
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة دون التنازل عن ثوابته: حكومة هنية
  نتنياهو يشترط للتفاوض مع عباس امتناعه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس

 "غيلو" وحدة سكنية في مستوطنة 1100بلدية االحتالل في القدس تصادق على 

   وقف االستيطان ليس شرطا الستئناف المفاوضات": إسرائيل" في األمريكيالسفير 
   تنقصها االستقامة"لرباعيةا"و..  تحل الصراع"إسرائيل"العقوبات على : أردوغان
  "إسرائيل" قلب إلىقاتله تصل  وحماس تمتلك صواريخ دقيقة: الومشسيلفان 

فشل حل الدولتين ليس: نتنياهو
وال ".. لإسرائي"من مصلحة 

  67 حدود إلىانسحاب 
  

 4ص ... 

  2276  28/9/2011األربعاء 



  

  

 
 

  

            2ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 5  من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة دون التنازل عن ثوابته: حكومة هنية.2
 5  إلى إنهاء االحتالل فوراحكومة فياض تدعو .3
 5  مشاريع االستيطان بالقدس صفعة في الجهود الدولية لحماية السالم: عريقات.4
 6   المبادرة الرباعية ال تساوي الحبر الذي كتبت به:المصريمشير .5
 6  ةلطلب االعتراف بالدولة الفلسطيني" ثالث دول متذبذبة" لتصويتالسلطة تسعى .6
 7  بحر يحمل االحتالل مسؤولية اختراق القانون الدولي وتبعات اختطاف النائب عطون.7
 7   الثوابت الوطنيةينسفقي  توجه عباس لألمم المتحدة يل":التشريعي"أمين عام .8
 8   المصالحةإلتمام جهود بأينرحب : رزقه.9
 8  على عباس الضغوط األمريكية المجلس الوطني الفلسطيني يدين.10
 9  ئب عطونيعتصمون في رام اهللا تضامنا مع النا" التشريعي"أعضاء من .11
    

    :المقاومة
 9   على قضية الالجئين وحقوقهم" خطوة أيلول"مخاوف جدية من : عصام عدوان.12
 10  بركة يبحث مع السفير العراقي في لبنان أوضاع الالجئين الفلسطينيين بالعراقعلي .13
 10   وحدة استيطانية بالقدس استهتار بمجلس األمن1100قرار بناء : فتح.14
 10   تندد بمالحقة أمن السلطة لعائلة الشيخ السعدي"الجهاد".15
 11  "300"ة اثنين من منفذي عملية الحافل  ينوي بث فيلم يكشف تفاصيل إعداماإلسرائيليالتلفزيون .16
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  نتنياهو يشترط للتفاوض مع عباس امتناعه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس.17
 11   وقادة االحتجاج يعبرون عن خيبة أمل..نتنياهو يرحب: "تراختنبرغ"توصيات .18
 12    على التفاوض بدون شروط اإلصرارالدولة الفلسطينية من خالل  تجاوزنا عقبة: ليبرمان.19
 12   مليون دوالر لرئيس الموساد األسبق إلتمام صفقة الغاز مع مصر11: صحيفة إسرائيلية.20
 12  "إسرائيل" قلب إليقاتله تصل  و دقيقةحماس تمتلك صواريخ: الومشسيلفان .21
 13  ضد قيام الدولة الفلسطينية" النضال"في األمم المتحّدة يدعو لمواصلة " إسرائيل "مندوب.22
 13   أداء الجيش اإلسرائيلي تكشف عن عيوب خطيرة في" هارتس".23
 14  يعترف» الشاباك« و.. يدعو لقتل العرب ديني تنفق مئات آالف الدوالرات على معهد"إسرائيل".24
 14  اليمين اإلسرائيلي ُيقدم اقتراح قانون لتعديل نَص يمين الوالء ألعضاء الكنيست.25
 15  " الفيتو"عريضة للضغط على أوباما الستخدام أمريكي  يوقعون  ألف يهودي 100 .26
    

    :األرض، الشعب
 15 "غيلو" وحدة سكنية في مستوطنة 1100بلدية االحتالل في القدس تصادق على .27
 16   ؤجل النظر بقضية هدم حي البستانت  في القدساالحتاللبلدية .28
 16  ردا على التضييق اإلسرائيلي" العصيان الشامل"األسرى يهددون بـ: قراقع.29



  

  

 
 

  

            3ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

 16   لترا للمستوطن431ء يوميا مقابل  لتر ما20يستهلك  باألغوار الفلسطيني :محافظ طوباس.30
 17   غضون أسابيعباألونروا تعد بحل  البراجنة في بيروت و في مخيم برج"آيل للسقوط"انهيار منزل .31
 17   تمنح تصريح اقامة السقف مطرانية القدس بعد معارك قانونية"سرائيلإ".32
 18  أميركي رسمي البني صالح في الضفة يرفضون استقبال وفد قريةأهالي.33
   

   : األردن
 18 حول مشاركة الجامعة العربية" إسرائيل"األردن ألغى مؤتمرا للمياه العتراض : ويكيليكس.34
 18  جودة يشدد على أهمية إعادة إطالق المفاوضات المباشرة بيـن الفلسطينيين واإلسرائيليين.35
   

   : لبنان
 19  فلسطين تَفي بجميع المعاييرِ العتبارها دولةً بموجبِ القانون: ميقاتي رئيساً لمجلس األمن.36
 19  ن والمولودين من لبنانيين ولبنانيات من رسوم إجازة العملفاء المتأهليإع: لبنان.37
 20 ليست في وارد االعتراف بالدولة الفلسطينية" إسرائيل" :شال اده الوزير السابق مي.38
 20  توقيف فلسطيني بالتعامل مع دولة أجنبية.39
 20   وصل سباحة من فلسطين48المخابرات اللبنانية توقف فلسطينياً من عرب .40
   

   :عربي، إسالمي
 20   تنقصها االستقامة"الرباعية"و..  تحل الصراع"إسرائيل"العقوبات على : أردوغان.41
 21  صر على شروط تركياوي" إسرائيل" إلنهاء األزمة مع  أمريكياًرفض مقترحاًيأردوغان .42
 21   في عملية السالم"إسرائيل"التزاماً متبادالً من لم نجد : سعود الفيصل.43
 22  اإلمارات تدعم عضوية كاملة لفلسطين في األمم المتحدة.44
 22   األمم المتحدة فيالحصول على عضوية كاملةب ينالكويت تدعم مطالب الفلسطيني.45
 22  فلسطيندولة كد دعمهما العتراف دولي بتؤالسودان .46
 23   سنة60طلب االعتراف بفلسطين فرصة لألمم المتحدة لتصحيح ظلمها طوال : الجزائر.47
 23  يتهمه بإقامة مستوطنة يهودية لنشرها خبراً حزب طالباني يقاضي الجماعة اإلسالمية: كردستان.48
 23  رسالة واستعراض للقوة على الحدود المصرية اإلسرائيليتدريبات الكيان : مصريونخبراء .49
 24  لدى السلطة يزور خيمة النواب للتضامن معهم بعد اختطاف النائب عطون لسفير المصريا.50
 24  تشكيل اللجنة المصرية الفلسطينية لنصرة األسرى العرب في سجون االحتالل.51
 25   سوداني في صفوف الموساد والجيش500جند ت "إسرائيل": وكالة قدس نت.52
   

   :دولي
 25  التابعة له لدولة الفلسطينية إلى لجنة العضويةمجلس األمن أحال طلب ا.53
 25   القدسببناء مستوطنات جديدة   ينتقدون بشدة قراراألوروبي المتحدة وواشنطن واالتحاد األمم.54
 26   لمفاوضاتوقف االستيطان ليس شرطا الستئناف ا": إسرائيل" في األمريكيالسفير .55
 26  يحالف الحظ الفلسطينيين ويحصلوا على حق الدولة آمل أن: بان كي مون .56



  

  

 
 

  

            4ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

 26 وزير خارجية أيسلندا يعلن دعم بالده لدولة فلسطين.57
 27  الفلسطينية من الرسوماالتحاد األوروبي يعفي الصادرات الغذائية .58
 27  خبراء في االمم المتحدة يطالبون بوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية.59
 28  فرنسا تحاول موازنة موقفها في ملف الطلب الفلسطيني الى االمم المتحدة.60
    

   :تقارير
 28   تتدرب على حرب شاملة"إسرائيل".61
 30  "إسرائيل"تسريبات حول زيارة قائد الجيوش الغربية األدميرال ستافريدس إلى .62
 32  في ذكرى انطالق االنتفاضة» ويكيليكس«لقطات من .63
    

    :مقاالت
 33  نهلة الشهال...  ماذا بعد ذلك؟:فلسطين.64
 36  أنطـوان شلحـت...  سيناريوهات مخاطر وفـرص- واألردن"إسرائيل".65
 39  عبداهللا إسكندر... حماس فوتت فرصتها.66
67.Persona non grata ...41  عريب الرنتاوي 
    

  42  :كاريكاتير
***  

  
  67 حدود إلى وال انسحاب ..."إسرائيل"فشل حل الدولتين ليس من مصلحة : نتنياهو .1

األمريكية، الليلة الماضية، ادعى رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين           " بي بي أس  "في مقابلة مع قناة     
وأكد في الوقت نفسه على     . فلسطينيين يرتكبون خطأ جسيما   نتنياهو أنه يستطيع أن يحقق السالم، ولكن ال       

  .67، كما أكد رفضه االنسحاب إلى حدود "وحدة القدس"
. وقال نتنياهو إنه على استعداد للبدء في المفاوضات في أي زمان ومكان، ولكن بدون شـروط مـسبقة                 

ـ   يمثل اإلجماع فـي إسـرائيل،      بإمكانه أن يقود االئتالف،  الذي اعتبره        " رئيس حكومة جيد  "وقال إنه ك
  .لصنع السالم

وقال إنه ال يرغـب بـأن       ". فشل حل الدولتين ليس من مصلحة إسرائيل      "وجاء أن نتنياهو وافق على أن       
التأكد من أن هذه الدولة لن تتحول إلى        "يتحول السكان الفلسطينيون إلى مواطنين في إسرائيل، وإنما يريد          

  ".دولة اليهودية الوحيدةإيران صغيرة بإمكانها أن تدمر ال
وبحسبه فإن ذلك ال يعتبر شرطا مسبقا للمفاوضات،        ". القدس موحدة "كما شدد نتنياهو على أنه يريد رؤية        

  .وإنما مواقف في المفاوضات، وأن المواقف النهائية ستكون نتيجة المفاوضات
ي خالل سنتين ونـصف     كما ادعى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على التحدث معه ف            

  . ساعات فقط، متسائال عما إذا كانت تكفي لحل صراع يمتد إلى مائة عام6مدة 
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، وشدد أيـضا    1967كما شدد نتنياهو في المقابلة على أنه لن ينسحب إلى حدود الرابع من حزيران عام                

  .على أن الرئيس األمريكي باراك أوباما يوافق على ذلك
  28/9/2011، 48موقع عرب

  
  من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة دون التنازل عن ثوابته: حكومة هنية .2

 1100أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قرار سلطات االحتالل الصهيوني إنشاء : غزة
 يشير إلى عظم الهجمة"بالقدس المحتلة، معتبرة أن هذا القرار " جيلو"وحدة استيطانية في مغتصبة 

وجددت الحكومة في بيانٍ لها الثالثاء عقب اجتماعها  ".االستيطانية في المدينة وتزايد وتيرة تهويدها
األسبوعي إدانتها الختطاف النائب أحمد عطون من خيمة االعتصام بمقر الصليب األحمر بالقدس 

قدسة وأهلها ونوابها المحتلة، ودعت الدول العربية واإلسالمية إلى تحمل مسئولياتها تجاه المدينة الم
   .ورموزها

وقالت إنها تابعت باهتمام التحركات السياسية في األمم المتحدة، مؤكدة على أن حق شعبنا ثابت في إقامة 
وشددت على رفضها القاطع  .دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة دون أن ينقص ذلك من أي حق آخر

نه وحق الالجئين بالعودة وتقرير المصير، وأن ال تفويض للتنازل عن أي من ثوابت شعبنا وحقه في وط
وفي الشأن المحلي، قررت الحكومة تكليف وزير العدل  .لشخص أو جهة أو مؤسسة للتنازل عن حقوقنا

من أجل تفعيل محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بعد عمليات القتل الجنائية التي وقعت في قطاع غزة 
  . مع التأكيد على تطبيق القانونمؤخرا بين عدد من العائالت،

 27/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إلى إنهاء االحتالل فوراحكومة فياض تدعو  .3
 أكد مجلس الوزراء خالل جلسته في رام اهللا اليوم الثالثاء، برئاسة رئيس الوزراء سالم فياض، :رام اهللا

مة لألمم المتحدة، أعاد االعتبار لمكانة قضيتنا أن الخطاب الهام للرئيس محمود عباس أمام الجمعية العا
   .الوطنية، ووضعها من جديد على رأس األولويات الدولية

وأشار المجلس في بيان له إلى أن الخطاب أظهر بوضوح جاهزية شعبنا إلقامة الدولة، وأنه حسم معركة 
مشروعة، وفي مقدمتها حقه الجاهزية والجدارة، وعبر عن إصراره على الصمود لنيل حقوقه الوطنية ال

كما أظهر حرص . في االستقالل والسيادة على أرض وطنه في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون
شعبنا على استعادة مكانته في صنع وحماية الحضارة اإلنسانية، وتكريس قيم التعايش والتسامح بين 

د، حيث تطلع شعبنا دوما نحو المستقبل البشر رغم الظلم التاريخي الذي وقع عليه منذ أكثر من ستة عقو
  .والرغبة الحقيقية لترسيخ السالم

  27/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  مشاريع االستيطان بالقدس صفعة في الجهود الدولية لحماية السالم: عريقات .4
يذية لمنظمة التحرير  صائب عريقات، عضو اللجنة التنف.دأدان  :ب ف  أ– عبد الرؤوف أرناؤوط

" جيلو" وحدة استيطانية في مغتصبة 1100قرار سلطات االحتالل الصهيوني إنشاء الفلسطينية بشدة 



  

  

 
 

  

            6ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

صفعة في وجه جميع الجهود الدولية المبذولة لحماية "ووصف عريقات الموافقة بأنها  .بالقدس المحتلة
 ردت على بيان اللجنة الرباعية لإسرائي إن: "وأضاف" فرص السالم اآلخذة بالتالشي في المنطقة

وأحرج نتنياهو أطرافا في المجتمع الدولي كانت تصر على أن هناك " ال"والمبادرة الفرنسية بألف ومئة 
  ".إسرائيلشريكا للسالم في 

إن إسرائيل مستمرة في وضع العقبات أمام عملية :  الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينةمن جهته قال
  . على أن االستيطان عمل أحادي الجانبالسالم، مشددا

 28/9/2011األيام، رام اهللا، 
  

   المبادرة الرباعية ال تساوي الحبر الذي كتبت به:المصريمشير  .5
أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس مشير  :ريما زنادة - غزة

لحة وتنفيذ آليات المصالحة هو خيار استراتيجي المصري، على أن حركة حماس جعلت من خيار المصا
البد أن يقدم خيار المصالحة الفلسطينية الفلسطينية على كافة " ":الشرق"وقال لـ. لها في كافة الظروف

   ".األمور وأن ال يتم مراهنتها على خطوة سبتمبر أو بغيرها من األمور
 وشملت إعادة المفاوضات بين السلطة واالحتالل وتعليقا على مبادرة اللجنة الرباعية التي طرحت مؤخراً

اإلسرائيلي ضمن سقف زمني محدد، أكد القيادي في حركة حماس المصري، على أن المبادرة ال تساوي 
وأشار، على أن . الحبر قيمة الذي كتبت به وهي جاءت لتكون بمثابة استمرار لمسلسل النهب والضياع

ً من هذه المبادرة والتأكيد بالوقت ذاته المبادرة عبارة عن محاولة بث الروح  في الجسد المهمد، محذرا
  .على أن الخيار االستراتيجي هو الوحدة الوطنية الفلسطينية

  28/9/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ةلطلب االعتراف بالدولة الفلسطيني" ثالث دول متذبذبة" لتصويتالسلطة تسعى  .6
 بموافقة تسع دول "آماال كبيرة" هناك إن "القدس العربي"قال دبلوماسي فلسطيني لـ : أشرف الهور-غزة 

من األعضاء بمجلس األمن للتصويت لصالح الطلب الفلسطيني باالعتراف بدولة مستقلة، وذلك بعد أن 
أبلغت نيجيريا العضو غير الدائم السلطة بأنها ستصوت لصالح الطلب، في وقت طالبت قوى اللوبي 

  . بضم مناطق الضفة الغربية وتسريع وتيرة االستيطان، عقابا للفلسطينيينالبرلماني اليميني في إسرائيل
 عدة دول عربية وإسالمية وعدت بالتدخل لصالح التأثير على كل من الغابون إنوقال الدبلوماسي 

ونيجيريا والبوسنة والهرسك لحثها لصالح التصويت على الطلب، لكي تتمكن من الحصول على تسعة 
  .ألمن يمكنها من تمرير الطلب الفلسطيني للتصويتأصوات في مجلس ا

 مع زعماء هذه "دول وازنة"وأشار إلى وجود اتصاالت عربية وإسالمية على أعلى مستوى تقوم بها 
الدول، خاصة مع البوسنة والهرسك التي لها مجلس حكم ثالثي، اثنان منه يوافقون على الطلب، فيما 

  . يوافق كل من الممثل البوسني والكرواتي على الطلبيعارض العضو الثالث وهو الصربي، إذ
وقال ان وفودا فلسطينية ستغادر قريباً إلى نيجيريا والغابون لصالح كسب تأييدها وتأكيده بشكل نهائي 

 حدث في مواقف هاتين "تذبذب"وتحدث الدبلوماسي الفلسطيني عن  .لصالح دعم الطلب الفلسطيني
ر وسطاء في وقت سابق وخالل وجود الرئيس عباس في نيويورك بأنها الدولتين، إذ بعثتا برسائل عب

  .ستدعم الطلب الفلسطيني، قبل أن تعلن مجدداً أنها ال تزال تجري مشاورات
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 رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عقب لقائه بوزير الخارجية النيجيري أن .دأعلن أمس و
ني، في مؤشر إيجابي يقرب الفلسطينيين من الحصول على األخير وعده بان تدعم بالده الطلب الفلسطي

  .تسعة أصوات لتمكينهم من تمرير القرار
  28/9/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بحر يحمل االحتالل مسؤولية اختراق القانون الدولي وتبعات اختطاف النائب عطون .7

 أحمد عطون في مقره بغزة، نظم المجلس التشريعي الثالثاء وقفة تضامنية مع النائب المختطف: غزة
بحضور نواب المجلس وعلى رأسهم الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس، وعدد من الوزراء 

  .وقيادات األجهزة األمنية، ومسئولي الفصائل الوطنية واإلسالمية
عطون من أمام واستنكر بحر قيام قوة خاصة صهيونية باختطاف النائب المقدسي المهدد باإلبعاد أحمد 

خيمة اعتصام النواب بالقدس المحتلة، محمال االحتالل الصهيوني مسؤولية اختراق القانون الدولي 
اإلنساني، والتبعات المترتبة على اختطاف النائب عطون، كما دعا مجلس األمن الدولي لسرعة االجتماع 

  .ف النائب أحمد عطونللبحث في الخرق الدولي الجديد لالحتالل الصهيوني، متمثال باختطا
نقول لعباس نريد مصالحة وطنية، ونريد إقامة دولة دون التنازل عن القدس، ودون : "وتابع قائال

لن "، مؤكدا على أن الحقوق الفلسطينية "االعتراف بالكيان الصهيوني، ودون التنازل عن حقوقنا وثوابتنا
  ".لن تعود الحقوق إال بالمقاومة" ار وحيد وقالتعود بالمقاومة السلمية التي يتبناها فريق أوسلو كخي

  27/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ة الثوابت الوطنيينسف توجه عباس لألمم المتحدة ":التشريعي"أمين عام  .8
رأى أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني المستشار نافذ المدهون أن توجه : رائد موسى - غزة

م المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران السلطة الفلسطينية لألم
، ينطوي على مخاطر جمة ستمس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية في المنظمة الدولية، 1967) يونيو(

  .1948وبالثوابت الوطنية وفي مقدمها حق عودة الالجئين الفلسطينيين، وبفلسطينيي عام 
از الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة بعض العقبات التي إذا اجت: وقال

تمنحه السلطة الفلسطينية إلسرائيل بباقي " صك ملكية"تعترضه، وحاز على القبول األممي، فإن هذا يمثل 
  .ةالمائ في 78أرض فلسطين التاريخية التي تقدر بنحو 

عتراف ستكون الطريق ممهدة أمام إسرائيل لترسيخ مفهوم يهودية الدولة، استناداً لهذا اال: وذكر المدهون
 من 48وإطالق يدها لتنفيذ مخططاتها الخبيثة التي لطالما لوح بها عتاة قادتها، لجهة ترحيل فلسطيني 

مدنهم وقراهم، عبر ممارسة الضغوط عليهم وحرمانهم من حقوقهم، ومنها الجنسية التي تم منحها لهم 
قرار، متسائالً عن مصير هذه الجنسية في حال االعتراف األممي بدولة فلسطينية؟، وهل سيتم بموجب 

منحهم الجنسية الفلسطينية؟، أم أن إسرائيل ستعمل على تضييق الخناق عليهم بمطالبتهم مثالً باعتناق 
اضيها كدولة الدين اليهودي أو الخدمة العسكرية في الجيش إذا أرادوا االستمرار في العيش على أر

  !يهودية؟
وفي شأن حق العودة، قال المدهون إن أحد أبرز وأخطر تداعيات توجه السلطة الفلسطينية لألمم المتحدة 
لطلب العضوية الكاملة، سيطال حق عودة ماليين الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا 
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دان ماليين الالجئين المشردين في أصقاع المعمورة ، فضالً عن فق1948منها قسراً إبان النكبة في العام 
  .لتمثيلهم، إذ ستفقد منظمة التحرير الفلسطينية مكانتها في األمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني

ورغم المخاطر الجمة التي يراها المدهون تهدد الثوابت الوطنية، إال أنه ال يخفي خشيته من احتمال أن 
محمود عباس لألمم المتحدة مجرد خطوة تكتيكية الهدف منها الضغط من أجل يكون توجه الرئيس 

تحسين شروط المفاوضات، وفي هذه الحال سيدفع الفلسطينيون سنوات من مصيرهم ومستقبلهم في 
 عاماً من العمر الفلسطيني بال 18مفاوضات عبثية لن تكون أفضل حاالً من المفاوضات التي أهدرت 

  .فائدة أو طائل
  28/9/2011، 48قع فلسطينيومو

      
   المصالحةإلتمام جهود بأينرحب : رزقه .9

يوسف رزقه المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية، باألنباء التي نُقلت . رحب د: نادر طالل
مؤخراً على لسان مسؤولين كبار في السلطة حول نية محمود عباس زيارة قطاع غزة خالل الفترة 

  .حركة حماسالمقبلة ولقاء 
الثالثاء، أن حركة حماس وحكومته لم ولن تعارض على " الرسالة نت"وأكد رزقه في تصريح خاص لـ

زيارة عباس للقطاع، في إطار التباحث والتشاور إلزالة العقبات التي تعترض طريق تحقيق المصالحة 
  .الفلسطينية المتعطلة منذ سنوات

جابي يدعم في تحقيق الوحدة الوطنية، إلعادة اللحمة وأوضح أن حكومته تدعم أي جهد فلسطيني اي
لشطري الوطن، مشيراً إلى أن أي مباحثات من هذا القبيل يجب أن تكون معمقة وذات مغذى من أجل 

لكافة " أيلول"ودعا رزقه، رئيس السلطة لشرح خطوة  .الوصول إلى حلول تطبق على أرض الواقع
تها بشكل جدي ووطني والبحث عن سبل مواجهاتها والتحديات التي الفصائل الفلسطينية بدقة كافية، لدراس

غزة والضفة وطن واحد وهما ملك للجميع الفلسطينيين وليس " وختم رزقه تصريحه بالقول .قد تعقبها
  ".حكراً على أي فصيل فلسطيني

  27/9/2011الرسالة، فلسطين، 
   

  اسعلى عب الضغوط األمريكية المجلس الوطني الفلسطيني يدين .10
بدعوة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بحثت اللجنة السياسية :  كمال زكارنة-عمان 

في المجلس مرحلة ما بعد تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة الذي استند إلى 
  .المقبلة، إلى جانب بحث الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع المرحلة 181القرار 

وأكدت اللجنة السياسية في نهاية اجتماعها تأييدها للرئيس محمود عباس وخطابه التاريخي أمام الجمعية 
العامة لألمم المتحدة والذي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية وحدد المسار السياسي 

ه، وعبر بشكل واضح وثابت وصلب المستقبلي من خالل ما حمله إلى العالم اجمع قضايا شعبنا وتطلعات
عن الحقوق الفلسطينية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق عودة الالجئين وفقا للقرار 

 وحرية األسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل حدود الرابع من 194
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967حزيران لعام 
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كما دان كافة الضغوطات والتهديدات التي مارستها وتمارسها اإلدارة األميركية وغيرها على الرئيس 
محمود عباس والقيادة الفلسطينية بهدف إفشال موافقة مجلس األمن على طلب العضوية، معتبرا أن ما 

لوعوده وتراجعا ورد في خطاب أوباما في األمم المتحدة تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتنكرا 
  .أمام الضغط اإلسرائيلي

  28/9/2011الدستور، عمان، 
  

  يعتصمون في رام اهللا تضامنا مع النائب عطون" التشريعي"أعضاء من  .11
نظم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك والنواب اإلسالميون بالضفة المحتلة ظهر : الضفة

ع النائب المقدسي أحمد عطون الذي أعادت قوات االحتالل أمس وسط مدينة رام اهللا اعتصاما تضامنيا م
اختطافه من مكان اعتصام نواب القدس في مقر الصليب األحمر في مدينة القدس، ومع أعضاء المجلس 
التشريعي الفلسطيني المختطفين والذين أعادت قوات االحتالل اختطافهم على مدار الشهور الماضية، 

ن والمضربين عن الطعام في سجون االحتالل وخاصة القائد الشيخ جمال وتضامنا مع األسرى المعزولي
  .أبو الهيجا، والنائب المختطف القائد أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  28/9/2011السبيل، عمان، 
 

  على قضية الالجئين وحقوقهم" خطوة أيلول"مخاوف جدية من : عصام عدوان .12
ور عصام عدوان، رئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس أن التخوف األساسي أكد الدكت: غزة

على قضية الالجئين من خطوة ذهاب رئيس السلطة محمود عباس إلى األمم المتحدة لالعتراف بالدولة 
  ".الفلسطينية بالشكل الذي تمت عليه، يعود باألساس لالعتراف بالكيان الصهيوني

اف بالكيان يعني عمليا إلغاء حق الالجئين في أراضيهم، ويصبح هؤالء رعايا واعتبر عدوان أن االعتر
دولة إما أن يعودوا لدولتهم أو يوطّنوا في أماكن إقامتهم فضالً عن التخوفات الجدية على مصير 

  .1948الفلسطينيين المقيمين داخل األراضي المحتلة منذ عام 
، تنشر على التوازي، معقبا على حديث عباس "يني لإلعالمالمركز الفلسط"وقال عدوان في مقابلة مع 

إلغاء الحق من األساس والبحث عن "، إن هذا الموقف يعني "حل عادل متوافق عليه لقضية الالجئين"عن 
  ".المفاوض الفلسطيني ومنظمة التحرير بشكلها الحالي غير مؤتمنة على هذا الملف"، مؤكدا أن "تسوية

 أن ذلك يعود للممارسات ،في قطاع غزة، أكد عدوان" األونروا"العالقة مع وكالة وفيما يتعلق بتوتر 
وكالة، والتي وصلت إلى حد اإلساءة لرموز الشعب الفلسطيني، وتمثل ذلك الواإلجراءات التي تتخذها 

وال ثابت ومؤكد "في اعتبار صورة الشيخ أحمد ياسين تلطيخًا لسمعة الوكالة، مشددا على أن هذا األمر 
  ".يلغيه نفي الوكالة التي باتت الجماهير تطالبها باالعتذار

من غزة إلى عماّن، الفتًا النظر " األونروا"وأكد عدوان دقة المعلومات التي تحدثت عن خطط نقل مقر 
وقلل  .إلى وجود سياسة نقل تدريجية وبطيئة وبات معظم المسئولين الذين بيدهم الصالحيات في عمان

، معتبرا أن هذه أصبحت سياسة دارجة؛ ألن األونروا تقوم بتراجعات شكلية "األونروا "من أهمية نفي
  .ويبقى الواقع، كما وكل األمور التي نفتها الوكالة ثبت صحتها الحقًا

 28/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  اقبركة يبحث مع السفير العراقي في لبنان أوضاع الالجئين الفلسطينيين بالعرعلي  .13
برئاسة ممثل الحركة في لبنان علي بركة، السفير العراقي في لبنان " حماس"زار وفد من حركة : بيروت

وضم الوفد مسؤول العالقات السياسية . عمر البرزنجي في مقر السفارة العراقية في شرقي بيروت
  .محمود الصديق ومسؤول مكتب شؤون الالجئين وياسر عزام

ير العراقي، أوضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق، خصوصا في حي وبحث وفد الحركة مع السف
  .البلديات في بغداد حيث يتعرضون لحملة اعتقاالت وتهجير

في بيانٍ لها، أن الوفد طالب الحكومة العراقية تأمين الحماية لالجئين الفلسطينيين " حماس"وذكرت حركة 
 آالف نسمة حتى اآلن، علما أنهم 9 إلى 2003 عام  ألف نسمة35في العراق الذين تناقص عددهم من 

، حيث نقلهم الجيش العراقي الشقيق من مخيماتهم في 1948ضيوف العراق حكومةً وشعبا منذ العام 
الضفة الغربية إلى العراق وأحسن معاملتهم، كما وأكرمتهم الحكومات العراقية المتعاقبة باعتبارهم أخوة 

  .مهجرين
 أن الالجئين الفلسطينيين ليس لهم أطماع في الدول العربية المضيفة، وليس لهم وأكد بيان الحركة

لذا نطالب الدول العربية المضيفة وخصوصا حكومة "مشروع إال العودة إلى ديارهم في فلسطين، وتابع 
 يتمكنوا العراق الشقيق، أن تدعم صمود الالجئين الفلسطينيين في العراق، وتأمن الحياة الكريمة لهم ريثما

  ".من العودة إلى ديارهم األصلية في فلسطين
 27/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   وحدة استيطانية بالقدس استهتار بمجلس األمن1100قرار بناء : فتح .14

 وحدة 1100، قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء 'فتح'اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
  .دة في القدس الشرقية، استفزازا وتحديا للمجتمع الدولي، واستهتارا بمجلس األمن الدولياستيطانية جدي

وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم الثالثاء، 
تبارا، معتبرة إن إسرائيل تواصل تحديها للمجتمع الدولي وتستخف بتوجهاته وقراراته وال تقيم له اع

خطاب أوباما المنحاز لها أمام األمم المتحدة ضوءا اخضر وسياج حماية الستكمال مشروعها االستيطاني 
  .غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي

ولفت إلى أن تزامن اإلعالن عن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية مع بدء مناقشة  مجلس 
سطين لألمم المتحدة، يشير إلى استهتار إسرائيل وتحديها  للمنظمات الدولية وعلى األمن لطلب انضمام فل
  .رأسها مجلس األمن

  27/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تندد بمالحقة أمن السلطة لعائلة الشيخ السعدي"الجهاد" .15
 أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة ألبناء أدانة حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين مالحقة أجهزة: جنين

  .وعائلة الشيخ بسام السعدي أحد قادة الحركة بمحافظة جنين
إن الحملة األمنية التي تشنها أجهزة ) 9-27(وقالت الحركة في تصريح صحفي لها مساء أمس الثالثاء 

 لكسر إرادة وصمود الشيخ أمن السلطة بالضفة ضد عائلة السعدي تتقاطع مع محاوالت االحتالل الرامية



  

  

 
 

  

            11ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

السعدي المعتقل بسجون االحتالل الصهيوني، ودعت الحركة أجهزة أمن السلطة بالتوقف الفوري عن 
  .هذه الممارسات 

 27/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   "300"الحافلة   تفاصيل إعدام اثنين من منفذي عمليةينوي بث فيلم يكشف اإلسرائيليلتلفزيون ا .16
يوم "  قم بتصفيتهمXيا " تنوي القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي بث فلم وثائقي تحت عنوان :بيبتل ا

 1984االحد القادم عند الساعة التاسعة مساء، والذي يكشف تفاصيل جديدة عن العملية التي نفذت عام 
  .بعد أيام من العملية من الخاطفين بعد القبض عليهما أحياء وفقا للصور التي نشرت 2وكيفية إعدام 

لم سيتضمن العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين ياليوم الثالثاء أن هذا الف" هأرتس"وأفادت صحيفة 
االسرائيليين في تلك الفترة، ومن ضمنهم المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية وكذلك قائد المنطقة 

المسؤول عن عملية اعدام اثنين " الشاباك"ادة في جهاز الجنوبية في الجيش االسرائيلي، باالضافة الى ق
  .وقد نشر الموقع تلخيصا لما حدث منذ بدء العملية حتى االنتهاء من التحقيق .من منفذي العملية

  28/9/2011القدس، القدس، 
  

  نتنياهو يشترط للتفاوض مع عباس امتناعه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس .17
اكدت مصادر اسرائيلية أن بنيامين نتنياهو سيشترط االستمرار بالتفـاوض مـع            : ض وليد عو  - رام اهللا 

الرئيس محمود عباس طالما لم يشكل االخير حكومة وحدة وطنية مع حماس التي تسيطر علـى قطـاع                  
  .غزة

الثالثاء أن حكومة نتنياهو سترد بااليجاب على اقتراح        ' اسرائيل اليوم 'وفي ذلك االتجاه اوضحت صحيفة      
الرباعية العودة فورا الى المفاوضات، ولكنها ستوضح لها بأنها لن توافـق علـى تجميـد البنـاء فـي                    

  . المستوطنات كما يطالب الفلسطينيون كشرط مسبق الجراء المحادثات
 28/9/2011، القدس العربي، لندن

  
   وقادة االحتجاج يعبرون عن خيبة أمل..نتنياهو يرحب: "تراختنبرغ"توصيات  .18

 هاقدمتالتي  اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إلى الترحيب بتوصيات النهاية           ئيس الحكومة سارع ر 
وقال إنه في نهاية المتطاف سيتمكن مواطنو إسرائيل من شراء وفعـل أمـور أكثـر     . "تراختنبرغ"لجنة  

  . بأموالهم
 والرفـاه وتغييـر سـلم األولويـات         واعتبر نتنياهو نتائج التقرير بأنها تحمل بشائر حقيقية في التعلـيم          

أمن المواطنين هو على رأس سلم أولويات الحكومة        "وشدد في المقابل على أن      . االقتصادي في إسرائيل  
  ".برئاسته، وأن ميزانية األمن كانت وستبقى الميزانية األكبر من ميزانيات باقي الوزارات

ف، من قيادة االحتجاجات، إن هناك اسـتخداما  وضمن ردود الفعل األولية على التوصيات، قالت دفنه الي 
وأضافت أنه ال يجري الحديث عن تغيير       . مضلال لمصطلحات االحتجاج من الممكن أن يضلل الجمهور       

  .بعيد المدى، ولن يبدو أن عمل اللجنة هذه قد أثمر حتى القليل الذي كنا نعتقده
قـرتين المقدسـتين لنتنيـاهو؛ الحريـديين        التقرير لم يمس الب   " إن   "زهافا غلؤون "قالت عضو الكنيست    و

  ".خدعة تراختنبرغ/ طراختنبلوف"والمستوطنين، وبدال من التغيير الحقيقي حصلنا على 
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وقال رئيس نقابة العاملين االجتماعيين إيتسيك بيري إن اللجنة التي كانت يفترض أن توفر الـرد علـى                  
  .يص الفجوات في المجتمع اإلسرائيلياالحتجاج فوتت الفرصة إلحداث تغيير عميق وحقيقي وتقل

  28/9/2011، 48موقع عرب
  

  الدولة الفلسطينية من خالل االصرار على التفاوض بدون شروط تجاوزنا عقبة: ليبرمان .19
زعم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بالده تمكنت من تجاوز عقبة             : أشرف الهور  -غزة  

من خالل اإلصرار على مطلبها بإطالق عملية تفاوض بـدون شـروط            'ة  توجه الفلسطينيين لألمم المتحد   
الجميع كان يتحدث عن عزلة دولة إسرائيل إال أن         'ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن ليبرمان قوله       . 'مسبقة

  .'الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي باراك اوباما وبيان الرباعية الدولية اثبتا عكس ذلك
  .'إذ أن أمامنا شوطا طويال يجب قطعه'برمان انه من السابق ألوانه االبتهاج بما حدث ورغم ذلك قال لي

قال رئيس الدولة في إسرائيل شمعون بيريس ان بالده سترد باإليجاب على اقتراح الرباعيـة الدوليـة                 و
  .بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين

طيني ردا مماثال ليتسنى استئناف المفاوضات فـي غـضون          وأعرب عن أمله في ان يقدم الجانب الفلس       
  .شهر

 28/9/2011، القدس العربي، لندن
 

   مليون دوالر لرئيس الموساد األسبق إلتمام صفقة الغاز مع مصر11: صحيفة إسرائيلية .20
كشفت صحيفة إسرائيلية عن حصول رئيس الموساد األسبق، شبتاى شافيت، على عمولة            : محمد البحيرى 

 مليون دوالر، نظير دوره فى إتمام صفقة تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، التـى قـدرت                 11قدرها  
  . مليار دوالر3.5قيمتها بـ

، التـى   »جى. إم. إى«كان مجنداً ضمن فريق شركة      »  عاماً 72«إن شافيت   » ذا ماركر «وقالت صحيفة   
 األعمال المصرى حسين سالم،     كانت تضم رجال أعمال من إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ورجل         

وعرضت تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وسعى شافيت إلى إقناع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلى                
األسبق آرييل شارون بأنه من األفضل إلسرائيل، من الناحية األمنية، إبرام صفقة الغاز مع مصر، وليس                

 مليـون   11أى ما يعادل    « مليون شيكل    40، وحصل مقابل ذلك على      2004مع الشركة البريطانية، عام     
  .»دوالر

استغل شافيت كل ثقله كرئيس سابق      «: البريطانية» بريتش بتروليوم «وقال مصدر عمل سابقاً مع شركة       
للموساد، وال نعلم كيف أقنع شارون بالصفقة مع مصر، وال نعلم ماذا جرى بين االثنـين فـى الغـرف                    

  .»!المغلقة
 28/9/2011، المصري اليوم، القاهرة

  
  "اسرائيل"قاتله تصل الي قلب  وحماس تمتلك صواريخ دقيقة: سيلفان شالوم .21

عن استيائه مـن اسـتمرار      " سيلفان شالوم "عبر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي      / سما  / القدس المحتلة   
إطالق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، محذراً من أن الجيش اإلسرائيلي لن يتوانى عن خوض                

  .معركة برية ضد قطاع غزة لوقف استمرارها
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إن الحديث اليوم ال يدور عن صواريخ محلية الصنع، وإنما عن صواريخ قاتله، ودقيقة، وبعيـدة                "وتابع  
المدى ومن الممكن أن تصل إلى مدينة بئر السبع ووسط إسرائيل، ولذلك يتوجب علينا أن نتخـذ جميـع              

  ".دخول إلى قطاع غزة براً، وإلحاق أضرار بالبنية التحتيةاإلجراءات التي تمنع ذلك، بما فيها ال
نحن نعلـم أن    :"وحمل شالوم حركة حماس المسؤولية الكاملة عن إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل قائالً           

عملية إطالق أو وقف إلطالق الصواريخ ضد إسرائيل، ال تتم إال بموافقة حركة حماس التـي تـسيطر                  
، ومن هنا نحن سنتحرك من منطلق العقل وليس العاطفة، صحيح أن لكـل              بشكل كامل على قطاع غزة    

عملية عسكرية لها ثمنها السياسي واألمني، ولكن ليس هناك خيارات أخرى، ومن واجبنا أن ندافع عـن                 
  ".المستوطنين

  27/9/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  قيام الدولة الفلسطينيةضد " النضال" في األمم المتحّدة يدعو لمواصلة "إسرائيل"مندوب  .22
دعا المندوب اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، رون بروس أور، حكومة تل أبيب إلى             : )فلسطين(الناصرة  

مواصلة بذل الجهود السياسية والدبلوماسية إلحباط مشروع قرار اعتـراف المنظمـة الدوليـة بالدولـة                
  .الفلسطينية المستقلة

إن الجانب األكبـر    "، لإلذاعة العبرية،    )28/9(بها اليوم األربعاء    وقال بروس أور، في تصريحات أدلى       
من النضال حول الطلب الفلسطيني المقدم إلى األمم المتحدة بشأن عضوية الدولة الفلسطينية فيها، ما زال                

 ، كما "أمامنا ألن السلطة قد تتوجه للجمعية العامة حيث يتوقع أن تحصل على أغلبية تلقائية مؤيدة لطلبها               
وذكر أن مداوالت مجلس األمن الدولي لمناقشة لطلب الفلسطيني قد تستمر بضعة أسابيع، مـشدداً                .قال

على ضرورة استغالل هذه الفترة من الزمن إلعادة إطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين اإلسرائيلي              
  .والفلسطيني

  28/9/2011، قدس برس
  

  جيش اإلسرائيليأداء ال تكشف عن عيوب خطيرة في" هارتس" .23
العبرية وجود عيوب خطيرة في أداء جيش االحتالل ما أدى إلى           ' هآرتس'كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 

  .استشهاد المواطن عصام بدران في قرية قصره يوم الجمعة الماضي
وأوضحت الصحيفة، أن جيش االحتالل تعامل مع المستوطنين بلطـف ولـم يمـنعهم مـن اسـتفزاز                  

  .الدخول الى بلدتهمالفلسطينيين و
وبينت أن نتائج التحقيق األولية لجيش االحتالل تظهر ان عدة أخطاء مهنية إلى جانـب التعامـل مـع                   

   .المستوطنين بلطف من قبل قادة الجيش في المنطقة أدت الى استشهاد مواطن
لـسنة  ، قـاموا خـالل ا  ' كاش-ايش'فان المستوطنين من مستوطنة ' هارتس'وحسب ما جاء في صحيفة      

   . مرة وانهم هم من بادروا إلى االعتداء على الفلسطينيين14األخيرة باالعتداء على سكان قصره 
ولفتت التحقيقات أن أهالي القرية الذين يعانون من المستوطنين قاموا برشق الحجارة باتجاه المستوطنين              

اصدار امر بـاطالق الرصـاص      والجنود من اجل الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم في حين قام قائد القوة ب            
  .الحي على الفلسطينيين بحجة انهم شكلوا خطرا على حياة الجنود

 28/9/2011، وكالة قدس نت
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  يعترف» الشاباك« و يدعو لقتل العرب ديني تنفق مئات آالف الدوالرات على معهد"إسرائيل" .24

رير إسـرائيلي كـشف     تقأن   ، برهوم جرايسي   عن مراسلها  الناصرة 28/9/2011،  الغد، عّمان  نشرت
أمس، أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل إنفاق مئات آالف الدوالرات سنويا علـى المعهـد الـديني فـي                  

قرب مدينة نابلس المحتلة، وهو أكبر وكر لعصابات اإلرهاب االسـتيطانية، وأبـرز             " يتسهار"مستوطنة  
 ليس يهوديا، في حـال شـكلوا        الذي يتضمن فتاوى لقتل كل من هو      " شريعة الملك "حاخاماته ألف كتاب    

بقصد واضـح   .خطرا مباشرا أو غير مباشر، وإن كانوا من الكبار وحتى األطفال إذا أعاقوا جريمة القتل              
  .العرب

طلـب  " الشاباك"اإلسرائيلية، أن جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلية       " هآرتس"وبين تقرير نشرته صحيفة     
، نظرا لمستوى التطرف فيه، وأن من حاخاماته مـن          " حاي عود يوسيف "من الحكومة وقف تمويل معهد      

، كما أن طالبا في المعهد كثيرين تورطوا فـي جـرائم ضـد              "شريعة الملك "ألف وآخرين دعموا كتاب     
  .الفلسطينيين

حصل من ثالثة وزارات إسرائيلية مجتمعة، على       يويتضح من المعطيات أن هذا المعهد الديني االرهابي         
  .الر، وهذا غير الدعم الذي يأتي من مؤسسات محلية أخرى لهذا المعهد ألف دو600حوالي 
اعتـرف بعجـزه    ) الـشاباك (جهـاز   ، أن   القدس المحتلـة   من 28/9/2011،  الدستور، عّمان  وأضاف

وبتغاضيه على قتل العشرات من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم من قبل المستوطنين في الضفة الغربيـة               
ل المستوى السياسي اإلسرائيلي لكبح جماح المستوطنين الذين تمـادوا واصـبحوا            المحتلة، مطالبا بتدخ  

  .يدعون الى قتل الفلسطينيين جهارا
وقدم الشاباك توصيات إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة الوقف الفوري للمخصصات الماليـة التـي               

ذه التوصيات بان لديه معلومـات      ه) الشاباك(وعلل  ). عود يوسف حاي  (تقدمها الوزارة للمدرسة الدينية     
استخبارية تؤكد أن حاخامين كبار في هذه المدرسة الدينية يقومون بالتحريض على قتل العرب واالعتداء               

  .عليهم
 

  اليمين اإلسرائيلي ُيقدم اقتراح قانون لتعديل نَص يمين الوالء ألعضاء الكنيست  .25
طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، من مقـر        بمجرد عودة النائب أحمد ال    : زهير أندراوس  - الناصرة

األمم المتحدة في نيويورك، بعد مرافقته للوفد الفلسطيني، بدأ نواب اليمين يتقدمون باقتراحـات قـوانين                
  .ضده في محاولة بائسة لمنع أي مشاركة مستقبلية له في إطار وفد فلسطيني ودعمه للقضية الفلسطينية

ئيس طاقم تقديم الردود في حزب الليكود، تقدم باقتراح تعـديل قـانون             عضو الكنيست أوفير أكونيس ر    
أساس الكنيست والذي هدفه منع عضو الكنيست من تقديم االستشارة أو العضوية في وفد رسمي للسلطة                

 إن انضمام الطيبي إلى الوفد الفلسطيني يعتبر خرقـا لقـانون أسـاس              :وقال. الفلسطينية أو لدولة أجنبية   
  .ليمين الوالء الذي يقسمه كل عضو كنيست عند مباشرته ألداء مهامهالكنيست و

وبموازاة ذلك، أعلنت عضو الكنيست ميري ريجيف من حزب الليكود بأنها ستتقدم باقتراح قانون لتعديل               
أنا ألتزم بيمـين الـوالء لدولـة        ": نَص يمين الوالء ألعضاء الكنيست المتبع حاليا، بحيث تُضاف عبارة         

  ".دولة يهوديةإسرائيل ك
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: في الكنيست جاء رد الدائرة القانونية في الحركة العربية للتغيير         ) قوانين الطيبي (وتعقيبا على اقتراحات    
إن هذه االقتراحات دليل على انعدام الديمقراطية في الليكود واليمين، وهدفها تقييد رئيس الحركة النائـب                

 لن يخشى ولن يهـاب ولـن يغيـر مواقفـه ضـد              حتى وإن شرعوا عشرة قوانين طيبي، فإنه      . الطيبي
 .االحتالل، وضد العنصرية، وسيكون دوما مؤيدا للحرية والمساواة للفلسطينيين

 28/9/2011، القدس العربي، لندن
  

  " الفيتو" يهودي أمريكي يوقعون عريضة للضغط على أوباما الستخدام  ألف100 .26
ي أمريكي الجنسية، عريضةً سياسية طـالبوا مـن         وقّع نحو مائة ألف مواطن يهود     : )فلسطين(الناصرة  

في مجلس األمن الدولي، في محاولـة    " الفيتو"خاللها الرئيس األمريكي براك أوباما باستخدام حق النقض         
إلسقاط مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة، بناء على طلب رسمي تقدمت بـه           

  . الدولية يوم الجمعة الماضيالسلطة الفلسطينية إلى المنظمة
منـذ  "، فقد جاء في نص العريضة المذكورة أنه         )28/9(ووفق ما أوردته اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء        

تأسيس دولة إسرائيل ترفض الدول العربية االعتراف بحقها في الوجود كدولة يهودية وهو الموقف الذي               
لجوء إلى الفيتو األمريكي إلجهاض طلب السلطة بالحصول        تتشبث فيه السلطة الفلسطينية، وعليه يجب ال      

  ".على العضوية الكاملة في األمم المتحدة
وقد تم تسليم وزير اإلعالم اإلسرائيلي، يولي إدلشتاين، الذي يزور نيويورك حالياً، العريـضة علـى أن                 

  .يصار إلى تمريرها إلى اإلدارة األمريكية قريباً
  28/9/2011، قدس برس

  
  "غيلو" وحدة سكنية في مستوطنة 1100ة االحتالل في القدس تصادق على بلدي .27

في بلدية االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، على " اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"صادقت ما تسمى بـ
، علما أن المستوطنة تقع خارج الخط "غيلو" وحدة سكنية على السفوح الجنوبية لمستوطنة 1,100إقامة 
وحدات سكنية صغيرة ومنتزه ومناطق مفتوحة ومبان عامة % 20وتشتمل الخطة على  .خضراأل

  .ومدرسة ومنطقة تجارية
وعلم أن اللجنة اللوائية، وبغطاء من وزارة الداخلية، دفعت بشكل ملموس بالمخطط الذي بادرت إليها ما 

  ".السلطة لتطوير القدس"تسمى بـ
ع هيئات مختلفة االعتراض عليه أو يط سيبدأ قريبا، بحيث تستطوعلم أن تقديم المعارضة على المخط

على أجزاء منه، ليصبح بعد هذه المرحلة ساري المفعول، وتكون بمثابة ضوء أخضر للبدء بعملية 
  .البناء

هدية جميلة بمناسبة رأس السنة "واعتبر عضو اللجنة اللوائية يئير غباي المصادقة على المخطط بمثابة 
يجب أن نوضح للعالم أن "وتابع ". القدس تتوسع جنوبا، وتبنى مساكن سهلة المنال"أضاف أن و". العبرية

  ".القدس ليس للبيع
  27/9/2011، 48موقع عرب

  
  



  

  

 
 

  

            16ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

  ؤجل النظر بقضية هدم حي البستان ت  في القدساالحتاللبلدية  .28
اع عن حي البستان نيتها أبلغت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة محامي لجنة الدف: الضفة الغربية

  .تأجيل جلسة البت في هدم الحي بالكامل لوقت آخر يحدد الحقا
وأوضح رئيس لجنة الدفاع عن الحي فخري أبو ذياب في تصريحات صحفية له أمس أن بلدية االحتالل 
عد متخوفة من عقد الجلسة التي كان من الممكن أن تقرر إزالة الحي بشكل كامل وتشريد سكانه، خاصة ب

  .عملية اختطاف النائب عطون والتي القت استنكارا وغضبا شعبيين بشكل كبير في مدينة القدس
 مترا عن خيمة اعتصام النواب اإلسالميين، فتخوفت 150وأكد أبو دياب أن مبنى المحكمة ال يبعد سوى 

ن يحتفلون بأحد البلدية من عقد الجلسة تحسبا من انفجار األوضاع في القدس إضافة إلى أن المستوطني
  .أعيادهم اليوم األربعاء، وسيتوافد اآلالف منهم إلى البلدة القديمة بالقدس

  28/9/2011، السبيل، عّمان
  

  ردا على التضييق اإلسرائيلي" العصيان الشامل"األسرى يهددون بـ: قراقع .29
ن األسرى قال وزير األسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع إ :وكاالت -محمد جمال -القدس 

ضد إجراءات مصلحة السجون " عصيان شامل وتمرد"الفلسطينيين في سجون إسرائيل هددوا بإعالن 
وذكر قراقع أن األسرى في كافة السجون شرعوا في إضراب احتجاجي عن . اإلسرائيلية للتضييق عليهم

.  السجون اإلسرائيليةالتي فرضت عليهم من قبل مصلحة" العقابية والتعسفية"الطعام ردا على اإلجراءات 
وأضاف أنهم هددوا بعصيان شامل وتمرد على قوانين إدارة السجون كخطوة تعتبر األولى من نوعها إذا 
لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتمثل بعدم االلتزام بقوانين إدارة مصلحة 

ف على العدد اليومي وعدم االلتزام بتعليمات السجون من حيث رفض ارتداء مالبس السجن وعدم الوقو
وأوضح أن األسرى وضعوا برنامجا احتجاجيا متدرجا يتمثل باإلضراب عن . إدارة السجون اليومية

 في المرحلة األولى وإذا لم يتم التجاوب مع - األربعاء والخميس والسبت -الطعام ثالثة أيام أسبوعيا 
وأشار إلى أن وزارته بصدد اتخاذ خطوات .  عن الطعاممطالب األسرى سيشرعون بإضراب مفتوح

تضامنية مختلفة مثل مقاطعة المحاكم اإلسرائيلية وجهاز القضاء اإلسرائيلي ووقف الزيارات لألهالي 
  .وغيرها من الخطوات والفعاليات الجماهيرية

  28/9/2011، الشرق، الدوحة
  

   لترا للمستوطن431ء يوميا مقابل  لتر ما20يستهلك  باألغوار الفلسطيني: محافظ طوباس .30
تهيمن سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مصادر المياه في األغوار الشمالية الفلسطينية وتمنع : رام اهللا

الفلسطينيين من حفر اآلبار الستغاللها في توفير المياه والزراعة، في تجل لسياسة تمييز عنصري تهدف 
  .الى تفريغ االرض من اهلها

فظ طوباس واألغوار الشمالية، مروان طوباسي، فإن المستوطنين اليهود في االغوار الشمالية وحسب محا
 2ر5البالغ عددهم عشرة آالف مستوطن يستهلكون ثلث ما يستهلكه سكان الضفة الغربية والبالغ عددهم 

 لتر 20تهلك وأوضح ان المواطن الفلسطيني في قرية الحديدية في االغوار الشمالية يس. مليون فلسطيني
  . لترا للمستوطن اليهودي431ماء يوميا مقابل 
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وقال طوباسي في اجتماع خصص لمناقشة الوضع المائي تحت االحتالل، إن االحتالل اإلسرائيلي ومنذ 
 بئرا ارتوازية باعماق كبيرة، األمر 28سنواته االولى شرع الى السيطرة على مصادر المياه فبدأ بحفر 

 بئرا 89 آبار آنذاك لتصل الى 209اآلبار الفلسطينية حتى تراجع عددها من الذي اثر سلبا على 
  . متر200وباعماق ال تتجاوز 

  28/9/2011، الغد، عّمان
  

  غضون أسابيع باألونروا تعد بحل  البراجنة في بيروت و في مخيم برج"آيل للسقوط"انهيار منزل  .31
لسطينية، موزعة على مخيمات اللجوء في  تعيش أربعة آالف ومئتان وخمسون أسرة ف:زينة برجاوي
، فوق رؤوس أبنائها في أي »آيلة للسقوط«من إمكانية أن تقع منازلها المصنّفة » مستديما«لبنان، رعبا 

ويوم الجمعة الماضي، انهار منزل في مخيم برج البراجنة وتحول إلى ركام، في حادث هو . لحظة
أن يكون المنزل » الحميدة«وشاءت الصدف . ر في بيروتالرابع من نوعه في المخيم الذي يعد األكب

  . خاليا لدى سقوطه، مما حال دون وقوع أي ضحايا
ففي مخيم البرج وحده توجد ستمئة وحدة سكنية مهددة باالنهيار، فيما عدد المنازل في المخيم يقدر 

  . بأربعة آالف منزل
 أن االتحاد األوروبي قدم مؤخرا هبة لترميم  يقولمدير منطقة بيروت الوسطى في األونروا محمد خالد،

  . سبعمئة وحدة سكنية في المخيمات كافة، من أصل أربعة آالف ومئتين وخمسين منزال بحاجة للترميم
، وقد كلّفت لجنة لدراسة »تنتظر هبات أخرى لتصليح المنازل المتضررة كافة«ويؤكد خالد أن الوكالة 

شد عوزاً للترميم، لكي يصار إلى العمل على إصالحـــها وضع المنازل األكثر تضــرراً واأل
كل منزل يحتاج إلى حوالى اثني «ويلفت إلى أن . بموجب الهبة الموجودة حالياً في غضون أســـابيع

عشر ألف دوالر لتأهيله، ما يستدعي ضرورة الحصــول على هبات إضافية قبل فصل الشتاء 
  .»المقبل

    28/9/2011، السفير، بيروت
  

   تمنح تصريح اقامة السقف مطرانية القدس بعد معارك قانونية"سرائيلإ" .32
 قال المطران سهيل دواني رئيس الكنيسة االنجليكانية في القدس لمؤيديه يوم الثالثاء ان السلطات :القدس

  .االسرائيلية منحته تصريح اقامة في القدس بعد شهور من المعارك القانونية
 وباعتباره فلسطينيا ال يحمل الجنسية االسرائيلية تطلب 2007رانية القدس عام وانتخب دواني أسقفا لمط

 و 2008ومنحته هذا التصريح عامي . منه السلطات االسرائيلية الحصول على تصريح اقامة مؤقت
   .2010 لكن رفض طلبه عام 2009

  .اد أسرتهوقال دواني في رسالة بعثها الى مؤيديه انه حصل على تصاريح اقامة له والفر
وأبلغ مسؤول كنسي رويترز ان المطران وأسرته حصلوا على التصاريح يوم االثنين وان عليهم تجديدها 

  .عندما تنتهي لكنه رفض ذكر المزيد من التفاصيل
  27/9/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   البني صالح في الضفة يرفضون استقبال وفد رسمي أميركي قريةأهالي .33
اعلن رئيس لجنة المقاومة الشعبية عطا اهللا التميمي في قرية النبي صالح : د رمضانرام اهللا ـ أحم

شمال غرب رام اهللا امس انه رفض استقبال وفد رسمي اميركي في قريته بسبب السياسة االميركية 
  .المنحازة السرائيل والرافضة لالعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطينية في االمم المتحدة

ابلغتنا القنصلية االميركية ": "حلميش"ي، من القرية التي اقيمت على اراضيها مستوطنة وقال التميم
حول االنتهاكات ) بعد ظهر امس(بأنها سترسل وفدا لحضور مؤتمر صحافي سنقيمه ) صباح امس(

واضاف في ". االسرائيلية ومصادرة االراضي باالشتراك مع مركز بتسيلم االسرائيلي لحقوق الفرد
نرفض في القرية استقبال اي جهة اميركية رسمية طالما السياسة ": "فرانس برس"لوكالة تصريح 

موقف االدارة "واوضح ان هذا الموقف سببه ان ". االميركية بهذا االنحياز وابلغنا القنصلية بذلك
اب عند التصويت للدولة الفلسطينية وخط) الفيتو(االميركية الرسمي المعلن هو استخدام حقق النقض 

  ".الرئيس باراك اوباما كان خطابا صهيونيا اكثر من خطاب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو
  28/9/2011، المستقبل، بيروت

  
   حول مشاركة الجامعة العربية"إسرائيل"عتراض ال مؤتمرا للمياه ألغىاألردن : كيليكسيو .34

 -ردن، قام بإلغاء مؤتمر الشركاء اليـورو       ذكرت وثائق كشف عنها موقع وكيليكس أن األ        - الغد -عمان
، 2008من العام ) أكتوبر( تشرين األول  28متوسطي الوزاري للمياه، والذي كان من المقرر انعقاده يوم          

  .بسبب خالفات حول مسألة مشاركة الجامعة العربية
 نـشب نتيجـة     ونقلت الوثائق عن مصادر في وزارة الخارجية األردنية ودبلوماسيين قولهم إن الخالف           

كما تـم االتفـاق فـي       " مشارك صامت "، بدال من    "مشارك كامل "رغبة الجامعة العربية بالمشاركة كـ      
  .اجتماعات سابقة

أن وزارة  ) بولتـشيف (وأوضحت الوثائق أن مدير مكتب وزارة الخارجية األردنية نبيل مصاروة أبلـغ             
ردن لإلحراج بسبب النزاعات المستمرة بين      الخارجية األردنية قامت بإلغاء المؤتمر خوفا من تعريض األ        

  .اإلسرائيليين والجامعة العربية حول المشاركة
28/9/2011، الغد، عّمان  

  
  جودة يشدد على أهمية إعادة إطالق المفاوضات المباشرة بيـن الفلسطينيين واإلسرائيليين  .35

على هـامش اجتماعـات      وزير الخارجية ناصر جودة في نيويورك امس االول          شدد: ا بتر –نيويورك  
الجمعية العامة لالمم المتحدة على اهمية اعادة اطالق المفاوضات المباشرة بـين الجـانبين الفلـسطيني                
واالسرائيلي التي تعالج قضايا الحل النهائي، مؤكدا انه بدون ايجاد حل شامل لها لن تهنـأ المنطقـة وال                   

ي بكافة قضايا الحل النهـائي الرتباطهـا المباشـر          واكد جودة ان االردن معن     .العالم باالمن واالستقرار  
  .بمصالح االردن

 الدولـة   بإقامـة همية دعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحقيق هـدفهم المتمثـل            أواكد جودة   
  .الفلسطينية المستقلة

 28/9/2011، الدستور، عّمان
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  تبارها دولةً بموجبِ القانون تَفي بجميع المعاييرِ الع فلسطين: ميقاتي رئيساً لمجلس األمن .36
 المتحدة، فـي نيويـورك، حيـث    األمممس في مقر أرئيس الحكومة نجيب ميقاتي    أكد  : غاصب المختار 

 الدولي في كلمته على حق الشعب الفلسطيني في أن تجـد دولتـه              األمنترأس الجلسة السياسية لمجلس     
وحقه غير القابل للتصرف في تقريرِ مـصيره،        مكانَها الطبيعي عضواً كامل العضوية في االمم المتحدة،         

  .وعلى حقوق لبنان في تحرير أرضه وثرواته في مياهه، مؤكداً التمسك بمبادرة السالم العربية
تَفي بجميع المعاييرِ المطلوبة العتبارها دولةً بموجبِ القانون الـدولي، مـن شـعبٍ               فلسطين«: أضاف

     عالقات على إقامة وقدرة وعليه، يكون لزامـاً    ... لكنَّها دولةٌ محتلة  . األخرى مع الدول    وأرضٍ وحكومة
  . »علينا أن نساند جهود دولة فلسطين وشعبها في إنهاء االحتالل وتحقيق االستقالل وعودتهم الى ديارهم

ان أخطر ما يهدد مستقبل الـسالم علـى أرض          «وتناول ميقاتي عملية التسوية في الشرق االوسط، فأكد         
 ما تمارسه اسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي ولقرارات االمم المتحدة، اذ انهـا تواصـل                فلسطين هو 

أعمال االستيطان، وطرد السكان، وهدم المنازل، ومصادرة االراضي، ووضع اليد على منابع المياه، كما              
ية فـي محاولـة     تستمر في بناء جدار الفصل، وفي تغيير المعالم الجغرافية والسكانية في القدس الـشرق             

  .»إلزالة هويتها العربية
يهمنا كذلك أن تؤمن الحكومة اللبنانية التمويل الالزم للمحكمـة الدوليـة واالهتمـام بأوضـاع                «: وقال

  . »المخيمات الفلسطينية وإعادة إعمار مخيم نهر البارد
ل تمويل لحصة لبنـان     اذا لم يحص  «أنهوأكد ميقاتي في لقاء مع الصحافيين المعتمدين لدى االمم المتحدة           

فان المتضرر االول هو لبنان والمستفيد االول من عدم تمويل المحكمة هو اسرائيل، ألننا نكون اعطيناها                
ما لم تستطع اخذه بالحرب وهي تنتظر الفرصة لكي تتخذ اجراءات ضد لبنان وتتذرع بعدم تطبيق لبنان                 

  .1701قرار المحكمة لعدم تطبيق القرار 
28/9/2011، السفير، بيروت  

  
   العمل ةن من لبنانيين ولبنانيات من رسوم إجازإعفاء المتأهلين والمولودي: لبنان .37

أصبح من اليوم وصاعدا بإمكان جميع األجانب المتـأهلين مـن لبنـانيين ولبنانيـات، أو                : زينب ياغي 
مقيدة بـالمهن   المولودين من لبنانيين ولبنانيات، الحصول على إجازات عمل معفاة من أي رسوم، وغير              

  . المحصورة باللبنانيين
ويشمل القرار عمليا أزواج وأوالد اللبنانيات المتزوجات من أجانب، واألوالد الذين حصل آباؤهم علـى               
الجنسية اللبنانية، وكانوا حينها فوق سن الثامنة عشرة، ألنه من المعروف أن كل شاب أو فتـاة يبلغـان                   

ويبلغ عدد الذين   . ا الحصول على الجنسية التي حصل عليها والدهما       الثامنة عشرة من العمر ال يمكن لهم      
  . شملهم القرار، بحسب إحصاءات وزارة العمل، ما يقارب خمسة عشر ألف شخص

 ، نحـاس  شربلوعن إمكانية تعديل قانون الجنسية وإعطاء المرأة حق منح الجنسية ألوالدها، قال الوزير  
 كبيرة من حاملي الجنسية اللبنانية، ودخول أعـداد كبيـرة مـن             المشكلة في لبنان هي هجرة أعداد     «إن  

اإلقامة والجنـسية،   : لذلك، ال يمكن االستمرار في التغاضي عن مسألتين هامتين جدا وهما          . األجانب إليه 
فاإلقامة تعني أن المقيم يدفع الضرائب ويخضع للقوانين اللبنانية، وفي الوقت نفسه فإن من يحمل الجنسية                

  . »ية وغير مقيم، ال يدفع الضرائب في بلده، ويخضع لقوانين البلد المقيم فيهاللبنان
28/9/2011، السفير، بيروت  
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   ليست في وارد االعتراف بالدولة الفلسطينية"سرائيلإ" :الوزير السابق ميشال اده  .38

 االعتـراف   المتطرفين يحكمون اسرائيل اليوم وليـسوا فـي وارد        "اعتبر الوزير السابق ميشال اده، ان       
بالدولة الفلسطينية، فهم يريدون كل شيء والمفاوضات لن تؤدي الى نتيجة، ألن نتنياهو يريد التفـاوض                

  ".نمن دون شروط لكنه يريد استكمال االستيطا
وعلق في حديث أمس، على خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التوجـه الـى االمـم المتحـدة         

انه كان مجبراً عليها في ظل ما يحصل من تحوالت وثورات شـعبية،             ": والحصول على العضوية، قائال   
االول هـو التيـار     : وجود تيارين يحكمان اسرائيل   "، وتحدث عن    "وبالتالي يريد ان يعزز موقعه الداخلي     

العادي، من أتباعه إسحق رابين وغولدا مائير يريد الوصول الى حل مع الجانب الفلسطيني، اما التيـار                 
متطرف جداً ومن أتباعه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجيـة افيغـدور              الثاني فهو   

  ".ليبرمان، وهذا التيار ال يوافق على شيء وال يقبل بقيام الدولة الفلسطينية
، مـشيرا الـى     "نتنياهو شعر بردة الفعل العالمية بعد كلمة محمود عباس في األمـم المتحـدة             "ورأى ان   

 المواقف االسرائيلية وطغيان التطرف، حيث ان االسرائيليين يرون ان نتنياهو نجـح فـي               ازدواجية في "
المشكلة أن سياسة محمود عباس ملتبسة وغامضة، وهو يعلم ان ليس هناك من             "ورأى أن   ". هذه المرحلة 

ـ                  ن حق عودة، وليس هناك من الجئين سوى في لبنان، وما تريده اسرائيل هو توطين الفلسطينيين فيه م
  ".اجل تفجيره

28/9/2011، المستقبل، بيروت  
  

  توقيف فلسطيني بالتعامل مع دولة أجنبية  .39
بجرم التعامل مع دولة أجنبيـة بهـدف        . م.استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين الفلسطيني ع       
  .اإلضرار بمصالح وطنية، وأصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه

28/9/2011،    السفير، بيروت  
  

   وصل سباحة من فلسطين48خابرات اللبنانية توقف فلسطينياً من عرب الم .40
، 1948أوقفت مديرية المخابرات على شاطئ الناقورة الفلسطيني أحمد جمال ضعيف، وهو من عـرب               

كان وصل سباحة إلى الشاطئ المذكور انطالقاً من شاطئ نهاريا مرتدياً ثياب الغطس، وال يـزال قيـد                  
  .لته إلى الجهات القضائية المختصة، وإجراء الالزم القانوني في شأنهالتحقيق تمهيداً إلحا

27/9/2011الحياة، لندن،   
  

   تنقصها االستقامة"الرباعية"و..  تحل الصراع"إسرائيل"العقوبات على : أردوغان .41
 قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن فرض عقوبات من قبل األمم المتحدة على :رام اهللا

 إخبارية في مقتطفات نقلتها مواقع ،وأشار.  الفلسطيني-رائيل يساعد في حل الصراع اإلسرائيلي إس
 تتضمن  قرارا89ًإلى أن مجلس األمن قد أصدر حتى اليوم أكثر من  ،"تايم" مع مجلة ه لحديثإسرائيلية

دم فرض القرارات وأضاف أن ع .، إال أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ"لإسرائي"عقوبات مستقبلية على 
 مثير للتساؤل، وعندما يكون الحديث عن إيران يتم فرض العقوبات عليها، واألمر نفسه "إسرائيل"على 



  

  

 
 

  

            21ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

قال أردوغان إن األمم المتحدة ال تقوم بفرض و. "لماذا ال تفرض على إسرائيل؟"بالنسبة للسودان، فـ
   ."إسرائيل"القرارات التي ليست في صالح 

لرباعية الدولية ليست معنية في الحقيقة بحل الصراع في الشرق األوسط، ولهذا وقال أردوغان إن ا
وتوجه في حديثه إلى الرباعية، متهما بأنه تنقصها  ."إسرائيل"السبب ال يتم فرض العقوبات على 

وأضاف أنه لو . "العملية"االستقامة، وقال إنه عليها أن تخضع الختبار استقامة قبل أن تفكر باستكمال 
 منذ زمن، ولذلك يتوجب "إسرائيل"انت الرباعية معنية بحل الصراع لكانت قد فرضت عقوبات على ك

  .عليها أن تلتزم بالعقوبات التي فرضتها األمم المتحدة
  28/9/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
  صر على شروط تركياوي" إسرائيل" إلنهاء األزمة مع  أمريكياًرفض مقترحاًيأردوغان  .42

 أقرت مصادر سياسية صهيونية برفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مبادرة :صرةالنا
 متبادالً من قبل الجانبين بشأن  ثنائياًأمريكية لحل أزمة العالقات بين الكيان وأنقرة، وتتضمن اعتذاراً

، 27/9 الثالثاء وكشفت اإلذاعة العبرية، يوم ".أسطول الحرية"أحداث الهجوم العسكري الصهيوني على 
عن مضمون المبادرة التي طرحها السفير األمريكي لدى الكيان دان شابيرو، وأفادت أنها تنص على 
 هاتفية اعتذار كل من أردوغان ورئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز لبعضهما البعض خالل مكالمة

 المبادرة، وذلك بعد أن وافق عليها كان من المقرر إجراؤها في حال موافقة رئيس الحكومة التركية على
  .منتدى الوزراء الثمانية الصهيوني قبل نحو أسبوعين

وأكدت المصادر السياسية أن الحكومة التركية برئاسة أردوغان ال تزال مصرة على موقفها من الكيان 
أحداث الصهيوني، ومتمسكة بمطالبها برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، واالعتذار الرسمي عن 

األسطول، إضافة إلى دفع تعويضات مالية لعائالت الضحايا األتراك الذين قتلوا خالل عملية استيالء 
فيما رأت أن موقف أردوغان الرافض  .على سفن القافلة الدولية" الكوماندوز"قوات البحرية الصهيونية 

  . وليس تحقيق الهدوء، حسب تقديرهايدّل على سعيه لتصعيد األزمة مع الكيان،" االعتذار المتبادل"مبدأ 
  27/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   في عملية السالم"إسرائيل"لم نجد التزاماً متبادالً من : سعود الفيصل .43

على التزام الدول العربية بتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة سعودية أكدت ال:  نيويورك–واس 
، منتقدة في 2002الدولي والمبادرة العربية التي تبنتها في قمة بيروت من العام القائم وفق قواعد القانون 

 في كلمة المملكة ،ودعا وزير الخارجية سعود الفيصل .الوقت ذاته عدم االلتزام اإلسرائيلي بهذه المبادرة
ول األعضاء  جميع الد،في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة أمس األول

 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها 1967في األمم المتحدة إلى االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
 يعكس وقال إنه أمر بالغ األهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً .العضوية الكاملة في األمم المتحدة

 بحزم "إسرائيل"سلمية، مع حث بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية ال
على التعامل مع األمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها 

  . أن السالم هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين واإلسرائيليينكدوأ . من التوسع فيهابدالً
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 آخر يزيد من قطاع المحاصر يشكل عامالًاللقائم في وحول األوضاع في قطاع غزة، أفاد أن الوضع ا
، وما ينجم "إسرائيل" بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه  كبيراًتفاقم المشكلة، حيث أصبحت غزة سجناً

وفي هذا اإلطار طالب الفيصل األمم المتحدة، وخاصة مجلس األمن . عنه من عواقب إنسانية وخيمة
ياتهم لوقف العدوان اإلسرائيلي المستمر، والعمل على توفير حماية دولية واللجنة الرباعية، بتحمل مسؤول

  .قطاع وإليهالللشعب الفلسطيني األعزل في غزة، وإنهاء الحصار اإلسرائيلي عليه وفتح المعابر من 
  28/9/2011عكاظ، جدة، 

  
  اإلمارات تدعم عضوية كاملة لفلسطين في األمم المتحدة .44

 أكدت اإلمارات العربية المتحدة أمس دعمها المتواصل للسلطة الفلسطينية :موا وكالة –جنيف ، نيويورك
 .ومساعيها من أجل نيل االعتراف بالدولة المستقلة ومساندتها في نيل عضويتها الكاملة في األمم المتحدة

تنكر إن اإلمارات العربية المتحدة تس" اإلماراتاهللا بن زايد آل نهيان وزير خارجية  وقال الشيخ عبد
بشدة استمرار إسرائيل في التنصل من التزاماتها الدولية وتستنكر بشكل خاص سياسة االستيطان 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية التي عمدت إلى مصادرة المئات 

الوحدات االستيطانية من منازل سكانها العرب ووضع الخطط واللبنات األساسية لبناء المزيد من آالف 
  . "غير القانونية لتغيير معالمها العربية والديموغرافية والتاريخية المقدسة

 المندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى المقر األوروبي لألمم المتحدة في ،السفير عبيد سالم الزعابيا  دعكما
 القضية الفلسطينية في طلب  أمس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلى دعم تطورات،جنيف

  . عضوية الدولة المستقلة في الجمعية العامة ومجلس األمن
  28/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   األمم المتحدة فيالحصول على عضوية كاملةب ينالكويت تدعم مطالب الفلسطيني .45

 أصبحت أنعد الحفاظ على سمعة وقيمة المجلس ب" بـاإلنسان طالبت الكويت مجلس حقوق :كوناوكالة 
 أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ سنوات ألشكال ال األيديعلى المحك لوقوف المجلس مكتوف 

 المستشار في وفد الكويت ،وعدد صادق معرفي ."اإلنسانيةحصر لها من انتهاكات جسيمة وسلب حقوقه 
 في اإلنسان انتهاكات حقوق ةأمثل ، المجلسأمام في كلمة الكويت ، المتحدة في جنيفاألممالدائم لدى 

 جانب التوسع االستيطاني إلىمثل تهويد مدينة القدس وفرض حصار تام على سكان قطاع غزة "فلسطين 
  ."ومحاصرة المناطق وسرقة المياه

اعتماد آلية لتنفيذ كل القرارات الصادرة عن المجلس كدليل "وطالب المستشار معرفي باسم الكويت بـ
الكويت تدعم مطالب الشعب الفلسطيني "ن أ  وأكد."على احترام ما يصدر عن هذا المجلس من قرارات

  ."العادلة وبخاصة الحق في الحصول على عضوية األمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة مستقلة
  28/9/2011الراي، الكويت، 

  
  فلسطيندولة كد دعمهما العتراف دولي بتؤالسودان  .46

وقال وزير الخارجية  أعلنت السودان أمس، دعمها لحصول الفلسطينيين على اعتراف دولي بدولتهم،
، عشرات األمن المتحدة المختلفة، وفي طليعتها مجلس األمم أجهزةلقد اعتمدت " :السوداني علي كرتي
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 إسرائيل التنفيذ، وذلك بسبب تحدي إلى يجد قرار واحد طريقه أنن دون القرارات الخاصة بقضية فلسطي
ن السودان يدعم بالكامل قرار السلطة إ ولذلك ف،... في هذه المنظمةالصارخ للمجتمع الدولي ممثالً

  ." المتحدةاألممالفلسطينية بالتقدم للمطالبة بعضوية كاملة في 
  28/9/2011السفير، بيروت، 

     
   سنة60ب االعتراف بفلسطين فرصة لألمم المتحدة لتصحيح ظلمها طوال طل: الجزائر .47

 اعتبر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أن مبادرة السلطة الفلسطينية بطلب : الجزائر،نيويورك
 المتحدة يعد فرصة بالنسبة لألمم المتحدة لتصحيح األمماالعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة 

وأوضح مدلسي في كلمة له في الخطاب الذي ألقاه باسم الرئيس عبد العزيز  . سنة60 من أكثرظلم دام 
قبول هذا الطلب أن ، 26/9 االثنين يوم المتحدة لألمم 66بوتفليقة خالل النقاش العام للجمعية العامة الـ 

ى عدم قبول من  للمجتمع الدولي فيما يخص عزمه على فرض الشرعية الدولية وعل واضحاًسيشكل رداً
  . الواقعاألمر فصاعدا سياسة اآلن

  27/9/2011قدس برس، 
  

   يتهمه بإقامة مستوطنة يهوديةلنشرها خبراً حزب طالباني يقاضي الجماعة اإلسالمية: كردستان .48
سجل المكتب السياسي لالتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية :  شيرزاد شيخاني- أربيل

 الكردية، لسان حال الجماعة اإلسالمية "كومه ل" طالباني، دعوى قضائية ضد صحيفة العراقية، جالل
 أشار إلى دعم الحزب والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة في كردستان، على خلفية نشرها خبراً

  .رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لمخطط إسرائيلي بإنشاء مستوطنة يهودية في كردستان
منقول عن مصدر "صال مع رئيس تحرير الصحيفة، هاوزين عمر، أكد للشرق األوسط أن الخبر وفي ات

 من وزارة الخارجية األميركية وله عدة معتبر كان يتعاون مع جهاز االستخبارات األميركية، وكان مقرباً
ي الجريدة مؤلفات ودراسات منشورة، مما يجعله في مصاف المصادر المعتبرة، وكل الذي فعلناه نحن ف

  ." عنه ونشرههو ترجمة هذا الخبر نقالً
  28/9/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  رسالة واستعراض للقوة على الحدود المصرية اإلسرائيليتدريبات الكيان : مصريونخبراء  .49

وصف خبراء ومحللون استراتيجيون مصريون التدريبات العسكرية التي  : غريب الدماطي-القاهرة 
 على الحدود المصرية بأنها رسالة لمصر وللعرب واستعراض لقوة جيش االحتالل، "يلإسرائ"تجريها 

الفتين إلى أن تلك التدريبات تأتي في إطار الخطة االستراتيجية اإلسرائيلية لمواجهة احتماالت نشوب 
  .حرب في المنطقة، وفي إطار خطة الكيان تطوير قدرات جيشه

عت مسلم، للخليج إن التدريبات االستراتيجية على الحدود المصرية وقال الخبير االستراتيجي اللواء طل
 على المطالب المتزايدة من جانب قطاعات كبيرة تصدر رسالة استعراض قوة من الجانب اإلسرائيلي رداً

 إلى "إسرائيل"واستبعد إمكان أن تلجأ . "كامب ديفيد"من الشعب المصري والقوى السياسية بإلغاء معاهدة 
عدائي في الوقت الحالي إال إذا استشعرت خطورة على أمنها، ال سيما أنها حريصة على اإلبقاء أي عمل 

  .على المعاهدة
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طارق فهمي إن التدريبات .وقال رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية بمركز دراسات الشرق األوسط، د 
 العام الحالي، وذلك وفق الخطة  لها أن تجرى أواخراإلسرائيلية الحالية على الحدود المصرية كان مقرراً

 التي وصفت منذ أكثر من عام، وتأتي في إطار تطوير "جالميش"االستراتيجية المعلنة والمعروفة باسم 
وأضاف .  التي تستهدف تطوير قدرات الجيش اإلسرائيلي"2012تايفين "الخطة االستراتيجية اإلسرائيلية 

 في الجيش اإلسرائيلي، وذلك على مسرح العمليات  تستهدف إحداث نقلة نوعية"جالميش"أن الخطة 
 بناء على طلب من قادة  تمخطةالتم تقديم موعد أن وأشار إلى . لحدود الكيان مع فلسطين ولبنان ومصر

التشكيالت واألفرع وبموافقة رئيس هيئة األركان في إطار الخطة االستراتيجية لمواجهة حرب محتملة 
عدو من مناطق الخليل والجوالن وشمال فلسطين المحتلة وحيفا وما واتخذت قوات ال.. في المنطقة

وتركز التدريبات على مواجهة صواريخ محتملة من غزة أو حزب اهللا أو . يجاورها مسرحا للعمليات
. جبهات عربية غير محددة، واحتماالت الردع بصواريخ تحمل رؤوساً كيماوية تستهدف المناطق السكنية

يم موعد التدريبات جاء إثر القلق من احتماالت اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة واعتبر فهمي أن تقد
 ضاعفت من عدد "إسرائيل"وأضاف أن . الغربية، وكذلك احتماالت التعرض لصواريخ متطورة من غزة

قواتها على الحدود المصرية بما يسمح لها بزيادة قدراتها على المناورة والمواجهة، ال سيما بعد قيام 
  . في العريش"نسر"صر بزيادة قواتها في سيناء لحماية الحدود المصرية وتنفيذها عملية م

  28/9/2011الخليج، الشارقة، 
  

  لدى السلطة يزور خيمة النواب للتضامن معهم بعد اختطاف النائب عطون لسفير المصريا .50
ة الفلسطينية ياسر عثمان  السفير المصري لدى السلط27/9 الثالثاء  قام عند ظهر يوم:اآلنالقدس موقع 

 حيث اطلع على ، بالقدساألحمربزيارة تضامنية خاصة للنواب المقدسيين المعتصمين في الصليب 
 واجتمع السفير مع النائب محمد ،مستجدات قضية اختطاف النائب احمد عطون من داخل خيمة االعتصام

 السفير أن" عرفة قوله أبوعن " اآلن القدس"ونقل موقع  . عرفةأبو خالد .طوطح ووزير القدس السابق م
 وقال زيارتي لكم اليوم جاءت ، وتضامن الشعب العربي المصري، عن تضامنه معناأعربالمصري 

بناء على طلب من وزير الخارجية والمجلس العسكري المصري للتضامن والتعاطف معكم بعد عملية 
  ."حمد عطونأاختطاف واعتقال النائب 

  27/9/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  تشكيل اللجنة المصرية الفلسطينية لنصرة األسرى العرب في سجون االحتالل .51
 أعلن في القاهرة مساء أمس عن تشكيل اللجنة المصرية الفلسطينية لنصرة األسرى العرب في :القاهرة

 سجون االحتالل الصهيوني والتي ستنشط في مجال الدفاع عن كافة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
. والعرب في سجون االحتالل وفضح الجرائم التي تمارس بحقهم من قبل قوات السجون الصهيونية

 من شباب الثورة إضافة إلى وستضم اللجنة ممثلين عن مختلف القوى السياسية المصرية وعدداً
ب في شخصيات مستقلة، وتم خالل اللقاء االتفاق على تنظيم المؤتمر العربي األول لنصرة األسرى العر

  كما تم خالل اللقاء  .سجون االحتالل وذلك بعيد االنتهاء من االنتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر
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توقيع اتفاقية شراكة وتوأمة بين جمعية واعد لألسرى والمحررين ومركز الدراسات الفلسطينية في 
  .افة السبل واألشكالالقاهرة في إطار سعي الجانبين لنصرة قضية األسرى في سجون االحتالل بك

  28/9/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

   سوداني في صفوف الموساد والجيش500جند ت "إسرائيل": وكالة قدس نت .52
ذكر أحد الخبراء اإلستراتيجيين السودانيين أن جهاز الموساد اإلسرائيلي وقيادة جيش : القدس المحتلة

وقال  . خالل الفترة الماضية ضمن صفوف عملهادانيسو 500 تجنيد استطاعاالحتالل اإلسرائيلي قد 
الخبير اإلعالمي صالح الدين خوجلي إن الوجود اإلسرائيلي في جنوب السودان، الذي تكثف عقب 

 وإعالن دولته، يقع ضمن اإلستراتيجية التي تهدف إلى تمزيق السودان، وأشار انفصال الجنوب رسمياً
  .كيان االحتالل وصل لنحو ثالثة آالف شخصإلى أن عدد الالجئين السودانيين في 

  27/9/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

  التابعة له مجلس األمن أحال طلب الدولة الفلسطينية إلى لجنة العضوية .53
أنهى مجلس األمن دراسة طلب العضوية الكاملة لفلـسطين فـي األمـم المتحـدة               : كفاح زبون : رام اهللا 

 التابعة له من أجل دراسته تمهيدا لعرضـه للتـصويت أمـام الـدول               وسيحيله اليوم إلى لجنة العضوية    
وكان مجلس األمن بدأ أول من أمس دراسة الطلب الفلـسطيني           .  دولة 15األعضاء في المجلس وعددها     

  .الذي قدم الجمعة الماضي في افتتاح أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة
إن الطلب الفلسطيني سـيحال     : السفير نواف سالم للصحافيين   وقال مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة        

وأوضح أن إحالة الطلب تأتي وفقا إلجراء متبـع         . إلى اللجنة التي تدرس عادة طلبات العضوية الجديدة       
وفور توصـل  . لألمم المتحدة لتقييم صحة الطلب من الناحية القانونية، وما إذا كان يلبي شروط العضوية           

وبالتزامن مع اإلجراءات الفنية الجارية لدراسة الطلـب        . قرار، فستبلغ به مجلس األمن    لجنة الخبراء إلى    
الفلسطيني وتقديمه وفقا لألصول القانونية لألمم المتحدة، تستعر معركة كسب األصوات بين الفلسطينيين             

الفيتو، وتريد   دول دون استخدام     9واألميركيين لدعم أو إسقاط الطلب الفلسطيني الذي يحتاج إلى موافقة           
  .واشنطن تجنب استخدام الفيتو عبر منع الدول من التصويت للطلب الفلسطيني

  28/9/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  القدسببناء مستوطنات جديدة   ينتقدون بشدة قراراألوروبي المتحدة وواشنطن واالتحاد األمم .54
المم المتحدة الثالثـاء انتقـادات      وجه مسؤول كبير في ا    : وكاالت- ستراسبورغ   - واشنطن   -نيويورك  

 1100قاسية امام مجلس االمن الى اسرائيل اثر موافقة وزارة الداخلية االسرائيلية على الترخيص ببنـاء   
، فيمـا   1967وحدة سكنية جديدة في حي جيلو االستيطاني، أحد أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد حرب               

، وعبرت عن خيبـة املهـا وحثـت اسـرائيل           'غير بناء 'ر  وصفته وزارة الخارجية االمريكية بأنه قرا     
  .والفلسطينيين على عدم اتخاذ خطوات يمكن أن تعقد جهود استئناف محادثات السالم المباشرة

نشعر بخيبة أمل عميقة بشأن إعالن الحكومة االسـرائيلية         'وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نوالند       
  .'الصادر هذا الصباح
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نعتبر ذلك أمرا غير بناء بالنسبة لجهودنا الستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ونحـن   'واضافت  
ندعو الطرفين منذ فترة طويلة الى تجنب األفعال التي يمكن ان تقوض الثقة بما في ذلـك فـي القـدس                     

  .'وسنواصل العمل مع الطرفين الستئناف المفاوضات المباشرة
القرار الذي اتخذتـه لجنـة      'م المساعد للشؤون السياسية في االمم المتحدة ان         وقال لين باسكو االمين العا    

تخطيط المناطق االسرائيلية بشأن التخطيط لبناء عدد كبير من المساكن في القدس الشرقية هو قرار مثير                
  .'للقلق

ت اسرائيل  لقد قلنا مرارا بان النشاط االستيطاني غير شرعي ويخالف التزاما         'واضاف المسؤول االممي    
التي وضعتها اللجنة الرباعية للشرق االوسط والتي تتألف من الواليـات المتحـدة             ' ازاء خارطة الطريق  

  .وروسيا واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة
واعربت وزيرة الخارجية االوروبية كاثرين اشتون الثالثاء فـي ستراسـبورغ عـن االسـف للقـرار                 

اشعر باالسف لقرار اسـتمرار البنـاء فـي القـدس           'لبرلمان االوروبي   االسرائيلي، وقالت اشتون امام ا    
  .'هذه االنشطة االستيطانية تهدد حل الدولتين(...) الشرقية مع بناء وحدات سكنية جديدة في جيلو 

 28/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

   وقف االستيطان ليس شرطا الستئناف المفاوضات: "سرائيلإ " فياألمريكيالسفير  .55
قال السفير االمريكي في اسرائيل دان شابيرو في تصريح لراديو الجيش :  االن فيشر ايالن-لقدس ا

االسرائيلي يوم الثالثاء قبل االعالن عن الموافقة على خطة جيلو ان واشنطن تعارض طلب عباس وقف 
  .البناء االستيطاني قبل الموافقة على استئناف المفاوضات

قط سواء في هذه االدارة أو أي ادارة أخرى كشرط          ) تجميد االستيطان (االمر  لم نضع هذا    "وقال شابيرو   
  .ولكنه أشار الى ان بالده تعارض االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية." مسبق للمحادثات

  27/9/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  يحالف الحظ الفلسطينيين ويحصلوا على حق الدولة آمل أن: بان كي مون .56
 في فندق 81أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، اإلحتفال بالعيد الوطني السعودي الـحضر 

الطلب الفلسطيني «قال بان بأن » السفير«في نيويورك، وفي دردشة مقتضبة مع » والدورف آستوريا«
يسلك طريقه الروتيني في مجلس األمن الدولي، وقد تعمدت بعد تسلمه من الرئيس محمود عباس الى 

يحالفهم الحظ ويحصلوا على «، مكررا تمنياته للفلسطينيين بأن »رفعه فورا الى المجلس بال أي تأخير
  . »حق الدولة كما يطمحون إليه

  28/9/2011السفير، بيروت، 
  

  وزير خارجية أيسلندا يعلن دعم بالده لدولة فلسطين .57
تصوت لصالح العضوية الكاملة أعلن وزير خارجية أيسلندا أوسور سكارفنتسون أن بالده س: نيويورك

  .لدولة فلسطين في األمم المتحدة
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. إن المبادئ ذات أهمية في السياسة'جاء ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث قال 
، نحن اليوم ندعم النضال 1991فعلى نفس األساس الذي أدى إلى اعتراف أيسلندا بدول البلطيق عام 

  .'ل الدولةالفلسطيني من أج
بناء على هذا المبدأ تحديدا تشعر أيسلندا أنه يتحتم علينا الترحيب بفلسطين كدولة وكعضو ': وأضاف

، وذلك طبقا لذات المعايير التي حددها االتحاد 1967جديد في األمم المتحدة على أساس الحدود قبل عام 
  .'األوروبي واللجنة الرباعية وخطاب الرئيس أوباما في شهر مايو

 وقد دعمت أيسلندا إسرائيل في طلبها، فقد 1947إن فلسطين تفعل كما فعلت إسرائيل عام ': وأضاف
قدمت إسرائيل قضيتها على األمم المتحدة وأصبحت بذلك دولة، ولفلسطين ذات الحق وإنه من النفاق 

  .'اقتراح غير ذلك
 كدولة إلى الجمعية العمومية، كما حين يطرح قرار انضمام فلسطين' نعم'لذا ستصوت أيسلندا بـ': وقال

أن الحكومة األيسلندية مصممة على االعتراف الكامل بدولة فلسطين، وسوف تضع مشروع االعتراف 
  .'الكامل بدولة فلسطين مستقلة ذات سيادة أمام البرلمان األيسلندي األسبوع المقبل

  27/9/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  اد األوروبي يعفي الصادرات الغذائية الفلسطينية من الرسوماالتح .58
أقر االتحاد األوروبي أمس اتفاق تجارة من دون رسوم بالنسبة للخضراوات :  د ب أ-ستراسبورغ 

  .والفاكهة والسمك الواردة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدف إلى تعزيز جهود بناء الدولة الفلسطينية
روبي في مذكرة تم توزيعها، قبل إدالء النواب بأصواتهم في ستراسبورغ في فرنسا، وقال البرلمان األو

. »سوف يساعد الفلسطينيين على تعزيز التجارة وتوسيع نطاق اقتصادهم و بناء دولتهم«إن هذا اإلجراء 
  .بلوكان إعالن عن االتفاق تم في ابريل الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المق

ومن شأن االتفاق السماح ببيع المنتجات الزراعية والسمكية الفلسطينية إلى االتحاد األوروبي من دون 
إن الصادرات الغذائية الفلسطينية سوف : وقال البرلمان األوروبي. المرور عبر الجمارك اإلسرائيلية

ولي محموم بشأن الطلب وتأتي موافقة النواب على هذا االتفاق، في ظل جدل د. »تعفى من الرسوم«
األحادي من جانب الفلسطينيين لالعتراف بدولتهم في األمم المتحدة، والذي تعارضه إسرائيل والواليات 

  .»المتحدة األميركية
  28/9/2011الراي، الكويت، 

  
  خبراء في االمم المتحدة يطالبون بوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية .59

للتدمير الذي تقوم به السلطات ' بالوقف الفوري'م المتحدة طالب خبراء في االم: جنيف ـ ا ف ب
االسرائيلية والمستوطنين اليهود للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية منددين بالزيادة الكبيرة في 

  .عمليات الهدم منذ بداية العام
م بها السلطات االجراءات التي تقو'وقال ثالثة خبراء مختصين في االمم المتحدة في بيان لهم ان 

واضاف التقرير ان . 'االسرائيلية تشكل خرقا لحقوق االنسان والقوانين االنسانية ويجب وقفها حاال
  .'تاثيرات وطبيعة عمليات الهدم و الطرد التميزية غير مقبولة بتاتا'



  

  

 
 

  

            28ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

د في اماكن معينة تحرق اراض واشجار ومحاصيل لقرويين فلسطينيين على ي'ويشير الخبراء الى انه 
 وحدة من بينها 387 تم هدم 2011) يناير(منذ كانون الثاني 'ويقول الخبراء . 'مستوطنين اسرائيليين

والضرار اثرت على '  شخصا755 منشاة زراعية مما ادى الى تهجير قسري لـ 79 منزال و140
  . شخص اخر1500

. ' باكمله2010 عام  يتجاوز عددهم خالل2011) اغسطس(عدد المهجرين منذ آب 'ونتيجة للهدم فان 
لسياسة التقسيم التميزية والتقييدية وسياسة التخطيط التي 'ويرى الخبراء ان عمليات الهدم هذه هي نتيجة 

وتشير راكيل رولني الخبيرة المعنية بالحق . تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية' تنتهجها حكومة اسرائيل
  .'وضع مع االنتهاكات المتزايدة لحقوق االنسانتصاعدا في ال'في السكن الالئق الى ان هناك 

  28/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

  فرنسا تحاول موازنة موقفها في ملف الطلب الفلسطيني الى االمم المتحدة .60
في مواجهة طلب انضمام دولة فلسطين الى االمم المتحدة، تتبنى فرنسا مواقف : باريس ـ ا ف ب

 االيجابية في العالم العربية لكنها تبذل في الوقت نفسه جهودا لتجنب متعارضة اذ تسعى لحماية صورتها
  .عملية تصويت في مجلس االمن

الهدف هو تجنب المأساة وكسب الوقت 'وقال دوني بوشار من المؤسسة الفرنسية للعالقات الدولية ان 
فرنسا 'ا الى ان مشير' نتوجه الى طريق مسدود في مجلس االمن'وتابع . 'والتوصل الى حل بالتسوية

  .'محتارة بين قربها من اسرائيل ورغبتها في عدم االبتعاد عن الربيع العربي
واكد ايف اوبان دو ال ميسوزيير الخبير في شؤون العالم العربي والمدير السابق لقسم الشرق االوسط في 

  .'معقد جدا واحيانا ملتبس'الخارجية الفرنسية ان موقف بالده 
ويت واعلنت فرنسا امتناعها فسيشكل ذلك مشكلة في الرأي العام الفلسطيني والعربي اذا حصل تص'وقال 

وسيجعلها في موقف معاكس لدعمها المعلن لعمليات االنتقال الديمقراطية المختلفة ولطموحات الشعوب 
  .، الذي برز بشكل خاص في االزمة الليبية بحسبه'العربية

  28/9/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تتدرب على حرب شاملة"ئيلإسرا" .61
يواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي تدريبات عسكرية واسعة تتوج خطة خماسية ردا           : حيفا-وديع عواودة 

على مخاطر ناجمة عن الثورات العربية، وسط تكهنات بأن هذه التدريبات تمهد لحرب جديدة محتملة في                
. والجوالن وحدات وتشكيالت عسكرية متنوعـة ويشارك في التدريبات التي تتمحور في الجليل         .المنطقة

وتشهد الطرق في منطقة الشمال قوافل عسكرية تتحرك ليل نهار تصاحبها حركة مروحيات وطـائرات               
  .مقاتلة

كما تواصل جبهة الدفاع المدني تدريبات واسعة بدأت منذ مطلع الشهر، وفيها يتم محاكاة نشوب حـرب                 
  .ة بعدد كبير من الصواريخشاملة تستهدف فيها المدن اإلسرائيلي

بعـضها  -كما شملت تدريبات جرت في حيفا ومنطقتها التدرب على مواجهة آثار صواريخ غير تقليدية               
  . تطال مناطق مأهولة وتتسبب في سقوط مبان سكنية وتوقع قتلى وجرحى-يحمل رؤوسا كيماوية
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-رويتـرز (مواقع نووية إيرانيـة     المعلق العسكري لقناة إسرائيلية حذر من أن نتنياهو يخطط لمهاجمة           
  )أرشيف

  دروس لبنان
وضمن التدريبات في منطقة حيفا التي استهدفتها صواريخ حزب اهللا بشكل خاص خالل حـرب لبنـان                 

، تم إطالق بالون مطاطي يحمل أجهزة تصوير وبث لتزويد الجيش بإحداثيات المواقع             2006الثانية عام   
  .معالجة تبعاتها وبسرعة قصوىالتي تسقط فيها الصواريخ بغية تنجيع 

تدريباتها في منطقة الجوالن والجليل التي بدأت مطلع األسبوع بهدف تطبيـق            " إتجار"كما تواصل فرقة    
  .دروس حرب لبنان الثانية، طبقا لبيان الجيش اإلسرائيلي

ة قتـال   ويشمل التدريب الواسع استخدام أجهزة عسكرية وعتاد وأدوات استخباراتية، وتمت محاكاة جبه           
  .واسعة

وردا على سؤال الجزيرة نت حول كثافة وكثرة هذه التدريبات، أوضح ناطق بلـسان جـيش االحـتالل                  
أفيحاي أدرعي أن التدريبات تندرج ضمن خطة خماسية اعتمدت كواحدة من الدروس المستخلصة مـن               

  .حرب لبنان الثانية
أيلـول الماضـي علـى    /ة منذ مطلع سبتمبروأشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي زاد حجم التدريبات الجاري        

خلفية الثورات العربية، مؤكدا أن إسرائيل ال يمكن أن تبقى مكتوفة األيدي تجاه المخاطر الناجمـة عـن                  
  .التطورات العاصفة في الشرق األوسط

وا وعما إذا كانت هذه التدريبات تنذر بحرب محتملة جديدة ال سيما أن بعض المراقبين اإلسرائيليين أشار               
هناك تحديات متنوعة وإسرائيل محاطـة      "إلى احتمال شن حكومة إسرائيل حربا ضد إيران، قال أدرعي           

  ".بأعداء، وهي ليست مقاطعة في سويسرا
يشار إلى أن المعلق العسكري للقناة اإلسرائيلية العاشرة ألون بن دافيد حذر مـن أن رئـيس الحكومـة                   

اع إيهود باراك يخططان لمهاجمة مواقع نووية إيرانيـة قبـل أن            اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدف    
  .يصبح هجوما من هذا القبيل غير ممكن

ولفت بن دافيد في مقال نشرته صحيفة هآرتس األحد إلى أن الجمود السياسي والشعور بالحصار الدولي                
ريحات سابقة لرئيس   على إسرائيل قد يدفعان نتنياهو وباراك للبحث عن مخرج في إيران، مشيرا إلى تص             

  .الموساد السابق مائير دجان الذي صدرت عنه تحذيرات مشابهة
وينفي أدرعي هذا السيناريو، ويوضح أن خطة التدريبات العسكرية الخماسية ستتوقف عند نهاية العـام،               

  .مرجحا أن يبدأ بالعمل بخطة تدريبات جديدة ستتم في مختلف أنحاء البالد
  الحدود المصرية

لناطق العسكري إلى أن التدريبات الواسعة والمكثفة الجارية اليوم هدفها التـأثير علـى وعـي                وأشار ا 
  .اإلسرائيليين وإعدادهم جيدا لحرب محتملة ستكون الجبهة الداخلية واحدة من أهدافها

كما لفت إلى أن جيش االحتالل ضاعف قواته على الحدود مع مصر على خلفية تقديرات تقتضي برفـع                  
  .وغير جاهزة" عارية"تأهب كي ال تضبط القوات اإلسرائيلية حالة ال

يذكر أن عددا من المراقبين اإلسرائيليين يدعون منذ شهور الجيش إلى بناء قواته بشكل مختلف مقابـل                 
  .سيناء، ويذكرون بأن الجيش المصري يشمل قوات مسلحة كبيرة وبحوزتها أسلحة متطورة
  27/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  "إسرائيل"تسريبات حول زيارة قائد الجيوش الغربية األدميرال ستافريدس إلى  .62

تحدثت المصادرعن وصول قائد القيادة األوروبية األمريكية إلـى إسـرائيل،           : قسم الدراسات والترجمة  
وذلك في زيارة عمل خاطفة سوف يلتقي خاللها برئيس األركان العامة اإلسرائيلي وذلك إلجراء بعـض                

فما هي طبيعة زيارة قائـد القيـادة األوروبيـة          : مشاورات الهامة لجهة التعاون والتنسيق بين الطرفين      ال
وما هي األبعـاد    . وما هي طبيعة العالقة بين القيادة األوروبية األمريكية والجيش اإلسرائيلي         . األمريكية

  غير المعلنة لهذه الزيارة؟
  توصيف المعلومات الجارية: رائيلقائد القيادة األوروبية األمريكية في إس* 

وصل يوم أمس االثنين قائد القيادة العسكرية األوروبية األمريكية األدميرال جـيمس سـتافريديس إلـى                
إسرائيل، وذلك في زيارة عمل طارئة سوف يلتقي خاللها برئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي العامـة                

  :ى النقاط اآلتيةالجنرال بيني غانتز، هذا وأشارت المعلومات إل
سعت السلطات اإلسرائيلية والسفارة األمريكية في إسرائيل لجهة التكتم على الزيارة ولكن، عنـدما              •    

تسربت المعلومات، رفض المسؤولون اإلسرائيليين والدبلوماسيين األمريكيين التعليـق أو اإلدالء بـأي             
  .إفادات حول طبيعة الزيارة

ة بأن زيارة األدميرال جيمس ستافريديس قائد القيادة العـسكرية األوروبيـة            أكدت المعلومات األولي  •    
األمريكية تتضمن عقد لقاءات مع رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتز، وأيضاً مع قائد القيادة               

ـ               ة، الشمالية اإلسرائيلية الجنرال يائير غوالن المسؤول عن المواجهات على الجبهـة الـسورية واللبناني
  .والجنرال تال روسو قائد القيادة الجنوبية اإلسرائيلية المسؤول عن الجبهة مع مصر وقطاع غزة

سوف تتضمن أجندة لقاءات قائد القيادة العسكرية األوروبية األمريكية، تكملة أجندة وبنود زيارة قائد              •    
وأن زار إسرائيل قبـل حـوالي       القوات البرية األمريكية في أوروبا الجنرال مارك هيرتلينغ الذي سبق           

  .شهر، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين
سوف تقوم القيادة العسكرية األوروبية األمريكية، خالل الفترة القادمة بإجراء المزيد من التـدريبات          •    

ل البحريـة والطيـران     المشتركة مع القوات اإلسرائيلية، ولما كانت التدريبات الماضية تركز على مجا          
والدفاع الصاروخي، فإن التدريبات المقبلة سوف تركز هذه المرة على العمليات البرية، بالتعـاون بـين                

  .القوات البرية األمريكية وقوات القيادة الشمالية اإلسرائيلية، وقوات القيادة الجنوبية اإلسرائيلية
، "التحدي القـاتم "مشتركة األمريكية ـ اإلسرائيلية هو  االسم الكودي الجديد للمناورات والتدريبات ال•    

  .وسوف تتم في مناطق شمال إسرائيل، وأيضاً في جنوبها
هو رفع مستوى التعاون العملياتي المشترك بـين القـوات البريـة            " التحدي القاتم "هدف مناورات   •    

  .األمريكية والقوات البرية اإلسرائيلية
سوف يكون هذه المرة كبيراً بشكل غير مسبوق، إضافة إلى أن القيادة           " قاتمالتحدي ال "حجم مناورات   •    

العسكرية األوروبية األمريكية سوف تقوم بفتح مكاتب خاصة بها في إسرائيل، وسوف تقوم قوات الجيش               
  .اإلسرائيلي بفتح مكاتب خاصة بها في مقرات القيادة العسكرية األمريكية األوروبية

يتضمن جانبين، األول ثانوي وهو رفع مستوى التعاون العملياتي بين          " التحدي القاتم "هدف مناورات   •    
القوات البرية األمريكية والقوات البرية اإلسرائيلية، والثاني أساسي، هو التوصل لتكـوين قـوة مهـام                
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فـي  مشتركة أمريكية ـ إسرائيلية، استعداداً وتحسباً الحتماالت اندالع صراع عسكري مرتفـع الـشدة    
  .منطقة الشرق األوسط

المخصـصة  " أفعى الصنوبر "سوف تسبقها مناورات    " التحدي القاتم "هذا، وتقول المعلومات بأن مناورات      
لتطبيقات واستخدامات عمليات الدفاع الصاروخي، سـواء بالنـسبة للـصواريخ المنخـضة االرتفـاع،               

بحرية األمريكية المعنية بعمليات الـدفاع      والصواريخ العالية االرتفاع، وأضافت المعلومات، بأن القطع ال       
  .الصاروخي سوف تصل إلى المياه اإلسرائيلية من أجل المشاركة في هذه المناورات

  نقطة تقاطع القيادات األمريكية الثالث: خارطة المسرح العسكري الشرق أوسطي* 
تنطوي علـى قـدر كبيـر       تشير المعطيات الجارية، إلى أن خارطة توزيع القيادات العسكرية األمريكية           

  :والفت للنظر، لجهة الطبيعة االستثنائية العسكرية اآلتية
تقع إسرائيل في منطقة الشرق األوسط، ولكنها على أساس جغرافية المواجهة العسكرية، فهي تقـع               •    

ضمن نطاق مجال والية القيادة األوروبية األمريكية، وليس ضمن نطاق مجال والية القيـادة الوسـطى                
  .مريكية المعنية بالعمليات العسكرية األمريكية في الشرق األوسطاأل

تقع مصر في القارة اإلفريقية، ولكنها على أساس جغرافية المواجهة العسكرية فهي تقع ضمن نطاق               •    
مجال والية القيادة الوسطى األمريكية وليس ضمن مجال والية القيـاد اإلفريقيـة األمريكيـة المعنيـة                 

  .العسكرية األمريكية في كافة أرجاء القارة اإلفريقيةبالعمليات 
ضمن نطاق والية القيادة العسكرية     ) ما عدا إسرائيل  (تقع جميع دول شرق المتوسط الشرق أوسطية        •    

  .الوسطى األمريكية
ضمن نطاق والية القيـادة اإلفريقيـة       ) ما عدا مصر  (تقع جميع دول شمال إفريقيا الشرق أوسطية        •    
  .يكيةاألمر

أكدت معطيات خبرة األداء السلوكي العسكري األمريكي، بأن القيادة اإلفريقية األمريكية هي التي أشرفت              
على العمليات العسكرية األمريكية الجارية تحت غطاء حلف الناتو ـ التحالف الدولي ضـد ليبيـا، وأن    

سكرية األمريكية الجارية في العراق     القيادة الوسطى األمريكية هي التي تقوم باإلشراف على العمليات الع         
  .وأفغانستان

وتأسيساً على ذلك، بالنسبة لمنطقة شرق المتوسط، فمن الواضـح أن توزيـع نطـاق واليـة القيـادات        
  :العسكرية األمريكية، بهذه الطريقة الهدف منه، اآلتي

ت العـسكرية الجاريـة     أن تكون القيادة األمريكية األوروبية هي المسؤولة عن مواجهة كل التطورا          •    
  .داخل إسرائيل

أن تكون القيادة الوسطى األمريكية هي المسؤولة عن مواجهة كل التطورات العسكرية الجارية في               •    
  .المناطق المحيطة بإسرائيل

هذا، ولما كان الفصل عملياً بين تفاعالت التطورات العسكرية في داخل إسرائيل وفي المناطق المحيطة               
غير ممكن، فإن إعداد خارطة مناطق والية القيادات العسكرية األمريكية بهـذه الطريقـة،              بها، هو أمر    

الهدف منه هو جعل كامل منطقة شرق المتوسط تندرج ضمن والية القيادة األوروبية، والقيادة الوسـطى                
  .وبدرجة أقل القيادة اإلفريقية

  27/9/2011، الجمل بما حمل
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  نطالق االنتفاضةفي ذكرى ا» ويكيليكس«لقطات من  .63
في خضم المعركة الدبلوماسية التي تخوضها السلطة الفلسطينية في أروقة االمـم المتحـدة              : مازن السيد 

ـ    1967بحثا عن اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام           النطالق االنتفاضة   11، تحّل اليوم الذكرى ال
مـن  » ويكيلـيكس «عض ما حملته برقيات     الضوء على ب  » السفير«ولمناسبة هذه الذكرى تسلّط     . الثانية

، ولم يحدد بعد موعد انتهائها، بـين تقيـيم          2000 أيلول   28توثيق لجوانب عديدة من انتفاضة بدأت في        
تأثير الحراك الشعبي الفلسطيني على اقتصاد االحتالل االسرائيلي، وكشف بعض المواقف اإلقليمية ذات             

  .الدالالت السياسية
  

  »في الظّل«لقاء 
، تفاصيل  2004 كانون األول    14مل برقية دبلوماسية صادرة عن السفارة األميركية في مسقط بتاريخ           تح

وتفيـد  . لقاء بين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ومسؤول من وزارة الخارجيـة االسـرائيلية              
ـ          ـ      «البرقية بأن اسرائيل رأت في قرار عمان استضافة مؤتمر ل ي الـشرق   مركز أبحاث تحلية الميـاه ف

مع مساعد وزيـر الخارجيـة      » في الظلّ «الذي يضم اسرائيل وأميركا، فرصة للقاء دبلوماسي        » االوسط
وبعد العمل على تمكين مساعد وزير الخارجية االسرائيلي حينها لـشؤون           . العماني سيد بدر البوسعيدي   

ـ           اط لحـضور منتـدى   الشرق األوسط شالوم كوهين، علم االسرائيليون أن البوسعيدي سيكون فـي الرب
  .عالمي، لكنهم أعلموا بأن بن علوي نفسه سيلتقي كوهين

، »ضرورة دعم أبـي مـازن  « دقيقة، واتفق خاللها الجانبان على    90ودار اللقاء بين بن علوي وكوهين       
، »مقبولـة «كما أشار بن علوي إلى أنه إذا سمحت اسرائيل باجراء االنتخابات الفلسطينية في ظـروف                

وبحسب . نيون بزيارة أخرى من وزارة الخارجية االسرائيلية على مستوى اإلدارة العامة          فسيرحب العما 
. البرقية دعا بن علوي االسرائيليين إلى عدم أخذ دعوات سوريا لمعاودة التفاوض علـى محمـل الجـد                 

معـة  وأشارت البرقية إلى أن خبراء المياه االسرائيليين تلقوا دعوة أخرى للقاء علماء عمـانيين فـي جا                
السلطان قابوس، وإلى أن الوفد االسرائيلي فرح بأن وزير الخارجية العماني وضع سيارة وسائقا تحـت                

  . تصرفهم
  تركي» حرص«

، ينقل الدبلوماسيون األميركيون    2003 آذار   18في برقية صادرة عن السفارة األميركية في أنقرة بتاريخ          
حادثـة  «تركية تحسين بوركو اوغلـو قولـه إن         عن مدير شؤون الشرق األوسط في وزارة الخارجية ال        

، قد تؤثر سلبا على مـشاركة تركيـا فـي           2003 تموز   22صالة غير المسلمين في الحرم القدسي يوم        
  .»العراق وفي خريطة الطريق

وتوضح البرقية أن بوركو اوغلو حث االميركيين على الضغط على االسرائيليين في اتجاه عـدم اتخـاذ                 
وعكس قلق الحكومة التركية، من أنه إذا سـمحت اسـرائيل لغيـر             «لشأن الداخلي،   مواقف مستفزة في ا   

ويخشى بوركو اوغلو من أن مواجهات      . المسلمين بالصالة في الحرم الشريف، فستنطلق مواجهات جديدة       
كهذه قد تعقّد عملية مشاركة تركيا في برامج إقليمية كإعادة بناء العراق وخريطة الطريـق ألن الـرأي                  

  .»م التركي والبرلمانيين سيتبنون على األرجح رد فعل سلبياالعا
  االنتفاضة واقتصاد اسرائيل
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 تقريرا عـن تـأثير االنتفاضـة علـى          2004 آذار   19أصدرت السفارة األميركية في تل أبيب بتاريخ        
 هـذه   وبحسب الوثيقة فإن االقتصاديين االسرائيليين يتفقون بشكل عام على تقيـيم          . االقتصاد االسرائيلي 

أثرت على  «وترى وزارة المالية االسرائيلية ومعها مصرف اسرائيل المركزي أن االنتفاضة           . التأثيرات
 مباشرة، كـان    2000وبعد انطالق االنتفاضة في أيلول      . »االقتصاد االسرائيلي عبر سلسلة من التبعات     

 وقطـاعي البنـاء     1967التأثير األقوى على قطاعات محدودة كالسياحة والصادرات إلى اراضي العام           
أدى قرار الحكومة االسرائيلي خفض مستوى العمالة الفلسطينية في اسرائيل، إلى تراجـع             «والزراعة، و 

  . »معدل النمو في القطاعين األخيرين
 فـي   3وقدرت وزارة المالية االسرائيلي بتاريخ البرقية األميركية، أن االنتفاضة أدت إلى تراجع بنسبة              

وتشير المعطيات االسرائيلية إلى أنه مع استمرار       . 2001المحلي اإلجمالي السنوي للعام     المئة في الناتج    
 في المئة بعد نموها ألعـوام       2.3، تراجعت مستويات االنفاق الفردي بحوالى       2002االنتفاضة بعد العام    

  . في المئة في استهالك السلع المعمرة11عديدة، ويحتوي هذا الرقم على تراجع حاد بنسبة 
وشكل البعد الدفاعي سياقا آخر لتأثر االقتصاد االسرائيلي باالنتفاضة، مع ارتفاع نسبة االنفاق العسكري              

 في المئة في    10.2 إلى حوالى    2000 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام          8.4االسرائيلي من   
اء الخـدمات ومـستوى عـيش       تراجع اد «، ما يؤدي بحسب وزارة المالية االسرائيلية إلى         2002العام  

. »المواطنين، إضافة إلى ارتفاع في العبء الضريبي، يؤذي قطاع األعمال ويقوض النمو في المـستقبل              
 مليار دوالر بين    14وقدر تقرير لوزارة المالية تأثير االنتفاضة على االقتصاد االسرائيلي بخسارة حوالى            

  . » الذي لحق باألشخاص والملكياتالضرر المباشر«، بما ال يشمل 2003 و2001العامين 
من جهته، يقدر مسؤول في المصرف المركزي االسرائيلي التراجع الفرضي للنمو االسـرائيلي نتيجـة               

، ومـشيرا إلـى     »مستقبل اسرائيل على المحك   « نقاط للناتج المحلي محذرا من ان        6االنتفاضة بحوالى   
  .الخارجي في الدولة العبريةأهمية ضمانات اإلقراض األميركية لتعزيز االستثمار 

هذه هي التكلفة الحقيقية لالنتفاضة، وستكبر مـع اسـتمرار          «: وختم الدبلوماسيون البرقية بلهجة درامية    
  .»العنف

   28/9/2011، السفير، بيروت
  

  ماذا بعد ذلك؟: فلسطين .64
  نهلة الشهال

لسطين أن اإلجابات عليه مـا      ومن المفارقات الكثيرة التي اعتدنا على مصاحبتها لموضوع ف        ! هو السؤال 
ـ    . زالت، ليس فحسب ضبابية، بل وصفية تشيئية جامدة        استعادة المقاومة الـشعبية    «فال يكفي هنا القول ب

مثالً، على ما أشار إليه أبو مازن نفسه في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحـدة، محـدداً                  » الشاملة
اللجوء الى الحضن المريح للشك بالنوايـا المـضمرة للـسلطة،           كما ال يكفي أبداً     . أنها بالضرورة سلمية  

عابرة، أو فـشة خلـق قابلـة        » طلعة«والتبشير بأن كل شيء ما زال على حاله، وليس ما جرى سوى             
أو القول أن منتهى غاية الخطوة هو تحسين الموقع التفاوضي الفلـسطيني الـذي يتعـرض                . لالستيعاب

وإنما ال يكفي إلدراك أي موقف صـفُّ الفرضـيات          . عض الصحة ففي كل ذلك ب   . لضغوط دولية هائلة  
  . واالحتماالت واحدة بقرب االخرى، وعرضها كما تُعرض االشياء على طاولة



  

  

 
 

  

            34ص                                     2276:                العدد28/9/2011األربعاء  :التاريخ

سبتمبر، / أيلول 23وبداية، فسيسجل خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، يوم             
/ ، أي ذلك التفـاوض الثنـائي الفلـسطيني        »العملية السلمية «كالتاريخ الذي جرى فيه رسمياً دفن مسار        

  . االسرائيلي، برعاية أميركية تتوسع أحياناً لتشمل دول الرباعية
فأهمية الخطوة تكمن أيضاً في صاحبها، وهـو مـن          ! وليس من نوافل األمور أن يتولى األب دفن وليده        

وتلك الفرضية كانت قد أعلنت رسمياً في       . يلأبرز منظري إمكانية التوصل الى تسوية تاريخية مع اسرائ        
وهي ما برر الدخول في المفاوضات السرية       . 1988المؤتمر الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام        

وال بد هنا من ذكر كمون هذا البعد        . قبل أوسلو، ثم تكريسها باتفاقات أوسلو وكل مالحقها وما تولد عنها          
ي الفلسطيني الحديث، وإال فكيف يفهم غصن الزيتون الذي دعا أبو عمار الى             في أسس بناء العمل السياس    

  . ، أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة1974... عدم إسقاطه من يده؟ وكان ذلك عام
والصحيح أن مبادرة أبو مازن ال تندرج في االنقالب على ذلك الخيار، بل على مساره وعلى أدوات ذلك                  

ولكن ذلك، بعكس ما يظنون، ال يقلل من أهمية ما جـرى يـوم              ! »هاكم«ناهضون  سيصرخ الم . المسار
: وكمثـال . ، اي فعالً ثابتاً ال يخضع لجدليات التفاعل والتحور        »جوهراً«فالسياسة ليست   . الجمعة الفائت 

تورط السلطة الفلسطينية في وضعية تتجاوز نواياها، واضطرارها للتعامل مع معطى، بال أفـق جديـد                
فالفرضية أنها اندفعت الى التقدم بمشروعها ذاك في        . ت هي به، ولكنه يتفلت عن أغراضها االصلية       تسبب

طلب الدولة من األمم المتحدة بسبب اختناق المسار التفاوضي، والعتقادها أن دول العـالم سـتجد فـي                  
بامـا واالتحـاد    الخطوة تحريكاً إيجابياً له، بل ومخرجاً له من الموت، على ما أوحت به تـصريحات أو               

ثم تورطت، أو أخذتها العزة باإلثم، كما تشاؤون، ولكننا بالنتيجة نجد أنفـسنا اليـوم               . االوروبي منذ عام  
أمام سؤال االستراتيجيا، وما يتعين القيام به بمواجهة رفض تلك الجهات للخطوة، بل إدانتها، المترافـق                

، بدليل خطاب نتنياهو في األمم المتحـدة الـذي   مع االجهاز على فرضية التسوية نفسها من قبل إسرائيل        
  .اعقب خطاب الرئيس الفلسطيني
كذب قدر ما يـستطيع، محـاوالً عبثـاً         . قدم الرجل استعراضاً هذيانياً   . فقد تولى نتنياهو تظهير الصورة    

مـستعيداً روايـة    (وتباكى على صغر مساحة إسـرائيل       . »االسالم المقاتل «حرف االنظار الى إيران و    
، موحياً أنه لن يطمئن إال إذا تحولت الى قارة كبيرة يتطلب اجتيازها عدة سـاعات                )»لعة المحاصرة الق«

ثم العرب والمسلمين، الذين    (، مطالباً، كي يطمئن، باستسالم الفلسطينيين،       )كما الواليات المتحدة  (بالطائرة  
ووظف كل ذلك   . اً إياها كمرجعية  وأورد روايات خرافية أسماها توراتية، معتمد     ). تناولهم بإشارات مفككة  

ـ    دولة إسرائيل، كبديهية، وهو العنوان الذي اختارته هذه االخيرة         » يهودية«لتبرير المطالبة باالعتراف ب
  . »اآلن وفوراً«وكان ممثالً فاشالً حين ألح على استعادة التفاوض . كإطار لمعركتها في المرحلة المقبلة

وربما حـدثت   .  تُستأنف، بفضل الحجر الذي ألقي في المستنقع       صحيح أن المفاوضات ستجد طريقة كي     
صحيح أنه ليس أمام الواليـات      . رحالت مكوكية، كعادة دبلوماسيين ضجرين يقومون بواجبات وظيفتهم       

المتحدة، وال دول الرباعية، إال أن تضغط الستئناف المفاوضات، مقترحة أفكاراً تبدو براقـة مـن هنـا                  
ولكن ذلك كلـه ال يمتلـك ديناميـة         ). الرباعية(مصاغة بشكل مقتضب من هناك      ، وبيانات   )الفرنسيين(

فهو مدفوع بقوة استمرار الماضي، والخوف من الفـراغ، ومـن التطـورات غيـر               . الحركة التاريخية 
  . المضبوطة أو المحسوبة التي يمكنها أن ترافق الفراغ

ما تقول بعض ألسنة السوء أنه كـان علـى          بتوليه نعي ذلك المسار، سجل ابو مازن دخوله في التاريخ،           
وهو استخدم أكثر اللغات دبلوماسية وحذراً، وبالغ في االحتياط عبر تأكيده المتكرر على             . رأس هواجسه 
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وبل وقع الرجل، الذي يفتقد بحدة الى الكاريزمية وروح الخطابة، في خطأ            . عدم استهدافه اسرائيل بذاتها   
جة، حين افتتح خطابه الذي تسمر الماليين من البشر لمتابعته، بتوجيـه            التهذيب البائخ والفائض عن الحا    

ال بأس، فسرعان ما    . عبارات التهاني طوراً لممثل قطر أو لبان كي مون، وطوراً آخر للسودان الجنوبي            
  . نُسيت تلك المقدمة التي، وإن لم تكن موفقة، فهي لم تجهض الموضوع

تكلم عن النكبة مراراً واصفاً إياها بالفظاعة، وهي اسـتعادة          . أن يقال » يجب«محمود عباس قال كل ما      
» النكبة«من وجهة النظر الفلسطينية لما جرى فعالً، تناهض محاوالت المسح االسرائيلية المستميتة لكلمة              

 الذي  194تناول الالجئين وربط مصيرهم بالقرار االممي       . نفسها، وترفض تناسيها وتحوير معنى الحدث     
وعن . تكلم عن االستيطان وعن نظام االبرتهايد االسرائيليين      . هذا المستوى مبدأ حق العودة    يصون على   

وطالب بكل االسرى والمعتقلين، ودافع     . واصفاً ما يجري في المدينة بالتطهير العرقي      » القدس الشريف «
هـاجم تحويـل    و. الفلسطينيين» كل«وقال إنه، ومنظمة التحرير، يمثلون      . عن غزة بوجه العدوان عليها    

الصراع الى ديني، وذكر في هذا السياق المليون ونصف المليون من الفلسطينيين الـذين لـم يغـادروا                  
، قائال إن الطابع الديني يهدد مصيرهم، في إشارة غير مباشرة الى مطالبة إسرائيل              1948اراضيهم عام   

ها كناظم ألي تسوية، في تحديـد       وتمسك بمرجعية القرارات الدولية وشرعيت    . باالعتراف بيهودية هويتها  
بل إن خطوة التوجه الى األمـم المتحـدة         . بالغ االهمية، يناقض البازار المفتوح الذي أرسته المفاوضات       

وتلـك هـي نقـاط القلـب مـن          . تعيد الملف الفلسطيني الى المرجع الدولي عوض الرعاية االميركية        
  . الموضوع

اض الجهود المضنية والمديدة للتوصل الى تسوية مع        صحيح أنه أسرف في الوصف، وبخاصة في استعر       
. إسرائيل، التي عينها كنتاج قرار بالسعي الى العدل النسبي والممكن، وتنازل هائل ارتضاه الفلسطينيون             

الفلسطينيين، مانحاً إياها بعداً دينامياً بوصفها اسـتعادة المـتالك التـاريخ، أي             » مظلمة«لقد استعرض   
  .وهذا واحد من أهم ميادين الصراع.  أنفسهم لما حدث لهمكرواية الفلسطينيين

فمحمود . ولكن تلك ليست وظيفة الرجل وال هو موقعه       . وبالطبع، فما ينقص خطاب أبو مازن هو التوقع       
لذا انتهى الخطاب بالتأكيد فحـسب      . عباس ابن تلك المرحلة التي قال لنا إنها وصلت الى طريق مسدود           

 المسؤولية بوجه العالم، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يقوض              على حسن النوايا، ملقياً   
واستقالة السلطة هي على االرجح الخطوة المقبلة التي سـيقود اليهـا            . السلطة الفلسطينية ويهدد وجودها   

حماسـة  وأما التصفيق الحار في الجمعية العامة، التي استقبلته وودعته وقوفاً، وهتفت ب           . المنحى المفتتح 
لذكرى ياسر عرفات، فقد كان البند األكثر إثارة للمشاعر في الجلسة، إذ افصحت أغلبية دول العالم عـن     
تأييدها لفلسطين، مبرزة مبلغ التناقض مع مواقف واشنطن وتلك العواصم الكئيبة والرمادية التي ما زالت               

توازنات ووقائع العـالم تجاوزتهـا      تحوز على حقوق حصرية موروثة من الحرب العالمية الثانية، بينما           
  . فعالً

النتيجـة، مـصادرتها وتأويلهـا      / والسؤال مجدداً من خلف كل ذلك هو كيفية االستيالء على اللحظـة             
واستخدامها من قبل من ليسوا في موقع أبو مازن والسلطة، أي من ال يعتقدون بإمكـان التوصـل الـى                   

خيرة من بين الكيانات السياسية التي تجعل من احتمـال          تسوية تاريخية مع إسرائيل، لخصوصية هذه اال      
مجدداً، انظروا في خطاب نتنياهو بوصفه مآالً هو اآلخر،         : كل تسوية انقالباً على طبيعتها يعادل زوالها      

لقد قارب مسؤول اسرائيلي واحد وحيـد تلـك         . وال تختبئوا خلف فرضية وهمية عن تطرفه هو بالذات        
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ولو لم، لكان على االرجح انتهى كما رفيقه بيريز اليـوم، أي فـي     . اذاً، وقُتل التسوية، وكان في ذلك شو    
  . موقع نتنياهو عملياً

  .من هنا ينطلق النقاش. انتهت حقبة وبدأت سواها
  28/9/2011، السفير، بيروت

  
   سيناريوهات مخاطر وفـرص- واألردن"إسرائيل" .65

  أنطـوان شلحـت
المتالحقة تبدو مقرونة بعدسة مكبرة متركزة علـى نحـو          " لعربيالربيع ا "مراقبة إسرائيل تطورات    (*) 

بعد كل من   (خاص في األردن، من منطلق أن الدولة العربية المقبلة المرشحة ألن تندلع ثورة شعبية فيها                
يمكن أن تكون التي ال يوجد توقعات كبيرة بشأن إمكان          ) تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية     

، وفقًا لما أكده أخيرا أحد المعلقين السياسيين في صـحيفة          "الجار الشرقي إلسرائيل  "ها مثل   اندالع ثورة في  
  ".يديعوت أحرونوت"

ومجلـس  ) أمـان (وبحسب الجنرال احتياط غيورا أيالند، الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية           
في جامعة تل أبيـب، فـإن القلـق         " معهد أبحاث األمن القومي   "األمن القومي، والباحث الكبير حاليا في       

، "الربيع العربـي  "يساور بعض المسؤولين في إسرائيل من احتمال أن يتأثر األردن بكيفية ما من ثورات               
  .على الرغم من أن األوضاع العامة فيه تبدو مستقرة حتى اآلن بهذا القدر أو ذاك

" يرات في الشرق األوسط وأمـن إسـرائيل       التغ"وقد عزا أيالند هذا القلق، في سياق مقالة جديدة بعنوان           
يوليـو  / عـدد تمـوز   (الفصلية الصادرة عن المعهد المـذكور       " المستجد اإلستراتيجي "ظهرت في مجلة    

  :، إلى ثالثة أسباب جوهرية هي)2011
أوالً، تعالي أصوات داخلية أردنية كثيرة في اآلونة األخيرة تنتقد بصورة غير مسبوقة العائلة المالكـة                 -
   سيما الملكة رانيا العبد اهللا؛وال
ثانيا، اإلسقاطات الخطرة بالنسبة إلى األردن التي ربما ينطوي عليها االنسحاب األميركي من العراق               -

  ؛2012والذي من المتوقع أن يتم العام 
رة ثالثًا، وهو في نظره السبب األهم، كون التداعيات التي ستطول إسرائيل برشاشها في حال اندالع ثو                -

 ينـاير   25ومع أن هذه التداعيات يمكن أن تكون برأيه شبيهة بتداعيات ثورة            . في األردن خطرة للغاية   
المصرية، فيما هو مرتبط بتقويض فرضية تالشي حالة الحرب بين الدولتين، إال إنها يمكـن أن تكـون                  

دود بين الـدولتين، إذا     أدهى من ذلك كثيرا في كل ما يتعلق بالهدوء والتعاون األمني على طول خط الح              
ما تم األخذ في االعتبار واقع أن إسرائيل استفادت كثيرا من حقيقة أن هذه الحدود التي تعتبـر األطـول    
كانت األكثر هدوءا وأمنًا على مدار أعوام طويلة، وحتى قبل توقيع اتفاقية الـسالم مـع األردن العـام                   

1994.  
ي األردن سيلزم إسرائيل بأن تخصص مـوارد هائلـة لتحـسين            وفي قراءته فإن تغير السلطة الحالية ف      
غير أنه من جهة أخرى حرص على غمز فلـسطين مـن قنـاة              . جهوزيتها العسكرية على تلك الحدود    

في هذا البلد األخير تسفر عن انتقال السلطة إلى األغلبيـة           " ثورة ديمقراطية "األردن، حين أكد أن اندالع      
 الفلـسطيني، ربمـا تكـون       -ن مرحلة جديدة في تاريخ الصراع اإلسرائيلي      الفلسطينية من شأنه أن يدشّ    

  .متميزة بصعود اقتراحات جديدة لتسويته، بمنأى عن المعادالت التقليدية التي منيت بالفشل إلى اآلن
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وقد تجنب أيالند الخوض في أي تفصيالت تفصح عما يقصده، وفيما إذا كان ما يقوله يشفّ عن تماه مع                   
وجود األردن ككيـان مـستقل مـن        "، وأن   "األردن هو فلسطين  "ليمين اإلسرائيلي المتطرف بأن     شعار ا 

الناحية التاريخية هو وجود مصطنع، ذلك بأن خطوط حدوده رسمت بـشكل تعـسفي وطبقـت علـى                  
مجموعات سكانية تفتقر إلى ذاكرة تاريخية مشتركة وإلى تراث قومي يمكن لهما تـسويغ توليـف هـذه     

وفقًا لدراسة جديدة نشرها إيلي مايزليش، أسـتاذ الدراسـات الـشرق            " (كلها في كيان واحد   المجموعات  
مركـز  " الصادرة عن    - مسار -"ناتيف"أوسطية وتاريخ الشعب اليهودي في جامعة بار إيالن، في مجلة           

ـ  "وهو ما عاد وأكده عضو الكنيست آرييه إلداد من حزب           "). أريئيل للدراسات السياسية   " ومياالتحاد الق
بالتزامن مع إخالء السفارة اإلسرائيلية في عمان تخوفًا من تظاهرات ضدها           ) 14/9/2011،  "معاريف("

  .على غرار التظاهرات التي جرت ضد السفارة اإلسرائيلية في القاهرة
 الفلـسطيني قبـل وقـائع       -غير أن هذا الخبير األمني اإلسرائيلي ذاته كان قد تناول الموضوع األردني           

" مقاربة الـدولتين  "بعدة أشهر، وذلك ضمن سياق دراسة مطولة بشأن إعادة التفكير في            " ع العربي الربي"
 عـن   2010 الفلسطيني، صدرت في مطلع العـام        -باعتبارها الحّل الوحيد الممكن للصراع اإلسرائيلي     

 مـسارين   في جامعة بار إيالن، وطرح خاللها في حينه       "  السادات للدراسات اإلستراتيجية   -مركز بيغن "
  ".المسار اإلقليمي"و" المسار األردني"مختلفين للحل هما 

وبشأن المسار األول رأى أنه حتى الفترة األخيرة كانت فكرة طرح أي حّل غير نموذج الـدولتين غيـر             
لكـن اآلن بـدأت ترتفـع أصـوات بـين           . مقبولة كليا بالنسبة لجميع األطراف الضالعة في الـصراع        

 الفلـسطينية   -ن األردن وإسرائيل، تطالب بمقاربة تشبه خيار الفيدرالية األردنية        الفلسطينيين، وفي كل م   
ففي األردن، يقلق كثيرون مـن أن     . والحافز الرئيس لهذه النقلة هو صعود حركة حماس       . قبل عدة أعوام  

أي دولة فلسطينية تقام في الضفة الغربية سوف تقع تحت سيطرة حماس، تماما كما حـدث فـي قطـاع       
وبالتوازي مع تنامي نفوذ اإلخوان المسلمين في األردن، فإن تطورا مثل هذا قد يتـسبب بانهيـار                 . غزة

 الفلسطينية الوحيدة   -ويدرك مفكرون معينون في األردن أن االتفاقية اإلسرائيلية       . النظام الحالي في عمان   
وهذا التحرك سـيمكّن    . دنالتي يمكن أن تحول دون هذه النتيجة، هي فيدرالية بين الضفة الغربية واألر            

عمان من فرض سيطرتها، وإفشال أي إمكان للتحالف بين حماس في الضفة الغربية والفلسطينيين فـي                
  .األردن، الذين يشكلون اآلن أكثرية السكان في ذلك البلد

وأشار إلى أن هذا المسار لم يوضع بعد موضع الجدل الجاد، وعلى الرغم من أن حظوظه في النجـاح                   
بأي حال، إال إن طرحه ليس صحيحا من ناحية سياسية، ألن من شـأن              " مقاربة الدولتين "أقّل من   ليست  

، وهـذا ال يعنـي أن       "حال شرعيا "ذلك أن يضعف ما يعتبره المجتمع الدولي، وخصوصا العالم العربي،           
مـن مجـرد    المعيار الحالي أكثر وضوحا، لكنه يظهر أن تغيير النموذج سيحتاج إلى تسويق ذكي، أكثر               

  .استبدال خطة بأخرى
وخلص إلى القول إنه في حال إدراج الخيار األردني في النهاية في جدول األعمال، فإن تنفيذه سـيحتاج                  

وبدال من  ). 1987وفقًا للمقاربة التي اقترحت العام      ( أردنية   -إلى ما هو أكثر من اتفاقية ثنائية إسرائيلية       
 فلسطينية، وذلك ألن    - أردنية -ن رحم مفاوضات ثالثية إسرائيلية    ذلك، يجب أن تخرج التسوية النهائية م      

كما فعل مناحيم بيغن وأنور السادات فـي        (الزمان الذي كان فيه اآلخرون يتّخذون القرارات للفلسطينيين         
  .قد ولّى) 1979إطار اتفاقيات كامب ديفيد العام 
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ملك حسين، عاهـل األردن، ووزيـر        عقد اجتماع سري في لندن، بين ال       1987ومعروف أنه في العام     
ونص هـذا   ". اتفاق لندن "الخارجية اإلسرائيلية شمعون بيريس، تم في أثنائه التوصل إلى ما عرف باسم             

وطبقا لهذا المفهوم، كانت    .  فلسطينية -االتفاق على اعتبار معظم الضفة الغربية جزءا من فيدرالية أردنية         
طينية المحتلة، وسيتحرر الفلسطينيون من االحتالل اإلسرائيلي،       إسرائيل ستتخلى عن معظم المناطق الفلس     

وفي الوقت ذاته، كان األردن هو الدولة الوحيدة التي سيسمح لها بنشر قوات             . ويتمتعون باستقالل محدود  
وبعد فتـرة  . لكن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إسحاق شامير رفض الفكرة من أساسها    . مسلحة في المنطقة  

ن الملك حسين أن األردن سيتوقف عن تمثيل فلسطينيي الضفة الغربية، وفي األعـوام التـي    وجيزة، أعل 
تلت ذلك أكد األردن أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للفلـسطينيين، وهكـذا                

  .أصبحت الدولة الفلسطينية هي الحّل الوحيد المقبول
البروفسور إفرايم عنبـار قد رأى قبل ذلـك،  " ات اإلستراتيجية  السادات للدراس  -مركز بيغن "وكان مدير   

لكن في سياق متصل، أن إقامة السلطة الفلسطينية تشكل تجربة فاشلة، وأن هذا الفشل كامن على ما يبدو                  
في طابع الحركة الوطنية الفلسطينية، ولذا يجب صعود نموذج جديد للحل يضع حدا لوهم الحـل القـائم                  

وبرأيه يبدو أن الطريقة األنجع لمواجهة مسألة طابع الحركة الوطنية الفلـسطينية            ". دولتينمقاربة ال "على  
ال تكمن في إعطاء هذه الحركة مكانة دولة، وإنما في إعادة توجيه قطاع غزة نحو مصر، وإحياء العالقة                  

ن زيـادة   وسوف يكون من السهل أكثـر لمـصر واألرد        ). األردن(بين الضفة الغربية والضفة الشرقية      
تدخلهما إذا ما جرى األمر تحت مظلة دبلوماسية دولية، ويمكن تبرير مثل هذا التدخل بالقول إن الدولتين                 

مـن  (ستلعبان دورا مؤقتًا ريثما يكون الفلسطينيون جاهزين إلقامة دولة خاصة بهـم             ) مصر واألردن (
  ).2009، نشرت في مطلع "صعود وهبوط نموذج حل الدولتين"دراسة له بعنوان 

إعـادة  " طرحت في إسرائيل مواقف دعـت إلـى          2007يونيو  / وعقب االنقسام الفلسطيني في حزيران    
في حل الدولتين باعتباره الحل المبدئي الوحيد المطروح على بساط البحث، على األقل منذ توقيع               " النظر

  .مثالً" خيار األردنيال"، وألحت على العودة إلى الخيارات القديمة ومنها 1993اتفاق أوسلو العام 
تقريراً مسهبا على صفحتها األولى، بقلم مراسـلها        " هآرتس" نشرت صحيفة    2007يوليو  /  تموز 3ففي  

الخيار األردني كحل للقضية الفلسطينية عاد ليحتل       "السياسي في واشنطن شموئيل روزنر، ذكرت فيه أن         
إن المؤشرات في شأن هذا التوجه تتـراكم        : "توتابع". أخيرا مكانة مهمة على طاولة المباحثات السياسية      

، لكنها زادت في التوضيح بقولهـا إن الخيـار األردنـي            "ببطء ولم يعد من الممكن الخطأ في تشخيصها       
القائلة إن  ) صيغة معسكر اليمين الصهيوني   (ليس بالضرورة أن يكون بالصيغة القديمة المعروفة        " الجديد"
أو " الكونفيدرالية"أو  " المساعدة األردنية للفلسطينيين  "ن ينطلق من مبدأ     ، وإنما يجب أ   "األردن هو فلسطين  "
هذا الطرح لم يعد مقتصرا على      "وأردفت أن   ". أي مسمى آخر  "أو  "  الفلسطينية -تنظيم العالقات األردنية  "

تـت  رجال اليمين المتطرف الذين يعارضون قيام دولة فلسطينية، بل إن المسألة الفلسطينية األردنيـة با              
  ".مطروحة أيضا على جدول أعمال محافل أميركية مركزية ومؤثرة

ودعا وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، موشيه أرنس، بشكل ال يقبل التأويل، إلى ضرورة تخلي صـناع                
 الفلسطيني، والبحث عن حلول وبـدائل       -القرار في إسرائيل عن نموذج الدولتين لحل النزاع اإلسرائيلي        

في ضوء سيطرة حركـة حمـاس علـى         (قطاع غزة   " فصل" منها بشكل جازم تكريس      أخرى لم يستثنِ  
إعادة المنطقتين إلى وضـعهما  "عن الضفة الغربية وتجزئة الحل، حتى ولو كانت خيارات  ) السلطة هناك 

أي أن تكون الضفة الغربية خاضعة إلى األردن، وقطـاع غـزة            " (1967يونيو  / السابق لحرب حزيران  
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بدا "وأكد أن نموذج حل الدولتين الذي       ". مسائل نظرية "مطروحة في هذه األثناء كـ      ) رخاضعا إلى مص  
". حتى اآلن مسألة مفروغا منها أصبح محل عالمة استفهام في أعقاب أعمال العنف األخيرة فـي غـزة                 

محمود عباس في فرض سلطته في يهـودا والـسامرة          ) الرئيس(هل من المتوقع حقاً أن ينجح       "وتساءل  
!". وأن يجتاز التحدي األصعب المتمثل في استعادة السلطة في غزة من يـدي حمـاس؟  ) ضفة الغربية ال(

" الشروع في البحث عن نموذج جديد للحل      ) إلسرائيل(حسبما تبدو األمور اآلن، من األفضل       "وختم قائالً   
  ).5/7/2007، "هآرتس("

الخيـار  "لى التفكير بـالعودة إلـى       وكانت شخصيات مهمة أخرى في إسرائيل قد دعت في ذلك الوقت إ           
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الحاليـة،      ) حزب الليكود (، ومن بينها زعيم المعارضة اليمينية       "األردني

، "للمساعدة في فرض النظام   "إلى الضفة الغربية    " إدخال قوات أردنية  "الذي تحدث عالنية عن الحاجة إلى       
المتماهي مع اليمين، مايكل أورن، السفير اإلسرائيلي الحـالي فـي           " مركز شاليم "فيما اقترح الباحث في     

 -األمن خاضـعاً لمـسؤولية إسـرائيلية      "على أن يبقى    " الحكم الذاتي "الواليات المتحدة، العودة إلى فكرة      
  ).1/7/2007هآرتس، " ("أردنية مشتركة
 يقتصر على شخصيات اليمـين      لم" العودة إلى الخيار األردني   "فإن الحديث عن    " هآرتس"ووفقاً لصحيفة   

بل سبقها إلى ذلك رئيس دولة إسرائيل الطازج آنذاك شمعون بيريس، والذي نقلت عنه الصحيفة قوله في                 
علينا أن نبحث عن    ): "2006في صيف   (شهادته أمام لجنة فينوغراد لفحص إخفاقات حرب لبنان الثانية          

نفسي قد عدت إلى االستنتاج الذي اعتقدت به دومـا          وإنني في قرارة    . مبنى جديد للعالقة مع الفلسطينيين    
  ".فال يمكننا أن نصنع السالم مع الفلسطينيين فقط... وهو أننا ملزمون بجلب األردنيين

لعل القاسم المشترك لجميع هذه األفكار كامن في رسوخ اعتقاد إسـرائيلي بـأن حـّل الـصراع مـع                    
 واقعيا أو ذا صلة بالتطورات األخيرة، وال بد من البحث           لم يعد " مقاربة الدولتين "الفلسطينيين على أساس    

عن مقاربات أخرى تخدم مصالح إسرائيل اإلستراتيجية، فضالً عن كون األردن عنصرا مهما في هـذا                
له، أو حتى في حال امتداده إليه، ألنه كان وال يزال أصالً            " الربيع العربي "السياق، سواء في حال تجاوز      

  .اع الصهيونية في المنطقة العربيةمن أصول األطم
  27/9/2011، 48موقع عرب

  
  حماس فوتت فرصتها .66

  عبداهللا إسكندر
لنفترض افضل السيناريوات بالنسبة الى طلب الرئيس محمود عباس الى مجلس االمن للحـصول علـى                

بات، وهـي  يقر المجلس في جلسته اليوم احالة الطلب على لجنة درس الطل        . االعتراف بالدولة الفلسطينية  
وينـال الطلـب    . وتقر اللجنة الطلب وتحيله على المجلس للتصويت      . 15في الوقت نفسه االعضاء الـ      

  .ليواجه الفيتو االميركي المعلن، ويسقط الطلب). تسعة وما فوق(العدد الكافي من االصوات 
لنهاية ستفشل بفعل حق    وهنا يدخل العقل التبسيطي ليقول ما النفع، اذاً، من كل هذه الحركة ما دامت في ا               

على الساحة الفلسطينية، ان كل ما      » حماس«ويضيف هذا التبسيط، والذي تمثله حركة       . النقض االميركي 
يفعله عباس حركة مسرحية ال فائدة منها للقضية، ما دام االسـرائيليون، واالميركيـون مـن ورائهـم،                  

  .ل، وال تُطلب من االمم المتحدةويحذر من ان الدولة تُنتزع من االحتال. يرفضون هذه الصيغة
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لقد فات هذا التبسيط ان ايداع طلب العضوية الكاملة في االمم المتحدة هو نتيجة لمسيرة الحركة الوطنية                 
وان الحركة الديبلوماسية الفلسطينية، منـذ ذلـك التـاريخ،    . 1965الحديثة منذ اندالع العمل المسلح في      
اً واخطأ احياناً اخرى، هي التي اعادت الى البحث ضرورة ايجـاد            والمترافقة مع كفاح مسلح، نجح احيان     

كما ان هذه الحركة، منذ مؤتمر مدريـد        . حل للقضية الفلسطينية، سواء على الصعيد االقليمي او الدولي        
، وشعاره الشهير االرض في مقابل السالم، بات حل الدولة الفلسطينية على جدول اعمال كـل        1991في  

ال بل، ومنذ اجماع العرب على ان االرض في مقابل السالم، ارتـبط             . لقضايا االقليمية االنشغاالت في ا  
مصير الدولة الفلسطينية بعملية السالم، بغض النظر عن الموقفين االميركي واالسرائيلي من طبيعة هـذا     

  .وإن كان افتراض التبرع االميركي واالسرائيلي بهذه الدولة مجرد اوهام. السالم
 الذي كان يقوض رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو عملية السالم بشكل منظم، فـي               ففي الوقت 

مسعى لتقويض الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، كان نهج السالم الفلـسطيني يـستدرج التأييـد                
 عبر معركة   وجاء الوقت لقطاف هذا الحصاد    . والمساعدة من اجل تثبيت نواتات هذه الدولة على االرض        

وهذا ما يحصل حاليـاً فـي اروقـة البنـاء االزرق فـي      . ديبلوماسية كبيرة على مستوى االمم المتحدة 
  .اي إبقاء مطلب الدولة حياً ومحوراً لعملية السالم في المنطقة. نيويورك

ف على طلـب االعتـرا    » حماس«هذه المسيرة الوطنية الفلسطينية غيبها الرد التبسيطي، والطفولي، لـ          
. ولتظهر الحركة االسالمية خارج سياق هذه المسيرة فـي احـسن االحـوال            . الدولي بالدولة الفلسطينية  

ولتلتقي في شعار رفض طلب االعتراف بالدولة مع االحتالل والموقف االميركي، بغض النظر عما تقول               
 حـدود الدولـة     علماً ان خطاب عباس شدد علـى      . انه محاذير تتعلق باالعتراف باسرائيل وحق العودة      

  .المطلوب االعتراف بها وعلى قرارات الشرعية الدولية التي ينبغي ان تحكم االعتراف بها
اما انتزاع حق التحكم ببقعة من االرض، من دون اعتراف دولي، فمن االفضل العودة الى السوابق فـي                  

 محمية تركية، بالضبط    شمال قبرص التي ال تزال    » دولة«في هذا السياق، يشار الى تجربة       . هذا المجال 
. ألن انقرة ال تزال تفشل في اجتذاب اي اعتراف خارجي من اي نوع كان بالكيان القبرصـي الـشمالي                  

وعلى رغم طبيعة النزاع في الجزيرة، ومساعي توحيدها، ال يزال الشطر الجنوبي هو الدولة القبرصية،               
  .بالضبط النه يحوز االعتراف الدولي

الم، فرضت فيها مجموعة مسلحة قوانينها، مثل كارتيالت المخدرات في اميركا           ثمة حاالت اخرى في الع    
ترغب في ان تبقي قطاع غزة في مثـل         » حماس«وال نخال ان    . الالتينية او مجموعات اصولية في آسيا     

ألن مثل هذه السيطرة ال يمكن ان تُعتبر        . قوة مسلحة تسيطر على بقعة من االرض فحسب       : هذا الوضع 
  .او على االقل لن تكون دولة وطنية. ي حال من االحوالدولة في ا

على نفسها فرصة ان تكون جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني،          » حماس«في كل االحوال، لقد فوتت      
فهل تستلحق نفـسها  . في تاريخيته، من خالل موقفها من معنى طلب االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية     

  في ملف المصالحة؟
  28/9/2011، ، لندنالحياة
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67. Persona non grata  
  عريب الرنتاوي

لو كنت في موقع القرار في السلطة الفلسطينية، ألعلنت عن ممثل الرباعية الدولية طوني بلير شخـصاً                 
ال ألن الرجل منحـاز  .. في مناطق السلطة والدولة العتيدة» Persona non grata«غير مرغوب فيه 

األوروبية واألمريكية فحسب، بل ألنه فوق هذا وذاك صـديق حمـيم            » ياتهالوب«إلسرائيل وخاضع لكل    
معمر القذافي، زاره سراً في خيمته مرات عدة، أحصت المصادر ستاً منهـا،             : لديكتاتور ليبيا ومجنونها  

  .ناهيك عن زياراته الرسمية وصفقاته المشبوهة على حساب الشعب الليبي وثرواته
حب يدين مطلختين بدماء مئات ألوف العـراقيين األبريـاء مـنهم وغيـر              وقبل هذا وذلك، فالرجل صا    

وهو صرح قبل أيام فقط، بأنه غير نادم على فعلته الحمقاء، وأن التاريخ لو أعاد نفسه، التخذ                 .. األبرياء
قرار الحرب مجدداً، برغم انكشاف زيف االدعاءات والبراهين والمبررات التي خاض تحت لوائها حربه              

  .ة على العراقالمجنون
والرجل كما تشير مختلف التقارير والمصادر، هو صاحب يد طولى في تكييف قرارات الرباعية الدولية               

اختصاصه األول واألخير، ضمان    .. بما يتواءم مع حسابات السياسة ومتطلبات نظرية األمن اإلسرائيلية        
السياسة والساسة اإلسـرائيليين علـى      أن ال تخرج قرارات الرباعية وبياناتها ومبادرتها عن حدود قدرة           
  .االحتمال، حتى وإن كان الثمن من دم الفلسطينيين وعرقهم وحقوقهم

مثل هذا الرجل، الذي حظي بتكريم األوساط الفلسطينية الرسمية، وحل وارتحل في مختلف مدن الـضفة                
ستمرار في وظيفته،   الغربية، وصال وجال في مختلف دهاليز ودروب السياسة الفلسطينية، ال يستحق اال           

وقد تكشف مؤخراً عن دوره كمبعوث للمصالح اإلسرائيلية ومنافح شرس عنها، بدل أن ينبـري للقيـام                 
  .بمهمته كوسيط نزيه لرباعية تضم األمم المتحدة وروسيا إلى جانب الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

يكفـي أن ال    .. عركة إسقاط طوني بلير   لن يضيرنا بعد أن تكشفت أوراق التوت وتساقطت، أن نخوض م          
يكفي أن نجلسه إلى جانب     .. يكفي أن ال نفتح ذراعينا له     .. »ال حالوة وال مرارة   «نريه من طرف اللسان     

الوفود اإلسرائيلية وفي مقاعدها، حتى يكون ذلك سبباً كافياً للتفكير باإلتيان بممثل بـديل للرجـل الـذي     
إلى فعلـه، ومـن خلفـه ساسـة         » بلفور«ه، كيف استكمل ما سبقه      سيكتب في الجزء الثاني من مذكرات     

بريطانيا االنتدابية الذين لعبوا دوراً مؤسساً للدولة العبرية، وكيف أنه مكّـن إسـرائيل مـن إسـتكمال                  
  .مشروعها االستيطاني التوسعي، تحت مظلة من الحماية الدولية المغلفة باسم الرباعية الدولية

وقـد آن أوان    .. تكفي الستبداله » ممثليته«ي قضاها الرجل على رأس وظيفته أو        إن السنوات العجاف الت   
باسـتثناء الحالـة    (فما من سفير جاوزت خدمته السنوات الـثالث         .. رحيله واستبداله في مطلق األحوال    

وقد آن أوان رحيله وقد أشرف على إتمام سنوات خمس طوال في خدمـة              .. ، إال طوني بلير   )الفلسطينية
  .ح اإلسرائيليةالمصال

إن كان للعرب أن يضعوا قائمة سوداء، شبيهة باللوائح والقوائم األمريكية واألوروبية السوداء للعناصـر               
.. والمنظمات اإلرهابية والدول الراعية لإلرهاب، فإنه يتعين إدراج طوني بلير في صدارة هي اللـوائح              

خاض حربـاًَ   .. ذي لحق بالعراق والمنطقة   فهذا الرجل مسؤول مسؤولية مباشرة عن الخراب والدمار ال        
جذبته رائحة النفط العراقـي     .. »فبركتها«كونية بمبررات زائفة، أسهم هو شخصياً وأركان حكومته في          

إلى ميادين الحرب والقتال، غير آبة لحيوات مئات ألوف العـراقيين الـذين سـقطوا قتلـى وجرحـى                   
، فضرب عرض الحائط بكل منظومة حقوق اإلنـسان،         هذا الرجل جذبته رائحة النفط الليبي     .. ومشردين
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لم يوقفـه الـسجل     .. لم تردعه جرائم القذافي بحق شعبه     .. وأنشأ صداقة حميمة مع مجنون ليبيا وعقيدها      
تخطى كل الحدود والخطوط الحمراء، وذهب إلـى عقـد الـصداقات وإبـرام              .. األسود للعقيد عند حد   

هذا الرجل أصر على أن ينال مـن العـرب فـي            .. ديكتاتوريةالصفقات مع أكثر نظم المنطقة إجراماً و      
صلب قضيتهم المركزية األولى، وأظهر ميالً جارفا لدخول التاريخ االستعماري لبريطاني العظمى إلـى              

  .أما ما خفي من أنشطة الرجل، فربما يكون األعظم.. جانب بلفور وبيفين وغيرهما
الذي جاء فارغاً من كـل      .. طت لحظة إصدار بيانها األخير    والرباعية سق .. السلطة ليست بحاجة لخدماته   

ضارباً عرض الحائط بكل التزاماتهـا      .. معنى ومضمون، بل ومتجاوزاً على بياناتها ومبادراتها السابقة       
وأن يكون لهـا حـق      » تتقبل أوراق ممثلي الرباعية   «السلطة من حقها أن     .. »غير المقدسة «ومواعيدها  

ومن جانب واحد، يتعين على السلطة أن تقاطع        .. مثلما إلسرائيل مثل هذا الحق    على أي منهم،    » الفيتو«
هذا الرجل، إن لم يكن ذوداً عن الحق الفلسطيني، فإكراماً لتضحيات إخواننا الليبيين الذين وقـف بليـر                  

  .بحقهم» صديقه«شاهداً على جرائم 
» الرباعيـة «أقل من إعادة تصويب مسار      في حمأة األجواء االحتفائية واالحتفالية بمعركة نيويورك، ال         

ودعونا نأمل بقرب إحالته إلى صندوق التقاعـد وإقامتـه فـي            .. بدءا باالستغناء عن خدمات هذا الرجل     
  .القبرصية المشمسة» بافوس«ضواحي المتقاعدين البريطانيين في 

  28/9/2011، الدستور، عّمان
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  28/9/2011االتحاد، أبو ظبي، 


