميل مزهـر، الـرئيس عبـاس           طالبت الجبهة الشعبية ب   :  حامد جاد  -غزة

بالعمل على وضع آليات جدية لتحقيق المصالحة، واالتفاق على إستراتيجية موحدة لمواجهة االحـتالل،              
  .ولالستمرار في التحرك السياسي والدبلوماسي لعزل إسرائيل ونزع الشرعية عنها

المجتمع الدولي واألمم المتحدة علـى الوقـوف أمـام      أن الموقف الفلسطيني الموحد سيجبر      "وأكد مزهر   
، مجددا رؤية الجبهة لضرورة اعادة تدويل قضيتنا الفلسطينية عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي              "مسؤولياتها

كامل الصالحيات برعاية األمم المتحدة، النفاذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حقوق شعبنا في               
واعتبر مزهر أن التصفيق والتأييد الذي حظي به خطاب الرئيس عباس           . والعودةتقرير المصير والحرية    

  .باالمم المتحدة عكس حالة التضامن وااللتفاف الدولي حول حق الشعب الفلسطيني
  26/9/2011الغد، عمان، 

  
  قوى فلسطينية تؤكد تمسكها بكل فلسطين التاريخية : رداً على خطاب عباس باألمم المتحدة .15

بكـل فلـسطين    «أكدت قوى فلسطينية تمسكها بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية وبحقـه           : دموفق محم 
، »نضالها ومقاومتهـا  «، مشددة على أنها ستواصل      »رفضها أي مساومات على هذا الحق     «، و »التاريخية

 في  1967طلب السلطة رسمياً االعتراف بدولة فلسطينية على حدود         » تحشيد قواها لمواجهة تداعيات   «و
  .األمم المتحدة
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جاء ذلك خالل اجتماع عقده أمس ممثلون عن فصائل تحالف القوى الفلسطينية، واالتحـادات الـشعبية                
الفلسطينية، ولجان حق العودة وشخصيات وفعاليات وطنية من المخيمات الفلسطينية في سورية، في مقر              

طوة التي أقدمت عليها السلطة فـي       جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمخيم اليرموك لمناقشة تداعيات الخ        
األمم المتحدة، وتفعيل الحركة الشعبية الفلسطينية من أجل االلتزام بالحقوق الفلسطينية التاريخية للـشعب              

  .الفلسطيني
ـ          أكدوا الموقـف   «إن المجتمعين   : »الوطن«وقال أمين سر تحالف القوى الفلسطينية، خالد عبد المجيد، ل

األسبوع الماضي، الذي أكدت فيـه تمـسكها        » ركزية لتحالف القوى الفلسطينية   الذي أصدرته القيادة الم   
بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية، ومواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق أهداف الـشعب الفلـسطيني              

  .الوطنية في التحرير الكامل والعودة
آليات « إنه تم خالل االجتماع بحث       :وقال عبد المجيد األمين العام لجبهة النضال الشعبي لتحرير فلسطين         

وصيغ العمل في المخيمات الفلسطينية في سورية، وضرورة تحصين الموقف الفلسطيني فـي مواجهـة               
سياسية التضليل التي تقوم بها قيادة السلطة والمحاوالت الدولية واإلقليمية الرامية إلـى إعـادة مـسار                 

  .»المفاوضات بين السلطة والكيان الصهيوني
أكدوا رفضهم إلعادة مسار المفاوضـات علـى قاعـدة التـسوية األميركيـة              «ح، أن المجتمعين    وأوض

  .»النتائج التي قد تتمخض عنها هذه المفاوضات«، موضحاً أنهم حذروا أيضاً من »الصهيونية المطروحة
  26/9/2011، الوطن، سوريا

  
  حول استئناف المفاوضات" الرباعية" تنتقد بيان "الشعبية" .16

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان اللجنة الرباعية للسالم فـي الـشرق             ): يو بي اي   (-رام اهللا 
 متهمـة البيـان     ،"محاولة إلجهاض الموقف والقرار الفلسطيني    "األوسط حول استئناف المفاوضات، بأنه      

 الفلـسطيني   في محاولة جديدة لجر الطـرف     "بتجاهل قرارات الشرعية الدولية والوقف التام لإلستيطان        
  ".للمفاوضات العقيمة والضارة على اساس الموافقة العملية على شروط نتنياهو

محاولة لإلتفاف على   "ورأت الجبهة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أن بيان الرباعية              
ي بالتوجه لمجلـس    مفاعيل قرار التوجه لألمم المتحدة يهدف لتفريغ التحرك السياسي والقانوني الفلسطين          

األمن والجمعية العامة من مضمونه عبر العودة للحديث عن مواعيد لم يسبق ان احترمهـا اإلحـتالل او           
  ". اللجنة الرباعية نفسها

  26/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  المقاومة ستتحول مسلحة إذا لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم: المقدح .17
لمقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقـدح قـي اتـصال مـع                قال قائد ا  :  نذير رضا  -بيروت  

جريئا، وأعاد التأكيد على الحق التـاريخي       «إن خطاب عباس أمام األمم المتحدة كان        » الشرق األوسط «
ودع المفاوضـات نهائيـا، لتنطلـق بعـد اآلن          «ورأى المقدح أن الخطاب     . »للفلسطينيين بإنشاء دولتهم  

، الفتا إلـى أن األشـهر       »ى تبدأ من المقاومة السلمية، وتتدرج إلى المقاومة المسلحة        خطوات عملية أخر  
  .»قد تشهد تحركات مقاومة، داخل فلسطين وخارجها«المقبلة 

  26/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  خطاب عباس لم يأت على مستوى التطلعات الفلسطينية": القيادة العامة" .18

 القيادة العامة، في لبنـان رامـز        - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      أعلن مسؤول :  نذير رضا  -بيروت  
لم يأت على مستوى التطلعات الفلـسطينية، علـى         «مصطفى أن خطاب الرئيس الفلسطيني في نيويورك        

ثغرات اعترت الخطاب، أهمها    «، موضحا أن    »الرغم من تمكنه من تعرية إسرائيل أمام المجتمع الدولي        
ت للوصول إلى التسوية، رغم أن ممارسات إسرائيل واضحة للعيان، وهي التـي        تمسك عباس بالمفاوضا  
  .»أجهضت المفاوضات

  26/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  أدعو محمود عباس للتفاوض: نتنياهو عبر بي بي سي .19
 "بي بـي سـي    "أعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الصباح في نيو يورك مقابلة لقناة              

وتطرق رئيس الوزراء في كالمه الى رغبته باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والى أهميـة              . لعربيةا
  .السالم مع مصر والى مبادرة السالم العربية

وقال نتنياهو في المقابلة إن الجدول الزمني الذي طرحته اللجنة الرباعيـة الدوليـة للمفاوضـات بـين                  
رغم صعوبته، وأضاف إن إسرائيل مع ذلك تتعامل معه بإيجابية بشكل           الفلسطينيين واإلسرائيليين واقعي    

  .عام
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان طلب رسمياً لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال نتنياهو إنـه                   

  .يوجه إليه الدعوة رسمياً عبر شاشة بي بي سي العربية
والواليات المتحدة على الحصول علي أصوات كافية       وأشار نتنياهو إلى أنه غير متأكد من قدرة إسرائيل          

  .في مجلس األمن الدولي لمنع وصول طلب العضوية الفلسطيني إلى مرحلة التصويت
 26/9/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

 
  "  ضئيالا تكتيكياثمن" تجميد االستيطان وتعّدليفني تؤيد استئناف المفاوضات  .20

انتقدت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، نهج رئـيس الـوزراء بنيـامين             : )فلسطين(رام اهللا   
تستند إلـى الخطابـات فقـط وأن        "نتنياهو في إدارة العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني، معتبرة أنها           

  .، حسب تعبيرها"نتنياهو فقد قدرته على ممارسة فن العمل
، نتنياهو إلى بذل أقصى جهوده إلعادة       )25/9( بها اليوم األحد     ودعت ليفني، في تصريحات إذاعية أدلت     

إطالق المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، معربةً عن تأييدها لفكرة تجميد االستيطان مرة أخرى باعتبار              
  . ، وفق تقديرها"ثمناً تكتيكياً ضئيالً"هذه الخطوة 

ضـمان  "ه القيادة اإلسـرائيلية الحاليـة لــ    عما تقوم ب" كاديما"وفي سياق متصل، تساءلت رئيسة كتلة       
، مبديةً في الوقت ذاته استعدادها لدعم حكومـة         "مستقبل يصون الطابع اليهودي والديمقراطي اإلسرائيلي     

عدم اغتنام رئـيس الـوزراء      "روني بارؤون، عن أسفه لـ      " الكنيست"بدوره، أعرب النائب في      .نتنياهو
 العامة لألمم المتحدة إللقاء خطاب يسمح بتحقيق اختراق في عمليـة            الفرصة التي أتيحت له أمام الجمعية     

  .، على حد قوله"السالم، حيث فضل نتنياهو تكرار الشعارات القديمة
 25/9/2011، قدس برس

 



  

  

 
 

  

            13ص                                     2274:                العدد26/9/2011اإلثنين  :التاريخ

   للتوصل إلى اتفاق سالم"الرباعية"ليبرمان يؤيد تبني خطة  .21
يغدور ليبرمان األحد انه يؤيد تبني خطـة        أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي اف    ): ا ف ب   (- القدس المحتلة 

  .2012اللجنة الرباعية للتوصل إلى اتفاق سالم بين اسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية 
اعتقد انه علينا قبول اقتراح اللجنـة       "وقال ليبرمان في مقابلة مع االذاعة اإلسرائيلية العامة في نيويورك           

وبعد أن أكد أن لديـه       ".ي بدء مفاوضات بدون شروط مسبقة     الرباعية النها تتضمن نقطة ايجابية جدا ه      
  .هذه الخطة، برر ليبرمان موقفه بان إسرائيل مدينة للواليات المتحدة" تحفظات على صياغة"

االمريكيين بذلوا جهودا جبارة في اللجنة الرباعية للتوصل إلى هذا االقتراح ودعموننا خـالل              "وقال إن   
في الجمعية العامة لالمم المتحـدة      " في القاهرة وفي خطاب الرئيس باراك أوباما      االزمة المتعلقة بسفارتنا    

  .االربعاء
، متهما الـرئيس    "آمل ان يتحمل الفلسطينيون مسؤولياتهم هذه المرة بدال من التهرب منها          "وقال ليبرمان   
دولة فلسطينية  واكد ليبرمان أن طلب انضمام       ".عن ذرائع باستمرار ليمتنع عن التفاوض     "عباس بالبحث   

" عواقب وخيمة "وستكون له   " االحادي الجانب سيؤدي بدون شك الى رد فعل اسرائيلي        "الى االمم المتحدة    
  .على الفلسطينيين

 26/9/2011، القدس العربي، لندن
 

  "دولة معادية"وزير إسرائيلي يدعو إلنهاء وجود السلطة الفلسطينية إذا تحّولت إلى  .22
 في الحكومة اإلسرائيلية إلى إنهاء وجود السلطة الفلسطينية، التـي يتزعمهـا             دعا وزير : القدس المحتلة 

محمود عباس، وذلك كرد على توجهه إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بفلسطين كعضو كامـل فـي                 
  .األمم المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق تسوية مع الجانب اإلسرائيلي

مـستعد لتحمـل الخطـر      "إنه  :  اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس قوله    ونقلت اإلذاعة العبرية عن وزير المالية     
الكامن في زوال السلطة الفلسطينية، إذا تحولت السلطة إلى دولـة معاديـة تـرفض إنهـاء الـصراع                   

  .، على حد تعبيره"واالعتراف بيهودية دولة إسرائيل
؛ يجب أن تدرس إسـرائيل      )عدم االعتراف بيهودية إسرائيل   (في مثل هذه الحالة     "وأضاف شتاينيتس أنه    

  ". إمكانية الكف عن مساعدة السلطة الفلسطينية
مهاجمة إسـرائيل فـي     : ال يمكن للفلسطينيين اإلمساك بطرفي العصا     "وأكد وزير المالية اإلسرائيلي أنه      

 .، حسب قوله"األمم المتحدة من جهة، وتوقع الحصول على مساعدة اقتصادية إسرائيلية من جهة ثانية
 26/9/2011، سقدس بر

  
   عملية السالم"بسطة"نتنياهو وأبو مازن أغلقا : إعالميون إسرائيليون .23

في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزيـر            : نظير مجلي  - تل أبيب 
لـصالح  خارجيته، أنهما نجحا في فك العزلة الدولية عن سياستهما، ويرحبان بموقف الرباعية الدوليـة               

استئناف المفاوضات بين الطرفين من دون تجميد االستيطان، خرجـت الـصحافة اإلسـرائيلية بحملـة                
، وحذرت من أن هذه السياسة أعادت قـضية الـصراع مـع             »سياسة زرع األوهام  «انتقادات لهما على    

  .الفلسطينيين إلى المربع األول
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يني، بأنهما يتقاسمان المسؤولية عن هذا التراجـع        واتهمت هذه الصحافة كال القائدين، اإلسرائيلي والفلسط      
  . اللذين ألقياهما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي» القتاليين«نتيجة للخطابين 

، إن نتنيـاهو وأبـو      »يديعوت أحرونوت «وقال الكاتب الصحافي إيتان هابر، المحرر السياسي لصحيفة         
المكان الذي نفذ فيه المقاتلون اليهود انتحـارا جماعيـا عنـدما            (مة متسادا   ق«مازن ظهرا متسلقين على     

  .هذين الرجلين قد أعادانا جميعا إلى المربع األول«وكتب إيتان يبدو أن ). حاصرهم الرومان
الفلسطينيين أعطوا  «وأما الصحافي روني شكيد، مراسل الشؤون الفلسطينية، فكتب في الجريدة ذاتها، أن             

 فرصة في إدارة االستراتيجية الفلسطينية من دون عنف، وهذا سبب الهدوء األمني الذي سـاد                أبو مازن 
األراضي الفلسطينية في السنوات األخيرة، ولكن لكي ال نوهم أنفسنا فإن ثقافة المقاومة مغروسة عميقـا                

أنها أن تبعـث    صحيح أنها كانت نائمة في السنوات األربع الماضية، لكن من ش          . في المجتمع الفلسطيني  
من جديد، ومؤخرا خرجت أصوات من داخل حركة فتح بالذات، تنادي بتجديد العمليات العسكرية داخل               

  .» ضد الجيش والمستوطنين67أراضي 
وكتب دوف فايسغالس، الذي كان رئيس طاقم المفاوضات اإلسرائيلي سـابقا ومـديرا لـديوان رئـيس                 

لعالم أعطى إسرائيل فرصة قصيرة زمنيا، للمباشرة فـي         ا«الوزراء في عهد حكومة آرييل شارون، أن        
  .»مفاوضات جدية وحقيقية، وإذا ما أضاعت إسرائيل هذه الفرصة أيضا فستكون كارثة سياسية
 26/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  هجمة يمينية شرسة ضد الطيبي لمرافقته الوفد الفلسطيني إلى األمم المتحدة  .24

 الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، لهجمة شرسـة مـن قبـل اليمـين               يتعرض النائب أحمد  : لندن
المتطرف وأعضاء الكنيست من األحزاب اليمينية، وذلك في أعقاب مرافقته للـرئيس محمـود عبـاس                

حيث اعتبر عضو الكنيـست   . والوفد الفلسطيني إلى األمم المتحدة لتقديم مطلب االعتراف بدولة فلسطين  
حزب الليكود سفر الطيبي الى الواليات المتحدة على متن نفس الطـائرة التـي تقـل                اوفير اكونيس من    

اعضاء الوفد الفلسطيني اجتيازا لخط احمر اخر ودليال على ان الطيبي يمثل فـي الكنيـست المـصلحة                  
الفلسطينية فقط وليس مصالح مواطني الدولة العرب وبأنه يعمل بإستمرار وبفظاظة ضد مصالح دولـة                

   إسرائيل
انه من الالئق ان يعـرض رئـيس الـسلطة          ': أما عضو الكنيست عوتنيئيل شنيلر من حزب كاديما فقال        

الفلسطينية محمود عباس على النائب الطيبي حقيبة وزارية انطالقا من مشاعره بأنه جزء ال يتجزأ مـن                 
  .'ته الفلسطينيةكالمعتاد، تصرف الطيبي يثبت كألف شاهد انتمائه الى شعبه وحكوم. الشعب الفلسطيني

 ان مكان الطيبي في السلطة الفلسطينية       "سرائيل بيتنا ا"كما اعتبر عضو الكنيست موشيه متالون من حزب         
وليس في الكنيست بسبب والئه لها وانضم إلى التحريض نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بوغي ياعلون               

كمـا  . 'لخيانة ودعم الفلسطينيين ضد إسرائيل    با'مطالبا الشرطة باعتقال الطيبي والتحقيق معه فيما اسماه         
أن رئيس الكنيست روبن ريفلين قال ان مرافقة الطيبي لخطوة تتعارض مع دولة إسرائيل هو تصرف ال                 

  . يتالءم مع المعايير البرلمانية والديمقراطية وسأطلب منه توضيحاً لألمر
ن نقبل حقيقة ان يكـون عـضو كنيـست           قال نحن ل   ،نائب رئيس الحكومة االسرائيلي سيلفان شالوم     أما  

  . عضوا في الوفد الفلسطيني ويعمل ضد مصالح دولة إسرائيل
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جاءت افتتاحيات الصحف بمقاالت ضد النائب الطيبي حيث كتب احجـاي سـيجلب فـي صـحيفة                 وقد  
 ان تطرق الرئيس الفلسطيني ابو مازن الى عـدم االعتـراف            :ايديعوت أحرونوت االحد لوقاحة الطيبي    

، 67دية دولة اسرائيل حرصا على مصالح العرب في إسرائيل يؤكد ان طموحاته ال تقف عند حدود                 بيهو
ان وجود عضو الكنيست احمـد      . هو يريد فلسطين واحدة خالية من اليهود وفلسطين ثانية ثنائية القومية          

لقى راتباً وحصانة   الطيبي البارع في الحديث والخطابة يت     . الطيبي هي عينة رمزية لهذه الرؤيا المزدوجة      
هو يقسم الوالء لقوانيننا، ولكنه خاضع للتحدي الفلـسطيني         . من دولة إسرائيل، ولكنه يخدم دولة منافسة      

  .فقط
إن ما قمـت بـه يعكـس    . هذا هو موقفي ولن اتراجع عنه': أحمد الطيبي. ورداً على هذه الهجمة قال د     

ولـن  .. تالل وحقه في عضوية األمـم المتحـدة       إيماني الراسخ بحق الشعب الفلسطيني بالتحرر من االح       
، 'تثنيني الحمالت العنصرية والتهديدات الفاشية فهذه القافلة تسير ودائما الى االمام رغـم نبـاح اليمـين                

نعم صفقت لخطاب ابو مازن مرارا وتكرارا وبانفعال النه كان خطابا تاريخيا يسرد الروايـة               ': واضاف
هناك من صفق له الكونغرس وهناك مـن        ': ، وانهى بالقول  'واالنعتاقالفلسطينية وطموح شعبي للحرية     

  .'صفق له العالم
 26/9/2011، القدس العربي، لندن

 
  "مواقع نووية إيرانية"نتنياهو وباراك يخططان لمهاجمة ": إسرائيلي"محلل عسكري  .25

اهو ووزير حربـه    كبير من أن رئيس الوزراء بنيامين نتني      ” إسرائيلي“حذر محلل عسكري    ): آي.بي.يو(
  .إيهود باراك يخططان لمهاجمة مواقع نووية إيرانية قبل أن يصبح هجوما كهذا غير ممكن

األمريكيـة  ” جيـنس “مراسـل مجلـة     ” اإلسرائيلي“وكتب المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون        
متوقع إلى جانب الشعور    الجمود السياسي ال  “المتخصصة بالشؤون األمنية، ألون بن دافيد، امس األحد أن          

 قد يدفع رئيس الوزراء ووزير الحرب إلـى         ،اآلخذ بالتشدد ) ”إسرائيل“السياسي الدولي على    (بالحصار  
  . ”البحث عن وثبتهما السياسية في إيران

في الشتاء القريب ستنتج    “وقال بن دافيد إن التبرير الذي سيطرحه نتنياهو وباراك لمهاجمة إيران هو أنه              
طرد المركزي قرابة طن آخر من اليورانيوم المخصب، وستنقل إيران إنتاج اليورانيـوم إلـى               أجهزة ال 

تحت الجبل في قم، وهناك، تحت الطبقات الصخرية سيكون صعبا للغاية أن تشوش قنبلة تسقط من الجو                 
الغيوم وبعد شهر في أعقاب األعياد اليهودية ستغطي        “وتابع أن مع حلول فصل الخريف        .”عملية اإلنتاج 

السماء وتصعب على أقمار التجسس وطائرات االستطالع رؤية ما يحدث في األسفل، ومن يتندر بفكـرة    
أن مهاجمة إيران ستصرف النظر عن الموضوع الفلسطيني، سيضطر إلى االنتظار حتى تنقشع الغيـوم               

  .”مرة ثانية في أبريل
  26/9/2011، الخليج، الشارقة

 
  جنوب الضفة   مستوطنين اثنينمقتلعقاب  تهدد السلطة في أ"إسرائيل" .26

وجهت السلطات اإلسرائيلية تحذيرات شديدة للسلطة الفلسطينية، أمـس، فـي أعقـاب مقتـل               : تل أبيب 
مستوطنين اثنين، إثر حادث طرق نجم عن قيام شبان فلسطينيين بقذف سيارتهما بحجر في منطقة الخليل                

ه اعتبرت قتل فلسطيني في قرية قـرب نـابلس مجـرد            وفي الوقت نفس  . المحتلة، جنوب الضفة الغربية   
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وحذرت مصادر سياسية في إسرائيل من خطر تدهور كبير في األوضاع نتيجة لهذين الحادثين              . »خطأ«
  .وأمثالهما

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه في الوضع الحساس الناشئ حاليا في المنطقة، جراء البحث في األمـم                 
. ولة الفلسطينية عضوا، يمكن لمثل هذه الحادثة أن تلهب األجواء وتدهور الوضع           المتحدة بطلب قبول الد   

لكن ناطقا فلسطينيا رفض هذا التحذير وقال إن الشارع المذكور هو شارع استيطاني ال توجـد ألجهـزة       
أخشى أن تكون هناك قوى إسرائيلية معنية بتدهور الوضـع          «: وقال. األمن الفلسطينية أي سيطرة عليه    

  .»مني، وتفتش عن الذرائع لذلكاأل
 26/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  من اإلسرائيليين غير راضين عن حكومة نتنياهو% 71.5: سرائيليإتقرير  .27

 أظهر التقرير السنوي الصادر عن المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، تراجعا في           :ب.ف.ا - القدس المحتلة 
 عن عدم رضاهم من أداء الحكومـة وطـرق          % 70ث عبر   رضا اإلسرائيليين عن حكومة نتنياهو، حي     
  .عالجها لقضايا المواطنين ومشاكل الدولة

أن نسبة الشباب الذين يعتقـدون أن  » مؤشر الديمقراطية«ويظهر التقرير الذي يصدر سنويا تحت عنوان     
بعد موجـة   % 13فرص النجاح المتاحة أمامهم أقل من تلك التي كانت متاحة لوالديهم، ارتفعت بـنسبة              

  .االحتجاجات األخيرة في البالد
واعتمدت نتائج التقرير على استطالعات للرأي أجريت قبل وبعد موجة االحتجاجات األخيرة في الشارع              
اإلسرائيلي، وتشير النتائج إلى أن الحراك االجتماعي كان له أثر على سلم اهتمامات اإلسرائيليين حيـث                

، فيما شهد تأييد تعزيز القـدرات العـسكرية         %13ارق االجتماعية بـ    ارتفعت نسبة التأييد لتقليص الفو    
  .تراجعا حادا

، مؤسسة  %85.8الجيش اإلسرائيلي   : أما نتائج مؤشر الثقة بمؤسسات الدولة فقد كانت على النحو التالي          
، المستـشار   %68.7، محكمة العدل العليا     %75، بنك إسرائيل    %75.5، مراقب الدولة    %77.8الرئاسة  

، الحكومـة   %51.6، الكنيـست    %51.8، الـشرطة    %61.1، المدعي العام    %64.1قانوني للحكومة   ال
  %.35.6، أما األحزاب فحصلت على %49، رئيس الحكومة 51%

كما أظهرت النتائج أن ثلثي اإلسرائيليين يعتقدون بأن أعضاء الكنيست ال يقومون بواجبهم كما ينبغـي،                
  .ستطالع أن السياسيين يهمهم باألساس مصالحهم الخاصةمن المشاركين في اال% 71فيما رأى 

  26/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "كاديما"يتقدم على " العمل"ازدياد شعبية نتنياهو و": ديالوغ"استطالع معهد  .28
بقيادة شيلي  " العمل"أن حزب   " هآرتس"لصحيفة  " ديالوغ"بين استطالع للرأي أجراه معهد      : القدس المحتلة 

كما بين أن نسبة التأييد لرئيس الحكومة قد ارتفعـت فـي            . حيموفيتش يصبح الحزب الثاني بعد الليكود     ي
  .أعقاب خطابه في األمم المتحدة

وتبين من االستطالع الذي أجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس من كلية اإلحصاء في جامعـة تـل                 
 مقعدا، بينمـا يحـصل حـزب        22ل على    مقعدا، ويحصل حزب العم    26أبيب، أن الليكود يحصل على      

  . مقعدا18كاديما على 
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 مقاعـد، أمـا      9إلـى   " شـاس " مقعدا، وتتراجع    18ترتفع إلى   " يسرائيل بيتينو "كما بين االستطالع أن     
بمقعد واحد عـن    " يهدوت هتوراه " مقاعد، وترتفع    7فتحصل على   " البيت اليهودي "و" االتحاد القومي "كتلة

بحسب االسـتطالع بمقعـدين حيـث       " ميرتس"وترتفع   . مقاعد 6ث حصلت على    االنتخابات السابقة حي  
  .  مقاعد9 مقاعد، في حين تتراجع األحزاب العربية بمقعدين، لتحصل على 5حصلت على 

فقـط  % 32، مقابل   %41وعلى مستوى الرضا من أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجاب باإليجاب            
فـي االسـتطالع    % 54اجعت نسبة غير الراضين عن أدائه مـن         وتر. في استطالع أجري قبل شهرين    

  .في االستطالع الحالي% 45السابق إلى 
 66ال تزال هي األغلبية حيث حصلت علـى         " الحريديين/ اليمين/ الليكود"ويشير االستطالع إلى أن كتلة      

  .مقعدا
من المستطلعين إنهـم  % 40وردا على سؤال بشأن المشاعر خالل خطاب نتنياهو في األمم المتحدة، قال             

شعروا بتفويت الفرصة، فـي     % 12باألمل، و   % 21إنهم شعروا باليأس، و   % 13شعروا بالفخر، وقال    
  %.14حين لم يجب 

إن احتمـاالت انـدالع     % 16إن الوضع لم يتغير، وقال      % 54وعن احتماالت التوصل إلى سالم، قال       
ـ         قالوا إن احتماالت التوصل     % 11العنف تصاعدت، مقابل     ال "إلى سالم ارتفعت، في حـين أجـاب بـ

  %.19" أعرف
 26/9/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  48ثلث اإلسرائيليين يهمشون عرب الـ: ةيدراسة إسرائيل .29

، أنه في حـين     2011-9-25نشرت، األحد   " إسرائيل للديمقراطية "أظهر استطالع أجراه معهد     : وكاالت
 بالتفرقة ضد المواطنين العرب، إال أن ثلـثهم ال يعتبـرونهم            االتهامات) إسرائيل(ينفي معظم اليهود في     

  . جزءا من المجتمع اإلسرائيلي
البيانات تظهر أنه في الوقت الحالي فان السكان العـرب يـشعرون            "وقال المعهد في دراسته السنوية إن       

  ". بالتفرقة ضدهم بشكل كبير، في حين ترفض الغالبية اليهودية ذلك االتهام
من العرب ردوا باإليجاب عند سؤالهم ما إذا        % 86,1من اإلسرائيليين اليهود و   % 67,9هد إن   وقال المع 

  ". جزء من المجتمع اإلسرائيلي.. العرب) إسرائيل(مواطني "كانوا يعتبرون 
من % 52,5إال أن   " بالتفرقة ضدهم "من العرب الذين شملتهم المقابلة شعروا       % 77,6وأضاف المعهد إن    

  .فقوهم على ذلكاليهود لم يوا
من السكان، هم فلسطينيون بقوا في الدولـة اليهوديـة بعـد            % 20الذين يشكلون نحو    ) إسرائيل(وعرب  
  . في العام نفسه) إسرائيل( وقيام دول 1948حرب 

ورغم أن القانون اإلسرائيلي يضمن لهم المساواة الكاملة، إال أنهم يقولون إنه من الناحية العمليـة، يـتم                  
  . هم في فرص العمل والتعليم والتمويل العام وغير ذلكالتمييز ضد

 855 بالغ إسرائيلي منهم     1200مارس الماضي على عينة من      /وقال المعهد إن االستطالع جرى في آذار      
  %.2,8وبلغ هامش الخطأ في الدراسة . من العرب% 15من اليهود و

  26/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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  مخاوف من إلغاء عباس لهو ..ق األمني مع السلطة بالتنسيدجيش االحتالل يشي .30
أشـادو   ضباط في جيش االحتالل اإلسرائيلي       أن،  2011-9-25العبرية، األحد   " هآرتس"نقلت صحيفة   

بفعالية التنسيق األمني المتواصل مع أجهزة أمن رام اهللا في منع حصول تصعيد علـى خلفيـة خطـاب                   
فـي وقـت تـسود      . الدولة الفلسطينية الجمعة الماضـية    رئيس السلطة محمود عباس وطلب االعتراف ب      

  . مخاوف بين أجهزة امن العبرية من أن يخفض عباس مستوى التنسيق األمني أو يلغيه تماماً
على صعيد متصل، ذكرت إذاعة جيش االحتالل االسـرائيلي، أن تخوفـات تـسود األجهـزة األمنيـة                  

أو يلغيه تماماً في حال استخدمت      ) اسرائيل(مني مع   اإلسرائيلية من أن يخفض عباس مستوى التنسيق األ       
ضد مشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو في االمم المتحـدة خـالل     " الفيتو"واشنطن حق النقض    

  . األسابيع القادمة
وقالت المصادر إن مسؤولين فلسطينيين أمنيين أبلغوا نظرائهم اإلسرائيليين في لقاءات تمت خالل األيـام    

وأن من شأن ذلك    ) اسرائيل(ضية أن المزاج داخل أجهزة السلطة يتجه إلى رفض التنسيق األمني مع             الما
  . التوجه أن يتزايد مع فقدان الفلسطينيين األمل في المسيرة السلمية

وحسب تلك المصادر، فإن عباس لن يسمح بأن تتحول أجهزته األمنية إلى رديف لالحتالل بال أي أفـق                  
  .سياسي

 26/9/2011، سطين أون الينموقع فل
 

  خالل شهرين % 10تراجع الصادرات اإلسرائيلية إلى أمريكا وأوروبا بنسبة : معطيات .31
كشفت معطيات إسرائيلية رسمية، عن تراجـع ملحـوظ فـي حجـم الـصادرات               : )فلسطين(الناصرة  

  . الماضييناإلسرائيلية إلى كل من الواليات المتحدة ومنطقة االتحاد األوروبي، خالل الشهرين
، فإن حجم تصدير الـسلع  )25/9(وبحسب المعطيات التي نشرها معهد التصدير اإلسرائيلي، اليوم األحد         

 في المائة خـالل الـشهرين       10من تل أبيب إلى  الواليات المتحدة والدول األوروبية، قد تراجع بنسبة             
  .الماضيين) يوليو(وتموز ) حزيران(الماضيين مقارنة مع شهري يونيو 

، ألن التصدير إلى الواليات     "مثيرة للقلق "وقال مدير عام معهد التصدير، آفي حيفتس، إن هذه المعطيات           
  .  في المائة من حجم تصدير السلع اإلسرائيلية إلى الخارج58المتحدة واالتحاد األوروبي يشكل 

 25/9/2011، قدس برس
 

  ع مصر تحد من حركة المرور عند معبر طابا الحدودي م"اسرائيل" .32
 فرضت اسرائيل االحد قيودا على حركة مرور مواطنيها عند معبر طابا الحدودي مـع مـصر                 :القدس

  .قرب ايالت على البحر االحمر، وفق ما افاد مصدر رسمي
التوجه الى طابا السباب امنيـة  "واعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه يحظر على االسرائيليين     

  .في سيناء" ات من مخاطر وقوع اعتداءاتنظرا الى ورود تحذير
ولم يتضح ما اذا كان هذا الحظر يشمل جميع انحاء منطقة سيناء بعد ورود عدة تحذيرات مـن مكتـب                    

  .مكافحة االرهاب تدعو السياح االسرائيليين الى تجنب التوجه الى مصر
فـي حـال    "مصرية وضعت   وكانت الوحدات االسرائيلية المنتشرة في جنوب البالد على طول الحدود ال          

  .، على ما اعلنت متحدثة عسكرية"هجوم ارهابي"مساء الجمعة خشية وقوع " التاهب المشددة
 26/9/2011، القدس، القدس
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  "األعياد اليهودية" تحذّر من استغالل األوضاع للمس باألقصى واقتحامه خالل 48اإلسالمية في الحركة  .33

خل الفلسطيني من استغالل مؤسسات دينية يهودية متشددة حذّرت الحركة اإلسالمية في الدا: القدس
  .واقتحامه خالل االعياد اليهودية, االوضاع الراهنة للمس بالمسجد االقصى

في الوقت الذي تشخص أبصار الناس نحو األمم المتحدة ومجلس األمن «: وقال بيان الحركة االسالمية
، في هذا 1967ألممي بدولة فلسطين على حدود عام وموقفها من الطلب الفلسطيني باالعتراف الدولي وا

الوقت بالذات تنشط مؤسسات دينية يهودية متشددة، مدعومة من وكاالت يهودية عالمية وما يسمى 
وقد تنادت هذه المؤسسات القتحام المسجد , ، وبدعم مباشر من المؤسسة اإلسرائيلية»اإلنجيليون الجدد«

د اليهودية، مستبقة هذه الدعوات بسلسلة من اإلعالنات عن افتتاح عدد األقصى المبارك خالل فترة األعيا
من األنفاق الممتدة بين المسجد األقصى المبارك وبلدة سلوان وآثارها األموية واإلسالمية التي حولت 

  .»آثار يهودية«زورا وبهتانا إلى 
  26/9/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  بالضفة شجرة زيتون 400ءاتهم ويقتلعون اكثر من المستوطنون يصعدون من اعتدا .34

قال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية ان عشرات : رام اهللا ـ وليد عوض
 شجرة في مناطق اللحف وشعب الخراب ورأس النخل 400المستوطنين قاموا باقتالع وقطع اكثر من 

نابلس، مشيرا الى أن من بين هذه األشجار عشرات ونبوح الواقعة بين قريتي دوما وقصرة جنوب 
  .األشجار المعمرة

وشرع المستوطنون األحد بتعليق يافطات على الشوارع الرئيسة وااللتفافية القريبة من المستوطنات 
  .اليهودية جنوب الضفة الغربية المحتلة، تهدد بذبح العرب والفلسطينيين

لخضر في بيت لحم أحمد صالح إن عشرات األعالم وقال مسؤول لجنة مواجهة الجدار ببلدة ا
اإلسرائيلية واليافطات العنصرية علّقها المستوطنون على طول شارع القدس الخليل من مستوطنات 

هذه 'و' سنذبح العرب'واشتملت اليافطات على عبارات  .جنوب بيت لحم حتى مستوطنات شمال الخليل
  .'أرض اآلباء واألجداد
ت المستوطنين انتشروا في العديد من المناطق الزراعية جنوب بيت لحم، وحال وأكد صالح أن عشرا

األمر دون تمكن المزارعين من دخول أراضيهم الزراعية جنوب بيت لحم، تخوفا من هجمات مضادة 
وفي محافظة الخليل، علق المستوطنون أعالما ويافطات مماثلة تحمل كلمات عنصرية  .للمستوطنين

  .ب والفلسطينيين بالموتوأخرى تهدد العر
  26/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  الطويل تخضع لتحقيق قاسبشرى األسيرة ": مانديال"مؤسسة  .35

النقاب عن أن االسيرة بشرى » مانديال«كشفت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة : الضفة الغربية
 االحتالل باعتقالها من منزل ، تعرضت لظروف تحقيق قاسية عقب قيام سلطات) سنة18(جمال الطويل 

  .والدها رئيس بلدية البيرة المحرر جمال طويل في السادس من شهر آب الماضي
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وناشدت الطويل المؤسسات االنسانية والدولية التحرك وإثارة قضية اعتقالها التعسفي وغير القانوني، الن 
تمديد االعتقال، حيث كانت تتدخل المحكمة اصدرت على مدار ثالثة ايام قرارات متناقضة باالفراج ثم 

  .المخابرات وتمنع عملية االفراج، مؤكدة أن اوضاعها صعبة واعتقالها تعسفي وظالم
  26/9/2011، السبيل، عّمان

  
   الدامون سجن تضيق الخناق على األسيرات في اإلسرائيلية إدارة السجون:نادي األسير .36

رة السجن تقوم بالتضييق على األسيرات في سجن الدامون،  قال نادي األسير اليوم األحد، إن إدا:رام اهللا
  .وخاصة بعد التطورات السياسية األخيرة

وأوضح محامي نادي األسير نقال عن األسيرات أن إدارة المعتقل قررت عدم السماح لهن بالخروج من 
  .القسم إال وهن مكبالت األيدي واألرجل حتى عند خروجهن لجلب الكنتين

ة المعتقل تواصل منع إدخال الكتب لألسيرات، ووقف بث أربع فضائيات عربية من وأضاف أن إدار
  .بينها قناة فلسطين الفضائية التي تعتبر المتنفس الوحيد لألسيرات

  25/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تصاعد وتيرة عنف المستوطنين في الضفة: "أوتشا" .37
ي اليوم األحد، إن وتيرة عنف المستوطنين اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين في  قال تقرير دول:القاهرة

ووفق هذا التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة  .الضفة الغربية تصاعدت على مدار األيام األخيرة
، فقد أسفرت هجمات المستوطنين عن 'أوتشا'لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

  . شجرة زيتون تقريبا990بة أربعة فلسطينيين وتدمير إصا
وذكر التقرير، أن هذا التصعيد يأتي ردا على توجه منظمة التحرير الفلسطينية لألمم المتحدة للحصول 

  .على عضوية دولة فلسطين المنظمة الدولية
الممتلكات،  هجمات نفذها مستوطنون أدت إلى أضرار جسمية لحقت ب8سجل ' أوتشا'وأضاف أن مكتب 

 شجرة زيتون تقريبا كانت مزروعة 990حيث قام المستوطنون إما بقطع أو اقتالع أو إشعال النار في 
في أراض فلسطينية تقع بالقرب من المستوطنات في محافظات قلقيلية وسلفيت ورام اهللا، مشيرا إلى 

  .2011 شجرة تعود للفلسطينيين منذ مطلع عام 6600تدمير ما يزيد على 
فاد التقرير بأن الفترة التي يغطيها، شهدت استمرارا لعمليات هدم المباني وإصدار أوامر بالهدم ووقف وأ

 مبان فلسطينية، من بينها مبنى 5من الضفة، حيث هدمت السلطات اإلسرائيلية ' ج'البناء في المنطقة 
ية العقبة بمحافظة  متر، وحظيرتان للماشية في قر2,5سكني، ومقطعا طريق يبلغ عرض الواحد منه 

 شخصا من بينهم 23طوباس، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، ما نتج عنه تهجير 
  . آخرين300 طفال بعضهم كان قد هجر في السابق ويعيش في حظيرة للماشية وتضرر 11

ن البدو الذين  مبان تعود للسكا5ووثق التقرير أن سلطات االحتالل أصدرت أوامر هدم ووقف بناء ضد 
يعيشون في قرية عناتا بمحافظة القدس، وتتضمن هذه المباني أربعة مساكن وروضة أطفال يتعلم فيها 

   طفال، فضال عن إصدار أربعة أوامر أخرى ضد مبان سكنية في قرية البويب بالخليل، ومسكنين 45
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في ' ج'ن المجتمعات في المنطقة وأشار إلى أن العديد م .وحظيرتين للماشية في منطقة الفارسية بطوباس
  .الضفة الغربية ال تزال مهددة بخطر التهجير القسري

  25/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   دونم من بلدات عربية لصالح مجالس إقليمية يهودية 7500 مصادرة من رحذي "المركز العربي" .38
إطار متابعته لعمل لجنة التحقيق لفحص مناطق نفوذ ، في »المركز العربي للتخطيط البديل«حذر 

السلطات المحلية في لواء الشمال الفلسطيني، من سلخ آالف الدونمات من السلطات المحلية العربية 
  . لصالح المجالس اإلقليمية اليهودية

داخلية بتعديل ووجه المركز الى مختلف السلطات المحلية العربية المعنية رسالة إلعالمهم بقيام وزارة ال
كتاب تعيين لجنة التحقيق بحيث يضيف اليه صالحية للجنة بالبتّ بموضوع المناطق واألراضي التي 

  .يتواجد حولها صراع وخالف بين السلطات المختلفة
 دونم تتبع لمناطق نفوذ سلطات 3,500 دونم منها 7500وتجدر اإلشارة إلى أن الحديث عن حوالي 

بع أقسام أخرى لمجالس إقليمية يهودية مختلفة أو أنها غير تابعة ألي سلطة في حين تت. محلية عربية
وأكد المركز في هذا السياق على وجود فرصة للسلطات العربية المختلفة لتحسين وضعها . محلية

مع العلم ان جميع السلطات المحلية العربية . ولتعديل مناطق نفوذها بشكل يخدم مواطنيها وسكانها
  . القائمة تعاني من نقص بمناطق النفوذ التابعة لهاالمذكورة في

الزرازير، يانوح جث، معليا، البقيعة، سخنين، : أما السلطات المحلية العربية المعنية بلجنة التحقيق فهي
  .إعبلين، طمرة، كابول، دبورية، المشهد، عين ماهل، كفركنا، البطوف وعيلوط

  26/9/2011، الدستور، عّمان
  

   835 طفال فلسطينيا من بين 834 محاكم االحتالل تدين ":مبتسيل"منظمة  .39
 تمت إدانة كافة 2010 -  2005االسرائيلية أنه خالل السنوات » بتسيلم«بين تقرير نشرته منظمة 

األطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قبل قوات االحتالل، ما عدا طفل واحد، بتهمة رشق قوات 
  . التقرير إلى المس بحقوق المعتقلين القاصريناالحتالل بالحجارة، كما يشير

 حالة اعتقال ألطفال فلسطينيين الذين تم اعتقالهم ووجهت لهم تهم رشق قوات 835ويتناول التقرير 
  .2010 وحتى العام 2005االحتالل بالحجارة منذ العام 

 عاما، و 13- 12يل  طفال في ج34 حالة اعتقال ألطفال فلسطينيين كان بينهم 835وتبين أنه من بين 
 عاما 13- 12من األطفال في جيل % 60 عاما، وأشار التقرير إلى أن 15- 14 طفال في جيل 255

من المعتقلين % 15فرضت عليهم أحكام بالسجن الفعلي تراوحت بين أيام وحتى شهرين، في حين أن 
  .أمضوا أكثر من سنة في السجن% 1 شهور، بل إن 6أمضوا في السجون أكثر من 

ا يشير التقرير إلى أن التعامل مع األطفال كان يتم بموجب القوانين العسكرية، حيث تبين أنه تم كم
اعتقال األطفال في ساعات الليل، وبدون مرافقة أحد ذويهم خالل التحقيق، وتم عرضهم على القاضي 

  . أيام من اعتقالهم8بعد 
  26/9/2011، الدستور، عّمان
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  2006 منذ 197األنفاق إلى ارتفاع قتلى : مركز الميزان .40
 فلسطينيا قضوا منذ مطلع العام الحالي 17أعلن مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن :   حامد جاد-غزة 

بسبب عملهم في األنفاق الممتدة في جوف األراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة ومصر 
  .2006 قتيالً منذ عام 197في األنفاق إلىلتأمين لقمة العيش ما يرفع عدد الضحايا ممن كانوا يعملون 

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار المفروض على غزة بعد سقوط هذا العدد الكبير 
من الضحايا، معربا عن اسفه لتواصل سقوط الضحايا بين قتلى ومصابين في صفوف العاملين في أنفاق 

  . آخرون6 قضى اول فلسطينيين وأصيب التهريب في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث
  من بين ضحايا 20 أطفال، اضافة إلى أن10وأوضحت إحصائية موثقة عن المركز أن من الضحايا 

  . مصابا583األنفاق القتلى سقطوا بسبب قصف قوات االحتالل لمناطق األنفاق، فيما بلغ عدد المصابين 
  25/9/2011، مركز الميزان لحقوق اإلنسان

  
  رض مقبرة القشلة في يافا  أرفضها بناء فندق سياحي على تؤكد "  األقصىمؤسسة" .41

موقفها الرافض لنبش القبور اإلسالمية في مقبرة » مؤسسة األقصى للوقف والتراث«أكدت : القدس
  .المحمودية بيافا /القشلة في يافا، وهي المقبرة المالصقة للمسجد الكبير

جاء ذلك على لسان المحامي محمد سليمان . »رض المقبرةرفضها بناء فندق سياحي على ا«وشددت 
 في جلسة عقدت امس في محكمة الصلح للتداول في استئناف - » مؤسسة األقصى« محامي - اغباريية 

وشخصيات ومؤسسات يافية ضد نبش مقبرة القشلة وبناء فندق سياحي » مؤسسة األقصى«قدم من قبل 
الجلسة بشدة مواصلة نبش القبور الى هذه اللحظة، وانتهاك واستنكر المحامي اغبارية خالل  .عليها

  .حرمتها
  26/9/2011، الدستور، عّمان

  
  إصابة مواطن وفقدان اثنين بعد أن غمرت المياه العادمة أحد األنفاق في رفح .42

أصيب مواطن فلسطيني وفقد اثنان آخران مساء األحد بعد أن غمرت المياه العادمة من الجانب : وكاالت
  . ري أحد األنفاق في رفح جنوب قطاع غزةالمص

وقالت مصادر محلية إن طواقم الدفاع المدني والجهات المختصة تجري أعمال بحث عن المفقودين جراء 
تدفق المياه العادمة من الجانب المصري إلى أحد األنفاق في حي السالم بمدينة رفح على الحدود 

  . المصرية
رعهما وأصيب آخرون بجراح في أحد األنفاق السبت، فيما سجلت لقي فلسطينيان اثنان مصقد وكان 

  . حوادث مماثلة عديدة في تلك األنفاق خالل األشهر الماضية
  25/9/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   أفراد من عائلة فلسطينية واحدةستةحريق في لندن سبقه انفجار يقضي على  .43

طينية واحدة بحريق شب أمس السبت في منزل يقيمون  أفراد من عائلة فلس6قضى :  كمال قبيسي- لندن 
فيه بحي نيزدن في منطقة برنت بشمال غرب لندن، ولم ينج من العائلة سوى األب وكبرى بناته، وهما 
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في غرفة للعناية الفائقة بأحد المستشفيات، حيث حالة االبنة حرجة جدا، وحالة األب مرضية بعض 
  .الشيء

 5 و2(يحيى ومصطفى :  سنة، إضافة الى أبنائها الخمسة41تش، وعمرها والضحايا هم األم منى المف
)  عاما51(فيما طالت ألسنة النار األب بسام كوع )  سنة14 و13 و9(وآمال وبسمة وحنين ) أعوام

 متر تقريبا من 700القريب " مستشفى سانت ميري" سنة، وهما اآلن في 16وابنته نور، البالغ عمرها 
  .كحديقة الهايد بار

ونقل عن األب أنه طلب ممن زاروه في المستشفى اإلسراع بدفن زوجته وأبنائه القتلى، وفق ما تتطلبه 
فهم شهداء ويجب "الذي اعتاد بعض أفراد العائلة على الصالة فيه " هرو رود"الشريعة، وتم إبالغ مسجد 

  .طبقا لما قال الصديق" دفنهم بسرعة، األحد أو االثنين، برغم أن تحقيقات الشرطة لم تنته بعد
  25/9/2011، موقع العربية نت، دبي

  
   آالف أسيرستةبقي منهم " انتفاضة األقصى" ألف حالة اعتقال منذ 75: ررينوزارة األسرى والمح .44

قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبد الناصر : رام اهللا
، بأنه قد سجل منذ بدء انتفاضة األقصى ولغاية اليوم، )26/9(وم االثنين فروانة، في تقرير أصدره الي

 ألف حالة اعتقال، بينهم من احتجزوا لساعات طويلة أو أليام محدودة في األماكن العامة 75قرابة 
 كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في مراكز التوقيف، بقى

 طفال، 285ة اليوم في سجون ومعتقالت االحتالل المتعددة أقل بقليل من ستة آالف أسير بينهم منهم لغاي
 نائباً، باإلضافة إلى وزيرين سابقين، ومئات المرضى بينهم من 21 معتقالً إدارياً، و270 أسيرة، و35و

  .يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كالقلب والسرطان
 تقتصر على األحياء فقط، وإنما شملت األموات، حيث ال تزال سلطات بأن تلك االعتقاالت لم: "وأضاف

االحتالل تحتجز عشرات الجاثمين لشهداء وشهيدات استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، ولمئات آخرين 
  ".استشهدوا في السنوات التي سبقتها

 ألف 21أكثر من وكشف فروانة بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت ومنذ بدء انتفاضة األقصى 
 كان األكثر 2007قرار باالعتقال اإلداري، ما بين قرار جديد أو تجديد االعتقال اإلداري، وأن العام 

  . قرار إداري3101، حيث سجل خالله 1990ارتفاعاً منذ العام 
ئيلي  معتقالً إدارياً من الضفة الغربية في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرا270وأشار إلى وجود قرابة 

مقاتل "تضم نخبة من المثقفين واألكاديميين والطلبة، فيما أصدرت سلطات االحتالل عشرات قرارات 
بحق معتقلين من قطاع غزة والتي تتيح لسلطات االحتالل استمرار احتجازهم دون محاكمة " غير شرعي

  .ألطول فترة ممكنة، حتى بعد انتهاء فترة محكومياتهم
ة األقصى كان عدد األسرى الذين تجاوزوا عامهم العشرين في األسر بشكل وأضح أنه ومع بدء انتفاض

ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فيما األرقام اليوم " عمداء األسرى"متواصل والذين يطلق عليهم مصطلح 
 أسيرا مضى 45 أسيراً، منهم 143اليوم إلى " عمداء األسرى"في ارتفاع مضطرد، حيث وصل عدد 

وهو مصطلح جديد أفرزته " جنراالت الصبر"ربع قرن وهؤالء يطلق عليهم مصطلح تجاوزوا ال
  .االنتفاضة، من بينهم أربعة أسرى  تجاوزوا الثالثين عاماً في األسر
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 شهيداً، وفقا لما هو موثق، 202وأفاد أن عدد الشهداء الذين قضوا في السجون اإلسرائيلية قد وصل إلى 
 شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة األسيرة منذ بدء انتفاضة األقصى، 79الفتاً النظر إلى أن هناك 

نتيجة التعذيب واإلهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة داخل السجون، أو نتيجة القتل العمد بعد االعتقال 
  .أي التصفية الجسدية المباشرة، كما قال

  26/9/2011قدس برس، 
  

  دوية في قطاع غزة رصيدها صفر صنفًا من األ120: وزارة الصحة .45
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استمرار أزمة نقص الدواء في القطاع، جراء : غزة

الحصار اإلسرائيلي المتواصل للسنة الخامسة على التوالي، مشيرة إلى أن هذه األزمة متفاقمة منذ عدة 
  .أشهر

ور منير البرش، في تقرير يرصد األدوية والمهمات الطبية وقال مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة، الدكت
 صنفًا من األدوية بلغ 120إن "الجاري، ) سبتمبر(في مستودعات وزارة الصحة عن شهر أيلول 

 صنفًا 76 صنفًا، فضال عن 150رصيدها صفرا، بينما بلغ رصيد المهمات الطبية التي تفقدها الوزارة 
  .، حسب تحذيره"مات الطبية مهددة بالنفاد خالل األشهر الثالثة القادمة صنفًا من المه75من األدوية و

تعاني بشكل مباشرٍ من "وأشار البرش إلى أن الخدمات الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية 
تواصل األزمة، التي تأخذ بين الحين واآلخر مستويات متفاقمة تهدد العمل في عديد األقسام الحيوية 

  ".ستشفياتبالم
  26/9/2011قدس برس، 

  
   في ظل الحصار واالنقسام غزةواقع التعليم العام في القطاع": مركز الميزان" .46

واقع التعليم العام في قطاع 'أصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، اليوم األحد، ورقة حقائق بعنوان : غزة
  .'غزة مع بداية العام الجديد

واقع التعليم العام في القطاع في ظل الحصار واالنقسام وذلك بهدف وألقت ورقة الحقائق الضوء على 
  .الوقوف عند أهم العقبات التي تعيق إعمال الحق في التعليم

 147 أساسية، 530(مدرسة منها ) 677(دارس في محافظات غزة بلغ وأشارت الورقة إلى أن عدد الم
ألف طالبا وطالبة، وبلغ عدد المعلمين في ) 465( ، في حين بلغ عدد الطالب في محافظات غزة )ثانوية

معلما ومعلمة، كما تطرقت إلى تأثير الحصار على التعليم العام والذي ) 18226(مدارس محافظات غزة 
كبر في تطوير هذا القطاع والنهوض به ال سيما بناء مدارس جديدة الستيعاب أعداد يشكل العائق األ
  .الطالب المتزايدة

) 105(وبينت وجود عجز كبير في المباني المدرسية، حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي إلى بناء 
) 25- 20(وب مدرسة بشكل عاجل لتعويض عجز السنوات األربع الماضية بسبب الحصار، ومطل

مدرسة للقضاء على نظام الفترتين، ) 119(مدرسة سنويا بعد ذلك، في حين تحتاج وكالة الغوث إلى بناء 
  .مدارس لتلبية األعداد المتزايدة لعدد الطالب) 10(و

كما يوجد عجز في توفير القرطاسية والكتب والمواد المخبرية والمواد األخرى الضرورية لتقديم 
  .يةالخدمات التعليم
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كما أن قيام العديد من المؤسسات الدولية بسحب التمويل من المشاريع التي كانت من المفترض تنظيمها 
ومنها، برامج بناء وتأهيل المدارس وبرامج التدريب التربوي والدعم النفسي، وقد توقف المشروع 

ة، حيث اقتصر الدعم الفنلندي والبلجيكي واأللماني والسويد والروسي إضافة إلى مشاريع أخرى كثير
) 100(على البرامج التي يتم تنفيذها في الضفة الغربية فقط، مما تسبب بتوقف مشاريع تفوق قيمتها 

  .مليون دوالر
واستعرضت الورقة العقبات التي تحول دون إعمال الحق في التعليم وذلك على ضوء تبعات الحصار 

لي واألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف واالنقسام، مشددة على وجوب أن يتحمل المجتمع الدو
مسؤولياتهم من خالل الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف ممارساتها بحق المدنيين واألعيان 

  .المدنية ومنها المؤسسات التعليمية
  25/9/2011، اإلنسانمركز الميزان لحقوق 

  
  األردنية- يؤكد نجاح السياسة الفلسطينيةلالدولي الستحقاق أيلودعم ال": االتحاد الوطني" .47

 الرئيس الفلسطيني محمـود      خالل لقائه   محمد الخشمان  األردنيقال رئيس حزب االتحاد الوطني       :عمان
 التعاطف الدولي للقـضية الفلـسطينية ودعـم طلـب           األحد، أن عباس في منزله في عمان ظهر امس        

 وكفاح الشعبين الشقيقين اللذين عمدا      واألردنيةالفلسطينية   المتحدة يؤكد نجاح السياسة      األمماالنضمام الى   
  . للبلدينأفضلعالقات تاريخية بالدم للذود عن القضية الفلسطينية والبناء نحو مستقبل 

 في مواقفهـا المناهـضة لطلـب الـسلطة         األمريكية اإلدارةرسالن ان   أ العام للحزب محمد     األمينوقال  
لى االمم المتحدة تضع نفسها في حالة صعبة امـام العـالم واالمـريكيين              الوطنية الفلسطينية باالنضمام ا   

 والطموحات الفلسطينية في االستقالل     األمانيانفسهم ال سيما وان دول العالم عبرت عن تضامن كبير مع            
  .والحرية والديمقراطية

26/9/2011، الدستور، عّمان  
  

  ئه التمثيل الفلسطينيتقاطع مؤتمر بيروت الستثنا" أطباء األسنان: "األردن .48
 أنه قاطع مؤتمر بيروت الدولي الذي       األسنان األردني أعلن مجلس نقابة أطباء     :  طارق الحميدي  -عمان  
 الفلـسطيني   األسـنان  أطبـاء  الماضي بسبب عدم سماح السلطات اللبنانية بدخول نقيـب           األسبوععقد  

وقال نقيب أطبـاء     .األسنان ألطباءد العربي    العامة لالتحا  األمانة اللبنانية للمشاركة في أعمال      األراضي
 جاء هذا المنع تعطـيال لحـراك        ،االسنان االردنيين عازم القدومي في مؤتمر صحافي عقده لهذه الغاية         

  .سياسي هدفه اثبات الوجود الفلسطيني في كافة المحافل الدولية
26/9/2011، الرأي، عّمان  

  
   فلسطين في األمم المتحدةسنحشد التأييد الدولي لدعم: الملك السعودي .49

عشية انعقاد جلسة مجلس األمن الخاصة بمناقشة طلب :  ونايف الرشيد، تركي الصهيل-  الرياض
عبد اهللا بن عبد العزيز، الملك السعودي فلسطين الحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة، أعلن 

قضية عادلة لشعب يسعى لتحقيق حلمه في كونها "عن سعي بالده لحشد التأييد الدولي للطلب الفلسطيني، 



  

  

 
 

  

            26ص                                     2274:                العدد26/9/2011اإلثنين  :التاريخ

، "إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السالم الشامل والعادل في الشرق األوسط
  .وذلك في الكلمة المكتوبة التي افتتح بها أعمال السنة الثالثة للدورة الخامسة في مجلس الشورى

  26/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  حول توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس األمنعربي  خالف :ماسي عربي للسفيردبلو .50
ن الخالف حول توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس أ"كشف مصدر دبلوماسي عربي للسفير : داود رمال

 ظهر إذ باألساس الخالف داخل الصف العربي نفسه، إنمااألمن لم يكن مع الواليات المتحدة والغرب 
 الجمعية العامة في نيويورك، إذ أعمالف في اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش هذا الخال

ترأس وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني جبهة الرفض لتوجه السلطة إلى مجلس األمن، 
 األمم المتحدة والدولة إنما هذا الطرح في األساس كان تكتيكياً وهدفنا ليس مجلس األمن إنوقال 

 من التجربة المرة في التفاوض مع إسرائيل المراقبة، في مقابل إصرار فلسطيني على قراره انطالقاً
ن الجانب إ"وأضاف  ." الجمعية العامةأماموالتي عبر عنها الحقاً الرئيس محمود عباس في كلمته 

رئيس الفرنسي  وعدم إحراجه بعد خطاب الإراحتهالفلسطيني بعث برسائل إلى الجانب األوروبي بهدف 
نيكوال ساركوزي الذي قدم مقاربة غير قابلة للرفض عندما ربط التفاوض بمهلة زمنية قصيرة مقابل 

 الذهاب إلى مجلس األمن لطلب االعتراف إنالحصول على عضوية غير دائمة وفحوى هذه الرسائل 
  ."بالدولة ليس بديالً عن التفاوض وليس تشكيكاً بشرعية الدولة اإلسرائيلية

  26/9/2011السفير، بيروت، 
  

  نتنياهو حّول الجالد إلى ضحية: أردوغان .51
 ما ورد في خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ةانتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بشد

 أن األخير حول معتبراًًبنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة مساء الجمعة الماضية، 
، السبت "سي إن إن"وتساءل أردوغان في لقاء مع المحطة اإلخبارية األمريكية . د إلى ضحيةالجال

، عن عدد القتلى اإلسرائيليين نتيجة للصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، وذلك رداً على ما قاله 24/9
ذي كان نتيجته ، ويقومون بإطالق الصواريخ، وال2000عام ) إسرائيل(أن الفلسطينيين هاجموا "نتنياهو 

  ".مقتل اآلالف من اإلسرائيليين
  26/9/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   فلسطينيا664ً الجنسية لـمنح  :وزارة الداخلية المصرية .52

 بمنح ، أن وزيرها اللواء منصور عيسوي أصدر قرارا25/9ًأعلنت وزارة الداخلية المصرية، األحد 
  .  فلسطينيا664ًنهم ملمصرية زوجة غير المصري، من ض من أبناء األم ا716الجنسية المصرية لـ 

  25/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  مضادة للطائرات إحباط عملية تهريب صواريخ: السويس .53
 صادرت صواريخ مضادة للطائرات أنها األحد المصرية األمنذكرت قوات : .)ب.ف.ا( –القاهرة 

وعثر على الصواريخ الثمانية ومنصات  .ع غزة قطاإلى تكون في طريقها أن يرجح إطالقومنصات 
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 مسؤولون أفاد صناديق خشبية قرب قناة السويس، حسب ما أربعة التي تحمل على الكتف في اإلطالق
وتم تهريب تلك . األمن المهربين فروا على ما يبدو قبل دقائق من وصول قوات أن أضافوامنيون أ

 ألنه مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أفاد ما  مصر عبر السودان أو ليبيا، حسبإلى األسلحة
  .اإلعالم إلىغير مصرح لهم بالحديث 

  26/9/2011، لندن، القدس العربي
  

   أمنية- صهيونية ومهمتها سياسية - بهائية "بي بي سي الفارسية"هوية : طهران .54
 األفرادد من  حيدر مصلحي، القبض على المزياإليراني األمنأعلن وزير :  أحمد أمين-طهران 

) بي بي سي( لقناة اإلخبارية وفبركة التقارير إرسالخلية غير قانونية تضطلع بمهام "المتورطين بتنظيم 
الدور "وتحدث مصلحي عن . " لهاأساس بتصريحات عن قضايا ال واإلدالءالبريطانية الناطقة بالفارسية 

، )بي بي سي الفارسية(قناة " أنشدد على ، و2009 عام "الفتنة" أحداث الذي لعبته القناة في "المخرب
 -  غطاء لها، وان هويتها بهائية اإلعالمية األنشطة بل مجموعة سياسية تتخذ من إعالمياً ليست جهازاً

  ."أمنية –صهيونية ومهمتها سياسية 
  26/9/2011الراي، الكويت، 

  
  منح دراسية 300 وتقدم..  ألف طالب50 جامعات تخدم تسعهل ؤالفاخورة تمؤسسة : غزة .55

 منحة دراسية للطالب 300أعلن فاروق بورني، مدير مؤسسة الفاخورة عن تقديم  :غنوة علواني
 100حيث تقدم كل عام ،  منح للدراسات العليا10 مليون دوالر بما فيها 6.5الفلسطينيين في غزة بقيمة 

وقال ... ر والدراسات العليا منح لطالب الماجستي4كما قدمنا .. منحة للطالب إلكمال دراستهم الجامعية
 ماليين دوالر للعام الحالي 5 ألف طالب بقيمة 50 جامعات في غزة تخدم 9إن الفاخورة قامت بتأهيل 

فقط، كما كشف السيد بورني النقاب عن مشروع لدمج الطالب في قطر وغزة والواليات المتحدة 
ة أطلقت الدورة الثانية من مشاريعها إن مؤسسة الفاخور" الشرق"وقال في حوار خاص لـ  .األمريكية

  .وبرامجها الداعمة لقطاع التعليم العالي، التي تهدف لتمكين الفئة الشبابية في غزة
  26/9/2011الشرق، الدوحة، 

  
  باألمم المتحدة " دولة مراقبة"وبفلسطين ".. إسرائيل" تعترف بيهودية سبانياإ .56

جية اسبانيا ترينيداد خيمينيز في خطابها امـام االمـم           وزيرة خار  اعتبرت: "معا"تقرير وكالة   -بيت لحم 
اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، والذي يعتبر الموقف االول السبانيا باالعتراف بيهودية            أن  المتحدة،    

  .دولة اسرائيل
الناطق بالعبرية اليوم االحد، فأن هذا الموقف يعتبر الفتـا مـن            " هآرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة      

نيا الدولة التي تعتبرها اسرائيل من اشد المؤيدين للجانب الفلسطيني والذي قد يقود مزيدا من الـدول                 اسبا
االوروبية لهذا االعتراف، وكان الفتا في خطاب خيمينيز العديد من القضايا عدا يهوديـة الدولـة، فقـد                  

 المفاوضات المباشـرة    تطرقت لرؤية اسبانيا لحل الصراع في المنطقة والذي يستند حسب خيمينيز على           
بين الجانب الفلسطيني واالسرائيلي، مع تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني ان ينعم بدولته المستقلة ولكن               
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بعد التوصل الى اتفاق مع الجانب االسرائيلي، واكدت ان بالدها تدعم قبول فلسطين كدولة مراقبـة فـي         
  .االمم المتحدة وليس عضوا كامال

 مـع تبـادل     67 عن رؤية بالدها للحل على اساس دولتين وعلى اساس حدود عام             وتحدثت في خطابها  
لالراضي بين الجانبين يتم االتفاق عليه، وابدت استعداد بالدها للمشاركة في القوات الدولية التي ستتواجد               

  .قواتعلى حدود الدولة الفلسطينية المستقلة حال وافقت اسرائيل والدولة الفلسطينية على وجود هذه ال
كذلك اكدت على ضرورة اعطاء الضمانات الالزمة لدولة اسرائيل ضمن االتفاق بين الجـانبين والـذي                

  .اسرائيل" امن"االسرائيلية وعدم تهديد " االمنية"يستجيب للمصالح 
وبخصوص حق العودة، اعتبرت خيمينيز ان هذا الموضوع معقد جدا وان بالدها تدعم عودة الالجئـين                

" امـن "لفلسطينية، ولكن دون التأثير على الطابع اليهودي لدولة اسـرائيل، ودون تعـريض              الى الدولة ا  
  .اسرائيل للخطر بناء على حل موضوع الالجئين الفلسطينيين

  25/9/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

  فنزويال تؤيد انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة  .57
ز تأييد فنزويال الكامل لالعتراف بالدولة الفلـسطينية،        أكد الرئيس الفنزويلي هوغو شافي     :الشرق-الدوحة

وعكس خطاب شافيز الى الجمعيـة العامـة         .وبحق فلسطين في تحولها إلى بلد حر، مستقل، ذي سيادة         
لالمم المتحدة باهتمام واسع كونه يعبر عن الصوت الالتيني المؤيد للحق الفلسطيني، حيث اكد شافيز في                

  .انجاز عدالة تاريخية لشعب يحمل معه منذ األبد كل ألم ومعاناة العالمالخطاب ان االمر يتعلق ب
  26/9/2011، الشرق، الدوحة

  
   تأتي من خالل المفاوضات وليس األمم المتحدةدولة فلسطين: بريطانيا في عمانالسفير  .58

ده تؤيد بـشكل    قال السفير البريطاني في األردن بيتر ميليت ان بال        :  عبدالمهدي القطامين  - بترا   -العقبة  
ان األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين وان لـيس هنـاك            «كامل مقولة جاللة الملك عبد اهللا الثاني        

  .«وطنا بديال ابدا 
ان «في العقبة خالل زيارته للمدينة امس األحد        ) بترا( واضاف في حديث لمندوب وكالة األنباء األردنية        

ينية واإلسرائيلية جنبا الى جنب وحسب ما يفضي اليه التفـاوض           الحل الحقيقي هو بقيام الدولتين الفلسط     
  .»بين الجانبين

وحول قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بتقديم طلب العضوية الكاملـة فـي االمـم                 
ان ذلك حق فلسطيني انطالقا من االيمان بالحرية والعدالة ومن حـق            «المتحدة لدولة فلسطين قال السفير      

 لكنه استدرك ان الدولة الحقيقية تـأتي مـن خـالل            67فلسطينيين االعتراف بدولتهم على حدود عام       ال
  .»المفاوضات وليس من خالل األمم المتحدة

  26/9/2011، الرأي، عّمان
  

  ال جدال حول خيار الدولتين والسالم مرهون بضمان حقوق الفلسطينيين :فرنسا .59
ية الفرنسي آالن جوبيه أن السالم لن يتحقق في منطقة الـشرق            أكد وزير الخارج  : عهود مكرم  - برلين  

وقـال جوبيـه فـي      . األوسط إال باالعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضمان أمن إسرائيل          
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إنه ال جدال على خيار الدولتين، موضحا أن بالده تقترح مفاوضـات فلـسطينية              » عكاظ«حوار أجرته   
ال شك أن تحرك اللجنة الرباعية الدولية في ظل دورة األمم           " وقال   .سبقةإسرائيلية مباشرة دون شروط م    

المتحدة والتأكيد على أن المفاوضات المباشرة ينبغي أن تبدأ في غضون أربعة أسابيع مع العمـل علـى                  
ونحن من جانبنـا    . تحديد حدود الدولة الفلسطينية المقبلة هو أمر يدل على تحرك دبلوماسي واسع ومهم            

كمـا أننـا    . المقترح بإعطاء الدولة الفلسطينية صفة المراقب في الجمعية العامة لألمم المتحـدة           عرضنا  
  ..."نطالب باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة مثل تجميد االستيطان

  26/9/2011، عكاظ، جدة
  

  البرلمان األوروبي سيصوت على اتفاق التجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية  .60
، على اتفاق للتجارة الحـرة      )الثالثاء(ل، أن أعضاء البرلمان األوروبي سيصوتون غدا        أعلن في بروكس  

. مع السلطة الفلسطينية، تسمح بدخول المنتجات الزراعية والسمكية الفلسطينية إلى االتحـاد األوروبـي             
  .وسيتم التصويت خالل جلسات األسبوع المقررة في ستراسبورغ

ليونانية االشتراكية إليني كوبي التي ترأست اللجنة التي اتخذت القـرار،           ويتسم هذا القرار حسب النائبة ا     
  .بأهمية كبيرة جدا، إذ إنه يعطي مزيدا من الصالحيات للفلسطينيين للتعامل مباشرة مع االتحاد األوروبي

وأعلنت المفوضية األوروبية ببروكسل في وقت سابق، أنها قررت تقديم دعم مالي للفلـسطينيين يقـدر                
 مليون يورو من المبلغ إلى المنظمة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين           40يخصص  و مليون يورو،    115بـ

  .الفلسطينيين، وجاء ذلك في بيان صدر عن المفوضية األوروبية في بروكسل
  26/9/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لية نافذةبين طوني بلير وسيدة أعمال إسرائي صحيفة بريطانية تلمح إلى عالقة غرامية .61

تربط بين رئيس الوزراء البريطـاني األسـبق        » صداقة قوية «أشارت وسائل إعالم بريطانية أمس، إلى       
طوني بلير عضو اللجنة الرباعية للسالم، وسيدة األعمال االسرائيلية عوفرا ستراوس التي تمتلك شـركة               

وذكـرت صـحيفة     . بينهمـا  غذائية بقيمة حوالي ملياري دوالر، ملمحة إلى وجود عالقة غرامية سرية          
التقارب الكبير بين ستراوس وبلير بلغ حدا قامت عنده صحيفة معـاريف            «البريطانية إن   » دايلي مايل «

االسرائيلية بتوجيه رسالة مفتوحة إلى زوجة بلير شيري، مقترحة أن تقوم شـيري باستيـضاح طبيعـة                 
  .العالقة

  26/9/2011، السفير، بيروت
  

  ا من غزة إلى عماناألونروا تنفي نقل مقره .62
اليوم األحد، وبشدة األنبـاء التـي       ' األونروا'نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       :  وفا –غزة  

وقال المستشار اإلعالمي    .تناقلتها بعض وسائل اإلعالم، حول نيتها نقل مقر رئاستها من غزة إلى عمان            
ـ     ' األونروا'لـ  ال صحة على اإلطالق لألنباء التي تحـدثت عـن           أن: 'وفا'عدنان أبو حسنه في تصريح ل

نقل المقر، مؤكداً أن رئاسة األونروا تعمل كالمعتاد دون تغيير، بل وأن عمليات توظيف جديدة تمت في                 
  .بعض األقسام

 25/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  عدم االنحياز تطالب دول العالم االعتراف بفلسطين  حركة  .63

طالبت حركة عدم االنحياز التي ترأسها مصر على لسان وزير خارجيتها محمد كامل             :  بترا –نيويورك  
عمرو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعما لمساعي تحقيق حل عـادل ودائـم                  

إعـالن قيـام    دعم جهـود  واكد عمرو على. وشامل للنزاع في الشرق األوسط على أساس حل الدولتين       
  . الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحصولها على عضوية كاملة باألمم المتحدة

  26/9/2011، الدستور، عّمان
  

  "الفيتو"مندوبة واشنطن بمجلس األمن تطالب بتسريع التصويت على عضوية فلسطين لتفادي  .64
م مشاوراتهم في شأن الطلب الفلسطيني الذي قدمـه         يبدأ أعضاء مجلس األمن الدولي اليو     : مارلين خليفة 

وقـال وزيـر    . الرئيس محمود عباس يوم الجمعة الفائت الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون              
ـ    انه بعد إحالة الطلب الفلسطيني اليوم الى الرئاسة اللبنانية لمجلـس           » السفير«الخارجية عدنان منصور ل

عة من كل الدول الخمس عشرة االعضاء في المجلس مـن اجـل دراسـة               األمن، سيتم تشكيل لجنة موس    
الطلب وإجراء مناقشات واتصاالت دولية بشأنه قبل اتخاذ القرار، لكن يبدو أن الطريق التـي سيـسلكها                 

  .الطلب شائكة ومفخخة بمصالح الدول الكبرى المتضاربة
رئيسة البعثة األميركية في    . اء وأبعادها وتتداول األوساط الدبلوماسية في نيويورك بمواقف الدول األعض       

مجلس األمن الدولي سوزان رايس لم تخفف من حركتها الدبلوماسية الضاغطة، وهي تطلـب بوضـوح                
عبر القنوات الدبلوماسية عدم تأجيل البتّ بموضوع الطلب الفلسطيني، بل عرضه بسرعة فـي جلـسة                

أصوات يمكن من خاللها البت إيجابا بقيام دولـة   9علنية لمجلس األمن الدولي تظهر بوضوح عدم توفّر         
فلسطينية مستقلة، وفي هذا الحسم السريع قطع للطريق على استثمار الحفاوة السياسية الدولية التي نالهـا                

  .أثناء خطابه في الجمعية العامة» أبو مازن«
ات الست المـستخدمة    من جهة ثانية، بدأت دوائر مجلس األمن الدولي ترجمة الطلب الفلسطيني الى اللغ            

 الجاري الى رئيس مجلس األمـن الـدولي   23وقد حوله أمينها العام بان كي مون في . في األمم المتحدة 
  .لهذا الشهر نواف سالم برسالة قصيرة طالبا منه رفع طلب عباس المرفق الى أعضاء المجلس

 26/9/2011، السفير، بيروت
  

   يهدد عملية السالم"ائيلإسر"انعدام الثقة بين السلطة و: إيطاليا .65
قال وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتينـي تعقيبـا علـى خطـاب الـرئيس        :رفعت النجار  - روما

الفلسطيني محمود عباس في األمم المتحدة، وخطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتينياهو من بعده،              
ا في الوقت ذاتـه الـسعي السـتعادة الثقـة           لقد شاهدت زعيمين يرغبان في السالم، ولكن ينبغي عليهم        "

  ".الضائعة بينهما
  26/9/2011، الشرق، الدوحة

 
  في المنطقةواشنطن وتل أبيب آمال ثورات الربيع العربي قد تهدد مصالح : محلل أميركي .66

 كتب المحلل األميركي ستيفن لي مييرز مقاال حول التناقض بـين اآلمـال العربيـة                : القدس –واشنطن  
في الوقت الذي أوجدت فيه االنتفاضات الشعبية للربيع العربي         : األميركية في المنطقة جاء فيه    والمصالح  
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 أمـام   - وأسـوأ الـسيناريوهات    -فرصا جديدة للدبلوماسية األميركية، فإن هذه الفورة وضعت تحديات          
  .الواليات المتحدة وهو ما ال يمكن تصوره ذات يوم

 بها كدولة عضو في األمم المتحدة اسرائيل إلى محكمة الجنايات           فماذا إذا أوصل طلب فلسطين االعتراف     
الدولية على الرغم من الجهود االميركية لمنع ذلك، وأدى إلى مشاعر أعمق بالغضب من أميركا، أو إذا                 

  .أثار موجة جديدة من العنف في الضفة الغربية وغزة؟
سـتبدادي، بـشكل إيجـابي علـى        أو إذا ردت مصر، التي خرجت من عقود من حكم حسني مبارك اال            

 االسـرائيلي   -العواطف المناوئة السرائيل وألغت معاهدة كامب ديفيد، وهي من اسس االستقرار العربي           
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون قالت في مقابلـة مـع مراسـلي ومحـرري               . لثالثة عقود؟ 

يلها ولم يتكهن بها سـوى القالئـل قبـل          نحن نواجه صحوة عربية لم يستطع أحد تخ       ": "نيويورك تايمز "
  ".وهي تكتسح جانبا الكثير من المفاهيم المسبقة الماضية. سنوات قليلة

والتعهد الجـريء مـن جانـب       . وربما تكتسح جانبا، أو على األقل تقلص، النفوذ األميركي في المنطقة          
ألمم المتحدة يرقى لمـستوى     الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة بالسعي للعضوية الكاملة في ا          

وتعهده هذا جاء في ذروة تدهور سريع       . توبيخ علني ألسابيع من الجهود الدبلوماسية االميركية المحمومة       
ومقلق للعالقات بين مصر واسرائيل، وبين اسرائيل وتركيا، وهي الدول الثالث األوثق تحالفا مع أميركا               

  .في المنطقة
  26/9/2011، القدس، القدس

  
  مهرجان موسيقيب "إسرائيل"تضامن مع عازفين أوقفوا عن العمل لمعارضتهم مشاركة : لندن .67

أعرب المخرج البريطاني مايك لي وعدد من الفنانين البريطانيين عن استيائهم لقرار أوركـسترا لنـدن                
 من عازفيها عارضوا مشاركة األوركسترا اإلسرائيلية في مهرجان بي بـي سـي للموسـيقى                4توقيف  
  .سيكيةالكال

، وحثوا الفرقة   "عقاب قاس "وفي رسالة إلى صحيفة الديلي تلغراف وصف لي والموقعون معه القرار بأنه             
  .على مراجعة موقفها

  26/9/2011 ، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  التركي واإلسرائيلي.. مقارنة بين سادس وعاشر أقوى جيشين في العالم .68
وعين طردت تركيا السفير اإلسرائيلي، وفي األسبوع الماضي قامت بتفتيش          قبل أسب :  كمال قبيسي  -لندن  

لسياح إسرائيليين في المطار، وجمدت التعاون التجاري واألمني مع تل أبيب، وهـددت بإرسـال               " مهين"
سفن حربية لترافق قوافل المساعدات إلى غزة، كما هددت بالتنقيب عن الغاز مع شمال قبرص وإرسـال       

  .لى شرق المتوسط في الوقت الذي قامت فيه باألخطرسفن بحرية إ
التركية األسبوع الماضي من أن سالح الجو التركي قـام          " ستار غازيت "واألخطر هو ما كشفته صحيفة      

للتصنيع اإللكتروني الحربي بتغيير منظومة إلكترونية كانت مثبتـة أصـال فـي             " أسلسان"عبر مؤسسة   
  . طائرة وتعتبر إسرائيل دولة صديقة250كيا أكثر من التي تملك منها تر" 16اف "طائرات 



  

  

 
 

  

            32ص                                     2274:                العدد26/9/2011اإلثنين  :التاريخ

 بأخرى أصبحت تصنف الطائرات اإلسرائيلية      IFFوبالتغيير تم استبدال المنظومة التي يختصرونها باسم        
فعليـه أن   "أوتوماتيكيا كمعادية، الى درجة أنها حين تظهر على شاشة الرادار أمام الطيار لمسافة معينة               

  .وفق ما ذكرته الصحيفة" تلقى أمرا بذلكيقاتلها من دون أن ي
لذلك بدأت الحرب التي استمرت باردة طوال العامين الماضيين بين أنقرة وتل أبيب تتغير إلـى فـاترة                  
وسط موانع كثيرة تمنع نشوب نزاع مسلح شامل، لكن معارك متقطعـة فـي البحـر والجـو واردة إذا                    

في عـشر دقـائق     " 16أف" بعضهما مسافة تقطعها طائرة      احتدمت األمور بين الدولتين اللتين تبعدان عن      
  .كمعدل

  القرش التركي وسمكة السردين اإلسرائيلية 
ال قوات برية، من مالالت وشاحنات وناقالت جند ودبابات ومدفعية وفرق مـشاة وصـواريخ قـصيرة                 

ة بحرية تـدعمها  المدى وسواها، تنفع في حرب بين بلدين ال حدود بينهما سوى الماء، لذلك فمن يملك قو      
ثانية جوية أكبر من اآلخر سيهزم خصمه بالتأكيد، ولكن بالنقاط على مراحل، ال على الـسريع بـضربة        

  .قاضية
عن الجيشين التركـي واإلسـرائيلي، ومعظمـه مـن مـصادر            " نت.العربية"هذه أهم نقطة مما طالعته      

ـ  World FactBookمتخصصة بالتسلح واللوجستيات، كتقـارير   نويا عـن المخـابرات    الـصادرة س
 اختـصارا،   GFPالمعروفـة باسـم     " غلوبال فاير باور  "وشبيهتها الصادرة عن    ) إيه.آي.سي(األمريكية  

ال غالـب وال    : ومعظمها يوحي بأن قتاال فوق مياه المتوسط بين إسرائيل وتركيا سينتهي بأحد إعالنـين             
  .مغلوب، أو بهزيمة االثنين معا

 قوة عسكرية بالعالم، أنها ليست عند حدود تركيا المعروفـة بأنهـا             ومن حسن حظ إسرائيل، وهي عاشر     
بالد سادس أقوى جيش بالعدد والعتاد على مستوى العالم، وهو أيضا ثاني أكبر قوة بعد الواليات المتحدة                 

 أشهر، ألن الجيش التركـي قـوة بريـة          6 سنة بعد    60الذي تمر على انضمام أنقرة إليه       " الناتو"بحلف  
  .تي بعد األمريكي والروسي والصيني والهندي والبريطانيضاربة ويأ

كما من سوء حظ إسرائيل أن المسافة التي تفصلها عن تركيا قصيرة، وتضعها ضمن جغرافيا تتحكم فيها                 
القوة البحرية التركية الى حد كبير، فال مجال للمقارنة بين القرش التركـي الفتـاك وسـمكة الـسردين                   

هي صاحبة القوة البحرية األكبـر بـين        " غلوبال فاير باور  "ن تركيا وفقا ألرقام     اإلسرائيلية الصغيرة، أل  
  . جميع دول البحر األبيض المتوسط، باستثناء فرنسا

أما السالح الجوي فهو لصالح إسرائيل بعدد ونوعية الطائرات وخبرة الطيارين وتدريباتهم وما يملكـون               
 حرب بحرية يصف الخبراء القتال فيها بأنه شبيه بالقتال          من وسائل تتيح السيطرة أكثر على أجواء ساحة       

  .في الصحراء، فمن الصعب في النزاع البحري احتالل أي مساحة مائية
  تركيا في المقدمة .. العتاد والحالة اللوجستية

عن قتال البحر بأنه صعب االندالع فجأة ومرة واحدة بهجوم كاسح، وما يحـدث              " نت.العربية"وطالعت  
 معارك متقطعة واستنزافات قد تطول ألشهر إذا استمر النزاع بال حل، وهو سيناريو ممكن إذا                عادة هو 

قرعت الحرب طبولها بين أنقرة وتل أبيب، علما أن للواليات المتحدة قدرة على الفصل بـين حليفتيهـا                  
  .بأسطولها السادس المتجول في المتوسط، وإنهاء النزاع بسرعة

 ألف كيلومتر مربـع  783 إسرائيل في داخلها مرة واحدة، فمساحتها أكثر من         35وتركيا بالد كبيرة تسع     
 كلـم   770 ألف و  20 ألف كيلومتر مربع تقريبا، مقابل       14وليس فيها صحراء، ومساحة مياهها اإلقليمية       
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 ألف نسمة   500 ماليين و  7 كلم لمياهها اإلقليمية، فيما عدد اإلسرائيليين        440مربع كمساحة إلسرائيل مع     
  .تموز الماضي في البلدين/ مليون تركي، طبقا إلحصاء يوليو79مقابل 

وتركيا هي أيضا قوة اقتصادية ضاربة، فإنتاجها القومي بلغ العام الماضي حوالي تريليـون دوالر، أي                
 مرة من اإلسرائيليين البـالغ      11 مليارا، ولو أن عدد األتراك أكثر        220 أضعاف اإلسرائيلي البالغ     4،5

 بتركيا المالكة احتياطات ذهب وعمـالت       12300 ألف دوالر مقابل     30ل الفرد السنوي لديهم     معدل دخ 
  . مليار إلسرائيل80 مليارا، مقابل 87صعبة كانت العام الماضي 

 مليارا بتركيـا، وفـق      25 مليار دوالر هذا العام، مقابل       16أما موازنة وزارة الدفاع، فهي في إسرائيل        
 كيلـومترا، وهـي مـسافة       450ين عن بعضهما في أقرب نقطتين بريتين حوالي         موازنتي البلدين البعيد  

 كلـم   2400في عشر دقائق، استنادا لحسابات سرعة الطائرة البالغة في أقصاها           " 16.أف"تقطعها طائرة   
  .بالساعة

إضـافة آلخـر    " غلوبال فورس بـاور   "ومن المعلومات أدناه، وهي تلخيص لتقريرين عن هذا العام من           
على القوتين البحرية والجوية وعدد الجنود نظاميين واحتياط فقط، نرى          " نت.العربية"ي واقتصرته   أمريك

  .التفوق التركي بجميع أقسام البحرية واإلنفاق العسكري واضحا بامتياز
 ألـف   565 نظـامي و   187 ألف احتياطي مقابـل      429 ألف جندي نظامي مع      612لتركيا جيش تعداده    

 874 طـائرة بينهـا   1940 مروحية، مقابـل  689 طائرة، بينها 1964لتي لديها   احتياطي في إسرائيل ا   
  . في إسرائيل3230 دبابة مقابل 4246مروحية في تركيا التي لجيشها البري 

 4 مرافئ بحرية مقابـل  8 في تركيا التي لديها    269 قطعة بحرية في ترسانتها مقابل       64وتملك إسرائيل   
 مطارا  99 سفينة لتركيا المالكة     645 فقط مقابل    10ة فتملك منها إسرائيل     أما السفن التجاري  . في إسرائيل 

  . في تركيا110 زورقا لخفر السواحل مقابل 42 في إسرائيل التي تملك 48مقابل 
 سفينة إنزال، مقابل ال     100 طائرة بحرية و   75 فرقاطة و  16 طرادات و  7وفي الترسانة البحرية التركية     

أما الزوارق فتملـك    .  غواصة في تركيا   16 غواصات مقابل    3ل التي تملك    شيء من هذا كله في إسرائي     
 ألف  48 فقط في إسرائيل، في حين يبلغ عدد الجنود بالبحرية التركية            10 زوارق مقابل    108منها تركيا   

  . في إسرائيل500 ألف و19 جندي مقابل 600و
فة، إنما منشآت جوية صغيرة ومدرجات      وليست المطارات الواردة بالمعلومات أعاله هي التقليدية المعرو       

نالحظ أيضا أن أيا من البلدين ال يملـك مـدمرة أو حاملـة              . منتشرة إلقالع وهبوط الطائرات الحربية    
  . قنبلة نووية200 و100طائرات، علما أن إسرائيل تنفرد بامتالكها بين 

  تفاصيل القوة البحرية التركية 
 بنتها فـي أحواضـها بمـساعدة        LCM302 من طراز    26ناك  وبين سفن اإلنزال التي تملكها تركيا ه      
 سفينة  30كما لديها   .  جنديا 140 طنا من البضائع، إضافة الى       60غربية، والواحدة منها قادرة على حمل       

  .  دبابات5 جندي و100 صناعة محلية تماما، وتقل الواحدة منها EDIC LCTفئة 
 دبابة وطـائرة    15 جندي و  900القادرة على حمل    " يأوسمانغاز"لديها أيضا سفينة ضخمة برمائية، هي       

 جنديا وبضائع إمـدادات     395تحمل الواحدة   " أرتوغرول"هليكوبتر، إضافة الى سفينتين برمائيتين طراز       
  . طن، وإسرائيل ال تملك شيئا من هذا كله2200زنتها 
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 600غام، وتحمل الواحدة    للنقل والقتال وزرع األل   " ساروكابي"ويضم األسطول التركي سفينتين من طراز       
 كاسحة ألغام صنع فرنسي وأمريكي تحمل فرق        21كما تملك تركيا    .  دبابة وطائرة هليكوبتر   11جندي و 

  .غوص وجنود على متنها
 للتـدريب،  7 لكشف الغواصات والمراقبة البحريـة و     4وبين الطائرات البحرية التي تملكها تركيا، هناك        

" الـبالك هـوك   " طائرات هـي نـسخة مـن         4االستطالع، مع    للخفر و  CN-235 طراز   3إضافة الى   
 طـائرات مـضادة     3مائية مهمتها تصفية األهداف المعادية على الـساحل، مـع           -األمريكية، وهي بر  

  .للغواصات
 منـصات إلطـالق     8والفرقاطات التي تملكها تركيا هي من نوع حامالت الجنود، وعلى متن بعـضها              

 منصة إلطـالق    16كما على متن فرقاطات أخرى      " سبارو"ريخ  وصوا" 1هاربون بلوك "صواريخ طراز   
أما السفن التجارية فأهميتها هي في إمكانيـة        . الصواريخ وقذف الطوربيد، إضافة الى مهابط للهليكوبتر      

  .وضعها بخدمة البحرية في حاالت القتال
جـوي األمريكـي    األكثر تطـورا بالـسالح ال     " 35أف  " طائرة   100وإلسرائيل، كما لتركيا، طلبية من      

كما تتسلم تركيا في العام المقبل عددا من طائرات أمريكية مهاجمة مـن دون              .  سنوات 3ستتسلمانها بعد   
 X-Bandطيار، وستنشر فوق أراضيها منظومة رادارات إنذار مبكر للواليات المتحدة معروفـة باسـم               

  .وتستهدف ايران
بين أعضائها، فقد اشترطت تركيا حرمان تـل        وألن الشبكة متصلة بمنظومة رصد دولية تضم إسرائيل         

فـي  " كوراجيك"أبيب من أي معلومات تلم بها الشبكة التي سيتم نشرها في قاعدة مالطيا الجوية بمنطقة                
الشرق التركي، ونال الطلب التركي موافقة رسمية من البيت األبيض، بحسب ما ذكرته وسـائل إعـالم                 

  .أمريكية
 قواعـد تنـصت     3يام هو أن يطالها الغضب التركي أكثر وتقوم بإغالق          وما يشغل بال إسرائيل هذه األ     

ومراقبة خاصة سبق أن أقامها الجيش اإلسرائيلي على األراضي التركية بموجب اتفاق لوجـستي بـين                
البلدين، ألن إغالقها يصم آذان إسرائيل المسترقة السمع على همسات طهران ودمـشق، كمـا سـيعمي                 

  .ردة والواردة في الساحة الخلفية إليرانعيونها التي ترقب الشا
  26/9/2011، موقع العربية نت، دبي

  
  "إسرائيل"الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة فرصة إلعادة قراءة واقع الصراع مع  .69

  حلمي موسى
وفعلها نتنياهو وذهب إلى األمـم      . فعلها أبو مازن وذهب بالقضية الفلسطينية من جديد إلى األمم المتحدة          

أبو مازن استند إلـى عدالـة       . المتحدة متحدياً ومصراً على أن الفلسطينيين لن يخرجوا من هناك بشيء          
 في المئة من أرضـهم      22قضية فذهب ليقول إن الفلسطينيين قدموا التنازل التاريخي بقبولهم بدولة على            

اإلسرائيلية مطالبـاً بتـصفية     نتنياهو ارتكز إلى اإلسناد األميركي وإلى القوة        . ومطالبا باالنطالق من هنا   
  . في المئة مع الفلسطينيين22الحساب مع العالم واقتسام الـ 

وخرجت أغلبية العالم من مقاعد ممثليها في       . صفق العالم وقوفاً لعدالة القضية الفلسطينية ولنضال شعبها       
 ليتحدث باسـم الماضـي      فاإلسرائيلي المستند إلى القوة جاء    . األمم المتحدة حتى ال تسمع أكاذيب نتنياهو      

وجلـس مـصغياً لـه      . معلناً كذباً أنه يمثل مئة جيل يهودي على هذه األرض وهو يعلم أنه ابن مهاجر              
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وممثالً لليهودية على هذه األرض أفيغدور ليبرمان المهاجر إليها من روسيا وإلى جانبه المهاجر أيـضاً                
» غرفـة مظلمـة   «و اضطر العتبار القاعة     وليس صدفة أن نتنياه   . يولي أدلشتاين وهو ابن لقس مسيحي     

  .أشبه بزنزانة تعذيب خرج منها مدعياً البطولة
وأياً يكن الحال، أبو مازن الذي يمكن اعتباره نقيضاً للخطيب المفوه أجاد في نقل جزء من معاناة شعبه،                  

ق اللسان وإنما عدالة    فالمسألة لم تكن هنا ذل    . ونتنياهو الذي ال يختلف اثنان على سحر كالمه كان متلعثماً         
. بوسع نتنياهو أن يقنع نفسه أنه على حق، ولكن حتى من وقف إلى جانبه يعرف أنه ليس كذلك                 . القضية

كثير من األميركيين، بعضهم يهود وآخرون مسؤولون سابقون مثل الرئيس كلينتون، يحملـون نتنيـاهو               
م وزيادة المخاطر اإلقليمية والعزلة الدولية      المسؤولية عن الوضع الراهن إلسرائيل والمتمثل بانعدام السال       

  .وخطر نزع الشرعية عنها
ومن المؤكد أن أبو مازن في خطابه لم يمثل في خطابه القضية الفلسطينية بكل جوانبها وركز على مـا                   

وكان التركيز األساسي على حق تقرير المصير وعلى أهمية الدولـة           . يعتبره مقبوالً من الشرعية الدولية    
وهذا ما يبرر استغراب البعض هذا القدر من االختالف فـي           . أنه ذكر حقوق الالجئين الفلسطينيين    رغم  

فالفلسطينيون في الشتات لـم     . الساحة الفلسطينية ليس على الصعيد الفصائلي وحسب وإنما الشعبي أيضاً         
 من المؤكـد    ولكن. وربما أن البعض وجد في ذلك نقيصة      . يجدوا أنفسهم بقوة في خطاب الرئيس عباس      

فاالنقسام الداخلي أضعفهم بعد أن أكل مـن كبـدهم الفـساد            . أن الفلسطينيين حالياً ليسوا في ذروة قوتهم      
والعالقة الفلسطينية العربية ليست في أحسن أحوالها رغم أن التغييرات الجارية في المنطقـة              . السلطوي

ياسية، الحديث بشكل مفهوم إال تقريباً بهـذه  وفي مثل هذه الحال ال يمكن، بلغة س. العربية قد تحسن إليهم  
  .الطريقة

والواضح أنه لو كان الوضع الفلسطيني أفضل حاال، بعيدا عن منطق التخوين واالقتتال، لتم التوصل إلى                
ولو كان الوضع أفضل لنشأت أرضية تجعـل        . خطاب أفضل كثمرة نقاش داخلي بين القيادات الفلسطينية       

فالرئيس أوباما نفسه في خطابـه أمـام األمـم          . ليق خطاياهم على أخطائنا   من الصعب على اآلخرين تع    
  .المتحدة برر عدم تنفيذ وعده بتحقيق الدولة الفلسطينية خالل عام بوجود االنقسام الفلسطيني

وفي كل األحوال فإن خطاب أبو مازن في األمم المتحدة لم يكن سدرة المنتهى عند الفلـسطينيين ولكنـه                   
وإذا كان له من معنى فإنه يقرر أن الفلـسطيني، حتـى فـي              . مكن في الظروف الراهنة   كان أفضل الم  

ومـن  . ظروف اختالل ميزان القوى إلى أقصى حد ضده، يستطيع التسلح بحقوقه ويرفض التنازل عنها             
المؤكد أنه ما كان بوسع أبو مازن في هذه الظروف فعل ما فعل لوال بداية األمل الذي حل إثـر ربيـع                      

. ات العربية وزوال أنظمة كانت تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لتقديم التنازل تلو التنازل             الثور
على أن المعنى األكثر أهمية هو أن أبو مازن بات أشد قناعة بأن األميركيين ليسوا وسيطاً نزيهاً وليسوا                  

  .راعياً عادالً وأنهم يقولون ما ال يفعلون
فإعادة القضية الفلسطينية إلى األمـم      . وة تترك آثاراً ال يمكن االستهانة بها      وتعرض هذه المعاني نفسها بق    

المتحدة بهذه القوة يظهر من جديد حاجة العالم إلى االستقرار الحقيقـي فـي الـشرق األوسـط ولـيس                    
وقد وضع أبو مازن األسرة الدولية أمام هذا االختبار مظهـراً أن            . االستقرار القائم على صمت الضحية    

موال التي تدفعها اإلدارة األميركية والدول المانحة ال يمكن أن تكون كافية لشراء الصمت الفلـسطيني                األ
فعلى السلطة الفلسطينية أن تنتقل من واقع كونها طرفا ثالثا بين إسرائيل والفلـسطينيين              . أطول من ذلك  

  .إلى دولة تمثل الفلسطينيين أو أن تغيب
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فلتبدأ إسرائيل بتنفيذ   . وضوح محدودية القوة اإلسرائيلية في هذا الجانب      وقد أظهرت الخطوة الفلسطينية ب    
حتـى اآلن ال    . ولتلغِ اتفاقيات أوسلو وملحقاتها كما هدد أفيغدور ليبرمان       . تهديداتها ضد السلطة وقادتها   

. فقط الجيش اإلسرائيلي حشد المزيد من قواته وجند قوات احتياطية تحـسباً لتطـورات             . شيء من ذلك  
والفعاليات الفلسطينية تجد في الخطاب أرضية تالق جديدة قد تعزز الجهـود            . ألرض تسخن من جديد   وا

  .إلنهاء االنقسام
وعموماً قادت الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة إلى إلقاء حجر ثقيل في البركة الراكدة وأظهـرت أن                 

تتبعه خطوات ليس أهمها بالتأكيد اعتراف      ومن المؤكد أن ما جرى س     . بوسع الفلسطينيين المبادرة سياسياً   
. األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية وإنما إعادة وضع الفلسطينيين على األرض وقراءة واقعهم مـن جديـد               

ووضع الخطوة الفلسطينية فـي     . ثمة في الخطوة شيء ما إيجابي آخر وهو تحرير الكثيرين من األوهام           
  .منصة جديدة إلعادة قراءة الواقع ومتغيراتهإطار المستجدات في المنطقة يوفر لنا 

  26/9/2011، السفير، بيروت
  

  خطاب أبو مازن فاجئنا وتجاوز كل نقد واستدراك .70
  فهمي شراب

لقد فاجئنا خطاب أبو مازن، فقد كان قوي وجريء ووطني بامتياز، وقد فاق سقف التوقعات المرتقبـة،                 
يم طلب نيل العضوية الكاملة إال أنني لم أك على ذلـك            فبرغم أن العالم كان يحبس أنفاسه مع لحظات تقد        

ففي كل فقرة كان ابو مازن يتحدث عن        . المستوى من  التحمس واالتقاد إال عندما استمعت لكل الخطاب         
مأساوية الوضع في فلسطين وكنت أظن بان أحدا سوف يأخذ عنوة منه المايك او يضطره للنزول كمـا                  

كان كلما تحـدث    .  اردوغان في مؤتمر دافوس قبل حوالي عامين       حدث مع الرئيس التركي رجب طيب     
أبو مازن انظر الى سوزان رايز ألحاول أن اسبر أغوارها وارى مالمحها التي بـدت عليهـا الـضيق                   

  .والتذمر و كسا وجهها الشحوب والخوف من قادم األيام  وخاصة عند كل موجة تصفيق البو مازن
 تبدي حركة حماس أو الحكومة في غزة  وخاصة الدكتور صـالح             ومن ناحية أخرى، كنت أتمنى أن ال      

البردويل أو سامي ابو زهري أي موقف تجاه هذا النشاط الذي ال يعرف احد أين سـينتهي وكيـف؟ وال                
يمكن أيضا التنبؤ بمدى النجاح ولكنه يعتبر على اقل تقديرعرس وطني أو مظاهرة وطنية كبيرة أمام أهم                 

خوة في حماس لم يتنبهوا بان حتى الحديث من على منبر األمم المتحدة يختلف عن               منبر أممي، ولكن اإل   
وطني محلي، فهناك لغة في األمم المتحدة خاصة برع أبو مازن باألمس في استعمالها إليصال                أي منبر 

ه إلـى  حقيقة لقد مثل غالبية الشعب الفلسطيني بخطابه الشامل الذي لم ينسى خالله أن ينو     .الرسائل للعالم 
شهيد اليوم ، ولم ينسى الالجئين وذكرهم أكثر من مرة، وأكد على أن الالجئين تهجروا أكثر من مرة في                   

 عاما مما   63بالدهم، وذكر المعتقلين لدى االحتالل، وذكر أن االحتالل جاثم على صدورنا منذ أكثر من               
بو مازن؟ هل يقصد حيفا وعكـا وتـل         دعا نتانياهو في كلمته التالية للتساؤل بقلق وحيرة ، ماذا يقصد أ           
  .ابيب؟ بهذا السقف المرتفع كان خطاب أبو مازن ناجح بامتياز

يقال إن إحقاق الحق أصعب بكثير من إبطال الباطل، وصراحة إنني كان بإمكاني السكوت، ولكن ومـع                 
ثية تـأتي   أنني لست مع اتجاه أبو مازن التفاوضي وال أريد أن يضيع كثير من الوقت في مفاوضات عب                

على جميع أراضينا في الضفة والقدس الشرقية وبرغم أنني ال أحب أبو مازن وشخص أبو مـازن  وال                   
بعض مقربيه ورجاالته وسفرائه الذين ضيعوا أكثر مما كسبوا لفلسطين وألبناء فلسطين، ولكن الحق انه               
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ال ليهوديـة الدولـة     : نهـا وقد تمسك بالثوابت وم   . كان رائعا وتميز خطابه بالوضوح والجرأة والتحدي      
االسرائيلية، وال شرعية للمستوطنات وال إللغاء حق العودة والالجئين، وأكد على اإلفراج عن األسـرى               

إنها نفس مجموعة الثوابت التي تنادي بها حمـاس والجهـاد           . 1967والمعتقلين وإقامة الدولة على حدد      
  .وباقي الفصائل

  :مازن يصر على التوجه لألمم المتحدة نتبين التاليوفي تحليلنا لألسباب التي جعلت أبو 
    لفترة كان التوجه لألمم المتحدة تكتيكا ومناورة، وتحول في النهاية إلى واقع بسبب عدم تقديم أي                    -1

عرض إسرائيلي مقنع وعدم إسقاط الشروط اإلسرائيلية التعجيزية التي يضعها المفاوض اإلسرائيلي دائما             
  .اتعلى طاولة المفاوض

وخاصة أحداث السفارة المصرية الـذي      " إسرائيل"    الضغط الكبير الذي سببه الربيع العربي  على             -2
في التطبيع مع الشعوب، واستمرارية تبني نهج مضاد للمصالح اإلسـرائيلية فـي             " إسرائيل"كشف فشل   

وما بدا من الـضعف  . ةالمنطقة والشعور بان مثل هذا الحدث يمكن أن يتكرر بدءا باألردن وباقي المنطق 
  .اإلسرائيلي والخوف الذي يتكرس يوما بعد يوم في المجتمع اإلسرائيلي

    النجاحات التي حققها الجانب الفلسطيني في الحصول على اعتراف دول جديدة بفلـسطين رفـع                   -3
التضامن التمثيل الدبلوماسي والوعود التي تلقاها وحيث تحولت األحالم والطموحات بعد رحالت الدعم و            

  .إلى أرقام واضحة ومطمئنة
    الفشل الذريع الذي مني به الجانب الفلسطيني خالل السنوات األخيرة في قـضايا التـسوية، وان                    -4

حقيقية،، وخسارة القيادة  الفلسطينية لثقة الشعب الفلسطيني حيث جميع          " مهزلة" المفاوضات كانت تمثل    
  . المفاوضات وفقد منها األملالفصائل بما فيها فصيل ابو مازن يأس من

    إيصال الرسالة بان القيادة الفلسطينية قد فعلت كل ما بوسعها وان العرب واألصـدقاء والمحـيط                    -5
  .حيث أن العدو هو الحكومة اإلسرائيلية . يجب أن يقوموا بدورهم بدل إلقاء التهم والتشكيك في النوايا

رئيس إلى المضي قدما في تقديم طلب العضوية الـذي أراه           قد تكون هذه من أهم األسباب التي دفعت بال        
مفيدا في كل األحوال، ففي حال تدخلت الواليات المتحدة في مجلس األمن وقامت باالعتراض فـسيكون                
ذلك فضيحة أخرى لها وعمل ال يخدم السالم واألمن الدوليين، وسوف تكون إجابة كافية لمن يتساءل من                 

  "اذا يكرهوننا؟لم: الغرب و من األمريكان
وفي حالة ما نلنا ثلثي أصوات الجمعية العمومية فسنحصل على دولة غير كاملة العـضوية ال يمكنهـا                  
التصويت، فسيكون ذلك جيدا، ولكن هذه النتائج ليست نهاية المطاف، وأملنا أن ال نعود للمربـع األول،                 

 الهزلي وان نبدأ بسرعة بتطبيق بنود       وهو مربع المفاوضات الغير ندية وان ال نعود لنفس ذات المسلسل          
المصالحة الوطنية طالما أن السلطة الفلسطينية في حالة تحدي لإلرادة اإلسرائيلية واألمريكية وطالما أن              
الوعود بالدعم المادي بدأت من السعودية وتركيا التي قالت على لسان رئيس وزرائها اردوغـان الـذي                 

  . ما يتم إيقافه من دعم ومساعدات خارجية والبقية بالتأكيد ستأتيوعد بسد أي فراغ ينشأ، ووعد بتغطية
24/9/2011  
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  !مع أي أوباما نتخاطب؟ .71
  بالل الحسن

البعض تفاءل بـه ألنـه رجـل        . حين برز باراك أوباما رئيسا للواليات المتحدة، تفاءل كثيرون بوجوده         
ض، ألنه ال بد يـستذكر ظلـم الرجـل          أسود، وقالوا إن الرجل األسود بالضرورة، لن يكرر أخطاء البي         

ال نقـول   . والبعض تفاءل به ألنه لم يصل إلى الرئاسة بأصوات اللوبي اليهودي          . األبيض للرجل األسود  
. إنه كان ضد اللوبي اليهودي، بل إن اللوبي اليهودي لم يكن العنصر األساسي فـي حركتـه الـسياسية                  

وجهها للعالم اإلسالمي والعربي، وحملت لغة مختلفـة        وتفاءل البعض اآلخر بسبب خطاباته األولى التي        
وهي كلمة لم تكن واردة فـي       . إنني أفهمكم : عن لغة الرؤساء األميركيين اآلخرين، لغة حاولت أن تقول        

  .قاموس الرؤساء األميركيين السابقين
ـ                د أمامـه   ولكن من يراقب مواقف أوباما اآلن، من يراقب مواقفه ولغته في الحديث والخطاب، يكاد يج

أوباما يشتط في إعالن معارضته للمواقف السياسية       . أوباما آخر، أوباما يشتط في إعالن تأييده إلسرائيل       
» الفيتو«إنه ال يرفض هذه المواقف، وال ينصح أصحابها بتغييرها، بل يهددهم بأنه سيستعمل              . الفلسطينية
 وعجلة، والكل يقول ويـردد الحجـة        وقد قام أوباما بنقل شخصيته من موقع إلى موقع، بسرعة         . ضدهم

التقليدية في تفسير هذا التغير، وهي الحجة التي تحصر األمر في حاجته إلى اللوبي اليهودي مـن أجـل                   
وهذه حجة مردودة، إذ لم يحدث أن أعلن الرئيس أوباما عن أي موقف يمس إسرائيل، بل                . تجديد واليته 

 وحده من شأنه أن يضمن له تأييد اللوبي اليهـودي فـي             وهذا. أكد دائما أن أميركا تضمن أمن إسرائيل      
ولكن أوباما يتجاوز هذا األمر حتى ليبدو وكأنه يخوض معركة مـع العـرب ومـع                . االنتخابات المقبلة 

الفلسطينيين، سواء في لغته أو في حدة مواقفه، حتى إنه ال يتورع أن يقول للرئيس الفلسطيني إنه ضـد                   
بدولة فلسطين في مجلس األمن، وال يتورع أن يقول له إنه سيـستعمل             سعيه لطرح موضوع االعتراف     

ضده، بينما جرى العرف الدبلوماسي، أن هذه األمور تقال في التصريحات والبيانات، وال تقال              » الفيتو«
في جلسات اللقاء، بحيث يدخل أي رئيس أجنبي إلى اللقاء مع الرئيس األميركي، وقد سبق اللقـاء بيـان                   

قف األميركي المعارض لموقف الرئيس الضيف، بحيث يفهم الرئيس سلفا طبيعة اللقاء وطبيعة             يعلن المو 
نتائجه، ومن دون مواجهة كالمية صعبة بين الطرفين، وهنا يحافظ الطرفان على جـو اللقـاء وعلـى                  

  .التهذيب في التخاطب، ومن دون أن يتنازل أي طرف عن موقفه
اسة بعد ثالثة رؤساء، كانت مواقفهم شديدة الصالبة، وشديدة التعبيـر           نقول هذا، ألن أوباما جاء إلى الرئ      

بينما جاء أوباما إلى السلطة     . عن المصالح األميركية، حتى وهي في حالة عداء مع الكثير من دول العالم            
بينما هو اآلن   . وهو يحرص على اإليحاء بأن نهجه السياسي سيكون مختلفا، وسيكون مياال إلى االعتدال            

ل إلى التطرف، ال بل يميل إلى القسوة في التعبير، التي ال تترك مجاال لمحب كمـا يقـول التعبيـر                     يمي
  .العربي

لقد جاء أوباما إلى السلطة بعد الرئيس جورج بوش األب، الذي وصل إلى السلطة عند سـقوط االتحـاد                   
اليات المتحدة فقط، وبسبب    السوفياتي، وبعد حرب الخليج األولى، وتوجه الحدثان حاكما للعالم وليس للو          

، وهو النظام الذي تنفرد بالده بقيادته، وينفـرد         »النظام العالمي الجديد  «ذلك بادر بوش األب وأعلن قيام       
  .هو كرئيس بالقيادة
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، بمزيج من الـصرامة     »النظام العالمي الجديد  «وجاء بعده الرئيس بيل كلينتون، الذي مارس فعليا قيادة          
المجتمع األميركي يغلي من الداخل، وتختمر في أحشائه توجهات لسياسة مـن نـوع              والليونة، بينما كان    

  .آخر
وحين جاء الرئيس جورج بوش االبن، كان المجتمع األميركي قد أفرز من داخلـه سياسـة المحـافظين                  

فر، الجدد، الذين مثلوا ذروة التطرف في قيادة أميركا للسياسة العالمية، ونالنا منها نحن العرب نصيب وا               
، حيث كان المحافظون الجدد يريدون تغيير العـالم العربـي علـى             »الشرق األوسط الجديد  «حمل اسم   

طريقتهم، ونقله من حال إلى حال، تحت ستار نشر الديمقراطية، وشعار حقوق اإلنسان، وشعار حريـة                
ـ                  سيطرة المرأة، وكل ذلك من أجل فرض سيطرة أميركية على النفط العربي، تستعمل فـورا لفـرض ال

األميركية على نطاق عالمي، بينما النفط العربي مضمون الوصول إلى أميركا وأوروبا، ولكن الواليـات               
المتحدة تريد التدخل في توزيعه، ومن ثم استعماله ألغراض سياسية، وهـو مـا ال يناسـب المـصالح                   

جزء أساسـي منهـا      أميركية، برز    -ولذلك أحدثت سياسة الرئيس بوش االبن توترات عربية         . العربية
بسبب رفع درجة التأييد األميركي إلسرائيل إلى حدود لم تعرف من قبل، تمثل أبرزها في سياسة تأييـد                  

  .االستيطان الصهيوني في فلسطين
رئيس شاب، أسود، مثقف، وأعلن بنفسه أنـه        . في أعقاب هؤالء الرؤساء الثالثة، جاء أوباما إلى السلطة        

وحاول أن يعطي موقفه هـذا     . لم اإلسالمي التي مورست أيام بوش االبن      سيوقف سياسة الحرب على العا    
بعدا ثقافيا حضاريا وليس بعدا سياسيا فقط، مما أدى إلى استقبال قدومه بنوع من االرتياح فـي العـالم                   

ولكن هذا االرتياح لم يطل أمره، إذ ما لبث أوباما حتى ظهر أمام العـالم               . العربي وفي العالم اإلسالمي   
  .صية جديدة، وبسياسة جديدة، وبلغة جديدةبشخ

وفـي  . تجاه إسرائيل بدأ يعلن تأييده إلسرائيل بطريقة تتفوق على كل الرؤساء األميركيين الذين سـبقوه              
خطابه األخير قبل أيام في األمم المتحدة، بادرت الصحافة اإلسرائيلية نفسها لوصف خطاب أوباما بأنـه                

  .شكرا.. سيادة الرئيس: اء نتنياهو خاطبه قائال، وأن رئيس الوزر»خطاب صهيوني«
تجاه فلسطين، بدأ أوباما يعلن معارضته ألي مبادرة فلسطينية جديدة، مركـزا علـى رفـض المـسعى                  

ولم يتورع الرئيس األميركـي     . الفلسطيني العتبار دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة         
ضد المسعى الفلسطيني إذا قدم الطلب إلى مجلـس األمـن،           » يتوالف«عن اإلعالن تكرارا أنه سيستعمل      

  .وأبرز موقفه هذا على شكل حملة سياسية مؤيدة إلسرائيل ومعارضة للفلسطينيين
بينمـا تمتعـت    .. لم يتميز الرئيس السابق بوش االبن بالثقافة أو بالبراعة في الخطاب أو فـي الحـديث               

ومع ذلك فإن تعاطيه مع الطلبات الفلسطينية جاء خلوا         . ارزشخصية أوباما بامتالك هذه الصفات بشكل ب      
وجاء في المقابل تعاطيا يتعمد الصراحة الفظة، سواء كان ذلك          . من براعة الخطاب، أو من لباقة الحديث      

  .في التصريحات والخطابات، أو حتى في الحديث الشخصي المتبادل مع الرئيس محمود عباس
يمكن تفسيره بالحجج التقليدية عن العالقـات األميركيـة مـع الحركـة             إن هذا التبدل في الشخصية ال       

الصهيونية، ألنه يتجاهل بشكل كلي أي حديث عن المصالح العربية، التي لها داخل المصالح األميركيـة                
  .دور بارز

  ولكن تحدي أوباما   . ودعم أميركا للحركة الصهيونية أمر معروف     . إن دعم أميركا إلسرائيل أمر معروف     
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وربمـا  .. العلني للمصالح العربية، وتجاهلها بالكامل، هو األمر الذي يستدعي البحث والمراقبة والتدقيق           
  .المحاسبة أيضا، وهو موقف عربي ال بد أن يأتي

  27/9/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الفزع اإلسرائيلي من مظاهر اإلعياء األميركي .72
  صالح النعامي

اضح بين تراجع مكانة الكيان الصهيوني الدولية وتعاظم المخاطر التـي           تربط النخب اإلسرائيلية بشكل و    
باتت تحيق به وبين مظاهر ضعف الواليات المتحدة وعجزها عن مواصلة التأثير بـشكل فاعـل علـى                  

  .مسارات األحداث في العالم، وتحديدا في الوطن العربي
ا، وتفجر ثورات التحول الديمقراطي فـي       وبالنسبة لهذه النخب، فإن تدهور العالقات بين إسرائيل وتركي        

العالم العربي وتأثيرها السلبي على إسرائيل ما هي إال أعراض لـضعف الواليـات المتحـدة وتراجـع                  
  . مكانتها

وعلى الرغم من أن النخب اإلسرائيلية تختلف فيما بينها حول أسباب ضعف الواليات المتحدة وتراجـع                
يليا على أن قدرة تل أبيب على تأمين مصالحها اإلستراتيجية تـرتبط            مكانتها، إال أن هناك إجماعا إسرائ     

بشكل أساسي باحتفاظ الواليات المتحدة بتأثيرها الطاغي على توجيه مسار األحداث فـي العـالم، وفـي                 
  .المنطقة على وجه الخصوص

الذي كـان   وكما يقول دوف فايسغالس، مدير ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرئيل شارون، و            
المسؤول األول عن تنسيق العالقات بين تل أبيب وواشنطن في عهده، فإن حرص الواليات المتحدة على                
رعاية المصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية مثل أهم ذخر إلسرائيل، مشيرا إلـى أن الكثيـر مـن الـدول                  

بحذر شديد بـسبب حـساسيتها      إلسرائيل كانت تحسب خطواتها وتبلور سياساتها تجاه تل أبيب          " المعادية"
  .للموقف األميركي، وخشيتها من ردة فعل واشنطن

ويتخذ يوسي ساريد وزير القضاء اإلسرائيلي األسبق، وأحد منظري اليسار الصهيوني من حادثة اقتحـام       
بالنـسبة  " الرئـة "السفارة اإلسرائيلية في القاهرة دليال واضحا على حقيقة أن الواليات المتحـدة تمثـل               

  .سيؤدي إلى عدم قدرة إسرائيل على مواصلة البقاء" الرئة"رائيل، وأن أي ضرر يصيب هذه إلس
ويشير ساريد إلى أن نتنياهو الذي تحدى الرئيس أوباما وتحرش به ومس بصدقيته، لم يجد فـي سـاعة                   

  .كالحقيقة إال بابه ليدقه طالبا النجدة لتأمين خروج آمن لحراس السفارة الذين أوشكوا على الهال
  مظاهر الضعف

 باتـت   -التي حـسب اعتقادهـا    -وترصد النخب اإلسرائيلية العديد من مظاهر ضعف الواليات المتحدة          
االنـسحاب  : تغري الكثير من األطراف بالتمرد عليها ورفض وصايتها، وعلـى رأس هـذه المظـاهر              

 عن حماية األنظمـة     األميركي من العراق وقرار إدارة أوباما االنسحاب من أفغانستان، وعجز واشنطن          
المتحالفة معها، سواء التي سقطت أو توشك بفعل ثورات التحول الديمقراطي، بشكل يؤذن بعصر عربي               

  .جديد، يكون فيه للمواطن العربي القدرة على تقرير مصيره وتحديد السياسات التي تتبعها بلده
ي كانت إيماءة من أميركا تكفـي ألن        وكما يقول الكاتب اإلسرائيلي نداف إيال، فإنه قد انقضى العهد الذ          

ويجزم وزير الدفاع اإلسـرائيلي األسـبق إسـحاق         . يعجل أي زعيم عربي لكي يشعل جبهة أو يخمدها        
 في ظروف مثالية لوال     2008مردخاي أنه لم يكن بوسع إسرائيل شن حربها على قطاع غزة أواخر عام              
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نطلق في تعاونـه مـع اإلسـرائيليين مـن          تعاون الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي كان ي        
افتراض مفاده أن أهم مقومات الحفاظ على حكمه هو اإلسهام في تأمين المصالح األميركية، وأن التعاون                

  .مع اإلسرائيليين يحقق هذه المصالح
من هنا فإن النخب اإلسرائيلية ترى أن مظاهر اإلعياء األميركي، وعجز واشنطن عـن الحفـاظ علـى                  

المتحالفة معها يبعث برسالة واضحة وجلية لدول العالم مفادها أنه يجب عـدم االعتمـاد علـى                 األنظمة  
  .واشنطن، وبالتالي فإن مغازلة إسرائيل والسعي لتحقيق مصالحها لم يعد ضمانة الستقرار األنظمة

  تحوالت إقليمية كارثية
 هـو عجـز     -سـرائيليون كما يرصده اإل  -إن أخطر تداعيات الضعف األميركي وتراجع دور واشنطن         

الواليات المتحدة عن إمالء خطوط سياساتها العامة على المنطقة، بل واضطرارها مرغمة التباع سـلوك    
مناقض للقواعد التي حكمت عالقتها بالمنطقة ودولها، كما حدث في أوج الثورة المصرية، واضـطرار               

زيرة خارجيته كانت تشدد عنـد بـدء        الرئيس أوباما لدعوة الرئيس مبارك للرحيل، على الرغم من أن و          
  .تفجر أحداث الثورة على إن العالقة مع نظامه إستراتيجية لمصالح الواليات المتحدة

" كامب ديفيـد  "ويتوقع تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست سابقا أن تكون اتفاقية              
" ضـحايا "اإلسـرائيلي، أول    " األمن القومي "بين مصر وإسرائيل، التي يعتبرها أهم مركب من مركبات          

الضعف األميركي، مع تشديده على أنه بدون هذه االتفاقية، فإن إسرائيل ستكون مجبـرة علـى العـودة                  
  .للمربع األول، وفي ظروف بائسة

وال يفوت هنغبي أن يذكر الجميع بأن إسرائيل متعلقة بتواصل احترام هذه االتفاقية أكثر بكثير من تعلـق             
وتجمع النخب اإلسرائيلية على أن مصر ال تحتاج أن تدخل في حالة حرب مع إسرائيل، حتى                .  بها مصر

، كما يقول وزير الداخلية اإلسرائيلي األسبق حاييم رامون، مـشيرا           "جحيم"تحول حياة اإلسرائيليين إلى     
لـوزراء التركـي    إلى أنه يكفي أن يسلك الحكم الجديد في مصر بعد االنتخابات القادمة سلوك رئـيس ا               

  .أردوغان، لكي تتغير البيئة اإلستراتيجية اإلسرائيلية رأسا على عقب، بشكل يهدد وجود إسرائيل ذاتها
إن أكثر ما يثير الهلع في نفوس النخب اإلسرائيلية من تداعيات الضعف األميركي لـيس فقـط انهيـار                   

 بدول االعتدال، مثل مصر وتركيا، بـل        التحالفات اإلستراتيجية التي كانت تربط إسرائيل بما كان يعرف        
  .إن هناك خشية حقيقية أن تستحيل هذه التحالفات إلى حالة عداء وحرب

فقد توقف اإلسرائيليون كثيرا عند التصريحات التي أطلقها أردوغان التي هدد فيها بمرافقة سالح البحرية               
 هذا التطور من تداعيات خطيرة، قد       التركي السفن التي تقل المتضامنين مع غزة، مع كل ما ينطوي عليه           

  .تفضي إلى مواجهة عسكرية مع الجيش التركي
أن يذكر قراءه بما أسـره رئـيس الـوزراء          " معاريف"وال يفوت بن كاسبيت كبير المعلقين في صحيفة         

، حيث ينقل كاسـبيت عـن       2002اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلحدى الشخصيات اإلسرائيلية في صيف         
إذا تحولت تركيا إلى طرف معاد لنا، فلن يكون هناك ما يضمن وجودنا في هذه البقعـة                  : " ولهنتنياهو ق 
  ".من العالم

لكن أخطر تداعيات الضعف األميركي المرتقبة على إسرائيل هو مستقبل نظام الحكم فـي األردن، كمـا             
شرعيته بشكل أساسـي مـن      يقول رئيس الموساد األسبق داني ياتوم، فإن النظام األردني الحالي استمد            

  . دوره الوظيفي ضمن المنظومة األميركية
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ويرى ياتوم أن هناك خياران ال ثالث لهما أمام هذا النظام، فإما أن يلتقط الرسالة بسرعة ويعيد موضعة                  
نفسه ومراعاة اتجاهات الرأي العام األردني، وضمن ذلك قطع تحالفه مع إسرائيل والواليات المتحدة، أو               

ويسود إجماع بين النخب اإلسرائيلية الحاكمة والمثقفة في تل أبيـب حـول حيويـة               . رة بسقوطه المخاط
  .العالقة مع هذا النظام

وال يتردد ياتوم في القول إن الضرر اإلستراتيجي الذي ستتكبده إسرائيل جراء فقدان عالقتهـا بالنظـام                 
سم الجنرال عاموس مالكا، رئـيس شـعبة   وير. األردني أكبر بكثير من فقدان تحالفها مع مصر أو تركيا   

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي األسبق صورة قاتمة لمستقبل إسرائيل في حال سقط النظام األردنـي              
القائم، أو حتى إذا انتقل إلى صيغة الملكية الدستورية، كما تنادي الحركات اإلصالحية األردنية، بـشكل                

ل في تقرير السياسات الخارجية والداخلية عبر حكومة منتخبة من          يصبح فيه للشعب األردني الكلمة الفص     
  .الشعب

ويؤكد مالكا أن القوى البشرية التي تقف تحت تصرف الجيش اإلسرائيلي ليس بإمكانها تأمين الحدود بين                
األردن وإسرائيل، وهي الحدود األطول، والتي تمكن الكيان الصهيوني من حمايتهـا بفـضل التعـاون                

  .الكبير الذي أبداه النظام األردنيوالتنسيق 
  كابوس الطوق السني

تدرك النخب اإلسرائيلية أن الفراغ الذي سيتركه الضعف األميركي والتحوالت المتالحقـة فـي العـالم                
وقد بات الكثيـرون    . على مصير الدولة العبرية   " فتاك"العربي ستملؤه تحوالت جيوستراتيجية ذات تأثير       

 إمكانية تشكل تحالف إقليمي منـاهض إلسـرائيل ومتمـرد علـى الـسياسة               في إسرائيل يتحدثون عن   
  .األميركية، تنضم إليه بشكل أساسي الدول التي تتحرر من ربقة االستبداد

ويستدل من المداوالت التي أجراها المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي أن هناك خشية من أن تـؤدي                
ظام في كل من األردن وسوريا، وعندها تحين الفرصة لتشكيل          التطورات في العالم العربي إلى سقوط الن      

تحالف يضم تونس وليبيا ومصر واألردن وسوريا وتركيا، وهو ما يطلق عليه رئيس شعبة االستخبارات               
، الذي سيقلص تشكله هامش المناورة المتاح أمام        "كابوس الطوق السني  "العسكرية السابق عاموس يادلين     

  . فاظ على العالقة مع الواليات المتحدةالدول التي تحاول الح
هو أنه سيكون بإمكان دول هذا المحـور        " الكارثي"ويرى يادلين أن أخطر ما ينطوي عليه هذا السيناريو          

اإلخالل بموازين القوى القائم حاليا دون أن يكون لدى إسرائيل هامش مناورة معقول لدرء هذا الخطـر،                 
  .نجاح هذه الدول، أو بعضها في تطوير سالح نوويال سيما في كل ما يتعلق بإمكانية 

ويرى يادلين أنه سيكون من الصعب على إسرائيل التشكيك بمسؤولية دول تحكمها أنظمـة ديمقراطيـة،                
وفي المقابل فإن هناك من يرى أن الضعف األميركي سيحرم إسـرائيل مـن              . وتجنيد دعم دولي ضدها   

  .منجزات كبيرة حققتها بفعل مكانة أميركا
ويقول الباحث في الشؤون اإلستراتيجية إيتمار بن تسفي أن الواليات المتحدة التي ضغطت ونجحت فـي                
إضفاء شرعية على استثناء إسرائيل من التوقيع على ميثاق منع نشر األسلحة النووية، ال يمكنها ضـمان                 

  . بقاء هذا الواقع
أن ينهار المشروع الصهيوني بمجـرد نجـاح        ويتوقع نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق إفرايم سنيه         

ال تحتاج مصر أن تستخدم السالح النووي ضدنا        : " ويقول. إحدى الدول العربية في تطوير سالح نووي      
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وال حتى أن تهدد باستخدامه، فيكفي أن يعلم مواطنونا أن دولة عربية قد طورت سالحا نوويا حتى يكون                  
  ".دولتهم، والبحث عن ملجأ آمن في مكان آخرالشغل الشاغل لإلسرائيليين الفرار من 

  تراجع المكانة الدولية
على مدى عقود من الزمن تمكنت إسرائيل من مراكمة نفوذ وتغلغل في كثير من المنـاطق فـي العـالم               
بسبب التحالف مع الواليات المتحدة، وكما يقول مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلي األسـبق شـلومو                

را من الدول كانت تتزلف إلسرائيل وتعاونت معها ألنها كانت تـؤمن أن الطريـق إلـى                 أفنيري فإن كثي  
قلوب األميركيين يمر في تل أبيب، وهو يرى أن تواصل بروز مظاهر الضعف األميركي ستسهم فقـط                 
 في دفع الكثير من الدول إلعادة تقييم عالقاتها بالكيان الصهيوني، وهو ما يعني إحداث مزيد من التراجع                

  .لمكانة إسرائيل الدولية وتقليص قدرتها على توفير بدائل للتحالفات التي خسرتها
  مسؤولية إسرائيل

على الرغم من أن هناك اختالفا بين النخب اإلسرائيلية حول تقييم األسباب التي أدت إلى تراجع مكانـة                  
اإلسـرائيليين يـرون أن     الواليات المتحدة وإضعاف دورها العالمي، إال أن عددا كبيرا مـن المعلقـين              

السياسات التي اتبعتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أسهمت في إضعاف الدور األميركي وتراجع مكانة             
  .الواليات المتحدة

ويتهم وزير التعليم اإلسرائيلي األسبق يوسي ساريد إسرائيل بالمسؤولية عن المس بهيبة الواليات المتحدة              
داتها تحدي اإلدارة األميركية، والتحرش بها والتـدليل للعـالم أنـه باإلمكـان              في المنطقة عبر تعمد قيا    

  . الحصول على دعم ال محدود من أميركا، وتحديها في الوقت نفسه
ويرى ساريد أن إسرائيل، ال سيما في عهد نتنياهو، قد أحرجت الواليات المتحدة، ليس فقط  عبر رفض                  

للصراع، بل أيضا عبر مواصلة التهويد واالستيطان في ظل تحـد           الوفاء بمتطلبات تحقيق تسوية سياسية      
سافر لإلدارة األميركية، وهو ما أدى في النهاية إلى تعرية الموقف األميركي وفضحه في المنطقة، ممـا                 
أدى إلى عجز واشنطن عن إرغام السلطة الفلسطينية على عدم التوجه لألمم المتحدة وطلب عضوية في                

  .الجمعية العامة
وترى الكثير من النخب أن القيادة اإلسرائيلية الحالية ارتكبت حماقة كبيرة عندما اندفعت للتـأثير علـى                 
السياسة األميركية الداخلية للضغط على الرئيس أوباما إلجباره على التراجع بشكل مهين عـن مواقـف                

 إلدراك هـذه  -طة االستيطانيةمثل مطالبته إسرائيل بوقف األنش  -سبق أن التزم بها أمام القيادات العربية        
القيادة حاجة الرئيس إلى دعم المنظمات اليهودية، معتبرة أنه على الرغم من نجاح إسرائيل فـي تقييـد                  
أيدي أوباما، إال إن التداعيات اإلستراتيجية للنزال مع أوباما كانت سلبية جدا إلسرائيل ألنها مست بثقـة                 

  .الي قلصت من تأثير مواقفه عليهمالعرب في رئيس الواليات المتحدة، وبالت
قصارى القول، تدلل الشهادات اإلسرائيلية آنفة الذكر على أن تحسين قدرة العرب على مواجهة إسرائيل               
وتحقيق منجزات في هذه المواجهة يرتبط بالسعي للحفاظ على السياقات التي تضمن تعميق أزمة أميركا               

، وهذا ما تضمنه ثورات التحـول الـديمقراطي فـي           وإضعاف دورها وتأثيرها والخالص من وصايتها     
  .الوطن العربي، في حال لم يفقد الثوار القدرة على توجيه بوصلة الفعل نحو االتجاه الصحيح
  25/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  ؟أمريكا بعداء االعترافمتى  .73
  عصام نعمان. د

ظفر الفلسطينيون والعرب ال بـإعتراف بإسـتقالل        في المواجهة الديبلوماسية مع اسرائيل وامريكا ، لن ي        
هذه الحقيقة يعرفها محمود عباس والقادة الفلسطينيون والعـرب الـذين يـذهبون             . فلسطين وال بإحتاللها  

  .مذهبه في جدوى اإلعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة
كـانوا  .  وبعد مآسي عدم تنفيـذها 1993م كانوا جميعاً يعرفون هذه الحقيقة قبل توقيع اتفاقات اوسلو للعا      

يعرفونها قبل خوض غمار مفاوضات ماراتونية مع اسرائيل على مدى السنين العشرين الماضية وبعـد               
وكانوا يعرفونها قبل إلقاء باراك اوباما خطابه الصهيوني الفاجر         . اعالن فشلها المدوي في السنة الماضية     

فإن ثمة إصراراً عجيباً غريباً لدى هذا الفريق من القادة الفلسطينيين           ومع ذلك ،    . في االمم المتحدة وبعده   
  .والعرب على إلتزام رهان المفاوضات وارتجاء الخير من امريكا

هذا الفريـق فـي     ' عقيدة'ها هو امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه يعبر بصراحة عن              
ي االمم المتحدة من اجل الدعوة الى تدخل دولي فاعل ، بما            نحن هنا ف  ': تعقيبه على خطاب اوباما بقوله      

(...) فيه امريكا ، لوضع االسس التي تفتقدها المفاوضات الجادة وفي المقدمة اإلعتراف بدولة فلـسطين                
فالمفاوضات وسيلة هامة من    . كما نريد ان نرى هذا الموقف االمريكي وما زلنا نطمح اليه رغم الخطاب            

  .'...ى هذا الغرضوسائل الوصول ال
كل ما فعلته اسرائيل ،     . المفاوضات ، اذاً ، هي الهدف ، ودعم امريكا لهذا الهدف هو السبيل الى بلوغه              

بدعم من امريكا ، ضد الفلسطينيين والعرب طيلة السنين الستين الماضية ال يستوقف فريق محمود عباس                
مع هؤالء جيداً الى ما قاله اوباما في خطابه         ترى ، هل است   . ومن يذهب مذهبه بين الفلسطينيين والعرب     

االخير ؟ هل قرأوا تعليقات بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين وقادة الرأي اإلسرائيليين على موقـف                
  الرئيس االمريكي قبل الخطاب وبعده ؟

عه شخصياً علـى    نتنياهو قال الوباما بعد إطّال    : الى من لم يستمع او لم يقرأ جيداً نسوق هذه المختارات          
  !'اعتقد ان االمر يشرفك وانا اشكرك': موقفه قبل إلقاء خطابه 

اثبت اوباما مرة اخرى انه حليف إلسرائيل ، وادارة اوباما تقوم بدعم امـن اسـرائيل      ': ايهود باراك قال  
  .'بصورة واسعة وشاملة وغير مسبوقة

ياع وزميله شمعون شيفر اشـارا فـي        ناحوم برن ) 2011/9/22(' يديعوت احرنوت 'كبير معلقي صحيفة    
لم يسبق ابداً ان ألقي خطاب مؤيد إلسرائيل بهذا         'الى انه   ' سفيرنا في االمم المتحدة   'مقالة مشتركة بعنوان    

فأوباما لم يتبن فقط كل الحجج اإلسرائيلية ضـد اإلعتـراف بدولـة             . القدر من على منبر االمم المتحدة     
اسـرائيل هـي دولـة      : ة ، بل تبنّى ايضا الرواية اإلسرائيلية االساس         فلسطينية من خالل االمم المتحد    

صغيرة ، محاطة باألعداء الذين يسعون الى ابادتها ، وابناؤها يعيشون خطراً على حياتهم كـَل يـوم ،                   
  .'وجيرانها يربون اطفالهم على الكراهية

ومع ذلك نجد بـين القـادة       .  لهم بإختصار ، االسرائيليون مبهورون بتصرف اوباما غير المسبوق المؤيد        
الفلسطينيين والعرب من ما زال مقتنعاً بأن امريكا وسيط نزيه وان المفاوضات يمكن احياؤها على اسس                

فوق ذلك ، يتبرع بعض هؤالء القادة بتقديم        . مؤاتية لنا ، وانها ستوصلنا الى استخالص حقوقنا المسلوبة        
ته في كسب اصوات اليهود االمريكيين في االنتخابات الرئاسية         تبرير لتصرفات اوباما فيعزونها الى رغب     

  . القادمة بعد نحو عامٍ ، وكأن للرؤساء االمريكيين سياسات مناوئة إلسرائيل خارج مواسم اإلنتخابات
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عندما تَفْرغ جعبة القادة العرب من الذرائع والتبريرات ، يعترف بعضهم بأن موازين القوى الـسائدة ال                 
حسناً ، اذا كان االمر كذلك ، فلماذا يسترسلون في خداع           . حقق شيئاً من خالل المفاوضـات    تسمح بأن ن  

  أنفسهم وشعوبهم بأن امريكا وسيط نزيه وأن المفاوضات يمكن ان تنتج شيئاً ؟
اذا كانـت لمبـادرة     . آن اوان الخروج من اإلدمان على تمويه الحقيقة وخداع النفس وتضليل الـشعوب            

يقه الفلسطيني والعربي الجاري تشخيصها على منبر االمم المتحدة وفي كواليسها مـن             محمود عباس وفر  
فائدة فهي افتضاح نهج اإلدمان على المفاوضات والرهان على الواليات المتحدة وثبـوت عـدم جـدواه                 

يتأسس على هذا الواقع الساطع بحقائقه ضرورة اإلنتقال بال تردد الـى اعتمـاد نهـج                . بصورة قاطعة 
تراف بعداء امريكا لحقوق الفلسطينيين ومصالحهم ، وإنعكاس هذا العداء بالضرورة علـى حقـوق               اإلع

سائر العرب ومصالحهم ، والشروع تالياً بإعتماد نهج مغاير في مواجهة امريكا يقوم على إعتبارها عدوا                
ا الناعمة والساخنة ضـد     صريح العداء وحليفاً ثابتاً وفاعالً للكيان الصهيوني ، وشريكاً ضالعاً في حروبه           

  .الوجود الفلسطيني والعربي
ان إعتماد نهج المواجهة على النحو سالف الذكر ليس مجرد قرار بل هو مسار ينطوي بالضرورة علـى          
متطلبات ووسائل وآليات وموارد ، ويستوجب تنفيذاً على مراحـل ومـن خـالل ادوار وسـيناريوهات           

رة على االرتقاء بالعالقات فيما بينها الى صيغة اتحاد فدرالي          تضطلع بها دول وقوى عربية مقتدرة وقاد      
المهم ، بدايةً  ، مغادرة موقف اإلدمـان علـى           . يتطور ويتوسع تدريجاً وفق الظروف المتغيرة بإطراد      

الوثوق بالواليات المتحدة والتوقف عن اعتمادها وسيطاً والسكوت عن مفاعيل شراكتها العـضوية مـع               
  .اسرائيل

دوالً عربية عدة تقيم عالقات وثيقة مع امريكا وقد تجد صعوبات شديدة في تجاوزها ناهيـك                صحيح ان   
غير ان قيادات هذه الدول تدرك ، بال ريب ، ان استمرار هذه العالقات في وضعها الـراهن مـا              . بفكّها

دت العـالم بعـد     فهي عالقات تم نسجها في ظروف الثنائية القطبية والحرب الباردة التي سا           . عاد ممكناً 
' نمور'الحرب العالمية الثانية ، وانها تضررت وتبدلت عقب انهيار االتحاد السوفياتي ، وصعود الصين و              

جنوب شرق آسيا ، وتنامي قوى الممانعة والمقاومة في المشرق العربي ، وفشل حـروب امريكـا فـي                 
قم االزمة االقتصادية والماليـة التـي       العراق وافغانستان وباكستان واقتراب مواقيت انسحابها منها ، وتفا        

تعصف بدول امريكا واوروبا وتدفعها الى تقليص إلتزاماتها الخارجية ما ينعكس سلباً على وجودها ونفو               
  .ذها ما وراء البحار

الى ذلك ، يجب أالّ يغيب عن المسؤولين وقادة الرأي في عالم العرب والعجم وجـود قاسـم مـشترك                    
اضات الشعبية التي عصفت ، وما زالت ، بدول عدة في مغرب الوطن الكبيـر               جوهري بين جميع اإلنتف   

، وان واشنطن حاولت احتواءهـا      ) بإستثناء سوريا (ومشرقه هو اندالعها في وجه انظمة موالية المريكا         
واذا كانت سياسة اإلحتواء والتطويق     . وتطويق مضاعفاتها بالتضحية برؤوس االنظمة لإلحتفاظ باجسامها      

ذلك ان القـوى    . حت جزئياً ، بادىء االمر ، فإنها مرشحة للفشل في الحاضر والمستقبل المنظور            قد نج 
الوطنية الحية ، والسيما الشرائح الشبابية ، اعادت طرح المسألة الوطنية بما هي قضية تحرير واستقالل                

 هـذه اليقظـة     ليس ادل علـى   . وطني وقرار سيادي في االصالح السياسي واالنماء الشامل والمتوازن        
الوطنية والديمقراطية البازغة من اقتحام التظاهرات الشبابية في مصر السفارة االسـرائيلية ، وانـزال               

لن يمضي وقتٌ طويل قبـل ان       . رايتها وحرقها ، واكراه السفير وطاقم السفارة على الفرار الى اسرائيل          
مريكية والمطالبـة بتوظيـف مـوارد      تسود الشارع العربي في كل مكان شعارات الكفاح ضد الهيمنة اال          
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ازاء مفاعيل اليقظة والنهـوض ، سـتجد        . العرب النفطية والمالية في خدمة قضاياهم السياسية والتنموية       
االنفتاح على قوى التحرر والتقدم والديمقراطية والتنمية المـستقلة         : الطبقات الحاكمة نفسها امام خيارين    
  .قف المكابرة والمراوغة والتصلب وبالتالي استحقاق حكم التاريخوالتجاوب مع مطالبها ، او إلتزام مو
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