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  41  :كاريكاتير
***  

  
  نحن مع إقامة الدولة على أي شبر محرر دون تنازل عن فلسطين التاريخية: هنية .1

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، في كلمة له في الجلسة االفتتاحية :  جمال غيث- غزة
أن حكومته مع إقامة الدولة على أي شبر يتحرر لكن  :"العلماء واقع وآمال"ي الثاني للمؤتمر العلم
  ". عدم االعتراف بشرعية االحتالل، وعدم التنازل عن أي شبر من فلسطين التاريخية"بشرطين هما 
رات ال نريد أن تتفرد أمريكا بالقضية الفلسطينية ألنها قضية أمة وعلينا استثمار الثو" :وأضاف هنية

  ". لتقوية األمة ونعيدها للدوائر العربية واإلسالمية والفلسطينية
 عاما من أجل تحرير أرضة واستعادة حقوقه، 60لسنا ضد الدولة، والشعب يقاتل منذ أكثر من ": وقال

لكننا ننطلق من أننا نريد للقضية الفلسطينية أن تبقى في وهجها، فالدولة ال تقام عبر المناورات أو 
  ". اومات، بل تقام من خالل الصمود والثبات والمقاومةالمس

دعوة لتجديد الحوار الوطني واستعادة المصالحة الفلسطينية، والذي يسفر "وشدد على أن حركته مع أي 
 فلسطينية مشتركة تعنى بقضية فلسطين وثوابت األمة وتفعيل المصالح التي تم التوقيع إستراتيجيةعن 
  ". عليها

  26/9/2011أون الين، موقع فلسطين 
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   معاناة المرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي":الزيتونة" لـفالش تعريفي .2
 فالشا تعريفيا بعنوان معاناة قسم األرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتأصدر 

إلسرائيلية بحق المرأة برز االنتهاكات االمرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي، ويعرض أل
الفلسطينية، مما يمسها مباشرة، كاالستهداف المتعمد بالقتل واألسر والتعذيب، وهدم المنازل، أو مما 
يحرمها من حقوقها األساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والحياة اآلمنة، واستخدامها ورقة ضغط على 

وليس من المبالغة القول إن التأثيرات السلبية . أم مطارداًزوجها، أو ابنها، أو أخيها، مقاوماً أم أسيراً 
لالحتالل طالت كل جوانب حياتها، الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، إال أن عزيمتها لم 
تكسر بل وسطرت بصبرها ومواقفها المشرفة أعظم العبر والبطوالت مما جعلها نموذجاً فريداً مختلفاً 

  .عما سواه
  23/9/2011،  الفلسطيني لإلعالمالمركز

  
  شعبنا حسم معركة الجاهزية والجدارة وسيواصل صموده لتحقيق االستقالل والسيادة: فياض .3

 الدولة، التي شكلت أساساً لوضع إلقامة توقف فياض أمام الجاهزية الوطنية : بشار دراغمة-نابلس 
دة وقبول دولة فلسطين عضواً في األسرة  بحقنا في االستقالل والسيالإلقرارالعالم أمام مسؤولياته 

 أمام الجمعية  محمود عباس الفقرات المهمة والواسعة التي تضمنها خطاب الرئيسإلىالدولية، وأشار 
 بانخراط شعبنا ومؤسسات السلطة الوطنية خالل العامين إشادةالعامة لألمم المتحدة، وما تضمنه من 

لقد ":  الدولي بجاهزيتها، وقالاإلقرارفلسطين، التي نالت الماضيين في استكمال بناء مؤسسات دولة 
 الدولة، وتمكنت من بناء مؤسسات قوية إلقامةأكملت سلطتكم الوطنية، ووفقاً للتقارير الدولية، جاهزيتها 

  .وكفؤة وقادرة على العمل كمؤسسات دولة
  27/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  مسؤولية أي قطرة دم أمريكية تنزف في الشرق األوسط أوباما هدد عباس وحمله: 48عرب .4

، عن تفاصيل اللقاء 48كشف مصدر فلسطيني مسؤول، لموقع عرب :  حسن عبد الحليم-خاص 
المشحون بين الرئيس األمريكي باراك أوباما، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الخميس 

والتهديد ضد عباس إلى حد تحميله بشكل شخصي الماضي، مؤكد أن أوباما استخدم أسلوب الترهيب 
، تنجم عن استخدام الواليات المتحدة حق "أية قطرة دم أمريكية تنزف في الشرق األوسط"مسؤولية 

  .النقض الفيتو ضد االعتراف بدولة فلسطينية في مجلس األمن الدولي
في ثنيه عن التقدم بطلب  أن أوباما وحينما وصل إلى طريق مسدود مع عباس ولم ينجح ر المصدوأكد

االعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في األمم المتحدة، هدده بأن الواليات المتحدة ستضطر الستخدام حق 
ستتحمل : "النقض الفيتو مما قد يثير مشاعر العداء للواليات المتحدة في الشرق األوسط، وخاطبه بالقول

وحسب المصدر ". أمريكي في منطقة الشرق أيبشكل شخصي المسؤولية عن أية قطرة دم تنزف من 
  ".لنا اهللا: "رد عليه عباس بالقول

، بكل "تسليم مفاتيح السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي"وقال المصدر الفلسطيني إن عباس بالمقابل هدد بـ
ما يحمل ذلك من تداعيات بما فيها عودة االحتالل لممارسة مسؤولياته كسلطة احتالل في األراضي 
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 أوباما طلب من عباس في ختام لقائهما عدم تسريب أنويؤكد المصدر الفلسطيني  .1967لمحتلة عام ا
  .فحوى الجلسة لوسائل اإلعالم

وأكد المصدر أن التباينات في المواقف العربية ظهرت جليا خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي 
ين العام للجامعة العربية نبيل العربي كانوا  مصر ولبنان واألمأنعقد قبل خطاب عباس، مشيرا إلى 

  .األكثر صالبة إلى جانب الخطوة الفلسطينية
وكشف المصدر أن الواليات المتحدة لم تدخر جهدا لمحاربة الخطوة الفلسطينية بما فيها محاوالت لجعل 

سطيني لألمين العام األمين العام لألمم المتحدة يتغيب عن الجلسة وبالتالي تفويت فرصة تسليم الطلب الفل
  .وفق ما تفرضه بروتوكوالت األمم المتحدة

وكشف أن . وقال المصدر إن الموقف البريطاني ما زال ملتبسا، في حين تبدي روسيا موقفا داعما
إذ تبين أنه " كاذب"اجتماع الرباعية األخير شهد تبادل اتهامات بين الممثلين وصف فيها طوني بلير بالـ 

  .ير حقيقية عن موقف الفلسطينيين في عدة قضايا جوهريةكان ينقل صورة غ
  25/9/2011، 48موقع عرب

  
   تنادي بالموافقةوأصوات.. لبحث بيان الرباعيةتنفيذية المنظمة ومركزية فتح تجتمعان األربعاء .5

 تستعد القيادة الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة :وليد عوض -رام اهللا 
، لبحث بيان اللجنة الرباعية الذي يطالب الجانبين الفلسطيني األربعاءالمركزية لفتح لالجتماع غدا 

  . بالعودة للمفاوضاتواإلسرائيلي
صواتا عديدة في القيادة الفلسطينية تطالب بالموافقة على بيان اللجنة أ أن هناك "القدس العربي"وعلمت 

 واإلسرائيلي على ضرورة تنفيذ الجانبين الفلسطيني صينالدولية الذي صدر عنها مؤخرا كونه 
 البؤر االستيطانية وإزالةااللتزامات المترتبة عليهما وفق خطة خارطة الطريق القاضية بوقف االستيطان 

  .العشوائية
 نزع سالح وأهمهاوحسب المصادر فان السلطة الفلسطينية نفذت التزاماتها وفق خطة خارطة الطريق 

 لم تنفذ االلتزام إسرائيل إن الفلسطينية، في حين األراضي في األمني الفلتان وإنهاءلسطينية المقاومة الف
  . البؤر االستيطانيةوإزالةالخاص بها والمتمثل في وقف االستيطان 

 األخير اقتراح اللجنة الدولية األربعاء القيادة ستبحث خالل اجتماعها أن صائب عريقات .د أكدمن جهته 
 بيان الرباعية الذي أن خالل شهر من اآلن، مشددا على إسرائيل المفاوضات مع إلىودة الخاص بالع

 القيادة بكل أعضاء المتحدة مؤخرا سيدرس من قبل لألممصدر على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
  . عن الموقف الرسمي الفلسطيني منهاإلعالنجوانبه قبل 
ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االثنين بأن الجانب  سر اللجنأمين ياسر عبد ربه أكدمن جهته 

الفلسطيني سيجري اتصاالت ومشاورات مكثفة مع الدول العربية واألوروبيين وكافة الجهات المعنية 
أن بيان الرباعية يشير " إلى عبد ربه في تصريح صحافي  وأشار.بالتسوية قبل الرد على بيان الرباعية

الطرفين بخطة خارطة الطريق والرجوع إلى قرارات الشرعية الدولية، فهل هذه إلى ضرورة التزام 
األسس مقبولة عند إسرائيل؟ علماً بأن خطة خارطة الطريق تتضمن التزاما واضحا بوقف االستيطان 

  ."1967 االحتالل عاموإنهاء



  

  

 
 

  

            7ص                                     2275:                العدد27/9/2011الثالثاء  :التاريخ

 اجتماع لها قريبا لبحث  أن عباس يدرس دعوة لجنة المتابعة العربية للسالم لعقد"القدس العربي"وعلمت 
بيان الرباعية الداعي للعودة للمفاوضات واتخاذ موقف فلسطيني عربي مشترك من تلك الدعوة مع 

  .األوروبية األطرافالتشاور مع 
  27/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ن من مقر الصليب األحمر في القدسعطوأحمد االحتالل يختطف النائب المقدسي  .6

، النائب المهدد باإلبعاد أحمد االثنيناختطفت وحدات خاصة إسرائيلية، : محمد القيق - القدس المحتلة
  . عطون بعد اقتحامها خيمة االعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
إن وحدات " فلسطين أون الين"وقال وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة من خيمة االعتصام لـ

 خيمة االعتصام ودخلت إلى أولها وباشرت باختطاف النائب المهدد باإلبعاد خاصة إسرائيلية اقتربت من
واستنكر أبو عرفة اعتقال النائب  . ونقلته إلى جهة مجهولة" أبو مجاهد"عن المدينة المقدسة أحمد عطون 

  . عطون واعتبره تصعيداً خطيراً بحق المقدسيين وأنه ترجمة لتهديدات االحتالل بحق الفلسطينيين
ان النائبان أحمد عطون ومحمد طوطح والمهندس خالد أبو عرفة لجأوا إلى مقر الصليب األحمر وك

الدولي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة منذ أكثر عام ونصف احتجاجاً على قرار إبعادهم عن 
  .2010المدينة في الوقت الذي تم فيه إبعاد الشيخ محمد أبو طير عنها نهاية عام 

  26/9/2011 أون الين، موقع فلسطين
  

   اختطاف النائب عطون السلطة الفلسطينية تدين .7
 النائب ، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة اختطاف قوات االحتالل اإلسرائيلي:القدس

 .أحمد عطون من أمام خيمة االعتصام المنصوبة أمام مقر الصليب األحمر الدولي في القدس المحتلة
ن عملية االختطاف تأتي استكماال لسياسة االحتالل ومستوطنيه الرامية إلى إفراغ المدينة واعتبر أ

  .المقدسة من مواطنيها وإحالل المستوطنين اليهود مكانهم
  27/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ماية النواببتحمل مسؤولياته تجاه ح" الصليب األحمر"كتلة حماس البرلمانية تطالب  .8

البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، التابعة لحركة حماس، " التغيير واإلصالح"طالبت كتلة : غزة
نسخة عنه اللجنة الدولية للصليب األحمر، بتحمل مسؤولياته تجاه " قدس برس"في بيان صحفي، تلقت 

قاضاة االحتالل بعد اختطاف قواته حماية النواب المقدسيين الذين يحتمون داخل مقرها في القدس، وم
   .النائب أحمد عطون

نسخة عنه قيام " قدس برس"النواب اإلسالميون في الضفة الغربية المحتلة في بيان صحفي تلقت واعتبر 
قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال النائب المقدسي أحمد عطون من داخل مقر حقوقي دولي، تجاوزا لكل 

   ".لدوليةاألعراف والتقاليد ا
 احمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان له اختطاف .داعتبر من جهته 

قيام االحتالل بهذه الخطوة  يعبر عن مخطط : "وقال .عطون تصعيد إسرائيلي خطيرأحمد النائب 
وحمل  .لقانون الدولي األوضاع في القدس والضفة وانتهاك جديد لقواعد اوإرباكصهيوني لخلط األوراق 
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بحر الصليب األحمر مسئولية اختطاف النائب عطون لتقصيره في توفير الحماية للنواب المعتصمين في 
  .مقره بالقدس المحتلة

  26/9/2011قدس برس، 
 

  اعتقال النواب جريمة إسرائيلية جديدة: كتلة فتح البرلمانية .9
ات االحتالل اإلسرائيلي عضو المجلس التشريعي  استنكرت كتلة فتح البرلمانية اعتقال سلط:رام اهللا

واعتبرت في بيان  النائب أحمد عطون في مدينة القدس، بعد اقتحامها مقر الصليب األحمر في القدس،
  .لها، ذلك جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم اإلسرائيلية التي تستهدف شعبنا

  26/9/2011، )فاو(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  عطونالنائب  في عملية اختطاف "الصليب األحمر"تواطؤ : مصادر فلسطينية .10
تواطؤ منظمة الصليب األحمر الدولي " السبيل"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: حبيب أبو محفوظ

بالقدس في عملية اختطاف النائب عن حركة حماس أحمد عطون، وكشفت المصادر عن اشتراط إدارة 
بعدم إجراء أي مقابالت صحفية سواء عبر الهاتف النقال، أو من ) قبل أيام(يب األحمر على النواب الصل

  .خالل الكاميرا على مدخل المقر، وإال فإنها غير مسؤولة عن حمايتهم
جرت العادة إبالغ النواب عن أي تواجد عسكري إسرائيلي في محيط المقر، لكن في " :وأضاف المصدر
في محيط " إسرائيلية"، النواب بأي معلومات حول وجود قوات "الصليب"حديد لم تبلغ إدارة هذه المرة بالت

  . "المقر قبل اقتحامه بقليل
": السبيل"بدوره أكد النائب محمد طوطح المهدد باإلبعاد، والذي نجا من محاولة االختطاف اإلسرائيلية لـ

المطلق، وعملية االختطاف تمت داخل المقر، بأن النائب عطون لم يغادر ساحة مقر الصليب األحمر ب"
  ".وليس كما تزعم إدارة الصليب األحمر

  26/9/2011السبيل، عمان، 
  

  القيادة الصينية قدمت الدعم والتشجيع الالزمين للقيادة الفلسطينية: عبد الرحيم .11
الجمهورية الصينية  شارك أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، االثنين، في احتفال عيد إعالن :رام اهللا

إن القيادة "وقال  .، الذي نظمته سفارة الصين لدى السلطة الوطنية في مدينة رام اهللا62الشعبية الـ
الصينية قدمت الدعم والتشجيع الالزمين للقيادة الفلسطينية باستمرار في توجهها إلى األمم المتحدة 

وسلم عبد الرحيم، السفير الصيني  ."لدوليةللحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة ا
   .رسالة تهنئة من الرئيس محمود عباس، لرئيس جمهورية الصين الشعبية خوجين تاو

  27/9/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  القاهرة القادم في  الشهرمطلعلقاء مصالحة حاسم : األحمدعزام  .12
يس وفدها للحوار مع حركة حماس عزام األحمد  كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئ:بيت لحم

  .ان اللقاء القادم للحوار سيكون في القاهرة مطلع الشهر القادم
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واكد األحمد خالل حديثه لبرنامج ملف اإلخبار عبر أثير شبكة معا اإلذاعية على تمسك حركته بخيار 
لى حمايته وتطويره كخيار المصالحة والوحدة الوطنية باعتباره هدفا سياسيا أساسيا يجب العمل ع

  .استراتيجي للتخلص من االحتالل
وبين ان اللقاء القادم لن يكون اال في القاهرة الن الرعاية المصرية ال زالت هي المظلة للحوار المتوقع 
له ان يشهد انطالقة متفائلة لحل بعض العقبات التي كانت تعترض طريق اتمام المصالحة بما فيها ملف 

  .ستهاالحكومة ورئا
أن فتح تواجه مواقف سلبية من حماس والتي كان اخرها منع حماس لزكريا االغا من " وأضاف األحمد

مغادرة قطاع غزة وان ذلك وبرغم امتعاضنا منه لن يقف عائقا امام تطبيق هذا االتفاق على امل ان 
  ".تتراجع حماس عن إجراءاتها بحق قيادي ومناصري فتح في غزة

قلب مواقف قادة حركة حماس من قرار التوجه لألمم المتحدة وما تبعه من ممارسات واستهجن االحمد ت
  .منع الحراك الوطني الفلسطيني الداعم لهذا التوجه في القطاع

أن الفصائل "وفي حديثه عن توطيد العالقة مع فصائل منظمة التحرير في المرحلة القادمة قال االحمد 
  ".ديد الخطوات المستقبلية حول كافة القضاياالفلسطينية هي شريك في القرار وتح

واعتبر األحمد ان إشهار امريكا لحق النقض الفيتو في وجه القرار يعتبر نصرا سياسيا ألنه سيعكس 
  .حقيقة الواليات المتحدة امام الرأي العام الدولي والعربي

  27/9/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  مصالحة مع فتحال مواعيد الستئناف ال: صالح البردويل .13
، االثنين، إن حركته ليس لديها علم بأي جهد الستئناف لقاءات المـصالحة             "حماس"قال قيادي في حركة     

  . مع حركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل
صالح البردويل وجود مواعيد محـددة السـتئناف        " حماس"ونفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       

  ". فتح" المصالحة مع حركة حوار
ورئيسها محمـود   " فتح"وأكد البردويل أن أمر المصالحة الوطنية الفلسطينية يحتاج إلى الجدية من طرف             

  ". قدس برس"عباس لتنفيذ ما تم التوافق بشأنه وفق ما نقلت عنه وكالة 
 26/9/2011فلسطين اون الين، 

  
   نضالية جديدة لتحرير فلسطينإستراتيجيةوضع الختيار بين االعتزال وبين اعباس على  :حمدان .14

أسامة حمدان، الرئيس الفلسطيني محمود     » حماس«دعا مسؤول العالقات الدولية في حركة       : محمد صالح 
، محذرا مـن أن     »لالختيار بين االعتزال وبين وضع استراتيجية نضالية جديدة لتحرير فلسطين         «عباس  

من لن يجدي نفعا ما دامت عشرات القرارات الصادرة عن هاتين           الذهاب إلى األمم المتحدة أو مجلس األ      
  .»المنظمتين لصالح الشعب الفلسطيني لم يتم تطبيقها

في بلدية صيدا، بحضور » القدس في العيون«كالم حمدان جاء خالل مشاركته في حفل افتتاح معرض 
في الجنوب » جماعة اإلسالميةال«ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ محمد أبو زيد والمسؤول السياسي لـ

  .بسام حمود
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آن األوان لمحمود عباس أن يدرك أن المفاوضات لم ولن تحقق شيئا للشعب الفلسطيني، «وقال حمدان 
  .»وهو يدرك ذلك، ونحن نحذر من التفريط بحقوق هذا الشعب

 27/9/2011السفير، بيروت، 
  

  ألخيرة تنفيوا.. حماس تتهم أونروا باإلعداد لنقل مقرها الى عمان .15
بشدة األنباء التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم الفلـسطينية         " اونروا"نفت وكالة الغوث    :  حامد جاد  -غزة  

  .امس حول نية اونروا نقل مقر رئاستها من غزة الى عمان
ال اسـاس مـن     "عدنان ابو حسنة في بيان تلقت الغد نسخة منه          " االونروا"وقال المستشار االعالمي لـ     

، مؤكدا ان رئاسة أونروا تعمل كالمعتاد بـدون         "ة على االطالق لالنباء التي تحدثت عن نقل المقر        الصح
  .تغيير بل ان عمليات توظيف جديدة تمت في بعض االقسام

وكان رئيس دائرة الالجئين في حركة حماس عصام عدوان أعلن امس أن هناك مخططا لنقل مقر أونروا             
  .لخارج غزة

عتصام للجان الشعبية لالجئين التابعة لحركة حماس أمام مقر أونروا في مدينة غزة             وقال عدوان خالل ا   
إن وكالة الغوث بدأت بخطوات تقليص وجودها في قطاع غزة من خالل سعيها الخفي لنقل مقـر                 "امس  

رئاسة أونروا من غزة إلى عمان نظرا  لما يشهده قطاع غزة مـن تقلـيص فـي الخـدمات الـصحية                      
  .إلغاثية التي تقدمها أونروا بحسب عدوانوالتعليمية وا

  27/9/2011الغد، عمان، 
  

  دولة للشعب اليهودي" إسرائيل"الرشق يأسف العتراف إسبانيا بـ عزت  .16
عزت الرشق عـن أسـفه      " حماس"أعرب عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية         : دمشق

" إسـرائيل "، من اعتراف بــ      "ترينداد خمينيز "ية  واستغرابه لما ورد على لسان وزيرة الخارجية اإلسبان       
  .دولة للشعب اليهودي

نسخة عنه أن االعتراف بالدولـة      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "واعتبر الرشق، في تصريح صحفي، تلقى       
إقرار لعنصرية الدولة الصهيونية، وخرق لمبدأ أساسي من مبادئ العدالة وحقـوق اإلنـسان،              "اليهودية  

 لحق عودة الالجئين، كما أنه تهديد باقتالع أبناء شعبنا الفلسطيني من أرضهم المحتلة عـام   وتهديد خطير 
1948."  

وأكد الرشق أن هذا األمر يعتبر تراجعا كبيرا عن المواقف المعهودة إلسبانيا حكومة وشعبا في دعمهـا                 
 . لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة

 26/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  للنائب عطون استخفاف بالمجتمع الدولي" إسرائيل"اختطاف : أبو زهري .17
سامي أبو زهري بشدة إقدام " حماس"انتقد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية ): فلسطين(غزة 

على اختطاف النائب أحمد عطون من خيمة ) 26/9(السلطات اإلسرائيلية قبل ظهر اليوم اإلثنين 
تصعيدا خطيرا يأتي "بة في مقر الصليب األحمر الدولي بالقدس المحتلة، واعتبر ذلك االعتصام المنصو

ودعا أبو زهري، في تصريحات خاصة  ".في سياق السياسة اإلسرائيلية لتهويد القدس وإفراغها من أهلها
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 المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الجانب اإلسرائيلي الحترام" قدس برس"لـ 
  . المجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه

واعتقال أحد النواب ) 26/9(اقتحام االحتالل اإلسرائيلي لمقر الصليب األحمر اليوم االثنين : "وقال
الفلسطينيين النائب أحمد عطون، هو انتهاك لحرمة هذا المقر، واستخفاف بالمجتمع الدولي، كما هو 

عتبر هذه الجريمة تصعيدا إسرائيليا خطيرا يأتي في سياق نحن ن. انتهاك لحصانة النواب المنتخبين
  ".محاوالت تهويد المدينة من خالل افريغها من أهلها وقادتها السياسيين

  26/9/2011قدس برس، 
  

  لتحمل مسؤوليته تجاه اختطاف النّائب عطون من قبل االحتالل" الصليب األحمر"حماس تدعو  .18
م قوة من المستعربين اإلسرائيليين خيمة النواب المقدسيين المهددين أدانت حركة حماس بشدة اقتحا: غزة

باإلبعاد، المعتصمين في مقر الصليب األحمر، واختطاف النّائب أحمد عطون صباح اليوم االثنين 
  .، واعتبرته انتهاكا صارخا لألعراف الدولية)26/9(

الصليب األحمر " قدس برس"ة منه لـ أرسلت نسخ) 26/9(في بيان لها اليوم االثنين " حماس"ودعت 
" حماس"إنّنا في حركة : "إلى إلى القيام بمسؤوليته تجاه النائب أحمد عطون المختطف من مقره، وقال

ندين بشدة هذا العمل اإلجرامي الذي اقترفته أيدي عصابة المستعربين وسط حماية من الجيش 
لية التي تحمي نواب المجلس التشريعي من االعتقال الصهيوني، ونعده انتهاكاً صارخاً لألعراف الدو

وتعديا صارخا على الصليب األحمر كهيئة إنسانية دولية، ودليالً على مدى اإلجرام والعنصرية التي 
   ".وصل إليها الكيان الصهيوني

  26/9/2011قدس برس، 
  

  ردوغانأنتنياهو وليبرمان يحمالن على  .19
 نتانياهو اقوال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من           وصف رئيس الوزراء بنيامين    :تل ابيب 

  .»بالكاذبة والشائنة«على منصة الجمعية العمومية لالمم المتحدة 
  .وكان اردوغان قد استخف خالل خطابه بالمحرقة النازية مشيرا الى ان اسرائيل قتلت آالف الفلسطينيين

لقيادة التركية وعلى رأسها رئيس الوزراء أردوغـان        ومن جانبه هاجم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ا       
  .واصفا اياها بقيادة اسالمية متطرفة تساند االرهاب وتغذيه

واضاف ان اقوال اردوغان عبر وسائل االعالم ال تضر بدولة اسرائيل بل تشكل دعما للنشاط االعالمي                
وا في عملية االستيالء على سـفينة       واكد ليبرمان ان الحكومة ستقف وراء الجنود الذين شارك        .االسرائيلي

  .مرمرة
 27/9/2011، القدس، القدس

 
  "إسرائيل"ـ القيادة الفلسطينية الحالية هي األفضل بالنسبة ل: يزبير .20

 أن إسرائيل ال تعارض استقالل الدولة الفلسطينية مشددا علـى           يزئيلي شمعون بير  اصرح الرئيس اإلسر  
  .ت سلمية مباشرةأن الطريقة لتحقيق ذلك هو اجراء مفاوضا
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خالل مراسم احتفالية جرت في مقر رؤساء اسرائيل في القـدس بحـضور الـسفراء               - يزواضاف بير 
إن القيادة الفلسطينية الحالية هي األفضل بالنسبة إلسرائيل وإنني أدعـو           " قائال   -المعتمدين لدى إسرائيل  

ير الـى العـودة الـى طاولـة         صديقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اكن له االحترام والتقـد          
  ".المفاوضات

 ان اعالن   يزواوضح بير , واضاف ان الوقت الراهن هو وقت الدبلوماسية الحقيقية وليس وقت الخطابات          
  .اللجنة الرباعية يحدد جدوال زمنيا يدفعنا الى بدء الحوار

 26/9/2011، موقع عكا اون الين
 

  عباس في حال قرر حل السلطةبيب تخطط لمرحلة ما بعد أتل : مصادر اسرائيلية .21
ذكرت اذاعة جيش االحتالل ان اجهزة االمن في الدولة العبريـة واالدارة المدنيـة فـي                : القدس المحتلة 

الضفة الغربية يعدون خططا لمواجهة مرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني في حال قرر التخلي عن منصبه                
ار حل السلطة تم تداولـه كثيـرا فـي اوسـاط            وحسب تلك المصادر فان خي    . او حل السلطة الفلسطينية   

االجهزة االمنية في الدولة العبرية اال انه لم يتم التعامل معه بجدية كافية كما المرحلة الحالية فـي ظـل                    
  .تنامي التاييد داخل السلطة لهذه الفكرة وفي ظل انعدام اي افق سياسي خالل العامين المقبلين

سرائيلية قدمت نصائح عديدة لرئيس الوزراء نتنياهو حول ضـرورة  وبينت المصادر ان أجهزة االمن اال   
التقدم بمبادرة سياسية مشيرة الى ان الهدوء الذي تشهده الضفة حاليا يسبق عاصفة مدمرة قادمة في ظل                 
تزايد االحباط الرسمي الفلسطيني مثمنة في الوقت ذاته التنسيق االمني مع السلطة خالل تقـديم الطلـب                 

  .في االمم المتحدة والذي حافظ خالله الطرفان على طابع الهدوء العامالفلسطيني 
  27/9/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   العربيةءباستثنا تبث بست لغات ..قناة يهودية ردا على الجزيرة" 1جويش نيوز" .22

ـ  "أطلقت جهات يهودية عالمية اليوم قناة فضائية ببروكسل أسمتها          : حيفا – وديع عواودة  " 1وز  جويش ني
يعتبرها أصحابها الرد المناسب على شبكة الجزيرة، لكن مراقبين شككوا في جدوى هذه القناة وقـدرتها                

  .على منافسة الجزيرة
فـوكس  "و" سـي أن أن   "ويأمل القيمون على الفضائية الجديدة أن تنافس القنوات اإلخبارية العالمية مثل            

 عامـا فـي قطـر       15ى شبكة الجزيرة التي ولدت قبل       لكنهم يرون أن مهمتها الجوهرية الرد عل      " نيوز
  .واحتلت قلوب عشرات الماليين من المشاهدين العرب

وأوضح زنزار للجزيرة نت أن الفضائية ستبث باإلنجليزية بداية على أن تبدأ خالل العام القـادم البـث                  
  .بالعبرية والفرنسية واإليطالية والروسية واأللمانية أيضا

الفضائية تثير االنتباه بسبب غيـاب البـث         لهذه   صطفى كبها إلى أن األهداف المعلنة     ويرى البروفسور م  
بالعربية مما يعني أن هناك موقفا سلبيا من الجمهور العربي واالهتمام بجماهير أخرى بغيـة اسـتعدائها                 

  .على العرب
  نتنياهو
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هدف ليس إعالميـا بـل      نفس الطرح يذهب إليه عضو الكنيست اإلسرائيلي دوف حنين الذي يؤكد أن ال            
دعائيا وأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف خلف المشروع مستغال عالقاته الجيـدة مـع                

  .أثرياء اليهود في العالم
وقال حنين للجزيرة نت إن نتنياهو يواصل محاوالته للسيطرة على اإلعالم فـي إسـرائيل وخارجهـا                 

إسـرائيل  "ية مشيرا إلى أن نتنياهو أسس قبل ثالثة أعوام صـحيفة            لتسويق مواقفه السياسية واأليديولوج   
الموالية له وهذا األسبوع عين أحد المقربين منه وهو يوني مناحيم مديرا عامـا لـسلطة اإلذاعـة        " اليوم

  .والتلفزيون
 27/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  " مليون عربي1,7"ينهم نسمة ب ) 7,797,400 (عدد السكان في  يرتفع إلى": إسرائيل" .23

ـ     -تل ابيب    رأس الـسنة   "اإلسرائيلية، أنه عشية    " الدائرة المركزية لإلحصاء  " أفادت معطيات ما يسمى ب
، 7,645,000 مواطنا، يعيش منهم في الـبالد        7,797,400وصل عدد السكان في إسرائيل إلى       " العبرية
، و  )لقـدس والجـوالن المحتلـين     تـشمل ا  ( من العـرب     1,600,100 من اليهود، و   5,874,300منهم  

  ".آخرين" جرى تصنيفهم كـ323,000
، وفي وسط العـرب     %1.7 حصل ارتفاع في نسبة اليهود بـ        2010وتشير المعطيات إلى أنه في العام       

  %.1.7فكانت نسبة الزيادة " اآلخرين"، أما %2.5بنسبة 
أن الزيادة السكانية في وسـط      وصنفت المعطيات الزيادة في وسط العرب على أساس ديني، مشيرة إلى            

  %.1.8، وفي وسط الدروز %0.9، وفي وسط المسيحيين وصلت إلى %2.7المسلمين وصلت إلى 
بالمقارنـة مـع    % 3.2 طفال، أي بزيادة بنسبة      166,255 ولد في البالد     2010كما جاء أنه في العام       -

  .2009 و 2008 في عامي 2.96، في حين بلغ 3.03ووصل معدل الوالدات لألم الواحدة . 2009العام 
ودلت المعطيات على استمرار اتجاه االرتفاع في معدل الوالدات للنساء اليهوديات، حيث وصـلت إلـى                

، وهو ما يعتبر أعلى نسبة والدة منذ        2009 والدة في العام     2.90 والدة للمرأة الواحدة، مقارنة مع       2.97
  .1977العام 

 سنة، وفي وسط    27.2ل عمر المرأة في الوالدة األولى وصل إلى         إلى ذلك، تشير المعطيات إلى أن معد      
 سنة،  23.8 سنة، أما في وسط النساء العربيات فقد بلغ المعدل           28.1النساء اليهوديات وصل المعدل إلى      

  . سنة23.4وفي وسط العربيات المسلمات 
وسط اليهود، وتجلى ذلـك     أما بالنسبة للزواج، فقد دلت المعطيات على ظاهرة تأجيل جيل الزواج في              -

في وسط الذكور و    % 64.4 عاما، حيث بلغت النسبة      29 إلى   25في نسبة العزوبية في وسط أجيال من        
  .على التوالي% 38.1و % 54 كانت النسب 2000وللمقارنة ففي العام . في وسط النساء% 45.5

فقط % 19، مقابل   %43.5كور  أما في وسط المسلمين غير المتزوجين في الجيل نفسه فقد بلغت نسبة الذ            
  .للنساء

، وللمقارنة  %28 عاما   14 بلغت نسبة األطفال حتى جيل       2010كما تشير المعطيات إلى أنه في العام         -
 عاما فقد وصـلت إلـى       65أما نسبة منهم هم فوق جيل       %. 17فإن المعدل في الدول الغربية يصل إلى        

  .في الدول الغربية% 15، مقارنة مع 10%
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في % 3.8، بالمقارنة مع    2010في العام   % 4.7 عاما   75نسبة الشريحة العمرية التي تتجاوز      وبلغت   -
  .مطلع سنوات التسعينيات

وتشير المعطيات إلى استمرار اتجاه الشيخوخة السكانية استنادا على المعدل النـصفي، حيـث أن جيـل          
وللمقارنة فقد بلغ   .  أعلى منه   سنة هو الفاصل من جهة أن نصف السكان أقل منه، والنصف الثاني            29.4

  .2009 عاما في العام 29.3المعدل النصفي 
عن % 14 مهاجرا، أي بزيادة بنسبة      16,633 هاجر إلى اسرائيل     2010ودلت المعطيات أنه في العام       -

 مهاجرين، ومن الواليـات     3,404وكانت غالبية المهاجرين من روسيا      . 2009عدد المهاجرين في العام     
  . مهاجرا1,655، وأثيبوبيا 1,752، وأكراينا 1,775 مهاجرا، ومن فرنسا 2,530المتحدة 

كما أشارت المعطيات إلى أن نسبة اليهود الذين تعود أصولهم إلى أوروبا وأمريكا بلغت أعلى نـسبة،                  -
كمـا بينـت أن     ". اليهود واآلخـرين  "من  % 36، يشكلون   2010 مليون في العام     2.2حيث بلغ عددهم    

أمـا  . من مواليد أفريقيا، أو تعود أصولهم إلى أفريقيا       % 14.7ليهود ولدوا في اسرائيل، و    من ا % 37.7
 ألفا يشكلون مـا     697المجموعة األقل فهي مجموعة المهاجرين من آسيا والذين يصل عددهم إلى نحو             

 ".اليهود واآلخرين"من % 11.4نسبته 
 27/9/2011، القدس، القدس

 
   تسلم توصياتها إلى الحكومة اإلسرائيلية االقتصاديةاألزمةلجنة الخبراء لمواجهة  .24

 امس توصـيات إلـى رئـيس        )مانويل تراكتنبرغ ( وقدم رئيس لجنة الخبراء      : أ ف ب   -القدس المحتلة   
الحكومة بنيامين نتانياهو في شأن إجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية بعد شهرين من انـدالع موجـة                

ى ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت وجهت مصادر رفيعة المستوى          احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة عل    
 إلى  2في الجيش اإلسرائيلي انتقادات حادة في ما يتعلق بنية تقليص الموازنة األمنية للعام المقبل بمقدار                

 بليون شيكل، مؤكدة أن هذا التقليص سيلحق أضراراً فادحة بإسرائيل، ألنه سيـضطر الجـيش إلـى                  3
المضادة للـصواريخ   » القبة الحديد «ه وإرجاء تزوده أسلحة ضرورية وفي مقدمها منظمة         تقليص تدريبات 
  .القصيرة المدى

أن التقرير سيقدم اقتراحات لمعالجة مشاكل السكن وتكاليف المعيشة ولتعزيـز القـدرة التنافـسية               حيث  
ائيلية فـي شـأن     ومن المقرر أن تتشاور الحكومـة اإلسـر       . والخدمات االجتماعية والتعليم والضرائب   

التوصيات، وستعرضها في نهاية المطاف على الكنيست، وهو في عطلة حالياً حتى نهاية تـشرين األول                
  .ولم يحدد أي جدول زمني لتطبيق التوصيات التي جاء بها التقرير. ، للموافقة عليها)أكتوبر(

 27/9/2011، الحياة، لندن
 

  "القبة الحديدية" أو "ترختينبرغ" إما: ولون في الجيش اإلسرائيليؤ مس":معاريف" .25
 3عبر مسئولين في الجيش اإلسرائيلي عن دهشتهم عند سماعهم عن تقليص ميزانيـة الـدفاع بواقـع                  

 20إن هذا أمر فاجع لم يحصل مثله منذ         "وقالوا  , مليارات شيكل في العام وفق توصيات لجنة ترختينبرغ       
  ".عاما على األقل

إننا سنضطر إلى إيقاف نشر منظومة القبة الحديدية        "المسئولين قولهم   ونقلت صحيفة معاريف عن هؤالء      
 المضادة للصواريخ البالستية بسبب لجنـة       3 وحيتس 2والعصا السحرية وأيضا مشروع صواريخ حيتس     

  ".ترختينبرغ
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وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس األركان الجنرال بيني غانتس لم يخفي هو اآلخـر انزعاجـه بـسبب                  
يجب علينا عدم المساس بجاهزيـة وقـدرة الجـيش          "ونقلت عنه قوله في غرف مغلقة       , معالتقليص المز 

  ".اإلسرائيلي بأي شكل من األشكال وهذا أمر يمكن ان يعيدنا إلى أيام حرب لبنان الثانية
واوضح غانتس أن تحدث في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل سفره إلى الواليـات                 

وقال إنه ال يوجد إلسرائيل مساحة منـاورة        , مشاركة في جلسات الجمعية العامة لألمم المتحدة      المتحدة لل 
  .في مجال تأمين الجاهزية القتالية

 26/9/2011، موقع عكا اون الين
 

  تحذيرات من انهيار الجيش اإلسرائيلي خالل خمس سنوات .26
ركان العامة اإلسرائيلية مـن انهيـار       حذر مسئول رفيع المستوي في هيئة األ      :  وكاالت – القدس المحتلة 

 خفض ميزانية الجيش خالل العـام  ىالجيش اإلسرائيلي في حالة استمرار الحكومة في خططها الرامية إل       
  . المقبل

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية عن المسئول اإلسرائيلي قوله إنه في حالـة قيـام الخزانـة            
ائد االقتصادية استجابة لالحتجاجات االجتماعية التي اندلعت في البالد         بتعويض اإلعفاءات الضريبية والفو   

فإن ذلك سيحول دون تنفيذ     ,  مليارات شيكل من الميزانية الخاصة بالجيش اإلسرائيلي       3من خالل اقتطاع  
  .ىخطط الجيش االستراتيجية طويلة المد

 27/9/2011، األهرام، القاهرة
  

   عن حقوق الشعب الفلسطيني يحذرون من أي تنازل" 48فلسطينيو " .27
 عن المشهد السياسي في األراضي المحتلة عام 48ال يختلف المشهد السياسي في األراضي المحتلة عام 

، حيث التباين في مواقف الفصائل واألحزاب الفلسطينية، بخصوص توجه سلطة رام اهللا إلى هيئة 67
  .األمم المتحدة لنيل العضوية لدولة فلسطين

 زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، إنه يخشى من أن ويقول محمد
  .يؤدي التوجه إلى األمم المتحدة إلى التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبالذات حق العودة، والقدس

اهل فلسطينيي ، استمرار القيادة الفلسطينية في رام اهللا بتج"فلسطين"وانتقد زيدان، في تصريحات لـ
الداخل، مؤكدا أن الفلسطينيين في الداخل جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون لهم 

  .بصمات وتأثير في المحطات الرئيسة
سيكون قليل "ورأى النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي، جمال زحالقة، أن التوجه إلى األمم المتحدة 

  ".ذا لم يكن جزءاً من تحرك نضالي فلسطيني جديدالفائدة أو حتى عديم الفائدة، إ
، "إن استحقاق أيلول يجب أن يكون تتويجاً للنضال الفلسطيني وليس بديالً عنه": "فلسطين"وقال زحالقة لـ

مشيرا إلى أن ما طرح في األمم المتحدة هو فقط االعتراف بحدود الرابع من حزيران، وهذا بطبيعة 
ة في القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية الالجئين ومكانة فلسطينيي الحال ال يشمل مركبات مهم

  . وموقعهم48الـ
  26/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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   تفرج عن سامر عالوي مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان "إسرائيل" .28
سامر عالوي أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عن مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية في أفغانستان 

وقال عالوي عقب اإلفراج عنه ووصوله إلى حاجز سالم قرب جنين حيث  .  يوما49ًبعد اعتقال دام 
كان في انتظاره أفراد أسرته وعدد من الصحفيين الفلسطينيين، إنه تعرض خالل فترة االعتقال والتحقيق 

 أن تخفف وتوجه له تهمة لضغوط نفسية كبيرة حيث جرى توجيه تهم له يحكم بموجبها بالمؤبد، قبل
  ". حماس"االنتماء لمنظمة معادية وهي حركة 

وأكد أنه نفى هذه التهم، الفتاً إلى أن األمور انتهت في النهاية على صفقة مع النيابة اإلسرائيلية تتضمن 
  . اتهامه بعقد لقاءات مع منظمات إرهابية مقابل اإلفراج عنه

  26/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

    "  الفلسطينيةالدولة"صحافيون وكتّاب يتظاهرون في غزة دعماً لـ .29
تظاهر عشرات الصحافيين والكتاب الفلسطينيين في مدينة غزة، أمس، للمطالبة بالتصويت : )أ.ب .د (

واعتصم هؤالء بدعوة من . لصالح طلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة
اب واألدباء الفلسطينيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن االتحاد العام للكت

وردد . مع الصحافي الفلسطيني، أمام مقر األمم المتحدة في غزة وهم يرفعون األعالم الفلسطينية
  .لمستقلةالمتظاهرون هتافات دعم وتأييد للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة وقيام الدولة الفلسطينية ا

وسلم المتظاهرون رسالة مكتوبة إلى ممثل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في غزة حثوه فيها 
واعتبرت الرسالة أن هذا . على دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية

 ترابه الوطني وانسجاماً تأكيداً على حق شعبنا الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره فوق“الطلب يأتي 
مع ميثاق مبادئ األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 

181”.  
  27/9/2011، الخليج، الشارقة

  
  ! صالح  هنا يا"إسرائيل"أرض : مستوطنون في الضفة يعلقون يافطات كتب عليها .30

، مؤخراً، بتعليق العشرات من اليافطات العنصرية والتي كتبت عليها أقدم مستوطنين متطرفين: الخليل
شعارات معادية للعرب والفلسطينيين على الشوارع والطرقات المشتركة الواقعة بالقرب من المستوطنات 
في الضفة الغربية، وذلك رداً على خطوة القيادة الفلسطينية التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على 

أرض إسرائيل " وبرزت الشعارات التي كتب عليها  .لة للدولة الفلسطينية في المنظمة الدوليةعضوية كام
، علقت على مداخل بيت لحم والخليل، وقريبة من "سنذبح العرب"، وأخرى تقول !!هي هنا يا صالح

ون أن هناك حالة من الهستيريا والجن" أوساط محلية فلسطينية واعتبرت .مجمع عتصيون اإلستيطاني
، فيما "أصابت المستوطنين إلقدامهم على هذه الخطوة التي تنم عن الحقد والكراهية للعرب والمسلمين

 "الحكومة اإلسرائيلية تطلق العنان للمستوطنين للتخريب والعربدة في مدن الضفة" تقول المصادر
ين يحاولون الوصول ومشاركة الجيش اإلسرائيلي بعمليات المطاردة وقمع المتظاهرين الفلسطينيين الذ

  .إلى أراضيهم
  27/9/2011، وكالة قدس نت
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  حمد عطون استخفاف بالهيئات الدوليةأاختطاف النائب : "التضامن الدولي"مؤسسة  .31

أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن اختطاف النائب احمد عطون من داخل مقر : القدس
  .إسرائيلي بالقوانين والهيئات الدوليةالصليب األحمر في مدينة القدس هو استخفاف 

إن دولة االحتالل اإلسرائيلية تثبت يوما بعد : "وقال احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي
يوم أنها دولة تعتبر نفسها فوق القانون وال تعير أي اهتمام للقوانين واألعراف الدولية، وإن اختطاف 

ب األحمر في حي الشيخ جراح لهو دليل آخر على أن دولة االحتالل النائب عطون من داخل مقر الصلي
  ".ال تحترم المؤسسات والقوانين الدولية

وطالب البيتاوي الصليب األحمر باتخاذ موقف قوي وحازم من هذا الفعل اإلسرائيلي المشين، وأشار إلى 
ظهرت بوضوح خالل التأييد أن إسرائيل من خالل هذه الممارسات تزيد من عزلتها، وهي العزلة التي 

  .الدولي للموقف الفلسطيني في األمم المتحدة
  26/9/2011، 48فلسطينيوموقع 

  
    استشهاد طفل فلسطيني من الخليل دهسه مستوطن الجمعة الماضية .32

من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة متأثرا )  أعوام8(استشهد الطفل فريد طالب جابر : الخليل
  .ي أصيب بها جراء تعرضه لعملية دهس من قبل مستوطن يهودي الجمعة الماضيةبجراحه الت

  27/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   ل إثر تدفق المياه العادم ألحد األنفاق في رفح من الجانب المصري عماثالثةوفاة  .33
م برفح جنوب قطاع غزة  توفي صباح الثالثاء ثالثة عمال كانوا فقدوا داخل نفق في حي السال: رفح

  .مساء األحد إثر تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للنفق
إن طواقم الدفاع عثرت على العمال الثالثة أحياء وتم نقلهم على الفور إلى ) صفا(وقال مراسل وكالة 

فى مستشفى أبو يوسف النجار، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية انعكست بعد ساعات من وصولهم المستش
  .إلى أن أعلن عن وفاتهم

وقالت . وكانت المياه العادمة قدمت من الجانب المصري للحدود وأغرقت النفق وبداخله العمال الثالثة
  .مصادر طبية إن الحادث أدى إلصابة عامل وفقدان العمال الثالثة

  27/9/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  بيبالدبكة الفلسطينية تُغلق شوارع تل ا .34
 الفيسبوك مجموعة من الفيديوهات تُظهر -إنتشر مؤخرا على شبكة التواصل االجتماعي : القدس

 .مجموعة من األشخاص يقومون بإغالق شوارع تل ابيب من خالل رقصهم للدبكة الفلسطينية الشعبية
 وسط مدينة كما يظهر من خالل الفيديو فإن العشرات من النشطاء يقومون بالتجمع عند أحد المفارق في

هذا وفي الوقت التي تصل به  .تل ابيب ومن ثم يغلقون الشارع ويبدأون برقص الدبكة في وسط الشارع
  .الشرطة يقوم الراقصون بالتفرق ومن ثم يتوجهون الى مفرق اخر

  27/9/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  "إسرائيل" قطعة أثرية من 260استعادة : األردن .35

 "إسـرائيل " فخارية من أثرية قطعة 620 العامة بالوكالة فارس الحمود استعادة ثاراآلعام دائرة    كد مدير أ
وقال الحمود في تصريح صحافي االثنين ان هذه القطع التي تعود في معظمهـا الـى فتـرة العـصر                 .

  .خالل ستينيات القرن الماضي "بول الب  " األميركيالبرونزي المبكر كانت معارة لعالم اآلثار 
 الجنوبية من قبـل     األغوارن هذه القطع المستعادة كانت قد اكتشفت في منطقة باب الذراع في              ا وأضاف
 معهد البرايت في القـدس      إلى بهدف الدراسة والتحليل العلمي حيث نقلت        إعارتها العامة وتم    اآلثاردائرة  

  . هذه القطع إعادة ظروف حرب حزيران حالت دون أن إالالستكمال الدراسة 
27/9/2011، مانالسبيل، ع  

  
 يكمل مسيرة عرفات حول القرار المستقل: جنبالط ينوه بالخطاب التاريخي لعباس .36

» األنباء«النائب وليد جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة        » جبهة النضال الوطني  «رأى رئيس    :بيروت
د عبـاس فـي     ينشر اليوم، خطاب الرئيس الفلسطيني محمو     » الحزب التقدمي االشتراكي  «الصادرة عن   

  .»تاريخي« المتحدة بأنه األمم
برز كشخصية هادئة، متوازنة، رصينة، صادقة وواضحة عكست تمتعـه بـشجاعة            «واعتبر أن عباس    

، »سياسية ومعنوية هائلة قل نظيرها، بحيث أثبت أن الكفاح السياسي أحياناً يوازي بأهميته الكفاح المسلح              
لتاريخي ياسر عرفات الذي كان وضـع المـداميك األولـى           جاء ليكمل مسيرة المناضل ا    «وموضحاً أنه   

لمفهوم القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وخطاب الرئيس عباس ذكرنا بالخطاب التاريخي الذي ألقـاه              
جئتكم بغصن الزيتون مع بندقيـة      «: ، وقال عبارته الشهيرة آنذاك    1974أبو عمار في األمم المتحدة عام       

  .»األخضر من يديثائر، فال تسقطوا الغصن 
مراجعة نقدية لحرب لبنان والبحث العميق في األسباب الحقيقيـة التـي أغرقـت البندقيـة                «ودعا الى   

الفلسطينية وأغرقتنا معها في حروب جانبية، ربما تطبيقاً لقرار عربي ودولي بتصفية منظمـة التحريـر         
ل األطراف، اللبنانية والفلسطينية، العودة     الشجاعة السياسية واألدبية تحتم على ك     «، مؤكداً أن    »الفلسطينية

. »إلجراء قراءة هادئة لتلك المرحلة بمختلف عناصرها وظروفها ومسبباتها الستخالص العبر والدروس           
وضع أبو مازن المجتمع الدولي برمته أمام مأزق واستحقاق االعتراف بدولة فلسطين وبالحقوق             «: وقال

بعات انهيار السلطة وترك الساحة مفتوحة أمام اليمين االسرائيلي         المشروعة للشعب الفلسطيني أو تحمل ت     
 التي تتالقى موضوعياً لتعطيل كل الحلول وإبقـاء الحـروب           واإلقليميةوبعض أصوات الممانعة العربية     

  .» هذا الصراع التاريخيإلنهاءمفتوحة من دون أفق والى ما ال نهاية بعيداً من أي تسوية محتملة 
27/9/2011، الحياة، لندن  

  
  "الموساد"مع  في بلدة حاصبيا لتعاملهما اعتقال مصري وزوجته .37

. س. أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، أن مديرية المخابرات أوقفت في بلدة حاصبيا المـصري أ  
وقال بيان مديريـة     .بعد االشتباه بتعاملهما مع مخابرات العدو اإلسرائيلي      . ص. أ. وزوجته اللبنانية س  

الموقوفين خضعا منذ مدة لعمليات مراقبة وتحريات في مكـان إقامتهمـا، أسـفرت عـن                «لتوجيه إن   ا
، وأنّه دخـل  1999بأنّه على عالقة بالمخابرات اإلسرائيلية منذ العام     . س. توقيفهما، وبالتحقيق اعترف أ   
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          ات، وتقاضى أمواالً بدل خدمات أمنية قدمها للمشغّل اإلسـرائيلي،    األراضي الفلسطينية المحتلة ثالث مر
  .»اإلسرائيلي» الموساد«واعترف أيضاً بأن زوجته الموقوفة كانت على علم بتعامله مع 

27/9/2011، السفير، بيروت  
  

    الحريةأسطول من مهاجمي  إسرائيلياً جندياً 174  هوية ىالمخابرات التركية تتعرف عل":صباح"ة جريد .38
في وزارة " مرمرة" المسؤول عن قضية سفينة  العامى المدعيقدمت عناصر المخابرات التركية إل
أسطول " كان لهم الدور في السيطرة على  إسرائيلياً جنديا174ًالقضاء التركية قائمة تضم أسماء 

تشخيص اإلسرائيليين المتورطين تمت "لصحيفة صباح التركية إن  يالموقع االلكترونوقال ". الحرية
 وسائل اإلعالم المختلفة، ووصفت وسائل اإلعالم التركية هذه المعلومات بواسطة الصور ومعلومات من

 9 الذين قتلوا وكتبت الصحيفة أنه تم تشخيص كل الجنود اإلسرائيليين تقريباً ".ذات قيمة كبيرة"بأنها 
وأضافت أنه بعد أن رفضت الحكومة اإلسرائيلية االستجابة لطلب وزارة .  آخرين30أتراك وأصابوا 

ء التركية الحصول على قائمة المشاركين في عملية السيطرة على السفينة، فإن المدعي التركي بدأ القضا
بإجراءات بموجبها قامت المخابرات التركية بدراسة الصور وتفاصيل المعلومات المختلفة، إضافة إلى 

 يتقن العبرية وبحسب الصحيفة، فإن الطاقم الذي عمل على تشخيص اإلسرائيليين". تويتر"و" فيسبوك"
كما استخدم . جيدا، كما تمت مراجعة مراسالت لجنود تشير التقديرات إلى أنهم شاركوا في الحملة

  . الفيسبوك لتأكيد المعلومات والكشف عن جنود آخرين شاركوا في الحملة
تم التدقيق في تفاصيلهم، وأن الطاقم التركي فحص " 13شييطت "وأضافت أن جنود الوحدة البحرية 

، وأجرى مقارنة مع الصور الكثيرة التي نشرت في وسائل اإلعالم، إضافة إلى  واحداًاألسماء واحداً
  . التركية" IHH"المعلومات التي قدمت من قبل منظمة 

  26/9/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  إحسان أوغلو يناشد واشنطن فهم مطالب الفلسطينيين للحصول على دولتهم .39
 عن شعوره بالفخر ، أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلوأعرب: مينا العريبي

والشرف الرتباطه بلحظة تقدم الفلسطينيين بطلب العضوية في األمم المتحدة، ودعا كل مسلم وكل إنسان 
ذلك، نحن في منظمة التعاون اإلسالمي نبذل كل جهودنا ل": وقال. صادق إلى أن يدعم القضية الفلسطينية
كما بين أوغلو أن قيام الدولة الفلسطينية سيساعد المفاوضات ألنه . "وندعو األعضاء لمنح دعمهم الكلي

وأكد أوغلو . "ستكون هناك دولة مسؤولة، والمفاوضات ستكون بين دولتين لديهما السيادة على بلديهما"
تفهم أكثر المطالب "متحدة أن في حواره مع الشرق األوسط أن العالم اإلسالمي يرجو من الواليات ال

وتحدث أوغلو عن أولويات عمل منظمة التعاون اإلسالمي ومشاركتها في . "القانونية للشعب الفلسطيني
  .اجتماعات الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة، التي اهتمت بشكل خاص بالقضية الفلسطينية
  27/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   االعتراف بالدولة الفلسطينيةهايدتأيتعلن نيجيريا  .40
مع بدء مشاورات مجلس األمن الدولي لبحث االعتراف  : وكاالت األنباء- القدس المحتلة ،نيويورك

 وهو ما يضع الواليات ، أعلنت نيجيريا تأييدها بشكل واضح للمطلب الفلسطيني،بالدولة الفلسطينية
  .فلسطين مرحلة الحسم في موضع حرج مع دخول معركة "إسرائيل"المتحدة و

  27/9/2011األهرام، القاهرة، 
  

  نتظر موافقتهيومشروع قرار في الجمعية العامة ... عباس محق في التوجه إلى مجلس األمن: العربي .41
 نبيل العربي في حديث أجرته معه الحياة .أكد األمين العام للجامعة العربية د:  راغدة درغام-نيويورك 

 قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة لمنح فلسطين مكانة الدولة المراقبة، أن المفاوضات على مشروع
بدأ منذ شهر أو شهرين عندما ُأنشئت لجنة لبحث هذا الموضوع في الجامعة العربية، مضيفاً أن الرئيس 

ثبت أنه على حق، ووجد أنه ال يستطيع إال أن يذهب إلى مجلس األمن ويطالب بالعضوية "محمود عباس 
وأكد  ."على الحدود وليس على الوجود"، وبذلك يكون التفاوض "الكاملة، ألن هذا هو ما تستحقه فلسطين

في الجمعية (تفكير عام عن عناصر لقرار يحصل على أكبر عدد من األصوات "العربي أن هناك اآلن 
: وقال. "، لكن هذا الموضوع مجرد عناصر ومجرد تفكير وليس فيه أي خطوات عملية اآلن)العامة

سقف مشروع القرار الذي نسعى إليه " بطرح الرئيس ساركوزي، مشيراً إلى أن "ليس لما نقوم به عالقة"
أهم نقطة أحب أن أبرزها أن المسألة متوقفة على قرار من الرئيس عباس "وشدد على أن . "أعلى بكثير

  ."األخضرحتى اآلن الرئيس عباس لم يعط الضوء . إذا قال إمشوا في هذا االتجاه
  27/9/2011، لندن، الحياة

  
   يؤسس إلقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في األمم المتحدة)181(قرار ال: العربي .42

األمين ، أن أحمد ربيع، مراد فتحي، القاهرةنقالً عن مراسليها في  27/9/2011الشرق، الدوحة، نشرت 
 الصادر 181ر الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  نبيل العربي أكد أن قرا.العام لجامعة الدول العربية د

 والقاضي بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية يؤسس إلقامة دولة فلسطينية كاملة 29/11/1947في 
العضوية في األمم المتحدة، الفتاً إلى أنه ال محال وال مناص عن استمرار دعم الجامعة العربية للجهود 

  .عاصمتها القدسالفلسطينية إلعالن دولتهم و
 ، وعنالقاهرةو ،واشنطنو ،نيويورك نقالً عن مراسليها في  26/9/2011، القدس، القدسوأضافت 

 في النظر بطلب فلسطين اإلسراع إلى نبيل العربي دعا رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ، أنوكاالتال
.  هذا الشهراألمن مجلس  المتحدة، وذلك الن لبنان يتولى رئاسةباألممالحصول على عضوية كاملة 

  . المتحدةلألمم الجمعية العامة أعمال على هامش أمسوجاءت دعوة العربي خالل لقائه ميقاتي 
  

  مطلوب من مجلس األمن دعم حق تقرير مصير الفلسطينيين: صبيح .43
بية  األمين العام المساعد لدى الجامعة العر،لسفير محمد صبيحاقال  :أحمد ربيع، مراد فتحي - القاهرة

 1947إن مجلس األمن وكذلك كل الدول التي صوتت عام  لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة،
على تقسيم فلسطين عليها أن تتحمل المسؤولية األدبية واألخالقية وبخاصة الدول دائمة العضوية في 

ا لحق الشعب وبريطانيا وفرنسا، ونحن نشكر الدول التي أكدت دعمه المجلس وفي مقدمتها أمريكا
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الفلسطيني في تقرير المصير ومنها الصين، مضيفا أننا ننتظر كيف سيتعامل مجلس األمن اليوم مع 
الطلب الفلسطيني العادل والمشروع، ولدينا سوابق عديدة حول الكيفية التي يتعاملون بها مع الدول ومع 

 من مرة من قبل الواليات أكثر" الفيتو"وأضاف صبيح أن استخدام حق النقض . حق تقرير المصير
المتحدة يلحق الضرر البالغ بعملية السالم، وهذا يعني خطف حق تقرير المصير بالقوة سواء كانت 

وردا على سؤال حول الخيارات . سياسية أو عسكرية وهذا أمر مرفوض وسينهزم في يوم من األيام
أوال سنتوجه إلى الجمعية العامة : حالمتاحة في ظل اإلصرار األمريكي على استخدام الفيتو، أجاب صبي

لألمم المتحدة وسنبقى نطالب مجلس األمن باستمرار دوره في كل دورة إلى أن يأخذ الشعب الفلسطيني 
  .حقه في تقرير مصيره وحماية حقوقه الثابتة

  27/9/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ة المتحداألممالسعودية تحث العالم على قبول طلب الفلسطينيين لعضوية  .44
 المتحدة على قبول طلب األمم سعود الفيصل األمير حث وزير الخارجية السعودي : المتحدةاألمم

 األميروقال  .الفلسطينيين عضوية كاملة لدولة فلسطينية في المنظمة الدولية واالعتراف بها كدولة مستقلة
ع السنوي للجمعية العامة  يوم االثنين في االجتماألقيتبيان مكتوب في نهاية الكلمات التي في  ،سعود
وتعطل عملية السالم فان السعودية " اإلسرائيليالعناد "انه نتيجة الستمرار ،  المتحدة في نيويوركلألمم

 المتحدة االعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من يونيو حزيران باألمم األعضاءتناشد جميع الدول 
  . المتحدةاألمم عضوية كاملة في  وان تكون عاصمتها القدس الشرقية ومنحها1967

  27/9/2011وكالة رويترز، 
  

45. مسؤولية إخفاق كل جهود السالم على مدى أربعة عقود"إسرائيل"ل قطر تحم   
 مسؤولية إخفاق كل جهود السالم التي بذلت على مدى أربعة "إسرائيل"حملت دولة قطر  :قنا - جنيف

وأكدت دولة قطر أنه حان الوقت  .والدائم في المنطقةعقود للتوصل إلى حل عادل يحقق السالم الشامل 
، وعلى رأسها حقه في تقرير للمجتمع الدولي لتحقيق تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المعترف بها دولياً

المصير وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 
 لقرارات األمم المتحدة ذات شريف، وعودة الالجئين الفلسطينيين وفقاًم، وعاصمتها القدس ال1967

، وقرار الجمعية العامة رقم 11/1/1948 الصادر في 194الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 
اهللا السليطين سكرتير أول   منصور عبدأمسكلمة ألقاها ، في وأعلنت قطر .22/11/1974 في 323

قطر لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف، وذلك خالل النقاش العام بموجب البند السابع  ةبالوفد الدائم لدول
حالة " في جنيف، والمتعلق بـمن جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق اإلنسان المنعقدة حالياً

ية الكاملة عن تأييدها الكامل لمنح العضو، "حقوق اإلنسان في فلسطين وباقي األراضي العربية المحتلة
  .للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة

  27/9/2011الشرق، الدوحة، 
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  لم يحدث انقسام في المجموعة العربية حول طلب فلسطين :المصريوزير الخارجية  .46
، على هامش و محمد كامل عمر المصريالتقت األهرام وزير الخارجية:  عزت إبراهيم- نيويورك

 الستجالء طبيعة موقف المجموعة العربية من ، في نيويوركالجمعية العامة لألمم المتحدة التي تعقد حالياً
لم يكن هناك انقسام حول القضية " وأشار الوزير المصري في حديثه إلى أنه .القضية الفلسطينية

 يقف وراء موقف واضح وهو وجود  فالجميع،الفلسطينية في اجتماعات المجموعة العربية في نيويورك
 أساس قرارات الشرعية الدولية وأن ى جوار بعضهما البعض علىدولتين مستقلتين يعيشان في سالم إل
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967 تكون دولة فلسطين داخل حدود عام

  27/9/2011األهرام، القاهرة، 
  

  "لسطينية الفالدولة"مصر تؤكد لعباس دعمه في طلب االعتراف بـ .47
سلم السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، : ).أ.ب.د(

أمس، رسالة تهنئة ودعم من الحكومة المصرية بمناسبة تقديمه طلب عضوية دولة فلسطين إلى األمم 
ل اجتماعهما في رام اهللا ونقلت وكالة وفا عن عثمان قوله إن الرسالة التي سلمها لعباس خال. المتحدة

تؤكد الدعم المطلق من قبل القيادة والحكومة المصرية للخطوة الفلسطينية التي تكفلها كل المواثيق "
تقف وبقوة خلف القيادة والشعب "وأضافت أن السفير المصري أكد أن بالده  ."والقوانين الدولية

  ."تالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةالفلسطيني بكل طاقاتها حتى نيل االستقالل وإنهاء االح
  27/9/2011الخليج، الشارقة، 

  
  البابا شنودة يطالب الواليات المتحدة بعدم إجهاض دولة فلسطين .48

 طالب بابا األقباط في مصر شنودة الثالث الواليات المتحدة بانتهاج سياسات متوازنة في التعامل :القاهرة
عم عملية السالم وأال تجهض الحلم الفلسطيني في الحصول على دولة مع القضية الفلسطينية، وأن تد

وجدد شنودة خالل لقائه أمس السفيرة األميركية في القاهرة آن . معترف بها في المجتمع الدولي
باترسون، رفضه أي تدخل في الشؤون الداخلية لمصر، خصوصاً ما يتعلق بالحريات الدينية ووضع 

  .األقباط
  27/9/2011، لندن، الحياة

  
  ! الفلسطينية أو المقاطعة التجارية"الدولة"إما االعتراف بـ: المصريون يهددون واشنطن: "التايم" .49

 يستدعي التصويت في األمم المتحدة على طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية أنمن المرجح ": التايم"عن 
 ما قد يزعزع العالقة بين القاهرة أسابيع عدة وربما أشهر، لكن حكم الجمهور في مصر قد ُأبرم، وهذا
  .وواشنطن، حليفتها الرئيسية منذ فترة طويلة والداعم المالي الرئيس لها

 عن الصراع الفلسطيني األنظارمنذ ما قبل اإلطاحة الشعبية بالرئيس المصري حسني مبارك وتحول 
عندما تفشل : ن درساً مهماً علّموا الفلسطينييأنهماإلسرائيلي المجاور، شعر صانعو الثورة المصرية 

  ...المفاوضات والضغوط الرصينة في إحداث التغيير، يكون الوقت قد حان ألن تحققوا أموركم بأيديكم
الربيع "تفاجأ العديد من المصريين بفشل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في اقتناص فرصة 

. وقت يتركز انتباه المنطقة برمتها في اتجاه أمور أخرى الفلسطينية، في "الدولة" والتفاوض بشأن "العربي
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يهدد المصريون اليوم انه في حال لم ينته االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية قريباً، فقد تواجه 
  ."العرب الجدد"إسرائيل ردة فعل أصعب بكثير من قبل 

يقولها نجيب .. "ا العبء عن صدورنايفوت نتنياهو فرصة ذهبية للعمل مع الفلسطينيين وإزاحة هذ"
 العمالقة لالتصاالت السلكية والالسلكية حتى "أوراسكوم"ساويرس، المليونير المصري الذي أدار شركة 
كان إلسرائيل ميزة في "، مضيفاً إنه "المصريون األحرار"أيار الماضي، وأسس مؤخراً الحزب العلماني 
 الوحيدة في المنطقة، لكن نتنياهو سيواجه منذ الغد ثالثة الماضي في أن تكون الدولة الديموقراطية

يمكن .. " حتى خمسة أنظمة ديموقراطية جديدة والتي ستتعامل مع اإلسرائيليين بطريقة مختلفةأووأربعة 
وهنا يشير ساويرس، .  يؤمن صعود األحزاب اإلسالمية في مصر وتونسأنلنظام سياسي أكثر تمثيالً 
 هي الدولة الوحيدة التي ال يمكنه "إسرائيل" أن إلى المصالح التجارية العالمية، المسيحي القبطي صاحب

  ..."قد أخسر كل أعمالي في منطقة الشرق األوسط": القيام بأعمال تجارية معها، وذلك لسبب بسيط
 أنرجح  الفلسطينية في األمم المتحدة، ي"الدولة" لمنع قيام أوباماوفيما يتحرك الرئيس األميركي باراك 

 "إسرائيل" لمصلحة أوبامافتدخل . تواجه الشركات األميركية العاملة في العالم العربي مخاطر مماثلة
يخلق اليوم موجة عداء كبيرة ضد الواليات المتحدة في الشارع العربي ويسقط كل النوايا الحسنة التي 

  .ريةمألت التصريحات األميركية المواكبة للثورات العربية والداعمة للح
ألشهر عدة مضت، كان في استقبال الزوار في مطار القاهرة الدولي لوحة كتب عليها جملة ألوباما جاء 

لكن سرعان ما أصبح . "على أن يتمثلوا بالشبان المصريين" يربوا أوالدهم أن على األميركيين أنفيها 
انب إسرائيل ضد  جإلىرد الفعل المصري ضد الواليات المتحدة عنيفاً بعدما وقفت واشنطن 

 أيال احد يعرف "ويقول الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة األميركية في مصر هشام فهمي . الفلسطينيين
  ..."شكل قد تتخذ األمور بين واشنطن والقاهرة، ولكن كنت أعلم أن ذلك سيحدث

هور المصري،  يعتمدها الجمأن نماذج االحتجاج الفوري على الخطوة األميركية والتي من المرجح أول
 لخدمات "الزواد"ويتذكر زياد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة . هي مقاطعة المنتجات األميركية

الهاتف الخلوي في القاهرة، كيف قاطع المصريون المنتجات األميركية خالل االنتفاضة الفلسطينية في 
  .ريين في معظم األوقات العادية، الذي يعد المفضل عند القاه"كوكا كوال"، كمشروب 2000العام 

 بتمويل من الوكالة األميركية للتنمية اإلسكندريةويقول علي المشارك في معرض لتأسيس الشركات في 
كلما اتخذت أميركا موقفاً بهذا الحجم بشأن ما يحدث في إسرائيل، كان الرد فورياً ومن هذا "الدولية 
غزو المنتجات التجارية األميركية كل القاهرة، من سراويل ، ت"االنتفاضة" أعوام على 10بعد .. "النوع

ويقول العديد من . "ستاربكس" في مقاهي "الكابوتشينو"إلى ) Guess ("غيس" من صنف "الجينز"
 األميركية إنهم سيتجنبون اآلن شراء تلك المنتجات، ال سيما في حال توفر بديل "التايم"المصريين لمجلة 

 على سبيل المثال، واجه منافسة شرسة في مصر من قبل "ستاربكس"فمقهى . محلي في متناول اليد
 وفق أحدهم، والذي رافق افتتاح "الشعور المناهض السرائيل" المحلية وذلك بسبب "سيالنترو"مقاهي 

  .السلسلة األميركية في القاهرة قبل عامين
قد .. المصريين واألميركيين بين "ستاربكس" و"كوكا كوال"ولكن هناك ما هو أكثر عرضة للخطر من 

يكون للشعور المناهض للواليات المتحدة بسبب تعاطيها مع ملف القضية الفلسطينية تأثيراً على خيارات 
الناخبين المصريين في االستحقاق البرلماني المرتقب هذا العام، واالنتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها 
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 السياسيين واألحزاب األكثر استعداداً للوقوف في وجه  ، وذلك لمصلحة2012في وقت مبكر من العام 
  ."اإلخوان المسلمين"إسرائيل والنأي بأنفسهم عن واشنطن، كتلك المتحالفة مع حركة 

على الرغم من تحالف الرئيس السابق حسني مبارك الوثيق مع واشنطن، كانت ثورة مصر شبه خالية .. 
 شعور مناهض أيكنا سعداء حقاً لخلو الثورة من "ويقول علي . من الشعارات المعادية للواليات المتحدة

، مضيفاً أنه عندما سافر إلى وادي السيليكون في وقت سابق من هذا "للواليات المتحدة أو معاد للغرب
 وشركات رأس المال االستثماري "تويتر" و"غوغل"الشهر، سعى كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة 

 أنوأكد علي .  على مناقشة الثورة المصرية مع ناشط شهد الثورة على األرضللقائه، حرصاً منهم
  . اإلسرائيلي-مصدر حماستهم كان ابتعاد الثورة عن تشعبات الصراع الفلسطيني 

 وأكثرلكن نزاع الشرق األوسط عاد ليخيم على شوارع مصر حيث أصبح المزاج الشعبي اقل احتفالية 
 الماضي دمية حملت نجمة داود أيارأحرق المتظاهرون في : تقال السياسيصدامية بالنسبة لعملية االن

 إلىإلحياء ذكرى النكبة، وخاض الجيش المصري معارك ضارية مع المحتجين الذين حاولوا الوصول 
 أيلول الماضي، اقتحم عشرات اآلالف من المحتجين السفارة 11وفي . السفارة اإلسرائيلية وسط القاهرة

ر اإلسرائيلي وموظفيه إلى إجالء المكان، مع مقتل ثالثة متظاهرين في مواجهات مع الجيش ما دفع السفي
  ... المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر تطبيق قوانين مبارك للطوارئأعادوبعد أيام، . والشرطة

  27/9/2011السفير، بيروت، 
  

  دعم تونسي لعضوية فلسطين في األمم المتحدة .50
ت تونس، أمس، دعمها المطلق للقيادة الفلسطينية في مسعاها للحصول على العضوية جدد: ).آي.بي.يو(

الكاملة لدولة فلسطين في منظمة األمم المتحدة، ودعت مجلس األمن الدولي إلى االستجابة للطلب 
الطلب المشروع، "ـووصفت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، المسعى الفلسطيني ب. الفلسطيني
ت داللة كبيرة بالنسبة إلى القضية العادلة للشعب الفلسطيني الذي يكافح الستعادة حقوقه وخطوة ذا

الطبيعية والمشروعة وفي مقدمتها حقه في بناء دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني 
كيد على وجددت التأ. "وعاصمتها القدس الشريف والعيش في كنف األمن واالستقرار والنماء مع جيرانه

الثابت والمتواصل بدعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساندتها لكل المساعي الهادفة إلى "التزام تونس 
  ."تحقيق الحل السلمي المنشود للنزاع في الشرق األوسط

  27/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  واألردن "إسرائيل" إلىانفجار في خط تصدير الغاز المصري  .51
 في خط 27/9 ولى من يوم الثالثاء وقع في الساعات األن انفجاراًإة وشهود منيأ قالت مصادر :القاهرة

ن االنفجار أوذكرت المصادر  .ردن بالغاز المصري واأل"سرائيلإ"نابيب في شبه جزيرة سيناء يزود أ
 15 بارتفاع األنابيبمكنهم رؤية حريق يتصاعد من خط أنهم إوقال شهود . وقع غربي مدينة العريش

 شاهدوا مسلحين إنهمعن شهود عيان قولهم ) أ ش أ(وسط الرسمية الشرق األ نباءألت وكالة ونق .مترا
 قبيل وقوع األنابيبينزلون من سيارة بدون لوحات معدنية ويقتحمون محطة رئيسية للضخ بخط 

  . بجروح جراء االنفجارأصيب  شخصاًإنوقالت الوكالة  .االنفجار
  27/9/2011وكالة رويترز، 
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  "إسرائيل"ـأي حكومة مصرية قادمة ستكون معادية ل:  األشعلعبد اهللا .52

 مساعد وزير الخارجية األسبق والمرشح المحتمل ،اهللا األشعل  عبد.أكد د : محمد المنسي-القاهرة 
 القاهرة مؤخرا تمت بمباركة الحكومة في وقعت التي اإلسرائيلية أن أحداث السفارة ،للرئاسة المصرية

مشيرا إلى أن الهدف من ذلك ..  ظل عدم التواجد األمنيفي تمثيلية مدروسة فيرة حيث تم دخول السفا
هو اإلساءة للثورة المصرية وللمليونية التي تم الدعوة والتنظيم لها في هذا اليوم، وما حدث كان مؤامرة 

  .عليها من أجل استغاللها كفرصة لتقييد الحريات مرة أخرى
وقال إن . "إسرائيل" إلى أن الحكومة المصرية اآلن تعيش هدنة مع األشعل في حوار مع الرايةأشار و

 الشأن المصري وفي تعيين الوزراء والخطط في للموساد اإلسرائيلي الذي كان يتدخل مبارك كان عميالً
 قلقة للغاية من تغير األوضاع في مصر بعد سقوط النظام السابق، "إسرائيل"وأكد أن . االستراتيجية

خائفة من " ألنها قلقة "سرائيلإ" وأكد أن ...مة الشعب المصري لمشاعره تجاههاوتخشى من ترج
  ."إلسرائيل حكومة قادمة ستكون معادية أيالحكومة المصرية القادمة، ألن 

  27/9/2011الراية، الدوحة، 
  

  األمم المتحدةببدء مشاورات مجلس األمن لمناقشة الطلب الفلسطيني بنيل العضوية الكاملة  .53
اإلجرائيـة ذات   « المـشاورات    ، أن نيويوركمن  راغدة درغام   ، عن   27/9/2011،  الحياة، لندن ذكرت  

انطلقت في مجلس األمن لمناقشة الطلب الفلسطيني بنيل العضوية الكاملـة فـي األمـم               » البعد السياسي 
وأضافت المصادر أن جلسة األربعاء ستخصص إلحالة الطلب الفلسطيني رسمياً مـن رئاسـة               .المتحدة

مجلس األمن على لجنة االعتمادات في المجلس التي يرجح أن تعقد أول اجتماعاتهـا لـدرس الطلـب                  
  .الفلسطيني الجمعة

وتتألف لجنة االعتمادات من أعضاء مجلس األمن الخمسة عشر أنفسهم، لكن القواعد اإلجرائية تقول إن               
 طلب اإلنضمام على المجلس في      وتحيل اللجنة . المجلس يتحول لجنة عند درس طلب انضمام دولة جديدة        

حال فشل أعضاؤها في التوصل الى اتفاق باإلجماع، ما يعطي المجلس فرصة التصويت علـى اعتمـاد                 
  .طلب االنضمام

تباحثـت هاتفيـا مـع      «في غضون ذلك، قال الناطق باسم المستشارة االلمانية انغيال ميركل امس انهـا              
  .»ت مع اسرائيل على اساس اقتراح اللجنة الرباعيةعباس وحضته على فتح مفاوضا) الرئيس محمود(

مجلس األمن الدولي عقد جلسة مغلقة      ، أن   26/9/2011،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    وأضافت  
واستمرت الجلسة لمدة سـاعة، ثـم أعلـن          .لبحث الطلب الفلسطيني للعضوية الكاملة في األمم المتحدة       

ان لدى األمم المتحدة نواف سالم ان اجتماعا رسميا سيعقد صباح يوم            الرئيس الدوري للمجلس، سفير لبن    
  .االربعاء للبحث في احالة الطلب الفلسطني الى لجنة العضوية الدائمة

  
  تراجع تأييد يهود أمريكا ألوباما : استطالع للرأي أجراه المجلس اليهودي األمريكي .54

" الصهيوني"قبل أسبوعين، أي قبل خطابه       "ألمريكية  اللجنة اليهودية ا   "تهاليوم نتائجه استطالع أجر    نشر
  .في الجمعية العامة لألمم المتحدة
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معارضين له، في حين    % 48من اليهود األمريكيين يؤيدون أوباما، مقابل       % 45وبحسب االستطالع فإن    
بة تأييد  وللمقارنة فقد حصل أوباما عشية رأس السنة العبرية في العام الماضي على نس            %. 7لم يقرر بعد    

  %.45من اليهود األمريكيين مقابل معارضة % 51وصلت 
وبحسب معدي االستطالع فإنه لو أجريت االنتخابات للرئاسة اليوم، بعد خطابه في األمم المتحدة، لكـان                

  .أوباما يفوز على كافة المرشحين الجمهوريين
ما في االقتصاد، حيث حصل على      وتبين من االستطالع أن هناك خيبة أمل يهودية أمريكية من أداء أوبا           

  .يؤيدون أداءه في شؤون األمن القومي% 68يؤيدون جدول أعماله االقتصادي، مقابل % 37
. كما تبين من االستطالع أن هناك خيبة أمل في وسط اليهود األمريكيين من تعامل أوباما تجاه إسـرائيل                 

% 40رئيس تجاه إسـرائيل، مقابـل       من المستطلعين إنهم غير راضين عن طريقة تعامل ال        % 53وقال  
  .عبروا عن رضاهم

في المقابل، عبر اليهود األمريكيين عن رضاهم من أداء رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو بكل               
إنهم راضون عن ذلك، مقابـل معارضـة        % 54ما يتصل بعالقة إسرائيل بالواليات المتحدة، حيث قال         

32.%  
. من اليهود األمريكيين يعتبرون العالقات األمريكية اإلسـرائيلية إيجابيـة         % 63كما بين االستطالع أن     

فـي االسـتطالع    % 38في العام الماضي إلى     % 48وتراجعت نسبة الداعمين إلقامة دولة فلسطينية من        
  .الحالي

من اليهود األمريكيين بشكل جارف المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة، في حين قـال              % 88وعارض  
ـ      95% وقـف  % 73كشرط التفاق سالم، وأيد     " دولة يهودية " إنهم يؤيدون االعتراف القاطع بإسرائيل ك

  .المساعدات االقتصادية للسلطة الفلسطينية في حال جرى دمج حركة حماس في حكومة وحدة
  26/9/2011، 48موقع عرب

  
  مستمرون في تقديم العون للشعب الفلسطيني: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .55

 قال فروده مورنغ الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج االمـم المتحـدة             : كامل ابراهيم  –القدس المحتلة   
انه رغم التحديات والعوائق التـي      » الراي« في لقاء ب     undpاالنمائي في االراضي الفلسطينية المحتلة      

اء الشعب الفلسطيني من خـالل      نواجهها لكننا عاقدون العزم على االستمرار بتقديم العون والمساعدة البن         
واضاف مورنغ وهو نرويجي الجنسية انه سيسعى الى تجنيد الكثير من المصادر             .تنفيذ المشاريع الحيوية  

 .المالية التي تهدف لتنفيذ برامج التطوير والتنمية والمساعدة في عدة مجاالت بمناطق مختلفة في فلسطين              
درين على االستمرار في سياق حياتهم الطبيعي وادارة شؤون         وقال نركز عملنا الن نجعل الفلسطينيون قا      

  .حياتهم
  27/9/2011، الرأي، عمان

  
     يبحث األوضاع في األراضي العربية المحتلة "حقوق اإلنسان" .56

عقد مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة، أمس، جلسة فى اطار أعمـال دورتـه الثامنـة                 : )وام (
ا حالة حقوق االنسان فى األراضى الفلسطينية والعربيـة المحتلـة بمـا فيهـا               عشرة العادية بحث خالله   
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واستعرض المجلس فى اجتماعه تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول تنفيـذ            . الجوالن السوري المحتل  
  . توصيات لجنة تقصى الحقائق المعنية بما جرى خالل محرقة غزة

ي سفير فلسطين لدى األمم المتحدة فى جنيف الدول األعضاء          وفى كلمته امام المجلس دعا ابراهيم خريش      
في المجلس الى التحول للعمل الفعلي وتحمل مسؤولياتها وااللتزام بالحقوق القانونية للشعب الفلـسطينى              

وحذرت من أن استمرار انكار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره لن يؤدى الى الـسالم                 .وإحقاقها
  . المأمول

  27/9/2011، الشارقةالخليج، 
  

   إلى عزلة دولية وهي منقسمة على نفسها"إسرائيل": رئيس منتدى الدفاع واألمن البريطاني .57
قالت رئيس منتدى الدفاع واألمن البريطاني عضو مجلس العموم عـن حـزب              : أسعد العزوني  -عمان

ادتها إلى العزلة الدولية بـسبب      إن إسرائيل تتجه بغير إر    : العمال واإلعالمية السابقة الليدي أولغا ميتالند     
  .الضغوط الدولية عليها، وعدم امتثالها لهذه الضغوط، ومنح الفلسطينيين حقوقهم

أن ذهاب الفلـسطينيين     وأكدت في حوار بالعاصمة األردنية عمان على هامش مؤتمر السالمة البيولوجية          
  . دولة ستعترف بها130اك إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولتهم يعد خياراً صحيحاً وأن هن

  27/9/2011، الراية، الدوحة
  

  ؟"إسرائيل "هل تسلم السلطة المفاتيح لـ".. أيلول"بعد  .58
تناقش قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام اهللا العديد من الخيارات، بعد تقـديم              :  أدهم الشريف  -غزة

في األمم المتحدة والذي ينتظره، اإلثنين،      رئيس السلطة محمود عباس طلب االعتراف بالدولة الفلسطينية         
  .، حيث سيعرض هذا الطلب على مجلس األمن الدولي"الفيتو"حق النقض األمريكي 

ومع بقاء السلطة الوهمي في الضفة الغربية كونها واقعة تحت االحتالل وتتحمل فقط مـسؤولية التعلـيم                 
" حـل الـسلطة   "المستوطنات، أصبح خيار    األرض وتوسع فيها    ) إسرائيل(والصحة واألمن، بينما تنهب     

أمراً وارداً يستحق النقاش على مائدة منظمة التحرير، في ظل تساؤل مسؤولين بارزين في حركة فـتح                 
  !".فما هو مبرر بقاء السلطة ؟"في حال استمرار هذا الوضع 

، "حل السلطة "لى خيار   بيد أن توقعات محللين سياسيين بشأن اتجاه القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية إ            
تباينت حول إمكانية اعتماد هذا الخيار، واألهداف منه، فيما أكدت على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني،               

  .وبناء نظام ورؤية سياسية موحدة نابعة من تحقيق المصالحة الوطنية، وحوار فلسطيني استراتيجي
  ترتيب األولويات

ر، الدكتور ناجي شراب، رجح أن تتجه السلطة إلى دراسة العديد           أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزه     
من الخيارات والقيام بعدة خطوات، إذ أوضح أنه يتوجب إعادة ترتيب األولويات والخيارات الفلسطينية،              
أي أن الحديث عن خيار المفاوضات ال يجوز في ظل حالة االنقسام والضعف، وبالتالي البد من إنجـاز                  

  . الفلسطيني- والتوافق الفلسطينيخيار المصالحة
ـ     ألن السلطة تبحث   "، أن حل السلطة في هذه المرحلة أمراً مستبعداً،          "فلسطين"ورأى شراب، في حديث ل

  ".عن خيار الدولة، وبالتالي كيف يمكن أن تتحدث عن خيار الدولة وأنت تبحث عن خيار حل السلطة ؟
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 في إشارة إلى طلب عباس اعتـراف األمـم   -"الفلسطينيةإن حل السلطة يتناقض مع خيار الدولة        : "وقال
طويل ويحتاج إلى وقت وجهد، وليس من خالل        "المتحدة بالدولة، فيما رأى أن خيار التوجه لألمم المتحدة          

خيار تفعيل قرارات األمم المتحدة يحتاج إلى جهـد وجـوالت           (..) جولة واحدة يمكن أن تحسم األمور       
  ".متعددة

جمعة، طلب االعتراف بالدولة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، فيما ينظر إليـه،               وسلم عباس، ال  
قد يخلـق   ) إسرائيل(، في مجلس األمن الدولي في تحد واضح لإلدارة األمريكية و          2011-9-26اإلثنين  

  .أزمة سياسية مستقبالً
لقـضية الفلـسطينية مركبـة،      ونبه المحاضر في جامعة األزهر، وهو محلل سياسي معروف، إلى أن ا           

ومستوياتها مختلفة، وبحاجة إلى خيارات متعددة متكاملة في نفس الوقت سواء على المستوى الفلسطيني              
  .أو الدولي، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى رؤية سياسية بحاجة ماسة إلى إنجاز مصالحة وطنية

ر اإلعالمية هذه األيام، بأزمة فـشل        والذي تتداوله التقاري   - بحسب شراب  -وال يرتبط خيار حل السلطة    
، وعدم إلزام األطراف الدولية لحكومة االحتالل التي يرأسها بنيامين نتنيـاهو            )إسرائيل(المفاوضات مع   

ما هي السلطة التي نريدها ؟ ما هي مطالب السلطة          : "بالمرجعية الدولية للعملية السلمية، فيما تساءل قائالً      
هذا أمـر مـستبعد فـي ظـل         (..) لمعنى المؤسساتي السياسي السيادي ؟،      التي نريدها ؟ هل السلطة با     

  .، وفق قوله"االعتداءات
ورأى شراب أنه من الضروري إعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية بالكامـل بمـا فيهـا منظمـة                  

  .التحرير والسلطة حتى تتواكب مع مستجدات المرحلة السياسية الجديدة
  ضغط دولي
إن عباس قد يتجه إلى خيار حل السلطة، كنـوع مـن        : " المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير     بدوره، قال 

  ".الضغط على اللجنة الرباعية الدولية والواليات المتحدة األمريكية
ـ   إن أبا مازن والشعب الفلسطيني قد يكونان في تحد كبير في الضغط علـى              ": "فلسطين"وأضاف قصير ل

، متوقعاً أن حل السلطة سيكون أحـد الخيـارات          "لذهاب باتجاه االعتراف بالدولة   القوى الدولية من أجل ا    
التي سيلجأ إليها عباس، والتي قد تُساهم في تأكيد إرادة الشعب الفلسطيني إلقامة دولة وليس مجرد سلطة                 

  .ناقصة اإلمكانيات والقُدرات
 وتعزيز النضال فـي كـل االتجاهـات،         ولم يستبعد قصير إمكانية ذهاب الفلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة        

  ".أقل من إدارة ذاتية"واصفاً كيان السلطة الفلسطينية القائم حالياً في الضفة الغربية بأنه 
قد يكون الخيـار    (..)  في ظل الحواجز     - في الضفة الغربية   -هناك واقع صعب  : "وقال السياسي اللبناني  

 من خالل انتفاضة شعبية واسعة تشارك فيهـا الـضفة           األوسع إعادة الدفع نحو نضال فلسطيني متكامل      
، من أجل إعادة الضغط إلقامة الدولة الحقيقيـة وإعـادة الحقـوق الـشرعية               48وغزة وفلسطينيو الـ    

  ".للفلسطينيين
تقديم الطلب خطوة قد تكون مفيدة ومهمـة        : "وبشأن تقديم طلب االعتراف في األمم المتحدة، قال قصير        

يرة التي أثيرت حولها، سواء على المستوى القـانوني أو علـى مـستوى الرؤيـة                رغم اإلشكاالت الكث  
الفلسطينية، لكن المهم في هذا الطلب أنه سيحرج األمم المتحدة، وأمريكا، والدول الكبرى من أجل معرفة                

  ".مواقفها الحقيقية على صعيد إقامة الدولة
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، ورد الفعـل    "الفيتـو " أمريكا أنها ستستخدم     بدأنا نشهد تداعيات خطوة أيلول من خالل إعالن       : "وأضاف
، معتقداً أن هذا الطلب سيوضح للشعب الفلسطيني أن الطريق الوحيد إلقامـة             "اإلسرائيلي السلبي والحاد  

وإن لـم تكـن     : الدولة لن يكون إال من خالل النضال الحقيقي سواء السياسي أو الـشعبي أو الجهـادي               
  .تخدامها للضغط إلقامة الدولةللفلسطينيين نقاط قوة يستطيعون اس

وحسم عباس قرار المنظمة والسلطة الفلسطينيتين بالتوجه لألمم المتحدة بعد تجميد المفاوضات المباشرة،             
، وتعثرت بعد أربعة أسابيع من انطالقها برعايـة         2010أيلول لعام   / التي انطلقت في الثاني من سبتمبر     
  .أمريكية ومباركة عربية في واشنطن

 26/9/2011،  فلسطين أون الينموقع
  

  ؟"أبو مازن"ما الذي أدخل األسد في قلب  .59
  هاني المصري

فما الذي أدى إلى هـذا      . بدا الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي أمام األمم المتحدة شخصا جديدا           
  .التغيير؟ وحتى نجيب عن هذا السؤال، ال بد من العودة إلى الوراء

اركته في انطالقة الثورة الفلسطينية بإمكانية تغيير إسرائيل من الداخل بما يكفـل             آمن أبو مازن بعيد مش    
تحقيق السالم، وذهب في هذا الخيار إلى أبعد نقطة، إلى درجة القول عندما تجاوزت إسـرائيل تطبيـق                  

نأخذه بالجملة  التزاماتها في المرحلة االنتقالية بالقفز عن ذلك، إن ما ال نأخذه بالمفرق في هذه المرحلة س               
في االتفاق النهائي، وجازف بتطبيق االلتزامات الفلسطينية من جانب واحد، بما في ذلك التنسيق األمني،               

  .والدخول في اختبار إثبات الجدارة وبناء المؤسسات تحت االحتالل كطريق إلنهائه
أن تـؤدي إلـى قيـام       فمنذ استالمه سدة الرئاسة واصل أبو مازن ترديد إن المفاوضات هي التي يمكن              

وكان يقول كلمـا تعثـرت المفاوضـات أو         . الدولة، وآمن بأن الدولة الفلسطينية قريبة، وفي متناول اليد        
وال يـزال يـردد حتـى اآلن إن         ". البديل عن المفاوضات هو المزيد من المفاوضـات       : "واجهت مأزقًا 

  .المفاوضات هي الخيار األول والثاني والثالث
، وافق علـى  2010مة اإلسرائيلية مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان عام   وعندما أنهت الحكو  

تمديد التجميد ثالثة أشهر، لدرجة استعداده الستئناف المفاوضات في كل يوم يتم فيه تجميد االسـتيطان،                
وعقد هو ووفده لقاءات ال تحصى مع أولمرت ووفده، وعندما حصل بعض التقدم اعتقد أن باب األمـل                  
فتح، لكن أولمرت سقط تحت وطأة الفضائح التي الحقته من كل جانب، وجاء نتنيـاهو ورفـض بـدء                   
المفاوضات من حيث انتهت، ووضع شروطًا إسرائيلية جديدة، تبدأ باالعتراف بإسرائيل دولة يهوديـة،              

لـشروط  وال تنتهي باعتبار األمن هو المدخل والضامن لتفصيل قيام الدولة الفلـسطينية علـى مقـاس ا                
  .والمصالح واألهداف اإلسرائيلية

ولو وقف األمر عند حدود عدم تقدم المفاوضات لهان األمر على سوئه، وإنما كانت الـسنوات الطويلـة                  
الماضية فرصة ذهبية إلسرائيل وظّفتها لتعميق االحتالل وتوسيع االستيطان، والستكمال تهويد وعـزل             

من جزء من األراضي اآلهلة بالسكان في       " االنسحاب"يل هو   وإت أقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائ      . القدس
الضفة الغربية، بعد ضم أجزاء كبيرة منها، وذلك ضمن ترتيبات أمنية طويلة األمـد تـضمن ديمومـة                  

  .سيطرة إسرائيل، وتحويل الكيان الفلسطيني إلى محمية إسرائيلية حتى لو أخذ اسم الدولة الفلسطينية
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 - عزمه على التوجه إلى األمم المتحدة، في ظل معارضة أميركيـة شـديدة               وعندما أعلن أبو مازن عن    
 حسم األمر بإلقاء الخطاب، الذي رفع       -حتى بعض أنصاره ومؤيديه لم يصدقوا بأنه سيمضي إلى النهاية         

فيه سقف الموقف الفلسطيني، ما أدى إلى زخم شعبي، تجلّى أثناء خطابه واستقباله، حوله إلـى زعـيم                  
  .ما لم يكن من قبلشعبي ك

جاء الخطاب مستمدا قوته من عدالة القضية، ومن تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء علـى أرضـه                 
وعلى تحقيق أهدافه، ومن تحليق روح الربيع العربي في المنطقة؛ ما أمد الرئيس بالقوة لمواصلة عزمه                

 على الرغم من الضغوط والتهديـدات       على تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين إلى مجلس األمن،         
األميركية واإلسرائيلية، والنصائح التي قدمت من أطراف فلسطينية وعربية ودوليـة شـقيقة وصـديقة               

  .بالعدول عن ذلك
ما الذي وضع األسد في قلب عباس، وحوله إلى شخص جديد؟ وما الـذي جعلـه يتمـسك بـشروطه                    

  الستئناف المفاوضات؟
واألسباب التي غيرت الرئيس، وجعلته يرفض الرضوخ الستئناف المفاوضـات          هناك جملة من العوامل     

، ألنه أدرك أن العـودة إلـى        1967إذا لم يتم وقف االستيطان وموافقة الحكومة اإلسرائيلية على حدود           
المفاوضات وفقًا للقواعد القديمة ال تعد مجرد تكرار للخطأ، بل جريمة ال تغتفر، لذلك مضى في طريقه                 

" لم يعد شريكًا للسالم   "ر بخسارة الرئيس األميركي، وبتحمل عواقب هذا الموقف التي تشمل اعتباره            وغام
  .، ويمكن أن تصل إلى مواجهة شاملة مع االحتالل"أليوت أبرهامز"ومالحقته هو وأبنائه وفق نصائح 

ود بـسبب   إن ما يفسر التغيير الملموس في سياسة أبو مازن هو وصول المفاوضات إلى طريـق مـسد                
صخرة تعنت حكومة نتنياهو، واقتناعه بأن هذا الطريق غير قابل لالختراق على المدى المنظور علـى                

فمعظم المؤشرات واالستطالعات في إسرائيل تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية ستبقى إلى             . األقل
غلب حكومـة متطرفـة مثـل       آخر فترتها، وأن إجراء انتخابات مبكرة أو في موعدها، سيحمل على األ           

  .الحالية، ويمكن أن تكون أكثر تطرفًا
وما يزيد الطين بلة، أن اإلدارة األميركية تراجعت عن مطالبتها بوقـف االسـتيطان، وعـن وعودهـا                  
باالنتقال إلى حل الصراع بدلًا من إدارته، وإقامة الدولة الفلسطينية في أيلول الجاري، لدرجة أن بـاراك                 

به في األمم المتحدة كان أكثر انحيازا إلسرائيل من أي فترة سابقة، وبدا صهيونيا بامتياز،               أوباما في خطا  
وسط تقديرات بأنه سينحاز أكثر مع تزايد حمى التنافس االنتخابي لالنتخابات الرئاسية في أواخر العـام                

ن غير المتوقع أن تمارس     المقبل، التي يتنافس فيها المرشحون على أيهم أكثر دعما إلسرائيل، ما يجعل م            
اإلدارة األميركية أي ضغط جدي على حكومة إسرائيل، على األقل من هنا وحتى بعيد االنتخابات، حتى                

  .إذا افترضنا نجاحه فيها، وإذا نجح ما الضمان أنه سيتبع سياسة مغايرة
السالم، وهي فترة كافيـة     لقد استنتج أبو مازن أن العامين القادمين على األقل لن يشهدا تقدما في عملية               

لتواصل الحكومة اإلسرائيلية تطبيق مخططاتها الرامية إلى خلق أمر واقع احتاللي، يقضي على ما تبقى               
وفعل أبو مازن كـل  . من حلم الفلسطينيين بإقامة الدولة، وسيقوض السلطة ويمكن أن يؤدي إلى انهيارها    

  ف بعيد المنال، فلماذا يواصل هذا الطريق؟ما فعله من أجل إقامة الدولة، وإذا أصبح هذا الهد
إما االستمرار في االنتظار حتى تتغيـر الحكومـة         : إن هذه العوامل وضعت أبو مازن أمام خيارات عدة        

اإلسرائيلية، ويمارس الرئيس األميركي الضغوط عليها، وهذا مثل انتظار غودو الـذي لـن يـأتي؛ أو                 
طوط الحمر عبر تكريس تحول السلطة من إجراء مؤقـت          استئناف المفاوضات دون شروط، وتجاوز الخ     
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إلى مقاول دائم يحرس االحتالل؛ أو إغالق طريق المفاوضات الثنائية والرعاية األميركيـة االنفراديـة،               
والبحث عن قواعد جديدة للمفاوضات تستند أساسا على مبادرة التوجه إلى األمم المتحدة؛ أو شق مـسار                 

  .صمود والوحدة والمقاومة، واستعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينيةسياسي جديد يعتمد على ال
بهذا الشكل الذي حدث وعدم االكتفاء بتقديم الطلب إلى الجمعيـة           " أبو مازن "ال يمكن تفسير تغيير سياسة      

خذ شـكل   العامة، دون رؤية دنو أجله السياسي، وتفكيره الجدي باالنسحاب من الحياة السياسية، الذي سيأ             
عدم الترشح لوالية ثانية أو حتى االستقالة إذا تعذر إجراء االنتخابات، ودون رؤية تأثير لعنة غولدستون،                
فأبو مازن ال يريد للتاريخ أن يسجل بأن عهده انتهى دون أن يحقق االستقالل الوطني كما وعـد، بـل                    

ينهي حياته السياسية شـريفًا شـريفًا       تعمق االحتالل، وتوسع االستيطان، ووقع االنقسام؛ لذلك فضل أن          
وبدون تغيير سياسته كان سيتحمل مسؤولية ما حدث فـي          . مثلما أنهاها سلفه ياسر عرفات شهيدا شهيدا      
  .عهده وما يمكن أن يحدث بعده من كوارث

اآلن، حدد ورفع أبو مازن سقف الموقف الفلسطيني، بحيث سيسجل التاريخ موقفه بـأحرف مـن نـار                  
ى يكمل ما بدأه ال بد من إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، والتوجه إلى االنتخابات بأسرع وقت                ونور، وحت 

ممكن، حتى يرد األمانة إلى الشعب، بعد أن وضع أقدامه على طريق االستقالل، بالحصول على عضوية                
  .كاملة أو مراقبة لدولة فلسطين في األمم المتحدة

بمعزل عن تأثير الربيع العربي الذي مثـل العامـل          " أبو مازن "موقف  ال يمكن اكتمال تفسير التغير في       
األكثر أهمية في تغير موقفه، فقد أزاحت الثورة المصرية ثقل نظام حسني مبارك عن صدره، وأصبحت                

ففي . مصر له ال عليه، األمر الذي فتح آفاقًا إيجابية تسمح للفلسطينيين بالتفكير في خيارات وبدائل جديدة               
الذي تؤكد فيه الشعوب العربية سعيها إلى الديمقراطية، وفي ظل المتغيرات اإلقليميـة والدوليـة،               الوقت  

خصوصا على صعيد تراجع مكانة وتأثير الواليات المتحدة، وتدهور العالقات اإلسرائيلية مـع مـصر               
  ".ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة االستقالل"وتركيا، فقد دقت 

بواب، والدولة ليست على مرمى حجر، فال بد من السعي الجاد المتالك زمـام              ما دام الحل ليس على األ     
المبادرة، في محاولة أخيرة لتحريك الجمود القاتل في عملية السالم من خالل تغيير قواعد المفاوضـات،                

ل األمر الذي يحتاج إلى وقت، وكذلك، لم يعد باإلمكان معالجة انسداد أفق محادثات السالم بنفس الوسـائ                
  .التي جربت وثبت فشلها خالل السنوات الماضية

ال يمكن إقامة الدولة الفلسطينية، حتى لو وافقت الحكومة اإلسرائيلية على مرجعيـة للمفاوضـات، دون                
تغيير موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، وهذا بحاجة إلى كفاح طويل فلسطيني وعربي حتى يصبح               

ا يتطلب تغيير المسار دون أن يعني ذلك االنقالب على كل شيء والعـودة              االحتالل مكلفًا إلسرائيل، وهذ   
إلى نقطة الصفر، ولكن ينطلق من إغالق طريق العودة إلى المفاوضات الثنائية العقيمـة مهمـا كانـت                  

  .الضغوط والتهديدات واألثمان
  26/9/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  !جديد للمسألة الفلسطينية: متحدةأبو مازن في األمم ال .60

  مرزوق الحلبي
مع تقديم الرئيس الفلسطيني طلب االعتراف بفلسطين دولة مستقلة إلى السكرتير العام لألمم المتحدة مساء               

. الجمعة الفائت، تدخل المسألة الفلسطينية مرحلة جديدة ومهمة فيما نسميه إعادة إنتاج وتـصحيح مـسار    
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     من النصوص والتحليالت الفلسطينية والعربية القاصرة عن إدراك مـدلوالت هـذا            نقول هذا وأمامنا كم
  !الحدث، فرأته إجرائياً أو شكلياً ال جدوى منه

هناك أهمية في حصول االعتراف الدولي كحدث يصمم من جديد المـسألة الفلـسطينية ويحـسن مـن                  
رعية الدولية التي شهدت تحوالت جلية في       موضعتها في إطار اللغة الدولية، وهي لغة الديبلوماسية والش        

وهناك أهمية لذلك في إطار المتغيرات الشرق أوسطية وتغيير موازين القوى العالمية،            . العقدين األخيرين 
 وهو مـا    -وأبرزها نشوء مراكز قوى جديدة وتعدد المحاور من خالل انحسار واضح للدور األميركي              

 في هذا الحدث ألنه يعيد رسم الحـدود واضـحة بـين المـسألة               وهناك أهمية خاصة  . سنعود إليه الحقاً  
الفلسطينية بصفتها مسألة شعب يتوق للتحرر وحق تقرير مصيره، وبين اإلرهاب واإلرهاب الدولي فـي               

 سبتمبر إذ لم يكن مـن قبـل بخاصـة أن إسـرائيل              11وهو فك ارتباط كان ضرورياً منذ       . شكل عام 
من هنا، فـإن    ! ير ممكن إلدامة تطابق بين هذه وذاك، وهي براءة منه         وحلفاءها بذلوا كل جهد ممكن وغ     

الذهاب إلى األمم المتحدة ليس إجراء شكلياً وال هو خطوة يائسة كما يصورها البعض بل بدايـة جديـدة                   
دفـاع  «أو  » العنف الثوري المقـدس   «للحيوية الفلسطينية الباحثة عن أفق جديد خارج إغراء ما سميناه           

  !» نفسهاالضحية عن
فيما يتّصل باليوم التالي لالعتراف إذا حصل فإنه يخلق واقعاً جديداً للمسألة الفلسطينية وسط لغة القانون                

إنه يستتبع وضعاً دولياً لن تكون فيه إسرائيل حرة فيما تفعله وتحتلـه وتقترفـه مـن                 . الدولي واإلنساني 
نضمام فلسطين لمعاهـدات ومحافـل دوليـة        فاالعتراف سيفتح الباب أمام ا    . جرائم ضد البشر والحجر   

ويتـيح لهـا أيـضاً      . واتفاقيات مناطق التجارة الحرة والدخول في تحالفات ومعاهدات ثنائية، كأي دولة          
وهذا يعني توافر استثمارهما    . االنضمام إلى محكمة العدل الدولية في هاغ وإلى المحكمة الجنائية الدولية          

 سـتُمكنها   - دولة معترف بها     -كما أن هذه المكانة     . الردع للفلسطينيين كآليتين لتوفير نوع من الحماية و     
ناهيك عن أنه موقف جديد يقـوي       . من التحرك بتأثير أكبر في المحافل الدولية اقتراباً من مصالح شعبها          

المفاوض الفلسطيني ويمنحه غطاء دولياً ومرجعية يستطيع العودة إليها في مواجهة التعنّت اإلسـرائيلي              
وهو ما قـد يـدفع      ! ذي حول المفاوضات في السنوات األخيرة إلى غطاء الستمرار االحتالل وأنشطته          ال

دوالً ومجتمعات ومنظمات عالمية إلى تشديد سياستها وموقفها تجاه سياسات إسرائيل واحتاللهـا لجهـة               
  .مطالبتها باالستجابة للمطلب الفلسطيني

ية اإلسرائيلية، بأن خطوة االعتراف تحرر إسـرائيل مـن كـل    ال صحة لالعتقاد، أو لما تروج له الدعا 
مسؤولية أو واجب تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة أو تلك التي ال تزال إسرائيل تتحكم بقسط كبير                 

وهذه قراءة مجتزأة للقانون الدولي الذي يفـرض علـى إسـرائيل كـل              . من حياتها وحدودها مثل غزة    
فعلى رغم كل عدائها لحركة حماس المـسيطرة        . أو تحكّمها بالمناطق الفلسطينية   واجباتها بحجم سلطتها    

في قطاع غزة، وعلى رغم الحصار هناك، فهي تقوم بحكم القانون الـدولي واإلنـساني، بمـد القطـاع              
بـل إنهـا    .  كجزء من مـسؤولياتها    - وإن كان بكميات محدودة      -بالكهرباء وبالماء والوقود والبضائع     

  !سن ذلك في ضوء الضغط الدولي بعد أسطول السفن إلى غزةاضطرت لتح
صحيح أن الواليات المتحدة أكّدت أنها ستلجأ إلى الفيتو للحيلولة دون تحقيق الخطوة في مجلـس األمـن       

لكن سنرى في هـذا الموقـف       . لكنها باعتقادنا لن تفلح بمنع تحقيقها في الجمعية العمومية لألمم المتحدة          
داخلياً يندرج في إطار استعداد أوباما للفوز بجولة انتخابية ثانية من خالل جذب الـصوت               موقفاً أميركياً   

  .اليهودي
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. ويقيناً أن أبو مازن أحسن صنعاً عندما رفض أن يرهن المسألة الفلسطينية لمعركـة انتخابـات أوبامـا              
زن، على رغـم كـل      بل نرى في قرار أبو ما     . ونرجح أن ال أحد بعد اآلن سيرهنها لمثل هذه الحسابات         

 - اإلسـرائيلية    -الضغوط عليه، منتهى الحكمة إذا ما احتسب أثر خطوته على العالقـات األميركيـة               
من شأن هذه الخطوة أن تفجر النقاشات داخـل البيـت           . األوروبية، في داخل هذه السياقات وفي ما بينها       

 هذه األطراف لجهة حشرها أمـام       أألوروبي واإلسرائيلي واألميركي، وأن تضغط منظومة العالقات بين       
  .السؤال الفلسطيني وعدل قضية شعب نجح أبو مازن في وصف طريق جلجلته أمام األمم المتحدة

الخطوة تحرك تيارات ضاغطة داخل هذه المنظومة يستدّل من سجاالتها الراهنة على أنها ستزيد الضغط               
 الفلسطينية في أوروبا وفي أميركـا اللتـين         على إسرائيل وتستقدم المزيد من المناصرين والدعم للقضية       

حدث سيـضغط   . ستجدان نفسيهما في ضغط دولي هائل وعربي طبيعي في ظل الربيع العربي ومفاعيله            
  .إسرائيل من داخلها، أيضاً

ويكفي أن نقرأ ما يكتبه إسرائيليون عن رئيس حكومتهم وشكل ما يكتبون لنعرف أن قوى واسـعة فـي                   
وفي هـذا تبـدو     . خطوة الفلسطينية وتعول عليها كخطوة تبعث على األمل بتسوية        إسرائيل تبني على ال   

  .الخطوة الفلسطينية وقد نجحت قبل استكمالها
 -األول  : نجاح الخطوة الفلسطينية في إنتاج األثر الذي ذكرناه مرهون فلسطينياً بـأمرين اثنـين وهمـا               

ل ما يفعله الفلسطينيون في المرحلة المقبلة حتى         على الطابع السلمي والالعنفي لك     - مهما يكن    -الحفاظ  
وال بد في هذا الـسياق      ! في رد على إجراءات إسرائيلية مرتقبة تريدها القيادة اإلسرائيلية عقاباً أو ردعاً           

وهذا، . من التحذير من االنجرار وراء استفزازات إسرائيلية أو مشاريع توتير تقودها أوساط المستوطنين            
 المهم في هذه المرحلة الظهور بمظهر اإلرادة الفلسطينية الواحدة أو على األقل             -مر الثاني   يقودنا إلى األ  

كي يستوي الحق الفلسطيني على متن اللغة الدوليـة         . بمظهر القيادات التي تنسق مواقفها وتوحد خطابها      
  .التي يطلب دعمها ومساندتها، فال يبدو منقلباً عليها خاذالً لها

وهو ما  .  إذا ما صدر فإنه سيحرك المسألة الفلسطينية على بوصلة جديدة في أكثر من حيز              القرار األممي 
وال أفـضل مـن     . يحمل القيادات الفلسطينية حيثما هي مسؤولية اإلبقاء على هذا الحراك وهذه الحيوية           

  .المضي قدماً حيث الطريق سالكة في إنتاج نحوٍ جديد للمسألة الفلسطينية
  27/9/2011، الحياة، لندن

  
  استجابة حماس..دعوة عباس  .61

  عريب الرنتاوي
رحبت حماس، من دمشق وغزة على نحو متزامن، بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس الحركـة                
للشروع في حوار معمق وصوالً للمصالحة وترجمة التفاق القاهرة، هذا الترحيب أسعدنا بال شك، وأسعد               

 من أن تأخذ اإلخوة في حماس، العزة باإلثم، فيتبِعون هجومهم علـى         كثيرين غيرنا، ممن انتابتهم الخشية    
، بهجوم على دعوة الحوار والمصالحة، وفي ظني أن استجابة حماس لـدعوة عبـاس،               "خيار نيويورك "

جبت ما قبلها، وأفرغت االنتقادات واالتهامات التي وجهتها الحركة للرئيس الفلسطيني مـن مـضمونها،               
رة، لعبة النكايات والمناكفات على الساحة الفلسطينية، إذ كيف يتفق ترحيب اليـوم             وأظهرت كم هي خطي   

بالدعوة للحوار والمصالحة، مع اتهامات األمس، بالتفريط والتنازل والتخلي واالنفراد إلى غير مـا فـي                
  !.الجراب من عبارات وعيارات جاهزة لإلطالق الفوري؟
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، فإن المطلوب اآلن، بعد استحقاق أيلول واشتداد الضغوط         "ناطورالعنب ال ال  "أياً يكن من أمر، ومن باب       
على الجميع، فتح وحماس، الضفة والقطاع، الداخل والشتات، المطلوب اآلن أكثر من أي وقت مـضى،                
االلتفات للحوار والمصالحة من جديد، وإعطاء ترتيب البيت الفلسطيني مكانة األولوية األولى على رأس              

لسطيني، وصوالً لبلورة استراتيجية وطنية مشتركة، تضع في صدارة أهدافها، كـنس            جدول األعمال الف  
االحتالل ورفع كلفته، توطئة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة إلى وطنه، وتقريـر                

  .مصيره بنفسه، وإقامة دولته المستقلة، فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس
، لتوليد، أو باألحرى تجديد طاقة الحوار وإحياء زخـم المعارضـة، فاسـتحقاق        ثمة ما يمكن البناء عليه    

أيلول أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة األجندة الدولية، وجدد حضورها على مسرح السياسة العالمية،              
وأطلق شرارات اليقظة واالستنفار في األوساط الشعبية الفلسطينية، في الداخل والخارج، مـا يمكـن أن                
يؤسس للحظة اليقظة والصحوة والصعود، في العمل الوطني الفلسطيني، بعد سنوات عجاف من الخيبـة               

  .والركود واالنقسام
 -وثمة في المواقف الفلسطينية، ما يساعد على ذلك، فالصمود الفلسطيني في وجه الـضغوط األمريكيـة               

: ط الثالثة للعودة إلـى المفاوضـات      اإلسرائيلية، والتمسك ببرنامج منظمة التحرير، واالستمساك بالشرو      
 وجدول زمني محدد، فضالً عن حديث الحوار والمصالحة والمقاومة          67وقف االستيطان، مرجعية خط     

الشعبية السلمية، جميعها مدخالت يمكن أن تفضي إلى إزالة ما تبقى من عوائق على طريـق الحـوار،                  
  . واسترداد الوحدة الوطنيةوإزاحة ما تراكم من حواجز على طريق استعادة المصالحة

هي لحظة انتعاش للوطنية الفلسطينية، حركة وحراكاً ومشاعر وحوافز، هي لحظـة انتـشاء واعتـزاز                
وكبرياء يعيشها الشعب الفلسطيني، ويتعين اغتنامها حتى النهاية، إلحداث االختراق المطلوب على طريق             

لجديدة وإطالق الموجة الجديدة من المقاومة الشعبية       استرداد الوحدة وترتيب البيت واشتقاق االستراتيجية ا      
السلمية، المستلهمة روح ربيع العرب، في طبعته السلمية الحضارية، هذه اللحظة لن تدوم طـويالً، لـذا                 

  .وجب استنفاذها بسرعة وعدم تضييعها
ـ                 رئيس والمطلوب من مختلف األطراف أن تجعل حدوث مثل هذا التطور، أمراً ممكناً، مطلوب مـن ال

الفلسطيني أن ال يجعل من رئيس حكومة تصريف األعمال، نسيج وحده، لكأن نساء فلسطين يعجزن عن                
المرضي عنهم غربياً، أو    "المجيء بمثله، فالشعب الفلسطيني مليء بالطاقات المبدعة والعظيمة، بمن فيها           

علـى رجـل بعينـه،      ، فلماذا اإلصرار على رجل واحد، ولمـاذا اإلصـرار           "من قبل مجتمع المانحين   
والمطلوب من حماس، أن تفتح صدرها وعقلها وقلبها، لرياح التعددية الفلسطينية، وأن تتصرف وطنياً ال               

، المطلوب من حماس التوجه     "استحقاق أيلول "فصائلياً، أقله في المنعطفات الكبرى، وهو ما لم يحدث في           
من دون إبطاء أو تحفظ أو شروط مـسبقة،         بقوة وزخم للمصالحة واالحتكام للحوار وصناديق االقتراع        

مطلوب من أصدقاء وحلفاء الجانبين، أن يقولوا كلمة طيبة أو أن يصمتوا لألبد، المطلوب من األنظمـة                 
، ال أن تواصل تأليب هذا الفريـق علـى ذاك، خدمـة ألجنـدات عـدة          "محضر خير "العربية أن تكون    

دة منها على اإلطالق، المطلوب من جماعة اإلخوان        متصارعة ومتضاربة، ليست األجندة الفلسطينية واح     
المسلمين، وباألخص في األردن، أن تواصل ما بدأته قبل عدة سنوات، كأن تعمل على إطـالق مبـادرة               
الستئناف الحوار والمصالحة، ولعب دور الوسيط والمجسر بين األفرقاء،بدل أن تصب مزيد من الزيـت        

  .ينية ونارهاالحار، فوق جمر الخالفات الفلسط
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دعوة عباس واستجابة حماس، أسهمتا في تشكيل هذه اللحظة المواتية تماماً الستئناف الحوار واسـتعادة               
الوحدة، والمطلوب اآلن وفوراً استنفاذها حتى النهاية، ولن يرحم التاريخ كل من أضاع أو سـاهم فـي                  

اً، وكل من موقعه، في دفع قاطرة الوحدة        إضاعة هذه السانحة، فلنَبنِ على الشيء مقتضاه، وِلنُبادر جميع        
  .الوطنية الفلسطينية إلى األمام، وإلى األعلى

  27/9/2011، الدستور، عمان
  

  الرئيس باراك نتنياهو .62
  روبرت فيسك

كنت هناك على طريق اآلالم أتحدث إلى رجل فى منتصف العمر يرتدى تى شيرت أحمر ويضع سجادة                 
عن رؤيته لخطاب الرئيس األمريكى باراك أوباما فإذا بـه يبتـسم            سألته  . الصالة تحت ذراعه اليسرى   

قلت فى نفسى تخمـين     .. »ماذا تتوقع؟ «: ابتسامة عريضة كأنه قد فطن إلى ما توقعت أن يرد به، وقال           
  .صحيح

» الـرئيس بـاراك نتنيـاهو     «اإلسرائيلية قد تحدثت هذا األسبوع عن خطاب        » هاآرتس«كانت صحيفة   
، حينما قالت إن وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلى          )ل فى الجمعية العامة لألمم المتحدة     المدافع عن إسرائي  (

لقد فكـرت مليـا فـى       . العنصرى ليبرمان قال إنه كان سيوقع على خطاب الرئيس األمريكى بكلتا يديه           
  .فإن أوباما يسعى حقا لالنتخابات، ولكن انتخابات الكنيست اإلسرائيلى.. القدس

وكانت الصحف اإلسرائيلية قد حذرت    .  شوارع القدس هو الشعور الكئيب بالتسليم      لكن ما كان يدهشك فى    
من اندالع عنف جماعى، لكن الحشود التى ظهرت ألداء صالة الفجر فى المـسجد األقـصى وضـعت                  

  .ببساطة سجاجيدها على الطريق السريع المتاخم للبوابة الدمشقية للمسجد
ما شاهدته فى القدس كان أشـبه       . ولكن أشك » الفيتو«حق النقض   قد يحركهم استخدام الواليات المتحدة ل     

بما شاهدته فى العراق عقب نشر صور التعذيب فى سجن أبوغريب، حيث كان األمريكيون حريـصين                
على أن تكون عدد الصور المنشورة محدودة؛ خشية رد فعل العراقيين، إال أننى كنت فى بغداد فى هـذا                   

وأدركت على الفور أن العراقيين جميعا      . كل من أشكال الغضب االستثنائى    اليوم ولم يعبر أحد عن أى ش      
  .يعرفون سجن أبوغريب جيدا، فهم الذين تعرضوا للتعذيب فيه

فمن قبل شاهد الفلسطينيون القبول األمريكى لالحتالل اإلسرائيلى، أطول احتالل فى العـالم، بـل إنهـم                 
يون وحدهم هم الذين يشعرون بالرعـب مـن مـشاهد           فالغرب. يعرفون كل شىء عن عذابات هذا القبول      

  .التعذيب والنفاق األمريكى إلسرائيل
 عامـا أن  50الفلسطينيون تقبلوا حتى السيادة اإلسرائيلية على صالة الفجر، فال يجوز ألحد أصغر مـن        

ب وعلى الحاجز الحديدى، لم يطل    . يصلى داخل ساحات األقصى، وبالتالى يصلى الكثيرون خارج المسجد        
فقط انتفض وسحب الحاجز جانبا بينما طواقم القنوات التليفزيونية         .. منى الشرطى حتى بطاقتى الصحفية    

تصور الجنود اإلسرائيليين وبنادقهم وهرواتهم وهم غير مبالين تماما بهذه الكاميرات، وهو أمـر يـشير                
  .يرفضون الكاميراتبشكل أكبر إلى عدوانيتهم وتعجرفهم إذ إن رجال الشرطة المسلحين عادة ما 

كذلك الحال بالنسبة للمستوطنين فى الضفة الغربية الذين يخفون وجههم خلف األوشحة وهـم يهـاجمون                
 ميال من الضفة الغربية باللغة الغبرية       30الفلسطينيين ويكتبون على جدران المسجد فى القصرة على بعد          

  .»محمد خنزير«
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لذى يشق طريقه بصعوبة بين األراضى والذى يؤذى أعـين          أيضا الجدار االسرائيلى الهائل والبغيض وا     
  .الغريب أننا كغربيين توقفنا عن الحديث عن هذا األمر والتنديد به. كل فلسطينى وإسرائيلى يراها

انتهت بعد ذلك الصالة فى األقصى، حيث كانت الشرطة مستعدة للعودة وأصحاب المتـاجر واألكـشاك                
 فلسطينية وبدأت تفترش مالبس أطفال وأحذية بالستيكية على طاولتها،          أتت سيدة . بدأوا يفتحون متاجرهم  

  .وحينها أتاها جندى إسرائيلى يطالبها بنقل صناديقها ثالثة أقدام من الشارع
األمر «: لم يكن هناك أى سبب يبدو أنه كان متململ المزاج، إال أن السيدة العجوز بدأت تصرخ بالعربية                

ا يبدو أن األمر كله انتهى بالنسبة للفلسطينيين أو ربما اإلسـرائيليين، ثـم    وهى تقصد على م   » كله انتهى 
  .»نعم انتهى كل شىء«: ضحك الجندى وكرر كلماتها بالعربية

ثم ذهب بعد ذلك ليعنف المرأة ويركل صناديقها بينما كانت هى تصيح أثناء مرور مجموعة من الـسياح                  
ر دون أن يتدخلوا كما لو أن هذا المشهد البائس هـو جـزء              يتابعون جميعهم المشهد، ولكنهم تابعوا السي     

  .طبيعى من الحياة فى القدس
  26/9/2011، الشروق، مصر

  
  المفاوضات بدل الخطاب .63

  تسيبي ليفني
نهاية االسبوع الماضي الذي شاهد فيه العالم الجمعية العمومية منتظرا البشرى، كان االخير فـي الـسنة                 

كان يمكن لهذا أن يكـون اسـبوعا        . ئيل أكثر عزلة حيال منطقة متغيرة     العبرية سنة أصبحت فيها اسرا    
السفي هذا االسبوع لم يدفع اسرائيل الـى        . يؤشر الى نهاية عزلة وبداية تغيير، ولكن كل هذا لم يحصل          

زعيما اسرائيل والفلسطينيين حرصا على الحديث الى شعبيهما وناخبيهما بدال من الحرص علـى              . االمام
 اسرائيل بعد خطاب نتنياهو ليست أقوى، ومصالحها التي يمكن أن تصان في التسوية تخضع               .مستقبلهما

االسبوع االخير في الجمعية العمومية لالمم المتحدة أثبت        . اليوم للنية الطيبة لدول أجنبية في محافل دولية       
نا أومن بعدالة الطريق    أنه ال تكفي الخطابات المصقعة، حتى لو دفعتنا الى االتحاد حول عدالة الطريق وا             

  .الصهيونة
اعارض الخطوة الفلسطينية في االمم المتحدة، ولكن خالفا لنتنياهو اقترحت الطريق االكثر أمانـا لمنـع                

قبل سنتين ونصف السنة فقط أدرت باسم دولة اسرائيل مفاوضات مع الفلسطينيين من             . المفاوضات: هذا
نتنياهو يعـرف اننـا     .  كشرط مسبق  67حديد خطوط   دون شروط مسبقة، من دون تجميدات ومن دون ت        

وقفنا عند تحقيق كل المصالح الوطنية واالمنية السرائيل، الذي يحسن هو الحديث عنها في كل خطـاب                 
العالم كان الى جانبنا وأيـد حربنـا        . غرفة المفاوضات : وفي كل مكان باستثناء المكان الوحيد المهم حقا       

زعماء اسرائيل استقبلوا بعطف    . قامة دولة فلسطينية في االمم المتحدة     احد لم يتحدث عن ا    . ضد االرهاب 
  .اسرائيل لم تعد توجد هنا. في االمم المتحدة وفي عواصم العالم

فكر سياسيا دوليا وال تفكـر سياسـيا        . منذ االنتخابات قلت لنتنياهو فكر في اسرائيل، وليس في االئتالف         
  .ي الى التسوية وستمنع الخطوة في االمم المتحدةقُد خطوة الى مفاوضات جدية تؤد. محليا

. اذا فعلت هـذا، سـندعمك     . المهمة ليست خطابا بل مفاوضات    . هكذا ايضا قلت له قبل رحلته االخيرة      
عندما ينتقـل مركـز االهتمـام       . يدور الحديث عن قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها        : واليوم واضح 

عندما ال تكون هناك مسيرة سياسية، تكون يد الجيش         . يران الى حالها  الدولي الى الفلسطينيين، فانه يدع ا     



  

  

 
 

  

            37ص                                     2275:                العدد27/9/2011الثالثاء  :التاريخ

هذا ما حصل في كل السنة االخيرة، هذا مـا حـصل فـي              . االسرائيلي مقيدة في حربها ضد االرهاب     
  .الجمعية العمومية االخيرة في االمم المتحدة

الرؤيـة  .  الـبالد بأسـرها    كيهودية، كصهيونية وكاسرائيلية أومن بالحق التاريخي لشعب اسرائيل على        
الصهيونية في نظري هي الحفاظ على دولة اسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، ودولـة ديمقراطيـة                

السبيل الوحيد لعمل ذلك هو في تطبيق مبدأ الدولتين القوميتين، فيما أن كل دولة تعطي حال وطنيا                 . آمنة
 الموضعي في التحليل، الخطاب ولعبـة االتهـام         من واجبنا أن نرفع الرأس فوق االنشغال      . البناء شعبها 

في كل اسبوع يمر بدون مفاوضات، ثمن الدخول الذي     . والتركيز على الهدف، تحقيق تسوية تنهي النزاع      
هذا هو الثمن الذي تطالب اسـرائيل بدفعـه، إذ ال           . يتعين على نتنياهو أن يدفعه يأخذ في االرتفاع فقط        

  .توجد ثقة برئيس وزرائها
التاريخ يكتب باالفعـال ولـيس      . اة االمة، اختبار النتيجة وليس اختبار الخطاب، هو االمر المقرر         في حي 
ولنا يوجد ميل الن نواسي أنفسنا بما ال يحصل بدال من أن            . اسرائيل توجد اليوم في حالة دفاع     . باالقوال

 ال تزال يمكنهـا أن تتخـذ        العالم ال يزال يؤيد الطلب الفلسطيني، االمم المتحدة       . نرى ما ال يحصل بعد    
ودول اجنبية تعد خططا لمستقبل المنطقة بدال من أن تؤيد خطة           . قرارا باقامة دولة في الجمعية العمومية     

عندما يتباهى نتنياهو بان دولة فلسطينية لن تقوم في مجلس االمن، وحسن ان هكـذا، فهـذه                 . اسرائيلية
نتنياهو قد يكون ما بعد الخطاب، ولكن اسـرائيل  . بعدنحن في ذروة مسيرة خطيرة لم تنته     . فرحة فقراء 

  .هذا يحصل لنا االن. ال تزال تخضع لرحمة الدول في االمم المتحدة
نتنياهو وابو مازن يبدوان كمن يقف على جبلي جليد وبينما هما يصرخان الواحد نحو االخر في حـوار                  

لم يكن لهما ما يقترحانه غير اليأس،       .  يذوبان الطرشان أمام تصفيق ابناء شعبيهما، فان الجبلين الجليديين       
  .فيما أن شعب اسرائيل يستحق االمل

سنة تكون فيها اسرائيل قوية ومبادرة كي تحـافظ علـى           . السنة الجديدة ال يزال يمكن أن تكون مختلفة       
تجـري  اسرائيل التـي    . الدولة اليهودية في تسوية يؤيدها العالم، بدال من التصدي لسياقات تفرض عليها           

اسرائيل التي تصب مضمونا حقيقيا     . اصالحها االجتماعي الداخلي، بدال من أن تخضع للفوارق التي فيها         
في مفهوم الدولة اليهودية بالمعنى الوطني، وليس االصولي أو القومي التطـرف، بـدال مـن الـسماح                  

اذا كنـا   . قيادة تتخذ قرارات  اسرائيل اخرى ملزمة ب   . لالغتراب واالبتعاد ان يمليا منظومة العالقات بيننا      
  .هكذا سنقرر، فان هذا سيحصل ايضا، وهذا منوط بنا

  26/9/2011معاريف 
  27/9/2011، القدس العربي، لندن

  
  فلسطين والعالم ولكن .64

  الياس خوري
ذهب محمود عباس الى األمم المتحدة كي ينهي مسارا بدأه عندما تسلم رئاسة الحكومة التي سقطت زمن                 

  .تؤنف عندما صار رئيسا للسلطة بعد مقتل عرفاتعرفات، ثم اس
المسار العباسي كان واضحاً، فالرجل استدار بشكل كامل، معلنا انه سيكون سادات فلسطين، اي سيجلب               
السالم ولو على حساب احداث انقالب جذري في حركة فتح، وتحويلها من حركة مقاومة الـى حـزب                  

  .للسلطة
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ـ      وفرض ما يشبه االقامـة     ' كتائب شهداء األقصى  'ـــذافيرها، حّل   نفذ عباس كل طلبات الرباعية بح
الجبرية على مقاومي فـــتح، منع اي مقاومة، اعاد بناء االجهزة األمنية على طريقة دايتون، وجلس               

اصر على انه يملك استراتيجية واحـدة هـي المفاوضـات، واعلـن ان بـديل                . ينتظر تحقيق الوعود  
وتوقع ان يفي االمريكيون بوعودهم وان يصل عبر ذلك الى شـيء يـشبه              المفاوضات هو المفاوضات،    

  .دولة فلسطينية
مفاوضـات ومقاومـة، وبـرهن      : احرق عباس كل سفنه، رفض اعتماد استراتيجية عرفات المزدوجـة         

  .لالمريكيين على انه مخلص في التزاماته معهم، وانه مستعد ان يكون مثلما طلبوا واكثر
قالها . يز بالعناد، انه عكس قائده عرفات، ال يناور وال يحاول المشي بين النقاط            عباس واضح وحاد ويتم   

منذ البداية انه كان ضد عسكرة االنتفاضة الثانية، حتى وصل به األمر الى االيحـاء بأنـه كـان ضـد                     
  .حلب حليبا صافيا وكان افضل من توقعات االمريكيين. االنتفاضة نفسها

  ...ولكن
انه رجل الدول المانحة، والمفـاوض المـستعد دائمـا          . ة لقيادة فلسطينية مختلفة   قدم عباس صورة جديد   

  .للتوصل الى حل حتى وان كان غير مرض للكثيرين
  ..ولكن

كله على الطاولة، واختار السلة االمريكية كي يـضع فيهـا كـل اآلمـال               ' السولد'وكان مقامرا، وضع    
  .ني بليروالتوقعات، وكان واثقا من صدق اوباما واخالص تو

  ...ولكن
حسب عباس كل االحتماالت، وكان يتوقع من االسرائيليين الغدر، لكنه كان واثقا بصدق الدول الغربيـة،            

  .وباألثر االيجابي الذي تركه اداؤه على االمريكيين
  ...ولكن

كل الحسابات بدت صحيحة في الحقل، ولكن عندما وصلت األمور الى البيدر، ظهرت الحقيقة الكبـرى                
تي كان السيد عباس يجهلها او يتجاهلها، وهي حقيقة بسيطة وواضحة تقول ان جهد دعاة السالم فـي                  ال

االمريكية له هدف واحد هو انقاذ اسرائيل حتى ولو اقتـضى           ' االستابليشمنت'المؤسسة االسرائيلية وفي    
  .األمر، في بعض األحيان، انقاذها من نفسها

  . اسرائيل وتلميع صورتها، والحفاظ على تفوقها في كل شيءاي ان الهدف الثابت للمانحين هو دعم
الفلسطيني غير مرئي، واذا ظهـر      . المؤسسة الغربية ليست معنية بالشعب الفلسطيني اال في هذا االطار         

  .على شاشة الوعي والسياسة فمن اجل ان ال يزعج اسرائيل او يمسها بسوء
 الى اقتصاد ريعي قائم على القيم النيوليبرالية فقـط، ،           هدف المانحين لم يكن تحويل االقتصاد الفلسطيني      

  .بل بناء دورة اقتصادية تريح اسرائيل وتنزع فتيل المقاومة
ما غفلت عنه القيادة السياسية الفلسطينية هو انها حين تضعف قدراتها على المس باسرائيل فانها تفقد اي                 

  .قدرة على الضغط او المناورة السياسية
اليوم امام اعين العالم بأسره، يبدو الرئيس الفلسطيني في صورة من يحاول استعادة لغته،              وهذا ما يحدث    

ملوحا بالحق الفلسطيني من دون ان يمتلك اي وسيلة القناع الغرب بأن الحفاظ على اسرائيل يحتاج الى                  
  ...تنازالت اسرائيلية واال
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ال يوجد سوى بديل واحد هو حـل  . قع الخطألقد اخرجت السلطة هذه الكلمة من التداول السياسي، وهنا ي        
  .السلطة، وهنا تقع المسألة التي تحتاج الى نقاش

  هل حل السلطة يخيف الغرب واسرائيل؟ واذا كان األمر كذلك فلماذا كانت السلطة اصال؟
يبدو سؤالي مبسطا وساذجا، لكن في لحظات االنعطاف الكبرى يجب العودة الـى البـديهيات، اي الـى                  

وهنا نفاجأ بأن ورقة التهديد الجدية الوحيدة التي تملكها السلطة هي حل نفسها، واعـادة               . ة األولى األسئل
  .األمور الى المربع األول

  هل صحيح اذا ان بقاء السلطة الفلسطينية هو حاجة اسرائيلية؟
 خطاب القـاه    التي ابتدعها عرفات بدأ االلتباس الذي وصل الى ذروته مع افضل          ' اللعم'نعم وال، من هذه     
فالوضع السياسي الذي نتج عن االنتفاضة االولى، ابرز التضامن العالمي واالسرائيلي           . عباس في حياته  

مع الشعب الفلسطيني، وهو خطاب متعدد بالطبع، لكن مركز ثقله كان محاولة انقاذ اسرائيل من نفـسها،                 
الكامل بعـد فـشل كامـب ديفيـد         هذا المشروع االيديولوجي اطيح به ب     . ألن االحتالل يحطم صورتها   

 االسرائيلي واندالع االنتفاضة الثانية، وصوال الى تسلم اليمين الـشاروني للـسلطة، حيـث               -الفلسطيني
، بكل دالالت الخطاب    'بالحرب على االرهاب  'اعادنا شارون الى خطاب النكبة، مطيحا في زمن ما سمي           

  .السلمي السابق
الى ما يشبه االدارة المحلية فـي ظـل         ) الف(ة حتى على المنطقة     هنا تحولت السلطة التي فقدت السيطر     

  .االحتالل، وهذا ما تسعى اسرائيل الى تثبيته
مستخدما (عباس في خطابه على األقل، اعلن رفضه هذه المعادلة الجديدة، ورمى القضية بلغتها االصلية               

 العالم، وقال انه ال يستطيع اكثر من        في وجه ) تعابير التطهير العرقي، وادانة االستيطان وحقوق الالجئين      
ذلك، وان هاوية التنازالت انتهت ألنها وصلت الى القعر، واذا استمر الوضع على ما هـو عليـه فانـه              

  .سيمشي
لكن نتنياهو لم ينتظر طويال، رمى القفاز في وجه السلطة وقال ال، اما اوباما فهو ال يدري كيف يوفـق                    

  .قع انه اسير السياسة االسرائيليةبين عاصفة الثورات العربية ووا
  .هنا يقع السؤال

هل الجواب على الموقفين االسرائيلي واالمريكي يكون بحل السلطة فقط، ام ان هناك خيـارات اخـرى                 
ابرزها عودة الشتات الفلسطيني الى لعب دوره الذي ابعد عنه قسرا، والعودة تاليا الى الف باء مـشروع                  

  االحتالل بمختلف الوسائل؟التحرر الوطني وهو مقاومة 
  ...ولكن
لك القدرة على طرح خيار المقاومة، ام ان الوقت قد حـان كـي يعلـن                ال تزال القيادة الفلسطينية تم    هل  

  الفلسطينيون، مثلما اعلنت الثورات العربية، فراغ القيادة، ويصنعون قياداتهم الجديدة في الشارع؟
  .هذا هو السؤال

  27/9/2011، القدس العربي، لندن
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   المتوقع إزاء تراجع مكانة واشنطن العالمية"تل أبيب"سلوك  .65
  عدنان أبو عامر

حذرت أوساط سياسية إسرائيلية من تراجع مكانة الواليات المتحدة إلى أسوأ الحاالت، ما مـن شـأنه أن          
ـ          "تل أبيب "يؤثر على متخذي القرارات في       ي الـسياسة  ، ألن القوة األولى في العالم عاجزة عن التدخل ف

 مليـون نـسمة،     310الخارجية، واهتماماتها منصرفة لشؤونها الداخلية، حيث يبلغ عدد سكانها اليـوم            
يجب أن يـضاء    " ضوء أحمر "مستحضرة جملة من األرقام واإلحصائيات الدالة على ذلك، معتبرة إياها           

ألمنيـة والعـسكرية    ، وتوجه متخذي القرارات فـي الحكومـة وأذرع اإلدارة ا          "تل أبيب " ساعة في    24
المختلفة، في جميع المجاالت، ورغم أنه من السابق ألوانه تأبين أمريكا كقوة عظمى، لكن ال يجوز البتة                 

  .تجاهل ضعفها في هذا الوقت
  ضعف استراتيجي• 

يأتي ذلك بعد فشل السياسة الخارجية األمريكية بصورة مريعة في السنوات األخيرة، مـن خـالل تبـدد      
بحدوث تحول حاد في االستراتيجية األمريكية، ووعده باستبدال القـوة          " باراك أوباما "س  طموحات الرئي 

العسكرية بأخرى ناعمة ودبلوماسية، وإحداث تصالح مع العالم العربي واإلسالمي، وإدارة مفاوضات مع             
ة، أن  أعداء بالده، وتعزيز وضع الواليات المتحدة األمريكية في الشرق األوسط، ومن دواعي الـسخري             

حدثت تحوالت مؤخراً في أنقرة والقاهرة، تدل على الفشل التام للخطة، وهما الدولتان اللتـان تـشكالن                 
  .حجر الزاوية لإلستراتيجية األمريكية

ينبغي استغالله، فـالحروب    " دليل ضعف "كما أن إستراتيجية واشنطن بدت في العالم العربي واإلسالمي          
ان والعراق، مع األزمة االقتصادية العميقة، عززت فـي المنطقـة مـن             الفاشلة التي اندلعت في أفغانست    

الشعور بأن الواليات المتحدة األمريكية تواجه تراجعاً، وأن تأثيرها بات محـدوداً، كمـا أن الـسياسات                 
المتسرعة تجاه االنتفاضات العربية أضافت لبنة أخرى من عدم الثقة، وفقـدان الدبلوماسـية األمريكيـة                

  .لتأثيرها
  :أكثر من ذلك، فإن بوادر الضعف األمريكي في نظر تل أبيب تبدت في الشواهد التالية

  .عدم النجاح في وقف السباق النووي اإليراني المتالك سالح نووي. 1
  .الفشل في جلب الفلسطينيين لطاولة المفاوضات، وإحباط نواياهم للحصول على قرار األمم المتحدة. 2
 حل وسط بين أنقرة وتل أبيب حول أسطول غزة، ما يعني أنه لو كـان فـي                  عدم التمكن من تحقيق   . 3

سيسمح لنفسه بتدهور العالقات    " أردوغان"واشنطن زعيم قوي وصارم، لكانت هناك شكوك كبيرة في أن           
مع الصهاينة، وتهديدهم، وشكوك كبيرة في أن أبا مازن كان سيسمح لنفسه بمراوغة الواليات المتحـدة،                

ؤكد أن معاني القوة والردع والصرامة والزعامة، أمور مازالت مفقودة جـداً فـي البيـت            وهي شواهد ت  
  . األبيض

  تآكل القوة* 
في صعيد متصل، فإن هناك شعوراً متزايداً في تل أبيب وغيرها من العواصم الحليفة لواشـنطن بـأن                  

  .تزداد قوةزعامتها للعالم باتت تتآكل، في حين أن الدول األخرى المنافسة والصاعدة 
وإذا حكمت القوى اإلقليمية عليها بأنها دولة ضعيفة، فستكون أقل استعداداً للمساومة علـى قـضايا ذات                 
أهمية لها، كما ستسفر عن تبعات خطيرة عليها في حال شككت التحالفات التي طال أمدها فـي أوروبـا                   
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أنها غير قادرة، أو غيـر مـستعدة        وآسيا والشرق األوسط بضماناتها األمنية، أو في حال حكموا عليها ب          
  .لحل المشاكل اإلقليمية والدولية

 هذا النقاش من جديد حول صفة وقـدرة         2011كما أشعلت األحداث االستثنائية في الشرق األوسط عام         
وحدود القيادة األمريكية، ويعتقد اإلسرائيليون أنها تظهر ضعفاً في منطقـة ال تـرحم الـضعفاء، إال أن                  

 أبيب ال تشك في قدراتها العسكرية، وكيف ستخدم أرصدتها لتشكل اتجاهات وأحداث تؤثر              النخبة في تل  
بصورة مباشرة على المصالح الصهيونية، كما ينظرون إلى عدم استعدادها لتهديد إيران بالقيام بـضربة               
عسكرية ليس فقط، سيقوي عزمها وإصرارها، بل سيجعل من امتالك إيـران للـسالح النـووي أمـراً                  

  .توماًمح
وعلى الرغم من أن أغلبية اإلسرائيليين واثقون بأن الواليات المتحدة ستبقى القوة العـسكرية المـسيطرة              
دولياً في المستقبل المنظور، يرى كثيرون أن قوى صاعدة كروسيا وتركيا تتحـدى بـصورة متزايـدة                 

م عالمي متعدد األقطاب،    السياسة األمريكية في عدة قضايا، حتى إن البعض يشير إلى تطور بطيء لنظا            
ال تتمتع الواليات المتحدة فيه بذلك التأثير لتشكيل اتجاهات وتحقيق نتائج، ويفرض هـذا األمـر قيـوداً                  

، التي تعتمد على دعم دبلوماسي أمريكي، السيما في المنتديات الدولية،           )إسرائيل(دبلوماسية حقيقية على    
يصبح أمراً ال يمكن الرجوع عنه، وسـيعمق عـزلتهم          ويخشون من أن تحرك واشنطن نحو التعددية قد         

  .الدولية بصورة متزايدة
 26/9/2011، موقع فلسطين أون الين
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